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 الملخص :

تسعى المؤسسات التعليمية جاهدة من  الن و ع نل الالونو عالجناام  النى       
تحسي  ادائها عالحفنا  للنى تيفينل الجناام  عالنا ابسناليي الحديالنة عىنعب  النى 
جعو مالاجاتها تتياسني عوجيعنة الحاجنة الملحنة للمجتمنل عتعتجنا ادااة الجنعدة 

منن  اساسننيات الننب للننق الشنناملة احنندم اهننق الونناا الننب لمليننة الجيننا  جمننا تحملنن  
ابدااة تت م  الع ائف المهمة المتماللة جالتالويو عالتي نيق عالاااجنة عالتعجين  
، عيعننند الت ينننف منننل لملينننات التةيينننا المسنننتماة عالت ننندق الال ننناالب الهائنننو اعلنننى 
ابهننداف التننب تسننعى ادااة الجننعدة الشنناملة الننى تح ي هننا الننب مؤسسننات التعلننيق 

د للنى حسن  مالاجاتهنا من  الولجنة عالنا الميناه  العالب عللك من  الن و التي ين
عالجننناام  المعننندة التنننب تتياسننني عحاجنننة سنننعا العمنننو ، لنننللك تعننند التوجي نننات 
ابجاائيننة لعمليننة التيفيننل هننب الوايننا بالجننات حسنن  ابدا ، عالننب ااسنناق التاجيننة 
الايا ننية الننب  ليننة التاجيننة ابساسننية تننام ا  لمليننة متاجعننة تيفيننل جيننعد ادااة 

الشاملة تيالل ميحى ا الا م  المفاىو ابالام  عيها تتعامنو منل الجسنق الجعدة 
 عالله  . 

لننللك لمنند الجاحننا الننى اسننتالداق التوجي ننات ابجاائيننة التننب حننددها الجاحننا      
( النب جحالن  المعسنعق ) التوجي نات ابجاائينة 5002أ.ق.د    ) محمد ججا دايي 

تعندي ت للين  علا ن  للنى ل ما  الجعدة النب التعلنيق الجنامعب منل اجناا  ال
الالجاا  م  اجو التماده  يداة ااجلة للدااسة جيا ا  للنى تعىنيات الدااسنة التنب 

 الدها الجاحا عللك لجيا  مدم م ئمت  مل ادعات الجحا . 
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The Procedural Applications of Universal Quality 

Administration in Physical Education and Sport Science 

Departments From Workingmen Viewpoints 

Ali Abdul-Karim Abdullah Al-Saffar 

 

Abstract 

   Universal quality administration is considered one of the 

basic factors which aims at bringing about and going along a 

shift in communication that  is important in the educational 

process. The sample of the study comprises the instructors 

specialized in the physical education and sport science. The 

measurement form of the procedural applications has been 

used and conclusions were of great importance for the 

instructors of physical education and sport science.  

 
 اهداف الدراسة 

  -ا ييتب :تهدف الدااسة الى تح يا م    
 لاض مفهعق الجعدة عادااة الجعدة الشاملة ع ما  الجعدة . -4
 التعاف للى متولجات عمععاات توجيا الجعدة الشاملة الب التعلق الجامعب .  -5
 ت ديق يمعلج م تاح للتوجي ات ابجاائية ل ما  جعدة التعليق الجامعب .  -3

  -مفهوم الجودة : -0 -اوال :

( عيعينب جهننا الشنب  اع الشنالج عداجننة Qualitiesا  مىنول  الجنعدة )     

ىنن ح  عهننب ب تعيننب ابال ننو اع ابحسنن  دعمننا  ، عايمننا هننب مفهننعق يسننجب 
يالتلف الي ا ه جاالت ف الجهة المستفيدة مي  سعا  ا ا  الزجع  ، اق المىمق ، 

 اق المجتمل ، اق المي مة . 
اجة تفعا يمتل ها شالج ما اع شب  منا ،  منا عالجعدة اد تعيب ىفة اع د     

