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 كلية الدراسات العليا

 الشرطية القسم:العلوم 

 الرسالة مستخلــــص                                                

العسكرية     الشرطة األمني في التدريب على الشاملة الجودة مبادئ إدارة عنوان الرسالة: مدى تطبيق 

 الخاصة للقوات البرية بوزارة الدفاع.

 السويري. سعد بن هللا إعداد الطالب: عبد
 السراء. حسن بن محمد المشرف العلمي اللواء الدكتور:

 الجودة إدارة تطبيق مبادئ مدى مشكلة الدراسة: تركزت مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال : ما

 ؟ العسكرية الشرطة في األمني التدريب على الشاملة

يتكون مجتمع الدراسة في هذا البحث من المشرفين والمدربين والمتدربين من مجتمع وعينة الدراسة: 

جميع الضباط من رتبة)عقيد,مقدم,رائد,نقيب(بالشرطة العسكرية الخاصة بالرياض والطائف والبالغ 

 ( مفردة.432في عينة قصدية مؤلفة من ) ( ضابط, بينما تمثلت عينة الدراسة065عددهم)

 منهج الدراسة وادواتها: استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, واالستبانة كأداة لجمع البيانات.       

 أهم النتائج:

 التدريب برامج على القائمين معرفة أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة موافقون على مدى .1

 (.5من  27.3بمتوسط حسابي ) الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني

 توافر بينت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم على المحور الخاص بمدى .3

بمتوسط  الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات

 (. 5من  2731حسابي )

تطبيق  أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم على المحور الخاص بمدى .2

بمتوسط حسابي  الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب واقع على الشاملة الجودة مبادئ إدارة

 (. 5من  2713)

 تطبيق مبادئ تواجه التي محور المعوقاتأظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة موافقون على   .4

 (. 5من  4713بمتوسط حسابي ) الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة إدارة

بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة  تعزي لمتغيراتهم  .5

 الشخصية والوظيفية.

 :توصيات الدراسة
 من ذلك ويتم المفهوم لهذا الفهم الواضح لتحقيق وذلك الشاملة الجودة إدارة ومبادئ بمفهوم التوعية   .1

 إدارة لوـح دواتـوالن ؤتمراتـالم وتنظيم المتخصصة ع النشراتـوتوزي ةـوطباع اللقاءات عقد لخال

 .ودة الشاملةـالج

 واألساليبا ـوأدواته شاملةـال الجودة إدارة التدريب األمني ومجاالت  في متخصصة تدريبية دورات عقد .3

 الجودة. وضبط لمراقبة اإلحصائية

ات تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في التدريب األمني بالشرطة عملي تواجه صعوبات أية لتذلي .2

  العسكرية الخاصة.
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 الفصل األول
 مشكلة الدراسة وابعادها

 : الدراسة مقدمة

 إدارة ميقدت قبل والخدمات السلعي اإلنتاج تطوير في كبيرا   إسهاما   اإلدارة علم أسهم لقد

 المنظمات هذه لتخلص.  الخدمية واإلدارات اإلنتاجية المنظمات مختلف إلى الجودة

 بالمستفيدين اإلهتمام إلى اإلداري الفكر وتوجه التقليدي اإلداري التوجه من واإلدارات

 تمكنها البشرية والسلوكيات اإلداري العمل أنظمة في تغيرات بأحداث وذلك والعمالء

 المجاالت مختلف في المتالحقة التغيرات فرضتها التي التطورات مواجهة من

  االستجابه من وتمكنها والسياسيه واالجتماعية والعلميه والتكنولوجيه  االقتصادية

 الجودة ارتبطت ولقد, منها تعاني التي المزمنة المشكالت تجاوز و المجتمع لحاجات

 عن الناجمة المشكالت تجاوز وسائل أهم أحد التدريب يمثل حيث بالتدريب الشاملة

, الجديد لدورها ولتستجيب لتتكيف العمل أنظمة تطوير وسائل وأهم المتالحقة التغيرات

وتقتضي للمتطلبات الملحة والتحديات المستقبلية لالجهزة االمنية عموما وخصوصا 

الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية ضرورة تلبية احتياجات المستفدين من 

