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 مقدمة

د املشاركون أن ، أكنييف املؤمتر الدولي الثامن الذي نظمته كلية العلوم اإلدارية واملالية قبل عام

مستقبل التطور االقتصادي يف الوطن العربي مرهون بالتفكري اإلبداعي للقيادات االقتصادية 

اخلدمية، والعمل التشاركي، ضمن رؤية واضحة، من أجل مواجهة حتديات القرن مشاريع األعمال و

شاريع االقتصادية، احلادي والعشرين. وقد شهد العقد األول من هذا القرن طفرة كمية يف أعداد امل

مما يدعو إىل االهتمام بضبط نوعية تلك املشاريع، وجودة خمرجاتها. كما يدعو إىل توطني معايري 

 ودة لتلك املشاريع اما يتالءم والبيئة العربية.  اجلضبط 

أربعة قواعد أساسية إلجناح أي مشروع اقتصادي أو خدمي، ومتكينه من حتقيق والواقع أن هناك 

مستوياتها؛ والرتكيز على التمكني امعنى  هي حتديد الرؤية والرسالة واألهداف بكافةأهدافه، و

املعريف حول املشروع بالواقع املعيش؛ واحلرص على التقوية أو  ربط املعارف املرتاكمة يف املخزون

لطاقة والتزود با؛ املتبادل بينهم وتكريس االعتمادبني كافة العاملني يف املشروع، العالقات تني مت

وعلى القائمني على إدارة املشاريع التدبر يف ذلك كله، عن طريق تنظيم العمليات ذات العالقة. 

وحماولة تقليل التنافر القائم حاليًا بني واقع بيئات األعمال العربية وطبيعة العصر الرقمي الذي 

وامل الفشل يف خُلص الباحثون إىل أن من عونعيشه، واختاذ خطوات إجرائية مدروسة للتطوير. 

إدارة املشاريع الرؤية املشّوشة، ونقص مهارات القيادة، والبريوقراطية، وقلة املبادرات، وانقطاع 

خطوط التواصل الرأسي، وعدم التعاون بني القيادات املختلفة، وحتاشي العمل بروح الفريق، 

 وضعف إدارة املعلومات.  
العلمي الدولي التاسع لكلية العلوم اإلدارية واملالية يف  لقد تداعى الباحثون املشاركون يف هذا املؤمتر

لتبشري بفكر جديد نثق أنه سيساهم يف تطوير فلسفة اقتصادية عربية جامعة فيالدلفيا، ل

متطورة قادرة على ضبط جودة املشاريع اإلنتاجية واخلدمية، وكفؤة لتشكيل االقتصاد القومي 

مل املتغري يف القرن احلادي والعشرين بكفاءة واقتدار. فبلغ املعاصر القادر على مواجهة قضايا العا

واحد عدد الذين تقدموا للمشاركة يف املؤمتر مائة باحث من مثاني دول عربية، ومت اختيار 

 منهم لعرض أحباثهم يف املؤمتر.  وسبعني
ات فعلنا يف حنن مع من يقول أن املستقبل يولد اآلن، وأن صناعته تبدأ من هذه اللحظة، وأن اجتاه

احلاضر هي اليت ستقرر صورة املستقبل الذي ينتظرنا. فلنعمل على رسم مالمح نظام جامع 

مانع لالقتصاد الوطين والقومي، وعلى تأهيل االقتصاد العربي لدخول العصر التكنولوجي القادم 

الباحثني وفهمه، والتأمل فيه، واإلبداع من خالله. ولن يتأتى ذلك إال من خالل تالقح أفكار 

 واملفكرين يف مثل هذا املؤمتر العلمي املتخصص.  
عالي راعية املؤمتر وسعادة تتقدم اللجنة التحضريية للمؤمتر خبالص شكرها وعميق تقديرها مل

أمني عام احتاد اجلامعات العربية وكافة املسؤولني والزمالء والضيوف والطلبة إزاء دعمهم 

إسهاماتهم البحثية يف جمال إدارة املشاريع الباحثني أن  وتشجيعهم وحضورهم. وتؤكد للزمالء

واليت تعرض يف هذا املؤمتر العلمي الدولي تشكل إضافات نوعية يف الفكر االقتصادي العربي، وهي 

حمل تقدير. ومن املؤمل أن تساهم هذه النخبة املتميزة من األكادمييني املهتمني بالتخطيط 

 لتميز يف هذا اجملال. ااالنطالق حنو آفاق ة حديثة للمشاريع، ويف دفع ثقافة إداراالسرتاتيجي 

 واهلل ولي التوفيق،،

 رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر 

 أ. د. عصام جنيب الفقهاء                                                                                                                
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 عرفة ودورها يف حتقيق االبتكار لدى منظمات األعمالإدارة امل

 دكتوراه علوم اقتصادية كلية  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري :     الدكتور رشيد فراح

  االقتصاد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  :قنور عادل:                    طالب دكتوراه

 يرة )اجلزائر(جامعة البو

 

 امللخص

وذلك ،  حتقيق االبتكار لدى منظمات األعمال تبيان دور إدارة املعرفة  يف الدراسة إىل هذه تهدف

من أجل حتقيق األداء األمثل الذي مييز املنظمة عن غريها. ولتحقيق هذا اهلدف مت التعرض يف 

يل النظري إلدارة املعرفة، الدراسة إىل ثالثة حماور، حيث خصص احملور األول لدراسة التأص

ويعاجل احملور الثاني السياق النظري لعملية االبتكار، ويستعرض احملور الثالث عالقة إدارة املعرفة 

 بعملية االبتكار يف املنظمة.
أن للمعرفة دورا كبريا وأهمية واضحة على كفاءة وفعالية أنشطة منظمات إىل  الدراسة وختلص

 واالبتكار، وأن توجد عالقة جد وثيقة بني إدارة املعرفة أهمها أنه  تائج، كما توصلت إىل ناألعمال

للمنظمة من خالل تأثريها على األبعاد املختلفة كاألفراد  االبتكاريف حتقيق  إدارة املعرفة تساهم 

 .والعمليات واملنتجات

 
 املعرفة، االبتكار، منظمات األعمال. املفتاحية: الكلمات
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 وظيف تقنيات املعلومات يف حتقيق النجاح  املنظمي: متطلبات ت

 .مستشفى السالم دراسة تطبيقية يف

 

 االعمال إدارة قسم واالقتصاد اإلدارة كلية املوصل جامعة                  د. آالء عبد املوجود العاني

 االعمال إدارة قسم صادواالقت اإلدارة كلية املوصل أ.فرمان جراد جمذاب                          جامعة

 

 

 امللخص

 
تسعى منظمات األعمال اخلدمية واإلنتاجية على حد سواء إىل حتقيق النجاح يف أعماهلا 

يف ظل ما تواجهه من حتديات ومعطيات متسمة بالتغري والتنوع املستمر  ، وإن مواكبة هذه 

ألعمال وظائفها وأنشطتها املستجدات والتحديات يستلزم توافر مقومات أساسية ملمارسة منظمات ا

بشكل سليم ، لذا ينبغي أن حتدد املنظمات متطلبات أعماهلا الالزمة لتحقيق النجاح والنهوض 

امستويات األداء ، وحتتل متطلبات تقانة املعلومات اجلزء األكرب من بني متطلبات األعمال يف 

 املنظمات .

لومات يف مستشفى السالم ، يهدف البحث إىل تشخيص مدى توافر متطلبات تقانة املع

ومدى قدرة إدارة املستشفى على توظيف هذه املتطلبات يف حتقيق النجاح  املنظمي. تبنى البحث 

توفري املتطلبات الالزمة لتوظيف تقنيات املعلومات يف عمليات  ،،عدة فرضيات احصائية ومنها 

. واعتمد البحث املنهج الوصفي ،،املنظمة يسهم يف حتقيق النجاح التنظيمي يف املنظمة املبحوثة

التحليلي يف قراءة البيانات ومعاجلتها ميدانيًا ، اذ استخدم االستبيان لغرض احلصول على بيانات 

( استمارة على املدراء واملسؤلني يف املنظمة املبحوثة. 03اجلانب التطبيقي من خالل توزيع )

وافرت كافة املتطلبات الالزمة لتطبيق وانتهى البحث بتقديم مجلة من االستنتاجات كان منها ت

تقانة املعلومات يف املستشفى املبحوث ، على الرغم وجود تباين طفيف يف مستويات توافرها ، إذ 

احتلت املتطلبات الرتتيب األتي من حيث توافرها يف املستشفى املبحوث )املالية ، املادية ، الفنية ، 

 التنظيمية ، وأخريًا البشرية (.

 

 ات املفتاحية : تقانة املعلومات ، متطلبات تقانة املعلومات ، النجاح التنظيمي.الكلم
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 اإلدارة اإلسرتاجيية وأثرها على أداء املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية

 

 من إعداد : د. زاير وافية    و    د. حمفوظ مراد

 اجلزائر  - 2جامعة البليدة   -أستاذين حماضرين 
 

 امللخص

 

ذه الورقة البحثية إىل التعرف على اإلدارة اإلسرتاتيجية وأثرها على أداء هدفت ه

املؤسسات اإلقتصادية، حيث استعملت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وصممت استبيان خصيصا 

استبيان وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: وجود عالقة وأثر بني  09جلمع البيانات حيث وزعت 

اتيجي، التوجهات اإلسرتاتيجية، وجود خطة إسرتاتيجية، تنفيذ اخلطة كل من التحليل اإلسرت

اإلسرتاتيجية، متابعة وتقييم اخلطة وتطبيق بطاقة األداء املتوازن وبني أداء املؤسسات 

 االقتصادية اجلزائرية.

