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                                                                                   Abstractللل ةلصاملستخ

إذ تعاظمنع ذنذ   ،وال سنيما ينع عالمننا المعاصنا للتغيينامن  كثرنا الصنناعاع تعا نا   صناعة الخدمةتعد 

تننامع اذ مسنتدداع التعلنيا العنالع و ،  scientific development التطوااع العلميةالتغييااع و طبيعتها يع ظل 

استخداا آلياع تعليا دديدة ساعد على خلقها التقدا التقنع االلثتاوننع الهالنل ينع االختصاصناع ايثاديمينة  ومن  

كذميننة متزاينندة لنندس المكسسنناع ثمننا كدادتننو منظمننة االيننزو بوصنن و ا نند كذننا الم نناوا االيزو ذنننا اثتسننه م هننوا 

 بنود االيزو والهيثل التنظيمع  بين  والتأرياتتناول الدااسة ت ليل العالقنة لذا     Qualityاالساسية لت ديد الدودة

وقد تبننع الدااسنة بننود االينزو والهيثنل ينع اطناا ت ليلنع ، باالعتمناد علنى يا نية  م ادذنا ودنود عالقنة 

االسنتبانة  اسنتخدمناو ا  للدااسنة ، ااتباط و تأريا بي  بنود االيزو والهيثل التنظيمع  وتا اختياا دامعة ثابالء ميندان

باسنتخداا مدموعنة كسناليه إ صنالية  ثأداة اليسية لدمع البياناع م  المعنيي  بالمو وع  وقد تا اختباا ال ا ية

 وعلى  وء نتالج الت ليل تا التوصل إلى مدموعة م  االستنتاداع لعل م  كبازذا :

مرلنة بنن ا التصنميا ، اانتناا ، التاثينه ، الخندماع ، بننود االينزو المت ودود عالقناع ااتبناط معنوينة بني   1

 التطويا( والهيثل التنظيمع  

بنود االيزو المتمرلة بن ا التصنميا ، اانتناا ، التاثينه ، الخندماع ، التطنويا( معنوية بي   تأرياودود عالقاع _ 2

 والهيثل التنظيمع   
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Abstract 

 

This study aims at exploring the Six Sigma Methodology’s role in improving the Performance 

levels of processes in selected Jordanian companies. In order to do so, the study measures the 

correlation between (6 σ Techniques) and enhancements in the Performance levels of 

processes. Then, the study measure the impact of each of these Techniques on the selected 

companies’ Performance levels of processes. 

The study results show the following: 

- There is a significant positive relationship between the availability of each (6 σ Techniques) 

and the Performance levels of processes (as dependent variable). This result indicates that an 

increasing in companies’ investments in any of (6 σ Techniques) will contribute in enhancing 

the companies’ Performance levels of processes. 

- There is a significant positive relationship between the availability of ( 6 σ Techniques )and 

the Performance levels of processes (as dependent variable).  
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ل                                                                                    Introductionمقدمال:ل

(QMدة ) تحتل ادارة الجو
1
 ظهور التكتالت االقتصاديةموقع الصدارة في الفكر اإلداري واالقتصادي  بسبب   

والتغييرات االجتماعية وضغوط الزبائن واإلبداع التقني المتزايد في مختلف المجاالت. وفي اطار هذه التغيرات 

ها، الن المؤسسات وجدت يترتب على المؤسسات العلمية ان تواكب التطورات وتحيط بمستجداتها وتتكيف مع

 .وأهدافها تحسين األداء دفعها  إلى مراجعة استراتيجياتلتبقى وهذا ي

هي معيار المنتوج االقتصادي الجودة وتؤلف ضرورة رفع مستوى الجودة تحدياً كبير للمؤسسات المعاصرة. و 

 منحنىهمت أساساً في  تنمية عقود من الزمن ساعلى مدى والفنية  فلسفاتها وأنظمتها اإلداريةللفرد وتباينت 

ان القوة االقتصادية  وصفعلى .تطورها. وبالوقت نفسه تزايدت قوة ادارة الجودة في المؤسسات والمجتمع

قدمت العديد من  ألية مجتمع ترتبط بقدرة المؤسسات  ودورها في تحقيق النمو االقتصادي .وفي ضوء هذا

مبادرة  العالميعلى الصعيد  انتشاراً تي كانت أبرزها وأكثرها قبوالً والمبادرات الوطنية واإلقليمية والعالمية وال

( ISO)  للقياسالمنظمة الدولية 
2
عام تحديداً   ISO - 9000 ، عندما أصدرت سلسلة المواصفة الدولية 

1987 . 

منلخالللللISO 9001-2000نظاالاال زولل هدفلارباحثانلإىللت ض حومنلهنالل

لاملباحثلاألةبعلاآلت ا:

  .المبحث األول: منهجية الدراسة 

 .المبحث الثاني: الجانب النظري للدراسة 

 .المبحث الثالث: الجانب التطبيقي للدراسة 

 .المبحث الرابع:االستنتاجات والتوصيات 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
  Quality Management 
2
 International  Standardization Organization 
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ل-منهج الاردةاسا:املبحثلاألول:ل

لStatement the Problem للمشك ةلالاردةاسال: .1

اذ ا  اعتمناد نظناا االينزو ،المكسسنة التشغيلية لت قين  كذندا للعملياع ة ك د الم اوا ايساسي الدودةتمرل  

مطابقننة للمواصنن اع  منتدنناعوالتننع يمرننل ك نند مكشننااتها ت قينن    ادااة العملينناع إلننى تعزيننز دوا وظي ننةيننكد  

 الدولية 

 وتعزينز المكسسنة باذتماا شنديد نظناا  لندواذا ينع دعنا كذندا الدودة وعلى الاغا م  تناول البا ري  مو وع      

ت قين  التواين  منع بنود االيزو يع الهيثنل التنظيمنع لموقعها التنايسع ، إال ك  دهودذا الب رية ابتعدع ع  ابط  

 (  ISOالمواص ة الدولية ا

 واستنادا  على ما تقدا يقد تا ت ديد مشثلة الدااسة م  خالل ااراااع الب رية اآلتية :

  عينة الدااسة ؟ المكسسةعتمد يع المالهيثل التنظيمع ما طبيعة 

  التنظيمع؟االيزو والهيثل ذل ذناك تصوا وا ح ع  العالقة بي  بنود 

 ؟االيزو يع الهيثل التنظيمع ذل ذناك تصوا وا ح ع  تأريا بنود 

ل     Importance The Studyأهم الاردةاسال:ل .2
 يمكن تحديد أهمية الدراسة في الجوانب اآلتية :       

 فد  تحييدا التوافدا  هدذ  التحدديات دورتحديات جودة التعليم لتحديدد نظري من الدراسة والذي يتمثل بمعالجة الجانب ال

المراقبدة و الييدا الهيكل التنظيم  فد   ضبط أدواتالتعرف على االيزو ل( من خالل  ISO) المواصفات الدولية للـمع 

. ) 

  والهيكل التنظيم  بوصدف  بنود االيزو بين والتأثير االرتباط الجانب التطبيي  للدراسة وتتحدد من خالل توضيح درجة

 محدد من محددات تحييا التوافا مع المواصفات اليياسية.

