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 الحمد هلل ابتداء وانتهاء
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نظير   زياني صالح : أ.د لفاضلا يألستاذمتنان أتقدم بواسع الشكر وعظيم اإل

و الذي كان نعم األستاذ و الموجه و السند  اديميةكإشرافه على هذه الدراسة األ 

 لداعم الناصح طوال فترة البحث فجزاك اهلل عني كل خير.  و ا

األساتذة الذين نهلت من فيض  و كل المعلمين لىإ أتوجهن أكما ال يفوتني 

 الدراسي ريخالل مسا ه ليرات الود والعرفان على ما قدمو عبا بأسمى علمهم

 من االبتدائي إلى ما بعد التدرج.

 .لهم جهدهم ةبعيد شاكر و أيد المساعدة من قريب  لي الذين مدوالى ا  و 
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 **اهلل الرحمن الرحيم بسم**
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 لطاعة بعد اهلل ورسولهحقت فيها اإلى من   
   لي طريق  العلم تلى من مهدإ 

 لي سبيل النجاح  ويسرت

  " لحنونتي ا" والد
 إلى والدي الكريم وفاءا و عرفانا

 امهيطال في عمر أ اهلل و امحفظه
  زوجي الفاضل شجعني و ساندني من البداية إلى الذي

 .  ا"األستاذ غزال" دمت سند
 هخوتي وأخواتي كل باسمإلى ا  و 

 .بن حسين سليمة األختو أخص بالذكر  
لذين وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم ا حباباأل الزمالء و لى كلإ
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 ملخص الدراسة:
 
 

 التكوين في قطاع  تحقيق جودة يف اإلداريةالقيادة  دورالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 

ا لتحقيق أهداف الدراسة و سعي   -دراسة ميدانية بجامعة محمد خيضر بسكرة -يالتعليم العال

لقياس  استبيان،في بحث طبيعة الدور تاعتمد ،إذالمنهج الوصفي التحليلي ةالباحث ةالطالب استخدمت

على  ، باالطالعةالباحث ةمن إعداد الطالبي جودة التعليم العاللقياس  استبيان و داريةالقيادة اإل

ساتذة جامعة أالمتمثل في ، و على مجتمع الدراسة البحثاألدبيات النظرية للموضوع ، وتم تطبيق أداة 

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية :  ستاذاأ (170)وبلغ حجم العينة  محمد خيضر بسكرة

 

   جودة التعليم العالي لدى و الديمقراطي  داريةنمط القيادة اإلبين  رتباطية موجبةإتوجد عالقة

 .فراد عينة الدراسة أ

    عينة الدراسة أفرادالنمط القيادي السائد هو النمط الديمقراطي لدى  . 

   وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. مرتفع منمستوى جودة التعليم العالي 

  تبعا الدارسة عينة أفراد آراء فياإلدارية  القيادة متغير في إحصائية داللة ذات فروق توجدال 

 (  المهنية قدميةاأل ة،علميال الرتبة الجنس،الديمغرافية )  للمتغيرات

  الدارسة عينة أفراد آراء في العالي التعليم جودة متغير في إحصائية داللة ذات فروق توجدال 

 (. المهنية قدميةاأل ة،علميال الرتبة الجنس،الديمغرافية )  للمتغيرات تبعا

 

 

 



Summary of study 

This study aimed to know the role of the administrative leadership to 

achieve the  quality of  formation  in the High education sector -a field study 

in Mohammed Khaidar University in Biskra- , to achieve the objectives of this 

study ,the student researcher used the descriptive analytical method, she 

adopted, in search the nature of role, a questionnaire to measure the 

administrative leadership and a questionnaire to measure the quality of high 

education prepared by the student researcher, viewing the theoretical 

literature of the subject. The search tool was applied to the community of 

study that was the professors of Mohammed Khaidar University in Biskra 

and the total sample size (170) professors. The study found the following 

results: 

 There is a positive correlation between the Democratic style of 

administrative leadership and the quality of high education among the 

study sample. 

 The dominant leadership style among the study sample is the 

democratic style. 

 The level of high education quality among the study sample is high.  

 There are not statistically significant differences in the administrative 

leadership variable in views of study sample members according to the 

demographic variables (Gender, scientific rank and seniority 

professional).  

 There are not statistically significant differences in the quality of high 

education variable in views of study sample members according to the 

demographic variables (Gender, scientific rank and seniority 

professional). 



 

 أ
 

 ـةـــــــــــمــــقــدمـ
 
 أتى حيث مجاالته، و هطوأنما هأساليب  في جذريا تحوال القطاعات باقي غرار على العالي التعليم قطاعشهد   

  والمتمثلة والتكوين التعليم من المستوى هذا واجهت التي والرهانات لتحدياتا من لجملة ستجابةا التطور هذا
 التكتالت بروز إلى باإلضافة الهائل، المعرفي االنفجارمع  عليه اإلقبال وزيادة التعليم تقنيات تطوير في

  .الجديدة الصناعات وتطور نمو العولمة، ظاهرةوالعالمية  اإلقليمية االقتصادية
 مع ممكنة طاقة بأقصى البشري االستثمار على للعمل مضى وقت أي من أكثر مطالبا العالي التعليم أصبح
دراك  الرقمنة عصر لمواكبة الالزمة القدرات تمتلك بشرية وطاقات إطارات تكوين على الحرص ضرورة  وا 
  إلى األبحاث تطوير مجال على القائمين يسعى حيث ، اليوم عالم يشهدها التي المستجدات كافة مع التعامل

 المستويات كل على الفعلي والتطور التنمية تحقيق بغية واهتماماته والمجتمعات األفراد بحاجات التعليم ربط
 في النظر إعادة لىإ المراحل كافة وفي العالم أنحاء في التعليمية المؤسسات استدعى مما القطاعات بمختلف

 .وأهدافه مناهجهو   التعليم بنية
 الجامعات وظائف في بجدية النظر إعادة إلى بادرت التي العالي التعليم مؤسسات نخص اإلطار هذا وفي
  العمل. سوق ومتطلبات تنسجم مخرجات إلى الوصول بغية

 بجدية، العالي التعليم مؤسسات على القائمين يواجه حقيقيا تحديا يشكل العالي التعليم جودة موضوعأصبح 
 على ماينبغي على والعشرين الواحد القرن في العالي التعليم  عن اليونسكو مؤتمر خالل تأكيدال تم وقد

 شيء كل في النوعية جودة  عن البحث حيث من الخصوص بهذا به القيام التعليم ومؤسسات الحكومات
 أيضا الحرص العالي مع التعليم مؤسساتى عل الهائل اإلقبال بسبب الكم متغير طغيان ظل في خصوصا

 الفاعلةاألطراف  وكل المؤطرين و المسيرين األساتذة وكفاءات مهارات لتطوير المستمر السعي ضرورة على
 .المهنية و العلمية الناحيتين من العالي التعليم مراحل مستوى على

 المسير ممارسة على أهدافها لتحقيق اإلدارة نجاح يتوقف إذ التسيير عملية محور اإلدارية القيادة وباعتبار
 تحقيق سبيل في معينة جماعية نشاطات على التأثير وهي له الممنوحة السلطة باعتبار وليس القائد لدور

هذه  الجودة بتحقيق ختصي فيما بالغة أهمية ذات اإلدارية القيادة أن نجد معين حيث موقف في األهداف
جميع  جوانب و مكونات التنظيم  األخيرة التي يجب أن تتخذ من طابع الشمول عنوانا لها أي أن تشمل 

 .هذه
 االلتزام هو الشاملة الجودة إدارةو معايير   مبادئ ونجاح لدعم توافرها الواجب األساسية المقومات أهمن إ

 التي فالمبادئ الشاملة،ة الجود إدارة رواد حددها التي التعاريف على ذلك في معتمدينراء للمد الكفؤة والقيادة
 



 

 ب
 

 ـةـــــــــــمــــقــدمـ
  

 بأهميتها الكامل واالقتناع اإلدارية، القيادة قبل من والتأييد المساندة تتطلب الشاملة الجودة إدارة برامج تتبناها
 مصير فإن ملتزمة إدارية قيادة فبدون، الموظفين وسلوك وجدان في قيم إلى المبادئ هذهل تحوي على والقدرة
زالة الجودة فلسفة وفق التنظيم سير على للمحافظة تسعى ذكيةال قيادةفال الفشل، الشاملة الجودة إدارة  وا 

و كل ما سبق من تقديم يؤكد أن ...تطويرها جهود في المساهمة من األفراد منع شأنها من التي العوائق
عنوان  في ذا هو المحور األساسيهو في قطاع التعليم العال للقيادة اإلدارية دور فعال في تحقيق الجودة 

  دراستنا الحالية.
لإلجابة على و  القيادة اإلدارية في تحقيق جودة التكوين في قطاع التعليم العالي دراسة دورو من خالل 

 فصول : 06الدراسة تم تقسيم العمل إلى  تساؤالت
كذا  األساسية وخل عام للدراسة و تم فيه تحديد اإلشكالية و الفرضيات و تحديد المفاهيم د: مالفصل األول

بالموضوع مع التطرق إلى الدراسات السابقة التي تناولت متغيري الخاصة  األهميةاألسباب و األهداف و 
 .الدراسة

: تم التطرق فيه إلى كل ما يتعلق بالقيادة من مفهومها و أركانها و أهميتها، باإلضافة إلى الفصل الثاني
 دي.و كذا محددات النمط القيا األنماط القياديةالمفسرة للقيادة و صوال إلى معرفة  ةالمداخل النظري

: و فيه تم تناول مفهوم و أبعاد و كذا تطور و أهمية الجودة و صوال إلى تعريف إدارة الجودة الثالث الفصل
الشاملة باإلضافة إلى أهم المداخل النظرية المفسرة إلدارة الجودة الشاملة ، ثم معرفة الجودة في مؤسسات 

بات قياس الجودة ثم  أهم التعليم العالي من حيث المفهوم، األهمية، المتطلبات و الخطوات و كذا مقار 
 المعايير و ختاما معوقات تطبيقها. 

، ثم  تعريف الجامعة و األدوار الرئيسية  أهدافهو فيه تم التطرق إلى ماهية التعليم العالي و  الفصل الرابع:
ل الجامعة الجزائرية  باإلضافة إلى التنظيم اإلداري لها ، ثم التعريف بالجامعة محلها ثم نشأة و تطور 

 الدراسة و أخيرا عنصر هيئة التدريس محور فعال في الجامعة.
: و فيه تم تحديد منهجية البحث العلمي و عينة الدراسة االستطالعية و اختبار مدى صدق الفصل الخامس

، ثم الدراسة األساسية بخطواتها، ثم أدوات الدراسة األساسية و تحديد و ثبات األدوات البحثية المستخدمة
 مجاالتها و حدودها و صوال إلى األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.

: و فيه تم عرض النتائج و تحليلها و مناقشة فرضيات الدراسة كل واحدة على حدة في الفصل السادس
باستنتاج عام مع  اختتمتقبول الفرضيات أو رفضها و ضوء الدراسات السابقة، و التحقق من إثبات أو نفي 

      ديم مجموعة من اإلقتراحات.تق



 

 

 الفصل االول :مدخل عام للدراسة 

 

 اإلشكالية 

 تساؤالت الدراسة 

  الدراسة فرضيات 

 أسباب اختيار موضوع الدراسة 

 أهداف الدراسة 

 أهمية الدراسة 

 تحديد مفاهيم الدراسة 

 الدراسات السابقة 

  السابقة تالدراسا مناقشة 
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  :الدراسةإشكالية -1

و  تتعقيمدايحضى موضوع القيادة باهتمام كبير من قبل الباحثين و الدارسين لعلمم اددارة لمما يحملمن ممن  
دارة ممن للحكمم للمى نجمال اد للتمييم  بمين المناممات و احقيقي امؤشر  امنه تإشكاالت، فأهمية القيادة جعل

لممى تمممرق القيممادة وك ا تهمما إ عمم  ي هممدافهابالتنايمممات فممأ تحقيمم    نجممال الواقع العملممأ بثبممت بنفممفشمملها ،
 القائد هو المسئول لن كل ذلك .ف والعكق كذلك فأ حالة ال شل

القيمادة فمأ التنايممات ادداريمة الكبيمرة و الواسمعة تعنمأ »سيكلر هدسونلرفتها الباحثة كما القيادة االدارية 
التممممممأثير فممممممأ اطفممممممراد و تنشمممممميشهم للعمممممممل معمممممما فممممممأ مجهممممممود مشممممممترك لتحقيمممممم  بهممممممدا  التنامممممميم اددار  

  (98،ص 2007كنعان،«.)
كممممل حسمممم  تكوينممممن  ثقافيممممةبالخل يممممة البيو  فممممأ التعامممممل مممممع المممممواي ينو تتنمممموع  سمممملوكيات القممممادة تتممممأثر   

نمماش قياديمة بلمن ثم   ال تخمر   همذ  الممارسمات نبال إ مع مرالاة نارتمن للعممل و لمرؤوسمينوشخصيتن 
 هأ :

تخماذ إفمأ  مبمدب التشماركيةويتخذ ممن  همرا ب بدا دالمجال للمرؤوسين  القائد  تحوفين ي :الديمقراطي لنمطا 
 .القرار
بال رديممة فممأ اتخمماذ القممرار و السمملشة تتمركمم  بيممد  دون  القائممد يتسممم فيممن سمملو  بوهممو ا :وت  واراطيال  نمطال  
 . من بلضا  التنايم  غير 

  شبن بالذ  تقودبدا  مهامن القيادية ويصبح بسلو  الذ  يتنا ل فين القائد لن اط ووه :النمط الفوضوي 
 دراكها وال اللحا  بها.إ حدا  والارو  وهو يتبعها دوناط

بن يختار ما  هناك متغيرات و لوامل لديدة تؤثر فأ اختيار اطسلو  القياد  المناس ، و للى القائدإن 
نماش طختيار نمش من اإلتبقى المواق  اددارية هأ المحدد فأ   ،يتناس  مع الموق  الذ  يمر بن 

والموضولية مع  التنايمية ن يتسم بالعدالةبينبغأ   دار  الناجحو الم اوجة بينها ، فالقائد ادبالسابقة 
ناخ تنايمأ  ن يبع  فأ دواخلهم التح ي  فأ مبن ياهر لهم ميلن للعمل الجمالأ و بفراد تنايمن ، و ب

. أ إلينمهما كان نوع التنايم الذ  يعمل فين بو القشاع الذ  ينتم مشجع للى االبداع ودالم للجودة  

ات و م تال بساسية فأ تشوير المجتمع ةركي   يعد الذ  و التعليم العالأ و إذا ما تم الحدي  لن قشاع 
 أ وقتنا الحالأ بقوةالمرور لعصر المعرفة و السبيل لتشوير تلك المجتمعات، فادقتصاديات القوية تقاق ف

يرة و بهمية تحتل مكانة كب  لهذا القشاعالجامعة كأرقى اطشكال التنايمية  ومأ الجامعات و البح  العل
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مجتمع  الهرم المعرفأ و لماد للتقدم االجتمالأ و االقتصاد  و الشري  الموصل إلى بالغة فهأ قمة
لك بتبنأ المعرفة من خ ل ربش التعليم الجامعأ بمتشلبات التنمية و تشلعات المجتمع و حاجاتن و ذ
حلول قديم الالجامعات و مراك  البح  و مخابر  مشك ت المجتمع ووقوفها للى لوائ  التنمية فين ثم ت

.المناسبة  

ب  القيممممادت و البشممممرية  الجيممممد للكمممموادر و التكمممموين لممممداداد للجامعممممة هممممأ ةيالرئيسمممم و لممممما كانممممت المهمممممة 
،فممأ اممل تمموافر الوسممائل واالمكانيممات ال  مممة ة كميممة ،كي يممة ى وهممو ممما يسممعى الممى المتخصصممة ادشممارات 

الجودة فأ التعليم  نال يتأتى إال بضما و هذاالرفع من مستو  مخرجات الجامعة فأ ال التنافسية الحادة 
العالأ من خ ل تشبي  م هوم إدارة الجودة الشماملة فمأ مؤسسمات التعلميم الجمامعأ لضممان جمودة التكموين 

 . وتشوير المناومن ككل المنشودة من هذا القشاع هدا اط، بغية تحقي  و تمي   البح  العلمأ 
ضمع تللمى القيمادات ادداريمة التمأ  كبيرلجامعة يعتمد بشكل و يبقى هذا التشور فأ المنامات و خاصة ا

رؤيتهمما و ترسممم خششهمما و سياسممتها و تحركهمما نحممو تحقيمم  بهممدافها فممأ اممل التشممور التكنولمموجأ و ثممورة 
المعرفة و االتصاالت و إذا تم ربش القيادة بالجودة فأ قشاع التعليم العمالأ و نارنما إلمى همذا النامام للمى 

المخرجمات جيمدة و مت قمة ممع مخرجاتمن، فم ن جودتمن تعنمأ بن تكمون همذ  بنن استثمار قومأ لن مدخ تن و 
بهممدا  النامممام ممممن حيممم  تلبيممة احتياجمممات المجتممممع و تشمممور  و إحتياجمممات ال ممرد بالتبمممار  وحمممدة بنممما  همممذا 

الجمودة الشماملة همأ الخيمار االسمتراتيجأ المذ   ممن مما يجعمل اهمذالمجتمع ب  التموا ن بمين الكمم و النموع و 
 من هنا جا ت فكرة الموضوع و إشكاليتن.القادة داخل المناومة الجامعية و  يل م ب تبالن

 يمكن صياغة مشكلة الدراسة فأ التساؤالت اآلتية : وتحقيقا لهذا الغرض     
 تساؤالت الدراسة: -2
 :العامالتساؤل  -2-1
 من مناور اطستاذ الجامعأ؟ أجودة التعليم العال فأ تحقي  القيادة االدارية  ما مد  مساهمة 
 الفرعية:التساؤالت -2-2
 ؟  ما هو النمش القياد  السائد لد  القيادة االدارية الجامعية 
    ؟ جودة التعليم العالأ بالمؤسسة الجامعية الج ائرية ما مستو 
 تبعا الدارسة لينة بفراد آرا  فأ االدارية القيادة متغير فأ إحصائية داللة ذات فرو  توجد هل 

 ى ؟ادميةالمهنيةية،الالعلم الجنس،الرتبةة تالية:ال لمتغيراتل
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  تبعمابفمراد لينمة الدارسمة  جودة التعليم العالأ فمأ آرا هل توجد فرو  ذات داللة إحصائية فأ متغير 
 ؟  ى، االادمية المهنيةالعلميةالرتبة ،  الجنسةتالية: ات المتغير لل

 :  فرضيات الدراسة -3
 العامة: الفرضية -3-1       
 السائدة فأ الوسش الجامعأ وجودة التعليم العالأ . توجد ل قة بين بنماش القيادة االدارية 

 الفرعية: الفرضيات -3-2
  يسود النمش الديمقراشأ لد  القيادة االدارية الجامعية. 
   من وجهة نار افراد لينة الدراسة  رت عمجودة التعليم العالأ مستو . 
 تبعا الدارسة لينة بفراد آرا  فأ االدارية القيادة متغير فأ إحصائية داللة ذات فرو  توجد 

 ؟ادميةالمهنية (ال ية،علمال الرتبة )الجنس، تاليةال للمتغيرات
 تبعا الدارسة لينة بفراد آرا  فأ العالأ التعليم جودة متغير فأ إحصائية داللة ذات فرو  توجد 

 ؟ادميةالمهنية (،ال ةعلميالرتبةال ) الجنس، تاليةال للمتغيرات

 :الدراسة ختيار موضوعإأسباب  -4
شممكالية جممودة التعلمميم العممالأ موضمموع شممائك ل هممم السمملوك التنايمممأ ا  يعممد موضمموع القيممادة االداريممة و 

رتقمما  بهممذا الصممرل العلمممأ ليحقمم  هميممة بمكممان ادداخممل المؤسسممة الجامعيممة الج ائريممة ، وهممو مممن اط
 . بهدافن النبيلة

 طسبا  التالية :ا بنا  للىلهذا الموضوع ختيارها إة  فأ الباحثة الشالب ت لقد التمد 
 الذاتية : سبابال -أ   
  الميوالت الشخصية و ادهتمام بمعالجة مواضيع التخصص المدروق إدارة الموارد البشرية. 
 الموضوعية : سبابال –ب         
 العمالأ تنماوال  التعلميم وجودة االدارية القيادةلة الدراسات الج ائرية فأ المجال اددار  التأ تناولت ق

 .ل ئقيا
  مؤشمممر ممممن مؤشمممرات الجمممودة  و  و الجمممامعأفمممأ الوسمممش  كعنصمممر فالمممل االداريمممة القيمممادةبهميمممة

و تتبمممع نشمممر ثقافتهممما  فكمممرة إبتمممدا ا ممممن المؤسسمممة الجامعيمممة ،فمممأ   همممامسمممؤول اطول لمممن تشبيقلا
مممع إمكانياتهمما مممع التركيمم   مسممارها و صمموال إلممى تشبيمم  معممايير هممذ  المناومممة ال كريممة بممما يتمموائم

  للى تكيي ها مع البيئة التأ ستشب  فيها.
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 أهداف الدراسة -5
  العممالأ مممن وجهممة  التعلمميم جممودةب االداريممة القيممادةتهممد  الدراسممة الحاليممة إلممى التعممر  للممى  ل قممة

،وذلك من خم ل تحقيم  مجمولمة ممن اطهمدا  العلميمة والعمليمة  والتمأ تتمثمل ستاذ الجامعأ نار اط
 فأ : 

   الجامعية االدارية القيادة لد  السائد القياد  النمشالتعر  للى. 
   القيادة االدارية وجودة التعليم العالأ فأ الوسش الجامعأ .الوقو  للى واقع 
  وجمودة االداريمة تمؤثر فمأ درجمة كمل ممن القيمادة نها  بنأالعوامل التأ من شالكش  لن المسببات و 

 .الج ائرية  الجامعية  للعاملين بالمؤسسة العالأ التعليم
  ستاذ الجامعأ للشبيعة االشرافية السائدة .اط ةلى نار إنتبا  القادة االداريين إل ت 
 تحقي  جودة التعليم العالأ  تنايمية تضمنجاد بيئة يإنها بن تسالد للى أتقديم مقترحات من ش. 
  كبمر قمدر ممن المعلوممات واطدبيمات بمن خم ل جممع  ،إدارة الموارد البشريةإثرا  المكتبة  فأ مجال

 .العالأ التعليم وجودة االدارية القيادةالنارية السابقة  حول موضوع 
 

 :   أهمية الدراسة -6
 االداريمة وانعكاسمها حمول جمودة القيمادةتنبث  بهمية الدراسة من الموضوع التأ تعالجن  فأ حمد ذاتمن حمول  

 تمثل بهمية الدراسة فأ مجمولة من العناصر نحددها فيما يلأ : تالعالأ و  التعليم
 ن فهممم التنايمممات ، ط ةمممن  المواضمميع المهمممة فممأ دراسمم العممالأ التعلمميم وجممودة داريممةاد القيممادة إن

تممنعكق بممدورها للمممى  داريمممةاد فالليممة القيممادةالتسمممييرية التممأ  تسممهم فمممأ  اطسممالي  واالسممتراتجيات
  .ؤشراتن المختل ةمب العالأ التعليم جودة

  إدارة الجممممودة الشمممماملة هممممأ إحممممد  اسممممتراتيجيات ادصمممم ل و التشمممموير اددار  و هممممذا ممممما ي ممممرض
 بهذا الموضوع من الناحيتين الدراسة و التحليل. ادهتمام

  ومعرفممممة  العممممالأ وفمممم  المقاربممممة التسممممييرية التعلمممميم وجممممودة االداريممممة القيممممادةمحاولممممة دراسممممة موضمممموع
 .فأ هذا القشاعجودة الدارية الناجعة التأ تحق  سالي  القيادية اداط

 تحديمممد السممملوك ادنسمممانأ لمومممما والمممدور المممذ  تلعبمممن فمممأ  القياديمممة،سمممالي  تسمممليش الضمممو  للمممى اط
 الجامعة.للى مخرجات هذا السلوك  وانعكاق ةثقافة المنامةىوالسلوك التنايمأ خصوصا

 بمممل بصمممبحت بصمممبح ادهتممممام بمممالجودة اممماهرة لالميمممة توليهممما المؤسسمممات التعليميمممة إهتمامممما بالغممما ،
 . جودةعصر الضرورة ملحة و دلي  للى بقائها و استمرارها فأ لصر يشل  لليها 
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 ة.القيادة اددارية هأ ال الل و المحرك و المسؤول اطول لن مناومة الجودة فأ الجامع  

 الدراسة:تحديد مفاهيم   -7
 :ةاآلتيتشتمل الدراسة على المصطلحات 

 القيادة االدارية :مفهوم    -7-1
القيممادة فممأ التنايمممات ادداريممة الكبيممرة و  »Ceckler -س  يكلر هدس  ون ةالباحثمم همماتلرفاص  طاحا : -أ

الواسممعة تعنممأ التممأثير فممأ اطفممراد و تنشمميشهم للعمممل معمما فممأ مجهممود مشممترك لتحقيمم  بهممدا  التنامميم 
 (98،ص 2007.)كنعان،«اددار  

 إجرائيا : -ب
 .الجامعة  بهدا  فأ الوسش الجامعأ لتحقي    الذ  ينتهجن القائدسلو  االشرافأ اط هأ
 القيادة االدارية  الذ  يقيق ببعاد القيادة للى استبيان  ستاذ اطالدرجة التأ يحصل لليها  أوه
 .ى فوضويال ،تواراطيال  ،الديمقراطية 

 

 الجودة: مفهوم -7-2
نشماش بو لمليمة بو سملعة بو خدممة بو مناممة »"  ISOالمنظم ة الدولي ة للمع ايير  عرفهماتاصطاحا :  -أ

 «.منها، التأ تنعكق فأ قدرتن للى إشباع حاجات صريحة بو ضمنيةبو ناام بو فرد بو م يج 
 1998فممأ بكتمموبر المنعقممد م  ؤتمر اليونس  كو للتعل  يموفقمما لممما تممم ادت مما  لليممن فممأ جممودة التعلمميم العممالأ 

،مثممممممل  جميممممممع واممممممائ  التعلمممممميم العممممممالأ و بنشممممممشتنيشمممممممل   همممممموم متعممممممدد اطبعممممممادن الجممممممودة مب»ببمممممماريق 
، المعممممددات  و المرافمممم  و اطدوات ة ، البحممممو  العلميممممة ، ، الشمممم   ،المبممممانأتعليميممممةالتممممدريق،البرامج ال

تمموفير معممايير مقارنممة للجممودة معتممر  بهمما   لمجتمممعتمموفير الخممدمات ل ،  التعلمميم الممذاتأ الممداخلأوالخممدمات ،
 ( 13-12ص  ،ص2010، دهان) .«ىدوليا
 اجرائيا :  -ب

بجميممع  عليمممأشبمم  فممأ المجممال التيللتشمموير التنايمممأ تهممد  إلممى  الحديثممة  التسممييرية بحممد اطسممالي  هممأ
 ......ى دارة الجامعية ،ادهيئة التدريق ، مكونات نس  التعليم العالأ ةالشال  ، 

 ج ودةيحصل لليها اطستاذ للى استبيان جودة التعلميم العمالأ المذ  يقميق ببعماد الجمودةة  هأ الدرجة التأ
  .ىجودة اإلدارة الجامعية، جودة المرافق التعليمية، جودة النظم و اللوائح الطالب، جودة هيئة التدريس،

 :  الدراسات السابقة-8
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 الدارسممين اطكماديميين للممى بهميممة الدراسممات السممابقة  فمأ تحديممد ورسممم  المسممار المنهجممأيركم  الكثيممر مممن 
، خاصمممة للمممى مسمممتو  الدراسمممات البحثيمممة اطكاديميمممة بالتبارهممما احمممد المصمممادر التمممأ تسمممالد    دراسمممة ال

 وضبشها وبدوات التحق  منها .  فأ صياغة ال رضيات ةالباحث ةالشالب
كممما تبممين الدراسممات السممابقة  جهممد اآلخممرين  وبرائهممم حممول النتممائج التممأ تحصمملوا لليهمما فممأ موضمموع معممين 

لموضوع غير قابل للبح  بل يمكن تقديم إضافة فأ الرصميد المعرفمأ واطكماديمأ ،ولكن هذا ال يعنأ بن ا
 ( 39،ص 2011)فضيل دليو ، بتصرف ،  .العام للموضوع

تناولمت ، ن  ممن جهمود للميمة معرفيمة و ن والمتخصصمو ابر  ما توصل إلين الباحث ةالباحث تعرض الشالبةو 
تحقيمم  فممأ  اودورهمم القيممادة االداريممة تتعلمم  بموضمموع  لتممأجمعهمما  وا ةالباحثمم تاسممتشالو  موضمموع الدراسممة

 المحليممة والعربيممة واطجنبيممةمجمولممة مممن الدراسممات اطكاديميممة  وسممنتناول فيممما يممأتأ جممودة التعلمميم العممالأ ،
 :التأ تشرقت إلى متغيرات الدراسة وسيتم  تناولها بشريقة كرونولوجية ة منيةى من االقدم الى االحد  

 

 : اسات التي تناولت القيادة االدارية الدر   -8-1
 الدراسات المحلية : -8-1-1

 : ( والية المسيلة 2008-2007بوارة عواطف )دراسة  –أوال 
درجة تطبيق مديري الثانوي ات لمب ادا االدارة الديمقراطي ة م ن خ ال وجه ة نظ ر االس اتذة  لنموان حملت

 بيقمديريالثانوياتلمبادئاالدارةالديمقراشيةمنخ لوجهمةدرجةتشإذ هدفت إلى دراسةالكش  لمن ،والية المسيلة  
ى بنممدا 42)ى بسممتاذا ، وشبقممت لليهمما اسممتبانة تتكممون مممن 61وتكونممت غينممة الدراسممة مممن ة ،االسمماتذة ناممر

، المشممماركة فمممأ اتخممماذ  قسممممت المممى ثممم   فقمممرات كمممل فقمممر تقممميق جانممم  معمممين ةتنميمممة الع قمممات االنسمممانية
 الى  مجمولة من النتائج  الباحثةالقرارات التربوية ، ت ويض السلشة ى وقد توصلت 

 . ان مدير  الثانويات يشبقون مبادئ االدارة الديمقراشية بدرجة متوسشة 
  وجمممدت فمممرو  فرديمممة ذات داللمممة احصمممائية فمممأ تشبيممم  مبمممادئ االدارة الديمقراشيمممة تعممم   المممى نتغيمممر

سمنة فماكثر . ومتغيمر المؤهمل العلممأ  11صالح االنا  . ومتغير الخبرة لصالح ذو  الخبرة الجنق ل
 لصالح فئة المهندسين 

 ( : 2009-2008) عمار شوشان–ثانيا 
 وهممدفتالث  انويال  نمط القي  ادي لم  ديري الثانوي  ات وعاات  ا بدافعي  ة االنج  ا  ل  د  االس  تاذ كانممت بعنمموان  

البحمم  لممن مممد  وجممود الع قممة بممين الممنمش القيمماد  للمممديرين ودافعيممة االنجمما  لممديهم ،وكممذلك  الدراسممة الممى
بحمم  فممأ ال ممرو  ال رديممة بممين افممراد لينممة الدراسممة فممأ متغيممر الدافعيممة ل نجمما  تعمم   لمتغيممرات ةالجممنق ، 
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مما للمى لينمة الخبرة ، البعد لن مكمان العممل ى والتممد الباحم  للمى اسمتمارتين ممن تصمميم الباحم  شبقه
 ى موسسة تربوية للى مستو  والية باتنة اختيرت لشوائيا .19ى بستاذا ، يدرسون فأ ة160متكونة من ة

 وقد خلص البح 
  وجممود ل قممة ايجابيممة  بممين الممنمش القيمماد  للمممدر   الثانويممات ودافعيممة االنجمما  للممى لكممق

 لكسيا مع دافعية االنجا   الذ  تاكد ارتباشيهمى الدكتاتور  ،التساهلأالنمشين االخرين ة
    لمممدم وجممممود فممممرو  فرديممممة ذات داللمممة احصممممائية بممممين االسمممماتذة فمممأ دافعيممممة االنجمممما  تعمممم

 لمتغيرات االتية ةالجنق ، الخبرة ، البعد لن مكان العمل ى
 : بسكرة ( 2010-2009) عبد اللطيف بكوش دراسة  –ثالثا  

النمط القيادي لدي مدير  مؤسسة التعل يم الث انوي وعاات ا بدينامي ة الجماع ة التربوي ة كانت بعنموان    
الدراسة للكش  لن الع قة بين النمش القياد  لد  مدير مؤسسة التعلميم العمالأ وتحمدد ببعمادهم إذ  هدفت 

ى ان الممنمش ى م ممردة  وقممد توصممل الباحمم  المم140وقممد شبقممت الدراسممة للممى لينممة الدراسممة والبالغممة لممددها ة
الت ويضى، ثم  مدير مؤسسة التعليم الثانو  ، يلين النمش القياد القياد  التوجيهأ هو االكثر ممارسة لد  

االستشار ، للى هذا الترتي  كمما توصمل الباحم  المى ان الديناميمة  النمش القيادىالتشاركى، فالنمش القياد 
أ مؤسسممة التعلممميم الثمممانو  وبمممان هنممماك ل قمممة شرديمممة همممى ديناميمممة الجمالمممة التربويمممة السمممائدة فممم االنغ قيممة

موجبمممة بمممين نمشمممى القيمممادة التشممماركية واالستشمممارية وديناميمممة الجمالمممة التربويمممة ، ول قمممة ارتباشيمممة سمممالبة 
والت ويضمى وديناميمة الجمالمة التربويمة ، كمما كشم ت لمن وجمود فمرو   لكسية بين نمشى القيادة التوجيهى

العينمممة فمممأ الدرجمممة الكليمممة للمممى مقيممماق ديناميمممة الجمالمممة التربويمممة فمممأ كمممل ممممن دالمممة احصمممائيا بمممين افمممراد 
الديمغرافية المعتمدة فأ الدراسة ة الجنق ، العممر، الخبمرة المهنيمةى امما بالنسمبة ل نمماش القياديمة  المتغيرات

دالممة فممدلت النتممائج للممى وجممود فممرو  دالممة احصممائيا فممأ متغيممر الجممنق لصممالح الممذكور ولممدم وجممود  فممرو  
 احصائيا بصورة غالبة فأ متغيرات العمر والخبرة المهنية .

 الدراسات العربية : -8-1-2

 : مصر( 1991) ابراهيم احمددراسة  –أوال 

 ، هممدفت هممذ  الدراسممة إلممى  الس  لوا القي  اد  لم  دير المدرس  ة م  ن وجه  ة نظ  ر المعلم  ينكانممت بعنمموان  
التعمممر  للمممى ممممد  ممارسمممة ممممدير المدرسمممة للسممملوك القيممماد  لبعمممد  المبممماداة وااللتباريمممة ممممن وجهمممة نامممر 
المعلمممين بمحافاممة القليوبيممة ومحافاممة االسممكندرية وكممذا التعممر  للممى ال ممرو  وتصممورات المعلمممين اتجمما  
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اسمممأ فمممأ محافامممة معلمممم ممممن التعلممميم االسى 250السممملوك القيممماد  لممممدير المدرسمممة وكانمممت لينمممة الدراسمممة ة
معلم من المرحلة الثانية من التعليم االساسية باالسكندرية واستخدم الباح  مقياق السلوك  200القليوبية و

القيمماد  لكممل مممن هلممبن ووينممر الممذ  يقمميق بعممدين المبممادة وااللتباريممة بعممد تكي ممن للممى البيئممة المصممرية وقممد 
 ، وان بعد االلتبارية للمحافاتين اقل من بعد المبادة  توصل ان السلوك القياد  للمدرا  فأ بعد االلتبارية

 : (  االردن 2000معن الشناق  )دراسة   -ثانيا 

ول قتهما االنماط القيادية لمديري المدارس الثانوية المهني ة الحكومي ة م ن وجه ة نظ ر المعلم ين بعنوان 
ممديرو الممدارق الثانويمة فمأ بعمد   بالرضا الواي أ هدفت الدراسة الى تحديد المنمش القيماد  المذ  يمارسمن

العمل والع قات االنسانية كما يرا  معلمو تلك الممدارق الثانويمة ، وبيمان ل قتمن بالرضما المواي أ لمعلممأ 
معلمم ومعلممة ولقمد  459ممن   ولقمد تكونمت لينمة البحم، المدارق الثانوية وتحديد مستو  الرضا الواي أ 

اسمممتخدم الباحممم  اسمممتبيانين لقيممماق المممنمش القيممماد  ببعديمممن العممممل والع قمممات االنسمممانية والرضممما المممواي أ . 
توصلت نتائج الدراسة الى ان النمش القياد  المهتم بمجال العمل هو النمش القياد  السمائد بمين افمراد لينمة 

كممما .ممماش القياديممة للمممديرين والرضمما الممواي أ للمعلمممين الدراسممة وجممود ل قممة ذات داللممة احصممائية بممين االن
 توصلت الى ان مستو  الرضا الواي أ لد  المعلمين كان متوسش .

 :الدراسات الجنبية  -8-1-3

 : الفلبينjohn and taylor(1999)دراسة  –أوال 

التنظيمي  ى  للمدرس  ين ف  ي العاا  ة ب  ين ال  نمط القي  ادي للم  دير والمن  اي المدرس  ى وب  ين ال  وال  بعنمموان : 
 20معلممما مممن ى 228)لينممة قوامهمما م  ن  فممأ ال لبممين وتكونممت لينممة الدراسممة م  دارس االدفنس  ت الثانوي  ة

مدرسمة ، واسممتخدم فمأ الدراسممة ثمم   اسمتبيانات  لكممل ممن ة المموال  التنايميممى ، و المنمش القيمماد ، والمنمماخ 
، القيماد  للممدير والمنماخ المدرسمى والموال  التنايميمى المدرسىى وقد ااهرت النتائج ترابشا وثيقا بمين المنمش

كما وجد ان الحالمة ال وجيمة للمشماركين اكثمر المتغيمرات  تماثيرافأ المنماخ التنايميمى ، فقمد ااهمرت الدراسمة 
 فروقا دالة بين المت وجين وغير المت وجين لصالح المت وجين .
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 : العالي جودةالتعليمالدراسات التي تناولت  -8-2

 : الدراسات المحلية -8-2-1

 :   سطيف( 2007) يسعد فاي ةدراسة  –أوال 

م  د  تطبي  ق مع  ايير ادارة الج  ودة الش  املة ف  ي الجامع  ة الج ائري  ة م  ن وجه  ة نظ  ر الهيئ  ة بعنمموان : 
 .التدريسية واالدارية، دراسة ميدانية بجامعة فرحات عباس سطيف

مسممتو  تشبيمم  معممايير الجممودة الشمماملة فممأ الجامعممة المممذكورة وكممذا يهممد  هممذا البحمم  إلممى الوقممو  للممى 
 مقارنمممممة مسمممممتويات تشبيممممم  معمممممايير ادارة الجمممممودة الشممممماملة وفقممممما لمتغيمممممرات ةالجمممممنق ،الخبرة،الممممممؤه 

 لعلمى،الكلية،التسلسل الواي أى.

لة . تكونمت لينمة وقد استخدمت الباحثة الممنهج الوصم ى المقمارن لمحاولمة ابمرا  تشبيم  ادارة الجمودة الشمام
دار  ، واستخدمت الباحثمة مقيماق الجمودة الشماملة فمأ إى 42)لضو هيئة التدريق و  (103) الدراسة من

 :واس رت النتائج للى ما يلى ى2003مؤسسات التعليم العالى للنعمان الموسو  ة

 نسبةن مستو  تشبي  معايير الجودة الشاملة فأ الجامعة محل الدراسة متوسشا فأ العموم بب 
56 %. 

  ال توجد فرو  ذات داللة احصائية فمأ مسمتو  تشبيم  معمايير الجمودة الشماملة فمأ جامعمة فرحمات
 لباق من وجهة نار هيئة التدريق حس  متغيرات الجنق المؤهل العلمى والخبرة.

 فأ مستو  تشبي  معايير الجودة الشاملة ممن وجهمة نامر هيئتهما  توجد فرو  ذات داللة احصائية
 التدريسية حس  متغير الكلية.

  توجد فرو  دات داللة احصائية فأ مستو  تشبي  معايير الجودة الشاملة ممن وجهمة نامر هيئتهما
 ةالتسلسل الواي ى والخبرة والكلية ى. االدارية حس  متغيرات

 مستو  تشبي  معايير الجودة الشاملة ممن وجهمة نامر هيئتهما  توجد فرو  ذات داللة احصائية فأ
 التدريسية واالدارية .

 : بسكرة( 2009-2010) مسعودة عجالدراسة  –ثانيا 

 .دراسة ميدانية بجامعة بسكرة  –القيم التنظيمية وعااتها بالجودة الشاملة : كانت بعنوان
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االشممارات المسممؤولة نحممو القمميم التنايميممة بابعادهمما االداريممة ارا  تهممد  هممذ  الدراسممة إلممى بحمم  الع قممة بممين 
االربعة وارائهم نحو جودة التعليم العالى ، من خ ل الكشم  للمى مسمتو  الجمودة فمأ امل القميم التنايميمة 
السممائدة، ولتحقيمم  هممد  الدراسممة قامممت الباحثممة بصممياغة فرضممية لامممة م ادهمما توجممد ل قممة شرديممة موجبممة 

 ات المسؤولة نحو القيم التنايمية وارائهم نحو جودة التعليم العالى.بين ارا  االشار 

االول يقميق لجممع البيانمات تصمميم اسمتبيانين وتم اسمتخدام التحليلىموالتمدت الدراسة للى المنهج الوصم أ 
نحمو الجمودة ممن خم ل  ارا  االشارات المسؤولة نحو القيم التنايمية والثانى لقياق ارا  االشارات المسمؤولة

 .استاذا  827ستاذ جامعى دائم من مجموع أ (100)الدراسة البالغ لددهم  . شملتخمسة ابعاد 

 النتائج التالية :  الىوقد توصلت الدراسة 

 رتبمماش قممو  فممأ اممل قمميم ادارة االدارة ، ادارة المهمممة، وادارة الع قممات ، وهممذا يعنممى إهنمماك  بن
 .تحق  ال رضيات الج ئية

 ن لناك ل قة قوية موجبة بين القيم التنايمية وجودة التعليم العالىب . 

 : الدراسات العربية -8-2-2

 :    فلسطين( 2004) مع و  جابر عاونةدراسة  –أوال 

 -فلس طين  –مد  تطبي ق مب اد   ادارة الج ودة الش املة ف ي الجامع ة العربي ة االمريكي ة حملت لنموان 
للى مد  تشبي  مباد   الجودة الشاملة فأ الجامعة العربيمة االمريكيمة ممن ي  ،وهدفت الدراسة الى التعر 

وجهممة ناممر هيئممة التممدريق وتحديممد اكثممر مبمماد  ادارة الجممودة الشمماملة تشبيقمما فممأ الجامعممة كممما يراهمما هيئممة 
أ التمممدريق ، ومقارنمممة مسمممتويات ادارك افمممراد لينمممة الدراسمممة لممممد  تشبيممم  مبممماد   ادارة الجمممودة الشممماملة فممم

الجامعة العربية االمريكيمة وفقما للمتغيمرات الديمغرافيمة ة الجمنق ، المؤهمل العلممى، سمنوات الخبمرة، الجامعمة 
ى اسمتاذا وتمم 70اسمتخدم الباحم  الممنهج الوصم ى وبلغمت لينمة الدراسمة ة التى تخمر  منهما، الكليمة، العممرى

 وتوصلت الدراسة الى  2003 مللموسو أ استخدام مقياق ادارة الجودة الشاملة فأ مؤسسات التعليم العال

 : النتائج التالية

 العربية االمريكية تشب  مباد   الجودة الشاملة بدرجة كبيرة.جامعة ال نا 
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    ال توجممممد فممممرو  ذات داللممممة احصممممائية فممممأ مممممد  تشبيمممم  مبمممماد  ادارة الجممممودة الشمممماملة تعمممم
لجامعممة التممى تخممر  منهمما ا،  سممنوات الخبممرة فممأ التممدريق، المؤهممل العلمممى،  الجممنقة لمتغيممرات
 .ى  العمر، الكلية التى يدرق بها ،  االستاذ

 :    مصر( 2004) عبد العظيم انيسدراسة  –ثانيا 

التعمر  همدفت الدراسمة إلمى ، بالمؤس ة الجامعي ة المص رية  مستو  ج ودة التعل يم الج امعىحملت لنوان 
 :التالية واالقتراحات وتوصلت إلى النتائج  ،دارة الجودة الشاملة بجامعات مصرإللى مستو  

 المصمممممر  المممممى النامممممرة الشممممماملة للسممممميا  االقتصممممماد يحتممممما  رفمممممع مسمممممتو  التعلممممميم الجمممممامعى  
 .  للمجتمع ككل أوالسياسأ واالجتمال

 .ضرورة تشجيع البح  االكاديمى ومنح الجامعة قدرا من االستق لية النسبية 
  كليات للدراسات العليا و خاصة بالجامعات الكبر . يج  انشا 
 .  ضرورة االهتمام بمستو  مدخ ت الجامعة وخاصة بالمستو  العلمى للش 

 الدراسات الجنبية : -8-2-3

 :   الواليات المتحدة االمريكيةcourtney (1995 )كورتنىدراسة  –أوال 

شمملت الدراسمة كبمار ،في الواليات المتحدة االمريكي ة العالىادارة الجودة الشاملة في التعليم كانت بعنوان 
 وقد كش ت الدراسة لن لدة نتائج نذكر منها : ى مؤسسة للتعليم العال ى242ةالموا ين االكاديميين

 بممما يعممادل منهجمما اداريمما فممى ادائهمما اىمؤسسممة جامعيممة تشبمم  ادارة الجممودة الشمماملة  99ن ب
 .من لينة الدراسة 41%

 تشبيقا متكام  . الشاملة الجودة ادارة تشب  هذ  المؤسسات جامعيةمن  %61نب 
 حس  االرقام كانت تعتمد التشب  جامعية المؤسسات هذ  من %39نب. 
 كد الباح  ان للى نجال الكليات التى شبقت المنهجية بشكل متكامل.ب 

 

 

 



 

 

 مدخل عام للدراسة ل                                                                                ولفصل األا

15 

 :منااشة الدراسات السابقة -9

بجنبية و التأ تناولت متغير   (02)لربية و  (04)محلية و  (05)دراسة منها  (11)ة ناقشت الشالب
 .المدروسة فيها الدراسة كل حس  بيئتن

بما متغير جودة التعليم العالأ فقد خصت بم  (06)بالنسبة لمتغير القيادة اددارية فقد تم االلتماد للى 
دراسات، إذ اشتملت للى مذكرات ماجستير، و بشروحات دكتورا ، و بحو  للمية ميدانية، غير  (05)

 .بن الشالبة الباحثة و حس  حدود إش لها لم تصاد  دراسة جمعت بين متغير  الدراسة الحالية

 و فأ هذ  النقشة يتم تحديد نقاش االت ا  و االخت   بين الدراسة  :حدود الدراسات السابقة
 لتماد لليها:لحالية و الدراسات السابقة التأ تم االا
 :الهداف 

تختل  اطهدا  باخت   شبيعة الموضوع و  باخت   المتغيرات المدروسة، تشابقت بهدا  الدراسة 
هدفت إلى التعر  للى السلوك  (1991) إبراهيم أحمد مع كل من الحالية فأ متغير القيادة اددارية

هدفت إلى تحديد النمش  (2000)معن الشناق القياد  لمدير المدرسة لد  معلمأ التعليم اطساسأ، 
  القياد  الذ  يمارسن مديرو المدارق الثانوية.

و  (2007يسعد فاي ة )بالنسبة لمتغير جودة التعليم العالأ فقد وافقت الدراسة الحالية دراسة كل من
التأ هدفت إلى الوقو  للى مستو  تشبي  معايير إدارة الجودة الشاملة بجامعة فرحات لباق 

و التأ هدفت للكش  للى مستو  الجودة  و كذا  (2010)عجال سميةسشي .و كذلك دراسة 
، و كذا دراسة لبد العايم بنيق و التأ هدفت إلى التعر  (2004)مع و  جابر عاونة )دراسة 

 جودة اددارة الشاملة بجامعات مصر.للى مستو  

 :استخدمت الدراسات السابقة المنهج الوص أ التحليلأ و الذ  يتناس   المنهج و أداة الدراسة
مع شبيعة الدراسة الحالية،  تنوع إستخدام بدوات جمع البيانات فأ الدراسات السابقة، التمدت 

من جهة و كذا قياق  تغير القيادة ادداريةالشالبة الباحثة فأ تصميم استمارتها البحثية لقياق م
   متغير جودة التعليم العالأ للى الدراسات السابقة المذكورة بل  .

 :العينة 
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وانحصرت بخر  بالنسبة لحجم لينة دراسات متغير القيادة اددارية  اختل  حجم العينة من دراسة إلى 
فقد  بما بكبر لينة(، 2008بوارة عواطف ) حي  كانت بصغر لينة فأ دراسة حالة  459  - 61 بين

 (.2000)معن الشناق لدراسة  كانت

)مع و  جابر حالة ، و خصت دراسة  242 -70متغير جودة التعليم العالأ فانحصرت لينتن بين بما 
 (. 1995)كورتني  بما بكبر لينة فقد كانت لدراسة، بأصغر لينة( 2004عاونا 

  :الفترة ال منية 

تم ترتيبها و ف  تسلسل  منأ من  2010 إلى 1995 سنة ال منأ للدراسات السابقة بينانحصر المجال 
اطقدم إلى اطحد ، و ما ي حا بن الدراساات المحلية فيما يخص المتغيرات كانت بحد  نسبيا مقارة مع 

 الدراسات العربية.  
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    :دـــتمهي
و ال شك أن الوجوود اإلنسوان   اإلنسان منذ نشأة المجتمعات اإلنسانية األولى ، تعتبر القيادة ظاهرة واكبت

فيتولى أحدهم القيادة و يكون اآلخرون  المشترك لشخصين أو أكثر يتطلب نوعا من تنظيم العالقات بينهم،
 مقودين أي تابعين له.