كما كشفت نتائج الدراسة مدى اهتمام املؤسسات بالتخطيط اإلسرتاتيجي كونه   

لإلدارة إسرتاتيجية حديثة. كما ال ننسى اإلشارة أنه رغم وجود أثر جوانب الركيزة األساسية 

بطاقة األداء املتوازن إىل أن معظم املؤسسات ال تستعمل هذه األداة احلديثة والفعالة لذا قررت 

 الباحثة تقديم منوذج سهل ومبسط لتطبيقه.

 ات اسرتاتيجية، بطاقة األداء املتوازن.الكلمات املفتاحية: اإلدارة اإلسرتاتيجية، قياس األداء، توجه
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 ،،حوكمة املنظومة املصرفية كآلية ملكافحة الفساد املالي ،،

 )حالة اجلزائر(

  حاكمية الشركات

 

 . بن عبد العزيز سفياند

كلية العلوم عضو خمرب حبث، ،  حماضر بأستاذ 

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة 

 بشار. اجلزائر

 

 

 

 د. دمحاني عزيز

كلية العلوم االقتصادية اضر ب، أستاذ حم

. بشاروالتجارية وعلوم التسيري جامعة 

 اجلزائر

 
 ملخص البحث

 

يعد مصطلح احلوكمة واحدا من بني أكثر وأشهر املصطلحات املتداولة يف الفرتة احلالية، فهو    

ه فهو ينساق ضمن درجة مطلب تفرضه ضرورة وتقتضيه حاجة وتدعمه رغبة، أما عن مفهوم

من التناغم مع لفظي العوملة واخلصخصة اللذان تعرضا للجدل يف بداية ظهورهما لكن سرعان ما 

أصبحا مفهومني ال من حيث املضمون وال من حيث األبعاد خاصة مع تزايد استخدامهما من طرف 

صادي هام كونها املصدر هيئات اجملتمع الدولي. ونظرا ملا تلعبه املؤسسات املصرفية من نشاط اقت

الرئيس لتدفق رؤوس األموال يف شريان أي اقتصاد، فإن عملية حوكمتها تعد أساسا لضمان 

 استمرارها يف أداء وظيفتها وحتقيق أهدافها. 

وعليه تسعى هذه الورقة البحثية إىل إلقاء الضوء على ذلك الدور الذي تلعبه احلوكمة يف الرفع من 

 ورها وسالمتها يف االقتصاد الوطين اجلزائري .  أداء البنوك وتفعيل د

   

الكلمات املفتاحية: احلوكمة، النظام املصريف، املنظمات والبنوك، اتفاقية بازل، قانون النقد 

 الشفافية،..والقرض، 
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التمكني وعالقته بااللتزام التنظيمي من وجهة نظر أعوان التنفيذ العاملني 

 اجلزائر –لية بشركة اخلزف الصحي باملي

 

 اجلزائر       -باملدرسة العليا للتجارةورئيس قسم إدارة األعمال عدمان مريزق        أستاذ التعليم العالي 

                                اجلزائر                                       -، التجارية وعلوم التسيري، جامعة جيجلاالقتصاديةأستاذ مساعد بكلية العلوم     شفيق شاطر       

 

 امللخص

دافع الرئيس للتطور التطورات املتسارعة والتغريات املتالحقة يف البيئة احمليطة بنشاط املنظمة ال متثل   

اجلوهري يف الفكر اإلداري النظري ويف املمارسات اإلدارية يف املنظمات. فقد تصاعدت األهمية االسرتاتيجية 

وط األوىل الحتكاكهم املباشر باملتغريات البيئية، مما اقتضى متكينهم من التصرف مباشرة للعاملني يف اخلط

يف األمور اليت تعكس خماطر أو فرص جوهرية للمنظمة، وبكيفية تشبه تصرفات اإلدارة العليا أو من 

فة مثل شركة (. فقد ختلت الكثري من منظمات األعمال العاملية املعرو30: 3330أفندي، )ميلكون املنظمة 

، ساوت وست  (Caterpillar)، كاتر بلر(General Electric)جنرال الكرتيك  (، (Boeingبوينك

عن مفهوم نظرية  (Hewlett-Packard)وهاولت باكرد  (Southwest Airlines) ايرالينز 

عمال اليوم، التفويض، واليت أصبحت قاصرة عن اللحاق باملتغريات البيئية واملوقفية احمليطة امنظمات األ

فكان العمل باسرتاتيجية التمكني هو الصيحة اجلديدة اليت تعج بها أدبيات اإلدارة يف التسعينات ومطلع 

 (. 32: 3330األلفية الثالثة ) الدوري و صاحل، 

وتشري الكثري من األدبيات إىل أن فعالية املديرين يف السنوات القادمة سوف تقاس بأداء من يقعون يف      

ق إشرافهم أكثر من أدائهم كأفراد. فعمل القائد هو متكني اآلخرين من العمل بأفضل مستوى من نطا

 (. 23: 3330الكفاءة والفعالية ) أفندي، 

إن التمكني له نتائج مهمة تنعكس على املنظمات، منها زيادة التزام العاملني اجتاه املنظمة. فالعامل      

يف العمل يعلم بأن هذه احلرية جزء من عالقة إجيابية وصحية بني  الذي يشعر بالتمكني وحرية التصرف

اإلدارة والعاملني، وهذا بدوره يسهم يف حتسني مستوى التزام العاملني اجتاه العمل واخنراطهم فيه ) ملحم، 

(. ويقوم االلتزام التنظيمي على فكرة أساسية هي االرتباط بني املوظف ومنظمته، فعندما 231: 3332

قيم املوظف ومعتقداته وأهدافه متوافقة مع أهداف املنظمة والقيم السائدة فيها، فإن هذا املوظف  تصبح

 (.21: 2001العضايلة، )سوف يبدل جهودا إضافية للرقي امنظمته 

وتأسيسا على ما تقدم؛ تنطلق دراسة الباحثني من هذا البعد النظري إىل الواقع العملي، من خالل      

قع العالقة بني التمكني وااللتزام التنظيمي يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل التعرف على وا

 الرئيس التالي: تساؤل الدراسةباجلزائر؛ واإلجابة على 
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ما عالقة التمكني بااللتزام التنظيمي من وجهة نظر أعوان التنفيذ العاملني بشركة اخلزف الصحي  

 بامليلية والية جيجل؟

 لسؤال الرئيس للدراسة األسئلة الفرعية التالية:وينبثق عن ا

ما مستوى متكني العاملني يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل من وجهة نظر أعوان  -

 التنفيذ؟
ما مستوى االلتزام التنظيمي يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل من وجهة نظر  -

 أعوان التنفيذ؟
كني بأبعاده األربعة )املعنى، الكفاءة، التصميم الذاتي والتأثري( ما درجة االرتباط بني التم -

ومستويات االلتزام التنظيمي يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل من وجهة نظر 

 أعوان التنفيذ؟
 مهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف أراء املبحوثني حول حماور الدراسة وفقا ملتغرياته -

 ة؟الشخصية والوظيفي
 وتسعى هذه الدراسة إىل التعرف على:          

 واقع متكني العاملني يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل؛ -
 مستويات االلتزام التنظيمي لدى العاملني يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل؛ -
الذاتي والتأثري( درجة االرتباط بني التمكني بأبعاده األربعة )املعنى، الكفاءة، التصميم  -

 ومستويات االلتزام التنظيمي يف شركة اخلزف الصحي بامليلية والية جيجل؛
 ممدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أراء املبحوثني حول حماور الدراسة وفقا ملتغرياته -

 الشخصية والوظيفية.
 

 زف الصحي.التمكني، االلتزام التنظيمي، أعوان التنفيذ، شركة اخلالكلمات الدالة: 
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 جتارب الدول العربيةعلى صناعة السياحة  واملخاطر األمنية اثر إدارة األزمات

 

 جامعة عبد احلميد بن باديس ـ مستغامن ـ            د. بن شين عبد القادر 

 جامعة عبد احلميد بن باديس ـ مستغامن ـ                    د.  مالحي رقية 

 

 امللخص:

 

 كنولوجيتة السياحية امناخ يتسم باحلركة والتغري والتنوع احلضاري والتعمل املنظم

العديد من  إىلأكثر القطاعات تأثرًا باالستقرار والسالم العاملي، ولذلك يتعرض  السياحةقطاع و

آخر ومن  إىلاملعقدة داخليًا وخارجيًا وهلا أسبابها ونتائجها اليت ختتلف من بلد  واألزماتاملخاطر 

هو  فمامنظمة كل طبيعة وخصوصية عمل  باختالف أخرى إىلومن منظمة  أخرى ىلإمنطقة 

لدول العربية ؟، وأهم النتائج اليت مت على صناعة السياحة يف ا واملخاطر األمنية أثر إدارة األزمات

التوصل إليها أثبتت أن التسيري غري العقالني وعدم الوعي بإدارة االزمات واملخاطر األمنية يؤثر 

 با على صناعة السياحة.سل

 

 ، املخاطر األمنية.الكلمات املفتاحية: إدارة األزمات،  إدارة املخاطر، صناعة السياحة
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 :الصناعية باملؤسسة البيئي التلوث أزمة من الوقاية يف املخاطر إدارة ودور أهمية

 اجلزائر يف بباتنة االمسنت مؤسسة حالة دراسة

 بوحديد ليلى. د                                بومجعة بالل. د                           حيياوي اهلام. د.أ

 باتنة خلضر، احلاج جامعة                              أدرار جامعة                      باتنة خلضر، احلاج جامعة

 

  :امللخص

 

أزمة التلوث البيئي، والتطرق إىل إدارة  التعرف على ماهيةتهدف هذه الورقة البحثية إىل        

املخاطر وإبراز دورها يف الوقاية من أزمة التلوث البيئي، وإظهار واقع إدارة املخاطر يف الوقاية من 

 أزمة التلوث البيئي امؤسسة االمسنت بباتنة.