ل    Hypothesis The Studyفقض اتلاردةاسا:ل .3
استكماالً لمتطلبات الدراسة وبهدف اإلجابة على التساؤالت المثارة في مشكلتها تم صياغة          

 يستان كما يأتي : الفرضيتان الرئ
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 بنود االيزو المتمثلة   : توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بينارفقض الارقئ سالاألوىل 

 بـ ) التصميم ، اإلنتاج ، التركيب ، الخدمات ، التطوير(  والهيكل التنظيمي .

 بن ا التصنميا ، اانتناا تودد عالقة تأريا معنوية بي  بنود االيزو المتمرلة : ارفقض الارقئ سالارثان ال

 ، التاثيه ، الخدماع ، التطويا( والهيثل التنظيمع 

     Objectives The Study : أهدافلاردةاسا .4

للاردةاسالاىللحتق قلاألهدافلاآلت ا:لتساىلللللللللللل

  الهيكل التنظيمي وقيود الواقع البيئي للمؤسسة عينة الدراسة. التعرف على طبيعة 

 عينة الدراسة عن بنود االيزو تأثيرها في الهيكل. للمؤسسة رية وتطبيقيةتقديم معالجة نظ 

 في ضوء نتائج الواقع الميداني . تقديم مجموعة من التوصيات 

ل  Plane The Studyلاملخططلاالفرتاضيلر ةلدةاسا: .5

قناع لغاض المسناذمة ينع ت قين  كذندا  الدااسنة البند من  صنياغة مخطنط ي ندد متغينااع الدااسنة والعال     

 المودودة بي  مثوناتها ،بما يتالءا وطبيعة المشثلة ويا ياتها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنود االيزو

  التصميم 

  اإلنتاج 
  التركيب 
  الخدمات 
 التطوير 

 الهيكل التنظيمي

 اآللي العضوي 

 هيكل تفاعلي 

 جودة الخدمة 



لواراشقونلارادرلارثامنلللللللللللللللللللللللللل ةلالاراقاة الر ةلا ةل الاادراة الللللللللللللاجمل  

 

 6 

 

 (1شكل ) 

ل ةلدةاسا(املخططلاالفرتاضيلر)

ليفلض ءلاألرب اتلاادراة ا.إعدارلارباحثانلل:لمناملصدة

لحدورلاردةاسا: .6

 تا اختياا دامعة ثابالء ميدانا  للدااسة  :احلدورلاملكان ا 

  2002-2002تتمرل ال دود الزمنية بعامع ا: زمن ااحلدورلار ) 

 جمتمعلوع نالاردةاسا: .7

 يمث  تو يح مدتمع وعينة الب ث ثما يأتع:  

 المجتمع
 عينة

 الدراسة

 االستمارة

 نسبة االسترجاع المسترجعة الموزعة

 %011 53 53  53 جامعة كربالء/ كلية اإلدارة واالقتصاد

 

ل-أسار بلمجعلاملا ةل مات: .8

 كدل إنداز كذدا  الدااسة يع الدانبي  النظا  والتطبيقع تا االعتماد على ايساليه اآلتية:  م 

a   تمناا الم ناداع المتعلقنة بااطناا النظنا  للدااسنة الدانه النظنا : لقند اعتمند ينع صنياغة وا 

 على ما توايا م  ثته عابية وكدنبية 

b. التطبيقننع كسننتند البا رننا  علننى  الدانننه التطبيقننع للدااسننة: لغنناض إندنناز الدااسننة بدانبهننا

 استمااة االستبانة يع دمع البياناع والمعلوماع 
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 -األسار بلاادحصائ ا: .9

استخدمنا مقاييس إ صالية منها الوسط ال سابع الموزو  واالن اا  المعياا  لمتغيااع الدااسة وااتباط     

( الددولية f( واtتغيا المستقل واختباااع ا( ومعامالع االن داا البسيط لقياس تأريا المSpearmanاالاته 

    والم سوبة ويقا  لنتالج ال اسبة االلثتاونية 

لاملبحثلارثاني:لإطاةلمفاه ميلعنلبن رلاال زولواهل كللارتنظ ميل

 ل Quality and ISOاال زولواجل رةلل

ينع عمليناع التخطنيط تعد الدودة الشاملة يلسن ة إدااينة تهند  إلنى إنشناء ذيثنل تنظيمنع يتسنا بالماوننة 

منظمنة اذ عايتها  والتن يذ لت قي  كذدا  المكسسة واياادذا  ويسها يع ت ديد كساسياع ايداء التنظيمع 

اانتاديننة منن  البقنناء والنمننو منن  خننالل إشننباع ال ادنناع  المكسسننةبأنهننا ااسننتااتيدية التننع تمثنن   االيننزو

ايساسنننياع ااسنننتااتيدية و تت ننندد وذننننا البننند ا    (19:2002–والتوقعننناع الظاذاينننة وال نننمنية ا العنننزاو  

ب سه  ادة المكسسة إليها وطبيعة عملها  ولهذا م  ال اوا  التاثيز على ك ند كذنا نظنا الدنودة التنع 

يثا  لم هنوا االينزو ومن  رنا التعنا  علنى الهيثنل التنظيمنع  يتطلبها التعليا  وبناء  على ذلك سيتا عاض

 -وعلى الن و اآلتع: والمعوقاعوت دياع دودة التعليا العالع 

 ل ISO  Concept  ل-:مفه الاال زول .1

تتناسه العملياع االساسية لنظاا االيزو يع معظا المكسساع مع كنشطتها باختال  قطاعاتهنا التنظيمينة      
سويسنناا ومهمتهننا إصننداا المواصنن اع  - ( يننع دنينن   1946تأسسننع عنناا ا واالقتصننادية وااليزو مكسسننة

  ( (Russell & Taylor -1995 :130 ى مستوس العالاالدولية عل
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لبأنهلجمم عالمنلامل اصفات Slack et al - 1998 : 775 )عقفلاال زوو لتاتمدارتيللارق اس ال(
لاجل رةليفلتطبقو لل.املؤسساتلمتط ةلباتلأنظما لبامل اصفاتمؤسساتلتاىنلمنللاال زولتتك ناذ

ليفلارن ع ا

وتسمى   IEC )3ا  االلثتاونية المختصة مع المنظمة الدولية الثهابالية المكسسةذذ   تتفاعل(لرورالول90)ل
معاييا عالمية  بشأ تطويا ات اقياع ( تت مل ذذ  المكسستي  مسكولياع خاصة تسعى لمنظمة الثهاوتقنيةا

 المكسستي لهاتي  ة مختصة تابعادااية ( لدنة ينية و   900امعاييا اذ ت سا المو وع على شثل للنوعية،
( سنواع  تطله م  لدا  بأدااء استقصاء لآلااء شمل  4-5( مواص ة عالمية دديدة ثل ا 800إصداا  ا ب
( دولة ويع مختل  مداالع اينشطة االقزاز وآخاو  ، 40( منظمة م  مستخدمع النظاا تعود إلى ا1120ا

1: 2000)   

