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 عىىان انمداخهت
جىدة اإلدارة انجبمعيت انجزائريت 

 وانعربيت  

 دساست حذ١ٍ١ٍت 



  االشىب١ٌت
حؼخبش اإلداسة اٌؼٕظش األسبسٟ فٟ اٌخٕظ١ُ    

ٚاٌخخط١ظ بً أوثش ِٓ رٌه ٟ٘ اٌؼّٛد اٌفمشٞ فٟ 
أٞ ِإسست ِٓ اٌّإسسبث سٛاء وبٔج ِإسست 
ػبد٠ت أٚ ِإسست حشب٠ٛت ٚحؼ١ّ١ٍت ٚرٌه ِٓ خالي 

ِذبٌٚت حغ١١ش األسب١ٌب اٌخم١ٍذ٠ت اٌخٟ ال حخٕبسب ِغ 
ِب حٛاجٙٗ إٌّظّبث ِٓ حذذ٠بث ٚحبٕٝ ِفب١ُ٘ 

ئداس٠ت دذ٠ثت ٠ّىٓ ٌٍّٕظّت ِٓ اٌخؼبًِ ِغ 
اٌخذذ٠بث اٌخٟ حٛاجٙٙب ٚاٌخغٍب ػ١ٍٙب ٌخذم١ك 
ِسخٜٛ األداء األفضً ٚخبطت ِغ ٘زٖ اٌخغ١شاث 

ٚاٌخطٛساث اٌخٟ حؼ١شٙب اٌّجخّؼبث ٚاٌّإسسبث 
ػٍٝ اٌؼَّٛ ٚاٌّإسسبث اٌخشب٠ٛت ٚاٌخؼ١ّ١ٍت ػٍٝ 

.اٌخظٛص  



ِٚغ اٌخمذَ اٌؼٍّٟ اٌٙبئً ٚوزا أ١ّ٘ت ٘زٖ اٌخغ١شاث  
ٚضشٚسة ِٛاوبخٙب ٌٙزٖ األخ١شة ، فأٗ ِٓ اٌضشٚسٞ 

األخز بّفَٙٛ ئداسة اٌجٛدة اٌشبٍِت اٌزٞ حضا٠ذ 
ػب١ٌّب بّب ف١ٙب جٛدة اإلداسة ػٍٝ جٛدة  بٙباال٘خّبَ 

ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك جبء حأث١ش ِفَٙٛ اٌجٛدة . اٌّؼب١٠ش
ػٍٝ ج١ّغ اٌجٛأب ٌٚؼٍٙب اٌجبٔب اٌّإسسبحٟ 
الس١ّب اإلداسة اٌجبِؼ١ت اٌخٟ حؼذ اٌؼّٛد اٌفمشٞ 
ٌٍجبِؼت سٛاء ػشب١ب أٚ ٚط١ٕب ِٚٓ ٘زٖ إٌّطٍك 

ٔذبٚي ِٓ خالي ٘زٖ اٌذساست حس١ٍظ اٌضٛء ػٍٝ 
اإلداسة اٌجبِؼ١ت اٌجضائش٠ت ٚاٌؼشب١ت ِٓ خالي جٛدحٙب 

  .ٚبٙزا جبءث حسبؤالث اٌذساست وبٌخبٌٟ

 



: تسبؤالث اندراست   

مب هي معبيير انجىدة انمعتمدة في كم مه   -1
انجزائريت انجزائريت واإلدارة  اإلدارة انجبمعيت 

 انجبمعيت انعربيت ؟ 

هم تىجد فروق بيه معبيير جىدة اإلدارة   -2
انجبمعيت انجزائريت  ومعبيير جىدة اإلدارة  

 انجبمعيت انعربيت؟  

  



 فشض١بث اٌذساست 

حٛجذ فشٚق راث دالٌت ئدظبئ١ت ب١ٓ ِؼب١٠ش جٛدة  -1
اإلداسة اٌجبِؼ١ت اٌجضائش٠ت ِٚؼب١٠ش جٛدة اإلداسة 

اٌخخط١ظ ، اٌخٕظ١ُ ، ) اٌؼشب١ت اٌخٟ حّثٍٙب 
(. اٌخم١١ُ  

ٔخٛلغ ٚجٛد ِؼب١٠ش حشاػ١ٙب اٌجٛدة اإلداس٠ت فٟ  -2
جبِؼبث اٌذٚي اٌؼشب١ت أوثش ِٕٗ فٟ جٛدة اإلداسة 