 تعيب داجة ابمتياز اع تعيب الداجة العالية م  اليعلية اع ال يمة . 
الننالجعدة  مفهننعق لةننعف لنن  ىننفة م زمننة عماتجوننة جالمعىننعف الجينند ،     

عتعيب جش و لاق جعنض النداجات اع المؤشناات التنب يم ن  من  ال لهنا تحديند 
 ننم  الجننعدة الشنناملة الننب العننادة مجمعلننة ما جننة منن  الشننب  اع الهننق جييتنن  عتت

 ( 1: 9اليعليات الفالية ، عيت م  لادة اتجة لالية م  ابمتياز عالي ا  ) 
عالجعدة الب ابس ق تعيب ابدا  للى ا مو عج  عالب العات المياسني ، ال ند     
    لم  (يية لها ليجلعهق ايهق احسايا جعليا ما للى اباض ز قال هللا تعالى)ااو 

) اللف اللا المعت عالحيناة ليجلنع ق اي نق احسن   وفي قوله تعالى   (7) ال هف:
 . (5لم   عهع العزيز الةفعا (   )الملك: 
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( عهينناك ال اليننا منن  ابلفننا  ال ا ييننة أمننا منناعاد للننى لسننا  الاسننعو )     
ب مناو المتيعلة توناجا معينى الجنعدة ميهنا : ابحسنا  ، ابت نا  ، التسنديد ، عا

(40 :445-441 ( )9 :2 . ) 
عللى الاغق م  ا  ال اة الجنعدة  هنات النب اماي نا اب ا  توجي هنا تنق النب     

اليجننا  جعنند الاعجهننا ميهزمننة الننب الحنناي العالميننة الالاييننة ، عيننام العنندد منن  
المهتمي  جالف ا التاجعف ا  لالق ابحىا  ابماي ب " ديمي " .  ا  ساج ا النى 

اح جايام  شامو مفهعق الجعدة عادااتها الب اباجعييات من  تحليو علاض م ت
ال ا  الما ب ، عاد  لت المجادئ التنب ااتاحهنا اساسنا يسنتيد اليهنا العديند من  
الجنناحالي  الننب مع ننعد الجننعدة . عادااتهننا ،  مننا اىننجحت تلننك المجننادئ تننداج 

ي " ال و تىميق أف جايام  م تناح بدااة الجنعدة الشناملة عليندما سنئو " ديمن
ا  سجي يجاح ادااة الجعدة الب الياجا  جداجة ا جا م  العبيات المتحدة ااو ا  
الفاا هع جعملية التيفيل أف تجسيد مفهعق ادااة الجعدة الشاملة عتوجي ها عاد اناق 

انندمت بعو منناة الننب  4924الياجنناييع  جيحننداا جننائزة جاسننق " ديمنني  " لنناق 
لتحسننني  الجنننعدة)اعزف احمننند ،  الياجنننا  للشنننا ات التنننب يجحنننت النننب جاامجهنننا

(5002. )) 

 للمؤسساتمن ذلك يتضح ان مفهوم الجودة ارتبط على نطاق واسع بالمنتجات الصناعية والخدمات ، النها حققت       
اداة لالية الب المياالسنة اباتىنادية ،  منا ااتجونت الجنعدة جالميتجنات الياجايينة 

العالميننة منن  النن و اننداتها التننب اسننتوالت ا  تحسنن  سننمعتها عتةننزع ابسننعاا 
للى اا ا  تولعات المستفيدي  عما ح  ت  الىيالة الياجايينة  نا  جف نو اعاد 
الجننعدة عهننق ) جعزيننف جننعاا  ،  نناعاع ايشننا اعا ، ادعا دز ديمنني  ( الننلي  
أسسننع لفلسننفة الجننعدة الننب اعائننو الالمسننييات منن  ال ننا  الما ننب عيعنند مفهننعق 

ائ ة مالنو مفناهيق الحاينة أع الديم ااوينة ، لنلا الجعدة م  المفناهيق المع ندة عالشن
ال د تعددت التعايفنات التنب تياعلنت هنلا المىنول  عميهنا : الجنعدة حسني اأف 

(Bank( ايها ابشنجاد التناق بحتياجنات المسنتهلك جيانو  لفنة )عينام 51: 51 )