الر ةلم اصفاتلمنلمنظملاملاهدلاررب طانياذلط ةلبلل1979ب اكريلعاالليفللISO 9000لنظااوبدءل
توثيد الدودة  بط و  تشثيل لدنة ينية مختصة اصداا موص اع عالمية تتعل  بأساليه املاا ريلاردور ا

  وت ديدا  ( 2002 :30ا العزاو  ،دولة  20، اذ تا تشثل اللدنة م    ISO\ Tc 176 وقد تا تشثيل اللدنة 
للدودة م  ال اوا  ودود مواص اع عالمية  حبعد إ  اصب ISO 9000صداا نظاا  اتا  1987عاا يع

-بتو يد كسس المواص ةاالعانع وآخاو   ISOوقدمع الهيلة البايطانية للمواص اع بالتنسي  مع منظمة 
58: 2002 )  

  مصةط ةلحليفلار ةلةةالار  نان ةااشةتقلمةنلأصةلللنظاالمنلنظملاجل رةلوه لك ةلمةال(لISOاال زول)و
 نع عناا (  يISO- 2004 : 2 ا عندا التبناي  التثنايك اوالنذ  يشنيا إلنى التسناو  (   ISOSا

( المو ن ة   ISO 9000( إصنداا مواصن اع ا ISOاعتمدع المنظمة الدولية للقيناس ا 1987
 (   ISO 8402( مستندة على ُكسس وم اذيا مواص اع ا 1بالشثل ا

                                                           

3
 International Electrotecnical  Commission 
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ل(لل2ارشكلل)ل
ل رةأنظمالضمانل)لت ك دل(لوإراةةلاجل

ل(.2002:19-ارقزازلعبدلاملاركلو)املصدةل:ل

 

  1986سنة  ISO 8402المواصفة 

 ضبط الجودة، سياسية الجودة، نظام الجودة، ضمان الجودة، ادارة الجودة 

          

 ) أنظمة ( 1987سنة  ISO 9000المواصفة  

 

 ضمان الجودة الداخلية ضمان الجودة الخارجية

 

 

 

 

ISO 9001  أنظمة جودة كأنموذج لضمان الجودة في 

 Installation. التركيب Production    3. اإلنتاج Design     2التصميم    -1

 Development. التطوير Servicing   5. الخدمات 4

ISO 9002  : أنظمة جودة كأنموذج لضمان الجودة في 

 Servicing. الخدمات Installation  .3. التركيب Production  .2اإلنتاج  .1

 

ISO 9003  : أنظمة جودة كأنموذج لضمان الجودة في 

 Testing. االختبارات  Final Inspection      2. الفحص النهائي  1
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نموذا ل ما  الدودة وتبدك بالتصنميا النذ  يشنيا إلنى ت ديند المننتج اها وص بنود االيزو ذع كنظمة الدودة ب     

اسلعة ، خدمة ( المااد تثوينهنا وتعاي هنا وت ديند الهند  النذ  تناوا الوصنول إلينة  واانتناا يعننع العمليناع التنع 

ها لتغييننا طبيعننة المننادة المسننتخدمة يننع العمننل  والتاثيننه يعنننع المواصنن اع التننع ت ملهننا عملينناع اانتنناا نسنتخدم

والتصنيع، والخدماع بند المساذمة يع عملياع الت سي  وعمليناع التطنويا تعند  من  كذنا بننود االينزو وذلنك ينهنا 

 الم تاح  الاليسع للدودة وم  را  العتماد ايثاديمع   دتع

، با  الدنودة مسنكولية اادااة العلينا  Demingياسذنا يمث  اعتماد مدخل العملية يع تن يذ نظاا االيزو  اذ  و     

وطبقننا لهننذ  النظايننة يننا  ت سنني  الدننودة يننكد  إلننى ت سنني  ايداء يودنند ت نناعالع متسلسننلة يننع اانتنناا ، وا 

الدننودة وايسننعاا الواطلننة    نتننالج ت سنني رننا يتننادا إلننى معنندل كنتنناا كعلننى وبالتننالع ينناومنن  التثننالي  ، ضتخ نني

 Shaferا علنى امثانينة بقناء المكسسنة ينع العمنل وخلن  الوظنال  يندل  ذنذايكديا  إلنى زينادة ال صنة السنوقية و 

&Meredith:1997:77)  ومنن  ابنناز اواد  منندخل العمليننة  Deming    نشننا  اا صنناليي  الننناد ي وذننو منن

نقطننة ادااة النوعيننة  11وقنندا كيثنناا  ايساسننية  المنتدنناع اليابانيننة دةدننو  ايداء وخصوصننا   نظاياتننو يننع ت سنني 

 (   Waller   :1999:89ا

لDeming))للخط اتلعج ةلا .2

لقااااع اادااية التع توادنو المكسسنة اتعد عدلة الت سي  م  ايدواع المهمة التع تساعدنا يع عملية اتخاذ      

بت دينند كابننع خطننواع  الخدمننةيلسنن ة الت سني  المسننتما لدننودة  هننا، وتعننا  العدلننة بأنينع عملينناع ت سنني  ايداء 

تطبينن  بنننود االيننزو علننى الهيثننل ثأسنناس تسننتند إليننو عننند  بننل المكسسنناع التعليميننةمتعاقبننة يمثنن  اعتمادذننا منن  ق

 ( Demingاينادة من  الوصن  العمنومع لعدلنةيمث  ا، و  لايع مستوس كداء الخدمة التع تقدمهاالتنظيمع المعتمد 

( تصنننواا  معاصننناا  لمرنننل ذنننذ  العدلنننة ثمنننا و نننعة 2وبودنننو خننناس المكسسننناع التعليمينننة  اذ يو نننح الشنننثل ا(  

Deming  يهنننو يو نننح يقنننط ال عاليننناع التنننع تقنننوا بهنننا المكسسنننة ينننع  نننل مشننناثل التنظنننيا 1999عننناا   :- 

 ( Krajewski & Ritzman -1999:219ا
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a. ارتخط طللللللPlan لللل

يختنناا ال اينن  العمليننة ويننع ب رنننا الهيثننل التنظيمننع ا تخطننيط وذننو الدننزء ايول، اذ ي ننع بدايننة العدلننة يودنند ال  

  وينتا التع ت تاا إلى  ت سي  او تغييا وم  رنا يورن  ال اين  العملينة المختنااة (السياسة ، اآللة،المنهج ،النشاط

سننتااتيدية االيننزو، امننا االدااة تنسنني  عملينناع التخطننيط منن  قبننل نننوعي  منن  ااداااع كولهمننا االدااة العليننا لت دينند ا

الرانيننة يهننع الخننط الوسننط الننذ  يننابط بنني  قاعنندة المكسسننة التعليميننة والقمننة ااسننتااتيدية ، ويتثننو  منن  اكسنناء 

 ايقساا والو داع العلمية   

لللل Doاراملللللل-ب

ويااقننه ل المكسسننة التننع تت ننم  انتقنناء مسنناا م نندد لمسننتقبين ننذ ال اينن  الخطننة بعنند اندنناز عملينناع التخطننيط    