أثنووام مراحووو تطووور المجتمعووات، بووو فن وجودهووا فوو  حوود ذاتووه سووببا أساسوويا عرفووت هووذظ الظوواهرة ا القيووادة  
لتطور هذظ المجتمعات و القيادة ه  التأثير ف  اآلخرين و توجيه جهودهم لتحقيق ما يصبو فليه القائد. و 
فذا توووم النظووور للقيوووادة مووون وجهوووة نظووور تنظيميوووة فوووتن القيوووادة تمثوووو عمليوووة التوووأثير علوووى ال ووورد و الجماعوووة 

جيههم نحوووو تحقيوووق أهووودا  و نايوووات المنظموووة و تركوووص القيوووادة علوووى العنصووور البشوووري و تركوووص علوووى لتوووو 
نجاح المنظمات ف  تحقيوق أهودافها و اسوتمرار نموهوا و اصدهارهوا يتوقو  كثيورا علوى  بأن االفتراض القائو 
يمكون بواسوطتها التمييوص القيادة ال عالة و الديناميكية هو  أحود المحطوات الرئيسوية و التو  ف ،القيادة الناجحة
   .بين المنظمات
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 :اإلداريةمفهوم القيادة  -1

وجهات نظر الباحثين و الدارسين و المهتمين بعلم اإلدارة  و تعددت تعاري  القيادة باختال  اختل ت
 ونتوصل  التعاري و فيما يل  يتم فعطام مجموعة من  بحثهعموما فكو ركص على صاوية كانت منطلق 
  :فلى العناصر أو المكونات األساسية للقيادة 

 تعريف القيادة لغة :  1-1

 آرندت"وحسب رأي  "ي عو أو يقوم بمهمة ما كلمة يونانية مشتقة من ال عو :  Leadershipالقيادة  
ومعناظ يحرك  Agereبمعنى يبدأ أو يقود أو يحكم يت ق مع ال عو الالتين   Archienفتن ال عو اليونان  

 قود وما يستنتج من كال المعنيين لألفعاو السابقة ي هم ف  نقطتين:أو ي
 .بداية يقوم بها شخص واحد 
 .مهمة أو عمو ينجصظ آخرون 

فلى أن القيادة تقوم على أساس عالقة اعتمادية متبادلة بين من  آرندتمن خالو الشرح السابق توصو 
 (.86،ص2007".)نواف كنعان،يبدأ بال عو و بين من ينجصظ

فتن معنى القيادة نابع من كلمة القود وه  عكس السوق فالقيادة من األمام، و   :في اللغة العربية لقيادةا
السوق يكون من الخل ، واالنقياد هو الخضوع، يقاو فنقاد ل  أي أعطاك مقادته و يقاو انقاد ل  الطريق 

    (.42،ص،1990.) منظور، وضع صوابه كذا فذافلى موضع 
 قيادة اصطالحا: تعريف ال 1-2

مهارة تستند على السمات الشخصية للقائد لحث القبوو الطوع  للمرؤوسين ف   » تزونيإجون عرفها  
  (.........),154p pierre). «مجاو واسع من المواضيع

        .«النشاط الذي يمارسه المدير ليجعو مرؤوسيه يقومون بعمو فعاو»فيعرفها بأنها  أالنأما 
 .(138،ص 2007د،)عياصرة،أحم

مجموعة من الخصائص الشخصية الت  تجعو التوجيه و التحكم القيادة  »:  I Wolmanولمان  يعر  
 .(34، ص1993)طريف، «ف  اآلخرين أمر ناجحا

تركص هذظ التعري ات على عنصر القائد أي أن القيادة تتمثو ف  عملية التأثير من جانب واحد نتيجة 
 رد القائد وأن لت الت اعو الذي يكون بين القائد و مرؤوسيه و الت  تنتج عنها الص ات الت  يتحلى بها ال

تلك السلوكيات،وهنا يظهر فهماو باق  العناصر و المكونة بدورها للقيادة  و الت  ال تقو أهمية عن 
 القائد.
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)طشطوش، «ه  عملية التأثير على اآلخرين ليعملوا من أجو تحقيق هد  معين» ةالقياد 
 (.22ص،2009

قدرة ال رد على التأثير على شخص أو جماعة  » Rensis Likertرنسيس اليكرت يعرفها الكاتب 
رشادهم لنيو تعاونهم وتح يصهم للعمو بأعلى درجة من الك امة من أجو تحقيق األهدا   وتوجيههم وا 

 .«المرسومة
 ااآلخرين, أفرادعلى أفعاو  واالتصاالمقدرة على التأثير من خالو »فيعرفها على أنها   Ivencevichأما

  .215ص2006) حريم،«وجماعات نحو تحقيق أهدا  ذات معنى وقيمة
 "القيادة ه  الطريقة الت  يحاوو أحد األفراد التأثير بموجبها أو لتحقيق هد  أو أهدا  معينة"

م من خالو القدرة على التأثير ف  األفراد لتحقيق المطلوب منه»فيعرفها على أنها محمد الصيرفيأما 
 «عملية اإلقناع

عملية التأثير على نشاط مجموعة منظمة ف  مهمة تحديدها »على أنها kelly and lazer يعرفها
 (.257،ص 2002.)العميان، «لألهدا  و تحقيقها لهذظ األهدا 

لتحقيق هد  يرنبون  اا القدرة على التأثير ف  الناس ليتعاونو بأنه»القيادة Tead تيد  كذلك يعر 
 .(319)أبو النصر)......(،ص«هفي

فال أن هذظ التعري ات لم تعط  اهتماما كافيا للعناصر األخرى ف  عملية  رنم أهمية التأثير ف  القيادة،
،وهذا ما أل ت انتباظ الباحثين للبحث عن  ،كما أنها اهتمت بنتائج التأثير وأن لت كي ية حدوثه القيادة

 عناصر أخرى.
) «النشاط الذي يمارسه المديراالقائد  ليجعو مرؤوسيه يقومون بعمو فعاو بأنها»فيعرفها  ألنأما 

 (.138،ص 2007عياصرة، أحمد،  
ه  مشروع ال نهاية ف  سبيو تحقيق األهدا  الجوهرية الت  تسعى فلى  »بيترز توم والقيادة كما وص ها 

ولكنه بحاجة فلى قائد  ة،تحقيقها والذي من الممكن أن يكون بسيطا لدرجة مذهلة و لكنه صعب للغاي
 (.12، ص2010)الغزو،«مميص يحقق الطموح

أنها تحريك  المرؤوسين و فيجاد الصور المالئمة لألهدا  المطلوب تحقيقها، و »ف يعرفها على  أما باز
 (217، ص 2005) الرب، «تحقيق الترابط و التكامو ف  تحقيق هذظ األهدا 

                                        «ات القائد و األتباع و خصائص المهمةالت اعو بين سم محصلة»يقوو كذلك بأنها
 (.124،ص2007الصيرفي،)
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وكو  عملية ت اعو تتم بين شخص القائد وبين أعضام الجماعة،»أن القيادة ه   Gordenغوردن  يرى 
ه على التأثير حيث فرد يساهم ف  هذا الت اعو يجب أن يلعب دورا من األدوار الت  تختل  حسب قدرت

           .«نجد ف  النهاية شخص واحداقائد  يؤثر بينما باق  أعضام الجماعة يستجيبون ويتقبلون التأثير
 (.31،ص1996)الشافعي، 

عملية ت اعو تتم بين القائد و المرؤوسين بغية فنجاص بعض األهدا  » أن القيادة ه  جراي وستاركيرى 
 (39،ص 1993، .) طريف«التنظيمية المشتركة

القيادة بأنها عملية فيجاد عالقات فيجابية و طيبة مع » أن Brown و براونRosen روزن  و يرى
المرؤوسين بهد  تحقيق التنافس لصالح العمو و ليس التعارض فيما بينهم.فن القيادة ه  عملية ت اعو 

شتركة، ثم القيام باإلجرامات بين قادة و مجموعة من الناس ف  موق  معين، يترتب عليه تحديد أهدا  م
  .319.)أبو النصر)......(،ص«ال عالة لتحقيق تلك األهدا 

 :  اإلداريةالقيادة  تعريف 1-3
، لذلك فتعري ها يتطلب فهم معنى كو اإلدارةو  القيادةم هومين هما:  بين فن عبارة القيادة اإلدارية تجمع  

الذي يمارس وظي ة اإلدارة، ثم نحاوو الجمع و التركيب  من القائد الذي يمارس عملية القيادة و المدير
 ط ،فذن لك  نجد تعري ا للقيادة  اإلدارية نع بين هذين الم هومين قصد بنا م تعري  شامو للقيادة اإلدارية

 أوال تعري ا لكو من القائد و المدير .
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جدول  ( يوضح الفرق بين القائد و المدير.01رقم ) ال
 اإلداري دـائالق

يسعى إلحداث التغيير ف  النظام ألجو  -1
 التحديث و التطوير. 

ي كر ف  المستجدات التعليمية و يسعى  -2
 لالست ادة منها.

يدرس المشكالت و يحدد األسباب و  -3
يضع  الحلوو الجذرية للمشكلة حتى ال 

 تتكرر مستقبال.

 

 يهتم بالتخطيط اإلستراتيج . -4

 

ع الروح مع رفيهتم باألدام المتميص  -5
 المعنوية للعاملين.

يوصع وقته بين مكتبه وأرجام المؤسسة  -6
 المختل ة لإلشرا  و المتابعة.

يهتم بما يجري خارج المؤسسة من ناحية  -7
 أثر ذلك عليها.

على مرؤوسيه ألنه  شديدة تأثيرله قوة  -8
يستمد قوته من التعيين الرسم  باإلضافة 

 فلى قبولهم الن س  له.

لحال  ف  المؤسسة يحافظ على النظام ا -1
 مع حد أدنى من التغيير.

 يهتم بتنجاص األعماو الروتينية. -2

 

يركص اهتمامه ف  مواجهة المشكالت  -3
 اآلنية و االنتهام منها بأسرع وقت ممكن.

 

 

 

 بالتخطيط قصير المدى.يهتم  -4

 
يهتم باألدام الر وتين  بغض النظر عن  -5

 معنويات العاملين.

ألوراق يقض  معظم وقته ف  مكتبه بين ا -6
 .و المكاتبات

 ال يهتم بما يجري خارج المؤسسة. -7

 

ليس له قوة تأثير شخصية على مرؤوسيه  -8
 فهو يستمد قوته من التعيين الرسم .

 
 (117، ص 2010: )الحريري، رالمصد

الذي يؤثر ايجابيا ف  سلوك اآلخرين بدون استخدام قوة اإلكراظ أو  شخصالهو :"leaderالقائد  / 1
ن  هؤالم اآلخرين يقبلون به قائدا لهم، وال يمكن عصو الممارسة القيادية بص اتها اإليجابية عن اإلجبار وا 

القيادة كم هوم فنسان  يلعب فيه ال رد دورا أساسيا و فيجابيا ف  التأثير على اآلخرين و يدفعهم فلى التصام 
 و للوزياو  .)الفريجاتعال  ف  اإلنجاص ضمن نطاق الممارسة اإلدارية بمختل  أنشطتها

   (237،ص2009الشهابي،
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الذي تعهد فليه مهمة اإلشرا  على وحدة أو جماعة عموافدارة ،  هو الشخص»: managerالمدير/ 2
  -تخطيط و تنظيم وتوجيه و رقابة -و نيرها ، وهو المطالب بالقيام بوظائ  العملية اإلدارية شعبةقسم ، 

، وال يستطيع المدير القيام بهذظ الوظائ  بنجاح بدون أن والقيادة ه  فحدى الوظائ  اإلدارية للمدير
رئيسيا يصبح قائدا، و المركص يمتلك مقومات القيادة الناجحة ، و ليس كو مدير أو رئيس يشغو مركصا 

 .(216،ص 2006)حريم،«الرسم  وحدظ ال يجعو من المدير أو الرئيس قائدا
  القائد اإلداري:

طة أعلى لقيادة و توجيه مجموعة من األفراد نحو تن يذ مهام محددة، هو شخص معين من قبو سل       
و له قدر من السلطة الرسمية بحكم منصبه الرسم ، ولكنه يعتمد بص ة أساسية ف  قيادته لهؤالم األفراد 

 (24،ص  2006)جيلح ، على تأثيرظ الشخص  أكثر من اعتمادظ على السلطة الرسمية".
، من األسلوب اإلشراف  المنتهج من طر  القائد  »:ري  القيادة اإلدارية بأنهاتعبناما على ما سبق يمكن 

خالو التأثير واإلقناع لتوجيه أفراد الجماعة باعتمادظ على قوة التأثير الشخص  بص ة أساسية و قوة 
 المنصب الرسم  بص ة ثانوية".

 اإلدارية:القيادة  أركان -2
ال يمكن ألي فرد أن يكون قائدا بم ردظ، فعملية القيادة فاع  ت اعو اجتماإلدارية  القيادة  فن اعتبار

منها بمعصو عن العناصر األخرى أمر ركن ال يمكن دراسة أي  أساسية أركاناإلدارية تشمو خمسة 
 المكونة للقيادة:ركان ال هم الجيد للقيادة، وفيما يل  األ ف مضلال 

ن يقود الجماعة أو الذي تنقاد له مجموعة يعتبر أهم عنصر ف  القيادة و القائد هو م القائد: 2-1
 (167، ص2007.) العتيبي و آخرون ، من الناس

على سلطة المركص و يتحرك و يت اعو مع  اعتمادظيعتمد القائد على سلطة التأثير و التوجيه أكثر من 
 وتتحدد درجة نجاح القائد و فشله ف  تابعيه ف  نطاق أرحب من مجرد اإلطار التنظيم  الرسم 

تحقيق األهدا ، و بالتال  فهو المسؤوو عن  تجاظابقيادة الجماعة بمدى تأثيرظ عليها و تغيير سلوكها 
 (70 – 708،ص ص بتصرف  2004) السلمي،.القرار األوو و األخير ف  المنظمة

توجد قيادة فال بوجود تابعين فالتبعية شرط ال بد منه للقيادة، و فيما  ال :(المرؤوسينالتابعين ) 2-2
خص التابعين فال بد أن تكون فيهم مجموعة من الخصائص مثو الثقة ، الحماس، التوجيه ي

وبما أن القيادة ظاهرة اجتماعية ال تحدث فال عند   اإليجاب ، المثابرة، المصداقية.......
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وجود تجمع بشري، فتن تلبية حاجات هذظ الجماعة أمر ف  ناية األهمية،فذ يعتمد على 
 (16،ص2010بتصرف، .)قنديل،لهذظ الحاجات حسن تقدير القائد

 .المرنوب و يجب الش مالهد  هو الغاية المطلوب الوصوو فليها فهو  األهداف المشتركة: 2-3

 (. 16ص ،2010،)قنديل      

ر يعملية تحديد األهدا  ه  مسؤولية القائد األولى و هناك مبدأ أول  ال بد من التمسك به و الس فن
عبد .اتكون واقعيا عند تحديد األهدا  و يجب توخ  الحذر عند القيام بذلكوفقا له أال و هو أن 

   (546ص،2009،الرحيم
تستهد  عملية التأثير ف  الجماعة تحقيق األهدا  المشتركة و الت  يوجه القائد جهود الجماعة 

 لتحقيقه، ف  فطار موق  ما.
االحتياج فليها و القائد هو فرد من يساعد الموق  على تهيئة ال رصة للقيادة و يظهر   الموقف: 2-4

الموق   اجماعة يشعر بشعورها و لديه القدرة على استغالو قدرات أفرادها و التأكيد فيما بينهم ليجابهو 
  (58، ص 2010.)العجمي،الذي يت اعلون فيه

  الموق  هو الذي يوجد أو يظهر القائد فاألفراد يكونون قادة ف  موق  معين بينما هم نير ذلك ف
 (21،ص  1997.) كاللدة، موق  مغاير، فظهور القائد يأت  من خالو اتخاذ قرار ف  موق  ما

عن السلوك الذي يتبعه القائد  يعتبر التأثير حجر األساس ف  القيادة و هو ناتج التأثير: 2-5
،ص  2007أحمد،  و ةعياصر ) و الذي من خالله يتم تغيير سلوكهم باالتجاظ الذي يرنبه. اآلخرين
144). 
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 ( يمثل أركان القيادة اإلدارية.01الشكل رقم )
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالبة الباحثة دإعدامصدر: ال

 :اإلداريةأهمية القيادة   -3

 أهمية القيادة اإلدارية في الجانب التنظيمي: 3-1

ن وسهم و المحافظة على  يعتبر الدور األساس  للقائد هو العمو على تح يص الموظ ين و بعث النشاط ف 
ويبرص  روحهم المعنوية عالية وهو ما يغرس ف  ن وسهم حب العمو الجماع  المشترك و روح التعاون,

نشاطات الموظ ين و جهودهم بوضع الشخص المناسب  و توجيه دور القائد من خالو قدرته على تنسيق
 موظ ين بداخو كو قسم.ف  الوظي ة المناسبة و تحديد المسؤوليات ألقسام التنظيم وال

لى مستوى النشاطات داخو عتبرص فعالية القيادة ف  الجانب التنظيم  من خالو التنسيق الذي تحدثه 
الوحدات من جهة و ربط األقسام بالموظ ين فيها لتحقيق األهدا  الت  يسعى التنظيم لتحقيقها. 

ان  عملية التنسيق الت  يص  ففنر و برشوسو هو ما جعو (.116،ص 2010،بتصرف  ،السكارنةا

 
 انـــركأ

 القيادة
 اإلدارية

 القائد

 نالتابعي

 الموقف

 التأثير

                 األهداف

 كةرالمشت
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    .يقوم بها القائد لجهود الموظ ين بأنها من العوامو الحيوية الت  تضمن فاعلية  التنظيم واستمرار بقائه
 ( 114، ص  2007،، ) كنعان

 :أهمية القيادة اإلدارية في الجانب اإلنساني 2 -3

ية بينه و بين مرؤوسيه تبن  على نسانففن من أهم مسؤوليات القائد ف  هذا الجانب فقامة عالقات  
ذات قيمة,و فشعار كو  هماقتراحات و همآرائب  األخذف  مناقشة كو ما يمس شؤونهم و  و المشاركةالت اهم 

عضو بالتقدير و االعترا  المناسبين لما يبذله من مجهود ف  نشاط مجموعته,و ح صهم على العمو 
تسوية المناصعات فيما بينهم ، و تمكينهم و بالتال   بحماس و رض  لتقدم أقصى طاقاتهم ف  العمو, و

من استخدام مهاراتهم ف  العمو ف  فطار تحقيق التكامو بين حاجات و متطلبات المرؤوسين و التنظيم و 
 (.54ص ،2001،، بتصرف.) هاشمكذا حاجات و متطلبات المجتمع الذي يعمو ف  نطاقه

 :أهمية القيادة في الجانب االجتماعي 3-3

وجد داخو أي تنظيم نشاط اجتماع  خارج نطاق العمو عن طريق ال ريق العامو و يكون ف  شكو ي
نقابات أو جمعيات أو اتحادات،و هنا يبرص دور القيادة اإلدارية من خالو قدرتها على توجيه تلك 

 النشاطات فلى مكانها المناسب لك  ال تخرج على نطاقها.

االجتماع  لإلدارة فتنها ه  األخرى تتأثر بعوامو اجتماعية داخو فذا كان للقيادة تأثير ف  الجانب 
التنظيم كالعادات و التقاليد و كذلك قيم و اتجاهات العاملين،أما بالنسبة للعوامو االجتماعية الخارجية أي 
الخاصة بالمجتمع فلصك  محمود هاشم قوو ف  ذلك "فن األسلوب اإلداري األصلح للتطبيق ف  مجتمع 

 (.54، ص2001.) هاشم ،األسلوب الذي يوائم ظرو  هذا المجتمع وواقعه ال عل ما,هو 

 أهمية القيادة في تحقيق األهداف: 3-4

التوفيق و المواصنة بين ما تم »أهمية القيادة ف  تحقيق األهدا  من خالو المقولة التالية: ستوغديلوضح 
و التوفيق بين فشباع  تحقيقه من أهدا  وظي ية, فنجاصظ فعال من العمو و بين ما يراد انجاصظ من أعماو أو

حاجات و متطلبات التنظيم و بين المصادر المالية و القوى البشرية المتاحة ف  التنظيم إلشباع خذظ 
و بين األنماط المحددة من  , وأخيرا التوفيق بيه خطوط التنظيم و التنسيق و االتصاو الرسم  الحاجات,

 .«يم نير الرسم الخطوط الت  يتبعها التنظ
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و منه يكمن دور القائد ف  تحقيق أهدا  منظومته اإلدارية من خالو توضيح األهدا  لمرؤوسيه و 
 الوقو  دون تعارضها مع أهدا  الموظ ين و كامو أفراد المجتمع .

فعلى القيادة تحمو مسؤولية حو كو المشاكو الموجودة ف  التنظيم, الناتجة عن تعدد و تعقد األهدا  
، ص ص، 2007) كنعان،ات و المواق  الموجودة ف  التنظيم.ضلتنظيمية من خالو التوفيق بين المتناقا

119-120.) 

 المداخل النظرية المفسرة للقيادة اإلدارية : -4

تعددت النظريات الت  قدمت ت سيرا لظاهرة القيادة اإلدارية حيث نظر فليها البعض على أنها مجموعة من 
وافرت لدى شخص ما يصبح قائدا و هناك من يرى أنها ظرو  خاصة فدا وجدت ظهر السمات فقط،فذا ت

ذا تغيرت تغير القائد،وذهب فريق رابع فلى التأكيد على أن طبيعة الت اعلية للقيادة وأنها محصلة  القائد وا 
به من  العديد من العوامو القائد بما يملكه من سمات و معار  و مهارات،وأفراد الجماعة بما يتمتعون

مكانيات واستعداد للعمو و الموق  بما يتضمنه من ظرو  وعوامو بيئية و تنظيمية متشابكة  قدرات وا 
 ومتداخلة.

 مدخل السمات: 4-1

تعتبر هذظ النظريات من أولى المحاوالت الت  عالجت موضوع القيادة،كان هدفها تحديد خصائص القيادة  
دارية تقوم على سمة أو مجموعة من السمات الت  يتمتع بها الناجحة وتنطلق من أن فعالية القيادة اإل

ال رد القائد، و الذي تجعله قادرا على توجيه الجماعة و قيادتها لتحقيق األهدا  المرجوة و ف  كو 
 المواق .

: توضح هذظ النظرية أن القيادة تولد مع الشخص أي أنها تحمو خاصية نظرية الرجل العظيم 4-1-1
ك يولدون عادة من ساللة الملوك وكذلك أصحاب الشركات الضخمة و البنوك،و تؤكد هذظ الوراثة فالملو 

النظرية بأن القائد تميصظ سمات معينة عن نيرظ من التابعين مما يؤهله أن يكون قائدا.فضافة فلى ص ات 
سل  و شخصية كالذكام و الشجاعة و الجرأة والقدرة على التوجيه,وقد أكد كو من توماس كارليو و ني

جالتون ،أنصار نظرية الرجو العظيم: أن القادة يولدون و ال يصنعون، وأن السمات موروثة و ليست 
 (272،ص 2000.) مصطفى،مكتسبة
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وجه لهذظ النظرية الكثير من االنتقادات حيث فن السمات ال يمكن تحديد عددها ف  القائد وحدظ دون نيرظ 
 من الناس. 

من خالو األبحاث الت  قدمها رال  توصو فلى :Ralf Stogdill دراسة رالف ستوغديل 4-1-2
مجموعة من النتائج ترجمت ف  شكو السمات أو الخصائص الت  تجعو من فنسان ما قائدا ناجحا على 

 الشكو التال  أو كما يل :

 : و تتضمن الذكام,طالقة اللسان,اليقظة, األصالة, العدالة.  المقدرة 

 افة و التعليم و المعرفة الواسعة و القدرة على فنجاص األعماو ببراعة : وتتضمن الثقمهارة اإلنجاز
 و نشاط.

 :تتطلب المبادأة, الثقة بالن س, المثابرة, االعتماد على الن س,السيطرة و الرنبة  تحمل المسؤولية
 ف  الت وق و الطموح.

 :على التكي ,روح  تتطلب الروح االجتماعية الطيبة,المساهمة و التعاون،القدرة  روح المشاركة
 ال كاهة و الدعابة.

 :و تتطلب الشعبية أي أن يكون القائد محبوبا سوام داخو التنظيم أو  المكانة االجتماعية
 خارجه،كما تتطلب أن يكون للقائد مركص اجتماع  و مال .

 :بحيث يتطلب مستوى ذهن  جيد ومهارة ف  تلبية حاجات مرؤوسيه و  القدرة على تفهم الموقف
 2007)كنعان ،هم,والقدرة عل  تحقيق أهدا  التنظيم الذي يقودظ مهما كانت الظرو . مصالح

 (.313،ص

حدد الباحثان انطالقا من دراستهما مجموعة من الص ات الت  أبحاث كيرك باتريك و لوك: 4-1-3
 تخص القادة و قد لخصاها فيما يل :

 :حقيق األهدا  المحددة.تتمثو ف  الرنبة ف  التأثير ف  اآلخرين لت وجود الدافع 

  :الوثوق ف  القدرات الشخصية.الثقة بالنفس 
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 :ممثلة ف  الذكام و القدرة على دمج وت سير قدر كبير من المعلومات. القدرة العقلية 

 و اإللمام  بالتقنيات الحديثة إلدارة األعماو.  االبتكار واإلبداع 

 مرؤوسين و الظرو  المحيطة.ممثلة ف  القدرة على التكي  مع احتياجات ال لمرونة:ا 

 فال أن هذظ المدرسة لم تدم طويال لعدة أهم أسباب أهمها:

  نما جصم كبير ظهور المدرسة السلوكية الت  كانت تنادي بأن شخصية ال رد ليست وراثية فقط،وا 
 منها مكتسب من البيئة الت  تعيش فيها.

  القائد.عجصها عن تحديد كو السمات الت  ينبغ  أن تتوفر ف  شخصية 

  أثبتت بعض الدراسات الميدانية أن هناك تراكيب مختل ة من السمات المحددة تتناسب كو منها
 (334،ص،2003.)سلطان،مع مواق  قيادية مختل ة

  :المدخل السلوكي 4-2

أدى فخ اق نظريات السمات ف  ت سير فعالية القيادة فلى التركيص على سلوك القائد أو ما يسمى بنمط 
و أصبح  معنى تغيرت النظرة من مجموعة من الخصائص الشخصية لتبدو كنشاط يمارس،القيادة،ب

االتجاظ الجديد هو دراسة سلوك القائد و ليس خصائصه استنادا فلى افتراض أن سلوك القائد يؤثر مباشرة 
لة ت اعو ف  فعالية المرؤوسين،أي أن العامو المحدد ل عالية القيادة هو سلوك القائد الذي يتكون من محص

مجموعة األنشطة و التصرفات الت  يبديها ف  العمو و الت  تشكو أسلوبا آو نمطا عاما ف  قيادته،وهكذا 
سعى الباحثون فلى تحديد و تعري  أساليب القيادة الت  مكنت القادة من التأثير ب عالية على 

 المرؤوسين،ومن بين هذظ الدراسات و النظريات ما يل :

  :Iowaعة أيوا )دراسة جام 2-1- 4

 Kurt كيرت ليفينو   Ralph White رالف وايت و Ronald  Lipitt  رونلد ليبيتقام كو من 

Levin  بدراسة على مجموعة من أط او المدارس و طلبو منهم القيام ببعض األشغاو اليدوية 1993عام
 عة كالتال :تم تقسيمهم فلى جماعات وفقا لنوع السلوك الذي يمارسه كو قائد على كو مجمو 
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 حيث احت ظ القائد بجميع القرارات ف  يدظ،بما ف  ذلك تعديد  األسلوب االستبدادي أو االوتقراطي:
األنشطة و اإلجرامات و توصيعها على األفراد وعدم فشراك األعضام ف  اتخاذ القرارات،كما أعتمد 

 أسلوب الثواب و العقاب و كان القائد محور االتصاالت ف  المجموعة.

 وهو عكس األسلوب األوو حيث تم اتخاذ القرارات جميعها بمشاركة سلوب الديمقراطياأل :
المجموعة وتشجيع معاونة من القائد، الذي استخدم الثواب و العقاب بصورة موضوعية،وكانت 

 و الت اعو بين األفراد. االتصاالتهناك حرية أكبر ف  

 واتخاذ القرارات جميعها بمشاركة المجموعة، و : ترك القائد األمور تسيبيأو ال فوضوياألسلوب ال
 ،ص2008،)الصليبي .لم يقم بأي جهد ف  توجيههم أو متابعة عملهم،و لم يقدم المدح أو النقد

 (90 -89ص

 نتائج الدراسة :

 كانت اإلنتاجية مرت عة،ولكن ارت اعها مشروطا بوجود القائد،ولهذا مجموعة األسلوب األوتوقراطي:
و قليو والرضا منخ ض واالبتكار ضعي ،وقد لوحظ ف  هذا النوع األسلوب كان الدافع للعم

 العدوان  فيما بينهم ومع القائد.

 كانت اإلنتاجية أكثر استقرارا وكانت دافعية األط او للعمو أكبر،مجموعة األسلوب الديمقراطي : 
 يعملون بروح ال ريق وكان الت اعو بينهم أكبر. احيث كانو 

 تميصت باالنخ اض ف  جميع النواح  السابقة،وقد اتص ت بعدم لتسيبيمجموعة األسلوب ا :
 (306ص ،2003)ماهر، .الجدية و ال وضى

من خالو ما تقدم فتن نتائج الدراسة السابقة تبين أن األسلوب الديمقراط  أفضو من األسلوبين اآلخرين 
 الجتماعية.بالنسبة لالبتكار، الدافع لألدام و الرضا و التماسك و الت اعالت ا
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 :دراسة جامعة متشيغان 2- 4-2

أجرى مركص األبحاث االجتماعية ف  جامعة متشيغان مجموعة من األبحاث و الدراسات قام بها كو من  
ف  عدة مؤسسات صناعية و خدمية وكان  Likertليكرت  و   Macoobz كماكوبز و  Katzكاتز 

 هدفها فيجاد العالقة بين نمط القيادة واإلنتاج.

فوجا من أفواج العمو ف  شركة التأمين قسمت فلى قسمين يتميص القسم األوو  24قام الباحثون بدراسة 
بتنتاجية عالية عكس القسم الثان  ثم قورن كو فوج من القسم األوو ب وج من القسم الثان  يماثله ف  نوع 

  السلوك القيادي بواسطة العمو و عدد العماو واختصاصاتهم،و بعد ذلك درست ال روق بين األفواج ف
 فجرام استجوابات مع قادة و مرؤوس  األفواج. 

 : توصلت الدراسة فلى أن هناك نمطين قياديين يتمثالن ف :سةانتائج الدر

 :هو أفضو األنماط القيادية حيث يتعاون القائد مع مرؤوسيه ف  نمط القيادة التي تهتم بالعاملين
بالتقدير ويتمتعون بمعنويات عالية،وهذا ينعكس باإليجاب القرارات مما يجعلهم يشعرون  اتخاذ

 دام لديهم.على مستوي األ

 :)حيث يركص القائد على اإلنتاج دون مراعاة ظرو   نمط القيادة المهتمة بالعمل)اإلنتاج
واحتياجات العاملين مما يصيد من الضغوط و التوتر لديهم يؤدي فلى انخ اض الروح المعنوية 

 (.145، ص2010.) الحريري،تال  فهو يؤثر على اإلنتاجللعاملين و بال

بدأت هذظ الدراسات بعد انتهام الحرب العالمية بأوهايو من  : Ohaioأبحاث جامعة أوهايو   3- 4-2 
، بهد  التوصو  Fleishmanفالشيمان و   Stogdill ستوغديل،  Shartel  شارتلطر  كو من 

يرات الت  يمكن من خاللها وص  سلوك القائد،حيث قام فلى أقو عدد ممكن من األبعاد أو المتغ
الباحثون بتصميم مجموعة من االستقصامات تضمنت أسئلة حوو األفعاو و التصرفات و الوظائ  الت  

، ووصعت هذظ االستقصامات على المرؤوسين ف  أنواع مختل ة من المنظمات الصناعية و ديؤديها القائ
اإلحصائية المتكررة إلجابات المرؤوسين،توصلوا لتحديد بعدان لسلوك الخدمية، و من خالو التحليالت 

 القائد اإلداري هما:
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 يأخذ فيه القائد بعين االعتبار أرام و أفكار و مشاعر المرؤوسين، ينملسلوك التعاطف مع العا :
 و ينم  جوا من الصداقة و الثقة و العدالة و االحترام،مركصا على خ ض التوتر و جعو الوظي ة

 أكثر راحة.

 و فيه يركص القائد على توضيح الوظي ة و يقوم بصيانة مهام و :سلوك االهتمام بهيكل العمل،
 أساليب العمو و تحديد عالقات العمو و قنوات االتصاو، فضال عن اهتمامه بتقييم األدام.

تحقيق درجة عالية من خالو هذا التحليو فتن البعدين ليسا متعارضين، و القائد ال عاو هو الذي يستطيع 
 ف  كليهما، و بالتال  تحقيق الرضا و االنجاص الجماع  لمرؤوسيه. 

يؤخذ على هذظ الدراسة أنها ركصت على بعدين فقط للسلوك القيادي و كأنهما مستقلين، وأهملت الت اعو 
 (.    309 -308ص ص  2003.)ماهر، بينهما

 :نظرية الشبكة اإلدارية 4-2-4

وتعتمد على ت اعو  Jane Moutonوجان موتون  Robert Blakبرت بالك رو ترجع فلى كو من 
بعدي أو نمط  القيادة و هما االهتمام باإلنتاج و الممثو على المحور األفق  و االهتمام بالمرؤوسين و 

 الممثو على المحور العمودي, كما هو مبين ف  الشكو التال :

 .أدنى درجات االهتمام( 1الرقم )

 (92ص ،2008.) الصليبي،ى درجات االهتمام  أعل2الرقم)
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 .اإلدارية لمتون و بالك األنماط ( شبكة02الشكل رقم)

 

                    

                    

                            
 اإلهتمام 

        بالعاملين

                                 
 

                                                          باإلنتاجاالهتمام                                  

 ) 216،ص،2007،عوضالمصدر:)

 األنماط القيادية الخمسة :

 ( 1.1النمط التسيبي:) لتدخو فيها, ال يهتم باإلنتاج أو اإلنسان وهو من يترك األمور دون ا
 فينسحب من العملية القيادية.

  العمو -وهو الذي يعط  كو اهتمامه لإلنتاج و العمو  (:1.9) باإلنتاجالنمط المتشدد المهتم
 ويعط  أدن  اهتمام للعالقات اإلنسانية. -أوال و أخيرا

 ( )كو االهتمام،و التركيص على األفراد و  هذا النمط يعط  (:9.1النمط االجتماعي )قائد النادي
 مشاعرهم و العالقات االجتماعية و ال يعط  اهتماما كافيا لإلنتاج و العمو. 

 (5.5النمط التوفيقي:)  يوجه اهتماما متوسطا لكو من اإلنتاج و األفراد ،و لكن هذا القائد يواجه
واجهته مشكلة,سرعان ما  حرجا و صعوبة ف  الح اظ علة التواصن بين هذين البعدين،و فذا

 يضح  بأحد البعدين لصالح اآلخر.

9.9 
       9.1 

         

    5.5     

         

         

1.9        1.1 
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 (9.9النمط الفعال:)  وهو قائد ال ريق أو المثال  و الذي يهتم باإلنجاص من خالو األفراد الملتصمين
 nicole aubert et.)و الت اعو و الترابط بين األفراد مما يؤدي فلى الثقة و االحترام

autre,1992, PP 383 384 .) 

 المدخل الموقفي: 4-3

 نظرية نموذج المسار: 4-3-1

  Tirrans Mitshellوتيرانس ميتشيل  Robert Houseروبيرت هاوستنسب هذظ النظرية للكاتبين 
وجوهر هذظ النظرية أن دور القائد هو مساعدة المرؤوسين على ممارسة األنشطة و المهام التنظيمية الت  

 يشتمو دور المدير هذا على جانبين:تؤدي فلى عوائد ذات قيمة لدى ال رد,و 

  توضيح المسار الذي يمكن ال رد من تحقيق األهدا  سوام كانت شخصية كصيادة
 الراتب,الترقية....فلخ أو التنظيمية كصيادة األرباح و اإلنتاج.

 .صيادة العوائد الت  يعتبرها ال رد قيمة 

نجاصظ و القائد ال عاو يح ص ال رد على القائد أن يوضح للعاملين كي  تقترن العوائد التنظيمي ة بأدام ال رد وا 
 لتحقيق نتائج ل ائدة ال رد و المنظمة.

 األساليب القيادية األربع المقترحة لنظرية المسار:

 : يركص هذا األسلوب على العمو من خالو توضيح األهدا  و تحديد المهام  األسلوب الموجه
 ....الخ 

 :د اهتمامه باألفراد و يكون مستعدا لتقديم النصح و اإلصغام حيث يوجه القائ األسلوب المساعد
 حين ظهور أي مشكلة.

 : يسعى القائد ب عالية للحصوو على مقترحات العاملين و أفكارهم,ويستعين بها  األسلوب المشارك
 ف  اتخاذ قراراته.

 : بو لإلنجاص. وضع توقعات أدائية عالية,وجعو العمو أكثر تحديا لل رد و لكن قاأسلوب اإلنجاز 
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 فيما يخص المتغيرات الموق ية فيوجد نوعين من المتغيرات:

  عوامو تتعلق بالسمات الشخصية للمرؤوسينامركص السيطرة،الخبرة،المقدرة... يدركها الشخص
 ن سه.

 عوامو بيئية خارج سيطرة المرؤوسيناهيكلة العمو،نظام السلطة الرسمية أو جماعة العمو (.)
 (.228 227-، ص ص2006حريم 

 )لصنع القرار(: Wettonويتون   Vroomالنظرية المعيارية  لفروم   4-3-2

توضح هذظ النظرية كي  يجب أن يضع القادة قراراتهم، و تمثو هذا األنموذج نظرية ت اعلية للقيادة، حيث 
ن ي ترض أنه ال يوجد أسلوب قيادة واحدا مناسبا لكو المواق ، و قد قامت هذظ النظرية على سمتي

أساسيتين ف  قرار القائد، هما جودته وقبوله أما جودة القرار فتعن  أثرظ على مستوى أساليب لصنع القرار 
 مع سلسلة من األسئلة التشخيصية لتحديد أسلوب القيادة اإلدارية المناسب موضحا كما يل :

 :ومات المتاحة لديه يقوم القائد بصنع القرار من ردا،اعتمادا على المعل النمط األوتوقراطي األول
 عن المشكلة المطروحة.

 :يقوم القائد بجمع البيانات الضرورية من المرؤوسين،ثم ين رد وحدظ  النمط األوتوقراطي الثاني
 بصنع القرار.

 :يقوم القائد بتعالم المرؤوسين بالمشكلة بص ة فردية لكو مرؤوس على  النمط االستشاري األول
كو مرؤوس منهم، و هنا ال يكت   القائد بجمع وحدظ، و يحصو على أرام مقترحات 

 المعلومات،و فنما يأخذ اآلرام و المقترحات، و بعد ذلك ين رد القائد بصنع القرار النهائ .

 يقوم القائد بتعالم مرؤوسيه بالمشكلة جماعة، ثم يجمع آرائهم و النمط االستشاري الثاني :
 مقترحاتهم و بعد ذلك ين رد هو بصنع القرار. 

 يقوم القائد بتعالم مرؤوسيه بالمشكلة جماعة، ثم يجمع  مط الفريق )صنع القرار الجماعي( :ن
آرائهم و مقترحاتهم، ثم يحاورهم و يناقشهم و يصلوا ف  النهاية فلى ات اق حوو الحو أو القرار 
ى النهائ . من خالو ما سبق نجد بأن فروم و ويتون قد حدد أبعاد الموق  من خالو اإلجابة عل
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أسئلة الثالث األولى منها تحدد جودة و ك امة القرار أما األربع المتبقية فتتعلق باعتبارات  7
   B.yvan et g chrisstian,1999,p p,45-46.)موضوعية مثو التكل ة و الوقت

 نظرية النضج الوظيفي)دورة الحياة( لهيرسي و بالنشرد: 4-3-3

  عاو يختل  باختال  مستويات الجاهصية الوظي ية للعاملينترى هذظ النظرية أن النمط القيادي ال    
القائد بالعمو و العاملين و ت ترض هذظ النظرية بأن العالقة  وبين القائد اإلداري  اهتمام،فضافة فلى درجة 

 و المرؤوسين ،تمر عبر مراحو أربع أساسية تدعى بمراحو الجاهصية الوظي ية.

 :يكون الموظ  جديد ف  كو من عمله و عالقاته وال يعلم  مرحلة الجاهزية الوظيفية األولى
،باإلضافة فلى عدم فهمه سوام ألهدا  التنظيم من جهة  وال حتى صمالئه طبيعة عمله من يرأسه،

ومن ثم  ، أو الرسالة التنظيم ككو و يكون نير قادر على تأدية مهامه و ال تحمو المسؤولية
نجاص واهتمام منخ ض باألفراد وهو ما يتناسب مع النمط يكون للقائد اإلداري اهتمام عاو باإل

 الموجه.

 بعد أن يكسب الموظ  الخبرة الالصمة نتيجة االحتكاك مع مرحلة الجاهزية الوظيفية الثانية :
فال أنه يكون مستعدا  رؤسام العمو و الصمالم و لكن قد ينتقو لهذظ المرحلة بقدرة نير متدنية

عال  بكو األفراد و اإلنجاص و يناسب ذلك نمط  مامهتاون للقائد وهنا يك ، لتحمو المسؤولية
 اإلقناع.

 :وهنا يصبح الموظ  قادرا على القيام بالعمو بشكو جيد و  مرحلة الجاهزية الوظيفية الثالثة
ونظرا لصيادة مسؤولياته فتنه ي تقر فلى الثقة ن  ، قادر على تكوين عالقات فنسانية مع العاملي

وهنا يكون القائد اإلداري لديه اهتمام عاو باألفراد و اهتمام قليو باإلنجاص ، األمانبالذات و عدم 
 وهو ما يتناسب مع النمط المشترك.

 :وهنا تكتمو قدرة الموظ  بشكو عاو بمعنى تكوين معلوماته  مرحلة الجاهزية الوظيفية الرابعة
تحمو المسؤولية نتيجة ثقته بن سه ومستعدا ل و مهاراته واستعدادظ للقيام بالعمو ف  أحسن صورة،

منخ ض باإلنجاص و األفراد  اهتماموهنا يكون القائد اإلداري لديه  ووالئه للتنظيم الذي ينتم  فلية،
 (.103 -102)الصليبي ،ص ص، وذلك يناسب نمط الت ويض حسب نظرية هيرس  و بالنشارد
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  المدخل التفاعلي:  4-4

يادة على الجمع بين النظرية الموق ية و نظرية السمات،وكذا محاولة تركص هذظ النظرية ف  م هومها للق
مشتركة بين القائد و الجماعةاالتابعين  و  التوفيق بينهما من خالو النظر للقيادة على أنها عملية ت اعو

 ةالموق ، فالقائد يؤثر ف  الجماعة و يمكن للجماعة أن تستجيب لتأثير القائد من خالو ت اعلها مع البيئ
 (231-230، ص2009.) الشماع و حمود،  قد استخدم هوالندر و جوليان م هوم التبادو االجتماع  و

هذظ النظرية تعتبر أن  أن القيادي كمابين سمات القائد و جميع المتغيرات المحيطة بالموق   فن الت اعو
 خصائص القيادة تتحدد على أساس ثالث أبعاد ه :

 .السمات الشخصية للقائد 

 ر الموقف.عناص 

 خصائص المرؤوسين. 

حداث  يرى أصحاب هذظ النظرية أن نجاح القائد يتوق  على مقدرته ف  فحداث الت اعو مع المجموعة وا 
 ف  االعتبار آماو وتطلعات أفرادها. امعظمهم, آخذالتكامو ف  سلوك أعضائها أو 

يعتمد على قدرة القائد على اختيار وبهذا ال هم للقيادة أوضحت النظرية الت اعلية أن النجاح ف  القيادة 
النمط القيادي الذي يتالمم ليس فقط مع متطلبات الموق  ، بو أيضا مع حاجات المرؤوسين وتوقعاتهم 
وهذا ما ي سر نجاح القائد ف  موق  وفشله ف  موق  آخر وأن ينجح ف  مجموعة و ي شو ف  

 (.375 -373،ص ص 2007.)كنعان،أخرى

  ية:أنماط القيادة اإلدار  -5

هناك أساليب يمارسها القائد ف  تأدية دورظ للقيادة اإلدارية، وتصن  هذظ األساليب و األنماط فلى عدة 
تصني ات يترجم كو نمط منها األسلوب الذي يتبعه القائد و يتسم به ف  أدام عمله و قد يشترك أحيانا 

هور العديد من الدراسات كمحاولة ظأكثر من نمط ليتشكو األسلوب الذي يتبعه القائد وهذا ما أدى فلى 
ت رقة و التمييص بين هذظ األنماط المختل ة،لكن على الرنم من كثرة هذظ التصني ات ألنماط القيادة فال أنها لل

اختل ت ف  بعض الجوانب ،وات قت ف  أخرى و من بين أهم التصني ات نجد التصني  الذي كان أواخر 
و ليبيت   lewinلوين كيرت منلدراسة التجريبية الت  قام بها كو والذي يعود فلى ا  1939الثالثينيات 
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lippit  وايت وwhite    قيادية، وبينت سلوك القادة  حيث رست هذظ الدراسة على تباين ثالث أنماط
 .( 305ص ماهر، بتصرف،،) .ف  كو نمط وأثرظ على التابعين

 : الديمقراطي النمط  5-1 

ال مركصية السلطة واعترافها بقيمة ية بالقيادة الت  تعتمد على يسمى أسلوب القيادة الديمقراط
فالقيادة الديمقراطية كما أسماها البعض االستشارية أو اإلنسانية و   (100ص  ،2010)رشوان،التابعين

البعض اآلخر أسماها القيادة اإليجابية ألنها تستخدم التح يص االيجاب  القائم على فشباع حاجات ورنبات 
ين، فه  تعتمد أساسا على العالقات اإلنسانية السليمة بين القائد ومرؤوسيه وتعمو على خلق التابع

ديمقراط  الوقت و الجهد لالضطالع بالمهام القائد للالتعاون فيما بينهم و حو مشكالتهم،هذا بدورظ يتيح 
 القيادية الهامة.

ذ القرار و فبدام الرأي و المشاركة ف  يستند هذا األسلوب من القيادة على مشاركة المرؤوسين ف  فتخا
) وضع الخطط و السياسات، يساعد هذا النمط على فتح المجاو لإلبداع و اإلبتكار و المبادأة

 (139،ص  2010الحريري،

بدام الرأي  العاملين ف  و أن  فن سلوك القائد هنا يقوم على فعطام التابعين حرية التصر  و الت كير وا 
و ليس عندظ فهو يأخذ برأيهم و يشركهم ف  صنع القرار وتكون قنوات االتصاو  المؤسسة يعملون معه

 (153ص  2007)عياصرة،أحمد،م توحة و ف  جميع االتجاهات

هو الذي يت ق مع توقعات و أمان  و خبرات مجموعة من العاملين ف   مثال الاألسلوب القيادي  فن
 طلبات و ظرو   معينه فقط.اإلدارة ،و مع أهدافها فهو أسلوب قيادي يالمم مت

أثبت التطبيق العلم  عدم واقعية القيادة الديمقراطية،و أن مبالغتها ف  التركيص ف  االهتمام بالمرؤوسين، 
شكو مظهرا لتناصو القائد عن بعض مما ي يكون ف  الغالب على حساب ممارسة القائد لسلطتها الرسمية

ناحية ومن ناحية أخرى أصبح ينظر فلى المشاركة من مهامه القيادية الت  ي رضها عليه منصبه من 
 .(201-200، ص ص 2000عبد الباقي ، .)طر  المرؤوسين كغاية و ليست وسيلة

ألنه يقوم على األنانية ف  اتخاذ القرار  و يبنى على أطلق عليه النمط السلب  األوتوقراطي: نمطال  5-2
و القيادة اآلمرة نير التوجيهية،فه  قيادة مركصية لكنها أقو التح يص السلب  القائم على التخوي  و التهديد أ
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دون مشاركة التابعين ولكنه يستطيع فقناعهم  استبدادا و تسلطا من القيادة الدكتاتوري فهو يتخذ القرارات 
خذ هذا النمط على ضوم ما وصلت آالوقو  على مصايا و م ال بد منط ممعرفة هذا النو ل بقراراته لتن يذها

 (63، ص، بتصرف 2009)طشطوش،.ه الدراسات من نتائج متمخضة على تطبيق هذا األسلوب،فلي

استخدم هذا األسلوب ف  عهد الثورة الصناعية حيث كان ينظر فلى العماو كسلعة، وكانوا نير مدربين 
 .(435،ص  2007.) حنفي،ونير مهرة

ها يتم فهماو الجانب اإلنسان ،و ال يراعى فغالبا ما تكون عملية التركيص فيه منصبة على عامو اإلنتاج في
هذا النمط الميوو و الرنبات وحاجات التابعين وميص الباحثون بين ثالث أنواع من هذا النمط 

 (.153، ص  2007)عياصرة و أحمد،القيادي

  :وهو الذي يستخدم التهديد و الوعيد و التخوي  و العن  ضد مرؤوسيه األوتوقراطي المتشدد
 .رامة أوامرظ و شدتها لدرجة العن فضافة فلى ص

 :لوب المدح و نجد أن هذا النوع أقو تشددا من النوع السابق حيث يستخدم أس األوتوقراطي الخير
  الثنام و التلويج بالعقاب ف  حالة اإلخالو باألوامر و مخال تها.

 :وسين بأنهم جصم أسلوب الخدعة و المناورة بتشعار المرؤ  يعتمد هذا النمط األوتوقراطي المناور
 (65ص ،2009) طشطوش، بتصرف،.من صناعة القرار و لكنه ال يطبق فال ما  يراظ

  : النمط الفوضوي 5-3

عدم تدخو القائد يشيع نوع فن يقوم هذا النمط على الحرية الكاملة للمرؤوسين ف  طريقة أدام األعماو ،
صيو المعلومات للمرؤوسين،فالقائد ف  هذا على تو  ليصبح  دور القائد مقتصرا ف  األعماو الالتناسقمن 

النمط يتبع سياسة الباب الم توح ويرى أن أسلوب اإلدارة لن يكون مجديا فال فذا سهو لهم سبو االتصاو 
ية ف  ر ،و يترك لهم مطلق الحنير الم هومة به و جعو لهم بابا م توحا لتوضيح اآلرام و األفكار 

ه ف  ذلك أو عدم القدرة على اتخاذ القرار أو عدم المعرفة و التصر  و يكون مرد ذلك فما رنبة من
 الدراية.
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عاتق المرؤوسين ، فال  ىفن القائد الذي يتبع هذا األسلوب قائدا ال يقود لكونه يلق  مسؤولية االنجاص عل
أن هناك اتجاهات و آرام أخرى ترى أن هذا األسلوب يتماشى و الواقع العلم ،ألن هناك ظرو  و 

 (.202،ص 2000بتصرف، .)عبد الباقي،معينة يقتض  نجاحها تطبيق هذا النمط من القيادةمواق  

 :خصائص النمط الفوضوي

  .ال يستخدم القوة فال بقدر ضئيو و عند الحاجة الماسة فقط 

 عدم تحديد المهام و المسؤوليات باإلضافة فلى عدم احترام عنصر الوقت. 