ها املطاحن وتوصل البحث إىل أن التلوث البيئي يتمثل يف الغازات السامة والفضالت اليت تطرح     

باملؤسسة من خالل الطريقة التكنولوجية املستعملة لصنع اإلمسنت الذي يتسبب يف حدوث أزمة 

 اليت األنشطة بتعدد املؤسسة تواجهها اليت املخاطر تلوث بيئي إن مل يتم مواجهتها. وتتعدد
 يةوإحصائ رياضية أسس على تعتمد ومنهجية عملية معها بطريقة تتعامل تزاوهلا، حيث ال

خربة املؤسسة، وميكن الوقاية من  على يعتمد تقليدي بأسلوب معها التعامل يتم دقيقة، بل

أزمة التلوث البيئي عن طريق إدارة املخاطر على مستوى مديرية اجلودة والبيئة باملؤسسة وذلك 

ة، من خالل: حتسني إدارة النفايات، ختفيض استهالك الطاقة، احرتام القوانني املتعلقة بالبيئ

 ختفيض التكاليف وزيادة الربح وختفيض التلوث على مستوى الورشات.

 

 أزمة التلوث البيئي، إدارة املخاطر، مؤسسة االمسنت بباتنة.الكلمات املفتاحية: 
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 يف اهليئات العمومية التمكني كمقاربة للتطوير التنظيمي

 

 -باتنـة -أ/ فــوزيـة برسولي          جامعة احلاج خلضر

 

 :ملخص

 

أضحت قضية التطوير التنظيمي للمنظمات من القضايا احلديثة يف جمال اإلدارة، نظرًا ملا له  

من أهمية والذي يرتبط امفهوم إعادة اهليكلة، واجلودة الشاملة، والتخطيط االسرتاتيجي 

بح والتغيري التنظيمي وغري ذلك من مفاهيم وعمليات.فالتطوير مل يعد  أمرا كماليا بل أص

حتميا من أجل القدرة على مواجهة التحديات، والتمكني اإلداري يشكل أحد األساليب اإلدارية 

احلديثة، اليت تلعب دورا كبريا يف مواجهة خمتلف التحديات اليت تؤول دون حتقيق املنظمة 

 ألهدافها.
اإلداري وأهميته هذه الورقة البحثية تهدف إىل استعراض أهم اجلوانب النظرية ملفهوم التمكني     

وكذا التطرق إىل التطوير التنظيمي، من خالل توضيح خمتلف مرتكزاته، وسبل تطبيقه يف 

اهليئات العمومية ومتطّلباته ، وأيضا التطرق إىل آثار التمكني على األفراد واملنظمات على حّد 

 سواء، وإسهامه يف تطوير اهليئات العمومية واملنظمات بصفة عامة.

 

 التمكني اإلداري، التطوير التنظيمي. ملفتاحية:الكلمات ا
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 إدارة اجلودة الشاملة والتميز

 تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الصحية كمدخل لتحسني جودة خدماتها

 -دراسة حالة مستشفى حممد بوضياف باملدية  -

 
 العربي ين حورة أمال  أ.د .غرييب أمحد

 - أ –أستاذ حماضر قسم 
 طالبة دكتوراه 

 جامعة املدية  جامعة املدية

 
 امللخص

 أداء مستوى على الشاملة اجلودة إدارة مفهوم إتباع تأثري مدى بيان إىل الدراسة هذه هدفت

 :التالية العوامل تأثري مدى توضيح خالل من اجلزائرية وذلك املستشفيات يف الصحية اخلدمة
 ومشاركتهم العاملني ومتكني الشاملة، اجلودة إدارة مفهوم طبيقبت والتزامها العليا اإلدارة إميان

 اخلدمة جودة حتسني على املستمر والتحسني السائدة، التنظيمية والثقافة وحتفيزهم،
 .أحد املستشفيات العمومية و هو مستشفى حممد بوضياف باملدية الصحية يف 

 توزيعها على عمال املستشفى،  مت حيث البيانات جلمع كأداة استخدام االستبانة ولقدمت 

على املرضى ملعرفة تقييمهم جلودة اخلدمة الصحية ،ومت استعمال  واستبانة أخرى مت توزيعها

 .ملعاجلة املعطيات  Spssالربنامج اإلحصائي 
حيث مت التوصل إىل أن أغلب مبادئ منهج إدارة اجلودة الشاملة غري مطبقة يف مستشفى حممد 

القيادة اإلدارية ال تلتزم و ال تدعم تقديم خدمات صحية عالية اجلودة ،كذلك بوضياف باملدية ،و 

 فاخلدمات الصحية املقدمة ذات جودة متدنية وهذا سواءا حسب وجهة نظر العاملني أو املرضى،

وبالتالي ميكن القول أنه ينبغي تطبيق منهج إدارة اجلودة الشاملة يف هذا املستشفى حتى تتحسن 

 الصحية املقدمة. جودة اخلدمات

 : اخلدمة الصحية ،اجلودة، إدارة اجلودة الشاملةالكلمات املفتاحية
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 خلفض تكاليف عدم اجلودة Six Sigmaتكامل اساليب ادارة التكلفة  مع أسلوب  
 اندى عبد الرزاق سليمان اغ                                    انتصار صابر نوري اجلبوري                

 مدرس                                            مدرس                                      

 جامعة املوصل–جامعة املوصل                      كلية االدارة واالقتصاد –كلية االدارة واالقتصاد 

    

 امللخص

 

كافة وخصوصًا ميدان التصنيع األعمال  يف ظل التطورات التقنية الواسعة يف ميادين 

أصبح على الوحدات االقتصادية التفاعل مع تلك التطورات والعمل على تطويعها خلدمة مصاحلها 

استجابتها  اليف حتسني أدائها املالي والوقوف أمام املنافسة الشديدة . فجاءت  إدارة وختفيض التكو

لتلك التطورات باعتمادها  على األساليب احلديثة إلدارة التكلفة لتوفري معلومات تدعم الوحدة 

ترى أفضل الوحدات االقتصادية العاملية أن ختفيض التكاليف هي الطريقة  إذ، االقتصادية

 هو إدارة تكاليفها الوحيدة لتحسني أدائها املالي،لذلك فان ما حتتاجه الوحدات االقتصادية  فعال

هذا  يتطلب وضع تقنيات جديدة وحديثة خلفض التكلفة  تتواكب مع التغريات التكنولوجية و3

يف تنفيذ وتطوير سرتاتيجيتها وصوال لتحقيق أهدافها من ختفيض التكلفة وحتقيق اجلودة 

 الهتمام األساليب احلديثة بـ )التكلفة و واجلودة( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://investigate-islam.com/al5las/showthread.php?t=803
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 ةيدارادة اإلياط القمنأا بـ وعالقتهنيالتمكات يمستو

 – يم البواقأدراسة تطبيقية امديرية الري لوالية  –

 

 نور الدين                                صراب مراد زايد

 

 امللخص:

تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف  دور رأس املال البشريالتعرف على  إىلهدفت هذه الدراسة 

ما هو دور  ،،مشكلة الدراسة يف السؤال التالي  ، وقد متثلتائر لوالية بسكرةلفرع اتصاالت اجلز

مشكلة الدراسة مت صياغة  عنولإلجابة . ،،الرأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

مفهوم اإلدارة  أهمية رأس املال البشري،، رأس املال البشريمفهوم جوانب هي:  مخسةيف أسئلتها 

دور رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة  ،مبادئ تطبيق اإلدارة اإللكرتونية ،ةاإللكرتوني

مت االعتماد على كما وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة  اإللكرتونية.