خدماتهم االمنية ,وكسب ثقتهم ومشاركتهم في قضاياهم الن ذالك يؤدي الى تحفيز 

(.ومن خالل 3,ص8002عل معهم )الثقفي,االمنية والتفاالمستفيدين من خدماتهم 

هناك فرق واضح فيما تقدمه مالحظة التدريب االمني بصفة عامة في االجهزة االمنية 

من خدمات وبين ما تقدمه االجهزة االمنية في دول العالم المتقدم فإن هناك مشكالت 

الى  معقدة اصبحت تمثل عائقا نحو تقدمها ونموها وتحسنها وهي احوج الي ما تكون

االرتقاء لمواجهة التحديات االمنية التي افرزتها التطورات المحلية والعالمية الجديدة 

 (. 6,ص8022بتطبيق الجودة الشاملة على التدريب االمني خاصة)ال طالب, 

ان االجهزة االمنية ليست بمناى عن تلك المنافسة والتحديات على كافة االصعده وهي 

الحديثة التي  لمعالجة أي مشاكل تواجهها من خالل االتجاهاتتسعى لالخذ بما هو جديد 

فرضت نفسها بقوة حيث القت استحسان وقبوال عاما وخاصا ومنها الجودة الشاملة 

بالتدريب االمني واصبحت احدى القضايا التي تهم القيادات االمنية التي تسعى الى لرفع 

زة االمنية طالما ان الجودة والتدريب ادائها ,كما استخدمت الجودة في التنافس بين االجه

تستمدان طاقتهما من المعلومات ومن توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم 

 فإن هنا ومن الفكرية على نحو ابداعي لتحقيق التحسن المستمر لالجهزة االمنية,

 يعتبر العسكرية الشرطة في األمني التدريب على الشاملة الجودة مبادئ بتطبيق االهتمام

 منه العائد وزيادة أداؤه كيفية وتحديد التدريبي  اإلداء لتطوير الطبيعي المدخل حاليا  
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 من واالستفادة تطوير إلى المحتاجة الجوانب وتطوير وتدعيمها فيه القوة نقاط واكتشاف

 . العسكرية الشرطة مجال في األمني للتدريب المتاحة والمواهب المعلومات كافة

 : الدراسة مشكلة

 ما أو المستفيد إلى المقدمة الخدمة أداء لتنمية المعاصر العلمي المدخل الجودة تعتبر

 التي الجودة بها عرفت التي العديدة التعريفات من ذلك ويبدو( العميل) أحيانا عليه يطلق

 في إدارية فلسفة باعتبارها الجودة فلسفة ظهرت ولقد. البحث  متن في إليها سنشير

 المستفيد حاجات على التركيز على يعتمد فاعال   إداريا   عنصر باعتبارها الثمانينات

 الجودة تعد لم حيث الخدمة قىتلوم للمستهلك المقدمة والخدمة االنتاج لتحسين ورضاه

 تعني وإنما المتاحة نظيرتها من أفضل خدمة أو سلعة تعني إنتاج المعاصر االقتصاد في

 , عبدالمحسن).  كلها المنشأة ادارة جودة وتحقيق الخدمة أو السلعة عن المستفيد رضا

 ( .261 ,ص8002

 والمنتجمممات السمملع تحسمممين إطممار فمممي أساسمما   نشمممأت الشمماملة الجمممودة مفمماهيم أن ورغممم

 قممممد المفمممماهيم تلممممك أن إال. الممممربح إلممممى الهممممادف االقتصممممادي القطمممما  فممممي لإلرتقمممماء

 للمممممواطنين متنوعممممة خممممدمات تقممممدم التممممي واألمنيممممة الحكوميممممة األجهممممزة إلممممى أمتممممدت

 األمكمممان فمممي واصمممبح الحكوميمممة الخمممدمات فمممي بمممالجوده االرتقممماء أجمممل ممممن والمقيممممين

 األمنيممممة واألجهممممزة األداريممممة المنظمممممات فممممي الشمممماملة الجممممودة إدارة مفمممماهيم تطبيممممق

 دائمممرة ممممن المنظممممات همممذه إخمممراج علمممى يحمممرص جديمممدا   إداريممما   منهجممما   باعتبارهممما

 النظممممر بغمممم  األهممممداف تحقيممممق علممممى تركممممز التممممي الرتيبممممة روقراطيممممةيالب األسمممماليب

 ارتمممممبط قمممممد ذلمممممك أن شمممممك وال(  129 ,ص 2991,هيجمممممان) اإلنجممممماز نوعيمممممة عمممممن