اذ ، تدمع البياناع باستمااا لقياس الت سنيناع ينع الهيثنل التنظيمنع ويعيد توديهها خالل السق  الزمنع، و التقدا 

 ، مع اايادة م  معلوماع التغذية العثسية  عند ال اواةوتص ح االن ااياع  تور  كية تغيااع يع الهيثل

لللل    Checkجةلةلارتدة قللللل

مندس تشنابو النتنالج منع ايذندا  الم نددة ينع  ايدنادخطنواع العمنل  م  خاللل اي  البياناع المدموعة ي لل ا   

ذا ظهاع عيوه يانو قد يثو  م  ال اوا   عملينة تغيينا إيقنا   ينتا   يعيد ال اي  الخطنة كوكخطواع التخطيط وا 

  الهيثل التنظيمع السالد

لللل  Actاختاذلاألجقاءلللللل-ر

نموذا م دد للمكسسة ،  سه المواق  والظاو  والنتالج الناد ة ينع المسنتقبل وعلنى اة وتطويا يدا  صياغ   

عملية تغييا الهيثل التنظيمنع المنق نة لثنع تصنبح اادنااءاع القياسنية لثنل على توري  ال اي  ذذا ايساس يعمل 

عملياع ت سي  الهيثنل التنظيمنع يستخدمها وم  را قد يودو ال اي  المكسساع التابعة يع استخداا  م  يمث  إ 

  Deming( يو ح عدلة 3والشثل ا
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 ( 3شكل )

 Deming عجلة التحسين المستمر 

Source : Krajewski & Ritzman -1999:219. 

 للبتصقف

ة تود  إلى تقليس عملينة االيزو بتنظيا المكسسة وت ديدا  بإستااتيدية الدودة يالت سيناع يع كداء الخدم يكرا   

تغييننا الهيثننل وبالتننالع تقليننل مشنناثل التنظننيا  و كغننناء عملينناع  ننل المشننثالع بالت اصننيل ال نيننة والعلميننة ويمثنن  

 والتنايسية التع توادهها البيلة ثتشا  ال اس والتهديداع اادااة م  ا

لStructure Organizationل-اهل كللارتنظ ميل: .3

بوصنن و مخطننط التقسننيماع االساسننية لعالقنناع السننلطة وينن  الهيثننل التنظيمننع ى تعتمنند الدننودة علنن       

 لت قين  كذنندا  واادلمنااسنتخدامها  االينااد والتنسني  يننعيننع اقابنة  التعليمناع التنع تو ند ايدوااالقنواني  و 

المكسسة، اذ تنامع وتعقدع ال اس والتهديداع التنع توادنو دنودة التعلنيا  بسنبه عوامنل عندة منهنا  دنا 
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ة يمثننن  الهياثنننل التنظيميننن   ننننوعي  مننن  اوي ننندد البا رننن (Jones-1995:12).المكسسنننة ورقاينننة كياادذنننا 

 -التطا  إليهما على الن و اآلتع:

o :ل-ه كللتنظ ميلعض يStructure Organic ل

  العنامليت م  تبادل المعلوماع و تو يد دهنود  ال عالياع التعتصميا ( بأنو نمط  لDaft – 2001:86يص و ا   

  المستوياع اادااية المتنوعةيع  سلسلة ااماة م  خالل المكسسةداخل 

o :ل-ه كللتنظ ميلآيللStructure Mechanistic ل

المكسسة وت ديد المسكولياع داخل  كنو تاثيه اينشطة واايااد (James et al- 2003:378)ياس         
مث  التعا  على ال ا  بي  الهيثل الع و  واآللع م  الاسمية يداء ااعمال  ويالمداميع والصال ياع وتوديو 

 (  1خالل الددول ا

ل(1جدولل)

لولاآليللاهل كللارتنظ ميلاراض يلبنيلمقاةنا

 الهيكل اآللي أو الميكانيكي الهيكل العضوي الوظيفة ت

1 

 القيادة

 

 

بددددددين الر سددددددا  و تهددددددتم بالعالقددددددات التنظيميددددددة 

مر وسين ف  تحديد األنشطة ويسمح للالمر وسين 

 و إبدا  األفكار و المعتيدات.مناقشة اليرارات 

و الثيدددددددة   والتشددددددد ي  اإلدراكتهدددددددتم بددددددد

بالمر وسددين ودراسددة مشدداظل الوعيفددة مددع 

 وعد التدخل ف  صناعة اليرارالر سا  

2 
الحوافز 

 والدوافع

االفدراد  تشجيعالمادية والمعنوية ل حوافزالاست دام 

 وحدثهم علدى المؤسسدةالمواقف اإليجابية فد   على

 إنجاز أعمالها و تحييا أهدافها.

اسددت دام الحددوافز الماديددة المتمثلددة بالعيوبددة 

األفدددراد الدددذين يمارسدددو  مواقدددف  مسدددا لةو

 المؤسسةسا د ف   ت تلف عنسلبية 

 االتصاالت 3

يأخذ االتصال أشكال م تلفة وفدا متطلبدات العمدل 

الدددوعيف  لنيدددل األوامدددر والتعليمدددات والميترحدددات 

 .اختياريبشكل 

تعتمد المؤسسة وفا هذا الهيكل علدى قندوات 

والتعليمددات  األوامددراالتصددال النددازل لنيددل 

 ألفراد العاملينل

 التكامل 4
يشمل االفراد العاملين ف  المسدتويات مفتوح تنظيم 

اإلداريددددة الم تلفددددة السدددداعية لتحييددددا الفعاليددددات 

على االفددددراد  فدددد  ييتصددددر مغلددددا تنظدددديم 

ات األدنددددددى لتحييددددددا الفعاليددددددات المسددددددتوي
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 التنظيمية  فهو تنظيم ضيا .التنظيمية

 القرار 5
ت ويددل الصددالحيات  مرظزيددة فدد  ات دداا اليددرارال

 لالفراد ف  الهيكل التنظيم 

 المسدتويات اليدرار يصدنع فد ات اا  مرظزية

 العليا اإلدارية

 األهداف 6
فدد  المسددتويات   تحدددد بمشددارظة األفددرادجماعيددة 

 اإلدارية

فدد  المسددتويات اإلداريددة العليددا  تحددددفرديددة 

 وال يسمح لالفراد المشارظة ف  صياغتها

 الرقابة 7
وتسدعى  الرقابة الذاتيدة المرظزية تهدف إلى تحييا

 .إلى حل المشاظل

االفدددددراد  محاسدددددبة  مرظزيدددددة تهددددددف إلدددددى 

 األخطا عن المسؤولين 

 األداء 8

أدا  جيدددد يهدددتم بالتوجيهدددات اات العالقدددة بتطدددوير 

والموارد البشدرية مدن خدالل االتصداالت  المديرين

 التفاعلية

التوجهددددات اات العالقددددة األدا  وان فددددا  

 الموارد البشريةالمديرين و بتطوير

 Source: James et al -2003 : 380 

ء المهننا للمكسسننة ذننو ا  تثننو  قننيا وعنناداع وكنظمننة وتشننايعاع الدننودة تصننوااع اياقيننة يننع نظاتهننا إلننى شننعوال