االستبانة كأداة جلمع البيانات باإلضافة للمصادر الثانوية من كتب ودوريات، حيث مت توزيع 

 .لفرع اتصاالت اجلزائر لوالية بسكرة( موظفا 04) لى عينة مكونة مناالستبانة ع

 .اإلدارة اإللكرتونية، فرع إتصاالت اجلزائر، رأس املال البشريالكلمات املفتاحية: 
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اجلزائرية األعماليف منظمات  األزماتاملخاطر للوقاية من  إدارةواقع تطبيق   

 - دراسة ميدانية  -
 

 ى بودرامةد. مصطف

 د.الطيب قصاص

 

 

  ملخص:

املخاطر وبيان دورها يف ضمان بقاء املنظمات وتقليل  إدارةتوضيح مفهوم  إىلتهدف هذه الدراسة 

املخاطر يف  إدارةالدراسة من ضرورة تفعيل دور  أهميةاخلسائر الناجتة عن املخاطر، وتنبع 

ركيز البحث على معرفة مدى تطبيق ىل ذلك تإ، أضف األزماتاملنظمات اجلزائرية يف ظل تنوع 

 اجلزائرية. األعماليف منظمات  األزماتاملخاطر يف الوقاية من  إدارة
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 حنو تعزيز والء الزبائن للمصارف التجارية العامة للضفة الغربية 

 من منظور جودة اخلدمات املصرفية 

 )دراسة مقارنة البنك العربي وبنك فلسطني(

 

 غري متفرغ /جامعة القدس املفتوحة           نا                بشرف مجال الأستاذ ا

 أ . مشارك جامعة النجاح الوطنية        د . جميد مصطفى منصور             

 

 امللخص 

تعزيز والء الزبائن للمصارف التجارية العامة للضفة الغربية من منظور هدفت هذه الدراسة إىل 

واختريت منه عينة  صرفية )دراسة مقارنة البنك العربي وبنك فلسطني(،جودة اخلدمات امل

مالئمة متناسبة مع زبائن املصرفني يف خمتلف حمافظات الضفة الغربية، ومت توزيع استبانة 

لواقع جودة اخلدمات املصرفية يف املصارف الدرجة الكلية أّن عليهم، وقد توصلت الدراسة إىل 

كانت مرتفعة جدًا يف اجملاالت مجيعها، وكذلك كانت الدرجة  ،فة الغربيةالتجارية العامة يف الض

الكلية لواقع والء الزبائن للمصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، مرتفعة جداًًَ. وفّسرت 

والء الزبائن. كما بّينت أنه ال توجد فروق ذات داللة % من 6227جودة اخلدمات املصرفية 

إجابات املبحوثني من حيث جودة اخلدمات املصرفية تعزى ملتغري اجلنس،  إحصائية يف متوسطات

بينما يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسطات إجاباتهم يف الوالء، وال توجد فروق ذات داللة 

إحصائية يف متوسطات إجابات املبحوثني من حيث والء الزبائن تعزى ملتغري العمر، بينما يوجد 

إحصائية يف متوسطات إجاباتهم يف جودة اخلدمات املصرفية، وال توجد فروق فروق ذات داللة 

ذات داللة إحصائية يف متوسطات إجاباتهم من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن 

يف املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى ملتغري جمال العمل. وتوجد فروق ذات داللة 

توسطات إجابات املبحوثني من حيث واقع جودة اخلدمات املصرفية ووالء الزبائن يف إحصائية يف م

املصارف التجارية العامة يف الضفة الغربية، تعزى ملتغريات الرصيد البنكي واملستوى التعليمي 

 وعدد املعامالت الشهرية والبنك.

ضرورة اعتماد البنوك منها  وبناًء إىل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، أوصى الباحث بتوصيات

نتائج هذه الدراسة، والعمل بنتائجها وتوصياتها، ملا تعكسه من واقع جودة اخلدمات املصرفية 

 وعالقتها بوالء الزبائن.
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 السلوك األخالقي حلوكمة الشركات يف معاجلة األزمة املالية العامليةدور 

 (أزمة الرهن العقاري)

 حاكمية الشركات

 

 (اجلزائر)تبسة  جامعة  (أ  )أستاذ مساعد :                      سـامي عـمري

 (اجلزائر)تبسة  جامعة  طالبة دكتوراه                 ريـــــــــم عمري: 

 

 امللخص 

يف خضــم االنهيــارات املاليــة الــيت طالــت العديــد مــن الشــركات الرائــدة عامليــا امــا فيهــا      

تكـريس مبـادئ حوكمـة الشـركات، ووضـع مواثيـق صـارمة        البنوك، ظهرت احلاجـة الضـرورية إىل   

ألخالقيات األعمال، حيث تشكل األخالق يف الشركات جوهر إطار احلوكمـة. واألزمـة املاليـة العامليـة     

الراهنة هـي أزمـة ثقـة يف بعـدها األخالقـي أصـابت نظـام االئتمـان فهـزت يف امتـدادها أسـواق املـال             

لركون ملبادئ أخالقيات األعمال واالمتثال ملبادئ احلوكمـة حتـى   العاملية، وهو األمر الذي يستدعي ا

 يستعيد النظام املالي العاملي عافيته واستقراره.  

 

 السلوك األخالقي، احلوكمة، حوكمة الشركات، األزمة املالية العاملية.  الكلمات املفتاحية:
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 املخاطر يف الشركات التأمينية دارةاالجتاهات احلديثة إل
 إشارة للتجربة اجلزائرية

Modern Trends in Risk Management in Insurance 

Companies. Referring to Algerian Experience 
 

 بالشلف بوعلي بن حسيبة جامعة             حسني حساني.د

 بالشلف بوعلي بن حسيبة مريم             جامعة حسناوي.أ

 

 امللخص:

ملؤسسات املالية، حيث كغريها من ا 8002الرهن العقاري سنة ة أزمبالصناعة التأمينية  تأثرت

نظرا لالستثمارات الكبرية اليت  عن الوفاء بالتزاماتهاكربى الشركات على املستوى الدولي عجزت 

ا أدى إىل انهيار مم، التزمت بها يف إطار املشتقات املالية وطبيعة التوظيفات املالية يف النظام البنكي

من بني أسباب تأثر هذه الشركات باألزمة  . (AIG)شركة تأمني أمريكيةأهمها  ت للتأمنيعدة شركا

املرتبط بشكل كبري بالتوظيفات املالية يف القطاع البنكي املالية طبيعة وخصوصية نشاطها 

 بها. إدارة املخاطروحمدودية نظام 

بتطوير وحتديث سياسات إدارة ر ملواجهة هذه التحديات املستجدة يف اجملال البد من االهتمام أكث

اخلسائر املتوقعة يف وطبيعة  حجموتقديرها وتقييم ملخاطر جيد هلذه ااخلطر، من خالل حتليل 

يف ، ثم اختيار أفضل الوسائل ملواجهة هذه املخاطر واحلد من آثارها مرحلة أوىل حال وقوعها

 مرحلة ثانية.

  
ة املخاطر، العسر املالي.: الصناعة التأمينية، إدارالكلمات املفتاحية  
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  االسرتاتيجي االداء حتسني يف دورها و الشاملة اجلودة ادارة أبعاد

 اجلزائرية  الصناعية باملؤسسات 
 -اجلزائر -بسكرة   بوالية الصناعية املؤسسات  حالة دراسة

 
 -اجلزائر-بسكرة جامعة العالي، التعليم أستاذ بشري             عيشي بن/ د.ا

 -اجلزائر-بسكرة جامعة  ،-ا-حماضر عمار               أستاذ عيشي بن/ د

 

 ملخص:

باملؤسسات  دور أبعاد ادارة اجلودة الشاملة يف حتسني االداء االسرتاتيجي  معرفةإىل  لدراسةا تهدف

قيق ، و من أجل حت-اجلزائر-الصناعية  اجلزائرية  دراسة حالة  املؤسسات الصناعية بوالية  بسكرة

ذلك قام الباحثان باختيار عينة عشوائية متكونة من مدير عام، نائب مدير عام، رئيس مصلحة، 

العاملني يف املؤسسات الصناعية من االفراد فردا  233البالغ عددهم  نائب رئيس مصلحة و

التالية: مؤسسة صناعة الكوابل الكهربائية، مؤسسة الصناعات النسيجية، املطاحن الكربى 

 ، و توصلت الدراسة اىل:بللجنو

يف املؤسسات الصناعية  ادارة اجلودة الشاملة و االداء االسرتاتيجي  بني أبعادإرتباط عالقة  وجود -

 املبحوثة.

باملؤسسات الصناعية   هناك دور ألبعاد ادارة اجلودة الشاملة يف حتسني االداء االسرتاتيجي  -

 .،،اجلزائرية 

 

 املؤسسات الصناعية   اجلودة، ادارة اجلودة الشاملة ، االداء االسرتاتيجي،  الكلمات املفتاحية:

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

 اثر اسرتاتيجية توظيف الرامسال الفكري على اداء املشاريع الصغرية

 دراسة تطبيقية يف عينة من املشاريع الصغرية

 

 
 الدكتوره       االستاذ الدكتور

 عواطف احلداد    جنم العزاوي    

 

 الدراسةملخص 

هدفت الدراسة اىل قياس اثر ادارة الرامسال الفكري على اداء املشاريع الصغرية يف عينة من املشاريع 

الصغرية يف بعض الدول العربية ) االردن ، العراق ، مصر ، لبنان ( ولتحقيق هذا اهلدف مت تصميم 

( فردا وللمستويات 049استبانه وفق امنوذج وفرضيات الدراسة ، وتكون جمتمع الدراسة من )

 االدارية الثالث ) عليا ، وسطى ، دنيا ( .

وتوصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج واالستنتاجات والتوصيات وتضمنت الدراسة اربعة 

 مباحث : 

 املبحث االول : منهجية الدراسة 

 املبحث الثاني : االطار النظري : الرامسال الفكري ، اداء املشاريع الصغرية 

 بحث الثالث : االطار العملي : النتائج واثبات الفروض امل

 املبحث الرابع : االستنتاجات و التوصيات .
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 دور رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

 اجلزائر-دراسة حالة: فرع اتصاالت اجلزائر لوالية بسكرة

 

 اجلزائر-3والتجارية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر كلية العلوم االقتصادية               مراد زايد أ.د.

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريجامعة أحممد بوقرة     د. صربينة ترغيين 

 اجلزائر -بومرداس                                                                             

 

 ملخص:

التعرف على دور رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية هدفت هذه الدراسة إىل 

ما هو دور  ،،، وقد متثلت مشكلة الدراسة يف السؤال التاليلفرع اتصاالت اجلزائر لوالية بسكرة

ولإلجابة عن مشكلة الدراسة مت صياغة . ،،الرأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية

رأس املال البشري، أهمية رأس املال البشري، مفهوم اإلدارة مفهوم هي:  أسئلتها يف مخسة جوانب

اإللكرتونية، مبادئ تطبيق اإلدارة اإللكرتونية، دور رأس املال البشري يف تطبيق اإلدارة 

اإللكرتونية. وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة كما مت االعتماد على 

ع البيانات باإلضافة للمصادر الثانوية من كتب ودوريات، حيث مت توزيع االستبانة كأداة جلم

 .لفرع اتصاالت اجلزائر لوالية بسكرة( موظفا 49االستبانة على عينة مكونة من )

 

 .اإلدارة اإللكرتونية، فرع إتصاالت اجلزائر، رأس املال البشريالكلمات املفتاحية: 
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  كمدخل لتأهيل املوارد البشرية أثر التمكني اإلداري للعاملني

 على حتسني األداء الشامل للمؤسسة

 -دراسة حالة مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية-

 
 األستاذة: مريم بودودة                         الدكتور: مراد كواشي             

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري

 -اجلزائر – جامعة جيجل                          -اجلزائر  – جامعة أم البواقي
 

  امللخص:

للعاملني كمدخل لتأهيل املوارد البشرية تهدف هذه الدراسة إىل إبراز أثر التمكني اإلداري 

على حتسني األداء الشامل للمؤسسة، ومن خالل حتليل نتائج االستبيان الذي تناولنا فيه واقع 

لعاملني وأثره على أداء مؤسسة اخلزف الصحي بامليلية، اتضح لنا أن غياب نظام التمكني اإلداري ل

حوافز فعال، وعدم جناعة السياسة التكوينية للمؤسسة والذي أثر بدوره على حوادث العمل 

املسجلة وذلك بسبب عدم برجمتها لدورات تدريبية كافية يف جمال األمن والسالمة املهنية. ولقد 

مل تأثري سليب على أداء املؤسسة، حيث ارتفع عدد األيام الضائعة بسبب هذه كان حلوادث الع

احلوادث مما أدى إىل التأثري السليب على معدل اإلنتاجية للعامل وبالتالي حجم اإلنتاج اإلمجالي 

ككل هذا من جهة، ومن جهة أخرى عدم قدرة املؤسسة على التحكم يف تكاليفها خاصة اخلفية 

 لنا من خالل تطبيق بطاقة األداء املتوازن املستدام على مؤسسة اخلزف الصحي منها. ولقد تبني

بامليلية مدى أهمية التقييم الشامل لألداء، فرغم أن األداء املالي هلذه املؤسسة كان جيدا وذلك 

 بالنظر للمنظور املالي، إال أن هذا األخري كان خيفي وراءه أداء أقل مستوى يف املنظورات األخرى.

 

املؤسسة، التمكني اإلداري للعاملني، األداء الشامل للمؤسسة، بطاقة األداء : الكلمات املفتاحية

 املتوازن املستدام.
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أثر اإلختالف بني الفئات العمرية للعاملني يف رسم اإلسرتاتيجيات اإلدارية الفاعلة 

 لفنادق اخلمسة جنوم يف عمان.

 

 د. رامي فالح الطويل                   د.أمحد ابراهيم التميمي  د.موفق عدنان احلمريي             

 قسم اإلدارة الفندقية والسياحية/ كلية العلوم اإلدارية واملالية/جامعة فيالدلفيا

 

 ملخص البحث

هناك تصور واضح ومتفق عليه يف أدبيات اإلرث احلضاري للمجتمع العربي يف تبيان الدور املهم 

به كبار األعمار يف عمليات التوجيه واإلتقان للعملية اإلنتاجية والكفاءة والرئيسي الذي يلع

اخلدمية، إضافة إىل دورهم البارز يف اإلرث الثقايف واملعريف. وقد إنعكست مثل هذه األهمية على 

الفكر اإلداري الفندقي احلديث. ويأتي هذا البحث ليؤكد مثل هذا التوجه يف فكر إدارة األفراد أو ما 

لق عليه حديثا بعلم إدارة املوارد البشرية من خالل توظيف العالقة التفاعلية بني موظفي يط

الفنادق من ذووي االعمار الكبرية مقارنة بالشباب لتحسني كفاءة وسرعة تقديم اخلدمة يف 

صناعة الضيافة. وعلى الرغم من أن العديد من العاملني واإلداريني مؤمنني بالدور االجيابي الذي 

تاز به العاملني من ذووي االعمار الكبرية يف حتسني مستوى اخلدمة لكنهم يفضلون تعيني من مي

هم ضمن الفئات العمرية األقل. وامعنى آخر، ومن خالل حتليل نتائج مقابالت العديد من 

موظفي الفنادق العاملة يف العاصمة عمان، إستطعنا أن نؤكد على أن غالبية العاملني من الشباب 

هم كفاءة خدمية جيدة ولكن يبقى مؤشر دوران العمل املرتفع هلذه الفئة هو السمة الغالبة هلم لدي

 ألسباب عديدة تناولناها بشيء من التفصيل يف منت هذا البحث.
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 التسويقي  هااألردنية على أداءالبنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتأثر التقني

 
 موسى إصبيح. د                              باسم يوسف السعديد.                  حممد منصور أبو جليل د. 

 

 امللخص

األردنية البنوك  يفاملستخدمة احلديثة  اتأثر التقنيالتعرف على إىل  الدراسةهدف ت

( 88) نمعينة تكونت الالتسويقي،  هاعلى أداء (خدمة الرسائل القصرية ،الربيد االلكرتوني)

استخدام . ومت األردنالعاملة يف لبنوك عاملني يف إدارات وأقسام التسويق لدى االمستجيبًا من 

 يف اختبار الفرضيات.اختبار االحندار اخلطي املتعدد والبسيط و تحليلياألسلوب الوصفي وال

 اتالتقنيذو داللة إحصائية الستخدام داللة إحصائية  وذ وتوصلت الدراسة إىل انه يوجد أثر

البنوك  يفالتسويقي على األداء  (خدمة الرسائل القصرية ،الربيد االلكرتونيلة بـ ) املتمثاحلديثة 

 التقنية احلديثةاألردن بتوفري العاملة يف استمرار البنوك ب أوصت الدراسةو. األردنالعاملة يف 

 البنكالقادرة على تسهيل عملية تبادل وتدفق املعلومات والبيانات بني مستخدمي األجهزة ضمن 

 .العمالءتوفر خدمة جيدة تتناسب واحتياجات التقنيات ، فضال عن أن هذه البنك عمالءبني و

 التسويقي. داء ، األاألردنية، البنوك احلديثة اتالتقنيمفتاح الكلمات: 
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 للحوكمة اخلارجية على ادارة الشركة املساهمة العامة بعد القانونيال
 – دراسة مقارنة -

 

 استاذ مشارك يف القانون التجاري -حممود املساعدة  د. أمحد 

 اململكة العربية السعودية -جامعة اجملمعة 

 

 امللخص

 
يعود أهمية موضوع حكومة الشركات ، ألنها  طريقة  ذات جانب أكثر فعالية لتحقيق 

واملالية  ضمان سري اجلانب املالي واإلداري يف الشركات املساهمة العامة وفقًا للضوابط القانونية

تناول موضوع  واالدارية ، اليت تتالئم مع قواعد تأسيس هذا النوع من الشركات ، لذلك فقد اثرنا 

احلوكمة اخلارجية على إدارة الشركة املساهمة العامة من الزاوية القانونية ، اما يتوافق والنصوص 

لسعودي وبعض القوانني التشريعية  يف ضوء احكام قانون الشركات األردني ،  ونظام الشركات ا

 املقارنة حمل الدراسة.

ولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة ما ُكتب حول هذا املوضوع ، واستخالص املفاهيم، 

،  سواء من اجلانب القانوني أو احملاسيب وما طرأ  واملبادئ األساسية ذات العالقة، ملوضوع الدراسة

 ء وما كتب بهذا املوضوع من دراسات سابقة.عليها من تطور من خالل االطالع على أحكام القضا

متت معاجلة هذه الدراسة من خالل أربعة مباحث ، متثلت يف التعريف اماهية وقد 

حوكمة الشركات وأهميتها بالشركة املساهمة العامة يف املبحث األول ، ومدى رقابة الدولة على إدارة 

جلوانب املتعلقة بدور املساهمني والدائنني يف يف املبحث الثاني ،  وبيان ا الشركة املساهمة العامة

دور وتناولنا يف املبحث الرابع     أعمال الرقابة على إدارة الشركة املساهمة العامة يف املبحث الثالث .