 الشممماملة الجممودة مفهممموم تطبممق التمممي المنظمممات تحققهممما التممي العديمممدة والفوائممد بالمزايمما

 الجممممودة إدراة أن نجممممد الممممربح إلمممى تهممممدف التممممي الصمممناعية فممممي المنظمممممات أن حيمممث

 اممممما التكلفممممة وتخفممممي  الممممدخل زيممممادة خممممالل مممممن الممممربح فممممي زيممممادة تحقممممق الشممممامل

 وذلمممك للنقمممود أكبمممر قيممممة تحقمممق فإنهممما المممربح إلمممى تهمممدف ال التمممي للمنظممممات بالنسمممبة

 ( . 6,ص2996,مارش) أقل وتكلفة أفضل بجودة الخدمة تقديم طريق عن

 قمممد المممميالدي العشمممرين القمممرن ممممن األخيمممر العقمممد شمممهدها التمممي التطمممورات كانمممت ولمممما

 بصممممتها تركمممت قمممد واالقتصمممادية والثقافيمممة االجتماعيمممة المممنظم فمممي تغيمممرات أحمممدثت

 المجتمعمممممات فمممممي والتعليميمممممة التدريبيمممممة المممممنظم ممممممن كثيمممممر علمممممى اختيمممممارا   أو قسمممممرا  

 ,الخطيممممممب) ضممممممروريا   امممممممرا   والتعلمممممميم بالتممممممدريب االرتقمممممماء وجعلممممممت المختلفممممممة

 ممممن تمكنهممما متميمممزة تدريبيمممة مخرجمممات إلمممى الدولمممة تتطلمممع وحيمممث( 2-8 ,ص8000

 فرصممممة هممممو إنممممما وجودتممممه التممممدريب أن وحيممممث التنمويممممة خططهمممما أهممممداف تحقيممممق
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 حسمممممممان) والمثمممممممابرة والممممممممال بالجهمممممممد أجلهممممممما ممممممممن وتضمممممممحي األممممممممم تصمممممممنعها

 واضمممممحة سياسمممممه وجمممممود خمممممالل ممممممن إال الجمممممودة همممممذه تتحقمممممق وال( 82,ص2991,

خاصمممممممة وان هنممممممماك االن (292 ص,2992 ,النبممممممموي) الشممممممماملة للجمممممممودة ومحمممممممددة

مثمممممل فمممممي فصمممممل جنممممما  الشمممممرطة تت ايمممممد لمتطلبمممممات التمممممدريب االمنمممممياهتممممممام متز

العسمممممكرية ممممممن مدرسمممممة سمممممال   المشممممماة وضممممممه المممممى مركمممممز تمممممدريب الشمممممرطة 

. ووكمممل المممى همممذا المركمممز تمممدريب 2123العسمممكرية الخاصمممة فمممي الطمممائف فمممي عمممام 

الخاصممممممة بالمنتسممممممبين الشممممممرطة العسممممممكرية الخاصممممممة وعقممممممد الممممممدورات التدريبيممممممة 

حيممممث تممممم  2126للشممممرطة العسممممكرية الخاصممممة ثممممم انعكممممس هممممذا االهتمممممام فممممي عممممام 

تغييمممممر مسممممممى مركزتمممممدريب الشمممممرطة العسمممممكرية الخاصمممممة المممممى مركمممممز ومدرسمممممة 

الشممممممرطة العسممممممكرية الخاصممممممة وليقمممممموم بعقممممممد جميممممممع دورات الشممممممرطة العسممممممكرية 

صممممية فممممي الخاصممممة لجميممممع ضممممباط وضممممباط صممممف وجنممممود سممممواء الحتميممممة والتخص

للقمممممموات البريممممممة  مجممممممال الشممممممرطة العسممممممكرية الخاصممممممة )ادارة الشممممممؤون العامممممممة

 (.66,ص2133,

لمممذالك كلمممه ومسمممايرة لمممذالك االهتممممام ممممن جانمممب القمممادة المسمممئولين بتمممدريب الشمممرطة 

العسمممكرية الخاصمممة ممممن ناحيمممة ووصممموال المممى جمممودة همممذا التمممدريب التمممي ال تتحقمممق اال 

  من خالل تطبيق ادارة الجودة الشاملة . 