 فلى أن االجتماعات طويلة لكنها ال تس ر عن اتخاذ أي  باإلضافة اتصاالت متبادلة ونير منظمة
 .قرار

 (141،ص 2010.)الحريري، ال توجد منهجية واضحة للعمو و ال سياسة مرسومة 

هناك متغيرات و عوامو عديدة تؤثر ف  اختيار األسلوب القيادي : محددات النمط القيادي -6
)الفريجات، الشهابي،  به   الذي يمرالمناسب، و على القائد أن يختار ما يتناسب مع الموق

 (253،ص  2009اللوزي،

 : دئخصائص القا 6-1  

فضال عن الطريقة السمات الشخصية ، القيم و المعتقدات استيعاب اآلخرين ، تتضمن العناصر التالية: 
وفيما  (32،ص 2010) السكارنة،الت  يدرك بها ذاته و التصورات الت  يتبناها  حوو خصائص مرؤوسيه

 يل  سيتم تناوو هذظ الخصاو على النحو التال :

تنعكس على مكتسبة  تعبر عما يمتلكه القائد من خصاو قد تكون فطرية أو السمات الشخصية: -أ
 .أسلوبه القيادي المترجم من خالو المواق  الت  تواجهه

صئيا نسق القيم الذي يتبناظ القائد سيحدد ج»أن  و شميرت تاننباوميرى كو من  نسق القيم:  -ب
حجم المشاركة الذي سيسمح به للعاملين معه ف  اتخاذ القرارات الخاصة بهم،أو بالعمو و كذلك 

وبهذا يضع ن سه فما ف  اتجاظ الديمقراطية أو  المدى من المسؤولية الواجب فتاحة لهم،
 يتضح بأن القيم الت  يحملها القائد تنعكس على سلوكه. .«األوتوقراطية
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و المصدر الرئيس   أحد محددات األسلوب القياديمستوى الخبرة  يعتبر:مستوى الخبرة الفنية -ج
و من اعتمادظ على نيرظ أما القائد ذو لقت الخبرة ال نية العاليةف الذي يعتمدظ ف  قيادة المرؤوسين  

 .ف  التنظيم بمن معه االستعانةي رض عليه  يالخبرة المتوسطة أو دون 

ح المرتبط بالدافعية للعمو لتحقيق النجاح ف  مجاو العمو و الطمو  يقصد بها الدافعية لإلنجاز: -د
أبرص سمات القائد الذي لديه دافع قوي لالنجاص ف  قبوو المخاطرة المحسوبة،  ، تتلخصالمهنة

الجدية ، قبوو التحدي المثابرة ،المراقبة الذاتية وضع معايير صارمة للحكم على األدام 
 .)طريفاآلخرون كافية يراهااألهدا  الت   الشخص  و عدم االكت ام بالوصوو فلى

 (134-126،ص ص ،1993،،بتصرف

فلى تلك التصورات و المعار  و المشاعر الت   م هوم الذات يشير مفهوم القائد عن ذاته: -ه
 التواضعفالقائد الذي يتبنى تصورا لذاته م ادظ  ( 46ص  ,2008،)صالحييتبناها ال رد عن ذاته 

يسعى جاهدا على أن يكون سلوكه مع مرؤوسه ترجمة عملية  فتنه –أو يجب أن يكون كذلك  -
فتذا كان  بين السلوك ال عل  للقائد وبين ما يريد أن يكون عليه سلوكه  االتساقفن لهذا التصور 
يؤدي فلى و فذا كان منخ ضا  فتنه  يؤدي فلى االرتياح الن س  و الرضا عن الذات مرت عا  فتنه 

  .م الرضا عن الذاتالمصيد من التوتر وعد

 xدوجالس ماك جريجور نظريته الشهيرة قدم  لتصورات التي يتبناها حول خصال مرؤوسيه:ا -و
م ادها أن اإلنسان بطبيعته محدود الطموح و الذكام ال يحب العمو و ال يتحمو المسؤولية و 

ه للعمو هو يتجنب المهام بينما يهتم بتتباع حاجاته المادية و الجسمانية هكذا فتن ما يدفع
الت  ت ترض  y ةبنظريالمحكمة، ثم طور هذظ النظرية فلى ما يسمى  ةالحوافص المادية و السيطر 

يجاب  محب للعمو ورانب فيه و يتحمو المسؤولية و أن حاجياته نير  أن اإلنسان طموح وا 
يدفعه  و هكذا فتن ما اجتماعيةمركصة ف  حاجيات أساسية مادية و أمنية بو تتعداها فلى حاجات 

للعمو ليست الحوافص المادية فقط بو يمكن دفعه من خالو الحوافص المعنوية كالمشاركة ف  اتخاذ 
-308،ص ص 2003.)ماهر،ر  القائدطالطيبة و االهتمام من  اإلنسانيةالقرارات، العالقات 

309.) 
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ه وردود سلوك تعامو القائد مع مرؤوسيه بصورة مباشرة ينعكس على فن  خصال المرؤوسين: 6-2
     أفعاله من خالو التطرق فلى النقاط التالية:

أن: حتى   Wrightsman  Deaux ديوكس و رتسمان  كو من: يرى توقعات المرؤوسين -أ
و ما يريدون أن  بتوقعات مرؤوسيه ال بد من تأثرظ، تقبو الجماعة و يشحنها لألدامالقائد  يناو 

 ونال يختار  وعليه فتن القادة هذظ التوقعات،  معيعمو أن يتواكب  الك مفالقائد   يوصلوظ فليه
أساليبهم القيادية لمجرد أنها تتوافق مع شخصياتهم أو متطلبات المواق  و طبيعة المهام الموكلة 

 (.83،ص 2003.)مصباح،فليهم بو أنهم يعدلون أساليبهم وفقا لرنبات و توقعات مرؤوسيهم

بحسب مستوى نضج المرؤوسين الذي يمس قيادة الأسلوب يختل  مستوى نضج المرؤوسين:  -ب
بحسب تطور  أسلوبه ويغيرظ  يعدو لقائدفا، لألدامالدافعية مستوى  الخبرة بالعمو، مستوى كو من 

 مراحو النضج بالنسبة لمرؤوسيه.

  سلوك المرؤوسين مع القائد. 

حجم سع يو استعداد المرؤوسين  لتحمو المسؤولية :لتحمل المسؤوليةالمرؤوسين  ستعدادامدى  -د
لتقليص مدى تلك و العكس ف  حاو تنصلهم سيلجأ القائد و حيص المشاركة ،  بهم المنوطة المهام

 المسؤولية و المشاركة.

فن أسلوب القائد ف  التعامو مع مرؤوسيه يتحد : مدى االهتمام بالمهمة و القدرة على استيعابها -ه
 من خالو نقطتين:

 حالة يتم بذو أقصى جهد إلنجاصها ، و هنا يكون القائد : ف  هذظ الوعي المرؤوسين بالمهمة
 مشجعا و متعاط ا و العكس ف  حالة عدم االهتمام و الوع .

 يتوق  االستيعاب على عوامو عديدة أبرصها القدرة على التجريد، التعامو عدم استيعاب المهمة :
كانت توجيهات القائد عامة و كلما  لديهم كلما ارت عت هذظ القدرةفمع الرموص و الم اهيم النظري، 

 العكس كلما انخ ضت كلما لجأ القائد فلى الت صيو أكثر و كذا متابعتهم أثنا تأدية المهام.
 (.84، ص 2003،. بتصرف )مصباح

 



              اإلداريةالقيادة الفصــل الثاني                                                                              

 

 

43 

 خصائص المهمة: 6-3

أفعاو األفراد الت  من شأنها أن تصنع فستراتيجية المنظمة »أن المهمة  Newstomنيوستروم ) ىير 
 (.143ص ، 1993) طريف، « يذ ف  بيئة العموموضع التن

فذا كانت المهمة واضحة و ثمة أكثر من طريقة لتن يذها،فتن القائد يترك هامشا  غموض المهمة: -أ
كبيرا من الحرية لمرؤوسيه الختيار الطريقة الت  تناسبهم،خاصة فذا كانوا مرت ع  الخبرة وتغمرهم 

نموض المهمة يتعاظم دور القائد من خالو  و العكس ف  حالة حاجة االعتماد على الذات
 .توضيح و تنظيم و تصويد المرؤوسين بالخبرات و المعلومات  

يسهو اكتشا  ات مسؤوليالتقسيم المهمة فلى أجصام مع تحديد  فنقابلية المهمة للتقسيم :   -ب
وف  المقابو حين يتم أداؤها على  نحو جماع  بشكو يصعب معه تحديد  ة من ي شوومسامل

المسؤوليات بصورة دقيقة فتن سلوك القائد ف  توجيه ومساملة المرؤوسين يجب أن يأخذ طابعا 
 حيث يعنى بتنمية روح ال ريق لديهم و تعميق الشعور بالمسؤولية لدى كو منهم. مختل ا،

كلما صادت استقاللية المرؤوس ف  أدام المهمة كلما انخ ض سلوك التحكيم و  :ستقالليةاال  -ج
 ن جانب القائد و العكس.التوجيه م

دور من  تقلص  -معايير موضوعية واضحة لتقويم األدامفن وجود  تقديم عائد حول األداء: -د
ال رد  على القائد أو سلوكه الخاص بتقديم العائد و الحكم على األدام،بينما حين يصعب

من ثم الحصوو على عائد أدائه من خالو سياق العمو، فتنه يصبح ف  حاجة لرأي القائد و 
المرؤوس من  و يقصد بالعائد هنا كم المعلومات الت  يتلقاها .يتصايد دور ون وذ القائد بالنسبة له

 .العمو

النسق التنظيم  بأنه مجموعة من العناصر المترابطة، الت  يعتمد »: خصائص النسق التنظيمي  6-4
تؤثر ف  نمط القيادة فما من ردة  هذظ العناصر مع العلم أنها ،وفيما يل  سيتم عرض«كو منها على اآلخر

 (.86، ص  2003.) مصباح،أو مجتمعة

مستوى التكنولوجيا المستخدمة مرت عا فتنه يقلو من فمكانية قيام القائد بتقديم  فذا كان :التكنولوجيا -أ
ت سيرات أو فعطام توجيهات عند حدوث مشاكو ف  نظم اإلنتاج، بينما فذا كان مستوى التكنولوجيا 
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ستخدمة بسيطا، فتنه  يجعو القائد أكثر قدرة على متابعة مرؤوسيه و توجيههم، و بالتاي تبن  نمطا الم
 لصيقا من اإلشرا  عليهم .

يقصد بها التقاليد و القيم و األعرا  و الخصائص الت  تشكو  الفلسفة السائدة بالمنظمة: -ب
عميقة التأثر و تنتقو عبر األجياو، تماما األجوام العامة للمنظمة و تؤثر ف  العاملين، و ه  خصائص 

ن المنظمات الناجحة و ف (.72،ص 2004.) برنوطي،كالثقافة الوطنية و يكون تغييرها بطيئا و صعبا
القادرة على البقام و النمو تحتاج فلى ثقافة قوية و مؤثرة ف  قادتها و مرؤوسيهم، تنم  فيهم قيم اإلبداع و 

ستراتيجيتهاالمعرفة و التمييص و تدعم ب ص  2005، بتصرف.) سليم،أكبر درجة ممكنة رسالة المنظمة وا 
72 .) 

 العديد من المستويات الهرمية،بالمنظمات ذات البنام التنظيم  الرأس   تتميص:  البناء التنظيمي -ج
  يتسم اإلشرا  بأنه مباشر، القادة يمارسون قدرا أكبر من التحكم و الرقابة على مرؤوسيهم، بينما ف

المنظمات ذات البنام التنظيم  األفق  حيث توجد مستويات هرمية قليلة، يتم توصيع السلطة داخو كو 
لذا يصعب على القادة من الناحية العلمية ممارسة نمط لصيق  مستوى منها على عدد كبير من األفراد،

رؤوسيهم، وللتصر  من اإلشرا  و بالتال  سيلجأ القادة لت ويض مصيدا من السلطات و الصالحيات لم
 على نحو أكثر ديمقراطية.

يختل  نمط القائد ف  المنظمات الصغيرة عن نمطه ف  المنظمات الكبيرة المتشبعة و  حجم المنظمة:-د
الت  تحتوي على وحدات متعددة و أفراد كثيرين، فالتعامو مع المنظمات صغيرة الحجم يكون أسهو من 

 (157،ص 2010)الحريري،. يمالمنظمات الكبيرة و المعقدة التنظ

 خصائص السياق الثقافي واالجتماعي و السياسي المحيط بالمنظمة:  6-5

 يؤثر عدة جوانب تتمثو فيما يل : 

ف  تبن  النمط القيادي من حيث آخرا تشكو سياسة الدولة عامال   السياسية للدولة: ةالعقيد -أ
ة من السلطات العليا أو ت ويض وجود النظام المركصي أو الالمركصي و من حيث فرض رقاب

، ص  2010)الحريري،رها. يالسلطة ، و من حيث األهدا  و الميصانية و سوق العمو و ن
157.) 
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يعر  مالك بن نب  الثقافة  :المحيطة بالمنظمة الظروف االقتصادية و االجتماعية  -الثقافة  -ب
يتلقاها ال رد منذ والدته كرأس  بأنها"ه  مجموعة من الص ات و الخلقية و القيم االجتماعية،الت 

ماو أول  ف  الوسط الذي ولد فيه و الثقافة على هذا ه  المحيط الذي يشكو فيه ال رد طباعه و 
  (.141،ص،2001")زمام،شخصيته

هناك عادات و تقاليد ت رض سلطتها على القائد ليختار النمط المالئم فضافة فلى ثقافة المجتمع،و مستوى 
ر المرفوضة و السياسات المقبولة لدى المجتمع كو هذظ األمور مجتمعة تتدخو ف  المعيشة و األمو 

 (.157، ص 2010.) الحريري، اختيار النمط القيادي المناسب

 ( محددات النمط القيادي03الشكل رقم )
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 خالصة.ال

ألهدا  أركانها الخمس و المتمثلة ف  القائد، التابعين، اكذا  وم هوم القيادة اإلدارية بعد تحديد  
الجانب التنظيم  و اإلنسان  و المشتركة،الموق  ، التأثير تم التطرق فلى أهمية القيادة اإلدارية ف  

  االجتماع  و كذا أهميتها ف  تحقيق األهدا .

سات و النظريات الم سرة لها و راح رواد و نظرا لما تحضى به القيادة اإلدارية من أهمية ، تعددت الدرا
لينتج ف  األخير مجموعة من األساليب  .لنجاحهاركيصة  كو مدخو ي سر القيادة من الجانب الذي يراظ

  .القيادية

تميص القادة  الت  سماتال مجموعة من السمات ةركص أصحابه على أن القياد :مدخل السمات -1
 .ستغنامالناجحين و الت  ال يمكن ألي قائد اال

من فكرة أن سلوك القائد يؤثر  انطالقاسلوك القائد  ينظر فلى القيادة من خالو :المدخل السلوكي  -2
 على فعالية المرؤوسين.

 :ينظر فلى القيادة على أنها موق  لمجموعة من األفراد فذا تغيرت تغير القائد. المدخل الموقفي  -3

بين النظرية الموق ية و نظرية السمات،وكذا الجمع  ينظر للقيادة علة أنها: المدخل التفاعلي  -4
 بين عدة عوامو. فجماع محاولة التوفيق بينهما من خالو النظر للقيادة على أنها عملية ت اعو 

بناما على ما قدمته المداخو األربع للقيادة يتبين أن السلوك القيادي يتحدد وفق خمس متغيرات، 
مهمة، خصائص النسق التنظيم  باإلضافة فلى خصائص القائد، خصائص المرؤوسين، خصائص ال

  .خصائص السياق الثقاف  و االجتماع  و السياس  المحيط بالمنظمة
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 :دـــتمهي
ازداد اهتماا م مساااا ت ايت اااام اي اا ين  اان اة بااد اعمااا ا تعاا دا  مااااد ايت اااام    مم ع ت اا  ب اا ا يمااا  
ت اع اااذ هاااؤس ايمسااااا ت مااار توااادا ت  تاااا ا   م راااد  ااان  اااع ايبمااا  اياااا ا   ااان معااا  ت ايم   اااد   اي ااا  ا 

 قاد صراتل يزاما   ااس مسااا ت ايت ااام  ايت ب ي عاد   ايم ا م تاد   تغا  متطاتا ت اا ا اي ماع   تبا لا  اااذ
اي  ين   يع م  ت   ايم  هد اي اا  صر ت مع  اس ا هتم م تب م ايع دا   تطتااا ما هام ا    م ت زات ا  اا ال 

  ن مدمالت اي مااد ايت ااماد ص  بش ط ت   ص  مم ع ت  .

ايمدمالت   اي مااا ت   ايمم عا ت إر ع دا ايت اام اي  ين      ياتذ تتطاب ايتط ا  ايماتم        مات ى 
ايت ااماااد.   ععااع اي راا ع إيااس عاا دا ايت اااام اي اا ين  نبااذ اعااب صر ا اا ر هباا   ب  اا  ماار ت اا    ايع اا د   

ايمااا اعار     ايمت ااا بار  ايت ااا  ر مااا  تاااار اي اساااد ايتد ااااااد  ااان ايع م اااد   اي اساااد ا دا ااااد  ا ااا    ايطاتاااد 
 ايمعتم .

 اان تقاادام ماادم ت     مم  اااد د  هاا  ايا اا ع تماادى  عاا د  ماااا ت م اع ااد   تطاا ا  ااا تتط ااااتم ا  ايع م اا ت 
عداس     تب لا  ااذ تتقس ايع م ا ت ت   اد صوع م ا    صشا  ي   تو عاد إياس ايتطا ا  ايمااتم  م راد  ان  اع 

 ايمتطات ت ايمتغا ا   ايمتعددا يا ا اي مع.  
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 مفهوم الجودة. -1
ع دا  إ  صر معم ع ايت  اا ت ايمقدمد ياما  م   و ار   ايما  ار مو   ت  دادا   ط لمر ايت قدم اي داد 

 تشت    ن إت از امد م ابد ت  ر مو    ع ت  اف مب  .    ايمو   تا بت ج يت
   ت ي غم مر اي م اي تا  مر ايمو   ت    نر هب   ت  اا ت    ت باا   ب  ا يم  تتام تذ مر م  ا  اد 

 ت تا  دقاا.
  غة:الجودة لتعريف  1-1

  اقراد ت ا  طتا اد ايشانل    ( Qualities ) مشاتقد مار اي اماد ايالتابااد (Qualité)  مراطال  الجـودة
د عد رالتتذ   هن   ت بن اع  ع ص  اعوار د م     إبم  هن ما  م  باتن امتاف ايب   يذ ت متالف 

  (.77ص ،1998 ،)طاهر. ع  ت ا اتا دا مبذ

 

تتاا عما  ايم  عم اياغ اد  اس صر ايع دا  د اي دالا    هن م اد اد يم ا بن ا تقا ر   ا واا ر   ا تاا ر 
ت يعاااد ماار ايقاا ع ص  اي مااع    ا عاا  اعرااع اياغاا   ي امااد ايعاا دا إيااس ايا ااع اي ال اان ايمعاا د  عاا د  تم بااس 

 ( 72، ص 1984منظور،  ابن)عادا. صوار     ع د ت يشنل ص  صتقبذ   صوابذ   ع د ع دا  ص  ر   

  :اصطالحاالجودة تعريف  1-2
ايمساااا ت  عاا دا ماا  تطاا    ااام ا دا ا     اا    يقااد تغااا  ما اا م اي "الدقــة و اقتنــان"،  باات ت باان قاادام  

ص 2002)الدراركــة و اللــب  ، واااأ صرااتل ياعاا دا صت اا دا عدااادا   متشاا تد  اي تاا ى   زااا دا واادا ايمب  اااد 
16) 

هاان ايمبتعاا ت   ايماادم ت ايعااادا هاان تااا  ايتاان تاتاان و عاا ت ايعاا دا  » :Sikomoto)ســيكوموتو)    اا  
.)مجيــد و الايــادا  «ايزتاا سر   توت م اا   ص  صبااذ ع ااع عاا ه  ايعاا دا  هاان تاتاااد و عاا ت ايزتاا سر   غااا هم

 .(16، ص 2007
  يم اا   اعا اان ياو ام  «عيالات م صب   مدى مالسمد ايمبتج  »  زمااذ  اس   قد        J.m.jurranأما

تغا  ايب ا   ار  صم غاا  مالسام يالاات م عباتج مالسام م اس ع دا ايمبتج  ن  ص  عا  ر ز زمااذ ه  هاع اي
 (19،ص 2008)جودة،       و يد ايمبتج.

هن معم ع ايرا ت   ايمر سص يااا د ص  ايمدماد ايتان تاسد  إياس قاد ت    ااس » صب   الس م  ع        
 بقال  ر ايم ارا ت ايت اط باد . «م ابد ص  مات  د توقاا  غت ت

 (.7-8) الس م ، ).....(،ص   ن ت  اف آم  "ايع دا هن تواار اعدال"  
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 l goetsch and) «و يد داب ما اد ت تتط ت ياا  ص  ايمدم ت ت ا ا ص  تا ا ت ق  ت اي مالل» الجودة ه 

 david 1994 p p 4-6) 

 تأب    ت  ا  ر معم  د مر ايمر سص   ايمازات ايم رد تمبتج ص  مدمد »  c jambatالجودة يعرفها  
ايع دا ايم اس وددت  ا ات اتاعاد  ايتن تامل يذ تن   ل و ع ت   ه ا     مبد تابم  ا ى ايممتر ر  ن 

.)رحـــا  و «تااا يزمر   تاااسد  إياااس ايماااازا ايتب  اااااد  مق  باااد ت يمبتعااا ت اعمااا ى  ااان اياااا ا تاااسد   ااان اي قااات
 (44-43ص ص  2001ياوي ،يح

   ااذ  نر ايع دا ياات ما  م    تت  تع داب ما ا       ن و  د ماتم ا يماا ماازا تب  اااد   يااد مار صعاع 
 (46ص 2001) رحا  و يحياوي، .ا اتع تد يمتطات ت ايمات ا ار

ااا د ص  تقادام مدماد صب   إبت ج ايمب مد  »تم ب ه  اي  م  اس  الجودة تد  س ا  ف عمر وصف  عني  صم    
تماات ى  اا ع ماار ايعا دا ايمتمااازا ت اا ر قاا د ا مار مالي اا   اااس اي  ا ل ت وتا عاا ت    غتاا ت  مالس   ت يشاا ع 

مر مالع مق ااس م    د ااا   بت ج اياا د ص   «ايؤ  اتاا م  ت ق  ت م   توقاا اي      ايا  دا يدا م
اع د راد ايتماز  ا     (.17،ص 2001، .) عني  «تقدام ايمدمد  ا 

 إر ايع دا هن ايمط تقد يامتطات ت ص  يام ارا ت"  » اب   ياع دا  اس صب     crosbyكروسب   صم 

"صب اا  اي اسااد ص  ايمراا سص اي ااااد يااااا د ص  ايمدمااد ايتاان ت  ااس قااد ت    الجمعيــة ارمريكيــة ل جــودةت  اااف 
 .« اس تاتاد و ع ت ر اود ص   مباد

إب ا  ايمرا سص اي اااد ي اا ر  بشا ط   ص   ماااد  ص  ااا د   ص  » ISOة ل معـايير المنظمة الدولي  ت    ا  
مدمااد  ص  مب مااد ص  ب اا م ص   اا د   ص  ماازاج مب اا   ايتاان تااب  س  اان قد تااذ  اااس إشاات ع و عاا ت راا اود ص  

 (.29،ص 2008) الطائ  ، قدادة ، « مباد

 أبعاد الجودة: -2   

د تماص عا دا ايمدماد   ب ا ا يالماتالف تاب ما   ااتم تقادام  اع با ع هب   صت  د تمص ايااا    هبا   صت ا    
م تمادا  ااس اياات   Garvinغـارفين ت يباتد عت  د ايع دا  قاد قادم    ا  اس ود   ايمر سص مر اعت  د

  ه  ص    ايترباا ت دقد. الجودة المدركة   المطابنةت     د إيس   1صرب ف ايمقدمد  ن ايعد ع  قم  
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 بعاد جودة الس عةأ 2-1
   Garvinغارفين حسب  الس عةجودة  أبعاد( يوضح 02الجدو  رقم )
 المعنى  أبعاد الجودة

  داءرا
 
 

 المظهر

 ر   اي  اا ف  اان ايراا  ا  اان و يااد ام ااعلاي ج  يامبتاا ا باان ايمراا سص اعا ااااد 
 ع  ز ايتاازا ر.

 
 ااان و ياااد  دم اااع مااادى تااا    اياااااط ا  ااار ت ااا ج  يامبتاااايمرااا سص غاااا  اعا اااااد 

 ع  ز ايتاازا ر
اوتم ياااااد ااااااتم ا  ايمبتاااا ج ت ي مااااع ت ااااا لا د ر  طااااع مااااالع  تاااا ا زمباااااد   ت بن  المعمولية

 م ابد   ط ع تا  ايات ا.
  هن مدى ط ع اي م  ايتشغاان يامبت ج   ه  اي م  ايمت ق  يذ. المتانة
ا تاااا ع اي اااااد  طااا ع اياتااا ا مااادى إم  بااااد إراااالف ايمبتااا ج مااار وااااأ ايرااا  تد    ية ل خدمة الناب

 ايالزمد ياتروال.
  اف اتد  م   س  مؤاقذ.....إيخ.   الجمالية:

  

 (37،ص 2008لمصدر:) الطائ ، قدادة،ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             جودة التعليم العاليالفصــل الثالث                                                                           

 

 

52 

  ام  ات اا تأت  د ع دا ايمدمد  ام ر تامار    ن ايعد ع ايت ينل
 أبعاد جودة الخدمة 2-2

 .(: يوضح أبعاد جودة الخدمة03جدو  رقم )
أبعـــــــــــاد جـــــــــــودة 

 الخدمة
 معنى ك  بعد

  .تقدام ايمدمد ت يا  د ايالزمد   السرعة 
إبع ز ايمدمد تر  ا رواود مر ص ع ما ا     بعا ز تاد ر مطاأ اا    اي قات  ااس  الدقة

ااا ال  اان إ اا دا ايقااا م ت ي مااع ص  ترااوال اعمطاا ل ايم اع ار.ماا  ان ايااد اس    ااؤا 
 ايم ت تد.

طرينـــــــة  تعامـــــــ  
ـــــــــ  الموظـــــــــف  م

المــــــــــــــــراجعين أو 
 مت ن  الخدمة

ا  دس.  ايم  ماد ايوابد تب  س ت يتأ اد  اس     متاقن ايمدمد  ا 

النمطية ف  إنجـاا 
 المعامال 

 إتت ع بمط  اود  ن إع الات إبع ز ايم  مالت   تااام   تباس ايبمط إيس ايمتاقن.

 ا هتم م تمقت و تذ مدى تا  ع ايم  ف م  متاقن ايمدمد مر واأ وع مش  اذ   االستجابة
ام ااار صر تت ااال ت ااااار م  اااف اااااتقت ع   شااا د  متاقااان ايمدماااد يااااا  ا عااا الات  وضوح اقجراءا 

   ا  مر ايد اس  تااتمدم ا  شا دات ايم ت تاد   ايمت اقاد تانع الات إبعا ز ايم  مااد 
   اع  اا ايمطا تد

د   مااع م اام يتاا  ا   قاات  ااع ماار إر تتااااط ا عاا الات  اان ايوراا ع  اااس ايمدماا بساطة اقجراءا 
 م  ان ايد اس    ؤا متاقن ايمدمد  هؤا م  ت مع تذ ايد اس  ايو  ماد مسم ا.

 

 (5 - 4،ص ص،2006المصدر)جودة،
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 ( يوضح أبعاد الجودة.04اللك  رقم)
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: إعداد الطالبة الباحثة
قطاا ع ايماا ص اقاا م تمق  بااد مااات ى ماا  ات ق ااذ ماار ايمدمااد ايتاان اتاق هاا  ماا    ي ماااع ص  متاقاان ايمدمااد  اان اي 

مات ى ايمدمد ايتن تم تاقا    نؤا   ر مات ى ايمدمد ايمقدمد ما  ا  يمات ى ايمدمد ايمت ق د ص  اا ق    نر 
مار ماات ى تا  ايمدمد تتمت  ت يع دا  مر  ع د ب   متاقن ايمدمد صم  إؤا   ر مات ى ايمدمد ايمقدمد صقع 

 ايمدمد ايمت ق د  نر ؤي  ا بن صر تا  ايمدمد   تتمت  ت يع دا.

 ل إؤا   ر مات ى ايمدمد ايمقدمد ا ت  مر ص  اا    ا  اا ا ايمدمد ايمت ق د.الخدمة الت  تتمت  بالجودة

ــــــ  بــــــالجودة: ــــــة ال تتمت                     إؤا  اااااا ر مااااااات ى ايمدمااااااد ايمقدمااااااد صقااااااع ماااااار مااااااات ى ايمدمااااااد ايمت ق ااااااد الخدم
 (.4،ص2006) جودة،

  قد م  ت الأ م اوعل مفهوم الجودة ف  النطاع الحكوم ب  ام  ات اا  أما 

 

 جودةالأبعاد 

 أبعاد جودة
 الس عة

أبعاد جودة 
 الخدمة

 .ارداء
 المظهر

 .المعمولية
  .المتانة

 .الناب ية ل خدمة
 .الجمالية
 المطابنة.

 الجودة المدركة.

 

 .السرعة
 .الدقة

طرينة التعام  م  مت ن  
 .الخدمة

النمطية ف  إنجاا 
 .المعامال 
 .االستجابة

 .ح اقجراءا وضو 
 .بساطة اقجراءا 
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 أوال: الجودة بمعنى االلتاام باقجراءا  و المعايير:
 ي اار هااؤا    باات ايعاا دا ت باان  اام ر ايدقااد  اان ايت اا مالت اي اااماد 20 اان ص اسااع اياااتاب ت ماار ايقاا ر     

 اباااعم   اام ايعاا دا ت ااؤا ايم بااس  اان ايقطاا ع ايو اا من ماا   شاا  إيااس اي مااالل ص  متاقاان ايمدمااد ايما اا م ياام ا
  تأب   ايمط تقد اياباد يام ارا ت. ما  م ايع دا  ن ايقط ع ايرب  ن

 بمعنى الفعالية: ةثانيا: الجود
   ا دا ا  م راااد ت اااد   ااا 20تغاااا  ما ااا م ايعااا دا  ااان ايقااا ع ايو ااا من  ااان ص امااا  ايااااتاب ت مااار ايقااا ر  

تااادصت اعع ااازا ايو  مااااد تاا تط ما ااا م ايعااا دا مااا  اعهاااداف ايتاان تاااا س إياااس توقاق ااا  هاااؤس  أت عهااداف. واااا
 . juranو  Gryna  ع مر اباعم م  ت  اف م   ه  اعع زا هؤا ايما  م

  العمي : اثالثا: الجودة بمعنى رض
ي شااا ار مااار مسااااا ت ايقطااا ع ايمااا ص إياااس ابتقاااع ما ااا م ايعااا دا ايشااا ماد  ااان تداااااد اي م بابااا ت مااار ايقااا ر ا

  از هاؤا  ايغ تااد وااأمساا ت  صع زا ايقط ع ايو ا من م راد  ان اي  اا ت ايمتوادا اعم ا ااد  د ع ص  تا  
ا  دس  (.4،ص2006.)جودة،ايما  م  اس     اي ماع تع  ا 

 التطور التاريخ  ل جودة -3

  لمرح ة الفحص)التفتيش( 3-1
اعبشااطد ايمرااممد يتوداااد ص  إاعاا د واا  ت  اادم ايتطاا تا ايم عاا دا   ااال  اان  اشااا  اياوااص إيااس تااا       

 (.37،ص2010.)المسعودي،ايمبتع ت ص  ايمدم ت

إر  مااااد اياوااص تت اااا ت يبشاا ط اياباان ص  اي  ااااد اياباااد    اان ت تمااد  اااس اي شااف  اار ايمبتعاا ت ععااع 
ااا  ايمط تقااد ياتراا ف  ا اا  ااا ال تنتال  اا  ص  تم اا  ايمبتعاا ت ايمط تقااد ي اا  يام ارااا ت   إاقاا ف ايمبتعاا ت غ

 إ  دا اي مع  اا   ص  تا    تأا    صقع.

ص  صر  مااد اياوص ت  ز  ااس ايمباتج ايب ا سن   ن   تت ااا ت  بت عااد  قاد   بات   اا  مار ايمسااا ت   
اي اب ت  نبذ  ايمر ب  مر وقاقد صبذ مر ايماتواع إع ال اياوص  اس    د ايمبتع ت  وتس  ن و يد امتا  

مر ايموتمع صر ت  ر هؤس اي ابا ت غاا  مم ااد يامعتما    ت يتا ين  انر ايبتا سج ايمت راع إيا ا  قاد ت ا ر غاا  
 (.7،ص2006.) جودة،دقاقد

 قاد تاتم  مااااد اياواص ت يمالو ااد ص  ت ااتمدام صد ات   صع اازا ايت ا ف إؤا ماا    بات ايمدمااد ايمقدماد تت ا ااا 
 (.192،ص2008) محمد،.م  ايم ارا ت ايموددا ي  
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م  االو  مر مالع تتت   مااد اياوص صب   غا  ق د ا  اس إع ال ايتواااب ت اي ا   اد  ان ايعا دا م راد 
  صب     تاتطا   واص  اع ايمبتعا ت   مار هبا  اا ام تاأر هاؤس ايم وااد توتا ج إياس م وااد ت ماع ايابقص   

 يع دا.تغطن اي ا ب ايتن تمس ايمبتع ت مر مالع م واد م اقتد ا

 مرح ة مراقبة)ضبط( الجودة:  3-2
اشاامع  ااتط ايعاا دا    ااد ايبشاا ط ت   اعااا ياب ا وراا ساد ايتاان ت اامر ايمو   ااد  اااس مق تاااد م ارااا ت  

اياا د   ت يت ين   تط ايع دا اشمع ايتأ د مر صر ترامام ايااا د مطا تا يام اراا ت ايمواددا   ايتأ اد مار 
 صر ا بت ج مت ا ا م  ايم ارا ت.

  تباا لا  اااس ؤياا   قااد امتاادت  مااااد  ااتط ايعاا دا يتشاامع ايتراامام   اعدال   ا تماادت هااؤس ايم واااد  اااس 
ها  صااا ب إورا سن   SPCااتمدام صا ياب إور ساد ودا د صت زه  م  اامس ت ي تط ا ور سن يا مااا ت 

 اي  يمااااد اي  بااااد  مع  تااادص ا هتمااا م ت ي اااتط ا ورااا سن ياعااا دا  ااان اي  اااا ت ايمتوااادا اعم ا ااااد قتاااع ايوااا ب
  اس تد اس اي تط ا ور سن يا ماا ت ت     د إيس  تط ايع دا  ن  زا ا ايد  ع اعم ا اد .ديمينج 

 مااد اي ق تد  اس ايع دا هن صبشطد   صا ياب تاتمدم يتبااؤ متطات ت ايع دا   اي   ل ت وتا ع ت     تتم ع 
 مط ات اي ق تد  نل

 .مرح ة وض  المعايير 

 رح ة تسجي  النتائج و المنارنة و التنويم.م 

 مرح ة تصحيح االنحرافا  و ارخطاء. 

 مرح ة تأكيد الجودة: 3-3
ت  ز هؤس ايم واد  اس    د ايع  د يا ق ااد مار واد أ اعمط ل  ت يتا ين  راات ايم وااد تأب ا  ت تماد  ااس  

تت اامر    ااد ا عاا الات ايالزمااد يتاا  ا   ب اا م صا اااذ مباا   قاا ع اعمطاا ل مبااؤ ايتدااااد إر  مااااد تأ اااد ايعاا دا
اي قد تأر ايمبتج ص  اي مااد تان تمتطات ت ايع دا  تب لا  ااس ؤيا   انر صااا ب تا اا  ا دا ا ابتغان صر اتغاا  

 ياط    اااد  ق تاد ت تمد  اس اي ق اد تد  مر اياوص  ا تش ف ايمطأ ت د  ق  ذ.
ايتمطاط ياع دا ت     د إيس     ا د ااد ت  ياف ايع دا    إر تأ اد ايع دا م واد تشمع تمب   ه   مااد

 (.26،ص 2006.) جودة،مق  بت   ت يا اسد ايمم ر توراا   مر تطتاا ب  م تأ اد ايع دا

 إدارة الجودة اللام ة:  3-4

  ما زاع مااتم ا وتاس اةر    1980      هؤا ايما  م  ر ايع دا ت اد  ا م T.Q.Mا مز ي   ت ي مز      
ا  د اتب      س إيس شدا ايمب  اد اي  يماد  ا تا ف ايرب  د ايا ت بااد  اع صاا اا ايتاادار ايب مااد  إزال هاؤا 
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اي  اا  ق ماات ايشاا   ت اعم ا اااد تتطاا ا    ت ااااا  ما اا م إدا ا ايعاا دا ا ااات اتاعاد تن اا  د ع ابااب ص  ااا  
ايت  ماااع مااا  ايزتااا سر   ايمااا  دار   شاام      مقااا   اااااتمدمت صاااا ياب متطااا  ا  ااان معاا ع توااااار ايعااا دا   

تا اع صا ياب متط  ا  ان معا ع توااار ايعا دا   ايت  ماع ما  ايزتا سر   ايما  دار   تا ااع صاا ياب تأ ااد 
ايع دا يارتل صاا ت   ق تا  اات اتاعا   ااس ايعا دا ا اات اتاعاد  االوا  صر إدا ا ايعا دا ايشا ماد هان امتاداد 

 .  ي ر إدا ا ايع دا ايش ماد ص     مق    شم ياد مر إدا ا ايع دا ا ات اتاعاد دا ا ايع دا ا ات اتاعاد 
 (.164،ص 2007) ع يما ، 

 :تعريف إدارة الجودة اللام ة -4

 اس اي غم مر  ع د موا   ت  داادا يت  ااف ما ا م إدا ا  ايعا دا ايشا ماد إ  صباذ   ا عاد ت  ااف متااا     
 ايت  اا ت إت از امد ص  م راد م ابد ياع دا. ااذ  واأ بعد تأر  ع مر تا  

 مر ط ف مسااد ايطا ار  ن ايتو اد اعم ا اد ارف ، 1985ااتمدم مرطال ايع دا ع ع م ا   م 

  اذ ايط اا إيس تواار ايع دا ت عاا ب ايا ت بن يإلدا ا.

 مر تار معم ع ايت   اف ايتن قدمت  دا ا ايع دا ايش ماد م  اانل

ماب ج تطتاقان شا مع ا ادف إياس توقااا و عا ت   ت ق ا ت اي مااع  ت ااتمدام »الجودة الفـدرال  تعريف معهد
 (.17ص  2002) الدراركة،اللب  ، «اعا ياب اي ماد مر صعع ايتواار ايماتم   ن اي ماا ت   ايمدم ت

ايم اهااب شاا ع ت اا  بن  بعاا ز اع ماا ع  ا تمااد  اااس ايقااد ات    » ا    اا  الباحــج جوايــف جاب ونســك صماا  
 «ايم راااد ي اااع مااار ا دا ا   اي ااا ماار يتوااااار ايعااا دا   ا بت عااااد تشااا ع مااااتم   ااار ط ااااا  ااا ا اي ماااع

 (.26، ص 1996)جاب ونسك ،
إات اتاعاد تب امااد ارا وت   معم  اد مار اي اا سع ايتان تقا د ايمب ماد عر تقادم يامااتااد مبتعا ت    »ه  

 (12ص ،2009البادي،) «مدم ت ؤات ع دا   ياد
 ما  م إدا ا ايع دا ايش ماد ت د تقاام ايما  م إيس  ال د  ب ر  صا اادل كوهين و براند  ف اي  يم ر 

 :هن ايتط ا    ايمو   د  اس إم  ب ت ايمب مد يتواار ايع دا تش ع ماتم . إدارة   

 :هن تاتاد   تع  ز ت ق  ت اي ماع. الجودة  

 ي مااع تاادلا ماار توداااد اوتا عاا ت اي ماااع   ابت اا ل ل  هاان تطتاااا ايعاا دا  اان    ااد ع ابااب اللــام ةا
 (.16، ص 2006") أبو حيمد، ت يتق ام ايدقاا يم   د د عد     اي ماع

ت تا   ار صااا ب ايقاا دا اياؤ  ابشاة  ااااد تب امااد تاا  د  ااس توقااا ص ااس  »ت  ف إدا ا ايع دا ايشا ماد 
 .(2،ص1999و وي ياما،.)ريتلارد  «د عد مم بد مر ايع دا  ن ا بت ج   ايمدم ت
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 تاا  ا  اار اوتاا ام اي ماااع  اي مااع  اااس إ  اا سذ   إشاات ع  غت تااذ ايم ابااد   ايمات  ااد ماار »Kaizenيعرفهــا 
مالع تقادام مادم ت ؤات ب  ااد   يااد  ان اي قات ايمالسام ت ادف تقاااص م اد ت شا     اي ماالل   ايتطا ا  

 .(13،ص،2005لعويسا ،(«ايماتم   ن ايمدم ت
تأب   ايتط ا  ايماتم  يا ماا ت ا دا اد   دي  تم اع ت     توااا     ايتوأ  ر  » ت      امن هاتد غ  أما 

ت  اتغب ل  ر عما  ايم  م   اي   سف ايا سادا   اي ا سع   ايط ا ي    مات ى اعدال   تقااع اي قت  بع زه
ا مااااتبدار  ااان عماااا  م اواااع   غاااا  اي ااا   اد يا مااااع ص  يا ماااااد يتمااااا  ايت اااااد     ااا  ماااات ى ايعااا د

 .(209،ص 2010)غرام ،«ايتط ا  متطات ت   اوتا ع ت اي ماع 

 :اللام ة أهم المداخ  النظرية المفسرة قدارة الجودة -5

ايش ماد و راد  ماتش   صم ا ن ااقب تأب    ا ايع دا.(Edward Deming ) إدوارد ديمينج 5-1  
  ر  با  ت يفون البوغاتوري  ر إور سا   تا ا ا مع  ن مسااد   اي ا  ا ت   اياازا لن  اس ايد ت  اس  

ا ت ا   تمع  دات  1960ابد  هيروهيتو"قادس ا مت اط   " يذ إا  م مماز  ن اي تط ا ور سن يا ماا ت,
 دامابج  ن بع ف   تا ا ايا ت ر  ن مع ع ايع دا.  

م ارااا ت  ايم  ااا  د واأ ااا ى ار توقااااا ايمبااتج ص  ايمدماااد يا تقاااد ااااس د عااد مط ديميـــنج   اازت  اااااد 
مااات ى م تااا  ماار ايعاا دا اااسد  إيااس توقاااا مااات ى م تااا  ماار ايعاا دا اااسد  إيااس توقاااا مااات ى ص  ااع ماار 

قادم ا بت عاد مم  ات تب  ااذ تق اد ايم  ز ايتب  ان يامبشاأا  ان اععاع ايط ااع   يتوااار اي ماااد ا بت عااد 
 دامابج مدماار صا اار ل

   اس  ع اعات ب ايشا س د يمشا  ع ايعا دا   ايمت ا  اد  ان ايب ا م ا بتا عن مااع ايتقااام غااايق  ل  
 ايعاد يامبتع ت   ايتد اب غا  اي   ن يا  ماار ت     د إيس    ف اي مع ايااسد.

  مبااا  اعاااات ب ايم راااد تاااا ل ايعااا دا   ايتااان ام ااار  زي ااا    بااااتت   إياااس شااامص م اااار ا  يع اااد
 ابد مر ايم اد.موددا ص  يشوبد م 

ما  اام س  اتت ا قبا ات إورا ساد توقاا ايتواار ايمااتم   ان ايبا تج,  قاد  اات م عتق م ط اقد دامابج  اس    
  لتداس ا دامابج ايم  ود  ن ايش ع ايت ين
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 PDCAلك  دائرة ديمينج  (05) اللك  رقم
 
 

 

 

 

 

 
 (56،ص2007المصدر:)مجيد، الايادا  ،

 
 ا ايتغاا   ن بط ا مود د   ا تشف اعمط ل   ودد صات ت  .باؤ ايمطد   طتخطط: 
 باؤ ايمطد   طتا ايتغاا   ن بط ا مود د   ا تشف اعمط ل  ودد صات ت  .  أعم :
   قام ايبت سج   تشف إؤا   بت ص       وا ي  رواود ق تاد ياتطتاا. قس  تأكد:
 ااع شاانل وقااا  شااال  اع ااع م اا اا  يابعاا ف  إؤا وققاات بع واا  طتااا وا ياا  تشاا ع  اااا    ااا ا   صت ااد نفــ :

 ت تمده  ايمب مد عزلا مر اات اتعات      ق  ت  .
 لالمنظمة  بتطبيق المبادئ ارربعة علر التاامف سفة ديمينج ع ى ضرورة تتبس 
    هدف داسم اتم ع  ن تواار ا بت ج   ايمدم تلايت  از  ااس توقااا ايعا دا تادع ايا تل اياؤ    -1

 قاق  .استن بتاعد تو
 اااد عدادا توقا ايع دا مر ماالع ع ا د ق ساد ايمب ماد ت   ا  د إياس  غتاد عماا  اي ا ماار  ابت  ج -2

  اس  ع   د تومع ماس ياتذ   ايت   ر م  ايعما .
ت قااااف ا  تماااا د  اااااس اياوااااص ايشاااا مع  ط اقااااد صا ااااااد يتواااااار ايعاااا دا  ص  ااااااتمدام اعااااا ياب  -3

 عدال ا بت عن.ا ور ساد ياتماص مر ا ما ق ت  ن ا
إيغا ل تقااام اي مااع غااس صااا س اياا    قااط     هتما م ا ا ر تاا يزت ر ص  ايمااتااد ماار ايمدماد   ياااس  -4

 ت يا     اي تل ايؤ  تورع  ااذ ايمب مد.      
 عاا د تطاا ا  ماااتم   اان طاا ا امتااا   عاا دا ا بتاا ج   ايماادم ت    تااد ماار اي مااع ت اااتم ا   اااس  -5

 ا س  ؤي  يما ا ا   ف ايتغاا    ايتوداأ.تواار م  ه  م ع د   تط  
إبشااا ل م ا اااز ياتاااد اب ايا  ع   يتاااد اب ايعااااد ااااسد  يا ماااع ايعااااد  اعب صر ا ااا ر تاااد اب ايم  اااف  -6

  مت اا ت مع م ار مب اب ياماس ياد ايتن اتوما  .

 

 خطط                 تفاعل  

 

 

 

 قيم                   نفذ    
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ام لايقا دا هن مر ترب  ا ات اتاعا ت   ن مر تواز يا مع   تش ف  ااس اااتمدوجود قيادة فعالة -7
 تقبا ت ايتد اب ايمب اب  ن اي قت ايمب اب.