(Fisher ا  الجعدة مفهعق مجاد يعيب اشيا  مالتلفة ل الااد المالتلفي  ، عايها )

مجاو األلماو عالىيالة تعيب  ق ي نع  ابدا  اع الىنائج معيينة ممتنازة  الب
: 51الىعىا  ليد م اايتها مل معياا مع عد م  اجو المستهلك اع المي منة )

( جييها ىفة اع داجة تمييز الب شنب  منا عتعينب داجنة David( عاد لاالها )2

 امتياز ليعلية معيية م  الميت  . 
جعدة يجي ا  تا نب حاجنات المسنتهلك الحالينة ( ا  الDemingعيام )      

الجننعدة جييهننا  ISO( عتعنناف المي مننة الدعليننة للمعنناييا 42: 32عالمسننت جلية )

الالىائج ال لية ل يا  ) يشاو اع لملينة اع ميتنعج اع مي منة اع ي ناق اع الناد 
اع مزي  ميها ( التب تيع س الب ادات  للى اشجاد حاجنات ىنايحة اع  نميية 

(54  :541 )(59 :6 . ) 
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عالننب مجنناو الننتعلق اليينن  يىننعي ع ننل تعايننف محنندد للجننعدة اع الي ننا الننى    
الجنننعدة مننن  جايننني عاحننند النننالي اة يجننني ا  ت نننع  شننناملة ، عتلجنننب متولجنننات 
المسننتفيدي  عهننق ىننايعع ال ننااا عابجننا  عادااة الجامعننة عالمداسنني  عالولجننة 

 عمؤسسات المجتمل المالتلفة. 
التعليق جييها " مجمعلنة من  الجينعد من  المندال ت ( جعدة Chengال د لاف )  

عالعملينننات عالمالاجنننات لي ننناق تعليمنننب عالتنننب تلجنننب التولعنننات ابسنننتاتيجية 
 ( 54-50:  43للجمهعا الدااللب عالالااجب " ) 

عجنني  )جننعها( ا  الجننعدة الننب مجنناو التعلننيق تعيننب منندم تح يننا اهننداف      
 ا المجتمل جعىنف  المسنتفيد ابعو الجاام  التعليمية الب الالايجي  جما يح ا ا

 ( 57:  5م  عجعد المؤسسات التعليمية )
عأ نند )جياجيننعق( للننى عجننعد ال الننة اجعنناد للجننعدة الننب التعلننيق العننالب يجنني     

  -ابهتماق ج و عاحد ميها عهب :
عهنننع التمسنننك جالمعننناييا عالمسنننتعيات المهيينننة عالجحالينننة  -الجعننند اب ننناديمب : -أ

 عاب اديمية . 
عهع اهتماق المؤسسة التعليمية جاليمع الشالىنب للولجنة من   -الجعد الفادف : -ي

النن و التا يننز للننى حاجنناتهق المتيعلننة الننب  االننة الجعاينني المعااليننة عالمهاايننة 
 عالعجدايية. 

عهع تمسك المؤسسة جيا ا  حاجات ال والنات الهامنة  -الجعد ابجتمالب : -ج
 ( . 306 -577: 4الم عية للمجتمل اللف تعجد الي  عتالدم  ) 

مما سجا يم ييا ال نعو ا  الجنعدة النب التعلنيق الجنامعب : هنب لملينة توجينا      
الميننت  مجمعلننة منن  المعنناييا عالمعاىننفات التعليميننة عالتاجعيننة لاالننل مسننتعم 

التعليمب م  ال و االتياا عايت ا  المندال ت الجيندة عتوجينا العملينات المالتلفنة 
بشننجاد حاجننات الولجننة عاالننل انندااتهق المتيعلننة التننب تفننب جمتولجننات السننعا 

 عحاجات المجتمل . 
 