 التمممدريب علمممى  الشممماملة الجمممودة إدارة مبمممادئ تطبيمممق بحمممث إلمممى الباحمممث اتجمممه ولقمممد

 فقمممد  هنممما وممممن الخاصمممة العسمممكرية الشمممرطة قطممما  وهمممو محمممدد قطممما  فمممي منمممياال

 : التالي النحو على البحث مشكلة صاغ

 فمممي األمنمممي التمممدريب علمممى الشممماملة الجمممودة إدارة مبمممادئ تطبيمممق ممممدى مممما

 ؟ الخاصة العسكرية الشرطة

 : الدراسة تساؤالت

 : التالية الفرعية التساؤالت الرئيسي التساؤل عن ويتفر 

 بالشممممرطة األمنممممي التممممدريب بممممرام  علممممى القممممائمين معرفممممة مممممدى ممممما -2

 ؟ الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية

 علمممى الشممماملة الجمممودة تطبيمممق مبمممادى ادارة متطلبمممات تممموافر ممممدى مممما -8

 ؟ الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب
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 التمممدريب واقمممع علمممى الشممماملة الجمممودة إدارة تطبيمممق مبمممادى  ممممدى مممما -3

 ؟ الخاصة العسكرية بالشرطة نياألم

 علمممى الشممماملة الجمممودة إدارة تطبيمممق مبمممادى  تواجمممه  التمممي المعوقمممات مممما -1

 ؟ الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب

 حممممول المبحمممموثين أراء فممممي هنمممماك فممممروق ذات داللممممة احصممممائية هممممل -2

 ؟ تبعا لمتغيراتهم الشخصية الدراسة محاور

 : الدراسة أهداف

 : التالية األهداف تحقيقل الدراسة تهدف

 بالشمممرطة األمنمممي التمممدريب بمممرام  علمممى القمممائمين معرفمممة ممممدى تحديمممد -2

 . الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية

 علممممى الشمممماملة الجممممودة تطبيممممق مبممممادى متطلبممممات تمممموافر مممممدى معرفممممة -8

 . الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب

 التمممممدريب علمممممى الشممممماملة الجمممممودة مبمممممادى إدارة تطبيمممممق ممممممدى تحديمممممد -3

 . الخاصة العسكرية بالشرطة األمني

 الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق مبممممادى  تواجممممه التممممي المعوقممممات تحديممممد -1

 . الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب على

 فيمممممما المبحممممموثين أراء فمممممي اإلحصمممممائية الداللمممممة ذات الفمممممروق تحديمممممد -2

 .  الشخصية لمتغيراتهم تبعا   وذلك الدراسة محاور يخص

 : الدراسة أهمية

 : هما جانبين إلى الدراسة هذه أهمية تتمثل

 : العلمية األهمية 
 : التالية النقاط إلى الدراسة لهذه العلمية األهمية ترجع

 الشممممرطة مجممممال فممممي االمنممممي التممممدريب تناولممممت التممممي البحمممموث نممممدرة -2

وذلمممك  حسمممب علمممم  الشممماملة بمممالجودة عالقتمممه فمممي العسمممكرية الخاصمممة 

 .الباحث 
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 فممي االمنممي التممدريب  محممدد مجممال فممي الشمماملة الجممودة لتطبيممق تناولهمما -8

 أهميممممممة يوضممممممح قممممممد المممممذي األمممممممر - الخاصممممممة العسممممممكرية الشمممممرطة

 قمممممد ممممممما العمليمممممة و العلميمممممة ومتطلباتمممممة التطبيمممممق مجمممممال خصوصمممممية

 مجمممماالت فممممي الموضممممو  هممممذا لمثممممل العلمممممي للتنمممماول  مممممدخال يصممممبح

 . المختلفة الجودة تطبيق

 :   العملية األهمية

 فهممممي ,إليممممه التوصممممل تسممممتهدف ممممما فممممي الدراسممممة هممممذه فممممي العمليممممة األهميممممة تكمممممن

 بمممممالجودة العسمممممكرية بالشمممممرطة األمنمممممي التمممممدريب تقمممممديم إلمممممى التوصمممممل تسمممممتهدف

 عصمممممر فمممممي متميمممممزة تدريبيمممممة مخرجمممممات إلمممممى التوصمممممل طمممممرق وتحديمممممد األفضمممممل

 اسمممتخدام فمممي تتمثمممل العمليمممة األهميمممة فمممان هنممما وممممن نعيشمممه المممذي السمممريعة التغيمممرات