 ل ا هتم م ت يع دا اتطاب مر ايق دا ز ع ع  مر اي قد   اعم ر   ايو ا  ايتب ل.إاالة الخوف -8
ص  اي ماع  ا ااا  اواد مار صعاع توقااا اي ادف  ها  ايعا دا  إاالة الحواجا بين االدارا   و ارقسـام: -9

  ن اي مع.
 تتتت  اعا ياب   ايط ا اي مااد يتوقاا ؤي .كيا ع ى كيفية العم :التخ ص من اللعارا  و التر  -10
اي تاا ا تاا يع دا   ياااس ت ي اادد اي اامم  ماار مااالع ايت  اااز  اااس ا بتاا ج ياو ااس ت  اان ايزتاا ر ص   -11

 متاقن ايمدمد.
إاع د تاسد مشع د  اس ا تداعل اتا دى اي غ ط   صاا ب ايت هاب تاع تشاعا  ايم  اف ي ان ابعاز  -12

 ر ط اقد مم بد مم  اش  س ت يام  تم  وققتذ ايمسااد.م  مذ تأوا
ات ااار  اااس ايماا  اار صر ا ارااا ا ت ام اام   تااد ت م تقرااد  إعــداد برنــامج قــوي ل ــتع م و التحســين: -13

 إتق ر اي مع   ايتا ا   ن ط ا عدادا يا مع   ايمش   د  ن اي مع ايعم  ن.
 إاع د ايب  م ايالزم يمت ت د هؤس ايتغاا ات. -14

ل ايمب مااد  اان تطتاااا ايعاا دا ايشاا ماد اعااب  اااس ايقااا دا صر ت ااتم تنااات اتاعاد إدا ا ايعاا دا   ااع  اام ي اان تاابع
 (106 -104، ص ص 2006.) بوحوش، ايقا م تم  ه  إاع تن يتوقاق  

 :the saven deadly diseases ارمراض السبعة النات ة ل منظما  حسب ديمينج
 اار   غم   تا  اعهداف. دم ا اتم ا   ن     اعهداف بو  ايتو 
 .ايت  از  اس اع ت ف  ن اععع ايقرا   قط   قر  ايب    ن هؤا ايمع ع 
  اادم  ااا لا صب مااد ايتقاااام ايتقااداااد عدال اع اا اد   تم اااف اي اا ماار ت يتااأ ا   اااس ماااتقتا م اياا  اان 

 بتاعد هؤس اعب مد.
 .ايتغاا ات اي  ا ا  ن ا دا ا 
  م  قط.دا ا  اس صا ا  اي ا 
 .دم تب ل ب  م ايع دا  ن ايمبتع ت مر ص ع مط ا  
    ايت اااا ياف ايمغاااا يس  ا اااا    غااااا  اي اااا   اد  اااان معاااا  ت  اااام ر ايمبااااتج   ا اتشاااا  ات   اعماااا

 (.122ص  2006،المحياوي.) ايق ب باد
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م بدس   ق ب بن   إور سن متماز  ماع  ان معا ع ايراب  د    Joseph Juran جوايف جوران 5-2 
 .ايم ب ر ت تط ايع دا 1951يذ ص ع  ت ب   م  ا ت ايمتودا اعم ا اد  بش ت ي  
ق م ع  ار تتد اس مت دئ ايع دا ياا ت باار  ن ايمماابا ت    ر يذ د   ماو    ان بعا ف تا امج ايعا دا     

 مالع تا  ايات ا  ا ى ع  ار صر ايع دا اعب صر ت  ر  اس مات اار هم ل
 ب مد  ن تقدام مبتج ؤ  ع دا   ياد.د   ايم  لالمستوى ارو 
 د    ع قام دامع ايمب مد  ن صر اق م ت ي مااد ا بت عاد تمات ى ع دا م تا .  المستوى الثان :

  يتوقاا ايمات ى اع ع   تد مر قا م ايمب مد ت ي داد مر اعبشطد   ايتن تشمعل
 اي ق تاااد  ااااس  تمطااااط ا بتااا ج  ايشااا ال  ترااامام ايمباااتج   ط اقاااد ايترااابا  تااا  اج ايمباااتج  توااا أ ايتاااا اا 

اياوص   ا متت   يا ودات ايمبتعد   ايمشت اس  مااد ايتا  ايتن اع    ا   د ااد  ر     اي ماع  ا بت ج 
تغ   ايور ع  اس م ا م ت م تدا  ع ال ايت داالت ايمب ااتد  اا اب ايقا دا د  ا ه ما   ان تومااس اع ا اد 

 (37ص  ،2008.) الص يب ، ت   ايع دا هدف    اااد يامب مد ن  ع ايمات ا ت  اس ا ت
تتطا ا  ايعا دا  ان ايراب  د ايا ت بااد    ا  ايمتا دئ  1950جوران مبادئ نمو جه بعـد تك يفـه عـام   ا  
 (.54،ص  2010) الطاهر،  :ايت ياد

  مات ى ايع دا ؤ   القد مت ش ا تمات ى     اي ماع. -1
  دا اتم  ر ط االم   ع إ   ل اي ماع مر مالع ايع -2
 .توداد اوتا ع ت   متطات ت اي ماع  
 .بت ج اياا د  م ا  ا هؤس ايمط يب  بد ترمام  ا 
 لتتألف الجودة من لنين هما -3
  تت اا تما  م اي ماع ايدامان. الجودة الداخ ية: -ص

  تت اا ت يمات ا  ص  اي ماع ايم  عن. الجودة الخارجية: -ب

   ال ايشقار اش الر ااااد ايع دا.
 ت  از  اس صهماد       ا ايتواار ايماتم  ياع دا.اي -4
ت ا ياف   ت ا ياف ايقاا سع  ت ا ياف ا ماا ا   اياشالهـ تصنيف تكاليف الجودة ضمن ثالج فئـا   -5

 ايوم اد   ايمبل.
   مر  م  أم  إتالف ايب ع اع ع مر ايت  ياف صم          م م.
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تطتاااا  ماااا ت تواااار ايعاا دا دامااع   اا   ا إاعاا د ع ااد ت اا ر ماااس يد  اار ا شاا اف اي اا م  اااس -6
     quality council ايمب مد   صام ه  معاس ايع دا

     ا  إاع د مب خ تب امن مب اب يتشعا  اي  ماار  اس   ف ايمت د ا   ا تداع. -7
 اااا   ا ايت  مااااع ماااا  ايمشاااا الت   وا اااا  ت عاااااا ب اي اماااان ايااااؤ  اقاااا م تتوداااااد ايمشاااا اد   اعماااا   -8

 اا    تم ؤ ايق ا .ايم ا م ت  ب     او
 تط عا  ار مااأيد ايعا دا   تواااب   تمادى  اا لا ا دا ا   صر توقااا ايعا دا   ا ا ر إ  ت ي ماع ا  تعا يس 

   (.54،ص  2010) الطــاهر، "ثالثيــة إدارة الجــودة" اا يع دا   تااأتن ت يرااد د تااع تتوقااا ماار مااالع  ااا لا 
 هنل

اعب مااد   اي ماااا ت ايالزمااد يتاتاااد اوتا عاا ت اي مااالل    ات اامر تطاا ا  ايمبتع ت  : تخطــيط الجــودة -1
 ا اتع تد يت ق  ت م   ايمط ات ايمتت د  ن ؤي .

 .توداد مر هم اي مالل 
 توداد اوتا ع ت م. 
 . تط ا  م ارا ت ايمبتج ايتن تاتن تا  ا وتا ع ت 
 .تط ا  اي ماا ت ايتن مر شأب   توقاا تا  ايم ارا ت 
 ت ى ايتشغاان تم ا  ايمطط يا  ماار .إ داد ايمطط  اس ايما 

 مقامد إيس مط ات صا اادل رقابة الجودة:-2
 .تقدام مات ى اعدال ايا ان 
 .مق  بد اعدال ت عهداف 
 .د ااد صات ب ا بو ا  ت 

 ص د ع  ار  اس ايبق ط ايت يادل تحسين الجودة: -3
 .تط ا  تباد تب اماد مب اتد  دم ع توااب ت اب اد  اس ايع دا 
 .توداد ايمع  ت ايتن توت ج إيس تواار   تبااؤ مش  ا  ؤي  ايتواار 
 . تأااس   ا  مع يتبااؤ هؤس ايمش  ا 
  تز اد ايا ا ت ع م  ام ب   مار تشاماص ايمشا  ع    تودااد صاات ت      تطا ا  ايواا ع ايمب ااتد ي ا 

 .(38ص ، 2009.)حمود، الليخ،      ب م  ق تد تم ب   مر ايوا    اس ايم تات ت.
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  يم صم ا ن مم  س ص    مبذ ص  دامن   ه  ص ع مر  :( Philip.B.Crosby) في يب كروسب  5-3
ب دى تا  ا رب  د تال  ا ب    قد وققت بع و   تا ا  ن تقااص  ا ب ايتربا   ن اير ا اخ اعم ا اد  

  اعم ا اد  صرتل مدا  صبدا ب ادتش  د    زتن ت   1952  تدص وا تذ اي مااد  ن مع ع ايتربا    م 
  Quality is Free Without يمش  ع اير ا اخ تا اتاخ تش  د م  تر م  اب   صرد   ت تار ش ا ار 

Quality Tears.   

  ماا   قااد  25ماار صهاام   اد ايعاا دا   ابطالقاا  ماار مت تااذ  اان معاا ع ايعاا دا   ايتاان داماات  كروســب ا تتاا  
 و  ار  ساااار   هم لايا  اد ايمم اد  ن م ذمبطاق  تا تمدت 

  .المس ما  اررب  ل جودة 
 برنــامج المعيــب الصــفري   Zero Defects  ؤ  اع ت ااد  شاا  بقطااد  م ت ااز توااااع   تااااا  ي ااؤا

 ايمدمعل         
 لمس ما  إدارة الجودة اللام ة لكورسب 

 ل هن ايمط تقد يام ارا ت.تعريف الجودة -1
 .ل  ق سن اق م  اس مب  ايماعنظام الجودة -2
 .داء هو المعيب الصفريمعيار ار -3

 (Dahgaard,kristensen and k.KanjiK, 2007,p9)   . منياس الجودة  -4
مر ايؤ  تد  ذ ايمب مد  ر  دم مط تقد ايم ارا ت  ااا  د قاا س اي ااف ايمت اقاد  اي ه لمنياس الجودة   

 اا      اااتن  اان ت ب معااذ إيااس  تت  ااز ص  م رااد تاا يع دا  توداااد ماادى صهمات اا تااؤي   اااس إتاا از ايمشاا  ع اي
 (38، ص2009)لعبان تواار ايع دا ت يبق ط اةتاد ل 

 إام ر   قب  د ا دا ا اي اا   تأهماد ايع دا   ا يتزام ت  .  -1
   ا  مع مم اد عقا م ايمسااد    د. تش اع -2
 قا س ايع دا       م اسط م ساد مر صعع ماا ت ب مج تواار ايع دا.     ا -3
 ت  ا  مقا س عدال ا دا ا مر مالع توداد  اف ايع دا   تواار ايب  اد ايؤ  اوقا    ات يامب مد.  -4
  اف ايع دا ايااسد   تد   صر اات  ت   عما  اي  ماار د ر اات ب ل. -5
 تاسد مب اتد يتشماص ايمش  ع   توااا  . ت اسد -6
 .ااتا  ت    م      توقاا ا بت ج ايم ين مر اي ا ب     ا   تد مر -7
     ا تد اب مات ا ت ا دا ا    د  د ا  صهماد تواار ايع دا.  -8
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ي ام ر صر ايعماا  صد  ا ا ايت عاذ   « a zéro defects Dayيـوم انعـدام العيـوب»ما  ااامس ب ت ا اس -9
 ايعداد.

عااذ ير اا اد     ا ماا  يماااا م قااف م  90-30  اا  صهااداف ي ااع  اا د يقا م اا  مااالع ماادا تتاا ا ف تااار    -10
 يتوقاا اعهداف ايمب طد ت ع مب م.

 تشماص ايمش  ع  زايت   تأا ع  قت   ت    ا قت او ت.  -11
 تشعا  مش   د  ع   د  ن ت ب مج ايع دا مر مالع ب  م ايتوااز يا  ماار.  -12
 دا.ابت  م اعتم   ت ايقا دا ا دا اد يت اسد ص     عدادا يمزاد مر ايتوااب ت ياع    -13
 (38،ص  2009) لعبان،.ااتم ا اد إ  دا  مااد تواار ايع دا  -14
  :كاورو إيليكاوا  5-4 

هاا  صوااد   اد ايعاا دا  اان ايا تاا ر واااأ   «quality cycles» ا ااد إاشااا   ا اعب ايوقاقاان يواقاا ت ايعاا دا
 اما ل ايتطتاقاد    متمرص  ن اي1939اتمت  تش تاد  تا ا إقااما      يما   تم ج مر ع م د ط  ا    م 

تورااع  اااس عاا سزا داماباا  ياعاا دا ت  اماا  يااذ  اااس إااا  م تذ اي اماااد   اي مااااد  اان تطاا ا   1952 اان  اا م 
 ما  م ايع دا .

ايتد اب   ايت اام يا  ماار  تدااد   ب  اد ياع دا ايش ماد   ص د  ا   ا ااات م   ا دا ا اي ااا   ان ؤيا    تت ا
 تنل  ام ر تاماص م  ع ل تذ   ة

 :هن معم   ت رغا ا مر اي  ماار  اب م م م ياواق ت ا  ر ط  ا  م مت   توداد  ح نا  الجودة 
ايمشاااا  ع ايتااااان ا اع  ب اااا   باااااد قااااا م م تأ مااااا ي م   ماااار  ااااام اقتاااا اف ايواااااا ع ايتاااان ا  ب ااااا  مب ااااااتد 

ايمات ى يردال اي ا ماار   ا تتا  إاشاا   ا واقا ت ايعا دا  يوا   مات د ار  ن ؤي  تواار   تط ا 
 م ماد  دا ا ايع دا ايش ماد ت  تت  هم  تا ا ر إيس ايتواار ايماتم .

 لمبادئ إيليكاوا فيما يخص الجودة اللام ة 
 اي مع  اس إش ا  اي  ماار ت يمب مد  ن ط ف ايمش  ع   إاع د ايوا ع ايمب اتد ي   قد  ا م  ر. .1
 ايت  از  اس ت اام اي  ماار ي     ا لا صداس م  ن وع ايمش  ع ايتن ا اع  ب   ص ب ل  ما م. .2
 تب ل واق ت ايااط ا  اس ايع دا. .3
 م اع د ايااط ا ايش ماد ياع دا. .4
 اعد ات ا ور ساد ياااط ا  اس ايع دا. ااتمدامايت  از  اس  .5
 .اي ان  ايد يد   ع  ا قتر د اد مات ى  اي مع  اس تشعا  ت ب مج واق ت ايع دا .6
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يمااا  دا اي اا ماار » اعد ات ايااات  » إر صهاام إااا  م ت إاشااا   ا تطاا ا  صااا ياب   صد ات إوراا ساد ااام ه   
مار %) 95) ن تطتاا إدا ا ايع دا ايش ماد   هؤا واب  صاذ م  ام ر ايمب مد مر اياااط ا  ااس ص  ا  مار 

   ات  ااان م  يعاااد  تواااااع ايتا بااا ت  ايمتد قاااد مااار  مااااا ت ايمب ماااد   هااانلمشااا  ا     اااااتا د مااار تاااا  اعد
ق سمااد     ماا اسط ايتااد ا  م اطااد ايم اقتااد  م اطااد ا بتشاا   .ايمااد ج ايت اا ا  إاشااا   ا   م ااا  م اطااد تاا  ات 

 (.130-129، ص ص، 2006.) المحياوي، اياوص
 أهمية العم  وفق مدخ  إدارة الجودة اللام ة: -6

    ا  وتماد   تد مب   مر صعع ا  تق ل تأدال ايمسااا ت   ب م ا   ب  م إدا ا ايع دا ايش مادتتبن  صرتل
 ا ال   بت إبت عاد صم مدماد تم  اانل

و عاااااا ت ايمت ااااااا ماار م  اااااا    امااااااابل ايقاااااا سمار  اا ااااااا  ايقاااااااد ا ايتب  ااااااااد يمبتع ت ااااااا  ااااااا ال  ااااااااس ايماااااااات ى 
ايتان تاد   تشا ع  تاا  يرماؤ تب ا م  تتا ز يبا  صهام اعاات ب  ا قاامن ايموان  ص  ايمات ى ايد ين   مر هب 

 ايع دا ايش ماد  ام  اانل
 . ب  م إدا ا ايع دا ايش ماد اسد  إيس تماا  ايت ااد   زا دا اي تواد 

  مر  م اي   ل ت  .اي مالل  اوتا ع تب  م إدا ا ايع دا ايش ماد ام ر ا دا ا مر د ااد   

 يتااان ت اشااا   ايمسااااا ت تممتااااف صب ا  ااا  ااااا هم مااادمع إدا ا ايعااا دا  ااان  اااع اي ااا  ف ايتب  اااااد ا
 ايش ماد  ن توقاا ايمازا ايتب  ااد.

 م ال ع  اس ت   ايش  دات ايد ياد صرتل تطتاا إدا ا ايع دا ايش ماد صم ا     ا  ياور 

 (9004 ،9003،9002،9001، 9000ISO ) 

   د   اا .ايق ا ات   وع ايمش الت تا  ي اتم ؤايما همد  ن 

 .تد ام ايت اتط   ايتبااا تار إدا ا ايمبشأا   ع 

 .ايتغاب  اس اي قت ت ايتن ت  ا صدال ايم  ف  ر تقدام مبتج ؤ  ع دا   ياد 

  تبماد ايش    ت ودا ايمعم  د    مع ايا اا   ا  تم د ايمتت دع تار اع  اد   ايش    ت  بتم ل  ن
 تاسد اي مع.

  يا ا ماار    اؤي  تا  ا  ايم ا ما ت ايم تادا ي ام   تبا ل اي قاد  ااس ايماات ى ت  ا  ايمزاد مر اي   ف
 اي  م.

  اي  ماار ت يمسااد   تمبتع ت     صهدا   . ا تت طزا دا 

 .إو از م د ت   ياد مر ايتا ا   اي ا لا  ر ط اا زا دا اي  ن ت يع دا  ن عما  إدا ات ايمب مد 
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   (309-308،ص ص2010)البدوي،.اي  ماار تواار ر  ا ايمب مد  ن ب   اي مالل 
 مفهوم إدارة الجودة اللام ة ف  مؤسسا  التع يم العال : -7

ما اا م إدا ا ايعاا دا ايشاا ماد  اان مساااا ت ايت اااام اي اا ين ت هتماا م ماا ص ماار قتااع ايتاا و ار  راا ب ن او ااس 
  يام ارااتل ماا  ا صماا م   اياؤ اياا ااد اي  ماد  اان  اع ايبتا سج ايمتورااع  اا ا   ان واا ع تطتااا هاؤا ايبماا ؤج

 مساا ت ايت اام اي  ين  نبذ صرتل وتماد       ا   تد مب ا   ان  اع ايتوادا ت ايتان ا اع  ا  هاؤا ايقطا ع
  ااتم ايتط ا إيس ت  اف ايع دا ايش ماد  ن ايت اام اي  ين.

      ت   ياااصاااا ب مت  مااع اطتااا  اان عمااا   اا  ع ايمب مااد ايت ااماااد  مااات ا»صب اا  اااس  فريــد النجــارعرفهــا 
يا  ماار     ا اي مع ايا رد  شات ع و عا ت ايطاالب  ايمااتاادار مار  ماااد ايت ااام ص  هان    يااد توقااا 

 .«ص  ع مدم ت ت ااماد تو اد  ااتش  اد تأ اأ اعا ياب   صقع ايت  ياف   ص اس ع دا مم بد
 (.73،ص2000) النجار،
 مااع  اان ايمساااا ت ايت ااماااد   تواادد صاااا ت   اان ايمم  اااد تأب اا   اااااد شاا ماد ياوااا ا   اي »الموســوي    اا  

ا دا ااااد ت ااادف اي رااا ع إياااس ايتوااااار ايمااااتم  ي مااااا ت ايت ااااام   ايااات ام   تطااا ا  مم عااا ت ايت ااااام  ااااس 
صا س اي مع ايعم  ن تم  ا مر     اعا تؤا   ايطاتد   ص يا ل صم  هم   ا ا اي مع ايماتااد اع ت  مر 

 (.7، ص 2008.) الصرايرة، العساف،«ع ت ايت اام اي  ينتواار ع دا مم  
ــدة عبــاس  ت اا ف  ر ت اا ر ا دا ا ايع م اااد ماااس يد  اار أإدا ا ايعاا دا ايشاا ماد  اان ايت اااام ايعاا م ن" تاا عاي

ا يتزام تط اقد  مع مر صعع تطا ا  شا مع   مااتم  اقا م  ااس ع اد عما  ن تا  ف ايا ااا    ات امر ؤيا  
اااس مااات ى ايع م ااد ص  اي ااااد ص  ايقااام اي اماان    ت عااذ هااؤس ايط اقااد بواا  ايط يااب    ااد معاا  ت ايبشاا ط  

ياتوااااار ايمااااتم    ا بااان ؤيااا  ايتااازام ا دا ا ايع م ااااد   هاساااد ايت ااااام ت يع دا  اهتمااا م ايقاااا دا ت ااا    تقااادام 
   ط ا    يد  ن ايتقدام.ايت امج ايتد اتاد ي    اي ا لا  ااتمدام اعد ات   اعا ياب ا ور ساد  ن ايتوااع 

تأب  " ت عاذ عماا  اي ا يمار  اياب م   اياا اا ت   ايمبا هج مار  إدارة الجودة اللام ة ف  الجامعا   ت  ف 
صعع ماا    ف م اتاد يإلتداع   ا تت    ي م ر تاتاد ايمتطات ت ايتن ت ااأ يامما ج تاا ل ايماات ى ايم عا  

 (72،ص،2000)النجار، .مر ايتماز   ياماتااد ا بتا ع   اي  
ايتأ ااد ماار صر ايماادم ت ايماا   ا ماار طاا ف  » اااس صب اا  ل جــودة  اللــام ة فــ  قطــاع التع ــيم العــال   اب اا  

مسااد ايت اام اي  ين م ا قاد عهادا       يمط ياب ايمعتما  ص  و عاا ت قطا ع ايتشاغاع  هاؤا ا بان صر تا امج 
يمط يااب تتااا  ا  اااد   مااااد تتم ااع  ااان واا مان شااا  دات ايت اا ار  اان مسااااا ت ايت اااام اي ااا ين تاااتعاب ي اااؤس ا

  (Kamel, Faés, Abdelkarim ,2013 p 33)   .«مسهاار ياتشغاع ص  اي مع
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 يمكن تحديد أهم المفاهيم ف  إدارة الجودة اللام ة ف  الجامعا  بما ي  :
 ياب   اع ااا اد     هااا  معم  اااد مااار اي القااا ت ايمتت دياااد يامطاااط   اياا اااا ت   اي مااااا ت   اعااااالنظـــام: 

 .اعع زا ايالزمد يتوقاا صهداف ايع م د
ايم اوااع   ايو عااا ت ايؤاتااااد ايتاان تااااتمدم  ااان توقااااا      تشاامع اياا اااا ت   ايمبااا هجالعم يـــة التع يميـــة: 

 اي ماا ت اي اماد    ايتوأ تر  ا متمازا دامع ايع م د   م  ع  .
اا ياب ايم   ااد   ايت ب ي عاا  ايمت اقاد ت ا    اي ا   اد   هن معم  د مر ايمب هج ايب ماد   اع: ارساليب

 (.77،ص 2006، )الترتوري،جويحايا  ااد ايت ااماد.
 مم  اتا ات ل تأر إدا ا ايع دا ايش ماد  ق  د عدادا اعب  اس ايع م  ت صر تتتب ه .

 التع يم الجامع : مؤسسا   أهمية إدارة الجودة اللام ة ف   -8
 ا إدا ا ايع دا ايش ماد  ن ايت اام ايع م ن اا  د  اس توقاا اعهداف ايت يادلصر تطتا عليبةا ى 
   اي مالل    اي   ل تتا  ا وتا ع ت. تاوتا ع     د ااد متطات ت ايمعتم 
  .صدال اع م ع تش ع روال  ن صقع  قت   صقع م مد   صقع ت ااد 

      مع ايا ا.تبماد اي داد مر ايقام ايتن تت اا ت ي مع ايعم  ن  

  .إشت ع و ع ت ايمت امار   زا دا ا وا س ت ي    يدى عما  اي  ماار ت يع م د 

  .تواار ام د ايع م د  ن ب   اي  ماار   اي مالل    تبماد   ف ايتب  س   ايمت دصا تار ايع م  ت 

  .توقاا ع دا ايمت ام ا ال  ن ايع ابب ايم   اد ص  اعمالقاد 

    ماار  ن ايع م د.تب ل اي قد تار اي 

  اي ودات ايممتااد اعقا م  ا تر ع ايا  ع تار  توقاا اي  اتط ايعادا  .                       
 (117-116،ص ص 2012)هبا ،

 إدارة الجودة اللام ة ف  مؤسسا  التع يم العال : متطلبات -9
  ثنافة المنظمة:-9-1
تطتاقا ت إدا ا ايعا دا ايشا ماد  ان عماا   وادات ايمب ماد     اي ق  د ايتب اماد تا ب د  ا م ما   ان ت زااز إر

 .د   ا دا ا ه  ت زاز اي ق  د ايمب اتد ايتن تباعم م  صهداف   ت ع  ت إدا ا ايع دا ايش ماد
 . ن تطتاا إدا ا ايع دا ايش ماد  ن صاد ع م د اتطاب ت ااخ  ق  د تب امادإر ايبع ف 

  (75، ص2010البا و حواس ، 
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 .م  ايقام   ايم  اا      اتط اياا   ايتن صبتع   اي ا ر ا عتم  ن ايمتا  ع دامع ايمب مد تباعم
 (.148،ص2005،) المهدي

 تتضمن ثنافة المنظمة العناصر التالية:
 .تاسد اي مع 
 ماد.اب تايقام اي 
 د.اماب تايم ع اي اا  يا ق  د اي 
 ماداب تايتق ياد   اي  دات اي. 

 (74-73،ص ص  2009،، الليخمود.)حايقب ات اي ق  اد 
ماار مااالع  اا ا  ل  اا   ا مشاا   د عمااا  اي ماا ع  اان تواااار ايماادم ت ايمقدمااد التمكــين الملــاركة و -9-2

  واقااا ت ايعااا دا ايتااان ااااتم ت  اب ااا  يتودااااد م  قااا ت اعدال ايمتمااااز    اي ماااع  ااااس إاعااا د ايواااا ع اي ماااع  
ايمقتا ف مار قاتا م   مااا تاساد ااتم ر اي ا ما ر مار مالي ا   ايمب اتد ي      تم اار هاؤس اياا ا تانع ال ايتغااا 

مر اي مع ايعم  ن    ايتو م تأ م ي م    تط ا  صداس     اتم ؤ ايق ا ات ايمب اتد اتع ه    عر ايم س ااار 
  مر  م إاع د واا ع ي ا  ت   ا  د إياس صر  هم ص    قد ا مر ا دا ا اي اا   اس توداد ايمش  ع ايتن ت اع  م

 ( 61ص ،بتصرف 2010حواس ، و )البا.ايمش   د ايا  يد اتت   ن  دم مق  مد ايتغاا 
 التاام النيادة الع يا بالجودة اللام ة: -9-3
   اماا   اا ر اقتباا ع ا دا ا اي اااا  تأهماااد ايعاا دا زاد  تماا  س ا دا ا اي اااا  د  ا قا دااا   اان تاسااد ايعاا دا ايشاا ماد 

ا اااا  صر تتمتاااا  ت يم ارااااا ت ايقا داااااد   ايم اااا  ات ايتب اماااااد   م اااا  ات    ا ؤياااا  ماااار  اااا ص بعاااا ف تطتاق اااا 
ا تر ع ايا  ع    توقاا اعهداف  ااس ايمادى ايق ااب   ايت ااد    ت ا ر ي ا  ايقاد ا  ااس م اع اد ايتوادا ت 

 دامع ايتب ام   م  عذ مر مالعل
 .تتبن اعبم ط ايقا داد ايمب اتد يمدمع إدا ا ايع دا ايش ماد 
 شاااا ا  ايم س اااااار  اااان اتماااا ؤ ايقاااا ا   م اااام ر ايعاااا دا ا  ااااز  اااااس  اي مااااع تااااا ا  ا يرااااالوا ت  ا 

  (.259ص  ،2009بتصرف،.) دعمس،ايعم  ن ايت   بن
 لالتحسين المستمر -9-4

إر هاادف ايتواااار ايماااتم  يا مااااد ايت ااماااد هاا  إدماا ع ايتوااااب ت ايالزمااد   ايماااتم ا  اااس هااؤس اي مااااد   
ت باا مج     ت ايمتعااددا   تغااا  و عاا ت ايماااتاادار   اوتا عاا ت اعااا اا   ايمعتماا تباا لا  اااس  اا ل ايتا باا
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   اان هااؤا ايراادد قاادم    اااتن معم  ااد ماار  ع اادا ياتواااار   ايتطاا ا  تشاا ع ماااتم ا ااد  ايعاا دا ايشاا ماد 
 ( 76ص ،بتصرف 2010حواس ، و )البا  ايمط ات يتوقاا ايتواار ايماتم .

 جودة:التخطيط االستراتيج  ل  -9-5
إر تطتاا إدا ا ايع دا ايش ماد اتطاب  ع د  ساد ماتقتااد مواددا   صهاداف ت اادا ايمادى   ؤيا  اتطااب     

 .ايع  د   ت وده  تباا إات اتاعادمش   د عما  اي  ماار   تتم هؤس اي مااد ت ع د مطد 
 من  ارخطاء قب  وقوعها : -9-6

د تقاااادام صوااااار ايماااادم ت   زااااا دا ا بت عاااااد   ماااا  صر إواااادى ماااار صهاااام اعهااااداف  دا ا ايعاااا دا ايشاااا ما      
ايت  اا ت ايتن قدمت يما ا م ايعا دا ايشا ماد ها  صدال اع ما ع تشا ع راوال مار ايما ا اع ياس    ياؤي   انر 
إدا ا ايعاا دا ايشاا ماد توااد ماار اعمطاا ل   إ اا دا   إ اا دا اع ماا ع   إهاادا  اي قاات  ؤياا  ت ي ق اااد مب اا  قتااع 

 (102،ص 2011)مبروك،. اا اياوص ايم اع د ايتوااع   إاع د ايوا عود      ر ط
 :  خطوا  تطبيق إدارة الجودة اللام ة ف  مؤسسا  التع يم العال  -10
ايع م ااد  ا دا ااتطاب تطتاا إدا ا ايع دا ايش ماد تش اع   ا   مع يس م راد تا يع دا ايشا ماد داماع     
 لهن   اا  ايعاد ي ؤا ايمش  عيا   م ب

 مج س الجودة:تكوين  -10-1
إدا ا ام اااع هاااؤا ايمعااااس ايماااات ى ايقاااا د   تمااا ؤ ايقااا ا ات  ا  طااا ل اياااااطد ايالزماااد ياااد م   ت عااااذ  ماااااد  

  اا  ايمطااط ايالزمااد يبشاا    ماار صهاام ماااس يا تذ   ماار معاااس ايع م ااد ص  اي ااااد  ايشاا ماد  ابت ااا   ايعاا دا
 ت ايم دااااد   ايتشااا اد يتوقااااا إدا ا ايعااا دا ايشااا ماد ت  ااا  اعهاااداف تبمااااد  ق  اااد ايعااا دا مااا  تااا  ا  ا م  باااا
 اياب اد م  ايمت ت د ص ب ل تبااؤ ايمش  ع.

  :و تنميتها  فريق تصميم الجودة 10-2

اقا م هااؤا ايا ااا ت مااع مواادد اعهاداف ماار قتااع ا دا ا اي ااا  ايتاان تقا م تااد  ه  تقااا دا ايا ااا  اعااب صر ا اا ر 
 تال  ن ايمب مد ايت ااماد    اس مات ى   ف مر ايم   ا   اق م هؤا ايا اا ص   لس مر صقا م ممتااد

 تترمام ايت امج ايتد اتاد يقا دات ايع دا     ا اي مع.  
 متطات ت اي مالل دامع اي ااد   م  ع   دتودا.  
  ر اقت اف مطد متدسااد يا ماع ت يع م اد    تودااد مط ات ا  اعا اااد  ما  اتطاتاذ مار تع اازات   صما 

  مع   غا ه .
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   هن م  ز  مااد إدا ا ايع دا ايش ماد ت تم تالل لجنة توجيه الجودة  10-3
 .ت  اا ايراد تار ايع م  ت   ايمساا ت اعم ى 
 .ايمطط ايالزمد يتط ا  ت ب مج د اس  ايع دا     
 .إزايد ايم ف   بش  ايمت ات ايا سقد   ايد  س دامع ايع م د 

 نييمها:لجنة قياس الجودة و ت -10-4
تشاامع هااؤس اي مااااد  ماااا ت ايم اقتااد   ايمت ت ااد   ايتأ ااد ماار ماادى ت ا ااا  صهااداف ايعم  ااد ماا  اوتا عاا ت    

 :(184-183،ص ص 2006)قوي،.اي مالل    ايتأ د مر ااتمدام ايط ا اي اماد  ن ايتبااؤ
يماتشاااااا  ار إر اي اااااادف مااااار ا ااااااات  بد تااااا يمت ال   ا ل االســـــتعانة بالمستلــــــارين المتخصصـــــين -10-5

ايمتمررار تتطتاا إدا ا ايع دا ايش ماد  ن مساا ت ايت اام اي ا ين مار ما  ج ايمساااد  باد تادل ايتطتااا 
هاا  تااد ام   مااا بدا ايمتاا ال ايدامااااد    ايمااا  دا  اان إاعاا د ايوااا ع يامشاا الت ايتاان ت  اا   بااد ايتطتاااا 

 ايا ان.
 (103،ص 2011)مبروك،:إستراتيجية التطبيق -10-6

ا ات اتاعاد اتم ؤ ق ا    توداد اعاا ب ايؤ  ااتم   قذ تب ام  مااد ايت ام عم ا      دا    ت   با . ت بن 
  ا ات اتاعاد هن  ر ااتمدام ا م  با ت   اي ا سع ايمت واد تط اقاد م ااس يتوقااا اعهاداف ايمبشا دا  ااس 

 صتم  عذ.
اؤ تب ده  تش ع    ع ا اع توقاا اعهداف  ؤيا  هن معم  د مر ا ع الات ايممططد ااا    ايم ع د يتبا

  ( 268، ص 2010.)الحريري،  ا ا م  ب ت ايم داد   ايتش اد ايمت ود
 يتطتاا إدا ا ايع دا ايش ماد  ن مساا ت ايت اام اي  ين   تد مر إتت ع ا ات اتاعاد ايت يادل 
 مرح ة اقعداد: -ص
ع ال ايم اع اد   اتم  ا   تت دع ايم   د   بش  ايمت ات         اعهداف   توداد مدى ايو عد ياتواار   ا 

 مت ت د تع  ب ايمساا ت اعم ى.
ـــة - ب ي ااااااد ايتطتااااا   تودااااد مرااا د  ايتم ااااع  ايمطاااط ايتاراااااادإؤ ااااتم  ا ااا    ااا    التخطـــيط: مرح 

 ايالزمد.
  ايتان ام ار  ان  ا ل ا ع تاد  غ يتا  ما  تتادص  ماااد ايتقا ام تات   ايتاا س ت ايم ماد  مرح ة التنييم: -ج 

ااتم ؤيا  ت ااتمدام ايطا ا ا ورا ساد  اا   ت اسد اع  اد ايمب اتد ياتدل  ن تطتاا غدا ا ايعا دا ايشا ماد    
 (.37،ص 2006الترتوري، جويحان، .) ياتط ا  ايماتم    قا س مات ا ت اعدال
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 :   ام  اانت زت  دا مق  ت ت بامر المناربا  المخت فة لنياس الجودة: -11
 تقاا س تواااب ت تااا  اعمراا سن  اان اقتراا دا ت ايت اااام: قيــاس الجــودة بداللــة المخرجــا  11-1

(PSACHA ROPOOLOS) صر    تاا   هاؤس ايمق  تاد  ت اااطد ط اقاد ت اااد ايمادمالت
 تااا  مااار ايمسااااا ت ايت اامااااد  ايمساااااد ايت اامااااد ايتااان ا ااا ر  ا ااا  م ااادع ا باااا ا ي اااع مااات ام ص

 صر ت  ر ؤات ع دا ص اس مر ت قن ايمساا ت. اعم ى اعب
ا  از صراو ب هاؤس ايمق  تاد  ااس اي مااا ت ايالزماد يا ماااد ايت اامااد قياس الجودة بداللـة العم يـا : 11-2

 لع ابت    مر مالع تتت  اياتب   ايبتاعد عمر  
س ايع دا ت    م ال د ااد ت يباتد يرمر ساار  ن  ام ايباس ايت ت     ايمب هج   ط ا ايتد اس  تط ا مقا 

ت ز  ع دا ايت اام إيس  1986يع م د شا  غ    م  MESAقام ايقا س   ايتق ام   ايتوااع ا ور سن 
ع دا ط اسا ايتد اس اي  د    يإلتق ر  ايمش   د   ايت زاز   ايتق ام ت يتغؤاد اي اع د    بعد د ااد 

PICKNSON and O’CONNEL  د  ايت ت    ن ع م د مر قام  ام ايباس ا  ش
Tennessee,Knoxville    ت ز  ع دا ايت اام إيس ا اتؤ    م  ج ايارع ايد اان مر مالع  ايق الا

ايم اع د     ايتب ام  صم  صمر سا  اقتر دا ت ايت اام  نب م اقاا ر ايع دا مر مالع تأ ا  وعم ايارع 
 .ايد اان   باتد ايمت امار ي ع صات ؤ   ا   ت ايد ااد

اتعذ ت   ايت و ار إيس قا س ايع دا  ن ايت اام تد يد ايمم عا ت  لقياس الجودة بداللة المخرجا  11-3
 ااااس ا تتااا   ماااب م صر مااا  ات اماااذ ايمااات ام   امااا ج تاااذ مااار ايب ااا م ايت اامااان ا اااد ص  اااع مقاااا س ياعااا دا  ااان 

 ايب  سن  ايمت ام . م رد إؤا م  صمؤب   ن ا  تت   ت  اف ايع دا تم ارا ت ايمبتجو ايت اام 
هاان صوااد ايمق  تاا ت ايقدامااد   ايشاا ا ا   اااام   اان معاا ع اي ااا م قيــاس الجــودة و فنــا لراء الخبــراء: 11-4

  تق م  اس قا س ايع دا  ن ايت اام مر مالع امتا   م ا   مودد  هاسد ايتد اس ص   ا با باد   ا عتم  اد
متاا ال  اان ايمعاا ع ياو اام  اااس ع دتااذ   ماار  مااد إ طاا ل  ايمت امااار ص  ايمباا هج ....       ااذ  اااس  اادا

 ام د م ابد يامسااد ايت ااماد؟
ل بو م  اس ايمسااد ايت اامااد تا يع دا اي  يااد إؤا  ا ر قياس الجودة بداللة الخصائص الموضوعية 11-5

ى ايت اامان ما ال  ص  صر ا ا ر م ادع ايبعا ف ايرا  ن ياماات   10م دع  ادد ايمت اماار ي اع صاات ؤ   اتعا  ز 
 .  %90اا ا 
 ع اا ا تت  هاا لتراابف  اامر ايمق  تااد ايب  ماااد   ايتاان تأمااؤ  اان قيــاس الجــودة بالمناربــة اللــمولية 11-6

م  ب ت    ب ر  اي مااد ايت ااماد    ال  اس اي الق ت تاار ممتااف م  تا ت ايت ااام  مادمالت   مااا ت  
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  ماار اااد  ااا ا اي مااع  ايمعتماا   اي اا سالت .... مم عاا ت  تغؤاااد  اع ااد .    القت اا   اامر تاست اا  ايم  ع
 بم ؤج قا س ع دا ايت اام بؤ  ل

  هاان  تاا  ا  اار م اا اا  تقاااام عاا دا ايمدمااد ايت ااماااد  اااس مااات ى ايت اا ي ا س   ايد عااد ايع م اااد اع يااس  
ايمعاااس  تااار اياعبااد ايداسمااد يتقاااام ايعاا دا  اان ايع م اا ت ايت اط باااد  1995م اا اا  تاام   اا     اان ص تاا ت  

اع اس يتقاام عا دا ايد ااا ت ايع م ااد اع ياس اي  اا ت ايمتوادا اعم ا ااد    تماس اي ب را  ايت يااد  ايماب ج 
، ص ص 2010.)دهـــان، اي امااان  ايم عااا  اي امااان  ص  ااا ل هاساااد ايتاااد اس صااااا ب ايتقااااام  ايب ااا م ا دا  

13-21.) 
  إ  صر ايااامد ايمشاات  د تاب اا  هاان تأ اااده   اااس   اااس اياا غم ماار هااؤس ايتت اباا ت اي ا ااود  اان قااا س ايعاا دا

 صهماد   وتماد قا س ايع دا ياقا م ت مااد إدا ا ايع دا ايش ماد.

 التع يم العال :مؤسسا  معايير إدارة الجودة اللام ة ف   -12
اق ا   ان إر توداد مسش ات ايع دا  ن ايت اام اتطاب اي ع ع إيس م  اا  ايعا دا  ان ايراب  د   إم  بااد تطت 

مع ع ايت تاد   قد تادص ايتواأ  ار مسشا ات ياعا دا  ان ايع م ا ت ص با ل اي قاد ايم  ان      ا ت اي دااد مار 
ايع  د ايمتب  د  ن ص  ت      صات ايا     ن صم ا   ايشم ياد    يقد ازداد ايطاب  اس ايع دا  ان إدا ا ايت ااام 

اي  ين ااا  د تال ش   ن توقاا اعهداف ايم عا ا مار  اي  ين عر تب ل صب مد ع دا    يد  ن مع ع ايت اام
 ايع م  ت.

 ت د ا طالع  اس اعدب ايب       ؤا د ااد م  اا  ايع دا  ن مع ع ايرب  د   تطتاق    ن مع ع ايت تاد 
 تم ايت رع إيس ايم  اا  ايت يادل 

ااد  ا ا      عا دا ايط ياب ايط ياب ها  موا   اي ماااد ايت اامااد   وعا  ايزا  جودة الطالب الجامع  : 12-1
 يا اا ر ماار ت باان ماادى تأهااااذ   ت  ابااذ  امااا     ق  ااا    بااااا  وتااس اااتم ر ماار ااااتا  ب ايم   ااد

  مااااااااااا  ا اااااااااااد ايمااااااااااات ام صواااااااااااد  ب رااااااااااا  اي ماااااااااااااد ايت ااماااااااااااادراااااااااااا ا ايمعتمااااااااااا     ااااااااااا  ال  ااااااااااااذ  
 ل  ت تمد مسش ات ايع دا ايم تتطد  ن هؤا ايمو   إيس م  اان  (231،ص2010،)الحريري

 ل وااأ ام اع ايمطا ا اع ياس  ان عا دا ايت ااام ايعا م ن    ان ا ا ر ابتقا ل ايطاالب انتناء الطالب
 امتا  هم مسش ا م م  ياع دا   نبذ اعب صر اتم  ر ط اا امتت  ات م ابد مرممد ي اؤا ايغا    

 يؤا   يع م د ايتن تبتقن طالت   ابتق ل عادا غ يت  م  ت  ر ايع دا  ا     ياد.
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 لوااأ تت قاف عا دا ايت ااام اي ا ين  ااس قاد ا هاساد دد الطـالب إلـى عـدد الهيئـة التدريسـيةنسبة عـ
ايتااد اس  اااس صدال م  م اا   اااس ص اااس مااات ى   هااؤا اي اادف ات قااف  اااس إعماا ين   اادد ص  اا ل 

 هاسد ايتد اس   باتت م إيس معم  د  دد ايطالب.
 :ع ط ياب     غام صر مت ااط ت اااد واأ تق س ايعا دا تم ادع إباا ا  ااس  ا متوسط تك فة الطالب

ايط يب مسش ا م م  ياع دا إ  صبذ ياس ايمسشا  اي وااد  عر ب  ااد ا دا ا   ايت عااذ   ايوااز  اع 
    امع مس  ا  ن ب ع ا با ا. ؤي  ادمع

 ايمدم ت ايتن تقدم ياطالب مر مدم ت رواد   إ ش داد   ما  دات م ياد. 
 وااااأ تت قاااف عااا دا ايت ااااام  ااااس مااادى تااا ا   ايدا  ااااد    م:دافعيـــة الطـــالب و اســـتعدادهم ل تع ـــي

ا ات داد يات ام   إقت ع ايطاتد توم س بو  ايت اام   يع دا ت تتط ت ع د د ا ا  ق ااد يتادل ايات ام   
تق باااااذ ا تتااااا ط ها اااااع ايطاتاااااد ايعااااا م اار وااااااب اي ااااااا ت   ا متر رااااا ت  -اااااااتم ا س   واااااازس  ا 

 ت وتا ع ت ايمعتم .
 الجامع : مستوى الخريج 

واأ ا د ايبت ج ايب  سن يعما  صبشطد ايت اام ايع م ن   تواب هؤا ايمات ى ام ر ايو م  اس ع دا ايت ااام 
 (.121-120،ص ص 2012.)هبا ،ايع م ن   مساا تذ

ل إر   اا  هاسااد ايتااد اس ت يع م ااد اتطاااب مر رااا ت ااااتمده  ماار  جــودة عضــو هيئــة التــدريس 12-2
تاااذ ايت ت ااااد    ااا  ايب شاااط اي سااااان  ااان توقااااا صهاااداف ايمساااااد ايت اامااااد   مااار صهااام قد اتاااذ ايتو ااااد   م   ا

 اي ا لات ايتن اعب صر تت ا    ن هاسد ايتد اس  ن ايع م د يتوقاا ايع دا   ايتماازل
 .ا لا ايتد اس ايعاد  

 ايتأياف  ن مع ع تمررذ  ا لا ايقا م ت يتوأ اي امن  . 

 .ا لا ايت عاذ اي امن ياط يب  

 .ا لا ااتمدام ايتقبا ت ايودا د  ن مع ع ايت اام  

 . ايقد ا  اس ايتا  ع م  مساا ت ايمعتم 

 .ايقد ا  اس اتم ؤ ايق ا ات ا دا اد 

  ايقاااد ا  ااااس تطااا ا  ايمبااا هج ايع م ااااد  ااان معااا  ت ايتمراااص يت ا اااب  رااا  اي ااا  ا اي امااااد ايتااان
 (425،ص2007السامرائ ،.)ب اش  
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 ة:جودة اقدارة الجامعي3  -12
عاا دا  تاقرااد ت اا  عاا دا اي مااااد ا دا اااد ايتاان ام  ااا    ااع ماادا  ص  ق سااد  اان ايب اا م ايعاا م ن     اماا  زاد

اي ماااااد ا دا ااااد تواااار اااااتمدام ايمااا ا د ايمت واااد ايتشااا اد   ايم دااااد م اااع ايمتااا بن   ايم تتااا ت   ايم  ماااع   
يقااا دا ايع م اااد مازمااد تتطتاااا إدا ا ايعاا دا ايتع ااازات   ايم ياااد   ايم ا م تاااد وتااس   إر ت ا اا  قااد ه     

 ايش ماد مر مالع ايمت د ا تتطتاا ت امج ايع دا   ايتواار ايماتم .
أهم مؤلرا  هـ ا   تشمع عما  ايمات ا ت ت  دا ا اي اا    ات اا هؤا ايعزل ت تع س   اا اد ايع م د   مر 

 المحور ما ي  : 
 م  ام بماا ؤج ايعا دا إيااس صر  ادم ايتاازام ايقاا دا اي اااا  تمتاا د ات ل تشااا التـاام النيــادة الع يــا بــالجودة  

ايع دا   اوقا ي   ايبع ف   يع دا  ق  د  اا     مم  اد   تطتاا   هؤا اتطاب إدا ا عادا   ا ااد 
 ياتغاا     تتبن ايتغاا  ب ع  إدا ا    تت     ماتم ا.

 :اااس اي عااذ اع مااع  اان      سا ااتماااز ت ي ااا لا   تااسد  اي اسااد ايتد اااااد ايتاان ت العالقــا  اقنســانية 
مباا خ اي القاا ت ايطاتااد ماا  إدا ا ايقااام   إدا ا اي ااااد   إدا ا ايع م ااد   هااؤا اتطاااب اتراا  ت عااادا 

 تار ص   ل هاسد ايتد اس   ايع  ز ا دا  .
 ص 2007،) كنعـانإياا م.  تد ات م   ايود مر ص ادادهم تما  اتب ااب ما  ايو عاد  اختيار اقداريين ،

25.) 
ا د ايمتبس ايت اامن   تع ازاتذ مار ايموا    اي  ماد يا ماااد ايت اامااد  يما   :التع يمية جودة المرافق 4 -12

تااار  ب راا  ايمب  مااد ايع م اااد   ت تتاا  عاا دا ايمتاا بن   ايتع ااازات صداا    اااد  اااتم  ا اا  ماار تا  ااع
   ايتن تت مر م  اانل (233،ص 2010) الحريري، بتصرف ،يتوقاا ايع دا ايش ماد  ن ايت اام

 . م  بد ايمتبس   قد تذ  اس توقاا صهداف ايت اام 

 .مدى م ا  ا ايش  ط اي بدااد   ايرواد  ن ايمتبس 

 .مدى م ا  ا ش  ط اياالمد   ا ع الات ايمتت د  ن و يد اي  ا أ 

 .مدى ت ا   ايم  مع   اي  ش   مال ب   ايم تتد    ا دا ا ا    ت اع ين 

 ى ت ا   اعم  ر   اعع زا يمدم ت ا بت بت   ق ا د ايم ا م ت.مد 

  مدى ت ا   مدم ت ايتغؤاد  ر يد ايط  م ايمب اتد 

 .مدى ت ا   اي ا سع ايت ااماد   مر د  ايت ام ايمب اتد 

 (   344،ص 2010)بدوي،.مدى مب اتد وعم ايمت بن ايت ااماد   ق تاات   يالاتا  ب 
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 اد ايم ازباد تاار اعرا يد   ايم  را ا  ان إ اداد ايمبا هج مار وااأ ايمااات ى   ت  المنـاهج التع يميـة 5-
ايموت ى   ايط اقد   اعاا ب مر اي  امع ايم تتطد تع دا ايت اام ايع م ن    ا تتط هؤا ايعازل مار 

   ايم  اا  ت يمدى ايؤ   اذ يامب هج ايد اااد صر تبمن قد ا ايط يب  اس تودااد ايمشا الت   وا ا   
 ااااااام   واااااااار ايتقااااااادا  يمرااااااا سص ايم باااااااد   مم  اااااااات      ايمقاااااااد ا  ااااااااس ا وتاااااااا   ت يم ااااااا  ا ايا

  تشمع اي ب ر  ايت يادلي  (426،ص 2007)السامرائ ،ايم باد
  .مدى مالسمد ايمب هج يمتطات ت ا ا اي مع 

 .مدى مالسمد ايمب هج ياتاسد ايموااد 

  ر  ايمؤهاد.مدى مالسمد ايمب هج   قد ت    اس ااتا  ب متغا ات اي 

 .مدى مالسمد ايمب هج   قد ت    اس تبماد ط ا ايتا ا  ايبقد  اي امن 

 مدى قد ا ايمب هج  اس تتااط   ت ااخ قام اي ام.  

 . مدى قد ا ايمب هج  ن ما  دا ايطالب  اس وع مش الت م ايوا تاد 

  اي  ل   ا بتم ل يا طرمدى قد ا ايمب هج  اس تبماد   ف. 

 و ال وائح الجامعية :جودة التلريعا   6-
مااار إر ايتشااا ا  ت ايع م ااااد ي ااا  صهمااااد ت يغاااد  ااان  اااتط ااااا  اي ماااااد ايت اامااااد  ااان ايمساااااد ايع م ااااد   

مر د  ابع زس إدا ا ايعا دا ايشا ماد  ياؤي    تاد  صهم إودى عب   اي      صر ت  ر م بد   ا ود  موددا 
ا عتم  اد   ايت ب ي عاد   اياا اااد   اي ق  ااد  ان ايتاساد صر ت ا ب هؤس ايتش ا  ت ايمتغا ات ا قتر داد   

 2010 بتصـــــرف ، ،الحريـــــري.)   ات اااااار ص ر ت ااااا ر هاااااؤس اياااااا اسل  ا اااااود   مواااااددا   م باااااد   ايمواطاااااد
 ( 235،ص،

  .الجودة اللام ة ف  التع يم الجامع  إدارةمعوقا  تطبيق  -13
 ان قطا ع ايت ااام اي ا ين ارا دف اي دااد  ت اامانايمعا ع اي غم ايام ت   ايممازات  دا ا ايع دا ايشا ماد  ان 

 (39، ص 2008.) عبد اهلل و مداح،تمر ايم  ق ت   اير  ت 
    اااادم مالسمااااد اي ق  ااااد ايتب اماااااد ايااااا سدا  اااان ايمساااااا ت ايت ااماااااد   اي ق  ااااد ايتب اماااااد ايتاااان تتاااااا 

 ق  ااااد ايتب امااااد   ايقاااا دا   متطاتااا ت تطتااااا مااادمع ايعااا دا ايشااا ماد    ؤيااا   ااااس ماااات ى ايت ااا د اي
 اي ا  ع   ايب م   ايتواار ايماتم   ا تت    .