.اٌجبِؼ١ت اٌجضائش٠ت   



 أ٘ذاف اٌذساست 

: ٘ذفج اٌذساست ئٌٝ  

اٌىشف ػٓ أُ٘ ِؼب١٠ش اٌجٛدة اٌّسخخذِت فٟ  -1
وً ِٓ اإلداسة اٌجبِؼ١ت اٌجضائش٠ت ٚاإلداسة اٌجبِؼ١ت 

. اٌؼشب١ت   

اٌىشف ػُ ئرا وبٔج ٕ٘بن فشٚق ب١ٓ جٛدة  -2
(. اٌؼشب١ت  ٚاٌجضائش٠ت ) اإلداسة اٌجبِؼ١ت   

 



 أ١ّ٘ت اٌذساست 
حبشص أ١ّ٘ت اٌذساست ِٓ خالي  ِفَٙٛ جٛدة اإلداسة ػٍٝ 

اٌؼَّٛ ٚجٛدة اإلداسة اٌجبِؼ١ت ػٍٝ اٌخظٛص  ِٓ 
اٌّفب١ُ٘ اٌفٍسف١ت اٌذذ٠ثت ٚاٌخٟ ِضجج ف١ٙب اٌٛسبئً 

اٌذذ٠ثت ٚاٌجٙٛد االبخىبس٠ت ئٌٝ جبٔبٙب حب١بْ أ١ّ٘ت 
اسخخذاَ ِؼب١٠ش جٛدة اإلداسة اٌجبِؼ١ت سٛاء اٌجضائش٠ت أٚ 
اٌؼشب١ت ، ببإلضبفت ئٌٝ حب١بْ ِذٜ حذم١ك اٌفؼب١ٌت ٚرٌه 

ببسخخذاَ أُ٘ ِؼب١٠ش اٌجٛدة فٟ حس١١ش اإلداسة 
اٌجبِؼ١ت بذىُ أٔٙب اٌؼٕظش اٌُّٙ فٟ اٌخس١١ش ٚاٌخخط١ظ 

ٚاإلداس١٠ٓ بّذٜ  اٌّسإ١ٌٚٓاالسخشاح١جٟ ٚحذف١ض 
حٛظ١ف ٚٔجبح اإلداسة ٚرٌه ِٓ خالي اسخخذاَ أُ٘ 

 . ِؼب١٠ش جٛدة اإلداسة اٌجبِؼ١ت سٛاء اٌجضائش٠ت أٚ اٌؼشب١ت 

 



 ِظطٍذبث اٌذساست 

حٍه إٌٛػ١ت اٌّّخبصة اٌخٟ  بٙب٠ٚمظذ :  انجىدة - -1
حسخخذَ فٟ اٌخس١١ش ٚبأسب١ٌب ِخٕٛػت فٟ ئداسة 

. اٌجبِؼت  

ٟٚ٘ ػببسة ػٓ ِإسست حببؼت ٌٍجبِؼت :  اإلدارة -2
١ِٙٚىٍت حٕظ١ّب حمَٛ بٛظ١فت اٌخس١١ش ٚاٌخخط١ظ 

.ٚاٌخٕظ١ُ ٚاٌخٕس١ك   

ٟٚ٘ اإلداسة اٌخٟ حؼخّذ ػٍٝ أ٘ذاف : جىدة اإلدارة -3
 ٚاٌخٕظ١ُ اإلداسٞ  ٚٚاضذت ٚحخط١ظ اسخشاح١جٟ 

اٌخؼ١ٍّٟ ٚدسٓ اٌم١بدة  اٌخٟ حظٙش ٔخبئجٙب فٟ 
. ِسخٜٛ األداء اٌؼبٌٟ   

 



إٌّٙجٟ  االطبس  
حُ االػخّبد فٟ ٘زٖ اٌذساست  ػٍٝ : انمىهج  -1

حذ١ًٍ اٌّضّْٛ ٚحُ اٌٍجٛء ئٌٝ ٘زا إٌّٙج وٛٔٗ 
 إٌّٙج األٔسب ِغ ِٛضٛع اٌذساست 

حُ االػخّبد ػٍٝ ِجّٛػت ِٓ  :عيىت انتحهيم  -2 
اٌذساسبث اٌسببمت  اٌخٟ حٕبٌٚج ِخغ١شاث اٌذساست 