ظيميننة مننع طبيعننة النشنناط الننذ  تعمننل ييننة،والى ت اثنناع المنايسنني  والتطننوااع المتنوعننة يننع بيلتهننا  العالقنناع التن

ونقتاح  اواة اعتماد ذيثل تنظيمع ت اعلع يلزا إداااتها الب نث ال نايس عن  ا تيادناع زبالنهنا والبند ا  تننعثس 

 ذذ  اال تياداع يع  تصميا ذيثل عملياع الخدمة 

o ع ةليللاهل كللارتنظ ميلارتفالStructure Interactionل

يعتمد الهيثل الت اعلع على عملية المزا بي  ، الهيثل التنظيمع الع و  واآللع من  خنالل النظنا إلنى التنظنيا     

منن  منظننوا عمليننة ت اعننل تنظيمننع بنني  الممااسنناع العمليننة للخدمننة ونتننالج التاثيننز علننى الزبننو  ، والتننع تتطلننه 

يع طله الزبو   لت ديند العالقناع الوريقنة منع الزبنال  ويهنا ا تيادناتها واغبناتها  استدابة سايعة وماونة للتغييا

المتغياة ، وت ويض عناصا الهيثل التنظيمنع ينع اتخناذ قنااااع التقنديا ال اعنل للخدمنة وتقنينة المعلومناع وعالقناع 

التننع تصننداذا ااداااع  شننااثة وريقننة بنني  مننواد الخدمننة ومقتنيهننا منن  خننالل التنسنني  بنني  التعليمنناع والتشننايعاع

المختصة وال يمث  ت قي  تنسي  معنو  بدو  يها دميع العالقاع التنظيمية الم يطة بالهيثل التنظيمع  وا  خنط 

التنظننيا الت نناعلع دننزءا متثننامال منن  اسننتااتيدية متقدمننة المسننتوس تعمننل عبننا الوظننال  االداايننة وال نيننة وايقسنناا 

 نندد مسننتقبل التنظننيا يننع البيلننة منن  خننالل دااسننة سلسننلة تلنن  مسننتوياتها وتالعلميننة وتشننمل ثننل العنناملي  يننع مخ
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عاض الخدمة وا تياداع الزبنو    ويمثن  تعاين  الهيثنل التنظيمنع الت ناعلع بأننة بنناء تنظيمنع يسنها ينع ايدناد 

شننااثة ت اعليننة تسننمح بمننزا الث نناءاع الاليسننية لنننوعع التنظننيا مننع نقنناط القننو  واامثانينناع للزبننال  يننع ت قينن  

 ايذدا  

ل Scientific Quality defiance  ل-حتد اتلج رةلارتا ةل مل:ل .4

تختس دودة التعليا بتطويا وماادعة إستااتيدية المكسسة التعليمية، وآلياع تن يذ الدودة يع التقسيماع      

اادااية الاليسة ، وت ليل عملياع ت سي  ايداء يع المستوس ايدنى لغاض تذليل المشثالع ذاع ايبعاد 

يمية ، وماادعة التقاايا الدواية ع  سيا العملياع وتقديا التوديهاع لاليااد يع معوقاع ايداء ، اذ ا  التنظ

للمكسسة تأريا ثبيا يع إتا ة ال اس اماا ااداااع لايع مستوس الخدمة  وعلى ذذا ايساس تتعاظا الت دياع 

المتمرل يع البيلة وال دا والرقاية والماثزية  التع توادهها دودة التعليا العالع بسبه تعقيد الهيثل التنظيمع

      -والتداخل يع ت ديد مكشااع الهيثل التنظيمع:

o   طبيعة المعاييا غيا المنظواة التع تشدع ال ثا الشخصع والت ثيا المختا  تدا  ت قي  الغناض ولنيس تدنا

 اتباع اادااءاع العلمية لدودة الخدمة  

o  لتعلننيا وعنندا تننويا معنناييا المنايسننة اانتاديننة للخنندماع التعليميننة ويتبننع ذلننك للمكسسنناع االقننداة االسننتيعابية

 اختالالع ذيثلية يع عملياع القبول الماثز   

o    للت ننول التعليميننة  بمختلنن  المكسسنناعالتنظيمننع المناسننه لمزاولننة نظنناا االيننزو كساسننياع ت سنني  المنننا

 لألستاذ والطاله   دية تلبع اال تياداع ال عليةعبا إستااتيدودة الخدمة وبشثل تدايدع م  الخدمة إلى 

o  ش و الموااد كدع إلنى عندا ماوننة الهيثنل التنظيمنع ينع التعلنيا سناذا ينع بنطء التثيين  منع مسنتدداع ادااة

 الدودة  يع التعليا العالع ، ي ال ع  القيود ال ثومية التع ت ثا مكسساع التعليا العالع 

o  تنشنننيط عمليننناع دنننودة الخدمنننة بسنننبه سنننيطاة    الدنننامعع ينننع كسننناليهإيدننناد آليننناع مناسنننبة للتعننناوثي ينننة

 التشايعاع القانونية التع كذملع دوا القياداع الدامعية 
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o  تو يد الدهود لتطبي  بنود االينزو و تنسنيه ااينااد ينع دماعناع  بهد  عملياع التعليا العالعذندسة صعوبة

     االداءعمل اسمية تتميز بايداء العالع لتن يذ عملياع ت سي

 

 

 

 -:لاملبحثلارثارث:لاادطاةلارتطب قي

بهد  تطبي  الدااسة يع مكسساع التعليا يتطله النظا الى مدتمع  -: األباارلاالساس الملتةرياتلاردةاسال

الدااسة وطبقاتو  اذ يختل  االيااد الى  د ثبيا يع قدااتها ال ثاية والعلمية ل ها بنود االيزو والهيثل التنظيمع 

الدة النقاط الدوذاية يع الدااسة والسعع الى ت ليل إداباع االيااد يع االستبانة ييما يتعل  ببنود االيزو ومع

 -كبعاد كساسية :  3والهيثل التنظيمع الذ  يت م  

  قياس الدودة باستخداا معاييا االيزو يع مكسساع التعليا العالع 

 ا الهيثل التنظيمع الت ثيا بقيود وم دداع الدودة العتماد آلياع تغيي 

  يلسنن ة التنظننيا الدننامعع يننع صننياغة معنناييا االيننزو وت دينند ذيثننل التنظيمننع  يسننها يننع توظينن  قنندااع

 المكسسة العلمية والمادية لت قي  ايداء المتميز 

ااد ل ها وادااك بنود االيزو وللتعا  على خصالس اي  1،2،3ذذ  ايبعاد تأخذ شثل ماتبع ابتدك  بالخطوة          

العمنا والعننوا  النوظي ع والت صنيل ( و 6( كنرنى ا29عينة الدااسة يع مكسسناع التعلنيا  من   ينث الدننس ذثنا ا

لوصفلع نالاردةاسا(2جدولل))للللللللللللل-العلمع وعلى الن و اآلتع:

 العمر 

 المجموع 69---60 59---50 49---40 39---30 29--- 20

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

 10 0.29 20 0.57 3 0.09 2 0.05   35 100 

 المجموع م.مالحظ  اداري  مدير تدريس العنوا  
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 % ت % ت % ت % ت % ت الوعيف  