  اادم مالسمااد اع  اا ع اع  داماااد   ا دا اااد   ايم ياااد ايااا سدا ت يع م اا ت   متطاتاا ت تطتاااا ماادمع 
ط إدا ا ايع دا ايش ماد   ؤي   اس مات ى   اااد ايت اام  ان اي قات ايوا ين   صهدا اذ   ها  اع   صبما 
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ايت اام ايع م ن  صدال ص   ل هاسد ايتاد اس   م ا  با م     صد ات اي ماااد ايت اامااد  ب ا م ايد ااا ت 
 اي اا    ايتوأ اي امن   ا م  ب ت ايم داد   تم اع ايت اام ايع م ن .

  ايم  زاااد  اان اتماا ؤ ايقاا ا    ر إدا ا ايعاا دا ايشاا ماد تو عااد إيااس ب اا م   م  ااز  اااامل ت يمزاااد ماار
 ايو ا ت   ا تت     ن اي مع ت ادا  ر ايت قادات ا دا اد.

 .  ف اي  اد  ايمد تد   ايمسهاد  ن مع ع إدا ا ايع دا  ن ايمع ع ايت ت   

    ااادم مالسماااد عااا دا ايمدماااد ايت اامااااد ايمقدماااد ياطاااالب    عااا دا ايمدماااد ايتااان تتااااا مااا   غتااا ت م 
   ا   ااا لايتااد اس   صااا ياب ايتقاااام ايمتت ااد دهاساا  ت ق اا ت م   ؤياا   اان ماا  امتص ت ي تاا ب ايعاا م ن

    ياد ب  م تقدام ايمدمد      اد ايطالب .

 .دم اي تط تار اي اا ت  قط   ت ا ا اي مع  

 .تتبن ط ا   صا ياب إدا ا ايع دا ايش ماد   تت ا ا م  مر راد ايمسااد 

  .39، ص 2008 و مداح،.) عبد اهللمق  مد ايتغاا  ا ال مر اي  ماار ص  مر ا دا ات     
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 الخالصة: 
مار ماالع ما  تام تقداماذ  اان ا طا   ايب ا   ايما ص تعا دا ايت اااام اي ا ين اتتاار تاأر مادمع إدا ا ايعاا دا     

ايش ماد مر صهم ا اات اتاعا ت   اعاا ياب ا دا ااد ايودا اد  واداأ ايتغااا    توقااا ايعا دا      يات ا   ان 
رب  د   ا بت ج   م تتبت   مساا ت ايت ااام اي ا ين   ان ص  اع ط اقاد  دا ا تاا  ايمسااا ت   ؤيا    يم اي

تتواار صداس     اي    مر مات ى إبت عات     تواار ع دا مم ع ت   مر ايم اعار ايمسهاار  اما     ماا  
يااا  تااا تط ايع م ااا ت تممتااااف   تقبااا  يمدماااد ايمعتمااا  مااار ماااالع ا ااا  م  ااان   ااا   ا ااااد ص ااا اد ايمعتماا    ؤ

 قط   ت   مساا ت ايمعتم  ت     د إيس ايمش   د ايا  يد  ن إ داد مطط ايتبماد   تق ام  .
  ب اا ا يت اا  م اعد ا  ايتاان تقاا م ت اا  ايع م ااد ماار صعااع توقاااا ايتبماااد ايشاا ماد  صرااتل مازماا   اا اا  إ اا دا 

 ايش ماد  أاا ب وداأ يال تق ل تمم ع ت ايت اام.     ايب    ن اعا ياب ايمتت د تتتبن مدمع إدا ا ايع دا
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  :دـــتمهي
تحتل مكانة كبيرة و أهمية بالغة فهي قمة   التعليم العالي الجامعة كأرقى األشكال التنظيمية لقطاعإن 

للتقدم االجتماعي و االقتصادي و الطريق الموصل إلى مجتمع المعرفة من خالل  عمادالهرم المعرفي و 
ذلك بتبني الجامعات و مراكز  واجاته ربط التعليم الجامعي بمتطلبات التنمية و تطلعات المجتمع و ح

و  ،البحث و مخابره مشكالت المجتمع ووقوفها على عوائق التنمية فيه ثم تقديم الحلول المناسبة لها
الجامعية الجزائرية مثلها مثل باقي الجامعات تقوم وتؤدي نفس المهام إال أن خصوصية البيئة و التحديات 

تصنع فارقا في تصنيف الجامعات و مكانتها على  يمية و تسييريةالداخلية و الخارجية من قواعد تنظ
 .المستوى المحلي و اإلقليمي و كذا الدولي

و  الجامعات الجزائرية واقع منتطبيقية عينة  لتكونو دراستنا الحالية اتخذت من جامعة بسكرة أنموذجا 
لى األدوار الرئيسة للجامعة ثم نشأة في هذا الفصل يتم توضيح مفهوم التعليم العالي و أهدافه باإلضافة إ

و تطور الجامعة الجزائرية و التنظيم اإلداري لها بصفة عامة و، ثم التطرق إلى جامعة محمد خيضر 
باإلضافة إلى تقديم بطاقة تعريفية لخلية ضمان  بسكرة بالتعريف بها من ناحية النشأة و التطور و المهام

معة محل الدراسة، وختاما تقديم عنصر هيئة التدريس محور فعال جودة التعليم العالي على مستوى الجا
  في الجامعة.
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 : مفهوم التعليم العالي  -1

نظام تعليمي متعدد األبعاد، تشمل وظائفه التدريس،و البحث العلمي، وخدمة المجتمع في »   
ا الجامعي و تطوره و ثالثية متكاملة وفق إستراتيجية واضحة ترصد كل مكون من مكونات تعليمن

اتجاهاته المستقبلة الهادفة إلى تعزيز التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و الرؤى 
 (.6، ص  2009) كنعان،«المالئمة الستقبال مستجدات العصر و متطلبات المستقبل

تبر قمة هرم على أنه مرحلة من مراحل التعليم تلي المرحلة الثانوية و تع»التعليم العالييعرف 
 .«المراحل التعليمية و تبدأ بعد االنتهاء من مرحلة التعليم الثانوي

وتشترك الكثير من الدول و منها دول الوطن العربي اجتياز امتحان الشهادة الثانوية العامة 
بنجاح لالنخراط في التعليم العالي في حين ال تشترط دول أخرى ذلك ،و تأتي هذه الشروط من 

و ليس من مفهوم التعليم العالي ، و تنطوي الجامعات و كليات المجتمع و المعاهد التعليمات 
العليا ضمن مؤسسات التعليم العالي، و يمنح طلبتها شهادات علمية معترف بها في تخصصات 

 (.21،ص 2008.) يعقوب و مريزق و فاطمة، مختلفة
 مكونات النظام التعليمي. -2
ن المدخالت  األنظمة التعليمية و اإلدارية و المالية تتضم :) (Inbatsالمدخالت  -2-1

المعدة، باإلضافة إلى المناهج و الخطط الدراسية و الطالب وقت دخوله الجامعة و عضو هيئة 
 التدريس و المستلزمات و الموارد بأنواعها.

وتتضمن كافة العمليات  : (Operation of activities)العمليات أو النشاطات -2-2
مية المتعلقة بتجهيز الطالب و إعداده علميا و أخالقيا للدخول في سوق العمل من إرشاد التعلي

 أكاديمي و محاضرات و امتحانات.
تشمل الطالب بعد استكمال متطلبات التخرج باإلضافة إلى  :(Outbats)المخرجات  -2-3

 البحوث و الدراسات التي يعدها الطالب و ينجزها.
تعد ضرورية للعملية التعليمية و ذلك ألنها تزود  :(Feedback) التغذية الراجعة -2-4

، 2007)جودة،المسؤولين في الجامعة بالمعلومات التي تفيدهم في  تقييم األداء واتخاذ القرارات
 (136ص 
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 (: عناصر النظام التعليمي. 06الشكل رقم )
 المخرجات العمليات المدخالت

 األنظمة و المناهج. 
 له.الطالب وقت دخو 

 عضو هيئة التدريس.
 المستلزمات و الموارد.

 اإلرشاد األكاديمي.
 المحاضرات. 
 االمتحانات.

 عناصر اإلدارة. 
 

 الخريج.
 .العلمية البحوث و الدراسات

 التغذية الراجعة
 

 (136ص  ،2007،جودة  )المصدر: 
 مفهوم البحث العلمي: -3
لغويا فمعناه طلب و  " أما البحث"العلميو  بحث""المن كلمتين هما يتكون مصطلح البحث العلمي  

و صوال إلى شيء  تطلب التنقيب و التفكير ة التأملتقصي حقيقة من الحقائق و أمرا من األمور و هو ي
 يريد الباحث الوصول إليه.

عبارة  البحث العلمي مصطلح مترجم عن اللغة األجنبية » (scientific research)البحث العلمي: 
لى الطريقة العلمية التي تعتمد بدورها على األساليب المنظمة الموضوعة في المالحظة و تسجيل يعتمد ع

 .«المعلومات وصف األحداث و تكوين فرضيات
على أنه سلوك إنساني منظم يهدف إلى استقصاء صحة » البحث العلمي يعرف حسانة محي الدين

، أو الوصول إلى حل ناجح لمشكلة أكاديمية معلومة أو حادثة هامة أو توضيح موقف أو ظاهرة معينة
واجتماعية تهم الفرد و المجتمع فالبحث العلمي نشاط منظم و طريقة في التفكير و أسلوب لتقصي 
الحقائق اعتمادا على مناهج موضوعية محققة لمعرفة االرتباط بين هذه الحقائق ثم استخالص المبادئ 

 (    146، ص، 2012أحمد،  .)حمداوي و«العامة و القوانين التفسيرية
 أهداف التعليم العالي: -4

 عداد كفاءات بشرية عالية المستوى في مختلف المجاالت، و يعد الهدف العام األساسي إ
للتعليم العالي إذ يسهم التعليم العالي في إعداد أفراد ذوي كفاءات متخصصة يسهمون في 
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ب من مؤسسات التعليم العالي تبصر قيادة التغيير  في مختلف مجاالت الحياة وهذا يتطل
 احتياجات المجتمع و الحرص على االهتمام   بجودة التعليم فيها.

  تنمية شخصية الطالب بأبعادها المختلفة و هذا يتطلب تنويعا في النشاطات و الفعاليات و
المواقف التعليمية المختلفة لكي ينمو الطالب و يتطور بجميع أبعاد شخصيته الروحية و 

 قيمية و المعرفية و اللغوية و الجسمية و االنفعالية.ال
  تطوير االلتزام بتحكيم العقل و األخذ بالمنهج العلمي و تطوير مقدرة الطالب في استخدام

 المنهج العلمي في الحصول على المعرفة و اكتشاف الحقائق.
 ات و المفاهيم و االستمرار في متابعة التعليم طوال الحياة وذلك لتطوير  المعارف و العاد

 القيم و االتجاهات و مواكبة التقدم العلمي الذي يسير بخطوات متسارعة آتيا بكل جديد.
 مريزق و تحقيق النمو و التقدم للمجتمع من خالل تطوير االنفتاح على الخبرة اإلنسانية(.

 (.27ص 2008الفقيه، 
 :مفهوم الجامعة -5

جامعة معهد للدراسات العالمية يتألف من كليات اآلداب و ال»تعريف الجامعة حسب الموسوعة البريطانية
وهذا المعهد يمتلك حق منح الدرجات العلمية  -العلوم،ومدارس للمهنيين،ومدرسة خريجين الدراسات العليا

 (.26،ص،2001)عريفج ،«في ميادين الدراسة المختلفة
معا لتسيير التكوين بالمدارس بالتعليم العالي تستعين بالمدرسين و الباحثين »  هي مؤسسة مختصة

المتدرجة و المهنية يوجد بناءات هي الكليات و يوجد بها الطالب تفرز الحاصلين على درجات 
 (188، ص2013عرعور، «)ليسانس)بكالوريوس( الماستر و الدكتوراه إضافة إلى الممتهنين

إكمال دراستهم بالمدرسة الجامعة مؤسسة تعليمية يلتحق بها الطالب بعد » على أنهاالجامعة  تعرف
الثانوية و الجامعة أعلى مؤسسة معروفة في التعليم العالي، تطلق عليها أسماء أخرى: مثل الكلية، 

، ص 2007العبادي و الطائي و األسدي،«.)المعهد، األكاديمية ، مجمع الكليات التقنية، المدرسة العليا
26.) 

يمي و المؤسسة التعليمية أنشأت من أجل إنتاج الخبرات هي منظومة فرعية للنظام التعل»تعريف الجامعة 
 ممن أبناء المجتمع للنهوض بالبحث العلمي كعنصر أساسي لتقد و الكفاءات العالية

 (.50، ص،2005)غالم،«المجتمعات
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 :األدوار الرئيسية للجامعة -6
 دور الجامعة في البحث العلمي:  -6-1

عشر و يمكن القول ان الجامعات 19في بداية القرن بدأ هذا الدور في الجامعات األلمانية 
 األلمانية كان لها تأثير حتى اآلن من ناحية:

  الجامعة مركز البحث العلمي األكاديمي،و الغر ض منه البحث عن الحقيقة لذاتها و من ثم
 إعالنها. 

  العمل بقدر اإلمكان على االرتقاء بالبحث العلمي من خالل هذه المؤسسات التي تضم
 األساتذة و العلماء.

  مفهوم حرية التعلم و الذي يتضمن حرية الطالب في اختياره لمجال الدراسة و في العيش
 مستقال داخل الجامعة و حقه باالنتقال من جامعة إلى أخرى.

 .مفهوم حرية التدريس و الذي يتضمن حرية األستاذ في الكشف عن الحقيقة 
 دور الجامعة في خدمة المجتمع: -6-2
مألوفة في إنتاج المعرفة و  جديدة غيرانفتاح الجامعة على المجتمع ساعدها في الوصول إلى طرق  إن

رؤيتها داخل  ، عنتطبيقها، و بالتأكيد فإن رؤية المشكالت في الواقع إذ تتفاعل كافة العوامل المؤثرة فيها
 المعمل.

ت الوطن العربي ،و يقصد بهذا الدور لذا تعد خدمة المجتمع و النهوض به من األدوار الرئيسية لجامعا
األنشطة غير المباشرة الموجهة لطالبها للوفاء باحتياجات البيئة المحيطة من التخصصات المختلفة،و 
العمل على ربط البحث العلمي بمشكالتها و األنشطة المباشرة الموجهة لآلخرين بهدف إحداث تغييرات 

 .مرغوب فيها تؤدي إلى نمو المجتمع و تقدمه
في حديث عن دور الجامعة في المجتمع يقول فليتشر بأن الستجابة الجامعة للمتطلبات التي تقتضيها 
التصورات السريعة في العلوم و التكنولوجيا،تأثيرا في حياة األمة االجتماعية و االقتصادية، و فأما أن 

يكون ضحال ينعكس في ضعفها يكون هذا التأثير كبيرا ينعكس في تطوير هذه األمة و تقوية روابطها،أو 
 و تفككها.

 يشير محمود لبعض المؤشرات التي توضح دور الجامعة في خدمة المجتمع:
 .ربط التخصصات المختلفة في الجامعات العربية باحتياجات المحيط بها 
 ربط البحث العلمي بمشكالت المجتمع بغية إيجاد الحلول لها . 
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 و البحثية و الفكرية و بين المجتمع بقطاعاته اإلنتاجية  التفاعل بين الجامعة بمواردها البشرية
 (.96-92ص ص ،2008)العبادي و الطائي و علي األسدي، و الخدمية.

 األدوار الجديدة للجامعات: 6-3
  إحداث تطور جوهري في كليات و أقسام الجامعات و بما يحقق لهذه األقسام و الكليات تفوق

الوطني و القومي بل على المستوى العالمي لتكون المستوى  ليست علىواضح و كبير و 
 قادرة على التنافس و اإلبداع.

  توظيف البحث العلمي الجامعي في خدمة قطاعات اإلنتاج و التنمية و ربط مؤسسات البحث
العلمي بمؤسسات الدولة كافة من خالل برامج التعشيق و زيادة تفعيل تقديم الخدمات بشكل 

 التصنيع و االنتاج و توفير الخدمات.يؤثر في جودة  عمليات 
 الجامعات العربية و اإلسالمية و  لألبحاث العلمية و الباحثين في تطوير قواعد البيانات

التنسيق و التعاون بين مؤسسات البحث العلمي في هذه الجامعي واستعمال وسائل االتصال 
 الحديثة .

 تتضمن تحديد المجاالت و  وضع خطط سليمة للنهوض بعمليات البحث العلمي الجامعي
األولويات و التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير تشريعات لمشاركة مؤسسات اإلنتاج و 

 التنمية في وضع نتائج البحث العلمي موقع التطبيق و اإلفادة العملية.
 .تطوير القدرات رفد القطاعات بالمتخرجين 
 ى المشاركة و المساهمة في صنع استقدام كل المبتكرات و التقنيات الجديد و الحرص عل

 و التواصل معه. القرار العملي
  الولوج في المفاهيم الحديثة و المتجددة للعلوم واستحداث أقسام علمية لمواكبة دراساتها في

 عمليات البحث العلمي.
  ،التغيير في مفاهيم التعليم و التدريب و التدريس التقليدية لتكون مراودة لمفاهيم )االبتكار

 . .......(االكتشافبداع اإل
 .تطوير عميق في مناهج التعليم و في العلوم بما يتوافق مع حاجات األمة 
 .التركيز على القيم و تعميق الوعي الروحي و األخالقي و اإلنساني لدى الطلبة الجامعيين 
 (. 98-97ص ص ،2008العبادي و الطائي و علي األسدي،) 
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 :نشأة وتطور الجامعة الجزائرية -7
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تساهم في تعميم نشر المعارف »  الجامعةيعتبر المشرع الجزائري  

عدادها و تطويرها و تكوين اإلطارات الالزمة لتنمية البالد  . «وا 
يعود ظهور الجامعة الجزائرية إلى الفترة االستعمارية حيث كانت سياسات التعليم و أهدافه تخدم المصالح 

 رية ،لذلك حددت الجامعة الجزائرية بعد االستقالل عدة أهداف للتخلص من الموروث االستعمارياالستعما
 كولين  حيث ذكر 1971والتطبع بالشخصية الجزائرية و مبادئ الثورة و كان ذلك من خالل إصالح 

(Acolan) «ي كليات إن الجامعة الجزائرية لم تتغير و الزالت تدور على ساعة باريس فالسنة األولى ف
و عليه عملت الجزائر  1966« العلوم و اآلداب هي السنة التحضيرية في الجامعة الفرنسية المعروفة قبل 

جاهدة إلصالح المنظومة التربوية و الجامعات من أجل تدعيم استقاللها واالستجابة لتطلعات الشعب 
 في مختلف المعاهد.  الجزائري بسن مبادئ الجزأرة والتعريب و إنشاء فروع باللغة العربية

و خالل هذه الفترة وضعت أسس البحث  1970قد تم تكوين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي سنة ،
، و التي أسندت لها عملية تطوير 1973العلمي في الجزائر بتكوين المنظمة الوطنية للبحث العلمي سنة 

 البحوث التطبيقية في ميدان البحث العلمي.
ن المجلس الوطني للبحوث العلمية التي تتلخص مهمته في رسم المحاور األساسية للبحث كما تم تكوي 

 العلمي الموجه نحو التنمية الوطنية.
و كان هدف هذه اإلصالحات إحداث القطيعة بين جامعة الفترة االستعمارية و جامعة الجزائر المستقلة  

أ ديمقراطية التعليم واستطاعت الجامعة الجزائرية مام كل فئات المجتمع تطبيقا لمبدأالتي فتحت أبوابها 
ما بين  1988إلى  1978طالبا سنة 160195إلى 1972طالبا سنة  36005مضاعفة عدد طالبها من 

من الحاصلين على الباكالوريا يسجلون بمؤسسات التعليم العالي وقد تعزز نمط  ديمقراطية  90إلى% 85
 (.187،ص،1989.)ولد خليفة،في كل أنحاء الوطنالتعليم بانتشار الجامعات و المعاهد 

 :التنظيم اإلداري للجامعة الجزائرية -8
تتكون الجامعة من عدة  2003أوت  23المؤرخ في  -279-03وفقا لما جاء به المرسوم  التنفيذي رقم 

 هيئات تمثل تكوين الجامعة هي :
  اإلداري.المجلس 
  العلمي.المجلس 
  الجامعةرئاسة. 
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 اإلداري:س المجل 8-1  
 من المرسوم التنفيذي السابق الذكر فان المجلس اإلداري يتشكل من : 10حسب ما تنص عليه المادة 

 . الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله رئيسا 
  ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. 
  ممثل عن وزير التربية الوطنية. 
  ممثل عن وزير التكوين المهني. 
 ممثل عن وزير المكلف بالعمل . 
 ممثل عن وزير المكلف بالبحث العلمي .  
 ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث العلمي . 
 ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .  
 ممثل عن والي الوالية التي يوجد بها مقر الجامعة . 
  م إنشاء الجامعةممثلو القطاعات الرئيسة المستعملة التي تحدد قائمتها في مرسو . 

يتشكل مجلس إدارة الجامعة من وزير التعليم والبحث العلمي أو من ينوب عنه )رئيسا(، ومن ممثلي 
القطاعات المستعملة باإلضافة إلى مسؤولي الجامعة، يتولى هذا المجلس مهمة التداول في جميع المسائل 

رجوة منها. ويتداول في ما يخص المتعلقة بحسن سير الجامعة، والسعي إلى تحقيق األهداف الم
االقتراحات ببرامج التعليم، و البحث العلمي و إدارة الموارد البشرية و المالية و الحصيلة المالية للجامعة و 

 . مشاريع الشراكة،  و يجتمع مرتين في السنة
 المجلس العلمي :  8-2
 : المجلس منيتشكل من المرسوم التنفيذي السابق الذكر 20وحسب ما تنص عليه المادة  

  رئيسارئيس الجامعة . 
  نواب رئيس الجامعة . 
 عمداء الكليات . 
 إن وجدت الملحقاتمديري  مديري المعاهد  و . 
 . رؤساء المجالس العلمية للكليات والمعاهد 
 إن وجدت مديري وحدات البحث . 
 . مسؤول المكتبة المركزية 
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 تخبان من ضمن األساتذة األعلى رتبة .ممثلين اثنين من األساتذة في كل كلية ومعهد ين 
 . شخصيتين خارجيتين يكونان تابعين لجامعات أخرى مساعدة 
 ويمكن للمجلس أن يستدعي أي شخص من شانه تقديم أي مساعدة نظرا لكفاءته . 
 (  8.7ص ص ، 2003، 51الرسمية، العدد)الجريدة  

 ويقوم هذا المجلس بإصدار توصيات و آراء حول:
 لفصلية والسنوية والمتعددة السنوات للبرامج التعليمية وخطط البحث .المخططات ا 
  واألقساممشاريع إنشاء أو تعديل أو إلغاء وحدات البحث والكليات . 
 . مشاريع التعاون والتبادل العلمي بين الجامعات 
 . برامج التظاهرات العلمية والثقافية المنظمة من طرف الجامعة 
 ائف نواب العمداء و يدرس تقارير األنشطة العلمية و البيداغوجية.تعيين مقاييس الترشح لوظ 

  الجامعة:رئاسة  8-3
 في مهامه أربعة نواب وأمين عام و مسؤول المكتبة المركزية للجامعة. رئيس الجامعةيساعد 

 النواب مكلفون  بـ: 
 التكوين العالي للتدرج و التكوين المتواصل و الشهادات.  
 ا بعد التدرج و التأهيل الجامعي و البحث العلميالتكوين العالي لم.  
  العالقات الخارجية و التعاون و االتصال و التظاهرات العلمية 
 التنمية و االستشراف و التوجيه 
  وفقا للمرسوم التنفيذي سابق الذكر تشكيل هذه الهيئة حيث أنها تقع تحت  25تنص المادة

 وصاية وسلطة رئيس الجامعة وتضم كل من :
 . نيابة رئاسة الجامعة التي يحدد عددها وصالحياتها بمرسوم إنشاء الجامعة 
 .األمانة العامة للجامعة 
 . المكتبة المركزية للجامعة 

 التنظيم اإلداري للكلية:
 بموجب المرسوم التنفيذي المذكور آنفا يتكون التنظيم اإلداري للكلية من :

 المجلس العلمي :
 لمرسوم التنفيذي سابق الذكر يتشكل المجلس من :من ا 37وفقا للمادة المادة
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  رئيسا.عميد الكلية 
 . رئيس المجلس العلمي للكلية 
 . رؤساء األقسام العلمية 
  البحث.مدير أو مديري وحدات البحث، و مخابر 
  األعلى.ثنين من ممثلين األساتذة عن كل القسم منتخبين من بين األساتذة ذوي الرتب إ 
 الخدمات.و عمال  ناإلداريين، والتقنيتخبين من المستخدمين ثنين من ممثلين منإ     
  الطلبة.ممثل عن 

الحضور بصورة  الكلية ويكونومسئول مكتبة العام، ويحضر نواب العميد واألمين 
 (10ص 51الرسمية، عدد.)الجريدة استشارية

 التعريف بجامعة محمد خيضر. -9
 :محمد خيضر بسكرة مراحل تطور جامعة 9-1

( من خالل المعاهد 1992-1984)إنشاء جامعة محمد خيضر بسكرة في المرحلة األولى تم 
 : الوطنية التي ضمت

 المعهد الوطنـي للري.  
 المعهد الوطنـي للهندسة المعمارية والمعهد الوطنـي للكهرباء التقنية.  

هيئة مركزية  حيث كانت المعاهد الوطنية تتمتع باستقاللية إدارية، بيداغوجية ومالية وتتكفل
 92-295بالتنسيق فيما بينها. تحولت هذه المعاهد إلى مركز جامعي بمقتضى المرسوم رقم: 

المؤرخ في:  98-219. وعلى إثر صدور المرسوم رقم 07/07/1992المؤرخ في: 
. وبإصالح التعليم العالي ( معاهد07)تحول المركز الجامعي إلى جامعة تضم  07/07/1998

المتضمن القانون األساسي  02/12/1998المؤرخ في  397/98لتنفيذي رقم بموجب المرسوم ا
. وبصدور المرسوم التنفيذي ( ثالث كليات3)النموذجي للجامعة تشكلت جامعة محمد خيضر من 

والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة أصبحت الجامعة  2004أوت  29المؤرخ في  255-04رقم 
 .( أربع كليات04من )تتكون 

لتصبح الجامعة تتكون من  2009فيفري  17المؤرخ في  90-09رسوم التنفيذي رقم ثم جاء الم
 قسمت كلية العلوم وعلوم المهندس إلى كليتين: ( بحيثكليات 06ست )
  
 كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة -1

 .والحياة

 كلية العلوم والتكنولوجيا -2



              التعليم العالي والجامعة الجزائرية                                                              الرابعالفصــل  

 

 

88 

 وقسمت كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واإلنسانية إلى:
  

 

 وتبقى الكليات األخرى: 
 

    

 .النشاطات البدنية والرياضيةكما تم إنشاء معهد علوم وتقنيات 

بحيث أصبحت تضم مديرية  219-98من المرسوم التنفيذي رقم  4كما عدل المرسوم التنفيذي المادة 
( نيابات مديرية تكلف على التوالي 4الجامعة زيادة على األمانة العامة والمكتبة المركزية أربع )

 بالميادين اآلتية:
 الي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات.نيابة مديرية الجامعة للتكوين الع .1
 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي. .2
 نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية. .3
 توجيه.نيابة مديرية الجامعة للتنمية واالستشراف وال .4

 مهام الجامعة: 9-2
 .مهام التكوين العالي 
 .مهام البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
 في مجــال التكويـــن العــالـي:مهام الجامعة  

 .تكوين اإلطارات الضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد 
 بيل البحث.تلقين الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث وفي س 
  المساهمة في إنتاج ونشر معمم للتعليم العالي فإن جامعة محمد خيضر بسكرة تتولى:للعلم

 والمعارف وتحصيلها وتطويرها.
  .المشاركة في التكوين المتواصل 

 في مجـال البحث العلمي والتطويـر التكنولوجـي:مهام الجامعة  
 التكنولوجي. والتطوير المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي 
 .ترقية الثقافة الوطنية ونشرها 
 .المشاركة في دعم القدرات العلمية الوطنية 

كلية العلوم اإلنسانية  -2 .ةوالحيا.كلية اآلداب واللغات -1
 واالجتماعية.

كلية العلوم االقتصادية والتجارية  -2 .كلية الحقوق والعلوم السياسية -1
 .وعلوم التسيير
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 .تثمين نتائج البحث ونشر اإلعالم العلمي والتقني 
 ثرائها ) الجريدة الرسمية، .المشاركة ضمن األسرة العلمية والثقافية الدولية في تبادل المعارف وا 

 (4،ص 51العدد
 كليات ومعهد علوم  وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية: 06تتشكل الجامعــة  من 

 أقسام. 06 والتكنولوجيا:  كلية العلوم 
  :أقسام.06كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة 
  قسمان .واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية : 
 .كلية اآلداب واللغات: قسمان 
 . كلية الحقوق والعلوم السياسية: قسمان 
 أقسام. 03والتجارية وعلوم التسيير:  االقتصاديةية العلوم كل 
  .أقسام. 03معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 

 .-بسكرة-بطاقة تعريفية لخلية ضمان جودة التعليم العالي على مستوى جامعة محمد خيضر 3 -9
  :2008جوان سنة اإلنشاء 
  :المؤرخة في438لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم:  مراسلة األمين العامالسند القانوني/ 

 .2008ماي 25
 :األستاذ الدكتور جابر نصر الدينمسؤول الخلية 
  :مجموعة من األساتذة و المهندسين و اإلداريين.أعضاء الخلية 
 مجمع رئاسة جامعة محمد خيضر بسكرة.:مقر الخلية 
  :البريد اإللكترونيcell.aq_univbsk@yahoo 

 عناصر جودة التعليم العالي:  9-3-1
 و طرق ووسائل و تقنيات. جودة المناهج التعليمية و التكوينية بما فيها من برامج و مراجع 
 .جودة هيئة التدريس و الطاقم اإلداري 
  تتبناه من سياسات و فلسفات.جودة اإلدارة و ما تعتمد عليه من قوانين و تشريعات، و ما 
 .توفر الموارد المالية و جودة تسييرها 
  جودة مكان التعليم و ما يتضمنه من هياكل و مرافق مثل المدرجات و المختبرات و

 المكتبات...إلخ.

mailto:cell.aq_univbsk@yahoo
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 .جودة المنتج أي الخريجون و الخدمات التعليمية المجتمعية 
 .-بسكرة-مستوى جامعة محمد خيضرعلى  يبرنامج خلية ضمان جودة التعليم العال 9-3-2

 بالبيانات البيداغوجية و العلمية و الهيكلية و التنظيمية  إنشاء بنك معلومات للتقويم الذاتي خاص
 و المالية ألقسام و كليات الجامعة قابل للتحيين

 .التقويم الدوري لمدخالت و نشاطات و مخرجات الجامعة 
 التعليم العالي المراد قياسها. الضبط اإلجرائي لمختلف مؤشرات ضمان جودة 
 .عقد أيام تكوينية خاصة بهيئة التدريس و بالطاقم اإلداري المساعد 
  عقد أيام دراسية و ملتقيات علمية لمناقشة العديد من القضايا ذات العالقة بمجال ضمان جودة

 التعليم العالي.
 .المساهمة في عملية توجيه و إرشاد الطلبة  

 خيضر بسكرة.جامعة محمد  المصدر:
 هيئة التدريس محور فعال في الجامعة : -10
 تعريف األستاذ الجامعي: -10-1
هو ذلك الشخص الذي يشترك مع طالبه في تحقيق النمو الذاتي الذي يصل إلى أعماق الشخصية »     

دراسات ويمتد إلى أسلوب الحياة" يشترط فيه أن تكون لديه مؤهالت تربوية و علمية من بينها شهادات ال
العليا و الدراسات المعمقة و شهادة الماجستير و الدكتوراه و التي تخوله للقيام بمهام التدريس و اإلشراف 
والتأطير و البحث العلمي غالبا ما يطلق عليه مسمى عضو هيئة التدريس في كثير من الجامعات على 

ه في الجامعة كليا أم جزئيا كل من يكون عمله األساس التدريس و البحث األكاديمي ساء كان عمل
 (. ، ص2012)حفيظي،.«

إذا كانت المؤسسة الجامعية تحتاج ألداء وظيفتها إلى خلفية تربوية و تنظيمية تتميز بالمرونة و القابلية 
للتطور و مراعاة البعد اإلنساني في العالقات االجتماعية فإن الطرف األكثر أهمية بدون شك هيئة 

ا فالجامعة ال تصنع الخبرة بواسطة الهيكل اإلداري و التشريعات فحسب بل ال بد التدريس بمختلف فئاته
يكتفون بتلقين طالبهم مجموعة  ال أن تجمع في مدرجاتها و مخابرها عددا من المدرسين و الباحثين الذين

ألجنبية، من المعلومات المعروفة سابقا في الكتب و األسفار أو بمجرد نقل الخبرة الموجودة في البالد ا
ولكنهم يتعاونون معهم على اكتشاف الطريق األمثل الستخدام تلك المعلومات و تمثيلها و إعادة صياغتها 

 و تطويرها وفق معلومات الواقع الوطني.
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هو ذلك الذي يدرب طالبه على استخدام اآللة العلمية وليس الذي يتعلم »فالمدرس فيما يرى جون دوي  
يشترك مع طالبه في تحقيق نمو ذاتي يصل إلى أعماق الشخصية ويمتد إلى  بالنيابة عنهم، وهو الذي

 .(17،ص 2004)أبو بكر،«أسلوب الحياة
إن مهمة التعليم العالي األساسية هي تأهيل القوى البشرية العليا أو رفيعة المستوى لكي تقوم بالتدريس و 

،و تنظيم و إدارة المجتمع و الدولة سياسيا و البحث العلمي و إنتاج المعرفة و تطبيقاتها العلمية المباشرة
 اقتصاديا و اجتماعيا.

 مهام األستاذ الجامعي حسب المشرع الجزائري: - 10-2
 حدد المشرع الجزائري مهام األستاذ الجامعي بما يلي:

  ساعات تشمل حتما درسين غير مكررين . 9يقوم بتدريس حجم ساعي أسبوعي قدره 
 ان التربوية.المشاركة في أشغال  اللج 
 .المشاركة في أشغال المداوالت 
 . تحضير الدروس و تحديثها 
 .تأطير الرساالت و األطروحات  من الدرجة األولى و الثانية 
 . المشاركة بالدراسات و األبحاث في حل المشاكل التي تطرحها التنمية 
 .تنشيط أشغال الفرق التربوية التي يتكفل بها 
 بطة باختصاصه.إنجاز كل دراسة و خبرة مرت 
 .استقبال الطلبة مدة أربع ساعات أسبوعيا 
 . تقديم النصح و التوجيه 
 يرتبط موضوعها  للدولة التيو في مؤسسة أخرى تابعة أجان الوطنية لالمشاركة في أشغال ال

 بمجال تخصصه.
 جال المساهمة في إطار الهياكل المختصة في ضبط األدوات التربوية و العلمية التي لها عالقة بم

 .اختصاصهم
 .تأطير الوحدات التربوية عند االقتضاء و المشاركة في أشغال لجانها 
  األستاذ الجامعي هو بطبيعة المهمة الموكلة إليه يقوم بمهمة التدريس و التأطير و باحث في

 (.95 -93، ص ص 2006دليو و لوكيا و سفاري، .)الوقت ذاته
  



              التعليم العالي والجامعة الجزائرية                                                              الرابعالفصــل  

 

 

92 

 خالصة:
جامعي يحتل مكانة متقدمة حيث تقود هذه المكانة حركة ال شك في أن التعليم العالي و ال

المجتمع و ترشد عملية التنمية من خالل إعداد القوى البشرية المدربة و نقله للتكنولوجيا و 
تحويل النظريات إلى تطبيق تحل من خالله المشكالت التي تواجه المجتمع و تعوق نهضته و 

معي ليس فقط أداة لصيانة المجتمع ،ولكنه وسيلة تقدمه رقيه ،مما يؤكد أن التعليم العالي و الجا
 و عنوان نهضته.

و الجامعة الجزائرية على غرار باقي الجامعات تعمل جاهدة على تحقيق التقدم العلمي و  
التكنولوجي من خالل اإلصالحات المقدمة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،  و مع 

ة في جميع التنظيمات أصبح العمل وفق مداخل تسييرية تضمن  التحديات و التطورات الحاصل
البقاء و التطور  في ظل المنافسة الشديد يبقى مدخل إدارة الجودة الشاملة أنجع األساليب و 
الطرق لالرتقاء بهذه المؤسسات الجامعية، و هو ما كان داعيا إلنشاء خاليا الجودة على مستوى 

 الجامعات الجزائرية.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دراسة لاإلجراءات المنهجية ل:  الفصل الخامس

 

 

 تمهيد . 

 الدراسة االستطالعية . 

 البحث . أدوات 

  لالستبيان .الخصائص السيكومترية 

 . الدراسة األساسية 

  أدوات الدراسة األساسية. 

 حدود الدراسة و   مجاالت. 

  المستخدمة في الدراسة األساليب اإلحصائية. 

  خالصة الفصل. 
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 :تمهيد

يدعم ما جاء في الجانب النظري، ويثبت الذي  يالميدان  تطبيقالعن طريق  العلميةحوث تزداد أهمية الب
البيانات والضبط الدقيق ألدوات جمع  يتحكم في المنهجية الميدانية ، باحث أنالفعلى صحة أو خطأه، 

المزج بين الجانب النظري وما يخدمه في الجانب الميداني  أيضا المستخدمة في الدراسة . وسنحاول
رز أهم األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة تبحيث نستخدم اإلجراءات المنهجية التي للدراسة،

العلمية والمنهجية المتبعة اإلجراءات والتقنيات لعرض  وقد خصص هذا الفصلالبيانات المتحصل عليها، 
 .وتوضيح مجتمع وعينة الدراسة  اتأدوات جمع البيانفي الدراسة الحالية كالمنهج ،و 
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 الدراسة االستطالعية :-1
تعد الدراسة االستطالعية الخطوة األولى التي تساعد الطالب الباحث في إلقاء نظرة عامة حول جوانب 

لبحثه ، وتهدف الدراسة االستطالعية إلى التأكد من مالئمة مكان الدراسة للبحث ، الدراسة الميدانية 
 والتحقق من مدى صالحية األداة المستعلمة لجمع المعلومات ومعرفة الزمن المناسب والمتطلب إلجرائها.

 (. 86، ص 2005)شيخاوي، 

 :االستطالعيةعينة الدراسة  1-1
 استبيانوتم تطبيق ( جامعة محمد بوضياف المسيلة)مكان الدراسة  إلىبالنزول  ةالباحث ةالطالب تقام 

تشابه ل جامعة المسيلة نظرا  اختيار، تم المسيلةبجامعة  اأستاذ (40)على عينة تتكون من الدراسة 
 أي جامعة محمد خيضر فيما بعد، بينها و بين المكان الذي تطبق فيه الدراسة األساسية ظروف العمل

والتحكم في عينة الدراسة لتفادي تداخل عينة الدراسة االستطالعية مع بسكرة، وكذلك حفاظا على الضبط 
    .عينة الدراسة األساسية
 على عينة من 2013 نوفمبر 14إلى  2013رأكتوب 15في الفترة الممتدة ما بين تم توزيع االستبيان 

كانت مدة الدراسة االستطالعية حوالي شهر ،حيث وعموما ساتذة بجامعة محمد بوضياف المسيلة .األ
ظروف تطبيق  حولرؤية واضحة  الذي ستتم فيه الدراسة وتكوين الميدانيانب بالج  لإلمام اكان كافي

الجنس، ) عينة الدراسة االستطالعية حسب المتغيرات اآلتية  خصائصوسنذكر  ،فيما بعد أدوات الدراسة
 (  األقدمية المهنية، ،الرتبة العلمية نوع الكلية،

 : خصائص العينة االستطالعية  1-2
 حسب متغير الجنس 

 الجنس متغير حسب االستطالعية الدراسة عينة توزيع يوضح(  04) رقم الجدول
 النسبة المئوية  التكرار الجنس 

 %57.5 23 ذكر 

 %42.5 17 أنثى 

 %100 40 المجموع
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 الجنسحسب متغير  االستطالعية خصائص العينة (  يوضح07)الرسم البياني رقم 

 

 
 الذكور النسبة المئوية األكبر لصالح فئةأن  (07)رقم  والرسم البياني (04)رقم  يتبين من خالل الجدول

 42.5)حيث قدرت ب  ناثل ل ونسبة تمثيلية أقل بالنسبة  (%57.5 )بنسبة تمثيلية مئوية قدرت ب 
%). 

 : حسب متغير الكلية 
 الكلية نوع متغير حسب االستطالعية الدراسة عينة توزيع( يوضح 05)رقم الجدول

 النسبة المئوية  التكرار نوع الكلية 

 %55 22 إنسانية

 %45 18 علمية 

 %100 40 المجموع

 
 

 

57.5%

42.5%

جنسيوضح خصائص العينة االستطالعية حسب متغير ال

ذكر

انثى
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 ستطالعية وق  متغير نوع الكليةخصائص العينة االيوضح    (08الرسم البياني)
 

 

 أفرادكانت لصالح  األكبرالنسبة  أن (08) رقم و الرسم البياني (05)رقم  يتضح من خال ل الجدول
الكليات ونسبة اقل بقليل للذين ينتمون إلى % 55تقدر  العلوم اإلنسانية بنسبةكليات  إلىالعينة المنتمين 

 .% 45نسبة تقدر بب العلمية

 ة علميحسب متغير الرتبة ال 

 ةعلميال الرتبة متغير حسب االستطالعية الدراسة عينةتوزيع  يوضح( 06) رقم الجدول

 النسبة المئوية  التكرار الرتبة العلمية

 %27.5 11 أستاذ مساعد

 %60 24 أستاذ محاضر

 %5 .12 05 أستاذ التعليم العالي

 %100 40 المجموع

 

 

55%45%

ع الكليةيوضح خصائص العينة االستطالعية وق  متغير نو 

انسانية

علمية
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 ةعلميالرتبة ال متغير( يوضح خصائص العينة االستطالعية حسب 09الرسم البياني رقم )
 

 

 %) 27.5( أعاله أن نسبة أستاذ مساعد تقدر ب( 09)( و الرسم البياني 06)يتبن من خالل الجدول 
في المرتبة األخيرة أستاذ التعليم العالي وحلت فئة  ( %60)محاضر وهي الغالبة وقدرت ب ذتليها أستا

 .(% 12.5)بنسبة تقدر ب 

 .)حسب متغير األقدمية المهنية )سنوات العمل 

 قدمية المهنية األ متغير حسب االستطالعية الدراسة عينةتوزيع  يوضح( 07)رقم  الجدول

 النسبة المئوية التكرار األقدمية المهنية

 %27.5 11 سنوات  5أقل من 

 %42.5 17 سنوات10الى  5من 

 %  30 12 سنوات 10أكثر من 
 %100 40 المجموع 

 
 

60%27,50%

12,50%

تبة يوضح خصائص العينة االستطالعية وق  متغير الر 
العلمية

استاذ محاضر

استاذ مساعد

استاذ التعليم العالي
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  .المهنية قدميةاأل االستطالعية حسبخصائص العينة  يوضح (10)الرسم البياني رقم 
 

 
 

 غلب أفراد العينة يشغلون مناصبهم في مدة أأن ( 10)و الرسم البياني رقم   (07)يتبن من خالل الجدول
للذين  اقل(% 27.5)قدرت ب  نسبة بو  (42.5)بنسبة تقدر (  سنوات 10-5محصورة بين المجال)

 تقدرسنوات  10سنوات وكانت نسبة للذين يشغلون المنصب ألكثر من  5يشغلون المنصب لمدة أقل من 
 .( %30)ب

 . البحث موضوع ستبانة نظرا لموائمة هذه األداة لطبيعةأداة اإل اختيارتم  : أدوات البحث -2

عما في الذات و قد شاع إطالق لفظ استبيان هو اإلبانة  اصطالحاهو طلب البيان و  : لغة االستبيان
صحيفة البيانات الشخصية   1917على وسائل قياس الشخصية الموضوعي منذ صمم وود ورث عام 

 (.52،ص 2003.)دياب،لعزل من يفتقدون الثبات االنفعالي إلعفائهم من الخدمة في الجيش األمريكي

إلى جمع البيانات من أفراد الدراسة، حيث يطلب  : صيغة محددة من الفقرات و األسئلة تهدفاالستبيان
 منهم اإلجابة عنها بكل حرية.

 

42,50%

30%

27,50%

قدمية يوضح خصائص العينة االستطالعية حسب متغير اال
المهنية

سنوات10الى 5من 

سنوات10اكثر من 

سنوات5اقل من 
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 : لالستبيانالخصائص السيكومترية  -3

 صد  االستبيان: 3-1

الصدق في هذا اإلطار يعني إلى أي مدى  االختبار الصادق هو االختيار الذي يقيس ما وضع لقياسه،و
 (.163،ص،2007.)بوسنة،أو إلى أي درجة يستطيع هذا االختبار قياس ما قصد أن يقاس به

 صد  استبيان القيادة اإلدارية: -3-1-1

 الصد  الظاهري : 

د لى معرفة الصدق الظاهري لتقدير صدق بنوده،و لتحديإبغرض التأكد من صدق االستبيان، تم اللجوء 
، تم لدى أفراد عينة البحث االستبيانوضوح عبارات  مدى توافق االستبيان مع أهداف البحث، ومدى

والذي يحمل قائمة  -( 01أنظر الملح  رقم) -االستعانة بأساتذة من ذوي الخبرة في تخصصات مختلفة
 إليها.ذا الجامعة التي ينتمي كبأسماء األساتذة المحكمين والرتبة العلمية لكل أستاذ و 

بعد تحكيم االستبيان و انطالقا من مالحظات و اقتراحات األساتذة المحكمين قامت الطالبة الباحثة 
 التالي:بتعديل األداة على النحو 

 (06)بند موزعة على ثالث أبعاد بمعدل 18في صورته األولية ضم القيادة اإلدارية  استبيان في ما يخص
  .بند 14على الباحثة استقرت الطالبة بنود لكل بعد و بعد التحكيم 

( بنود 05)بند موزعة على خمس أبعاد بمعدل 25 ضمفي صورته األولية  التعليمبالنسبة الستبيان جودة 
تم تصميم األداة بدمج االستبيانين في استمارة واحدة  بند، فيما بعد19علىاستقرت الطالبة و بعد التحكيم 

 .و الذي يوضح االستبيان في صورته النهائية -(02) الملح  رقمأنظر  -محاور (03)مقسمة إلى 

 :صد  االتسا  الداخلي 

يتحقق صدق االتساق الداخلي باستخدام معامل االرتباط بين درجة كل عبارة بالبعد الذي تنتمي له هذا 
 من جهة، و من جهة ثانية حساب معامالت ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية لالستبيان.

  .(122ص ، 2001قرحات،) 
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 صد  االتسا  الداخلي الستبيان القيادة اإلدارية: -أ

 ( ارتباط الفقرات مع أبعاد استبيان القيادة اإلدارية.08الجدول رقم) 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة األبعاد

يشركك قائدك أثناء عملية اتخاذ القرار قيما يخص  -1 النمط الديمقراطي
 العملية التعليمية. 

0.75 0.01 

يشركك قائدك قي تحديد السياسات و البرامج و  -2
 تنفيذها.

0.79 0.01 

تجد بأن قائدك يعطي اهتمام كبير للعالقات اإلنسانية  -3
 داخل التنظيم. 

0.79 0.01 

اتصالك مع قائدك  تجد هناك سهولة و سالسة أثناء -4
 قي العمل.

0.57 0.01 

يشجعك قائدك على المبادرة و دعم روح اإلبداع لديك  -5
 مما يرقع معنوياتك و يعطيك الشعور بالرضا.

  

0.71 0.01 

ينفرد قائدك باتخاذ القرارات اعتمادا على السلطة  -6 النمط األوتوقراطي
 الرسمية الممنوحة له.

0.79 0.01 

 0.01 0.80 صعوبات قي اتصالك مع قائدك.تجد  -7

تتميز العالقات اإلنسانية بينك و بين قائدك بالضعف  -8
 اللتزامه بحرقية اإلجراءات. 

0.71 0.01 

يتدخل قائدك قي أعمالك مما يضي  حريتك أثناء  -9
 تأدية المهام.

0.76 0.01 

الروح المعنوية و كذا روح  تسلط القائد يضعف -10
 اإلبداع لديك.

0.74 0.01 

ترى بأن عدم تحديد القائد للمهام و المسؤوليات  -11 النمط الفوضوي
 يتسبب قي الفوضى أثناء تأدية المهام.

0.54 0.01 

ترى بأن قوضوية القائد تجعل من سياسة العمل  -12
 غير ممنهجة و غير واضحة.

 

0.29 0.05 
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بأن قوضوية القائد تجعل من االجتماعات ترى  -13
 طويلة و عقيمة)عدم القدرة على اتخاذ القرار(.

0.59 0.01 

تخلي القائد عن مهامه الرئيسية يتسبب قي خل   -14
 النزاعات داخل التنظيم.

0.30 0.01 

 

أعاله أن معامالت ارتباط درجة كل عبارة ببعدها في استبيان القيادة اإلدارية بالنسبة  يتضح من الجدول
إحصائيا و دالة عند مستوى   ( و هي قيمة مرتفعة0.57 – 0.79)للبعد األول جاءت محصورة بين 

 . (0.01)الداللة

أن  ما يالحظ عة ووهي قيمة مرتف (0.71-0.80)الثاني فقد جاءت فقراته محصورة بين  بالنسبة للبعد
 من( 7رقم) للفقرة أي في أبعاده الثالث ستبيان الخاص بالقيادة ككلالهذا البعد حمل أكبر قيمة بالنسبة ل

 .فقرة 14 مجموع

بقيمة ارتباط ضعيفة مقارنة مع باقي الفقرات و هي ( 12) الفقرة رقم أما البعد الثالث و األخير فقد جاءت
 (.0.05) دالة عند مستوى ولكنها( 0.01) غير دالة عند مستوى الداللة

 (.0.29 -0.59)أما باقي الفقرات فتميزت بارتفاع قيمها اإلرتباطية المحصورة بين

 ( ارتباط درجات أبعاد استبيان القيادة اإلدارية مع الدرجة الكلية لالستبيان.09الجدول رقم)

 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد
 0.01 0.88 النمط الديمقراطي

 0.01 0.90 النمط األوتوقراطي

 0.01 0.57 النمط الفوضوي

 

أن كل أبعاد استبيان القيادة اإلدارية الثالثة حققت ارتباط دال مع الدرجة  (09) رقم يتبين من الجدول
وهي (، 0.57-0.90)فقد تراوحت معامالت االرتباط بين(، 0.01) الكلية لالستبيان عند مستوى داللة

مرتفعة مما يدل على أن االستبيان في صورته الحالية يتسم بدرجة عالية من صدق االتساق  درجة
 .الداخلي ، وهذا ما يعني أن جميع فقرات و أبعاد االستبيان تحقق الهدف المصمم من أجله
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 الستبيان جودة التعليم: سا  الداخليتاال صد    -ب

 جودة التعليم.( ارتباط الفقرات مع أبعاد استبيان 10الجدول رقم)

معامل  الفقرة  األبعاد 
 االرتباط

 مستوى الداللة

ترى بأن هناك داقعية و استعداد من طرف الطلبة  -15 جودة الطالب 
 للتعلم.