وفقًا للقانون األردني والقوانني  املدقق اخلارجي يف الرقابة على ادارة الشركة املساهمة العامة

 وء ما تقدم ختمت الدراسة بأهم النتائج اليت مت التوصل إليها.ويف ض األخرى املقارنة،
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 مدى تطبيق الشركات اجلزائرية ملبادئ حوكمة الشركات 

 دراسة حالة شركة سوف للدقيق

 

 بن الزاوي عبد الرازق:  -أ -أستاذ حماضر

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة

 موساوي مسية:  باحثة دكتوراه

 مسعودي مجيلة: باحثة دكتوراه

 

 امللخص:

، مبادئ احلوكمة يف الشركات االقتصاديةفحص وحتليل أثر تطبيق  إىلهذه الدراسة  تهدف    

هدف إىل تاالقتصادية، كما  يف الشركاتفهوم احلوكمة فاهيمي ملإىل بناء وعرض اإلطار امل وتهدف

هذه األهداف ومن ولتحقيق  ،، وكل بعد من أبعادها،لشركاتحوكمة ا،،حتليل عالقة االرتباط بني

اجل دراسة مدى تأثري تطبيق هذه القواعد يف شركة سوف للدقيق قمنا بوضع استمارة مكونة من 

ثالثني عبارة حتوي املبادئ الرئيسية للحوكمة اليت أصدرتها منظمة التعاون االقتصادي 

 .والتنمية
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 دة الشاملة  يف حتسني تنافسية املنظمةدور إدارة اجلو

 

 أ.  ناصر مراد                           

 2كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري . جامعة البليدة 

 

 امللخص:

 على اجلزائرية االقتصادية املنظمة عملت اإلحتكاري السوق سيادة و املوجه االقتصاد فرتة خالل

 ظل يف بينما.  التقين اجلانب من الزبون حاجة تلبية و الكمية الناحية من األهداف حتقيق

 املنظمات بني التنافس تصاعد مع السوق اقتصاد إىل اإلنتقال و ، املنتهجة االقتصادية  اإلصالحات

 تكيف ضرورة إىل أدى مما ، املنظمة حميط يفرضها اليت التحديات و ، السوق يف الريادة مكانة على

 . السوق يف بقائها لضمان لتحوالتا تلك املنظمة مع

 إلحتياجات اإلستجابة على تعمل حبيث التنافس مقومات إحدى الشاملة اجلودة إدارة تعترب

 ، التنافسي مركزها تعزيز و مردودية املنظمة حتسني ، باإلضافة إىل رضاهم كسب و الزبائن

حتسني تنافسية  يف الشاملة اجلودة إدارة أهمية يعكس مما  ،السوق يف بقائها ضمان وبالتالي

 . املنظمة

تنافسية املنظمة اليت  حتسني يف الشاملة اجلودة إدارة تهدف هذه الدراسة إىل معرفة مدى مساهمة

تسعى إىل التميز يف أدائها  و منتجاتها، اما يضمن هلا حتقيق أهدافها و استمرارها يف السوق ، يف ظل 

 بيئة معقدة و متغرية.

 املعلومات، التكنولوجية .اجلودة الشاملة ، املنظمة ، التنافسية، ، : الكلمات الدالة
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 أثر تطبيق اسرتاتيجية متكني األساتذة اجلامعيني يف حتسني جودة 

 اخلدمة التعليمية اجلامعية

 –اجلزائر -دراسة حالة جامعة حممد بوضياف باملسيلة -

 
 املسيلةد.قامسي كمال:     أستاذ حماضر )أ(  جبامعة 

 أ.ضيف دنيا:         أستاذة مشاركة جبامعة املسيلة
 

 ملخص

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر متكني األساتذة اجلامعيني يف حتسني مستوى جودة اخلدمة  اهلدف:

 التعليمية.
ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي مع أسلوب دراسة  املنهج /العينة:

( فقرة موزعة على حمورين: األول 73حيث قام الباحثان بإعداد استبانة اشتملت على )احلالة، 

هو متكني األساتذة اجلامعيني والثاني جودة اخلدمة التعليمية اجلامعية. واشتملت عينة الدراسة 

 لتحليل البيانات احصائيا.  SPSS( أستاذ جامعي. ومت اعتماد برنامج 73على )

نتائج الدراسة ما يلي: مستوى متكني األساتذة اجلامعيني يف ميدان الدراسة حيث أظهرت  النتائج:

هناك مستوى مقبول جلودة اخلدمة التعليمية اجلامعية املقدمة يف املؤسسة  ال زال دون املطلوب.

قيد الدراسة. عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بني مستوى التمكني وجودة اخلدمة 

 التعليمية اجلامعية.

أوصت الدراسة بضرورة اهتمام اجلامعة بتمكني األساتذة اجلامعيني من خالل تكثيف الربامج و

التدريبية والتكوينية، والتحفيز املادي واملعنوي مع منح االستقاللية والسماح باملشاركة يف اختاذ 

 القرار وتقديم االقرتاحات.

 

 جلودة، جودة اخلدمة التعليمية اجلامعية.متكني العاملني، األستاذ اجلامعي، ا الكلمات املفتاحية:
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 يف منظمات األعمال اإلدارة االلكرتونية ومساهمتها يف حتقيق اجلودة الشاملة
  

                               مدير خمرب التنمية الذاتية واحلكم الراشد                 اط    ــف غيــد. شري أ.

 تبسة، اجلزائر                                -أستاذ جبامعة العربي التبسي                     ريــعبد املالك مه أ.

 قاملة ، اجلزائر - 5497ماي  8جامعة 
 

 امللخص:

رحبًا ملنظمات األعمال للدخول إىل عامل فسيح من التفاعل  جمااًل االلكرتونية اإلدارة تعد   

جهات اجلديدة لالنفتاح، وقد أتاحت التكنولوجيا والتواصل خارج حدودها، والتكيف مع التو

املتمثلة يف شبكات االتصال عرب االنرتنت وما يرافقها من مستلزمات مادية يف أن تكون أرضا خصبة 

 وواسعة لالستخدام والتفاعل مع قواعد وتعامالت اإلدارة االلكرتونية.

تقديم إطار فكري نظري ملفهوم  وانطالقا من هذا املنظور اقرتحنا هذا البحث وذلك من أجل   

وأبعاد اإلدارة االلكرتونية، وذلك من خالل الرتكيز على دور ومساهمتها يف حتقيق كفاءة وفعالية 

األداء ملنظمات األعمال ضمن حقل جديد من التعامالت والعالقات االقتصادية واإلدارية، فضال عن 

ودة الشاملة يف أعمال وأنشطة هذه املؤسسات معرفة مدى تأثري تبين اإلدارة االلكرتونية على اجل

 من أجل اخلروج بتوصيات حول مدى حتقيق اإلدارة االلكرتونية للجودة الشاملة املستدامة.

 

الكلمات املفتاحية: اإلدارة االلكرتونية، اجلودة الشاملة، العوملة، االقتصاد الرقمي، منظمات 

 األعمال.

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 

 رية باستخدام أسلوب بطاقة األداء املتوازنتقييم أداء املؤسسات اجلزائ

 ،،دراسة حالة مؤسسة موالهم وشركائه للبناء،،

 
 الدين عز تركي بن. د. منصـف                                أ شرفـي. أ

 التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية

 اجلزائر – 2 قسنطينة جامعة

 

  ملخص

توازن من األساليب احلديثـة لتقيـيم األداء، وهـي أداة قيمـة متكننـا مـن       تعترب بطاقة األداء امل

فهم وضعية املؤسسة، كما أنها تزودنا بتوثيـق مفيـد للتطـوير املسـتمر للمقـاييس املسـتخدمة مـن        

أجـل الرقابـة الـيت توجـه املؤسسـة باجتـاه حتقيــق أهـدافها. وحلداثـة املوضـوع أردنـا أن يكـون هــذا            

فهوم بطاقة األداء املتـوازن والفكـرة الرئيسـية الـيت تقـوم عليهـا واحملـاور        البحث مدخال لتوضيح م

 حماولـة األساسية اليت تبنى عليها ومميزات التطبيق الناجح هلا، إضافة إىل خطـوات بنـاء البطاقـة و   

تطبيقها يف احدى املؤسسات اجلزائرية. وقد أظهرت النتائج اخنفاض مستوى األداء الكلي للمؤسسـة  

 سة.حمل الدرا

 الكلمات املفتاحية: األداء، االسرتاتيجية، بطاقة األداء املتوازن، قياس وتقييم، حماور.
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 على عناصر املزيج التسويقي السياسي األخرى املنتج السياسي تسويق تأثري

 يف صناعة الشخصية السياسية

 