20 0.57 2 0.05 8 0.23 5 0.14 35 100 

المؤهل 

 العلم  

 المجموع دبلوم تين   بكالوريو  ماجستير ظتوراة

 % ت % ت % ت % ت % ت

3 0.1 17 0.49 12 0.34 3 0.1 35 100 

 نيإعداد الباحثمن  المصدر: 

لل-وصفلمتةرياتلاردةاسالوتشخ صهال:لللللللللللللللللللللللللللللل

لل-وصفللبن رلاال زولواهل كللارتنظ ميلوتشخ صهاليفلمؤسساتلارا ةل م:

لمتغيننااع ا ( إلنى التوزيننع والوسنط ال سننابع المنوزو   و االن نناا  المعيناا  ل4( و ا3يشنيا الدننداول ا           

C1—C20ينع ت سنيا النتنالج علنى  ا ( التع نعدذا اموزا" إ صالية لبنود االينزو والهيثنل التنظيمنع اذ ياثنز البا رن

ذثا ثل بند م  بنود االيزو والهيثل بدا" بالمعدل العاا وم  را نتطا  إلى ال د ايدنى و ال د ايعلى الذ   ي  نا 

   -:بات ا  إيااد العينة وعلى الن و اآلتع

 -تفسريلنتائجلبن رلاال زو:

ينااد العيننة مت قنو  علنى ك( من  إدابناع 0.73  نسنبة اك( الخاس يع بنود االيزو إلى 3تبي  نتالج الددول ا      

(، ومنا يندعا ذلنك المعلومناع، إذ تااو نع 2.60تويا بنود االيزو يع الو ندة العلمينة ، وبنان اا  المعيناا  مقنداا  ا

يزو التع تمرل إدابة إيااد عينة الدااسة ع  مكشااع االيزو، ما بي  قيمة ال ند ايدننى المتمرنل ايوساط  ل قااع اال

( المتعل  بدليل ا تياداع المكسسة المادية المبنانع الت تينة لتطبين  االينزو ورنال  اسنمية C9باادابة على البند ا

 ( 0.62ت م  معلوماع دقيقة ع  البنية الت تية يع المكسسة البالغ ا

اذ ينننناقن ا  البنند مننن  صننياغة كذننندا  إسننتااتيدية تنسننندا منننع ( C10( للمكشننا ا0.83و ال نند ايعلنننى ا       

يننااد العينننة كالتننع تقيسا (C2,C5( ، ومكشننا  ا2.33متطلبنناع إعننداد دليننل االيننزو النندولع  و بننان اا  معينناا  ا 

لي  ينع ايقسناا العلمينة واادااينة تسنها ينع مت قو  علنى ا   ت ندد اادااة المسنكولياع والصنال ياع لألينااد العنام
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تطبينن  االيننزو  عليهننا تخصننيس سنندالع لنظنناا االيننزو تتعلنن  بمعلومنناع عنن  تنندايه اييننااد العنناملي  ثننال   سننه 

ينع  ني  بناقع بننود ( علنى التنوالع ، 2.01, 2.11(وبنان اا  معيناا  ا0.82 , 0.81تخصصنو العلمنع ( البنالغ ا

( علنى مقيناس اادابنة النسنبية 50.يت ح كنها كعلى م  الوسط ال ا ع البالغ ا  (C8,C7,C6,C4,C3,C1االيزوا

    (  2.88,2.03,3.27,2.74,2.97,2.83إ دس عشا اتبة، وبان ااياع معيااية بلغع على التوالعا

ل(3اجلدولل)

لارت ز علارتكقاةيلولار سطلاحلسابيلولاالحنقافلاملا اةيلربن رلاال زو
 

 بنود االيزو  

 اإلجابة النسبي مقياس

 االستجابة االيجابية ......................  عدم التأكد  .........................االستجابة السلبية

المؤشررررررررررررررررررررررررات 

 اإلحصائية

الوسط  0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

 الحساب 

االنحراف 

 المعياري

C1 7 10 5 0 10 0 0 1 2 0 0 0.76 2.83 

C2 8 11 6 3 5 0 1 0 0 1 0 0 .81 2.11 

C3 5 7 4 5 0 8 0 0 0 6 0 0.65 2.97 

C4 4 11 4 3 7 1 1 2 1 0 1 0.72 2.74 

C5 10 18 0 2 0 0 3 0 0 1 1 0.82 2.01 

C6 8 8 6 3 5 0 4 0 0 1 0 0.77 3.27 

C7 9 11 3 2 6 0 1 1 2 0 0 0.78 2.03 

C8 5 7 5 0 4 8 0 0 0 5 1 0.64 2.88 

C9 4 8 4 5 0 3 0 5 0 6 0 0.62 2.90 

C10 6 15 4 7 0 2 1 0 0 0 0 0.83 2.33 

 2.60 0.73  المعدل 
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لN = 35لللوفقالرنتائجلاحلاسبالاالركرتون ا.ع ةلما نيارباحثلأعدارمنللل-املصدة:

ل

ل

ل

 

لل-تفسريلنتائجلاهل كللارتنظ مي:لل

( ومتغيراترره االرتفرراع النسرربي أو بينررت نتررائج التحليررل اإلحصررائي لمؤشرررات )الهيكررل التنظيمرري    

( 0.68االنخفاض النسبي للوسرط الحسرابي لمتغيراتره، إذ بلرو الوسرط الحسرابي المروزون العرام لره )

(. إذ تراوحررت األوسرراط الحسررابية لمتغيراترره الترري تمثررل اإلجابررة 2.65وبررانحراف معيرراري مقررداره )

التنظيمرري ، مررا بررين قيمررة الحررد األدنررى  ألفررراد عينررة الدراسررة عررن األسررئلة المعتمرردة  لقيرراس الهيكررل

( المتعلق تنفذ المؤسسة عمليات قيراس ومراقبرة األداء برأدوات C19المتمثل باإلجابة على السؤال )

( للسؤال 0.80( والحد األعلى )0.61وأساليب تتمتع بالدقة المطلوبة لنتائج عمليات الخدمة.البالو )

(C14عن اإلجابة تضع المؤسسة األنظمة وا ) ،لتشريعات التي تحاسب المقصر طبقاً  لـ مبدأ العدالة

ومن خالل مقارنة أوسراط اإلجابرة (2.43,3.02بانحراف معياري على                          التوالي )

يتضح أنها أعلرى  مرن الوسرط  الفرضري ( C20,C18,C17,C16,C15,C13,C12,C11لألسئلة    )

لغرررررررررررررررررررررت األوسررررررررررررررررررررراط مقيررررررررررررررررررررراس اإلجابرررررررررررررررررررررة إذ ب (علرررررررررررررررررررررى50.البرررررررررررررررررررررالو )

.وبانحرافررات معياريررة بلغررت علررى ( 0.72,0.63,0.70,0.76,0.65,0.74,0.62,0.63)الحسررابية

( يبررين توافررق  4كمررا فرري الجرردول ) (2.20,2.82,2.63,2.51,2.77,2.13,2.90,3.12)الترروالي 