 : في تسهم قد التي الدراسة نتائ 

 العصمممر لمتغيمممرات المتكيفمممين المتمممدربين ممممن جديمممدة نوعيمممات إلمممى التوصمممل -2

 . ومخاطره ومخترعاتة ثاني مستخدم مع التعامل على والقادرين

 عممممن الخاصممممة العسممممكرية بالشممممرطة األمنممممي التممممدريب ببممممرام  النهممممو  -8

 الدراسمممممة تتناولهممممما التمممممي الشممممماملة الجمممممودة تطبيمممممق متطلبمممممات تممممموفير طريمممممق

 . والتحديد بالبحث

 الشممماملة الجمممودة تطبيمممق سمممبل إلمممى العممماملين وكافمممة األفمممراد اهتممممام توجيمممه -3

 لهممممذا القصمممموى األهميممممة وإلممممى العسممممكرية بالشممممرطة األمنممممي التممممدريب علممممى

 .التدريب لهذا النهو  في األساس باعتباره المدخل

 

 

 

 

 : الدراسة حدود

 : يلي فيما الدراسة حدود تتمثل

 الموضوعية الحدود : 
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 الجمممممودة مبمممممادئ ادارة تطبيمممممق ممممممدى تنممممماول علمممممى الدراسمممممة تقتصمممممر

 .الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة

 البشرية الحدود : 

ق الدراسمممممة علمممممى ضمممممباط الشمممممرطة يمممممتطبتمممممم  مجتممممممع الدراسمممممة: -أ

وعممممددهم بالريمممما  والطممممائف برتبة)عقيممممد ,مقدم,رائد,نقيب( العسممممكرية

 مفردة. 260

الضمممباط  ممممن  قصمممدية عينمممة علمممى الدراسمممة تقتصمممر عينمممة الدراسمممة: -ب

 الخاصممممممة العسممممممكرية بالشممممممرطة بينوالمتممممممدر والمممممممدربين المشممممممرفين

 .مفردة831وعددهم 

 المكانية الحدود : 

 بمنطقمممة الخاصمممة العسمممكرية الشمممرطة ضمممباط علمممى الدراسمممة قيمممتطبتمممم 

 .والطائف الريا 

 الزمانية الحدود : 

  . هـ 2133/2131 الدراسي العام في الدراسة قيتطب تم   

 

 

 

 :   الدراسة مصطلحاتمفاهيم و

 : الشاملة الجودة

:االصمممل االشمممتقاقي للجمممودة كمممما جممماء فمممي معجمممم مقممماييس  التعريفففف الل فففود للجفففودة

,ص 2180اللغمممة همممو"ج و د"وهمممو اصمممل يمممدل علمممى التسمممامح والعطممماء )ابمممن فمممارس,

193.) 

والجمممواد همممو السمممخي , وقيمممل همممو المممذي يعطمممي بمممال مسمممألة صممميانة لالخمممرين ممممن ذل 

السممممؤال,ومن اشممممتقاقاته الجيد,ضممممد الردئ,وجمممماد الشممممي أي اجمممماده واتممممى بالجيممممد مممممن 

 (.101,ص8001القول والفعل,)الزبيدي,

 ـ 5ـ  
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:العطمممماء الواسممممع واالداء الجيممممد الممممذي يبلمممم  حممممدا  للجففففودةوالتعريففففف االصففففط ح  

 (.28,ص8002فائقا)محفوظ,

 مممممن العاليممممة الدرجممممة تعنممممي اكسممممفورد قمممماموس فممممي هممممي كممممما الشمممماملة ادارة الجممممودة

 تممممدريب فممممي المتخصصممممة األمريكيممممة O.D.U مؤسسممممة وعرفتهمممما ,القيمممممة أو النوعيممممة

 فممممي الصممممحيحة األعمممممال إتمممممام بأنهمممما بممممالجودة متصممممفة لتصممممبح الشممممركات وإعممممداد

 أو األعممممال إلنجممماز اداري شمممكل " بأنهممما نسمممكي جمممايلو ويعرفهممما الصمممحيحة األوقمممات

 والعمممماملين اإلدارة مممممن لكممممل المشممممتركة والمواهممممب القممممدرات علممممى يعتمممممد الخممممدمات