 MIM) (التسويق مدير خمرب إدارة االبتكار و     صحراوي بن شيحة األستاذ: الدكتور

Professor Sahraoui Benchiha, Director of the Laboratory MIM  

(Management de L’Innovation et Marketing), 

Djilali Liabes University, Sidi bel Abbes – Algeria 

 MIM) (األستاذة : سحيمي فايزة عضو خمرب إدارة االبتكار و التسويق 

دي بلعباسجامعة جياللي ليابس سي  

 

 امللخص

لفهم األنشطة السياسية احلديثة و بذلك هو يساعد إن التسويق السياسي يقدم أساليب جديدة 

على خلق عدة مناذج لتوضيح سلوك املنظمات و األحزاب السياسية و املرشحني عند بيع الرجل 

التسويق السياسي لكسب االنتخابات السياسية من خالل االسرتاتيجية التسويقية.و عليه ف

    يركز على إشباع حاجات و رغبات الناخبني حبيث يعترب مطلبا أساسيا لنجاح األحزاب السياسي 

املستوى األول مستويني من التسويق السياسي ،  هناكو  و املرشحني يف البيئة التنافسية السياسية 

ة السياسية إىل زيادة ، إذ يشري املستوى الفلسفي حاجة املنظم و املستوى الثاني إجرائي  فلسفي 

من خالل خلق  عدد مؤيديها أو توجهها لزيادة عددهم مبين على ثقافة املنظمة السياسية ذاتها

        .رؤية إجيابية للمنتج السياسي خللق طلب على هذه السلعة السياسية لدى املستهلك املستهدف

العملية للمنظمة  نشطة االتصاليةيشري املستوى اإلجرائي أن هذا التوجه ، البد أن ينعكس يف األو

و عليه فإن هناك تأثريات خمتلفة عند تسويق املنتج السياسي على عناصر السياسية أو احلزب. 

مزيج التسويق السياسي األخرى و اليت  تشمل ،السعر السياسي ،الدائرة السياسية أو املكان السياسي 

حتديد عناصر ياسي. و هدفنا يف هذه الدراسة ،الرتويج السياسي ،التعبئة السياسية و التمويل الس

من  املزيج التسويقي السياسي و دورها يف التأثري على املستهلكني السياسيني يف اختيار املرشح

.و عليه  خالل حتديد اآلليات التسويقية اليت تساهم يف تسويق املؤسسات السياسية واملرشحني

املنتج السياسي على  عناصر املزيج التسويقي ما مدى تأثري تسويق نطرح اإلشكالية التالية 

 السياسي األخرى لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للمنظمة السياسية أو احلزب ؟
 –املزيج التسويقي السياسي –املنتج السياسي  –التسويق السياسي :  الكلمات املفتاحية

  االسرتاتيجية السياسية 
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 لتنافسيا الذكاء تفعيل يف ودورهـا املعرفة إدارة
 املعاصرة األعمال منظمات يف

 أ. فرحات مسرية            أ.د معني أمني السيد                     أ. جيجخ فائزة                           

 جامعة حممد خيضر بسكرة     جامعة حممد خيضر بسكرة                                 3معة اجلزائرجا

 اجلزائر              اجلزائر                                                                    اجلزائر            

 امللخص:

واألثر الذي تلعبه يف زيادة  ، إدارة املعرفة حولتسليط الضوء لنسعى من خالل هذه الدراسة        

رئيسية لنجاح املؤسسات يف  هامة و ، باعتبارهما  أداةيف املنظمة  الذكاء التنافسيكفاءة وفعالية 

 يتميز فيه االقتصاد العاملي بالتسارع حنو التنافس و الذي، يف الوقت الراهن  كافة أحناء العامل

 .الدول املتقدمة، وهذا ما شهدناه خاصة يف  الشديد

 لعبه ت الذي الدورهو  التساؤل اجلوهري التالي: ما عنها عبَّر مشكلة من الدارسة انطلقتلقد      

وكيف يكون التكامل  ؟املعاصرة  منظمات األعماليف الذكاء التنافسي يف تفعيل  ادارة املعرفة

 بينهما؟

توضيح الذكاء التنافسي وكل ما على اعتمدنا فيها ثالث حماور ، احملور األول   الدارسة وتضمنت

ىل إتطرقنا فيها فلثاني ا ورما احملأ، املعاصرة  عملية جديدة يف املنظمات وانهخاصة  ،حييط به

ساسيتني يف املنظمات أفهما عمليتني  ،همية عن الذكاء التنافسيأتقل  الباعتبارها إدارة املعرفة 

يف زيادة دارة املعرفة فيه االثر الذي تلعبه إالثالث وضحنا  وراليت تريد السيطرة والتفوق، واحمل

يف بيئة كثرية  ل تدعيم مكانة املنظمةجأالذكاء التنافسي وكيفية التكامل بينهما من  فعالية

 التغري.

 من النتائج أهمها: جمموعة إىل الدارسة وتوصلت ولقد    

املؤسسات من  حلماية اليوماملستخدمة الوسائل  أهم وأقوى أصبح من التنافسي الذكاء أن -

زيد املختلفة لبيئة األعمال ، حيث يكون مدعم بإدارة فعالة ت خاطراملو، التنافس الشديد 

 من قوة هذه العملية وهذه االدارة تسمى اليوم بإدارة املعرفة .
يعترب الذكاء التنافسي اهم اسلوب لدعم وتعزيز مكانة املؤسسة من خالل تنمية قدراتها  -

 االبداعية
ادارة واملعرفة والذكاء التنافسي يف املؤسسة مرتابطني ومتكاملني حيث كل طرف يدعم  -

 وخيدم الطرف األخر.

 نذكر:فهم التوصيات ما أأ    

والرتكيز على ادارة املعرفة اليت هي الوسيلة األجنح الذكاء التنافسي عملية همية تشجيع تطبيق أ -

 لوصول املؤسسات اىل ما تريد .

نا داخل مؤسسات و ادارة املعرفة الذكاء التنافسينشر الوعي الثقايف بأهمية استخدام كل من   -

 .جية، واختاذ القرارات الفعالةيصياغة االسرتات يف مهم دور ملا له من ،العربية كعملية اساسية 

 عزيزتول لبقائها السبيل بالذكاء التنافسي ألنه االهتمام األعمال منظمات على يتوجب -
 .والدولية احمللية األسواق يف ملنتجاتها تنافسية ميزة خللق يةاإلبداع قدرتها

، التنافسية يف بيئة منظمات  ، إدارة املعرفة لتنافسي، املعرفة، الذكاء ا الذكاء :  الكلمات الدالة

 األعمال
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 :التحليل اإلسرتاتيجي ودوره يف تعزيز املركز التنافسي يف املؤسسة االقتصادية

 دراسة حالة يف املؤسسات الصيدالنية  

 –(  6102-6101دراسة حالة جممع صيدال اجلزائر ) –

 اجلزائر –قاملة  0045ماي  8جامعة   يبية :     سليمة طبا :الدكتورة

 عضوة يف خمرب التنمية الذاتية واحلكم الراشد                

 اجلزائر -الدكتورة:  بوهرون فتيحة :     جامعة قسنطينة

 اجلزائر –قاملة  0045ماي  8جامعة األستاذة:   إميان خلفالوي :       

 ملخص:

سواء كانت عامة أو خاصة، إنتاجية أو خدمية تواجه كافة املؤسسات يف عصرنا الراهن 

حتديات كثرية نتيجة للتغريات والتطورات العلمية والتقنية السريعة واملستمرة، وأمام تلك 

التحديات أصبحت اإلدارة التقليدية بعملياتها ووسائلها عاجزة عن جعل املؤسسة قادرة على 

ام كل ما يتاح هلا من أساليب إدارية معاصرة املنافسة، األمر الذي حيتم على هذه املؤسسات إستخد

متكنها من ذلك، وقد إهتمت املؤسسة بدراسة وضعها التنافسي يف الصناعة من خالل اإلهتمام 

بالتحليل اإلسرتاتيجي وأدواته، والذي يساهم يف التعرف على وضعية املؤسسة يف السوق بالنسبة 

وقف أو الوضع احلالي للمؤسسات اإلقتصادية يف لنظرياتها لطرح اخليارات اإلسرتاتيجية أمام امل

حمفظة نشاطاتها أو منتجاتها إلختاذ القرار اإلسرتاتيجي اما يتالءم والتوقع احملتمل لتطور 

األوضاع السوقية وخمتلف املؤشرات أو املعايري األخرى اليت تراها املؤسسة مناسبة لتحديد 

 اإلسرتاتيجية املثلى.

لصيدالنية من أهم القطاعات العاملية اليت تسعى معظم الدول ويعترب قطاع الصناعة ا

لرتقيتها وتنميتها بشكل مستمر، ومن هذا املنطلق جند اجلزائر من الدول احلريصة على تنمية 

هذه الصناعات وحتسني قدرتها التنافسية، ورغم التجربة احلديثة للجزائر يف هذا اجملال فإنها 

تتكون من جمموعة من الوحدات اإلنتاجية احمللية اليت تسعى متكنت من تشكيل قاعدة صناعية 

إىل رفع تغطية السوق احمللي من املنتجات الصيدالنية، لذا سنعمل من خالل هذه الدراسة على 

معرفة طبيعة املنافسة داخل هذا القطاع واخليارات اإلسرتاتيجية املتاحة أمام جممع صيدال 

 وسبل تنميتها.