 أفراد العينة بشأن مؤشرات الهيكل التنظيمي في المؤسسة.
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ل(2اجلدولل)

لكقاةيلولار سطلاحلسابيلولاالحنقافلاملا اةيلملؤشقاتلاهل كللارتنظ ميلارت ز علارت
     

 الهيكل التنظيمي  

 مقياس اإلجابة النسبي

 االستجابة االيجابية ....................... عدم التأكد ..........................االستجابة السلبية

المؤشررررررررررررررررررررررررات 
 اإلحصائية

الوسط  0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

 الحساب 

االنحراف 

 المعياري

C11 5 7 5 0 4 8 0 0 0 5 1 0.63 3.12 

C12 4 8 4 5 0 3 0 5 0 6 0 0.62 2.90 

C13 7 9 5 0 10 0 0 1 2 0 1 0.74 2.13 

C14 9 11 5 3 1 0 5 0 0 1 0 0.80 2.43 

C15 5 7 4 5 0 8 0 0 0 6 0 0.65 2.77 

C16 8 6 8 3 5 0 4 0 0 1 0 0.76 2.51 

C17 0 11 0 11 10 0 0 1 2 0 0 0.70 2.63 

C18 5 7 5 0 4 8 0 0 0 5 1 0.63 2.82 

C19 4 8 4 5 0 3 0 5 0 6 0 0.61 3.02 

C20 7 7 2 10 0 4 1 1 3 0 0 0.72 2.20 

 2.65 0.67  المعدل 
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لN = 35لللوفقالرنتائجلاحلاسبالاالركرتون ا.ع ةلما نيأعدارلارباحثمنللل-املصدة:
 

 

 

 

لل-اختباةلفقض اتلاردةاسال: .1

وبغيننة التأثند منن   -الت لينل اا صنالع  لعالقنناع االاتبناط بنني  بننود االيننزو ومكشنااع الهيثننل التنظيمنع:           

الهيثننل  1معنويننة  عالقننة االاتبنناط بصننواة ثليننة بنني  بنننود االيننزو مدتمعننة ا المتغيننا المسننتقل ( والمتغيننا المعتمنند 

  -يقد قاا البا را   باختباا ال ا ية اآلتية :التنظيمع ، 

 إلنى 3تودد عالقة ااتباط ذاع داللة إ صالية بي  بنود االيزو والهيثل التنظيمع  إذ يشيا الدندول ا  )

( tالقننيا الثليننة للعالقننة بنني  مثوننناع المتغيننا المسننتقل و مثوننناع المتغيننا المعتمنند، ي ننال عنن  قننيا ا

 الم سوبة 

ل(4جلدولل)ا

االةتباطلبنيلاهل كللارتنظ ميلوبن رلاال زولاملتمث ةلال)لارتصم مل،اادنتاجل،اررتك بل،اخلدماتللعالةال
ل(للاحملس بال.t،ارتط  ق(لمعلة مل)ل

بنود  
(  الجدوليةtقيمة )  التطوير الخدمات التركيب اإلنتاج التصميم االيزو

5 

                                                           

 غرا  هذ  الدراسة.المتغير المعتمد أو التابع تعد مرادفات إل 4

5
 (t( تم است راج قيم )t( الجد ولية، اعتمادا" على عدد المشاهدات )N( ومستوى معنوية )0.05—0.01.) 

 (.0.05)*( تعن  وجود عالقة ارتباط معنوية عند مستوى الداللة )  

 (.0.01)**(تعن  وجود عالقة ارتباط معنوية عند مستوى الداللة) 
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الهيكل 
 التنظيم     

0.81** 0.63* 0.58* 0.70* 0.83** 0.88** 0.05 0.01 

( tقيمة ) 
 المحسوبة          

13.248 1.976 1.826 2.337 11.628 9.336 1.967 2.457 

 )توجد عالقة ارتباط موجبة واات داللة إحصا ية عند مستوى معنوية  اليرار 
( بين المتغيرات المذظورة باستثنا  بند التصميم 0.05،)  ( 0.01

   ( 0.01إحصا ية عند مستوى ) واإلنتاج والترظيب إا ال توجد داللة

 درجة الثية

 

.99                      .95 

ل.ارباحثانللوفقالرنتائجلاحلاسبالاالركرتون الأعدارل-املصدة:
 

للل-تشريلارنتائجلار اةرةليفلاجلدوللأعالهلإىللمال أتيل:

والهيثل التنظيمع ثمتغيا تابع، إذ ودود عالقة ااتباط مودبة وذاع داللة إ صالية بي  بنود االيزو ثمتغيا مستقل   1

بنننود االيننزو  علننى(  وتنندل ذننذ  القيمننة علننى ودننود انسننداا وتواينن  بنني  إيننااد العينننة 0.81بلغننع قيمننة االاتبنناط ا

( وذنع (13.248بلغنع   ة( الم سوبة لعالقة االاتبناط بني  المتغينااع المنذثوا tوالمكشااع وما يدعا ذلك إ  قيمة ا

( وذننع عالقنناع معنوينة امننا عالقنناع االاتبنناط بنني  الهيثننل وبنننود 2.457ددوليننة البالغننة ا (   الtاثبنا منن  قيمتننع ا

(  0.88، 0.83 ، 0.70،   0.58،  0.63االيزو ا التصميا ، اانتاا ، التاثيه ، الخدماع ، التطنويا ( اذ بلغنع ا 

تودند عالقنة ااتبناط  -تنس بنن: على التوالع ، وتشيا الى دود عالقاع ااتباط مودبة تعزز م  قبول ال ا ية التع

 ذاع داللة إ صالية بي  بنود االيزو والهيثل التنظيمع بمعنى تطبي  الدودة باستخداا بنود االيزو 
( t( الم سنننوبة لعالقنننة االاتبننناط المودبنننة بننني  بننننود االينننزو والهيثنننل  اذ بلغنننع قنننيا اtتنننا ت ديننند قنننيا ا   2

(  t(  وبما كنها اثبا م  قيا ا 9.336، 11.623 ، 2.337 ، 1.826،  1.976الم سوبة على التوالع ا 

( باسنترناء بنند التصنميا واانتناا والتاثينه  إذ ثاننع قنيا 0.05 & 0.01الدد ولية عند مستوس معنوينة ا

  وذنذا يندل علنى قبنول ال ا نية 0.05 )( الدد ولية عند مستوس معنوية ا t( الم سوبة اثبا م  قيا اtا

 ااتباط ذاع داللة إ صالية بي  بنود االيزو والهيثل التنظيمع تودد عالقة   -التع تنس :

لل-اختباةلارفقض الارقئ سالارثان ال: .2

بهد  التأثد م  معنوية  عالقة التأريا بصواة ثلية بي  بنود االيزو ا التصميا ، اانتاا ، التاثيه ،     

  -اآلتية :الخدماع ،التطويا ( والهيثل، يقد قاا البا را   باختباا ال ا ية 
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    تودد عالقة تأريا ذاع داللة إ صالية بي  بنود االيزو والهيثل التنظيمع 

(   إلى القيا الثلية لعالقة التأريا بني  مثونناع المتغينا المسنتقل و مثونناع المتغينا 5إذ يشيا الددول ا