0.77 0.01 

هناك التزام من طرف الطالب قيما يخص الحضور  -16
 و القيام بالواجبات)األعمال البحثية الموكلة إليه(.

0.82 0.01 

ترى بأن هناك تناسب ما بين عدد الطلبة و هيئة  -17
 التدريس.

0.79 0.01 

ترى بأن سلوكيات و معامالت الطالب مع أستاذه  -18
 تأخذ طابع االحترام. 

0.63 0.01 

جودة هيئة 
 التدريس

ترى بأن هناك ضرورة إلقامة دورات تكوينية  -19
بحضور إلزامي لجميع  متخصصة و ذات طابع وصائي

 أساتذة االختصاص الواحد.

0.76 0.01 

هناك إلزام من طرف جامعتك بنشر المقاالت و  -20
 البحوث العلمية قي مجال التخصص.

0.70 0.01 

تعتقد بأن المناهج التعليمية غير المكتوبة  -21
 )الموثقة( بدقة سلبية تره  كاهل األستاذ الجامعي.

0.73 0.01 

تتلقى متابعة بعد عودتك من الدورة التكوينية  -22
 بتقديم تقارير دقيقة و مفصلة للجهات المعنية.

0.62 0.01 

جودة اإلدارة 
 الجامعية

تتمتع إدارة الجامعة برؤية واضحة األهداف)ذات  -23
 أهداف قابلة للتحقي (.

0.72 0.01 

تعمل إدارة الجامعة على زرع ثقاقة الجودة من  -24
 خالل العمل التشاركي و تعزيز المبادرة لدى العاملين.

0.76 0.01 

تؤمن إدارة الجامعة بضرورة مشاركة العاملين قي  -25
 اتخاذ القرارات و تحمل المسؤولية.

0.78 0.01 

 0.01 0.64يوجد التزام كامل من قبل جميع العاملين بفلسفة  -26
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 الشاملة قي الكلية التي أنتمي إليها.الجودة 
جودة المراق  

 التعليمية
يوجد بالجامعة قاعات تدريس و مدرجات كاقية و  -27

 مجهزة.
0.33 0.05 

توقر الجامعة مخابر بحث علمي مجهزة بوسائل  -28
 تواكب تطورات العصر.

0.87 0.01 

توقر المكتبة الجامعية خدمات و تجهيزات  -29
معاصرة)خدمات قاعدة معلومات، التعليم 

 اإللكتروني......(.

0.76 0.01 

جودة النظم 
 و اللوائح

تكون عملية االتصال قي جامعتي بصورة رسمية  - 30
 و مكتوبة.

0.68 0.01 

ترى أن اللوائح التنظيمية تشكل عائقا  أمام  -31
 نشاطك بالجامعة.

0.34 0.05 

تعمل الجامعة على وضع لوائح مرنة لتواكب  -32
 التغيرات الحاصلة.

0.76 0.01 

تعمل الجامعة على تحديد المهام وق  الئحة  -33
تنظيمية ضمانا للسير الحسن و المستمر للجودة قي 

 التعليم الجامعي. 

0.79 0.01 

 

أن معامالت ارتباط درجة كل عبارة ببعدها في استبيان جودة التعليم بالنسبة  أعاله يتضح من الجدول
 عند مستوى ( و هي قيم مرتفعة و دالة0.63 -0.82)للبعد األول جودة الطالب ،جاءت محصورة بين 

( دالة 0.62) -0.76)(،أما البعد الثاني و المتمثل قي جودة هيئة التدريس،جاءت محصورة بين 0.01)
 -0.78)(، أما البعد الثالث و المتمثل في جودة اإلدارة الجامعية،فقد جاءت محصورة بين0.01)عند

 (.0.01)( و هي قيم مرتفعة و دالة عند 0.64

( فقد 0.33 – 0.87)أما البعد الرابع الخاص بجودة المرافق التعليمية فقد جاءت قيمه محصورة بين 
الخاصة بالفقرة  االرتباطيةين القيم المحسوبة أن القيمة أظهرت المعالجة اإلحصائية من خالل المقارنة ب

( أنها قيمة ضعيفة مقارنة مع باقي البنود و قوية إحصائيا  و هي غير  0.33) و المقدرة بـ(  27)رقم
 (.0.05)( و لكنها دالة عند0.01)دالة عند مستوى الداللة 
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 -0.79)أما البعد الخامس و األخير الخاص بجودة النظم و اللوائح فقد جاءت قيمه محصورة بين 
غير  جاءت ضعيفة بالمقارنة مع باقي القيم و (0.34)و التي قدرت بـ  (31)( ورغم أن الفقرة  0.34

 (.0.05)( إال أنها دالة عند مستوى 0.01)دالة عند 

يتضح بان هناك ارتباط بين كل عبارات االستبيان مع البعد الذي  من خالل القراءة اإلحصائية للجدول
 تنتمي إليه و هذا ما يؤكد وجود االتساق الداخلي بين عبارات كل بعد من أبعاد االستبيان.

 عليم مع الدرجة الكلية لالستبيان.ارتباط درجات أبعاد استبيان جودة الت( 11جدول رقم)

 الداللةمستوى  معامل االرتباط البعد
 0.01 0.77 جودة الطالب 

 0.01 0.80 جودة هيئة التدريس
 0.01 0.74 جودة اإلدارة الجامعية 
 0.01 0.62 جودة المراق  التعليمية
 0.01 0.84 جودة النظم و اللوائح

 

أن أبعاد استبيان القيادة اإلدارية قد حققت ارتباط مع الدرجة الكلية  (11) رقم يتضح من الجدول
، و ما ( 0.84-0.62)( وقد تراوحت معامالت االرتباط بين 0.01لالستبيان و دال عند مستوى الداللة )

 هذا إال دليل على أن االستبيان يتسم بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي.

 ثبات االستبيان: 3-2
ألداة ثابتة إذا قاست ما تقيسه بدرجة عالية من الدقة و اإلحكام أي تكون النتائج التي تعطيها األداة يقال ل

متقاربة أو مماثلة ،إذا تكرر تطبيق األداة على نفس المجموعة أو على مجموعة مماثلة بعد فترة زمنية 
 (62،ص،2003.) دياب،معينة

ليها عن طريقه واحدة بالتقريب، لو تكرر تطبيقها على نفس يعد المقياس ثابتا إذا كان اإلجابة المحصل ع
 (.78،ص،2007.)الدهشة،األشخاص) العينة( في وقتين مختلفين
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بما أن الدراسة عالئقية بين متغيرين أساسيين أي القيادة اإلدارية كمتغير مستقل و جودة التعليم العالي 
منهما ومن ثم فإنه يتم تناول الخصائص  كمتغير تابع فال بد من االعتماد على استبيان خاص بكل

 السيكومترية لكل متغير على حدة.
 طريقة التجزئة النصفية 

يتم حساب الثبات في هذه الطريقة بحساب معامل االرتباط بين المجموعتين باستخدام معامل االرتباط 
لتصحيح الطول ، و في األخير يتم استخدام معادلة التصحيح  بيرسون، ثم استخدام معادلة سبيرمان براون

 .لجوتمان

 طريقة ألفا كرونباخ 

لالستبيان بحساب معامل الثبات  ةالباحث ةالطالبقامت  في بحث درجة ثبات االستبيان ولتحري الدقة
من مدى إمكانية االعتماد عليه في التحليل اإلحصائي ،  د، للتأكعن طريق معادلة ألفا كرونباخ المستخدم

والجدول األتي يوضح نتائج اختبار معامل   حالة( 40مكونة من )العلى عينة الدراسة االستطالعية 
 .الثبات
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 ثبات استبيان القيادة اإلدارية: 3-2-1

 اإلدارية.(  يوضح التجزئة النصفية ألبعاد استبيان القيادة 12الجدول رقم)

أبعاد 
 االستبيان

عبارات 
 االستبيان

العبارات الفردية و 
 الزوجية

معامل االرتباط 
بين العبارات 
الفردية و 
 الزوجية

معامل 
التصحيح 
سبيرمان 

 براون

معامل 
التصحيح 
 لجوتمان

النمط 
 الديمقراطي

 0.37 3 الفردية 5
 

0.54 0.47 
 2 الزوجية

النمط 
 األوتوقراطي

 0.72 0.47 0.58 2 الفردية 5
 3 الزوجية

النمط 
 الفوضوي

 0.10 0.10 0.05 2 الفردية 4
 2 الزوجية 

المجموع 
 الكلي

 0.78 0.80 0.67 7 الفردية 14
 7 الزوجية

 

بأبعاده  اإلداريةالقيادة  أن معامل االرتباط بيرسون بين كل أبعاد محور (12)يتبين من الجدول رقم 
، (0.80(، وبعد تصحيحه بمعامل سبيرمان براون لتصحيح الطول أصبح )0.67)الثالث و المقدر بـ 

(، وهي قيمة مرتفعة و من خالل ما سبق 0.78)بعدها تم تصحيحه بمعادلة التصحيح لجوتمان ليقدر بـ 
 جزئة النصفية.ل بأن أبعاد استبيان القيادة اإلدارية تميز بثبات عال بطريقة التيمكن القو 
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 :جودة التعليم ستبياناثبات  3-2-2
 يوضح التجزئة النصفية ألبعاد استبيان جودة التعليم. (:13)الجدول رقم

أبعاد 
 االستبيان

عدد 
 العبارات

العبارات الفردية و 
 الزوجية

 معامل االرتباط 
بين العبارات 

 الفردية 
 و الزوجية

معامل 
التصحيح 
سبيرمان 

 براون

معامل 
التصحيح 
 لجوتمان

 0.76 0.77 0.63 2 الفردية 4 جودة الطالب
 2 الزوجية

جودة هيئة 
 التدريس

 0.55 0.55 0.38 2 الفردية 4
 2 الزوجية

جودة اإلدارة 
 الجامعية

 0.70 0.70 0.54 2 الفردية 4
 2 الزوجية

جودة المراق  
 التعليمية

 0.55 0.51 0.34 2 الفردية 3
 1 الزوجية

جودة النظم 
 و اللوائح

 0.53 0.57 0.40 2 الفردية 4
 2 الزوجية

المجموع 
 الكلي

 0.86 0.86 0.76 10 الفردية 19
 9 الزوجية

 

جودة التعليم أن معامل االرتباط بيرسون بين كل أبعاد محور   (13)من الجدول رقم ضحيت
 (، وبعد تصحيحه بمعامل سبيرمان براون لتصحيح الطول أصبح0.76)قدر بـ  خمسبأبعاده ال

 (، وهي0.86)تصحيحه بمعادلة التصحيح لجوتمان ليقدر بـ  تأكيد ، بعدها تم(0.86) يقدر بـ
قيمة مرتفعة و من خالل ما  نفس القيمة التي أظهرتها معادلة التصحيح سبيرمان براون و هي

 تميز بثبات عال بطريقة التجزئة النصفية. ودةالجسبق يمكن القول بأن أبعاد استبيان 
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  اإلدارية عن طري  ألفا كرونباخ. القيادة ( يمثل معامل الثبات لمتغير 14الجدول رقم )

 معامل الثبات أبعاد المتغير المتغير المستقل
 

 القيادة اإلدارية
 *0.76 القيادة الديمقراطية
 *0.70 القيادة األوتوقراطية

 *0.67 الفوضوية القيادة
 *0.84 03 المجموع

 0.05*دالة عند 
 .معامل الثبات ألفا كرونباخ تميز بدرجة عالية من الثبات ،القتراب القيم من الواحد الصحيح أنيالحظ 

تميز بدرجة  أنه يمكن وصف مجموع معامالت ثبات استبيان القيادة اإلدارية(  07) رقميوضح الجدول 
بـ  حدها األعلى في بعد النمط الديمقراطي بلغت حيث (0.84( بـإذ قدرت  من الثبات عالية

 (.0.67)ب فوضويةالقيادة ال بعد،وحدها األدنى في (0.76)

 .عن طري  معادلة ألفا كرونباخ جودة التعليم لمتغيرثبات معامل ال( يمثل 15الجدول رقم )

 معامل الثبات أبعاد المتغير المتغير التابع

 
 

 التعليم العالي جودة

 *0.94 جودة الطالب

 *0.43 جودة هيئة التدريس
 *0.89 جودة اإلدارة الجامعية 
 *0.54 جودة المراق  التعليمية
 *0.93 جودة النظم و اللوائح

 *0.73 05 المجموع
 0.05دالة عند *

و المعبر عنها  ستوى عالجودة التعليم المقدرة بم الستبيانمعامالت الثبات  (15) يوضح الجدول رقم
أما حدها األدنى فقد  (0.94)بعد جودة هيئة التدريس ب في (،حيث بلغ حدها األعلى0.73)رقميا ب 

 ( و عليه يمكن القول بأن معامل ثبات االستبيان مقبول.0.43)كان في بعد جودة المرافق التعليمية ب
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 :معامل ألفا كرونباخ لالستبيان( 16الجدول رقم)
 عدد بنود االستبيان) العبارات( معامل ألفا كرونباخ

0.87 33 

 

 الدراسة األساسية_  4

 : المنهج المستخدم 1- 4

ويعني جملة المبادئ والقواعد إن اختيار منهج البحث يعتبر من أهم المراحل في عملية البحث العلمي 
بغية الكشف عن العالقات العامة والجوهرية والضرورية التي  التي يجب إتباعها من ألف بحثه إلى يائه ،

 (27،ص2004،الجيالني ، طنيةسال)تخضع لها ظواهر موضوع الدراسة. 
 بـو المعنون  كيفية جمع البيانات والمعلومات حول الموضوع المدروس في توضيح  أيضا يساعدناكما   
دراسة ميدانية بجامعة محمد –دور القيادة اإلدارية قي تحقي  جودة التكوين قي قطاع التعليم العالي )

 .( خيضر بسكرة
وصف العالقة بين المتغيرات وصفا كميا، أي تحديد الدرجة التي »ويعرف المنهج الوصفي بأنه 

 (.231ص 2004أبو عالم، )  «ترتبط بما متغيرات كمية بعضها بالبعض اآلخر

و تعتمد البحوث الوصفية على  ،شكال المناهج استخداما في العلوم اإلداريةأهو أكثر المنهج الوصفي: 
القيام بجمع المعلومات حول مشكلة معينة بهدف معالجتها عن طريق توصيفها من جميع جوانبها و 

 أبعادها.

التعبير عنها بشكل كمي، يوضح حجم يقوم المنهج الوصفي على دراسة الظواهر كما هي في الواقع و 
 الظاهرة و درجات ارتباطها مع الظواهر األخرى، أو بشكل كيفي يصف الظاهرة و يوضح خصائصها.

 .(197ص ،  1997، كاللدة، جودة)

المنهج الوصفي الذي ال يقتصر عن  وصف الظاهرة ،بل يتعداه إلى تحليل  ة الباحثة الطالب تواستخدم
وتفسير أبعاد الظاهرة والربط بين مدلوالتها ،للوصول إلى استنتاجات تفيد في الفهم الواقعي والحقيقي  
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ج ، وزيادة عن هذا فطبيعة موضوعنا تتطلب مثل هذا المنهأكثر المناهج استخداما  من يعتبرللدراسة . إذ 
 .مما دفعنا الختياره

 :الدراسة و عينته  مجتمع -4-2
 :مجتمع الدراسة 

محمد خيضر بسكرة  وقد بلغ عددهم بجامعة  ،من جميع االساتذة الذين يشتغلون يتكون مجتمع الدراسة 
و كذا اإلحصائيات المقدمة من المكتب المكلف و المتخصص  حسب الموقع الرسميأستاذا  1414

 للجامعة. باإلحصائيات
 ( يوضح مجتمع الدراسة :17الجدول رقم )

 

 

 ساتذة األ

 العدد االجمالي  الصفة

 أستاذا 1203 ساتذة دائمون أ

 أستاذا 211 أساتذة مؤقتين 

 أستاذا 1414 المجموع 

 
 : عينة الدراسة 

الذين يزاولون مهامهم  (%14.13) أستاذا ويمثلون نسبة مئوية تقدر ب   170تكونت عينة الدراسة من 
أستاذا  وهذا  1414بصورة منتظمة بجامعة محمد خيضر بسكرة  من المجتمع الكلي للدراسة  المقدر ب 

 حسب الموقع الرسمي للجامعة المعنية . 

 ( يوضح عينة الدراسة 18الجدول رقم )

 النسبة المئوية  عينة الدراسة  النسبة المئوية  مجتمع الدراسة 

 % 14.13 أستاذا  170 %100 أستاذا 1203
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 خصائص مجتمع الدراسة: 4-3

  الجنس توزيع العينة حسب متغير: 

 الجنس متغير عينة الدراسة حسب  يوضح خصائص( 19الجدول رقم )

 النسبة المئوية  التكرار جنسال

 %45.29 77 ذكر 

 54.71% 93 أنثى

 %100 170 المجموع 

 

 

 متغير الجنسعينة الدراسة حسب  يوضح خصائص (11الرسم البياني رقم )        

( 170) من تتكون الدراسة عينة أن( 11) رقم البياني والرسم( 19) رقم الجدولخالل  من نالحظ
 تقدر  بر وهي األك ناثل لة الممثلالمئوية  النسبةحيث نجد بأن ،الجامعة كليات  على ،موزعينستاذاأ

                        للذكور النسبة المئوية الممثلة في المرتبة الثانية تليها ثم (%54.71) ب
 .(%12) بـقدرت أما النسبة المئوية لعينة الدراسة  ،(%45.29 ) بـ قدرتوالتي 

54,71%45,29%

يوضح خصائص العينة وق  متغير الجنس

اناث

ذكور
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 ةعلميتوزيع العينة حسب متغير الرتبة ال 

 ةعلميال الرتبة خصائص عينة الدراسة حسب متغير ( يوضح20)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار ة العلميالرتبة 

 47.06 80  عدأستاذ مسا
 42.35 72 أستاذ محاضر 

 10.59 18 أستاذ التعليم العالي 

  %100 170 المجموع 

 

 

 .يةعلمال الرتبةخصائص عينة الدراسة حسب متغير  يوضح (12)الرسم البياني رقم 

ساتذة في األ ن العينة المتمثلة أ (12)والرسم البياني رقم  (20)يتضح من خالل الجدول رقم 
التمثيل بجامعة محمد خيضر بسكرة متفاوتة  في بصورة منتظمة  مالذين يزاولون مهامه الجامعيين
ومن ثم فهي األولى  (%47.06)شغلون منصب أستاذ مساعد  كانت بنسبة مئوية قدرة ب فالذين ي

قدرت ب   و التي ساتذة الذي يشغلون رتبة أستاذ محاضراأل في الترتيب يليها في المرتبة الثانية

47,06%

42,35%

10,59%

يوضح خصائص العينة وق  الرتبة العلمية

أستاذ مساعد 

استاذ محاضر

استاذ التعليم العالي
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اذ التعليم العالي بنسبة ساتذة الذين يشغلون رتبة أستقل لفئة األالتمثيلية األ وكانت النسبة (42.35%)
 .ة  لألساتذة  كانت متفاوتة علميرتب الالنسبة تمثيل  أنونالحظ  (%10.59)تقدر بـ 

 االقدمية المهنية العينة حسب متغير  توزيع: 
 االقدمية المهنية الدراسة  حسب متغير  ة( يوضح خصائص عين21الجدول رقم)

 النسبة المئوية  التكرار األقدمية المهنية

 % 56.47 96 سنوات  5أقل من 

 %27.64 47 سنوات  10الى  05من 

 %15.88 27 سنوات 10 أكثرمن

 %   100 170 المجموع

  

 
 

 االقدمية المهنية الدراسة  حسب متغير  ة( يوضح خصائص عين13الرسم البياني )
األساتذة ذوي أن فئة  (13)والرسم البياني رقم  (21)يتضح من خالل الجدول اإلحصائي رقم 
بينما  (% 56.47)كانت أكثر تمثيال بنسبة تقدر ب  األقدمية المهنية األقل من خمس سنوات

الموالية حسب الجدول أعاله من  األساتذة ذوي األقدمية المهنية لفئةكانت المرتبة الثانية فقد 

27,65%

56,47%

15,88%

ة يوضح خصائص العينة حسب متغير االقدمية المهني

سنوات10الى 5من 

سنوات5قل من 

سنوات10اكثر من 
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فكانت لفئة قل تمثيال (، أما النسبة األ27.65) خمس سنوات إلى عشر سنوات بنسبة تقدر ب
 . (%15.88) بنسبة تقدر باألكثر من عشر سنوات واحتلت المرتبة الثالثة 

 : ساسيةاأل أدوات الدراسة -5

 من أجل المتبع،إذ تتناسب مع المنهج  الباحث،يستخدمها  التي بحثية مجموعة من األدواتلكل دراسة 
 الدراسة.واقعية بقدر كافي يفيد موضوع  تحقيقية، وبيانال إلى نتائج و الوص

تّم  العالي التعليمالتكوين في قطاع  القيادة االدارية بالجامعة ودورها في تحقيق جودةوبغرض الكشف عن 
ارة بحثية ، واستماستمارة تم تصميمها من قبل الطالبة الباحثة  باستخدام اإلداريةقياس القيادة اللجوء إلى 

و  اعتمادا على الدراسات السابقة أيضا  ةالباحث ةإعداد الطالبمن  لقياس مستوى جودة التعليم العالي
التعليم  ةو في اختيار أبعاد االستبيان تم االعتماد على مفهوم أبعاد جود األدب النظري السالف الذكر

 .1998العالي المقدمة في مؤتمر اليونسكو عام 

السائد لدى القيادة   أو األسلوب يهدف االستبيان للتعرف على النمط استبيان القيادة اإلدارية: 5-1
 وعرضه على أهل الخبرة و باالعتماد على األدب النظري،الجامعية وتم تصميمه من قبل الطالبة الباحثة 

موزعين على  بندا 14من  مكونااالستبيان في صورته النهائية ويظهر  ،من أجل تحكيمه االختصاص
يقابلها خمس بدائل لإلجابة  ( القيادة الفوضوية ،القيادة األوتوقراطية، القيادة الديمقراطية)بعادثالث أ
و الجدول اآلتي  (أواق  بشدة )أواق  بشدة، أواق ، محايد،ال أواق ، ال الخماسي ليكرت ملسحسب 

 يوضح أبعاد االستبيان و عدد البنود.
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  .القيادة اإلدارية : يوضح أبعاد و بنود(22جدول رقم )

 عباراتعدد ال أبعاد القيادة اإلدارية

 05 القيادة الديمقراطية

 05 وتوقراطيةالقيادة األ 

 04 القيادة الفوضوية

 14 المجموع

 العالي:جودة التعليم استبيان  -5-2

في اعداد االستبيان في صورته النهائية التطبيقة على عدة دراسات سابقة  ة الباحث ة الطالب تاعتمد
الجودة  التي درست متغير  باإلضافة إلى التراث النظري وأدبيات الدراسات السابقةجودة التعليم تناولت 

و الذي يحدد أبعاد  1998و كذا مؤتمر اليونسكو للتعليم عام  . خصوصا عموما وجودة التعليم العالي 
 الجودة التي اعتمدت لتصميم االستبيان.

االستبيان هيئة التدريس بالجامعة ويظهر  من وجهة نظريهدف االستبيان إلى قياس مستوى جودة التعليم 
 ،جودة هيئة التدريس  ، جودة الطالب)بعاد أخمسة موزعين على  ابند 19من  مكونافي صورته النهائية 

يقابلها خمس بدائل لإلجابة  (دارة الجامعية ، جودة المراق  التعليمية ، جودة النظم واللوائح جودة اإل
 .والجدول اآلتي يوضح أبعاد االستبيان وعدد البنود حسب السلم الخماسي لليكرت 
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  يوضح أبعاد و بنود استبيان جودة التعليم. (:23جدول رقم)

 

 

 :الجدولويتم التصحيح بإعطاء األوزان التالية كما هو موضح قي 

 .( يوضح أوزان االستبيان24الجدول رقم )

 ال أواق  بشدة ال أواق   محايد أواق  أواق  بشدة العبارة 

 1 2 3 4 5 الوزن
   

 مالحظة: 

  عبارات سلبية و جميع العبارات كانت إيجابية. االستبيان تضمنيلم 
  تم استبعاد استمارات األساتذة المؤقتين، مع  و بعد الغربلةتم إضافة متغير هل أنت دائم أم مؤقت

  .استمارة 170المقدر ب  الدراسةعينة أكبر من حجم  هو عدداستمارة و  200 تم توزيعالعلم أنه 
 العتبارين قصدت الطالبة التعامل مع األساتذة المرسمين: 

 

 البنودعدد  األبعاد

 04 جودة الطالب الجامعي

 04 جودة هيئة التدريس

 04 جودة اإلدارة الجامعية

 03 جودة المراق  التعليمية

 04 جودة النظم و اللوائح

 19 المجموع
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 .الوظيفي باالستقراريمتازون  األساتذة الدائمين أن:  االعتبار األول

ثانويا  يكون فالعمل بالجامعة يعملون في جهات أخرى ما عادة: أن األساتذة المؤقتين االعتبار الثاني 
      بالنسبة لهم.

 : الدراسة مجاالت وحدود  -6

التعليم العالي  التكوين في قطاع واقع القيادة االدارية ودورها في تحقيق جودةالدراسة على معرفة  ارتكزت
 : اآلتيةتمت الدراسة في الحدود  ،أين

الجامعيين  األساتذةعلى فئة  (شخاصاأل) ةالبشري ناحيةالتصرت الدراسة من اق :بشريةالحدود ال -6-1
من  12%))أستاذا بنسبة مئوية تقدر ب  170بصورة منتظمة على عينة قدرها  الجامعةبغلون تالذين يش

في تخصصات مختلفة موزعين على كليات الجامعة  1414أستاذا المجتمع الكلي للدراسة و المقدر ب 
  سواء اإلنسانية كانت أم العلمية.

،بداية من شهر  2014 - 2013 السنة الجامعيةأجريت الدراسة خالل : الزمنيةحدود ال -6-2
 .2014 منتصف شهر جوانلى غاية إ 2014 فريلأ

جامعة لل الست كلياتالفي  –بسكرة  -محمد خيضر ةجامعبالدراسة  أجريت:  مكانيةالحدود ال -6-3
العلوم االقتصادية و التجارية و  –العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة  -كلية العلوم و التكنولوجيا)

 (.األداب و اللغات -العلوم اإلنسانية و االجتماعية –الحقو  و العلوم السياسية  –علوم التسيير 

استخدمت الطالبة الباحثة برنامج الحلول اإلحصائية  المستخدمة قي الدراسة: اإلحصائية األساليب -7
 ..(spss)المنتجاتللخدمات و 

 من الحد األدنى( 5) المدى العام بطرح الحد األعلى سلم ليكرت الخماسي يتم حسابلتحديد طول خاليا 
السلم على عدد خاليا ( 4) للحصول على طول الخلية الصحيح يتم قسمة الناتج( 4=1-5: )للسلم أي

 الصحيح أي:( للحصول على طول الخلية 5)

( يتم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في السلم ، لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية،و بهذا 0.8=4/5)
 أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول:
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 اإلجابةو ما يقابلها من بدائل  سلمطول خاليا ال ( 25) الجدول رقم

 مستوى القيادة اإلدارية وجودة التعليم العالي. بدائل اإلجابة طول خاليا السلم

 مستوى منخفض جدا غير مواق  بشدة 1.80 – 1.00

 مستوى منخفض غير مواق  2.61 -1.81

 مستوى متوسط محايد  3.42 -2.62

 مستوى مرتفع مواق  4.23 -3.43

 جدا مستوى مرتفع مواق  بشدة 5.00 -4.24
 

  :لوصف عينة الدراسةالتكرارات. 
 البحث لتوضيح تمثيلية العينة من مجتمع :النسب المئوية. 
  درجات أفراد عينة الدراسة. حساببهدف الحسابي: المتوسط 
  :بهدف الكشف عن مستوى القيادة اإلدارية و جودة التعليم بين القوة و المتوسط النظري

 .الضعف
  :لمعرفة مدى تمركز أو تشتت اإلجابات.االنحراف المعياري  
 لتحديد طول خاليا سلم ليكرت.المدى العام : 
 :من أجل معرفة صدق االتساق الداخلي و ثبات التجزئة النصفية  معامل ارتباط بيرسون

 لالستبيان.
  لمعرفة ثبات فقرات االستبيان. :ونباخمعادلة ألفا كر 
 من أجل تعديل طول االستبيان في و معامل التصحيح لجوتمان معامل ارتباط سبيرمان براون :

 ثبات التجزئة النصفية.
  المستقلةاختبار )ت( للعيناتT-test: لبحث الفروق بين متوسطات فئتين للمتغيرات التي

 .2يساوي عددها 
 اختبار تحليل F- test 2الفروق بين المتغيرات التي يزيد عددها عن  لبحث. 
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 خالصة:ال
و حدودها الزمانية  من عينة الدراسة بإتباع الخطوات المنهجية  االستطالعيةبعد تقديم معطيات الدراسة 

 ،الرتبة العلمية ،نوع الكلية ،الجنس)وفق متغيرات الدراسة  االستطالعيةو خصائص العينة  و المكانية
حول  الدراسة لالستبيانباإلضافة إلى الخصائص السيكومترية من صدق وثبات  (األقدمية المهنية

 . أستاذا 40و المكونة من  تغير مستقل و جودة التعليم كمتغير تابعممتغيريها القيادة اإلدارية ك
بعد اإلحصائية المستعملة  األساليببتداءا من منهج الدراسة وصوال إلى إساسية إلى الدراسة األ االنتقالتم 

الدراسة و المكونة من  ةالمنهج الوصفي التحليلي  تم تحديد عينتحديد منهج الدراسة و الموائم لطبيعتها 
أستاذا من جامعة محمد خيضر بسكرة من تخصصات مختلفة تم توزيع اإلستبانة بغية الوصول إلى 170

 فصل الموالي إلى عرضها و تحليلها و مناقشتها. إلى النتائج تقودنا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل السادس : عرض ومناقشة وتحليل 
 نتائج الدراسة األساسية 

 تمهيد 

  القيادة االداريةاستبيان عرض نتائج 

 جودة التعليم العالي  استبيان  عرض نتائج 

  القيادة  متغيرعرض نتائج الفروق ذات الداللة اإلحصائية في

 .اإلدارية

 الجنس  

 الرتبة العلمية 

 المهنيةاألقدمية  

 جودة  متغير عرض نتائج الفروق ذات الداللة اإلحصائية في

 التعليم العالي 

 الجنس  

 الرتبة العلمية 

 األقدمية المهنية 
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  :تمهيد

دتهىادل  مىهج  الدراسىو دوىددد اع دة هىو الدراسىو دمداصىفاتجا إلى  تطرق في الفصل السابقال ما تم بعد
 تفر غجىاد دجمىع المعودمىات  األساسى والدراسىو  إجىرا دبعىد  ،خصائص السى ودمتر والجمع الب اهات د  أددات

التعوىى م  اجىىددةوىى   داهعواسىى  دار ىىو الي ىىادا اإللمعالجىىو مدعىىد    المهاسىىبو اإلوصىىائ ود تطب ىىق التيه ىىات 
، هيىىف فىىي  ىىصا الفصىىل أمىىام أ ىىم مرووىىو مىىو مراوىىل اسىىتومال  مىىو دججىىو هفىىر أفىىراد ة هىىو الدراسىىو العىىالي

ر اع و الب اهات الوم و  شوو و األرقام در  بوثها العومي ، د ي مرووو توو ل دتفس ر الهتائ  دف جا  تم تغ 
 .س ر الهتائ  دتعم مجا  فإل  تيد رات دمالوفات و ف و تودو  سهدا ةوم ا لها في ت

عىىد   فىىيدمهاقشىىتجا  الدراسىىو إل جىىاتدصىىوت  التىىي ىىصا الفصىىل ةىىرل د توو ىىل الهتىىائ   فىىيهتهادل دسىى
 .الفرع ات دالدراسات السابيو
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 نتائج:الوتحليل و مناقشة عرض  1- 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  1 .1

  ةوى  اسىتب او  بجامعو مومد خ عر بسىورا والجامع  اإلدار وما الهمط الي ادي السائد لدى الي ادا
 ؟د أبعاد ا) الد ميراطي، األدتدقراطي، الفدعدي( اإلدار والي ادا 

 : ةو  أه ةو  صا السؤال فرع و تهص  داهبثق

 ببسورادار و الجامع و  سدد الهمط الد ميراطي لدى الي ادا اإل. 

 المتدسىط الوسىابي داحهوىراف المع ىاريتم وسىا   الفرع و المهبثيو ةه ، داختبارجابو ةو  صا السؤال لإل
جىىىل تفسىىى ر الهتىىىائ  اةتمىىىدها ةوىىى  أدمىىىو  .اإلدار ىىىوالي ىىىادا  حسىىىتب اوالثالثىىىو  لألبعىىىاد دالمتدسىىىط الهفىىىريع

 التال و : اإلوصائ و األسال  

 دوصلك مجمد  األبعاد وول  تدسط داهوراف ول بعد مو األبعاد الثالثوتم وسا  م. 

 : ميارهو ق مو المتدسط الوسابي مع ق مو المتدسط الهفري دالصي  تم وساب  وما  وي 

 دقد تم اةتماد التيد رات التال و : ،2(/*عدد البنود كبر قيمة +أدنى قيمةأالمتوسط النظري = )

  مهخفل. اي ادال ستدى عه  م الهفري:المتدسط الوسابي اقل مو المتدسط 

 مرتفع. اي ادال المتدسط الوسابي أوبر مو المتدسط الهفري:  عه  مستدى 

  متدسط. اي ادال  عه  مستدى الهفري:المتدسط الوسابي مساد لومتدسط 

 :ما  ويد دعح الجددل التالي 
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 عينة الدراسة  أفرادمن وجهة نظر النمط القيادي السائد في الوسط الجامعي يوضح (:26جدول رقم)ال

المتوسططططططططططططط  النمط الرقم
 الحسابي

المتوسططططططططططططط 
 النظري

 االنحطططططططططططرا 
 المعياري

مسطططططططططططططططتو  
 الداللة

مسطططططططططططططططتو  
األنمططططططططططططططططاط 

 القيادية
النمط   01

 الديمقراطي

18.59 15 4.40 0.05 
 
 

 مرتفع

النمط   02
 األوتوقراطي

 منخفض 3.96 15 13.19

النمط   03
 الفوضوي

 رتفغم 2.44 12 12.09

 مرتفع 0.05 9.72 42 47.74 الدرجة الكلية
 

 نمط القيادي السائد في الوسط الجامعيل( يوضح ا14الرسم البياني رقم )
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فراد ة هو الدراسىو ةوى  اسىتب او أل  متدسطات درجات إ (14دالرسم الب اهي رقم ) (26) ش ر الجددل رقم 
 اإلدار ىىىوف ةىىو الىىىهمط الي ىىادي السىىىائد لىىدى الي ىىىادات شىىى، الىىصي  جىىىدف لوو بأبعىىادا الىىىثال  اإلدار ىىىوالي ىىادا 

 األوتطوقراطي )الطديمقراطي وهمىاط الي اد ىو الىثال  بالمؤسسو الجامع ىو الجاائر ىو، دمعرفىو شىول دترت ى  األ
وي ىادا اإلدار ىو جىا ت مرتفعىو بمتدسىط وسىابي  يىدر لأو الدرجىو الوو ىو فجىرت الهتىائ  أ( و    فوضويوال
 (. 9.72)( د اهوراف مع اري  يدر   42)قدر    الصي فريالهمتدسط ميارهو مع ال( 47.74) 

 دلىى وىىل فىىي المرتبىىو األ القيططادي الططديمقراطي بىىأو الىىهمطد بىىاإلطال  ةوىى  متدسىىطات األبعىىاد الىىثال  هجىىد 
( د اهوىىراف مع ىىاري 15)المتدسىىط الهفىىري الميىىدر  ب( ميارهىىو 18.59)بمتدسىىط وسىىابي مرتفىىع قىىدر   

( 13.19)(، داوتىىل الىىهمط األدتىىدقراطي المرتبىىو الثاه ىىو بمتدسىىط وسىىابي مىىهخفل قىىدر   4.40)قىىدر   
الىىهمط ( ، أمىىا 3.96)(  داهوىىراف مع ىىاري قىىدر  15)مىىو خىىالل ميارهتىى  بالمتدسىىط الهفىىري دالىىصي قىىدر  
هفىىري المتدسىط ال ميارهىو مىع( 12.09)قىدر   مرتفىع الفدعىدي فيىد اوتىل المرتبىو الثالثىو بمتدسىط وسىابي

 (.12)الميدر  
لىدى الي ىادات   د السىائدبها ا ةو   صا الهتائ   موو إثبات الفرع و اليائوو بأو الهمط الي ادي الد ميراطي 

   .رأي أفراد ة هو الدراسو مومد خ عر بسورا د  صا وس  الجامع و داخل جامعو
  و:اةتبار ترجع الطالبو الباوثو مرد صلك إل  

عىىماها لممارسىىو  سىىود  التسىى  ر التشىىاروي التعىىادهيأ جىىا سىىدد ف   التىىي الع هىىو الهخبد ىىو  ىىي الجامعىىو أوال: 
 ىصا البو  العومي د إهتاج المعرفو اهطالقا مو فورا أو الجامعىو  دوىدا إهتاج ىو تسىع  لتوي ىق الوفىا ا، د 

د تشىىج ع رد   اإلشىىراك فىىي ةمو ىىو اتخىىاص اليىىرارد  فىىي العمىىل إح بإةطىىا  مسىىاوو مىىو الور ىىو مىىاح  تويىىق
  .اإلبدا  د المبادرا

الدور بين الدور  ازدواجية) ستاصا دةعدا في الج ئو التدر س وأ لمؤسسوداري في  صا االيائد اإلأو  ثانيا:
 :  الدراسات السابيو سالفو الصور ودراسوإل د د ما تدصوت  داري (كاديمي واإلاأل 
 )عبد اللطي  بكوش ددراسو  ( 2008-2007)بوقرة ددراسو ( 2009 -2008)عمار شوشان  

2009- 2010.) 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: .1.2

 ؟ -بسورا -الجاائر و الجامع و بالمؤسسو العالي التعو م جددا مستدى ما 

 بأهها: تهص فرع و السؤال  صا ةو داهبثق
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 الدراسو ة هو فرادأ هفر دججو مو العالي التعو م لجددا مرتفع مستدى هتدقع. 

 احهوىىىراف د الوسىىىابي المتدسىىىط وسىىىا  ، تىىىمةهىىى  المهبثيىىىو الفرعىىى و اختبىىىار د السىىىؤال  ىىىصا ةىىىو لإلجابىىىو
 الهتىىائ  تفسىى ر جىىلأ دمىىو العىىالي. التعوىى م جىىددا لالسىىتب او الخمسىىو لألبعىىاد عالهفىىري المتدسىىط د المع ىىاري
 : التال و اإلوصائ و األسال   ةو  اةتمدها

 وول األبعاد مجمد  دوصلك الخمسو األبعاد مو بعد ول داهوراف متدسط وسا  تم 

 وي وما وساب   تم دالصي الهفري المتدسط ق مو مع الوسابي المتدسط ق مو ميارهو  : 

 : التال و التيد راتاةتماد  تم ،دقد 2(/البنود عدد* قيمة أدنى+ قيمة كبرأ= ) النظري المتوسط

 مهخفلجددا ستدى م  عه : الهفري المتدسط مو قلأ الوسابي المتدسط. 

 مرتفعجددا  مستدى  عه : الهفري المتدسط مو أوبر الوسابي المتدسط. 

 متدسطجددا  مستدىي  عه: الهفري لومتدسط مساد الوسابي المتدسط . 

 :ما وي التالي الجددل د دعح
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 فراد عينة الدراسة .أجودة التعليم العالي بالجامعة من وجهة نظر مستو   يوضح :(27)جدول رقمال

المتوسطط  البعططططد الرقم
 الحسابي

المتوسطط 
 النظري

االنحطططططرا  
 المعياري

مستو  
 الداللة

مستو  جطودة 
 التعليم العالي 

جططططططططططططططططودة  01
 الطالب 

6.72 12 3.84 

0.05 

 منخفض

جططططططططططططططططودة  02
هيئطططططططططططططططططة 
 التدريس 

 منخفض 6.27 12 9.19

جطططططططططططططططططططود  03
 اإلدارة

 الجامعية 
 رتفعم 6.21 12 12.11

جططططططططططططططططودة  04
المرافطططططططططط  
 التعليمية 

 مرتفع 2.09 09 12.31

جططططططططططططططططودة  50
الطططططططططططططططنظم 
 واللوائح

 منخفض 4.11 12 7.27

الدرجططططططططططة الكليططططططططططة 
لجططططططططططودة التعلططططططططططيم 

 العالي 
 مرتفع 0.05 9.40 57 79.46

 
 بمتدسىط وسىابي جىا ت مرتفعىولجىددا التعوى م العىالي أو الدرجو الوو ىو  (27)رقمالجددل خالل  هالوف مو

  .(9.40)( د اهوراف مع اري قدر  57) بىيدر المهفري المتدسط ال ميارهو مع  (79.46)بى قدر
المرتبو  ل وت جددا المرافق التعو م و جد بأو بعدهد باإلطال  ةو  متدسطات أبعاد جددا التعو م الخمسو 

( داهوراف 09)بى يدر المهفري المتدسط ال ميارهو مع(12.31)قدر   مرتفع األدل  بمتدسط وسابي
 و بمتدسط وسابياه في المرتبو الث اإلدارا الجامع وجددا ثم  و   مع ار  (2.09)  مع اري قدر
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مما  دل ةو  أو ( 6.21)بى ( د اهوراف مع اري قدر 12)بى قدر  ( دمتدسط هفري12.11)  بىقدر  
أما المرتبو الثالثو فيد واهت لجددا   ئو التدر س بمتدسط وسابي  ،أ عا مرتفع مستدى  صا البعد جا  

(، 6.72)بى ( د اهوراف مع اري قدر 12) بى( ميارهو مع المتدسط الهفري الميدر 9.19) بى قدر مهخفل
 (7.27 )بى قدر  ا عا أما بعد جددا الهفم د الودائح فيد اوتل المرتبو الرابعو بمتدسط وسابي مهخفل

خ را ، أما المرتبو األ(4.11) بىد اهوراف مع اري قدر  (12) بىميارهو مع المتدسط الهفري د الصي قدر 
( د المتدسط الهفري الميدر 6.72) بىإل  المتدسط الوسابي الميدر  بمستدى مهخفل بالهفرفيد اتسمت 

 (.3.84)( د احهوراف المع اري الصي  سادي 12) بى
مستدى جددا التعو م  د التي تهص ةو  أو الثاه وبها ا ةو  الهتائ  الميدمو أةالا  موو إثبات الفرع و 

 .العالي مرتفع مو دججو هفر أفراد ة هو الدراسو
مو خالل الترو ا مع اليرا ا اإلوصائ و أةالا هالوف أو احهخفال في مستدى جددا التعو م العالي قد 

( بالهسبو لبعد جددا   ئو )جودة هيئة التدريس، جودة النظم و اللوائح، جودة الطالبمس ثال  أبعاد 
مجمو د التي روات ةو  هياط   طب عو األسئوو المطردوو  مرد صلك إل  س  تفسر الطالبو الباوثوالتدر 

التي  (بدقو  )غ ر الموتدبووالمها   التعو م و هفر الطالبو الباوثو مو دججو  مست قعا ا جد ر و
األستاص في التوع ر د و ف  تعامل معجا د ةو  ماصا  عتمد،المتابعو  وا ل أصبوت فعال مسألو تر ق

 . وإل  طابع اإللاام في هشر البود  العوم  وباإلعاف، العددا مو الددرا التود ه وبعد 
تفسر الطالبو ف ومهخفعأ عا  التي جا ت  (جودة الطالب وجودة النظم واللوائح )بعدي  أما ةو  

غمدل الصي  سدد تطب ق اليداه و ،  المدي( د صا لهفام التعو م العالي الجد د )األل  إالباوثو مرد صلك 
الصي سب   األمردسرةو التود و دةدم دعد  معا  ر دمووات التي  م الوي ي و ميارهو بالهفام اليد م د د 

التعو م ، دول  صا اهعوس ةو  جددا مخرجات خرى أ إل شواحت في تطب ق  صا الهفام مو جامعو إ
 العالي .

و دراسة  (2004) معزوز جابر عالونةمع هتائ  دراسو ول مو اتفيت هتائ  دراستها الوال و 
 فوال الدراست و واهت هتائججما تص  في ارتفا  مستدى الجددا.( 1995كورتني)

 

 :الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  .1.3

  جىىددا التعوىى م العىىالي  مىىو دججىىو د   اإلدار ىىوالي ىىادا دالىىو إوصىىائ ا بىى و  ورتباط ىىإ ىىل تدجىىد ةالقىىو
 ؟هفر أفراد ة هو الدراسو
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 ه  :أداهبثق ةو  صا السؤال فرع و مفاد ا 

  أفراد هفر دججو مو العالي التعو م جددا د دار واإل الي ادا ب ودالو إوصائ ا  ورتباط إ ةالقوتدجد 
 . الدراسو ة هو

 ب و متغ ري الدراسو . بيرسون احرتباطلوتويق مو صوو  صا الفرع و  تم وسا  معامل 

جططودة التعلططيم العططالي مططن و   اإلداريططةالقيططادة معامططل االرتبططاط بيرسططون بططين  يوضططح :(28)جططدول رقططمال
 عينة الدراسة . أفرادوجهة نظر 

 170ن=
المتوسطططططططططططططططططططط  المتغيرات

 الحسابي
 نحططططططططططططططططططرا اال 

 المعياري
القيمططططططططططططططططططططططططططة  معامل االرتباط

االحتماليطططططططططططططططة 
 المعنوية

 الداللةمستو  

 0.05 0.00 0.56 9.72 47.74 القيادة اإلدارية 

جططططودة التعلططططيم 
 العالي

79.46 9.40 

الي ىادا   دعىح معامىل احرتبىاط ب رسىدو بى و الىصي (28)وجددل رقىم خالل اليرا ا اإلوصائ و ل  تعح مو 
بىى و  بيرسططونمعامىىل احرتبىىاط  دواهىىت ق مىىو  ة هىىو الدراسىىو  أفىىراددجىىددا التعوىى م العىىالي مىىو دججىىو  اإلدار ىىو

واهىىت  ،جىىددا التعوىى م العىىالي ددرجىىات اسىىتجاباتجم وىىدل أسىىئوو  الي ىىادا اإلدار ىىو درجىىات أفىىراد الع هىىو وىىدل 
موجبطة  عالقة ارتباطيهد د ما  عه  دجدد  (,0.05)الدحلو  د صا الي مو دالو ةهد مستدى( 0.56ق مت  )

جىىددا التعوىى م  ددرجىىاتجم وىىدل اسىىتب اودار ىىو الي ىىادا اإلوىىدل اسىىتب او  ة هىىو الدراسىىو  أفىىراد أرا بىى و درجىىات 
الي ىادا دالىو إوصىائ ا بى و  مدجبىو   ارتباط ى تدجد ةالقىو د صا ما  جعوها هيبل الفرع و اليائوو بأه   العالي 
جىددا التعوى م دار ىو مؤشىر مىو مؤشىرات الي ادا اإل اةتبار إل دمرد صلك   ، جددا التعو م العاليد   اإلدار و
تجا د تتبىع إبتدا ا مو فورا هشر ثياف،األدل ةو تطب ق الجددا في المؤسسو الجامع و  المسئدلفجي  العالي

مسار ا د صدح إل  تي  م تطب ق معا  ر  صا المهفدمو الفور و بمىا  تىدا م مىع إمواهاتجىا الماد ىو د البشىر و 
  .  جامع الترو ا ةو  تو  فجا مع الب ئو التي ستطبق ف 
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لىدى  د جىددا التعوى م العىالي   اإلدار ىوالي ىادا ب و متغ ىري  الموجبة اإلرتباطية العالقةد موو تفس ر هتائ  
ومىىا  فىي الدسىط الجىامعي  ىد الىهمط الىد ميراطي السىائد  داريو الىهمط الي ىادي اإلأ إلى أفىراد ة هىو الدراسىو 

دث ق ب و  احرتباط د شجع ةو  العطا  تالتي دالتهف م و  واد م و األلب ئو امما  جسد ةالا أ  ودراسال ثبتت أ
 ىي الموىرك د الموفىا د الفاةىل الىرئ س لتوي ىق الجىددا  تعد الي ىادا الجامع ىو، إص  الي ادا دالجددا ةمدما 

الموىىددات األساسىى و فىىي تدج ىى  السىىودك اإلهسىىاهي  ىىصا مىىو ججىىو  أ ىىم وىىدأ د  ىىي فىىي قطىىا  التعوىى م العىىالي
د إصا مىا تىم تسىط ر الجىددا لى  توي ىق الجىدف إفىراد ةو  تدج ى  األ المسئدلوفالي ادا  ي  ،دمو ججو ثاه و 
وأسىود  د  لتشىارويا همطةو  ق ادا تتم ا بالوفا ا د الرؤ ىو اإلسىترات ج و د الى احةتمادوجدف فال بد مو 

 .  ص و المتغ ر ود ما  صا إح دل ل ةو  تالام د ارتباط  في العمل يمهج  أساس

 :الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال  .1.4

 ؟الجنسإلدار و تبعا لمتغ ر الي ادا ا مستدى  ل تدجد فردق دالو إوصائ ا في 

 د اهبثق ةو  صا السؤال فرع و مفاد ا أه :

 تبعىىا لمتغ ىىر الجىىهس، فىىي  را   اإلدار ىىو تدجىىد فىىردق صات دحلىىو إوصىىائ و فىىي مسىىتدى الي اد ىىو
 أفراد ة هو الدراسو.