تضح ضرورة دراسة دور التحليل اإلسرتاتيجي يف تعزيز املركز وعلى ضوء ما تقدم ي

 التنافسي للمؤسسة اإلقتصادية، وميكن طرح مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيسي التالي:
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ما مدى مساهمة التحليل اإلسرتاتيجي يف تعزيز املركز التنافسي يف املؤسسات 

 الصيدالنية اجلزائرية؟

 الدراسة اآلتية: وقدم البحث فرضية        

يساهم التحليل اإلسرتاتيجي يف اكتشاف نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات اليت تعد 

ضرورة حتمية للمؤسسة خاصة لتعزيز املركز التنافسي يف ظل تنامي املنافسة الداخلية 

 واخلارجية.

الصيدالنية إن جناح املؤسسات ،،وقد توصل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات من أهمها 

 . ،،وإستمرارها على مدى فهمها لبيئتها وكذا اإلسرتاتيجية اليت تتبعها لتنمية صناعتها

 وقد قدم البحث جمموعة من التوصيات من أهمها:     

  على املؤسسات املصنعة للدواء حتليل متغريات البيئة اليت تعمل فيها لتحديد قواعد

 ن أن تتبناها لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.املنافسة وكطبيعة اإلسرتاتيجية اليت ميك

  إعتماد منهج الشراكة كبديل إسرتاتيجي مالئم للمؤسسات املصنعة للدواء للتغلب على

 التهديدات ومواجهة التحديات التكنولوجية واملالية وتعزيز املركز التنافسي.
لداخلية، البيئة اخلارجية، التحليل اإلسرتاتيجي، مؤسسات صيدالنية، البيئة االكلمات املفتاحية: 

 املركز التنافسي.
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 خطوات التغيري الثقايف حنو إرساء أبعاد التمكني يف منظمات األعمال

 د. فاطمة الزهراء سكر

 -0-جامعة اجلزائر 

 ملخص:

املفاهيم اخلاصة بالتمكني تطورت مع تطور البيئة اليت تعيش بها املنظمة متزامنة 

رغبة يف التغيري لألفضل واألحسن، للعنصر البشري ليأتي  اإلسرتاتيجيةية بذلك والتطور يف الرؤ

 ،ووفق آلية واضحة وقابلة للتنفيذ، تسري خبطوات إجيابية ثابتة وإن كانت بطيئة أو بالتدريج

هذا التغيري يبدأ بتغيري الذهنيات واألفكار والقيم والعادات...  هذه الدراسة إلي توضيح أن وهدفت

نظمة(اليت كانت منتشرة قبل ظهور التمكني لرتسخ مبادئ وقيم ومفاهيم جديدة )ثقافة امل

خالل تفعيل أبعاد التمكني املختلفة حتى يكون ثقافة سارية املفعول يف  فرضتها بيئة املنظمة من

املنظمة يلتزم بها العاملون واملدراء على حد السواء وحياولون جتسيدها يف أرض الواقع واستغالهلا 

 .زيز اإلبداعيف تع

 وقد اعتمدت على املنهج الوصفي من أجل حتليل و تفسري مع اختبار الفرضيات التالية:

  ،اتضح أن املمارسات القدمية يف املنظمة مل تعد جمدية، يكون يف هذه احلالة الطريق ممهدا

إلدخال وقبول معتقدات وقيم جديدة، فيتم تبين السلوك اجلديد والذي يتالءم مع القيم 

 ملعتقدات اجلديدة كاستجابة ملا تعتقد املنظمة أنه ضروري لبقائها.وا

  ثقافة التمكني تعتمد على اندماج ومشاركة اجلميع اإلدارة والعاملني على حدًا سواء لتحقيق

شروط أساسية إلجياد ثقافة شاملة للتمكني وإجناح ، والثقافة قوة، الالتزام، همةالنجاح، فامل

 مراحل التغيري حنوه.

 كن للمنظمات االستفادة من املدخل الثقايف اعتمادا على مبدأ التغيري من أجل ترسيخ أبعاد مي

 التمكني.
 وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

 اليت توصف بالقوة والتحكم من غري احملتمل أن توفر بيئة مالءمة  الثقافة التنظيمية

 لنجاح التمكني. بل على
 .ة التمكنياألرجح قد تشكل عائًقا لبيئ

 عندما تتغري ثقافة املنظمة  وذلك مبادرة التغيري يرجح أن يكتب هلا النجاح بشكل أكرب

 خللق الظروف املناسبة للتمكني

 التمكني  يعتمد جناح اسرتاتيجية التمكني على بيئة املنظمة وأسلوب تنفيذها لعملية

ية فأن التمكني سيعزز فإذا مت إدارة بيئة املنظمة وأسلوب تنفيذ التمكني بقدرة وفاعل

اإلنتاجية، اجلودة، تقليل التكاليف، حتقيق املرونة يف العمل، ورفع مستوى  حتسني

 .الرضا الوظيفي

ويف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج توصى الباحثة بتعزيز ثقافة التمكني ببعديها الفين 

صالحيات للعاملني ، مع واإلداري عرب رفع سقف املساحمة عن األخطاء، وتفويض املزيد من ال

حتسني قدرة القادة يف إدارة املوارد البشرية من خالل بناء ثقافة الشراكة بني اإلدارة  والعاملني، 

وتشجيع العاملني على التسلح باملعرفة واالستناد إلي احلقائق عند اختاذهم القرارات أو حلهم 

 رفة املتخصصة لتعزيز بناء املنظمة.املشكالت ، مع ربط أنظمة التعيني والرتقية بامتالك املع
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Abstract 
This exploratory study investigates the auditing role of the  

Kuwaiti Audit Bureau (KAB) of government agencies from 

employees’ perspectives, regarding rationalization of public 

spending, detecting deviations and violations, and taking timely 

corrective measures to stop any wrongdoing. The study was 

based on a questionnaire which was administered in the fall 2014 

to a random sample of (500) employees of the KAB and audited 

government agencies. The study shows that employees evaluate 

highly the effectiveness of its role, and recommends how this role 

can be enhanced. 

 

Key Words: Public Administration, Public Budgeting, Bureau of 

Auditing, Managing Public Finance, Financial Auditing, 

effectiveness.  
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Abstract 

This research explores some of the startups- failure causes by internet 

technology which mostly related to their product; either not offering the right 

product that clients want or not solving their problem. 

 ,,Startups in general do face the risk of failure at the early stages of their 

formulation, where studies show that one of the top reasons, is they make 

products no one wants,, (Griffith. 2015). 

This research will discuss Internet Technology Startups failure and success 

factors, and trying to answer the following questions: for technology startups is 

it a must to have out of the box business idea, and predefined business model 

for achieving success? Or rather it is a matter of product development and 

execution process? What are the success and failure factors? 

The research review of internet technologies products success and failure 

cases, besides a product development strategy. 

Keywords: Startups, Internet technology , Success, Failure, Product 

Development, Strategy Making Process, Innovation, Technology, 

Technological Innovation,  

Literature Review 

Harold Siow Song Teng, Gurpreet Singh Bhatia, Sajid Anwar,(2011) ,examine 

the potential success and failure of small‐ and medium‐sized enterprises 

(SMEs). Establishe benchmarks that could be helpful to decision makers for 

improving future business‐related policy formulation and research. SMEs 

regard the top four most important factors contributing to their business S/F as: 

employment, training, and the retainment of high‐quality staff members; 

prevalence of good products, services, 

Kathryn Watson, Sandra Hogarth‐Scott, Nicholas Wilson,(1998), investigate 

the characteristics of a cohort of 166 small businesses which were set up 

during a period of recession by founders, all of whom had experienced a 

period of unemployment prior to start‐up. These new ventures were appraised 

and supported by their local Training & Enterprise Council (TEC) prior to 

start‐up and in their formative months. They analyses the appropriateness and 

success of support services in the light of an empirical investigation of the 

factors which appear to impact on survival/failure and growth prospects of 

surveyed businesses. 

http://fortune.com/author/erin-griffith/
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Abstract 

Implementing a Quality Management System (QMS) is important 
in order for hospitals to deliver high-quality services. Hospitals in 
Jordan vary greatly in terms of the quality of their services, with 
some providing high-quality services and others providing low-
quality services. This study aimed to explore QMS obstacles in 
low-performing hospitals in Jordan. The study employed a Mixed 
Method-Sequential Exploratory design. A set of questionnaire 
(yielding quantitative data) was used to explore the QMS 
obstacles. The study population was drawn from three public and 
private hospitals considered low-performing. A total of 324 
participants who worked in the three low-performing hospitals, 
such as doctors, nurses, midwives, pharmacists, dentists, 
accountants, clerks and allied medical professions completed a 
set of questionnaire on QMS Obstacles. The study questionnaire 
called Quality Management System Obstacles Scale (QMSOS) 
containing 23 items was rated as 5-points Likert Scale. The study 
found that low-performing hospitals faced six major obstacles: : 
lack of rewards for hospital staff, inadequate material resources, 
lack of training programmes, insufficient staff motivation, 
insufficient budget for QMSs, and inadequate authority 
delegation. The study also provides recommendations for 
improving the implementation of QMS in Jordanian hospitals. 
 
Keywords: Obstacles, Quality Management System (QMS), 
Low-Performing Hospitals 