 مشكلة البحث 
تعنند ادااة الجننعدة الشنناملة احنند الععامننو ابساسننية التننب تامننب الننى احننداا      

العاة ابتىابت عتحتو مؤسسات التعليق العنالب احندم المفاىنو التنب  عمعا جة
تيشنند التعاىننو لتح يننا اهننداالها منن  النن و الجحننا لنن  ابسننجاي عالمجننادئ التننب 
تساهق الب تح يا ما تىجع الي  عتعد التوجي ات ابجاائية السلق النلف من  ال لن  

الن و العانعف للنى  ابلتماد للى المساهمة الب تيفيل ادااة الجعدة الشناملة من 
اهق الجيعد التب تحتلها هله التوجي ات لللك عجد الجاحا ا  م  اعليات المساهمة 
الب السيا الب ا اي ادااة الجعدة الشاملة هب ايجاد اسلعي التوجي ات ابجاائية 
الب جز  م  مؤسسة التعليق العالب المتماللة ج لينات التاجينة ابساسنية من  الن و 
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ما مدم اهمية التوجي ات ابجاائينة النب تعزينز عتيفينل ادااة  اجااز السؤاو التالب
 الجعدة الشاملة عيتفاد مي  

 ما هب التوجي ات ابجاائية . -4
 ما مفهعق ادااة الجعدة الشاملة الب مؤسسة التعليق العالب .  -5
 ما مدم مساهمة التوجي ات ابجاائية الب تيفيل ادااة الجعدة الشاملة .  -3

ف : تدايسيب  ليتب التاجية الجديينة عللنعق الايا نة عاسنق التاجينة المجاو الجشا
 الجديية عللعق الايا ة الب  لية التاجية ابساسية .

               5046-1-4علةاية  5042 -9-4المجاو الزمايب : المدة م  
المجننناو الم نننايب : االنننات  ليتنننب التاجينننة الجديينننة عللنننعق الايا نننة عالتاجينننة 

 ابساسية
  
 هداف البحث ا
 تحديد التوجي ات ابجاائية بدااة الجعدة الشاملة .  -4
 التعاف للى مدم تيفيل التوجي ات ابجاائية بدااة الجعدة الشاملة  -5

 تحديد المصطلحات 
عا  أف ي ج اع ت ىيا الب مالاجات التعليق ي لف الي ق ابالنام ت ناليف      

الي ناق التعليمنب بجينا  يونعا اهداالن   الياة الب الداد جاام  التيهيو عتدايي ع 
علمليات  عمالاجات  حتى تت ئق مل التةياات المتساالة التياالسية التب يما جهنا 
العالق ب  لللك بتنزاو جنعدة التعلنيق مع نعلا  ماليناا  ل هتمناق حينا ا  الي ناق 
الحننالب الننب العدينند منن  الجلنندا  بيهننب  الولجننة  مالاجننات جينندة لسننعا العمننو 

الية عبيميحهق الفاىة ل جداد عابجت اا عالتعجيا ل  واااتهق علينامز جىعا  ا
( اساسيات ادااة الجعدة الشاملة .  تاجمة لجد ال نايق ل ينو 4999، ايتشااد )

 .  1الاياض م ة جايا ج
 

 الباب الثالث
 منهج البحث واجراءاته الميدانية -3
 منهج البحث 3-0

ا  وجيعة المش لة عاهداف الجحا هما الللا  يحددا  ميه  الجحا الم ئق ،      
للا استالدق الجاحنا المنيه  العىنفب جابسنلعي المسنحب لم ئمنة وجيعنة مشن لة 

 الجحا . 
 عينة البحث  3-6

تق االتياا ليية الجحا جالواي ة العمدية م  اساتلة عتدايسسب  لينة التاجينة      
الايا نة عاسنق التاجينة الجديينة عللنعق الايا نة النب  لينة التاجينة الجديية عللعق 

(" م  مجتمل 20( ال تق االتياا )402جامعة ديالى عالجالغ لددهق ) –ابساسية 
 %( 17،65الجحا عيش و يسجت  )
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 عسائو جمل المعلعمات عابدعات المستالدمة الب الجحا  3-3
 عسائو جمل المعلعمات  3-3-4
 المىادا عالمااجل العاجية عابجيجية  -
 ابالتجاا عال ياس  -
 استمااة تفايغ الجيايات  -
 