 داللة الفرو  حسب متغير الجنس: 1-4-1
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 تبعا لمتغير الجنس. اإلداريةالقيادة ( يوضح داللة الفرو  في مستو  29جدول رقم )

متغيطططططططططططططططر  األبعاد
 الجنس

عطططدد أفطططراد 
 العينة

المتوسطططططططط 
 الحسابي

االنحططططططرا  
 المعياري

قيمطططططططططة ت 
 المحسوبة

 

قيمططططططططططططططططططة 
االحتمطططططططال 
 المعنوية

مسططططططططططتو  
 الداللة

الططططططططططططططططططنمط 
 الديمقراطي

 0.05 0.99 -0.01 4.17 18.58 77 ذكر

 4.61 18.59 93 أنثى

الططططططططططططططططططنمط 
 األوتوقراطي

 0.50 0.66 3.86 13.42 77 ذكر

 4.05 13.01 93 أنثى

الططططططططططططططططططنمط 
 الفوضوي

 0.99 -0.01 2.77 12.09 77 ذكر

 2.14 12.09 93 أنثى

الدرجطططططططططططططططة 
الكليطططططططططططططططططة 

 لقيطططططططططططططططادةل
 اإلدارية

 0.87 0.15 9.91 47.61 77 ذكر

 9.62 47.85 93 أنثى

تش ر الهتائ  المسجوو في الجددل ةهد تطب ق اختبار )ت( لوع هات المستيوو، أو ق مو الدحلو لول األبعاد 
تدجىد فىردق صات دحلىو  د مهى  ح (0.05)د وصلك الدرجىو الوو ىو لوي ىادا اإلدار ىو أوبىر مىو مسىتدى الدحلىو

تعىاى لمتغ ىر الجىهس، د ةو ى  هىرى أو الجىهس   اإلدار ىو متغ ىر الي ىاداإوصائ و لدى ة هىو الدراسىو وىدل 
ح تختوىىف  لوي ىىادا اإلدار ىىو ق فهفىىرا األسىىتاصا الجامع ىىود بالهسىىبو لومؤسسىىو الجامع ىىو بسىىورا ح  صىىهع الفىىر 

د مىىا  ىىصا  إح دل ىىل ةوىى  إ جاب ىىو تعامىىل اليائىىد د ةدالتىى   مىىع مرؤدسىى   مىىو  الجىىامعي األسىىتاص ةىىو هفىىرا
 .داخل التهف م الجامعي  د السائد أو الهمط الد ميراطيأثبتت الدراسو أةالا أو خاصو  ، الجهس و

 ىصا مىو ججىو  سىابيا جىاي وىاو  طىر  بتىال داالجهس لم  عد مطردوا بهفس الو د ةو  العمدم فإو متغ ر 
مختوفىىو ألغىى  الوث ىىر مىىو  فىىي قطاةىىات ثاه ىىو ففوىىرا  توىىافص الفىىرص بالهسىىبو لوىىصور د األهثىى  دمىىو ججىىو

الوداجا و ف د هوو هتود  ةو مؤسسو جامع و في قطا  التعوى م العىالي د التىي تعتمىد الوفىا ا مع ىار 
 .مجم في التدف ف
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دفىق هفىس  فالتدف ف  ىتم  ...د األقسام د رؤسا  الوو ات وعمدا  ي اد والالمهاص  وال الجهس و  تيوداو  
 لوال الجهس و. ا  رمعال

صىوت إلى  أهى  ح تدجىد د التىي تد  (2009-2008) عمار شوشانتتفق الدراسو الوال و مع دراسو ول مو 
بطوقرة عواطط  ، د تختوىف مىع دراسىو لو إوصائ و فرد و ب و األساتصا  تعاى لمتغ ىر الجىهسفردق صات دح

إلىى  دجىىدد فىىردق صات دحلىىو إوصىىائ و فىىي تطب ىىق مبىىاد  الد ميراط ىىو د التىىي تدصىىوت  (2007-2008)
 أسىفرتد التىي  (2010-2009) عبطد اللطيط  بكطوش، وىصلك دراسىو  لصالح اإلها  الجهس تعاى لمتغ ر

 ةو دجدد فردق دالو إوصائ ا في متغ ر الجهس لصالح الصودر.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: -5 -1

  في  را  الرتبة العلميةتبعا لمتغ ر  اإلدار و إوصائ ا في مستدى الي ادا ل تدجد فردق دالو ،
 أفراد ة هو الدراسو؟

 ةو  صا السؤال فرع و مفاد ا أه : اهبثقد 

  تبعا لمتغ ر الرتبو العوم و، في  را  أفراد  الي ادا اإلدار وتدجد فردق دالو إوصائ ا في مستدى
 ة هو الدراسو.

 حسب متغير الرتبة العلمية.داللة الفرو   1-5-1

لإلجابىىو ةوىى   ىىصا السىىؤال  داختبىىار الفرعىى و المهبثيىىو ةهىى  قامىىت الطالبىىو الباوثىىو باسىىتخدام توو ىىل التبىىا و 
( دمسىتدى f(  دعح مصدر التبىا و دمجمىد  المربعىات ددرجىو الور ىو دق مىو )30)األوادي  دالجددل رقم 

)أسططتاذ و عوم ىىتبعىىا لمتغ ىىر الرتبىىو ال الي ىىادا اإلدار ىىوسىىتدى الدحلىىو حسىىتجابات أفىىراد ة هىىو الدراسىىو  وىىدل م
 مساعد ، أستاذ محاضر ، أستاذ التعليم العالي (
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( لحسطاب الفطرو  بطين f test( تحليل التبطاين البسطيط للمقارنطة بطين المجموعطات )30الجدول رقم )
 متوسطات إجابات عينة الدراسة على استبيان القيادة اإلدارية تبعا لمتغير الرتبة العلمية. 

مصطططططططططططططططدر  األبعاد
 التباين

مجمططططططططططططططططو  
 المربعات

متوسططططططططططط 
 المربعات

درجطططططططططططططططة 
 الحرية

القيمططططططططططططططة  قيمة ) (
 االحتمالية

sig    

مسطططططططططتو  
 الداللة

الططططططططططططططططططنمط 
 الديمقراطي

بططططططططططططططططططططططين 
 المجموعات

26.37 13.18 2 0.67 0.51 0.05 
 
 
 
 
 

داخططططططططططططططططططل 
 المجموعات

3256.80 19.50 167 

الططططططططططططططططططنمط 
 األوتوقراطي

بططططططططططططططططططططططين 
 المجموعات 

8.51 4.25 2 0.26 0.76 

داخططططططططططططططططططل 
 المجموعات

2642.07 15.82 167 

الططططططططططططططططططنمط 
 الفوضوي

بططططططططططططططططططططططين 
 المجموعات

2.34 1.17 2 0.19 0.82 

داخططططططططططططططططططل 
 المجموعات

1007.33 6.03 167 

الدرجططططططططططططططة 
الكليطططططططططططططططططة 
للقيطططططططططططططططادة 
 اإلدارية 

بطططططططططططططططططططططططين 
 المجموعات

178.17 
 

15816.43 
 

89.08 
 

94.70 

2 
167 

0.94 0.39  

داخطططططططططططططططططططل 
 المجموعات

 

 ما  الوف مو خالل الجددل أو هتائ  التوو ل األوادي قىد أفجىرت ةىدم دجىدد فىردق صات دحلىو إوصىائ و
د   ) الطديمقراطي،األوتوقراطي، الفوضطوي(د أبعاد ىا اإلدار ىوفي الدرجو الوو ىو لوي ىادا  لدى   ئو التدر س 

( د مه  ح تدجد فردق صات دحلىو إوصىائ و لىدى ة هىو الدراسىو 0.05)مو مستدى الدحلو أوبرجا ت  التي
 لمتغ ر الرتبو العوم و. تبعا
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 بى :د تفسر الطالبو  الباوثو 

د  ىصا  بصىدرا  ل ىو ودو دفق شردط إصا ما تىدفرت  ىتم احهتيىال مو رتبو إل  رتبو أةو  مهجا  إو احهتيال 
مىىؤثر هفىىرا   ئىىو التىىدر س  فىىي مىىا  خىىص  فىىي غ ىىرةامىىل  م ىىو وأو متغ ىىر الرتبىىو العمىىا  جعوهىىا ههفىىر إلىى  

 .  مستدى الجددا في قطا  التعو م

  إوصىائ و( د التىي تدصىوت إلى  دجىدد فىردق صات دحلىو 2008-2007) بوقرة عواطط تختوف مع دراسو 
 فئو المجهدس و.لصالح في متغ ر المؤ ل العومي 

 النتائج المتعلقة بالسؤال السادس: 1-6

  فىي ، األقدميطة المهنيطةتبعىا لمتغ ىر  الي ادا اإلدار ىو ل تدجد فردق دالو إوصائ ا في مستدى
 ؟ را  أفراد ة هو الدراسو

  د اهبثق ةو  صا السؤال فرع و مفاد ا أه :

  تبعىا لمتغ ىر األقدم ىو المجه ىو، فىي  را   الي ىادا اإلدار ىوتدجد فردق دالو إوصىائ ا فىي مسىتدى
 أفراد ة هو الدراسو.

 المهنية. متغير األقدمية داللة الفرو  حسب 1-6-1
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لحسططاب الفططرو  بططين  (f test( تحليططل التبططاين البسططيط للمقارنططة بططين المجموعططات )31الجططدول رقططم )
 استبيان القيادة اإلدارية تبعا لمتغير األقدمية المهنية. ىإجابات عينة الدراسة علمتوسطات 

مصطططططططططططططططدر  األبعاد
 التباين

مجمطططططططططططططططططططو  
 المربعات

متوسططططططططططط 
 المربعات

درجططططططططططططططة 
 الحرية

قيمطططططططططططططططة 
) ( 

القيمطططططططططططططة 
 االحتماليططة

sig     

مسططططططططتو  
 الداللة

الططططططططططططططططططنمط 
 الديمقراطي

بططططططططططططططططططططططين 
 المجموعات

133.57 66.78 2 3.54 0.03 0.05 

داخططططططططططططططططططل 
 المجموعات

3149.60 18.86 167 

الططططططططططططططططططنمط 
 األوتوقراطي

بططططططططططططططططططططططين 
 المجموعات 

181.48 90.74 2 6.13 0.00 

داخططططططططططططططططططل 
 المجموعات

2469.10 14.78 167 

الططططططططططططططططططنمط 
 الفوضوي

بططططططططططططططططططططططين 
 المجموعات

8.607 4.30 2 0.71 0.48 

داخططططططططططططططططططل 
 المجموعات

1001.07 5.99 167 

الدرجة 
الكلية 

لجودة   
التعليم 
 العالي

 

بين 
 المجموعات

582.11 291.05 
 

2 
 

3.15 0.40  

داخل 
 المجموعات

15412.49 92.29 167    

 

فىىىي الدرجىىىو الوو ىىىو  (sig)أو ق مىىىو احوتمىىىال المعهد ىىىو ( 31)أفجىىىرت الهتىىىائ  المرصىىىددا فىىىي الجىىىددل رقىىىم 
ممىا  ىدل ةوى  أهى  ح تدجىد  هىاك فىىردق (0.05)الدحلىو  مىو مسىتدى اإلدار ىو دأبعاد ىا أوبىرألهمىاط الي ىادا 
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 5) أقطل مطن لمتغ ر األقدم و المجه ىو  تعاى دأبعاد اوي ادا اإلدار و لالوو و  في الدرجوصات دحلو إوصائ و 
 .سنوات ( 10سنوات ،أكثر  10-5سنوات ، من 

 هجد الباوثوالمطبق مو قبل الطالبو  الي ادا اإلدار ووس  استجابات أفراد ة هو الدراسو ةو  استب او   

الوامىىل  لوي ىىادا اإلدار ىىو أرا  أفىىراد ة هىىو الدراسىىو فهفىىرا األسىىتاصفىىي  ردقتصىىهع فىىاألقدم ىىو المجه ىىو ح  بىىأو
خمىس إلى  ةشىر سىهدات د وىصلك بالهسىبو لىصدي  خبىرا هفىرا مىو  ومىل هفس  ي لخبرا تفدق العشر سهدات

البوىى   د يدمىىدو بىىهفس المجىىام سىىدا  مىىا تعوىىق بىىالتعو م د التوىىد و أقىىل مىىو خمىىس سىىهدات ألهجىىم الخبىىرا األ
 .خاصو د أو اليائد  جتم بالدرجو األدل  بتأد و المجام التي تص  في توي ق أ داف المهفمو العومي

بعىىدم دجىىدد فىىردق صات دحلىىو  (2010-2009) عبططد اللطيطط  بكططوشتتفىىق الدراسىىو الوال ىىو مىىع دراسىىو  
( د 2008-2007) بطوقرة عواطط مىع دراسىو  الدراسو الوال ىو اختوفت قدد  ر الخبراإوصائ و بالهسبو لمتغ 

   ، سهو فأوثر 11لصالح الخبرا   إوصائ والتي تدصوت إل  دجدد فردق صات دحلو 

 سابع.ال النتائج المتعلقة بالسؤال 1-7

  فىي ع الجطنستبعىا لمتغ ىر جددا التعو م العىالي   ل تدجد فردق دالو إوصائ ا في مستدى
 ؟ ة هو الدراسو  أفراد را  

 ه  :أداهبثق ةو  صا السؤال فرع و مفاد ا 

 را  فىيع الجىهس لمتغ ىر تبعىا العىالي التعوى م جىددا مسىتدى فىي إوصىائ ا دالو فردق تدجد  
 .الدراسو ة هو فرادأ

 داللة الفرو  حسب متغير الجنس : 1.7.1 
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 . تبعا لمتغير الجنس جودة التعليم العالي مستو داللة الفرو  في يوضح (: 32جدول رقم )
 

متغيطططططططططططططططر  األبعاد
 الجنس

عطططدد أفطططراد  
 العينة

المتوسطططططططط 
 الحسابي

االنحططططططرا  
 المعياري

قيمطططططططططة ت 
 المحسوبة

قيمططططططططططططططططططة 
االحتمطططططططال 
 المعنوية

مسططططططططططتو  
 الداللة

جططططططططططططططططودة 
 الطالب

 0.05 0.04 -1.54 3.40 6.22 77 ذكر

 4.14 7.13 93 أنثى

جودة هيئة 
 التدريس

 0.19 0.66 6.41 9.55 77 ذكر

 6.17 8.90 93 أنثى

جططططططططططططططططودة 
اإلدارة 
 الجامعية

 0.19 2.52 6.03 13.42 77 ذكر

 6.19 11.03 93 أنثى

جططططططططططططططططودة 
المرافططططططططططط  
 التعليمية

 0.07 - 0.11 2.35 12.29 77 ذكر

 1.86 12.32 93 أنثى

جططططططططططططططططودة 
الطططططططططنظم و 

 اللوائح

 0.13 - 0.70 3.81 7.03 77 ذكر

 4.35 7.47 93 أنثى

الدرجططططططططططططة 
الكليطططططططططططططططة 
لجططططططططططططططودة 
التعطططططططططططاليم 

 العالي

 0.41 0.61 9.86 79.95 77 ذكر

 9.02 79.05 93 أنثى
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الهتائ  المسجوو في الجددل ةهد تطب ق اختبار )ت( لوع هىات المسىتيوو، أو ق مىو الدحلىو لوىل األبعىاد  تش ر
تدجىىد فىىردق صات دحلىىو  د مهىى  ح (0.05)د وىىصلك الدرجىىو الوو ىىو لوي ىىادا اإلدار ىىو أوبىىر مىىو مسىىتدى الدحلىىو

  .لمتغ ر الجهس تعاى اإلدار و إوصائ و لدى ة هو الدراسو ودل متغ ر الي ادا

أو  وىىدو  هىىاك فىىردق فىىي  اوتمال ىىو تفسىىر الطالبىىو الباوثىىو ةىىدم دجىىدد فىىردق صات دحلىىو إوصىىائ و إلىى  أو 
  ىؤددو هفىس األسىاتصا ،د بمىا أودماصىار عىئ ال إو لىم هيىل معىد لجىصا المتغ ىر إجابات ة هو الدراسىو تعىاى

 بيىىى  األسىىىتاص ،لصىىىالح طىىىرف ةوىىى  وسىىىا  ا خر امت ىىىاااتد ح تدجىىىد  سىىىدا  وىىىاهدا صوىىىدرا أم إهىىىا  المجىىىام
د مو  هىا  ات الجددامؤشر  أود أ م د مسئدل المباشر ةو العمو و التعو م و الساسي د األمودر الالجامعي 

  .فدججو هفر الجهس و لجصا الجائ و داودا

ةو  ةىدم ( 2004) معزوز جابر عالونةو  (2007عد فايزة )يستتفق الدراسو الوال و مع دراسو ول مو 
 دجدد فردق صات دحلو إوصائ و تعاى لمتغ ر الجهس.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثامن. 8.1  

 العلميطططة الرتبطططة لمتغ ىىىر تبعىىىا العىىالي التعوىىى م جىىىددا مسىىىتدى فىىىي إوصىىائ ا  ىىل تدجىىىد فىىىردق دالىىىو 
 الدراسو؟ ة هو فرادأ  را  في (, العالي التعليم ستاذأمحاضر، ستاذأمساعد، أستاذ)

 : اه  مفاد ا فرع و السؤال  صا ةو داهبثق

 أسططتاذ) وعوم ىىال الرتبىىو لمتغ ىىر تبعىىا العىىالي التعوىى م جىىددا مسىىتدى فىىي إوصىىائ ا دالىىو فىىردق تدجىىد 
 .الدراسو ة هو فرادأ  را  فيع ( العالي التعليم ستاذأمحاضر، ستاذأ، مساعد

لإلجابىو ةوىى   ىىصا السىىؤال  داختبىىار الفرعىى و المهبثيىىو ةهىى  قامىىت الطالبىىو الباوثىىو باسىىتخدام توو ىىل التبىىا و  
( دمسىتدى f دعح مصدر التبىا و دمجمىد  المربعىات ددرجىو الور ىو دق مىو ) (33)األوادي  دالجددل رقم 

تبعىىىا لمتغ ىىىر الرتبىىىو الدف ف ىىىو الدحلىىىو حسىىىتجابات أفىىىراد ة هىىىو الدراسىىىو  وىىىدل مسىىىتدى جىىىددا التعوىىى م العىىىالي 
 ستاذ التعليم العالي (أستاذ محاضر ، أ)أستاذ مساعد ، 

 :  الرتبة العلميةداللة الفرو  حسب متغير 1.8.1
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لحسطاب الفطرو  بطين  (F test) ( : تحليطل التبطاين البسطيط للمقارنطة بطين المجموعطات33الجطدول رقطم )
  .ةعلميلرتبة الاتبعا لمتغير   جودة التعليم العاليمتوسطات إجابات عينة الدراسة على استبيان 

بعاداأل مجمططططططططططططططططططططو   مصدر التباين 
 المربعات

متوسطططططططططططططططط 
 المربعات

درجطططططططة 
 الحرية

قيمطططططططططططططة 
) ( 

القيمطططططططططططططة 
ةاالحتماليطط

Sig 

 الداللة

 جودة

 الطالب

 

266.3 بين المجموعات  33.16 2 3.58 0.03 0.05 

 

 
داخل 

 المجموعات

1545.77 9.25 167 

 

 هيئةة جود

 التدريس

180. 1.71 2 2.11 4.23 بين المجموعات  

داخل 
 المجموعات

206.64 1.23 167 

 

 جودة

 دارةاإل

 الجامعية

 0.88 0.12 2 0.63 1.27 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

868.86 5.20 167 

 جودة

رافق الم

ةالتعليمي  

 0.99 0.00 2 0.07 0.15 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

2139.94

3 

12.81 167 

 

جودة 

النظم 

 واللوائح

 0.83 0.18 2 0.45 0.90 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

415.00 2.48 167 

الدرجة 

الكلية 

لجودة 

التعليم 

 العالي

 0.73 0.31 2 16.46 32.922 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

8833.92

5 

52.89 167 
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مىىىو خىىىالل الجىىىددل أو هتىىىائ  توو ىىىل التبىىىا و األوىىىادي قىىىد أفجىىىرت ةىىىدم دجىىىدد فىىىردق صات دحلىىىو  هالوىىىف
   ا.في الدرجو الوو و لجددا التعو م العالي د أبعاد  (0.05)إوصائ و ةهد مستدى الدحلو 

ي ىادا ال   ئىو التىدر س لمتغ ىرهفىرا  دججىو تفسر الطالبو الباوثىو ةىدم دجىدد فىردق صات دحلىو إوصىائ و فىي
إلىى  أو احهتيىىال بىى و  اإلدار ىىو دفىىق الرتبىىو العوم ىىو بىى و األسىىتاص المسىىاةد د المواعىىر دأسىىتاص التعوىى م العىىالي

الرت   ودو بصدرا  ل و د أو جم ع األساتصا ةو  اختالف رتبجم  ؤددو هفس المجام التعو م و د التود ه ىو 
  د البوث و.  

 النتائج المتعل  بالسؤال التاسع. 9. 1

 عالمهنيطةقدميطة األ لمتغ ر تبعا العالي التعو م جددا مستدى في إوصائ ا دالو فردق تدجد  ل 
 الدراسو؟ ة هو فرادأ  را  في

 : ه أ مفاد ا فرع و السؤال  صا ةو داهبثق

 را  فيع المجه و قدم وألا لمتغ ر جددا التعو م العالي تبعا مستدى في إوصائ ا دالو فردق تدجد  
 .الدراسو ة هو فرادأ

 المهنية:قدمية داللة الفرو  حسب متغير األ.1.9.1
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لحسطاب الفططرو  بططين  (F test) تحليطل التبططاين البسططيط للمقارنطة بططين المجموعططات (:34)جطدول رقططم ال
 .قدمية المهنيةلمتغير األ العالي تبعاجودة التعليم استبيان متوسطات إجابات عينة الدراسة على 

بعادألا التباين مصدر  مجمو   
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

قيمة 
) ( 

القيمة 
ةاالحتمالي
Sig 

 الداللة

 جودة

 الطالب

 

 0.05 0.84 0.17 2 1.68 3.37 بين المجموعات
 

داخل 
 المجموعات

1608.72 9.63 167 

 هيئةة جود

دريسالت  

 

 0.10 2.31 2 2.84 5.68 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

205.19 1.22 167 

 جودة

 دارةاإل

 الجامعية

 

 0.39 0.92 2 4.78 9.57 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

860.57 5.15 167 

 جودة

المرافق 

ةالتعليمي  

 

 0.75 0.28 2 3.66  7.33 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

2132.75 12.77 167 

 جودة

 النظم

لوائحوال  

 

99.1 بين المجموعات  0.99 2 0.40 0.67 

داخل 
 المجموعات

413.91 2.47 167 

 الدرجة

 الكلية

ة   لجود

 التعليم

يالعال  

 0.06 16.67 2 737.84 1475.68 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

7391.16 44.25 167 
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فىىىي الدرجىىىو الوو ىىىو  (sig)أو ق مىىىو احوتمىىىال المعهد ىىىو ( 34)أفجىىىرت الهتىىىائ  المرصىىىددا فىىىي الجىىىددل رقىىىم 
جطودة هيئطة التطدريس، جطودة اإلدارة الجامعيطة ، جطود  ،)جطودة الطالطب    اأبعاد ى دلجددا التعوى م العىالي 

 تدجىد هى  حأةوى   ممىا  ىدل(0.05)مسىتدى الدحلىو  وبىر مىو أ المراف  التعليمية ، جودة اللطوائح والطنظم (
وسى  اسىتجابات أفىراد  دأبعاد ىا العىالي التعوى م لجىددا هاك فردق صات دحلىو إوصىائ و فىي  الدرجىو الوو ىو 

تعىىاى لمتغ ىىر األقدم ىىو  والباوثىى والمطبىىق مىىو قبىىل الطالبىى العىىالي التعوىى م جىىدداة هىىو الدراسىىو ةوىى  اسىىتب او 
 . المجه و

د التىي  (2004معطزوز جطابر عالونطة )د  (2007يسطعد فطايزة )تتفق الدراسو الوال و مع دراسو ول مو  
 وت إل  أه  ح تدجد فردق صات دحلو إوصائ و في مستدى جددا التعو م العالي تعاى لمتغ ر األقدم وتدص

 .مو دججو هفر أفراد ة هو الدراسو المجه و
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و  إن جودة التعليم العالي هي مسؤولية المجتمع كله بجميع مستوياته األكاديمية و السياسية و اإلجتماعية
يجب أن ال يلقى هذا العبء على الجهاز اإلداري للجامعة بل تتجلى براعة اإلدارة الناجحة في حشد و حفز 

كافة الطاقات و تنسيقها و خلق بيئة مالئمة لعمل الفريق الواحد حتى يتسنى للجامعة أن تحقق أهدافها و 
 (.  مسؤولية مشتركةالجودة تنجز رسالتها ، و تقدم خدمات تعليمية ذات جودة متميزة ) 

 ستنتاج العام:اإل

دور القيادة اإلدارية في تحقيق جودة التكوين في بعد دراسة الموضوع و الذي يهدف إلى التعرف على 
 من خالل األساليب التسييرية أو األنماط القيادية التي تنعكس بدورها على مستوى جودة قطاع التعليم العالي

 .بسكرة الجامعية ؤسسةداخل الم التعليم العالي

 التالية: النتائجتوصلت الدراسة إلى 

  نستنتج تحقق الفرضية العامة للدراسة و التي تنص على أنه توجد عالقة بين أنماط القيادة اإلدارية
السائدة في الوسط الجامعي و جودة التعليم العالي من وجهة نظر األستاذ الجامعي و قدر معامل 

( و هو ما يدل على وجود عالقة إرتباطية طردية موجبة، و مع 0.56) االرتباط بين المتغيرين بـ
هذا ال يمكن الجزم أن القيادة اإلدارية السبب الوحيد في ارتفاع مستوى جودة التعليم العالي بل توجد 

 عوامل أخرى لم تشملها دراستنا البحثية.
 على أن النمط القيادي السائد لدى القيادة اإلدارية الجامعية  بعد تناول الفرضية األولى و التي تنص

مرتفع من وجهة  النمط القيادي الديمقراطيبعد  هو النمط الديمقراطي، تبين تحققها إذ كان مستوى 
( و مقارنته مع المتوسط 18.59)فراد عينة الدراسة بالرجوع إلى المتوسط الحسابي المقدرأنظر 

القيادة  متغير إضافة إلى ارتفاع مستوى مرتفع النمط هذا نستنج بأن مستوى (15النظري المقدر بـ )
بالنظر إلى  الدرجة الكلية للجدول و مقارنة المتوسط الحسابي المقدر ب  ككل و هذا اإلدارية

 . (42)( مع المتوسط النظري المقدر ب 47.74)
 على أن مستوى جودة التعليم العالي مرتفع من  بعد تناول الفرضية الثانية بالبحث و التي تنص

مرتفع من وجهة نظر  جودة التعليم العاليإذ كان مستوى  وجهة نظر أفراد الدراسة ، تبين تحققها

 الخاتمة
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( و مقارنته مع المتوسط النظري 79.46)فراد عينة الدراسة بالرجوع إلى المتوسط الحسابي المقدرأ
 .بأن مستوى جودة التعليم مرتفع نستنج (57لالستبيان المقدر بـ )

  بعد تناول كل من الفرضية الثالثة و الرابعة بالبحث تبين عدم تحققهما بعدم وجود فروق ذات داللة
 (، نستنتج أنه:0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 ة:بالنسبة للفرضية الثالث

( إلجابات أفراد عينة                0.05ة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللال  - 1. 3         
 الدراسة  حول مستوى القيادة اإلدارية تعزى لمتغير الجنس. 

( إلجابات أفراد عينة 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال  -2. 3
 الدراسة حول مستوى القيادة اإلدارية تعزى لمتغير الرتبة العلمية. 

( إلجابات أفراد عينة الدراسة 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)ال  -3. 3
 حول مستوى القيادة اإلدارية تعزى لمتغير األقدمية المهنية. 

 بالنسبة للفرضية الرابعة: 

( إلجابات أفراد عينة الدراسة 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ال -1. 4
 تبعا لمتغير جودة التعليم العالي تعزى لمتغير الجنس.

( إلجابات أفراد عينة الدراسة 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ال -2. 4
 تبعا لمتغير جودة التعليم العالي تعزى لمتغير الرتبة العلمية.

( إلجابات أفراد عينة الدراسة 0.05إحصائية عند مستوى الداللة) توجد فروق ذات داللة ال -3. 4
 تبعا لمتغير جودة التعليم العالي تعزى لمتغير األقدمية المهنية.
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  :االقتراحات و التوصيات

من خالل رصدنا للنتائج التي أظهرتها الدراسة ، واستكماال لعملية التحليل البحثي يمكن الخروج ببعض 

على األدب النظري لمتغيرات الدراسة ،  االباحثة أهميتها من خالل اطالعه ةاالقتراحات ، التي َتبين للطالب

والمتمثلة في القيادة اإلدارية وجودة التعليم العالي ، وكذا االحتكاك المباشر مع العينة المدروسة يمكن تقديم 

 بعض التوصيات أهمها : 

  عن  طريق تصميم دليل الجودة الخاص بالجامعة. نشر ثقافة الجودة و مفاهيمها  

 فهو النمط الذي يتوائم مع بيئة العمل الجامعية، باعتبار الفئة يادة اإلدارية تعزيز ديمقراطية الق

المعنية نخبة المجتمع مما يستدعي التعامل معهم وفق شروط خاصة تراعى مستواهم العلمي 

 والثقافي.

 العمل على بعث عمل خاليا الجودة التي لم تنل حقها أو لم تفعل بالصورة المأمولة. 

  ق العمل ، إذ يعتبر المعيار االكفء و األمثل لتقييم الجودة الشاملة خاصة فى ربط الجامعة بسو

 جزئية مخرجات الجامعة ، فخريجي الجامعة هم المعيار الذى يعبر عن جودة هذه المؤسسة .

 األلمدي نظام يإعادة النظر ف LMD  12وتقييمه التقييم العلمي المتأني خاصة ونحن ندخل عامه 

 دون حسابات سياسية وال أيديولوجية تعيق نجاح المؤسسة وتحول دون جودتها الشاملة. 

 جميع أساتذة االختصاص ل إلزامي بحضور وصائي إقامة دورات تكوينية متخصصة و ذات طابع

لعلمي لمواكبة التطور و الثورة المعرفية الحاصلة في لتدرس كل ما  يتعلق بالمناهج و البحث ا الواحد

 ميدان العلوم. 

  اعتماد سياسة التحفيز من أجل تنشيط البحث العلمي عن طريق وضع جوائز سنوية للتميز خاصة

 بكل من هيئة التدريس و الطالب الجامعي.

 .اعتماد لوائح تنظيمية مرنة تعتمد الجودة مبدأ أساسي لها 
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 دارة بالمشاركة مبدأ في العمل مع تحمل النتائج كل حسب تخصصه داخل اعتماد سياسة اإل

 المؤسسة الجامعية.

  عقد دورات تكوينية علمية و نفسية توجه للقادة اإلداريين) المشرفين( تتعلق بكيفية التعامل الجيد

اف داخل التنظيم و السعي إلى إرساء ثقافة عمل تراعي العالقات اإلنسانية ضمانا لتحقيق أهد

 التنظيم. 

  .إعادة النظر في سياسات القبول و فق التخصصات المطلوبة داخل سوق العمل 

  اعتماد الكفاءة أهم معيار للتوظيف داخل المؤسسة الجامعية ضمانا لتقديم أفضل الخدمات لإلرتقاء

 بمخرجات الجامعة.  
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(:مخرجات التعليم العالي في الجزائر و تحديات سوق العمل مع دراسة ميدانية 2011كاهي مبروك،) -8

 داحمورقلة، مذكرة  ماجستير في العلوم السياسية، الجزائر.   لخريجي جامعة قاصدي مرباح
(:تطبيق إدارة الجودة الشاملة لتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي مذكرة ماجستير، 2007لخضر،)  -9

 قسم علوم التسيير فرع إدارة األعمال و التسويق،جامعة الجزائر.

 ثالثا: المجالت و الدوريات.

الجمهورية العربية كليات التربية في :(: مؤشرات الجودة في التعليم العالي2009)،أحمد علي كنعان -1
السورية أنموذجا،ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العربي بعنوان التحديات و اآلفاق المستقبلية، الرباط، 

 المغرب.
 االقتصادية(:ثقافة المؤسسة كموجة للسلوك و األفعال في المنظمة 2005)،بن عيسى محمد المهدي -2

 ورقلة الجزائر. ،3الحديثة،مجلة الباحث،العدد 
األداء التنظيمي في جودة البحث من منظور بعض  انعكاس(: 2012)،عمر و أحمد بخوش حمداوي -3

 . 8، العدد االجتماعيةمجلة العلوم اإلنسانية و  معة قاصدي مرباح ورقلة،ااألساتذة بح
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(:إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بين 2008)،ليلي العسافو  خالد أحمد الصياصرة -4
  ،األردن.1النظرية،المجلة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي،العدد

(: الممارسات األكاديمية لألستاذ الجامعي، مجلة علوم اإلنسان و المجتمع، 2012سليمة حفيظي،) -5
 ، بسكرة. 2العدد 

ي (:إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، ورقة عمل مقدمة ف2007صالح عليمات ) -6
 المؤتمر العربي بعنوان الجامعات العربية: التحديات و األفاق المستقبلية، الرباط المغرب.

مقاربة مفاهيمية، المجلة : (:إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي2012)،عبد العالي هبال -7
 ،باتنة الجزائر.3الجزائرية لألمن و التنمية،العدد

  ،عنابة،الجزائر.3أفاق،العددلجودة و السوق، مجلة (: ا2001)،إلهام يحياويو  علي رحال -8
(:الجودة في التعليم العالي الجزائري، مجلة علوم اإلنسان و المجتمع، 2013عرعور مليكة) -9

 ،بسكرة.6العدد
لتطوير جودة األداء الجامعي دراسة  (:اإلطار المفاهيمي و العملياتي2007محفوظ أحمد جودة) -10

حالة: جامعة العلوم التطبيقية في األردن، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العربي بعنوان الجامعات 
 العربية: التحديات و األفاق المستقبلية، الرباط المغرب. 

ين النظرية (:إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي ب2010مولود حواس و كلثوم البز ) -11
 .17و التطبيق دراسات اقتصادية العدد

 ،بسكرة الجزائر.1االنسانية. العدد(:عولمة الثقافة، مجلة العلوم  2001)،نور الدين زمام -12
(:جودة التعليم كإستراتيجية لتطوير كفاءة أداء الجامعات،مجلة 2011)،نور الدين حامد -13

 كرة، الجزائر.،بس22العلوم اإلنسانية.العدد
بتحديد مهام الجامعة و القواعد  . المتعلق279-03الرسمية: المرسوم التنفيذي رقم  الجريدة -14

 ، الجزائر.2003أوت ،23المؤرخ في ،51العددالخاصة بتنظيمها و سيرها، 
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 ملـــــــــــحق رقم01

بأسماء األساتذة المحكمين لالستبيان.قائمة   

رقمال االسم و اللقب الدرجة العلمية التخصص الجامعة  

محمد بوضياف المسيلةجامعة  -ب-أستاذ محاضر علوم سياسية  بن مرزوق  

 عنتره

01 

 العمل االجتماععلم  جامعة محمد بوضياف المسيلة

 و التنظيم

-أ-أستاذ محاضر  02 جغلولي  يوسف 

03جامعة الجزائر اليأستاذ التعليم الع علوم سياسية   سرير عبد اهلل 

 رابح

03 

المسيلةمحمد بوضياف جامعة  -أ-أستاذ محاضر علوم التسيير   04 شربف مراد 

المسيلةمحمد بوضياف جامعة  ةعلم اجتماع التربي  -ب-محاضر أستاذ  علي شريف  

 حورية

05 

محمد بوضياف جامعة -أ-أستاذ محاضر علوم التربية المسيلة.   06 عمور عمر 

المسيلة. محمد بوضياف جامعة -ب-أستاذ محاضر علوم التسيير   07 مير أحمد 
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  FREQUENCIES VARIABLES=sex Niveaufonctionnel ancienneté 
  /ORDER=ANALYSIS.

Effectifs

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Gestion des valeurs 
manquantes

Définition des valeurs 
manquantes

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 10:58:08

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques sont basées sur 
toutes les observations dotées de 
données valides
FREQUENCIES VARIABLES=sex 
Niveaufonctionnel ancienneté

  /ORDER=ANALYSIS.

00:00:00,00

00:00:00,01

Statistiques

sex
Niveaufonctio

nnel ancienneté

N Valide

Manquante

170 170 170

1 1 1

Tableau de fréquences

sex

Effectifs Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide masculin

féminin

Total

Manquante Système manquant

Total

77 45,0 45,3 45,3

93 54,4 54,7 100,0

170 99,4 100,0

1 ,6

171 100,0
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Niveaufonctionnel

Effectifs Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide maitre  Assistant

conférencier

professeur

Total

Manquante Système manquant

Total

80 46,8 47,1 47,1

72 42,1 42,4 89,4

18 10,5 10,6 100,0

170 99,4 100,0

1 ,6

171 100,0

ancienneté

Effectifs Pourcentage
Pourcentage 

valide
Pourcentage 

cumulé

Valide Moins que 5

entre 5 a10

Supérieure à 10

Total

Manquante Système manquant

Total

96 56,1 56,5 56,5

47 27,5 27,6 84,1

27 15,8 15,9 100,0

170 99,4 100,0

1 ,6

171 100,0

     

  DESCRIPTIVES VARIABLES=sex Niveaufonctionnel ancienneté 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV.

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Gestion des valeurs 
manquantes

Définition des valeurs 
manquantes

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 11:11:22

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

Toutes les données non manquantes 
sont utilisées.

DESCRIPTIVES VARIABLES=sex 
Niveaufonctionnel ancienneté

  /STATISTICS=MEAN STDDEV.

00:00:00,00

00:00:00,03
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DESCRIPTIVES VARIABLES=Democraticleadership Autocraticleadership chaoticleadership totalscoreforleadership 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV.

Descriptives

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Gestion des valeurs 
manquantes

Définition des valeurs 
manquantes

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 11:12:42

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

Toutes les données non manquantes 
sont utilisées.

DESCRIPTIVES 
VARIABLES=Democraticleadership 
Autocraticleadership 
chaoticleadership 
totalscoreforleadership

  /STATISTICS=MEAN STDDEV.

00:00:00,00

00:00:00,00

Statistiques descriptives

N Moyenne Ecart type

Democraticleadership

Autocraticleadership

chaoticleadership

totalscoreforleadership

N valide (listwise)

170 18,59 4,408

170 13,19 3,960

170 12,09 2,444

170 47,74 9,728

170

     

  
DESCRIPTIVES VARIABLES=Studentquality qualityoftheteachingstaff qualityoftheuniversityadministration qualityofscientificfacilities Qualitysystemsandregulations totalscoreforquality 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV.

Descriptives
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Gestion des valeurs 
manquantes

Définition des valeurs 
manquantes

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 11:14:23

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

Toutes les données non manquantes 
sont utilisées.

DESCRIPTIVES 
VARIABLES=Studentquality 
qualityoftheteachingstaff 
qualityoftheuniversityadministration 
qualityofscientificfacilities 
Qualitysystemsandregulations 
totalscoreforquality

  /STATISTICS=MEAN STDDEV.

00:00:00,00

00:00:00,00

Statistiques descriptives

N Moyenne Ecart type

Studentquality

qualityoftheteachingstaff

qualityoftheuniversityadmi
nistration

qualityofscientificfacilities

Qualitysystemsandregulati
ons

totalscoreforquality

N valide (listwise)

170 6,72 3,843

170 9,19 6,275

170 12,11 6,218

170 12,31 2,095

170 7,27 4,112

170 79,46 9,400

170
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Traitement des valeurs 
manquantes

Définition de manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 11:15:28

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=0

  /MISSING=ANALYSIS

  
/VARIABLES=totalscoreforleadershi
p totalscoreforquality

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,08
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Traitement des valeurs 
manquantes

Définition de manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 11:18:09

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST 
GROUPS=totalscoreforquality(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

  
/VARIABLES=totalscoreforleadershi
p

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,05
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Traitement des valeurs 
manquantes

Définition des 
manquantes

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 11:24:41

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur pour les variables 
dépendantes sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques sont basées sur des 
observations sans valeurs 
manquantes pour aucune des 
variables ni aucun des facteurs pris 
en compte.
EXAMINE 
VARIABLES=totalscoreforleadership 
totalscoreforquality

  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 
NPPLOT

  /COMPARE GROUPS

  /STATISTICS DESCRIPTIVES

  /CINTERVAL 95

  /MISSING LISTWISE

  /NOTOTAL.

00:00:03,37

00:00:03,65

     

  CORRELATIONS 
  /VARIABLES=totalscoreforleadership totalscoreforquality 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS DESCRIPTIVES 

  /MISSING=PAIRWISE.

Corrélations
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Traitement valeurs 
manquantes

Définition de manquante

Observations utilisées

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 11:31:23

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
CORRELATIONS

  
/VARIABLES=totalscoreforleadershi
p totalscoreforquality

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG

  /STATISTICS DESCRIPTIVES

  /MISSING=PAIRWISE.

00:00:00,02

00:00:00,03

Statistiques descriptives

Moyenne Ecart-type N

totalscoreforleadership

totalscoreforquality

47,74 9,728 170

79,46 9,400 170

Corrélations

totalscoreforle
adership

totalscoreforq
uality

totalscoreforleadership Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

totalscoreforquality Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

1 ,567**

,000

170 170

,567** 1

,000

170 170

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).**. 
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Traitement des valeurs 
manquantes

Définition de manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 12:25:24

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST 
GROUPS=totalscoreforleadership(1 
2)

  /MISSING=ANALYSIS

  /VARIABLES=sex

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,01
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Traitement des valeurs 
manquantes

Définition de manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 12:26:39

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST

  /TESTVAL=0

  /MISSING=ANALYSIS

  /VARIABLES=sex 
totalscoreforleadership

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,01

Test-t
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Traitement des valeurs 
manquantes

Définition de manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 12:58:17

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=sex(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

  
/VARIABLES=totalscoreforleadershi
p

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,03

00:00:00,03

Statistiques de groupe

sex N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

totalscoreforleadership masculin

féminin

77 47,61 9,916 1,130

93 47,85 9,623 ,998

Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t 
pour ...

F Sig. t

totalscoreforleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

,084 ,772 -,159 168

-,159 160,249
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

ddl
Sig. 

(bilatérale)
Différence 
moyenne

totalscoreforleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

168 ,874 -,239 1,503

160,249 ,874 -,239 1,508

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Différence 
écart-type

Intervalle de confiance 95% de 
la différence

Inférieure Supérieure

totalscoreforleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

1,503 -3,207 2,729

1,508 -3,216 2,738

     

  T-TEST GROUPS=sex(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Democraticleadership Autocraticleadership chaoticleadership totalscoreforleadership 

  /CRITERIA=CI(.95).

Test-t
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Traitement des valeurs 
manquantes

Définition de manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 15:27:41

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=sex(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

  
/VARIABLES=Democraticleadership 
Autocraticleadership 
chaoticleadership 
totalscoreforleadership

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,02

00:00:00,05

Statistiques de groupe

sex N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

Democraticleadership masculin

féminin

Autocraticleadership masculin

féminin

chaoticleadership masculin

féminin

totalscoreforleadership masculin

féminin

77 18,58 4,172 ,475

93 18,59 4,616 ,479

77 13,42 3,864 ,440

93 13,01 4,050 ,420

77 12,09 2,778 ,317

93 12,09 2,145 ,222

77 47,61 9,916 1,130

93 47,85 9,623 ,998
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Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t 
pour ...

F Sig. t

Democraticleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

Autocraticleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

chaoticleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

totalscoreforleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

,420 ,518 -,010 168

-,010 166,685

,823 ,366 ,662 168

,665 164,622

3,106 ,080 ,013 168

,013 141,153

,084 ,772 -,159 168

-,159 160,249

Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

ddl
Sig. 

(bilatérale)
Différence 
moyenne

Democraticleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

Autocraticleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

chaoticleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

totalscoreforleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

168 ,992 -,007 ,681

166,685 ,992 -,007 ,675

168 ,509 ,405 ,611

164,622 ,507 ,405 ,608

168 ,990 ,005 ,378

141,153 ,990 ,005 ,387

168 ,874 -,239 1,503

160,249 ,874 -,239 1,508
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Différence 
écart-type

Intervalle de confiance 95% de 
la différence

Inférieure Supérieure

Democraticleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

Autocraticleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

chaoticleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

totalscoreforleadership Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

,681 -1,352 1,338

,675 -1,339 1,325

,611 -,802 1,611

,608 -,797 1,606

,378 -,741 ,751

,387 -,760 ,770

1,503 -3,207 2,729

1,508 -3,216 2,738

     

  
ONEWAY Democraticleadership Autocraticleadership chaoticleadership totalscoreforleadership BY Niveaufonctionnel 

  /MISSING ANALYSIS.

A 1 facteur
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Gestion des valeurs 
manquantes

Définition des valeurs 
manquantes

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 15:42:37

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
ONEWAY Democraticleadership 
Autocraticleadership 
chaoticleadership 
totalscoreforleadership BY 
Niveaufonctionnel

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,00

00:00:00,04

ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F

Democraticleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

Autocraticleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

chaoticleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

totalscoreforleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

26,370 2 13,185 ,676 ,510

3256,807 167 19,502

3283,176 169

8,518 2 4,259 ,269 ,764

2642,076 167 15,821

2650,594 169

2,345 2 1,172 ,194 ,824

1007,332 167 6,032

1009,676 169

178,173 2 89,086 ,941 ,392

15816,439 167 94,709

15994,612 169
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ANOVA à 1 facteur

Signification

Democraticleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

Autocraticleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

chaoticleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

totalscoreforleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

,510

,764

,824

,392

     

  
ONEWAY Democraticleadership Autocraticleadership chaoticleadership totalscoreforleadership BY ancienneté 

  /MISSING ANALYSIS.

A 1 facteur

Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Gestion des valeurs 
manquantes

Définition des valeurs 
manquantes

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 15:43:04

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
ONEWAY Democraticleadership 
Autocraticleadership 
chaoticleadership 
totalscoreforleadership BY 
ancienneté

  /MISSING ANALYSIS.

00:00:00,00

00:00:00,01
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ANOVA à 1 facteur

Somme des 
carrés ddl

Moyenne des 
carrés F

Democraticleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

Autocraticleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

chaoticleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

totalscoreforleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

133,576 2 66,788 3,541 ,031

3149,600 167 18,860

3283,176 169

181,489 2 90,745 6,138 ,003

2469,105 167 14,785

2650,594 169

8,607 2 4,303 ,718 ,489

1001,070 167 5,994

1009,676 169

582,114 2 291,057 3,154 ,045

15412,497 167 92,290

15994,612 169

ANOVA à 1 facteur

Signification

Democraticleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

Autocraticleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

chaoticleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

totalscoreforleadership Inter-groupes

Intra-groupes

Total

,031

,003

,489

,045

     

  T-TEST GROUPS=sex(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=Studentquality qualityoftheteachingstaff qualityoftheuniversityadministration qualityofscientificfacilities Qualitysystemsandregulations totalscoreforquality 

  /CRITERIA=CI(.95).

Test-t
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Remarques

Résultat obtenu

Commentaires

Entrée Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Traitement des valeurs 
manquantes

Définition de manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Ressources Temps de processeur

Temps écoulé

13-FEB-2016 15:48:02

D : \ s p s s  \ . s a v

Ensemble_de_données1

<aucune>

<aucune>

<aucune>

171

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
T-TEST GROUPS=sex(1 2)

  /MISSING=ANALYSIS

  /VARIABLES=Studentquality 
qualityoftheteachingstaff 
qualityoftheuniversityadministration 
qualityofscientificfacilities 
Qualitysystemsandregulations 
totalscoreforquality

  /CRITERIA=CI(.95).

00:00:00,00

00:00:00,01

Statistiques de groupe

sex N Moyenne Ecart-type

Erreur 
standard 
moyenne

Studentquality masculin

féminin

qualityoftheteachingstaff masculin

féminin

qualityoftheuniversityadmi
nistration

masculin

féminin

qualityofscientificfacilities masculin

féminin

Qualitysystemsandregulati
ons

masculin

féminin

totalscoreforquality masculin

féminin

77 6,22 3,401 ,388

93 7,13 4,147 ,430

77 9,55 6,417 ,731

93 8,90 6,175 ,640

77 13,42 6,036 ,688

93 11,03 6,192 ,642

77 12,29 2,356 ,268

93 12,32 1,866 ,193

77 7,03 3,818 ,435

93 7,47 4,350 ,451

77 79,95 9,867 1,124

93 79,05 9,029 ,936
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Test d'échantillons indépendants

Test de Levene sur l'égalité des 
variances

Test-t 
pour ...

F Sig. t

Studentquality Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

qualityoftheteachingstaff Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

qualityoftheuniversityadmi
nistration

Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

qualityofscientificfacilities Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

Qualitysystemsandregulati
ons

Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

totalscoreforquality Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

4,107 ,044 -1,540 168

-1,569 167,988

1,693 ,195 ,663 168

,661 159,681

1,669 ,198 2,527 168

2,533 163,559

3,150 ,078 -,114 168

-,111 143,487

2,260 ,135 -,705 168

-,713 167,409

,656 ,419 ,616 168

,611 155,978
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

ddl
Sig. 

(bilatérale)
Différence 
moyenne

Studentquality Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

qualityoftheteachingstaff Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

qualityoftheuniversityadmi
nistration

Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

qualityofscientificfacilities Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

Qualitysystemsandregulati
ons

Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

totalscoreforquality Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

168 ,125 -,908 ,590

167,988 ,119 -,908 ,579

168 ,508 ,642 ,968

159,681 ,510 ,642 ,972

168 ,012 2,383 ,943

163,559 ,012 2,383 ,941

168 ,909 -,037 ,324

143,487 ,911 -,037 ,331

168 ,482 -,447 ,635

167,409 ,477 -,447 ,627

168 ,539 ,894 1,451

155,978 ,542 ,894 1,463
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour égalité des moyennes

Différence 
écart-type

Intervalle de 
confiance 95% ...