 ( F( الم سوبة واختباا اtقيا ا ي ال ع المعتمد، 

 

 

ل(لل 5اجلدولل)

االحنداةلاربس طلرق اسلتأثريلبن رلاال زولاملتمث ةلالبةل)ارتصم ملتقد قلماامالتل
ل(.Y،اادنتاج،اررتك ب،اخلدمات،ارتط  ق(يفلاهل كلل)

 Constant بنود االيزو  (  قيمةtالجد ولية  )  معامل
 التفسير

( fقيمة )
 المحسوبة

 ( الجدوليةfقيمة )

B0 B 0.05 0.01 R2  0.05 0.01 

الهيكل 
 التنظيم  

-22.014 

 

0.245 

29.243  

 

1.371 

 

1.967 

 

2.457 0.66 28.207 4.17 7.56 

 (tقيمة)

 المحسوبة

0.15 9.811 

 البا را   ويقا لنتالج ال اسبة االلثتاونية  كعدادم    -المصدا:

 

ل-(لاملذك ةلأعالهللمال أتيل:5 تضحلمنلاجلدولل)ل

( الدد ولية F( ،ذع اثبا م  قيمة ا28.207البالغة ا نموذا االن داا البسيط ،ي ( الم سوبة Fإ  قيمة ا -1

( وذذا ما يدل على قبول ال ا ية الرانية وما يدعا ذلك ربوع معنوية 0.05( عند مستوس معنوية ا4.17البالغة ا

 نموذا االن داا عند إ دس كو ثال المستويي  ك
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داللة إ صالية عند  وتنظيمع وذذا التأريا ذيع الهيثل ال اثبيا  اوعلية يمث  القول إ  لبنود االيزو تأريا      

 ( 95%مستوس المعنوية المذثوا وبدادة رقة ا

( الرابع عندما يثو  المتغيا t( مقداا ا0.15( الم سوبة تمرل القيمة ايولى اtلنا عتبي  ا  قيمت -1

المتغيا  ( تمرل مقداا الت س  الذ  يطاك على9.811، يع  ي  إ  القيمة الرانيةااالمستقل يساو  ص ا 

( الرانية الم سوبة ذع اثبا م  قيمة tالمعتمد بزيادة و دة وا دة م  المتغيا المستقل، وبما إ  قيمة ا

( ، مما يدلل على ربوع معامل االن داا 0.05( عند مستوس معنوية ا1.967(  الدد ولية البالغة اtا

 نتالج الت ليل اا صالع   يع الهيثل وذذا ما دلع ا( يعنع إ  لبنود االيزو تأريا B1=29.243ا

( م  66.%و ح ما نسبتو ات  ( إ  بنود االيزو0.66( البالغة اR2يت ح م  قيمة معامل الت سيا ا -2

( يتعود إلى مساذمة عوامل كخاس 44.%ما النسبة المتبقية البالغة ا، ا التغيااع التع تطاك على الهيثل

  غيا داخلة يع النموذا

 الرانية نتالج الت ليل اا صالع ويمث  التأثيد على ص ة وربوع ال ا ية  وبناءا" على ما تقدا م     

 والهيثل التنظيمع  مدتمعة تودد عالقة تأريا ذاع داللة إ صالية بي  بنود االيزو -التع تت م  :

ل-املبحثلارقابعلاالستنتاجاتلوارت ص اتل:

 -:اوالً:لاالستنتاجاتلل

مكشننااع و بنننود االيننزو  ادذننا اتودنند عالقننة ااتبنناط ذاع داللننة إ صننالية بنني  التننع م  ولننىال اقبننول ال ا ننية الاليسننة   1

  (Spearmanباستخداا ااتباط الاته لن ا الهيثل،

مكشنااع الهيثنل و  بنود االينزوالتع تت م  اتودد عالقة تأريا ذاع داللة إ صالية بي   الرانيةقبول ال ا ية الاليسة   2

 ع الوص ع باالعتماد على نتالج الت ليل اا صال ،

بسبه تباي  تودهاتها  مكشااع الهيثل التنظيمع الع و  واآللعتتباي  ودهاع نظا اييااد المختصي  يع ذذا المدال   3

يقد يتشدد بعض المدياي  ينع تطبين  التعليمناع بينمنا يتسناذل النبعض اآلخنا ينع  ني  ينظنا وتخصصاتها ال لس ية 
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لتطبين  وبنذلك يقنع غنالبيتها ينع خنط الوسنط وذنو منا يسنمى بنأرا اغله المندااء النى التعليمناع علنى  ند سنواء من  ا

  الهيثلية الماثزية

وثمنا  يظهنا ينع  مكسساع التعليا وت ديدا يع الدامعة لا تل  عناصا التنظيا ا الزبال  ( االذتماا الثايع يع اغله   1

   الهيثل التنظيمع يع قبول الدااساع والب وث التع تخوض يع مدال مكسساعتادد ذذ  ال

كدالهننا علننى  ث نناءة ننع  بنناامج تصننميا وتاثيننه عملينناع الخدمننة وتداذننل دواذننا يننع ت دينند مهنناا المنتسننبي  وايننع   5

  اعتباا ك  ذلك  ياتبط  بص ة خاصة بمستوياع االدااة العليا يع الوزااة

 -ثان ًا:لارت ص ات:

ها تسناعدنا  تبنع بنود االيزو ثمتغيااع تسنها ينع ت سني  ايداء ودااسنت  على  ث الدامعاع  1

 معاييا االيزو يع صياغة 

مكسسنناع التعلننيا  وتأثينند دوا الهيثننل التنظيمننع الت نناعلع  يننع  نناواة التاثيننز علننى الزبننال    2

   يع معاييا االيزو والب وث التع تخوض اعداد التقااياو  ،باامج تن يذ الدودة يع

وبيلتهنا لت قين  عملينة  التاثيز على دوا االيزو يع توري  العالقاع الت اعلية بي  المكسسنة  3

 التثامل االدتماعع 

ولتننوييا  ودواذننا يننع ت دينند المسننكولياع  ،كنظمننة تصننميا وتاثيننه الخدمننة  كذميننة تعزيننز  1

   تن يذ بنود االيزو صياغة ايذدا  وسبل ومنها توخع المو وعية يع ايذمية الشعوا ب

 والمتمرل باآلتع:نود االيزو لبباالعتماد على التطبي  ال علع  ت عيل آلياع المنا  التنظيمع  5

  ننث ااداااع علننى اعتمنناد ذيثننل تنظننيا ت نناعلع يسننها يننع ت دينند صننال ياع ومسننكولياع 

اييننااد داخننل المكسسننة وخاادهننا لثننع يصننبح الماكوسنني  دننزء منن  عمليننة التنظننيا وتثننو  

 المسكولية مشتاثة    

  االذتماا الداد بمشاثل التعليا العالع والسعع إلى تداوزذا 
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 تاثيز على معاييا التعليا م  خالل إنشاء وريقة عمل مشتاك تعتمد على التغذية العثسية ال

 لادود كيعال المنتسبي  بنود االيزو والهيثل التنظيمع الت اعلع 
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