سسبٌت  د١ث بٍغج ( 06)د١ث بٍغ اٌؼذد اإلجّبٌٟ 
ػذد اٌذساسبث اٌخٟ حٕبٌٚج ِخغ١ش جٛدة اإلداسة 

دساسبث أِب ػذد ( 03)اٌجبِؼ١ت  اٌجضائش٠ت 
اٌذساسبث اٌخٟ حٕبٌٚج  ِخغ١ش جٛدة اإلداسة 

..دساسبث( 03)اٌجبِؼ١ت اٌؼشب١ت   



حُ االػخّبد ػٍٝ اسخببٔٗ  :أداة اندراست -3
فئبث سئ١س١ت اٌخخط١ظ ( 03) اٌخذ١ًٍ اٌخٟ حخضّٓ 

ٚ حُ االػخّبد ػٍٝ ٚدذاث . ، اٌخٕظ١ُ ، اٌم١بدة
اٌخذ١ًٍ اٌخٟ حّثٍٙب اٌفىشة ، فئبث اٌخذ١ًٍ اٌخٟ 

اٌفشػ١ت + اٌشئ١س١ت )حّثً اٌؼٕبطش اٌّشاد دساسخٗ 
ٚدذاث اٌؼذ اٌخٟ حّثً  حىشاساث بّٛجٛد بٛضغ ( 

(.×)، ٚغ١ش ِٛجٛد)/( ػالِت   

 



 ػشع إٌخبئج ٚحفس١ش٘ب 

    
انىسبت 
 انمئىيت 

انرسبئم 
 انعربيت 

( تكراراث)   

انىسبت 
 انمئىيت 

انرسبئم 
 انجزائريت 

( تكراراث)   

 انفئت
 انمستهدفت 

 اٌخخط١ظ   06 42.85% 06  30%

 اٌخٕظ١ُ   06  42.85% 08  40%

 اٌم١بدة  02  14.28% 07 35%

  انمجمىع 14 99.98% 19 105%



 حذ١ًٍ ٚحفس١ش إٌخبئج 
ػٍٝ ٚجٛد فشٚق راث دالٌت  ٠ٕضاٌزٞ : وتبئج انفرض األول  - 1

ئدظبئ١ت ب١ٓ ِؼب١٠ش جٛدة اإلداسة اٌجبِؼ١ت اٌجضائش٠ت ِٚؼب١٠ش 
اٌخخط١ظ ، اٌخٕظ١ُ ، ) جٛدة اإلداسة اٌؼشب١ت اٌخٟ حّثٍٙب

 (.  اٌم١بدة
د١ث حٛطٍج إٌخبئج ئٌٝ ٚجٛد فشٚق فٟ جٛدة اإلداسة ب١ٓ اإلداسة 

اٌجبِؼ١ت اٌجضائش٠ت ٚاٌؼشب١ت  ٌظبٌخ اٌجبِؼت اٌؼشب١ت ٚ٘زا ِٓ 
خالي اػخّبدُ٘ ببٌذسجت األٌٚٝ ػٍٝ اٌخخط١ظ االسخشاح١جٟ 

 .ٚاٌخٕظ١ُ
ٔخٛلغ ٚجٛد ِؼب١٠ش حشاػ١ٙب اٌجٛدة : وتبئج انفرض انثبوي  

اإلداس٠ت فٟ جبِؼبث اٌذٚي اٌؼشب١ت أوثش ِٕٗ فٟ جٛدة اإلداسة 
 اٌجبِؼ١ت اٌجضائش٠ت

د١ث حٛطٍج ٔخبئج اٌذساست ئٌٝ أْ اٌّؼب١٠ش أوثش اػخّبدا ٟ٘  
اٌخخط١ظ ثُ اٌخٕظ١ُ أ٠ٓ حظٙش أخفبضب ػٍٝ ِسخٜٛ ِؼ١بس 

 .اٌم١بدة 
 
 
 



شىشا ػٍٝ دسٓ 
ٚاٌّخببؼت االطغبء  