Inférieure

Studentquality Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

qualityoftheteachingstaff Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

qualityoftheuniversityadmi
nistration

Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

qualityofscientificfacilities Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

Qualitysystemsandregulati
ons

Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

totalscoreforquality Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

,590 -2,073 ,256

,579 -2,051 ,235

,968 -1,270 2,554

,972 -1,277 2,562

,943 ,521 4,245

,941 ,525 4,241

,324 -,676 ,602

,331 -,691 ,617

,635 -1,700 ,805

,627 -1,685 ,790

1,451 -1,970 3,759

1,463 -1,996 3,785
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Test d'échantillons indépendants

Test-t pour 
égalité des ...

Intervalle de 
confiance 95% ...

Supérieure

Studentquality Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

qualityoftheteachingstaff Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

qualityoftheuniversityadmi
nistration

Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

qualityofscientificfacilities Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

Qualitysystemsandregulati
ons

Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

totalscoreforquality Hypothèse de variances 
égales

Hypothèse de variances 
inégales

,256

,235

2,554

2,562

4,245

4,241

,602

,617

,805

,790

3,759

3,785

     

  
ONEWAY Democraticleadership Autocraticleadership chaoticleadership totalscoreforleadership BY Niveaufonctionnel 

  /MISSING ANALYSIS.

A 1 facteur
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ONEWAY Studentquality qualityoftheteachingstaff qualityoftheuniversityadministration 

qualityofscientificfacilities Qualitysystemsandregulations totalscoreforquality BY Niveaufonctionnel 

  /MISSING ANALYSIS. 

A 1 facteur 

 

ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Studentquality 

Inter-groupes 66,322 2 33,161 3,583 ,030 

Intra-groupes 1545,772 167 9,256   

Total 1612,094 169    

qualityoftheteachingstaff 

Inter-groupes 4,236 2 2,118 1,712 ,184 

Intra-groupes 206,640 167 1,237   

Total 210,876 169    

qualityoftheuniversityadminist

ration 

Inter-groupes 1,278 2 ,639 ,123 ,885 

Intra-groupes 868,869 167 5,203   

Total 870,147 169    

qualityofscientificfacilities 

Inter-groupes ,151 2 ,076 ,006 ,994 

Intra-groupes 2139,943 167 12,814   

Total 2140,094 169    

Qualitysystemsandregulation

s 

Inter-groupes ,900 2 ,450 ,181 ,834 

Intra-groupes 415,006 167 2,485   

Total 415,906 169    

totalscoreforquality 

Inter-groupes 32,922 2 16,461 ,311 ,733 

Intra-groupes 8833,925 167 52,898   

Total 8866,847 169    

 
ONEWAY Studentquality qualityoftheteachingstaff qualityoftheuniversityadministration 

qualityofscientificfacilities Qualitysystemsandregulations totalscoreforquality BY ancienneté 

  /MISSING ANALYSIS. 

A 1 facteur 

 

 

 

 



ANOVA à 1 facteur 

 Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

F Signification 

Studentquality 

Inter-groupes 3,372 2 1,686 ,175 ,840 

Intra-groupes 1608,722 167 9,633   

Total 1612,094 169    

qualityoftheteachingstaff 

Inter-groupes 5,686 2 2,843 2,314 ,102 

Intra-groupes 205,191 167 1,229   

Total 210,876 169    

qualityoftheuniversityadminist

ration 

Inter-groupes 9,573 2 4,786 ,929 ,397 

Intra-groupes 860,574 167 5,153   

Total 870,147 169    

qualityofscientificfacilities 

Inter-groupes 7,337 2 3,668 ,287 ,751 

Intra-groupes 2132,757 167 12,771   

Total 2140,094 169    

Qualitysystemsandregulation

s 

Inter-groupes 1,991 2 ,995 ,402 ,670 

Intra-groupes 413,915 167 2,479   

Total 415,906 169    

totalscoreforquality 

Inter-groupes 1475,684 2 737,842 16,671 ,060 

Intra-groupes 7391,163 167 44,258   

Total 8866,847 169    

 

 



CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 democrat 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:30:35 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 

democrat 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,031 

Temps écoulé 00 00:00:00,152 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 



Corrélations 

 x1 x2 x3 x4 

x1 Corrélation de Pearson 1 ,622
**
 ,514

**
 ,175 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,001 ,281 

N 40 40 40 40 

x2 Corrélation de Pearson ,622
**
 1 ,573

**
 ,166 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,307 

N 40 40 40 40 

x3 Corrélation de Pearson ,514
**
 ,573

**
 1 ,278 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000  ,082 

N 40 40 40 40 

x4 Corrélation de Pearson ,175 ,166 ,278 1 

Sig. (bilatérale) ,281 ,307 ,082  

N 40 40 40 40 

x5 Corrélation de Pearson ,393
*
 ,482

**
 ,356

*
 ,597

**
 

Sig. (bilatérale) ,012 ,002 ,024 ,000 

N 40 40 40 40 

democrat Corrélation de Pearson ,755
**
 ,791

**
 ,793

**
 ,579

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 

 

Corrélations 

 x5 democrat 

x1 Corrélation de Pearson ,393
*
 ,755

**
 

Sig. (bilatérale) ,012 ,000 

N 40 40 

x2 Corrélation de Pearson ,482
**
 ,791

**
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,000 

N 40 40 

x3 Corrélation de Pearson ,356
*
 ,793

**
 

Sig. (bilatérale) ,024 ,000 

N 40 40 

x4 Corrélation de Pearson ,597
**
 ,579

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 40 40 

x5 Corrélation de Pearson 1 ,713
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 40 40 

democrat Corrélation de Pearson ,713
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  



Corrélations 

 x5 democrat 

x1 Corrélation de Pearson ,393
*
 ,755

**
 

Sig. (bilatérale) ,012 ,000 

N 40 40 

x2 Corrélation de Pearson ,482
**
 ,791

**
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,000 

N 40 40 

x3 Corrélation de Pearson ,356
*
 ,793

**
 

Sig. (bilatérale) ,024 ,000 

N 40 40 

x4 Corrélation de Pearson ,597
**
 ,579

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 40 40 

x5 Corrélation de Pearson 1 ,713
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 40 40 

democrat Corrélation de Pearson ,713
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 40 40 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 democrat 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations non paramétriques 
 

 

 

 

 

 



Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:30:36 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement de valeur 

manquante 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 

democrat 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL 

NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,016 

Temps écoulé 00 00:00:00,011 

Nombre d'observations 

autorisé 

92521 observations
a
 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corrélations 

 x1 x2 x3 

Rho de Spearman x1 Coefficient de corrélation 1,000 ,529
**
 ,522

**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 ,001 

N 40 40 40 

x2 Coefficient de corrélation ,529
**
 1,000 ,488

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 . ,001 

N 40 40 40 

x3 Coefficient de corrélation ,522
**
 ,488

**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,001 ,001 . 

N 40 40 40 

x4 Coefficient de corrélation ,300 ,139 ,303 

Sig. (bilatérale) ,060 ,391 ,057 

N 40 40 40 

x5 Coefficient de corrélation ,433
**
 ,387

*
 ,278 

Sig. (bilatérale) ,005 ,014 ,082 

N 40 40 40 

democrat Coefficient de corrélation ,749
**
 ,658

**
 ,702

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 

 

Corrélations 

 x4 x5 democrat 

Rho de Spearman x1 Coefficient de corrélation ,300 ,433
**
 ,749

**
 

Sig. (bilatérale) ,060 ,005 ,000 

N 40 40 40 

x2 Coefficient de corrélation ,139 ,387
*
 ,658

**
 

Sig. (bilatérale) ,391 ,014 ,000 

N 40 40 40 

x3 Coefficient de corrélation ,303 ,278 ,702
**
 

Sig. (bilatérale) ,057 ,082 ,000 

N 40 40 40 

x4 Coefficient de corrélation 1,000 ,603
**
 ,646

**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 ,000 

N 40 40 40 

x5 Coefficient de corrélation ,603
**
 1,000 ,636

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 . ,000 

N 40 40 40 



democrat Coefficient de corrélation ,646
**
 ,636

**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 . 

N 40 40 40 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

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

 

 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x6 x7 x8 x9 x10 autocrat 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:31:10 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 



Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x6 x7 x8 x9 x10 

autocrat 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,016 

Temps écoulé 00 00:00:00,014 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

Corrélations 

 x6 x7 x8 x9 

x6 Corrélation de Pearson 1 ,563
**
 ,485

**
 ,558

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,002 ,000 

N 40 40 40 40 

x7 Corrélation de Pearson ,563
**
 1 ,691

**
 ,391

*
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 ,013 

N 40 40 40 40 

x8 Corrélation de Pearson ,485
**
 ,691

**
 1 ,356

*
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,000  ,024 

N 40 40 40 40 

x9 Corrélation de Pearson ,558
**
 ,391

*
 ,356

*
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,013 ,024  

N 40 40 40 40 

x10 Corrélation de Pearson ,424
**
 ,501

**
 ,352

*
 ,535

**
 

Sig. (bilatérale) ,006 ,001 ,026 ,000 

N 40 40 40 40 

autocrat Corrélation de Pearson ,794
**
 ,806

**
 ,717

**
 ,767

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 

 

 

 

 

 

 

 



 x10 autocrat 

x6 Corrélation de Pearson ,424
**
 ,794

**
 

Sig. (bilatérale) ,006 ,000 

N 40 40 

x7 Corrélation de Pearson ,501
**
 ,806

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 

N 40 40 

x8 Corrélation de Pearson ,352
*
 ,717

**
 

Sig. (bilatérale) ,026 ,000 

N 40 40 

x9 Corrélation de Pearson ,535
**
 ,767

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 40 40 

x10 Corrélation de Pearson 1 ,745
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 40 40 

autocrat Corrélation de Pearson ,745
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 40 40 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x6 x7 x8 x9 x10 autocrat 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations non paramétriques 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:31:10 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية



Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement de valeur 

manquante 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x6 x7 x8 x9 x10 

autocrat 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL 

NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,000 

Temps écoulé 00 00:00:00,009 

Nombre d'observations 

autorisé 

92521 observations
a
 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

 

Corrélations 

 x6 x7 x8 

Rho de Spearman x6 Coefficient de corrélation 1,000 ,535
**
 ,587

**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 ,000 

N 40 40 40 

x7 Coefficient de corrélation ,535
**
 1,000 ,563

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 . ,000 

N 40 40 40 



x8 Coefficient de corrélation ,587
**
 ,563

**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 . 

N 40 40 40 

x9 Coefficient de corrélation ,543
**
 ,369

*
 ,409

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,019 ,009 

N 40 40 40 

x10 Coefficient de corrélation ,388
*
 ,459

**
 ,324

*
 

Sig. (bilatérale) ,013 ,003 ,041 

N 40 40 40 

autocrat Coefficient de corrélation ,776
**
 ,734

**
 ,687

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 

 

Corrélations 

 x9 x10 autocrat 

Rho de Spearman x6 Coefficient de corrélation ,543
**
 ,388

*
 ,776

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,013 ,000 

N 40 40 40 

x7 Coefficient de corrélation ,369
*
 ,459

**
 ,734

**
 

Sig. (bilatérale) ,019 ,003 ,000 

N 40 40 40 

x8 Coefficient de corrélation ,409
**
 ,324

*
 ,687

**
 

Sig. (bilatérale) ,009 ,041 ,000 

N 40 40 40 

x9 Coefficient de corrélation 1,000 ,531
**
 ,766

**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 ,000 

N 40 40 40 

x10 Coefficient de corrélation ,531
**
 1,000 ,741

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 . ,000 

N 40 40 40 

autocrat Coefficient de corrélation ,766
**
 ,741

**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 . 

N 40 40 40 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

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

 

 
CORRELATIONS 



  /VARIABLES=x11 x12 x13 x14 fawdawi 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:31:31 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x11 x12 x13 x14 

fawdawi 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,000 

Temps écoulé 00 00:00:00,010 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 



Corrélations 

 x11 x12 x13 x14 fawdawi 

x11 Corrélation de Pearson 1 -,361
*
 ,008 ,186 ,549

**
 

Sig. (bilatérale)  ,022 ,963 ,250 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x12 Corrélation de Pearson -,361
*
 1 ,163 -,348

*
 ,298* 

Sig. (bilatérale) ,022  ,314 ,028 ,042 

N 40 40 40 40 40 

x13 Corrélation de Pearson ,008 ,163 1 -,253 ,594
**
 

Sig. (bilatérale) ,963 ,314  ,116 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x14 Corrélation de Pearson ,186 ,348
*
 ,253 1 ,307

** 

 

Sig. (bilatérale) ,250 ,028 ,116  ,007 

N 40 40 40 40 40 

fawdawi Corrélation de Pearson ,549
**
 ,298 ,594

**
 ,307 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,042 ,000 ,007  

N 40 40 40 40 40 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x11 x12 x13 x14 fawdawi 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations non paramétriques 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:31:31 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 



Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement de valeur 

manquante 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x11 x12 x13 x14 

fawdawi 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL 

NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,015 

Temps écoulé 00 00:00:00,006 

Nombre d'observations 

autorisé 

104857 observations
a
 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

Corrélations 

 x11 x12 x13 

Rho de Spearman x11 Coefficient de corrélation 1,000 -,350
*
 ,035 

Sig. (bilatérale) . ,027 ,828 

N 40 40 40 

x12 Coefficient de corrélation -,350
*
 1,000 ,182 

Sig. (bilatérale) ,027 . ,262 

N 40 40 40 

x13 Coefficient de corrélation ,035 ,182 1,000 

Sig. (bilatérale) ,828 ,262 . 

N 40 40 40 

x14 Coefficient de corrélation ,268 -,408
**
 -,228 



Sig. (bilatérale) ,095 ,009 ,157 

N 40 40 40 

fawdawi Coefficient de corrélation ,535
**
 ,263 ,620

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,102 ,000 

N 40 40 40 

 

Corrélations 

 x14 fawdawi 

Rho de Spearman x11 Coefficient de corrélation ,268 ,535
**
 

Sig. (bilatérale) ,095 ,000 

N 40 40 

x12 Coefficient de corrélation -,408
**
 ,263 

Sig. (bilatérale) ,009 ,102 

N 40 40 

x13 Coefficient de corrélation -,228 ,620
**
 

Sig. (bilatérale) ,157 ,000 

N 40 40 

x14 Coefficient de corrélation 1,000 ,209 

Sig. (bilatérale) . ,195 

N 40 40 

fawdawi Coefficient de corrélation ,209 1,000 

Sig. (bilatérale) ,195 . 

N 40 40 

 

 

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

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=democrat autocrat fawdawi kiyada 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations 
 

 

 



Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:34:27 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES=democrat autocrat 

fawdawi kiyada 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,016 

Temps écoulé 00 00:00:00,011 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

Corrélations 

 democrat autocrat fawdawi kiyada 

democrat Corrélation de Pearson 1 ,692
**
 ,368

*
 ,886

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,020 ,000 

N 40 40 40 40 

autocrat Corrélation de Pearson ,692
**
 1 ,317

*
 ,905

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,046 ,000 

N 40 40 40 40 

fawdawi Corrélation de Pearson ,368
*
 ,317

*
 1 ,572

**
 

Sig. (bilatérale) ,020 ,046  ,000 



N 40 40 40 40 

kiyada Corrélation de Pearson ,886
**
 ,905

**
 ,572

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000  

N 40 40 40 40 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=democrat autocrat fawdawi kiyada 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations non paramétriques 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:34:27 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement de valeur 

manquante 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 



Syntaxe NONPAR CORR 

  /VARIABLES=democrat autocrat 

fawdawi kiyada 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL 

NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,000 

Temps écoulé 00 00:00:00,005 

Nombre d'observations 

autorisé 

120989 observations
a
 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

Corrélations 

 democrat autocrat fawdawi 

Rho de Spearman democrat Coefficient de corrélation 1,000 ,558
**
 ,470

**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 ,002 

N 40 40 40 

autocrat Coefficient de corrélation ,558
**
 1,000 ,262 

Sig. (bilatérale) ,000 . ,103 

N 40 40 40 

fawdawi Coefficient de corrélation ,470
**
 ,262 1,000 

Sig. (bilatérale) ,002 ,103 . 

N 40 40 40 

kiyada Coefficient de corrélation ,793
**
 ,883

**
 ,565

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 

 

Corrélations 

 kiyada 

Rho de Spearman democrat Coefficient de corrélation ,793
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 40 

autocrat Coefficient de corrélation ,883
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 



N 40 

fawdawi Coefficient de corrélation ,565
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 40 

kiyada Coefficient de corrélation 1,000 

Sig. (bilatérale) . 

N 40 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x15 x16 x17 x18 taleb 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:42:21 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 



Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x15 x16 x17 x18 taleb 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,016 

Temps écoulé 00 00:00:00,012 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

Corrélations 

 x15 x16 x17 x18 taleb 

x15 Corrélation de Pearson 1 ,496
**
 ,542

**
 ,371

*
 ,774

**
 

Sig. (bilatérale)  ,001 ,000 ,018 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x16 Corrélation de Pearson ,496
**
 1 ,544

**
 ,324

*
 ,823

**
 

Sig. (bilatérale) ,001  ,000 ,042 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x17 Corrélation de Pearson ,542
**
 ,544

**
 1 ,328

*
 ,793

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  ,039 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x18 Corrélation de Pearson ,371
*
 ,324

*
 ,328

*
 1 ,636

**
 

Sig. (bilatérale) ,018 ,042 ,039  ,000 

N 40 40 40 40 40 

taleb Corrélation de Pearson ,774
**
 ,823

**
 ,793

**
 ,636

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 40 40 40 40 40 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x15 x16 x17 x18 taleb 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 



Corrélations non paramétriques 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:42:21 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement de valeur 

manquante 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x15 x16 x17 x18 taleb 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL 

NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,000 

Temps écoulé 00 00:00:00,010 

Nombre d'observations 

autorisé 

104857 observations
a
 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

Corrélations 

 x15 x16 x17 



Rho de Spearman x15 Coefficient de corrélation 1,000 ,538
**
 ,550

**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 ,000 

N 40 40 40 

x16 Coefficient de corrélation ,538
**
 1,000 ,597

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 . ,000 

N 40 40 40 

x17 Coefficient de corrélation ,550
**
 ,597

**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 . 

N 40 40 40 

x18 Coefficient de corrélation ,371
*
 ,475

**
 ,344

*
 

Sig. (bilatérale) ,018 ,002 ,030 

N 40 40 40 

taleb Coefficient de corrélation ,773
**
 ,872

**
 ,798

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 

 

Corrélations 

 x18 taleb 

Rho de Spearman x15 Coefficient de corrélation ,371
*
 ,773

**
 

Sig. (bilatérale) ,018 ,000 

N 40 40 

x16 Coefficient de corrélation ,475
**
 ,872

**
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,000 

N 40 40 

x17 Coefficient de corrélation ,344
*
 ,798

**
 

Sig. (bilatérale) ,030 ,000 

N 40 40 

x18 Coefficient de corrélation 1,000 ,635
**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 

N 40 40 

taleb Coefficient de corrélation ,635
**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 . 

N 40 40 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

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

 

 
CORRELATIONS 



  /VARIABLES=x19 x20 x21 x22 tadrisse 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:42:47 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x19 x20 x21 x22 

tadrisse 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,015 

Temps écoulé 00 00:00:00,017 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 



Corrélations 

 x19 x20 x21 x22 tadrisse 

x19 Corrélation de Pearson 1 ,679
**
 ,376

*
 ,227 ,765

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,017 ,159 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x20 Corrélation de Pearson ,679
**
 1 ,335

*
 ,168 ,705

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,035 ,300 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x21 Corrélation de Pearson ,376
*
 ,335

*
 1 ,271 ,738

**
 

Sig. (bilatérale) ,017 ,035  ,090 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x22 Corrélation de Pearson ,227 ,168 ,271 1 ,626
**
 

Sig. (bilatérale) ,159 ,300 ,090  ,000 

N 40 40 40 40 40 

tadrisse Corrélation de Pearson ,765
**
 ,705

**
 ,738

**
 ,626

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 40 40 40 40 40 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x19 x20 x21 x22 tadrisse 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations non paramétriques 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:42:47 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 



N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement de valeur 

manquante 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x19 x20 x21 x22 

tadrisse 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL 

NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,016 

Temps écoulé 00 00:00:00,007 

Nombre d'observations 

autorisé 

104857 observations
a
 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

Corrélations 

 x19 x20 x21 

Rho de Spearman x19 Coefficient de corrélation 1,000 ,687
**
 ,510

**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 ,001 

N 40 40 40 

x20 Coefficient de corrélation ,687
**
 1,000 ,433

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 . ,005 

N 40 40 40 

x21 Coefficient de corrélation ,510
**
 ,433

**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,001 ,005 . 

N 40 40 40 

x22 Coefficient de corrélation ,341
*
 ,245 ,406

**
 

Sig. (bilatérale) ,031 ,128 ,009 



N 40 40 40 

tadrisse Coefficient de corrélation ,770
**
 ,712

**
 ,813

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 

 

Corrélations 

 x22 tadrisse 

Rho de Spearman x19 Coefficient de corrélation ,341
*
 ,770

**
 

Sig. (bilatérale) ,031 ,000 

N 40 40 

x20 Coefficient de corrélation ,245 ,712
**
 

Sig. (bilatérale) ,128 ,000 

N 40 40 

x21 Coefficient de corrélation ,406
**
 ,813

**
 

Sig. (bilatérale) ,009 ,000 

N 40 40 

x22 Coefficient de corrélation 1,000 ,690
**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 

N 40 40 

tadrisse Coefficient de corrélation ,690
**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 . 

N 40 40 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

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

 

 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x23 x24 x25 x26 idara 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations 
 

 

 

Remarques 



Résultat obtenu 01-mai-2016 00:43:04 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x23 x24 x25 x26 idara 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,015 

Temps écoulé 00 00:00:00,020 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

Corrélations 

 x23 x24 x25 x26 idara 

x23 Corrélation de Pearson 1 ,409
**
 ,357

*
 ,332

*
 ,723

**
 

Sig. (bilatérale)  ,009 ,024 ,036 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x24 Corrélation de Pearson ,409
**
 1 ,540

**
 ,253 ,763

**
 

Sig. (bilatérale) ,009  ,000 ,115 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x25 Corrélation de Pearson ,357
*
 ,540

**
 1 ,354

*
 ,786

**
 

Sig. (bilatérale) ,024 ,000  ,025 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x26 Corrélation de Pearson ,332
*
 ,253 ,354

*
 1 ,640

**
 



Sig. (bilatérale) ,036 ,115 ,025  ,000 

N 40 40 40 40 40 

idara Corrélation de Pearson ,723
**
 ,763

**
 ,786

**
 ,640

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 40 40 40 40 40 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x23 x24 x25 x26 idara 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations non paramétriques 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:43:04 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement de valeur 

manquante 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 



Syntaxe NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x23 x24 x25 x26 idara 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL 

NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,016 

Temps écoulé 00 00:00:00,005 

Nombre d'observations 

autorisé 

104857 observations
a
 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

Corrélations 

 x23 x24 x25 

Rho de Spearman x23 Coefficient de corrélation 1,000 ,420
**
 ,423

**
 

Sig. (bilatérale) . ,007 ,007 

N 40 40 40 

x24 Coefficient de corrélation ,420
**
 1,000 ,635

**
 

Sig. (bilatérale) ,007 . ,000 

N 40 40 40 

x25 Coefficient de corrélation ,423
**
 ,635

**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,007 ,000 . 

N 40 40 40 

x26 Coefficient de corrélation ,357
*
 ,274 ,381

*
 

Sig. (bilatérale) ,024 ,088 ,015 

N 40 40 40 

idara Coefficient de corrélation ,731
**
 ,773

**
 ,830

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 

 

Corrélations 

 x26 idara 

Rho de Spearman x23 Coefficient de corrélation ,357
*
 ,731

**
 

Sig. (bilatérale) ,024 ,000 



N 40 40 

x24 Coefficient de corrélation ,274 ,773
**
 

Sig. (bilatérale) ,088 ,000 

N 40 40 

x25 Coefficient de corrélation ,381
*
 ,830

**
 

Sig. (bilatérale) ,015 ,000 

N 40 40 

x26 Coefficient de corrélation 1,000 ,639
**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 

N 40 40 

idara Coefficient de corrélation ,639
**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 . 

N 40 40 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

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

 

 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x27 x28 x29 marafik 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:43:19 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 



Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x27 x28 x29 marafik 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,000 

Temps écoulé 00 00:00:00,010 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

Corrélations 

 x27 x28 x29 marafik 

x27 Corrélation de Pearson 1 ,409
**
 ,357

*
 ,332

*
 

Sig. (bilatérale)  ,009 ,024 ,036 

N 40 40 40 40 

x28 Corrélation de Pearson ,409
**
 1 ,347

*
 ,872

**
 

Sig. (bilatérale) ,009  ,028 ,000 

N 40 40 40 40 

x29 Corrélation de Pearson ,357
*
 ,347

*
 1 ,762

**
 

Sig. (bilatérale) ,024 ,028  ,000 

N 40 40 40 40 

marafik Corrélation de Pearson ,332
*
 ,872

**
 ,762

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,036 ,000 ,000  

N 40 40 40 40 

 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x27 x28 x29 marafik 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 



 

 

 

 
Corrélations non paramétriques 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:43:19 

Commentaires   

Entrée Données E:\ للطبعمذكرة بن رابح  \spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement de valeur 

manquante 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x27 x28 x29 marafik 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL 

NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,000 

Temps écoulé 00 00:00:00,006 

Nombre d'observations 

autorisé 

120989 observations
a
 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 



 

 

Corrélations 

 x27 x28 x29 

Rho de Spearman x27 Coefficient de corrélation 1,000 ,409
**
 ,423

**
 

Sig. (bilatérale) . ,009 ,007 

N 40 40 40 

x28 Coefficient de corrélation ,409
**
 1,000 ,401

*
 

Sig. (bilatérale) ,009 . ,010 

N 40 40 40 

x29 Coefficient de corrélation ,423
**
 ,401

*
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,007 ,010 . 

N 40 40 40 

marafik Coefficient de corrélation ,731
**
 ,890

**
 ,752

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 

 

Corrélations 

 marafik 

Rho de Spearman x27 Coefficient de corrélation ,731
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 40 

x28 Coefficient de corrélation ,890
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 40 

x29 Coefficient de corrélation ,752
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 40 

marafik Coefficient de corrélation 1,000 

Sig. (bilatérale) . 

N 40 

 

 

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

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x30 x31 x32 x33 lawaih 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 



 

 

 

 
Corrélations 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:43:37 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES=x30 x31 x32 x33 

lawaih 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,000 

Temps écoulé 00 00:00:00,010 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

 

 



Corrélations 

 x30 x31 x32 x33 lawaih 

x30 Corrélation de Pearson 1 -,010 ,350
*
 ,447

**
 ,683

**
 

Sig. (bilatérale)  ,953 ,027 ,004 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x31 Corrélation de Pearson -,010 1 -,007 ,154 ,349
*
 

Sig. (bilatérale) ,953  ,965 ,342 ,027 

N 40 40 40 40 40 

x32 Corrélation de Pearson ,350
*
 -,007 1 ,452

**
 ,761

**
 

Sig. (bilatérale) ,027 ,965  ,003 ,000 

N 40 40 40 40 40 

x33 Corrélation de Pearson ,447
**
 ,154 ,452

**
 1 ,791

**
 

Sig. (bilatérale) ,004 ,342 ,003  ,000 

N 40 40 40 40 40 

lawaih Corrélation de Pearson ,683
**
 ,349

*
 ,761

**
 ,791

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,027 ,000 ,000  

N 40 40 40 40 40 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x30 x31 x32 x33 lawaih 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations non paramétriques 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:43:37 

Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 



N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement de valeur 

manquante 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe NONPAR CORR 

  /VARIABLES=x30 x31 x32 x33 

lawaih 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL 

NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,016 

Temps écoulé 00 00:00:00,006 

Nombre d'observations 

autorisé 

104857 observations
a
 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

Corrélations 

 x30 x31 x32 

Rho de Spearman x30 Coefficient de corrélation 1,000 -,052 ,498
**
 

Sig. (bilatérale) . ,749 ,001 

N 40 40 40 

x31 Coefficient de corrélation -,052 1,000 -,107 

Sig. (bilatérale) ,749 . ,511 

N 40 40 40 

x32 Coefficient de corrélation ,498
**
 -,107 1,000 

Sig. (bilatérale) ,001 ,511 . 

N 40 40 40 

x33 Coefficient de corrélation ,613
**
 ,157 ,455

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,335 ,003 



N 40 40 40 

lawaih Coefficient de corrélation ,721
**
 ,310 ,776

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,052 ,000 

N 40 40 40 

 

Corrélations 

 x33 lawaih 

Rho de Spearman x30 Coefficient de corrélation ,613
**
 ,721

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 40 40 

x31 Coefficient de corrélation ,157 ,310 

Sig. (bilatérale) ,335 ,052 

N 40 40 

x32 Coefficient de corrélation ,455
**
 ,776

**
 

Sig. (bilatérale) ,003 ,000 

N 40 40 

x33 Coefficient de corrélation 1,000 ,802
**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 

N 40 40 

lawaih Coefficient de corrélation ,802
**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 . 

N 40 40 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=taleb tadrisse idara marafik lawaih djawda 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:44:24 



Commentaires   

Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement valeurs 

manquantes 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe CORRELATIONS 

  /VARIABLES=taleb tadrisse idara 

marafik lawaih djawda 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,000 

Temps écoulé 00 00:00:00,011 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corrélations 

 taleb tadrisse idara marafik 

taleb Corrélation de Pearson 1 ,499
**
 ,472

**
 ,387

*
 

Sig. (bilatérale)  ,001 ,002 ,014 

N 40 40 40 40 

tadrisse Corrélation de Pearson ,499
**
 1 ,524

**
 ,411

**
 

Sig. (bilatérale) ,001  ,001 ,008 

N 40 40 40 40 

idara Corrélation de Pearson ,472
**
 ,524

**
 1 ,347

*
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,001  ,028 

N 40 40 40 40 

marafik Corrélation de Pearson ,387
*
 ,411

**
 ,347

*
 1 

Sig. (bilatérale) ,014 ,008 ,028  

N 40 40 40 40 

lawaih Corrélation de Pearson ,566
**
 ,587

**
 ,489

**
 ,476

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,001 ,002 

N 40 40 40 40 

djawda Corrélation de Pearson ,772
**
 ,801

**
 ,747

**
 ,624

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 40 

 

Corrélations 

 lawaih djawda 

taleb Corrélation de Pearson ,566
**
 ,772

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 40 40 

tadrisse Corrélation de Pearson ,587
**
 ,801

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 40 40 

idara Corrélation de Pearson ,489
**
 ,747

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 

N 40 40 

marafik Corrélation de Pearson ,476
**
 ,624

**
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,000 

N 40 40 

lawaih Corrélation de Pearson 1 ,849
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 40 40 

djawda Corrélation de Pearson ,849
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  



Corrélations 

 lawaih djawda 

taleb Corrélation de Pearson ,566
**
 ,772

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 40 40 

tadrisse Corrélation de Pearson ,587
**
 ,801

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 40 40 

idara Corrélation de Pearson ,489
**
 ,747

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 ,000 

N 40 40 

marafik Corrélation de Pearson ,476
**
 ,624

**
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,000 

N 40 40 

lawaih Corrélation de Pearson 1 ,849
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 40 40 

djawda Corrélation de Pearson ,849
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 40 40 

 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 
NONPAR CORR 

  /VARIABLES=taleb tadrisse idara marafik lawaih djawda 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 

 

 
Corrélations non paramétriques 
 

 

 

Remarques 

Résultat obtenu 01-mai-2016 00:44:24 

Commentaires   



Entrée Données E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss 

 istitla3ia-fatima.sav\سمية

Ensemble de données actif Ensemble_de_données1 

Filtrer <aucune> 

Poids <aucune> 

Scinder fichier <aucune> 

N de lignes dans le fichier 

de travail 

41 

Traitement de valeur 

manquante 

Définition de manquante Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques pour chaque paire de 

variables sont basées sur toutes les 

observations comportant des données 

valides pour cette paire. 

Syntaxe NONPAR CORR 

  /VARIABLES=taleb tadrisse idara 

marafik lawaih djawda 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL 

NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

Ressources Temps de processeur 00 00:00:00,016 

Temps écoulé 00 00:00:00,008 

Nombre d'observations 

autorisé 

92521 observations
a
 

a. Basée sur la disponibilité de la mémoire de l'espace de travail 

 

 
 

[Ensemble_de_données1] E:\مذكرة بن رابح للطبع\spss سمية\istitla3ia-fatima.sav 

 

 

 

 

 

 

Corrélations 

 taleb tadrisse idara 

Rho de Spearman taleb Coefficient de corrélation 1,000 ,492
**
 ,452

**
 

Sig. (bilatérale) . ,001 ,003 



N 40 40 40 

tadrisse Coefficient de corrélation ,492
**
 1,000 ,531

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 . ,000 

N 40 40 40 

idara Coefficient de corrélation ,452
**
 ,531

**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,003 ,000 . 

N 40 40 40 

marafik Coefficient de corrélation ,435
**
 ,466

**
 ,369

*
 

Sig. (bilatérale) ,005 ,002 ,019 

N 40 40 40 

lawaih Coefficient de corrélation ,555
**
 ,576

**
 ,457

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,003 

N 40 40 40 

djawda Coefficient de corrélation ,769
**
 ,796

**
 ,689

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 40 40 40 

 

Corrélations 

 marafik lawaih djawda 

Rho de Spearman taleb Coefficient de corrélation ,435
**
 ,555

**
 ,769

**
 

Sig. (bilatérale) ,005 ,000 ,000 

N 40 40 40 

tadrisse Coefficient de corrélation ,466
**
 ,576

**
 ,796

**
 

Sig. (bilatérale) ,002 ,000 ,000 

N 40 40 40 

idara Coefficient de corrélation ,369
*
 ,457

**
 ,689

**
 

Sig. (bilatérale) ,019 ,003 ,000 

N 40 40 40 

marafik Coefficient de corrélation 1,000 ,508
**
 ,662

**
 

Sig. (bilatérale) . ,001 ,000 

N 40 40 40 

lawaih Coefficient de corrélation ,508
**
 1,000 ,865

**
 

Sig. (bilatérale) ,001 . ,000 

N 40 40 40 

djawda Coefficient de corrélation ,662
**
 ,865

**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 . 

N 40 40 40 

 

 



 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

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

 

 



RELIABILITY 
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT.

Fiabilité

Résultat obtenu

Commentaires

Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Entrée de la matrice

Définition de valeur 
manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Temps de processeur

Temps écoulé

Entrée

Gestion des valeurs 
manquantes

Ressources

00 00:00:00,000

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.

Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

41

<aucune>

<aucune>

<aucune>

Ensemble_de_données1

E:\عبطلل حبار نب ةركذم\spss ةيمس\istitla3ia-
fatima.sav

 

30-avr.-2016 19:51:04

Remarques

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclusa

Total

Observations

100,041

2,41

97,640

Récapitulatif de traitement des observations

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure.

Page 1



Valeur

Nombre d'éléments

Valeur

Nombre d'éléments

Nombre total d'éléments

Partie 1

Partie 2

Corrélation entre les sous-échelles

Longueur égale

Longueur inégale

Coefficient de Guttman split-half

Alpha de Cronbach

Coefficient de Spearman-
Brown

,474

,552

,545

,375

5

2b
,692

3a
,793

Statistiques de fiabilité

a. Les éléments sont : x1, x2, x3.
b. Les éléments sont : x3, x4, x5.

RELIABILITY 
  /VARIABLES=x6 x7 x8 x9 x10 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT.

Fiabilité

Résultat obtenu

Commentaires

Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Entrée de la matrice

Définition de valeur 
manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Temps de processeur

Temps écoulé

Entrée

Gestion des valeurs 
manquantes

Ressources

00 00:00:00,000

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=x6 x7 x8 x9 x10
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.

Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

41

<aucune>

<aucune>

<aucune>

Ensemble_de_données1

E:\عبطلل حبار نب ةركذم\spss ةيمس\istitla3ia-
fatima.sav

 

30-avr.-2016 19:53:57

Remarques

Page 2



Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclusa

Total

Observations

100,041

2,41

97,640

Récapitulatif de traitement des observations

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure.

Valeur

Nombre d'éléments

Valeur

Nombre d'éléments

Nombre total d'éléments

Partie 1

Partie 2

Corrélation entre les sous-échelles

Longueur égale

Longueur inégale

Coefficient de Guttman split-half

Alpha de Cronbach

Coefficient de Spearman-
Brown

,728

,746

,740

,587

5

2b
,694

3a
,797

Statistiques de fiabilité

a. Les éléments sont : x6, x7, x8.
b. Les éléments sont : x8, x9, x10.

RELIABILITY 
  /VARIABLES=x11 x12 x13 x14 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT.

Fiabilité

Page 3



Résultat obtenu

Commentaires

Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Entrée de la matrice

Définition de valeur 
manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Temps de processeur

Temps écoulé

Entrée

Gestion des valeurs 
manquantes

Ressources

00 00:00:00,000

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=x11 x12 x13 x14
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.

Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

41

<aucune>

<aucune>

<aucune>

Ensemble_de_données1

E:\عبطلل حبار نب ةركذم\spss ةيمس\istitla3ia-
fatima.sav

 

30-avr.-2016 19:54:17

Remarques

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclusa

Total

Observations

100,041

2,41

97,640

Récapitulatif de traitement des observations

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure.

Page 4



Valeur

Nombre d'éléments

Valeur

Nombre d'éléments

Nombre total d'éléments

Partie 1

Partie 2

Corrélation entre les sous-échelles

Longueur égale

Longueur inégale

Coefficient de Guttman split-half

Alpha de Cronbach

Coefficient de Spearman-
Brown

,103

,103

,103

,054

4

2c
-,634a

2b
-1,117a

Statistiques de fiabilité

a. La valeur est négative en raison d'une covariance moyenne négative 
parmi les éléments. Par conséquent, les hypothèses du modèle de fiabilité 
ne sont pas respectées. Vous pouvez vérifier les codages des éléments.
b. Les éléments sont : x11, x12.
c. Les éléments sont : x13, x14.

RELIABILITY 
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT.

Fiabilité

Page 5



Résultat obtenu

Commentaires

Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Entrée de la matrice

Définition de valeur 
manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Temps de processeur

Temps écoulé

Entrée

Gestion des valeurs 
manquantes

Ressources

00 00:00:00,000

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.

Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

41

<aucune>

<aucune>

<aucune>

Ensemble_de_données1

E:\عبطلل حبار نب ةركذم\spss ةيمس\istitla3ia-
fatima.sav

 

30-avr.-2016 19:56:36

Remarques

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclusa

Total

Observations

100,041

2,41

97,640

Récapitulatif de traitement des observations

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure.

Page 6



Valeur

Nombre d'éléments

Valeur

Nombre d'éléments

Nombre total d'éléments

Partie 1

Partie 2

Corrélation entre les sous-échelles

Longueur égale

Longueur inégale

Coefficient de Guttman split-half

Alpha de Cronbach

Coefficient de Spearman-
Brown

,784

,803

,803

,671

14

7b
,417

7a
,834

Statistiques de fiabilité

a. Les éléments sont : x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7.
b. Les éléments sont : x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14.

RELIABILITY 
  /VARIABLES=x15 x16 x17 x18 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT.

Fiabilité

Résultat obtenu

Commentaires

Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Entrée de la matrice

Définition de valeur 
manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Temps de processeur

Temps écoulé

Entrée

Gestion des valeurs 
manquantes

Ressources

00 00:00:00,000

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=x15 x16 x17 x18
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.

Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

41

<aucune>

<aucune>

<aucune>

Ensemble_de_données1

E:\عبطلل حبار نب ةركذم\spss ةيمس\istitla3ia-
fatima.sav

 

30-avr.-2016 19:57:45

Remarques

Page 7



Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclusa

Total

Observations

100,041

2,41

97,640

Récapitulatif de traitement des observations

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure.

Valeur

Nombre d'éléments

Valeur

Nombre d'éléments

Nombre total d'éléments

Partie 1

Partie 2

Corrélation entre les sous-échelles

Longueur égale

Longueur inégale

Coefficient de Guttman split-half

Alpha de Cronbach

Coefficient de Spearman-
Brown

,763

,774

,774

,631

4

2b
,493

2a
,635

Statistiques de fiabilité

a. Les éléments sont : x15, x16.
b. Les éléments sont : x17, x18.

RELIABILITY 
  /VARIABLES=x19 x20 x21 x22 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT.

Fiabilité

Page 8



Résultat obtenu

Commentaires

Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Entrée de la matrice

Définition de valeur 
manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Temps de processeur

Temps écoulé

Entrée

Gestion des valeurs 
manquantes

Ressources

00 00:00:00,000

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=x19 x20 x21 x22
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.

Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

41

<aucune>

<aucune>

<aucune>

Ensemble_de_données1

E:\عبطلل حبار نب ةركذم\spss ةيمس\istitla3ia-
fatima.sav

 

30-avr.-2016 19:58:04

Remarques

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclus a

Total

Observations

100,041

2,41

97,640

Récapitulatif de traitement des observations

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure.

Page 9



Valeur

Nombre d'éléments

Valeur

Nombre d'éléments

Nombre total d'éléments

Partie 1

Partie 2

Corrélation entre les sous-échelles

Longueur égale

Longueur inégale

Coefficient de Guttman split-half

Alpha de Cronbach

Coefficient de Spearman-
Brown

,551

,555

,555

,385

4

2b
,426

2a
,799

Statistiques de fiabilité

a. Les éléments sont : x19, x20.
b. Les éléments sont : x21, x22.

RELIABILITY 
  /VARIABLES=x23 x24 x25 x26 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT.

Fiabilité

Résultat obtenu

Commentaires

Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Entrée de la matrice

Définition de valeur 
manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Temps de processeur

Temps écoulé

Entrée

Gestion des valeurs 
manquantes

Ressources

00 00:00:00,006

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=x23 x24 x25 x26
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.

Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

41

<aucune>

<aucune>

<aucune>

Ensemble_de_données1

E:\عبطلل حبار نب ةركذم\spss ةيمس\istitla3ia-
fatima.sav

 

30-avr.-2016 19:58:21

Remarques

Page 10



Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclusa

Total

Observations

100,041

2,41

97,640

Récapitulatif de traitement des observations

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure.

Valeur

Nombre d'éléments

Valeur

Nombre d'éléments

Nombre total d'éléments

Partie 1

Partie 2

Corrélation entre les sous-échelles

Longueur égale

Longueur inégale

Coefficient de Guttman split-half

Alpha de Cronbach

Coefficient de Spearman-
Brown

,705

,706

,706

,545

4

2b
,516

2a
,580

Statistiques de fiabilité

a. Les éléments sont : x23, x24.
b. Les éléments sont : x25, x26.

RELIABILITY 
  /VARIABLES=x27 x28 x29 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT.

Fiabilité

Page 11



Résultat obtenu

Commentaires

Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Entrée de la matrice

Définition de valeur 
manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Temps de processeur

Temps écoulé

Entrée

Gestion des valeurs 
manquantes

Ressources

00 00:00:00,000

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=x27 x28 x29
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.

Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

41

<aucune>

<aucune>

<aucune>

Ensemble_de_données1

E:\عبطلل حبار نب ةركذم\spss ةيمس\istitla3ia-
fatima.sav

 

30-avr.-2016 19:58:34

Remarques

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclusa

Total

Observations

100,041

2,41

97,640

Récapitulatif de traitement des observations

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure.

Page 12



Valeur

Nombre d'éléments

Valeur

Nombre d'éléments

Nombre total d'éléments

Partie 1

Partie 2

Corrélation entre les sous-échelles

Longueur égale

Longueur inégale

Coefficient de Guttman split-half

Alpha de Cronbach

Coefficient de Spearman-
Brown

,500

,535

,515

,347

3

1b
1,000

2a
2,518E-14

Statistiques de fiabilité

a. Les éléments sont : x27, x28.
b. Les éléments sont : x28, x29.

RELIABILITY 
  /VARIABLES=x30 x31 x32 x33 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT.

Fiabilité

Résultat obtenu

Commentaires

Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Entrée de la matrice

Définition de valeur 
manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Temps de processeur

Temps écoulé

Entrée

Gestion des valeurs 
manquantes

Ressources

00 00:00:00,000

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=x30 x31 x32 x33
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.

Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

41

<aucune>

<aucune>

<aucune>

Ensemble_de_données1

E:\عبطلل حبار نب ةركذم\spss ةيمس\istitla3ia-
fatima.sav

 

30-avr.-2016 19:59:30

Remarques
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Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclusa

Total

Observations

100,041

2,41

97,640

Récapitulatif de traitement des observations

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure.

Valeur

Nombre d'éléments

Valeur

Nombre d'éléments

Nombre total d'éléments

Partie 1

Partie 2

Corrélation entre les sous-échelles

Longueur égale

Longueur inégale

Coefficient de Guttman split-half

Alpha de Cronbach

Coefficient de Spearman-
Brown

,535

,574

,574

,402

4

2c
,611

2b
-,019a

Statistiques de fiabilité

a. La valeur est négative en raison d'une covariance moyenne négative 
parmi les éléments. Par conséquent, les hypothèses du modèle de fiabilité 
ne sont pas respectées. Vous pouvez vérifier les codages des éléments.
b. Les éléments sont : x30, x31.
c. Les éléments sont : x32, x33.

RELIABILITY 
  /VARIABLES=x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT.

Fiabilité
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Résultat obtenu

Commentaires

Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Entrée de la matrice

Définition de valeur 
manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Temps de processeur

Temps écoulé

Entrée

Gestion des valeurs 
manquantes

Ressources

00 00:00:00,000

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=x15 x16 x17 x18 x19 
x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 
x28 x29 x30 x31 x32 x33
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.

Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

41

<aucune>

<aucune>

<aucune>

Ensemble_de_données1

E:\عبطلل حبار نب ةركذم\spss ةيمس\istitla3ia-
fatima.sav

 

30-avr.-2016 20:00:16

Remarques

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclusa

Total

Observations

100,041

2,41

97,640

Récapitulatif de traitement des observations

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure.
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Valeur

Nombre d'éléments

Valeur

Nombre d'éléments

Nombre total d'éléments

Partie 1

Partie 2

Corrélation entre les sous-échelles

Longueur égale

Longueur inégale

Coefficient de Guttman split-half

Alpha de Cronbach

Coefficient de Spearman-
Brown

,867

,868

,868

,767

19

9b
,697

10a
,803

Statistiques de fiabilité

a. Les éléments sont : x15, x16, x17, x18, x19, x20, x21, x22, x23, x24.
b. Les éléments sont : x24, x25, x26, x27, x28, x29, x30, x31, x32, x33.

RELIABILITY 
  /VARIABLES=x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT.

Fiabilité
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Résultat obtenu

Commentaires

Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Entrée de la matrice

Définition de valeur 
manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Temps de processeur

Temps écoulé

Entrée

Gestion des valeurs 
manquantes

Ressources

00 00:00:00,000

00 00:00:00,000

RELIABILITY
  /VARIABLES=x15 x16 x17 x18 x19 
x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 
x28 x29 x30 x31 x32 x33 x1 x2 x3 x4 
x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.

Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

41

<aucune>

<aucune>

<aucune>

Ensemble_de_données1

E:\عبطلل حبار نب ةركذم\spss ةيمس\istitla3ia-
fatima.sav

 

30-avr.-2016 20:28:46

Remarques

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclus a

Total

Observations

100,041

2,41

97,640

Récapitulatif de traitement des observations

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure.
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Valeur

Nombre d'éléments

Valeur

Nombre d'éléments

Nombre total d'éléments

Partie 1

Partie 2

Corrélation entre les sous-échelles

Longueur égale

Longueur inégale

Coefficient de Guttman split-half

Alpha de Cronbach

Coefficient de Spearman-
Brown

,638

,689

,689

,526

33

16b
,822

17a
,837

Statistiques de fiabilité

a. Les éléments sont : x15, x16, x17, x18, x19, x20, x21, x22, x23, x24, 
x25, x26, x27, x28, x29, x30, x31.
b. Les éléments sont : x31, x32, x33, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, 
x11, x12, x13, x14.
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RELIABILITY 
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 x33 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /SUMMARY=TOTAL.

Fiabilité

Résultat obtenu

Commentaires

Données

Ensemble de données 
actif

Filtrer

Poids

Scinder fichier

N de lignes dans le fichier 
de travail

Entrée de la matrice

Définition de valeur 
manquante

Observations prises en 
compte

Syntaxe

Temps de processeur

Temps écoulé

Entrée

Gestion des valeurs 
manquantes

Ressources

00 00:00:00,015

00 00:00:00,016

RELIABILITY
  /VARIABLES=x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 
x17 x18 x19 x20 x21 x22 x23 x24 
x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 
x33
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /SUMMARY=TOTAL.

Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.

Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur sont traitées comme 
manquantes.

41

<aucune>

<aucune>

<aucune>

Ensemble_de_données0

E:\عبطلل حبار نب ةركذم\spss ةيمس\ةيمس 
sav.ةيعالطتسا

 

30-avr.-2016 18:08:56

Remarques

Echelle : TOUTES LES VARIABLES

%N

Valide

Exclusa

Total

Observations

100,041

2,41

97,640

Récapitulatif de traitement des observations

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure.
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Nombre 
d'éléments

Alpha de 
Cronbach

33,874

Statistiques de fiabilité

Alpha de 
Cronbach en 

cas de 
suppression 
de l'élément

Corrélation 
complète des 

éléments 
corrigés

Variance de 
l'échelle en 

cas de 
suppression 
d'un élément

Moyenne de 
l'échelle en 

cas de 
suppression 
d'un élément

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x13

x14

x15

x16

x17

x18

x19

x20

x21

x22

x23

x24

x25

x26

x27

x28

x29

x30

x31

x32

x33 ,864,680145,395125,20

,869,443147,384125,48

,875,105157,682127,90

,867,547148,640125,23

,870,433153,651124,80

,871,340153,199125,08

,875,000159,908124,30

,873,241156,408124,95

,870,448152,438124,85

,869,520151,871125,03

,870,430153,067125,10

,872,300154,203124,95

,870,402151,997125,05

,870,473153,917124,68

,870,436153,105124,85

,871,424154,346124,75

,869,533152,459125,05

,870,393152,456124,83

,871,379154,933124,88

,867,536147,717125,03

,887-,156163,230126,73

,891-,309168,028126,65

,867,514141,625126,63

,870,424146,923126,00

,868,478143,533126,18

,867,536147,717125,03

,865,584142,871125,73

,860,753138,558125,83

,866,706149,374124,90

,864,623144,356125,45

,864,617141,323125,90

,868,468147,635125,43

,872,307151,615125,23

Statistiques de total des éléments
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