 ابدعات المستالدمة الب الجحا  3-3-5
 االة دااسية  -
 اا ق  -
 حاسجة يدعية  -
 تحديد متةياات الدااسة  3-1
تحدينند اسننتمااة اينناس التوجي ننات ابجاائيننة المسننتالدمة الننب الجحننا تننق  3-1-4

اد استمااة التوجي نات ابجاائينة التنب الندها محمند ججنا دايني جينا ا  للنى التم

عالمالتىني  النب تعىيات الدااسة ال تق لا نها للنى مجمعلنة من  الالجناا  
مجاو التاجية الجديية عللعق الايا ة اللي  ا دعا مياسجتها لعيية الجحنا الالجناا  

 عالمالتىي  
 التجاجة ابستو لية  3-2

حننننا جننننيجاا  تجاجننننة اسننننتو لية الننننب يننننعق الال الننننا  المعاالننننا انننناق الجا      
الب تماق السالة العاشناة ىنجاحا  النب  لينة التاجينة الجديينة عللنعق  3/44/5042

تدايسيي  م  غيا ليية الجحا الائيسنة لةناض  40الايا ة للى ليية م عية 
   -التعاف للى :

 العات المياسي بجاا  التوجي ات ابجاائية  -
 تمااة التوجي ات ابجاائية لعيية الجحا م ئمة اس -
 
 التجاجة الائيسة  3-6
-1تق توجيا التجاجة الائيسة لعيية الجحا الب يعق ابحد عاباليني  المنعاال ي      
عللك لةاض التعاف للى التوجي ات ابجاائينة بدااة الجنعدة  5042/ 44/ 9

التاجيننة ابساسننية  الشنناملة الننب  ليننة التاجيننة الجدييننة عللننعق الايا ننة الننب  ليننة
 عجامعة ديالى م  عجهة ي ا العاملي  اليها . 

 
 العسائو ابحىائية  3-7

 تق استالداق العسيلة ابحىائية المياسجة لمعالجة الجيايات عهب :       
                                                           

(

 كلية التربية االساسية  –جامعة ديالى  -أ.د نبيل محمود شاكر       استاذ علم الحركة  -(

 كلية التربية االساسية –جامعة ديالى  -أ.د فرات جبار سعد هللا      استاذ تعلم حركي  -    

 يةكلية التربية االساس –جامعة ديالى  -أ.م.د شهاب احمد عكاب   استاذ ادارة وتنظيم  -    

 



147 
 

 اليسجة المئعية . -
 الباب الرابع 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -4
دااة الجننعدة الشنناملة لعييننة الجحننا لنناض يتننائ  التوجي ننات ابجاائيننة ب 4 -1

 عتحليلها ميااشتها . 
 (4جدعو )

يجي  ايق اليسجة المئعية ليتائ  التوجي ات ابجاائية بدااة الجعدة الشاملة لعيية 
 الجحا

ااننننننننق 
 السؤاو

ابجاجنننننننة 
 جـ)يعق(

اليسننننننننننننجة 
 المئعية

ابجاجننة جننـ 
)  ( 

اليسنننننننننجة 
 المئعية

4 34 75% 49 51% 

5 51 26% 55 11% 

3 39 71% 44 55% 

1 35 61% 41 36% 

2 32 70% 42 30% 

6 14 15% 9 41% 

7 10 10% 40 50% 

1 31 76% 45 51% 

9 36 75% 41 31% 

40 31 61% 46 35% 

44 15 11% 1 46% 

45 34 75% 49 31% 

43 12 90% 2 40% 

41 17 91% 3 6% 

42 36 75% 41 31% 

46 32 70% 42 30% 

47 34 75% 49 51% 

41 17 91% 3 6% 

49 14 15% 9 41% 

50 10 10% 40 50% 

( لنندد ابجاجننات جننـ يعننق لعييننة الجحننا عيسننجتها المئعيننة 4يع نن  الجنندعو )     
( 4ع للك ابجاجة جـ    عيسجتها المئعية ال  ايت اجاجنات العيينة للنى السنؤاو )

( اجاجننة ي:ب عجيسننجة 49%( ع )75( اجاجننة جننيعق  عجيسننجة مئعيننة جلةننت )34)
 %( ع للك الحاو الب جيية ابسئلة . 51مئعية جلةت )

عيعننزع الجاحننا ا  معاال ننة لييننة الجحننا للننى ال نناات التوجي ننات ابجاائيننة      
جننا  جيسنني مت ااجننة عل يهننا جميعننا  حىننلت للننى الداجننة المياسننجة بلتمادهننا 
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 عيها مهمة الب ادااة الجعدة الشاملة الب المؤسسات التعليمية ال يام )الاايعا ( 
ايجناز المهمنات التنب من  " جي  اداة المؤسسنة التعليمينة للنى اسنق لسياسنات ع

شييها ا  تونعا سنلعك المنتعلق لي نع  اناداا  للنى ابجنداد عالتجديند جمنا يعا ني 
العىا
 

 ( .5007)الايعات ، لجد الس ق مهيا ، 
( ا   نجو الجنعدة هنع جنز  من  ادااة الجنعدة 5009عاد اع   ) ال نزاز      

يا ز للنى ابيفنا  جمتولجنات الجنعدة ، امنا  نما  الجنعدة الهنع جنز  من  ادااة 
 الجعدة يا ز للى االجات متولجات الجعدة سيتق ابيفا  جها . 

 
 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات  -5
 الستنتاجات  5-0
  -م  ال و اليتائ  التب تعىو اليها الجاحا استيت  ما ييتب :    

للتوجي ات ابجاائية بدااة الجعدة الشاملة اهمية  جياة لتدايسنب التاجينة  -
 الجديية عللعق الايا ة . 

تياسني التوجي ننات ابجاائيننة بدااة الجننعدة الشنناملة مننل تدايسننب التاجيننة  -
 ل اجهق عداجاتهق العلمية . الجديية عللعق الايا ة مل االت ف ا

ا  تيننعد ال نناات م ينناس التوجي ننات ابجاائيننة  ننا  لنن  ابالننا الجننالغ الننب  -
 اجاجات العيية جىعاة ميو ية . 

 
 التوصيات  5-6

 نناعاة التمنناد التوجي ننات ابجاائيننة بدااة الجننعدة الشنناملة الننب جميننل  -
 المؤسسات التعليمية الب تحسي  المالاجات التاجعية . 

املي  جالجامعنننات العاااينننة ج نننو االتىاىننناتهق اب اديمينننة تننندايي العننن -
 عابدااية لتوجيا مجدا ادااة الجعدة الشاملة الب المالهق اليعمية . 

 تعاليا الجيية التحتية ال زمة للتوجي ات ابجاائية بدااة الجعدة الشاملة . -
 

 المصادر 
 عالدمة العمن   ادااة الجعدة الشاملة( 5001الدااد ة ، ميمع  سليما  ، )  -4

 ، لما  ، داا ىف ا  لليشا عالتعزيل .  4، و
،  معاييا الجنعدة الشناملة النب الجامعنات العاجينة( ، 5007دعاجشة ، محمد ) -5

 مجلة اتحاد الجامعات العاجية .
اداا ة الجننعدة الشنناملة الننب المؤسسننات التاجعيننة ( 5007زينناد ، مسننععد ، ) -3

 .:spp2aricle9024 \www.diwanalarab.com \\ http.التعليمية 

http://www.diwanalarab.com/
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الجننعدة الننب التعلننيق العننالب جننالعو  ،  5007الايننعات ، لجنند السنن ق مهيننا ،  -1
 .  5007، اجايو ، 11، مجلة اتحاد الجامعات العاجية ،  العاجب

مؤسسنات التعلنيق ادااة الجعدة الشاملة الب ( ، 5009الىاياة ، الالد احمد ) -2
، جتنناا للمننؤتماات ، عااننة لمننو الننب المننؤتما التنندايجب " م منن  عاالنناا  العننالب

 اباد  .  –، لما   5009اياا  54-46الجعدة الشاملة الب التعليق العالب ، 
    
     
 
 
 
 
 