 العممممل فريمممق خمممالل ممممن مسمممتمرة بصمممفة اإلنتاجيمممة وزيمممادة الجمممودة تحسمممين بهمممدف

 بالمتطلبمممممات االلتمممممزام: بأنهممممما كروسمممممبي ويعرفهممممما( 86,ص 2996 ,نسمممممكي جمممممايلو)"

 األولممممى المممممرة مممممن صممممحيح بشممممكل عملممممه فممممرد كممممل ينجممممز وأن العيمممموب وانعممممدام

 ( .288 ,ص2991,الخلف)

 البمممماحثين رؤى بتعممممدد الشمممماملة الجممممودة إدارة وتعريفممممات رؤى تعممممددت فقممممد وعموممممما  

 تعريفمممات فمممي المشمممتركة األفكمممار ممممن عمممددا   هنممما أن إال المختلفمممة تخصصممماتهم حسمممب

 : منها جانيه ذكرها الباحثين

 .اهتمامها من األول المقام في الجودة بجعل العليا اإلدارة  التزام -

 . العمل بها يؤدي التي العمليات تحسين أجل من باستمرار العمل -

 اسممممتخدام علممممى التأكيممممد مممممع واألقسممممام اإلدارات بممممين والتعممممارف التنسمممميق -

 . العمل فرق

 الخاصممممة الجهممممود فممممي والجهمممماز المنظمممممة فممممي الممممموظفين جميممممع إشممممراك -

 . الجودة بتحسين

 وإدارة مفهممموم تطبيمممق جهمممود فمممي والمسمممتفيدين المممموردين إشمممراك محاولمممة -

 . الشاملة الجودة

 أو الخمممدمات تقمممديم مراحمممل جميمممع خمممالل ممممن الجمممودة مبمممدأ علمممى التركيمممز -

 . النهائية المرحلة في فقط وليس االنتاج

 . المشكالت وتحليل العلمي البحث ألساليب المستمر االستخدام -

 الجماعمممة وجهمممود الفمممرد جهمممود بمممين تمييمممز وجمممود علمممى المسمممتمر التأكمممد -

 ( .28,ص 2991,هيجان)
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الباحمممث  يحمممدده البحمممث همممذا فمممي الشفففاملة الجفففودة االجرائفففد الدارة التعريفففف

  على النحو التالي:

 وشممماملة جذريمممة تغيمممرات أحمممداث علمممى تعممممل التمممي االدارة همممي الشممماملة الجمممودة إدارة

فمممي اداء  المسمممتمر والتحسمممين الجمممودة علمممى التركيمممز شمممأنها ممممن والتنظممميم اإلدارة فمممي

 بجانمممب القمممرارات فمممي وإشمممراكهم العممماملين فيمممه بمممين التعممماون ودعمممم التمممدريب االمنمممي

الجممممودة فممممي  إدارة لتطبيممممق المسممممتمرة الجهممممود فممممي والممممموردين المسممممتفيدين إشممممراك

 . مجال التدريب االمني

 

 :الخاصة  العسكرية الشرطة

: كلمممة عربيممة األصـممـل مشتقممـة مممن كلمممة " األشممراط "  تعريففف الل ففود للشرط فف ةال

بممـعنى العالممات ، أو بمعنمى أوائمل األشمياء ، وقمد  –بالتحريك  –جمع ، مفرده : َشَرط 

ماَعَة أَن  وَن إال السع مرر وردت كلمة " األشراط " في القران الكريم في قوله تعالى) َفَهمل َينظر

 ، وأشراط الساعة عالماترها . طَها (َتِأتَيهرم َبغَتَة َفَقد َجاَء أَشَرار 

كما وردت كلمة الشرطة في كتب السنة في عدة مواضع ، من بينها الحديث الموارد فمي  

صحيح البخاري ، ونصه : " قال أنس بن مالك  : إن قيس بن سعد كمان يكمون بمين يمدي 

   .صلى هللا عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من األمير النبي

فقمد تناولمت التعريمف بهمذه الكلممة لغويما  ، منهما لسمـان العمرب والمصمبا  أما كتمب اللغمة 

مَرِط   َطةر واحمد الشع المنير ومختار القماموس، ومنمه نختمار التعريمف الموارد نصمه : " الشرمرا

َرد ، وكغرفة وغرف وهمم أول كتيبمة تشمهد الحمروب ، وتتهيمأ للمموت ، وطائفمة ممن  كصر

 بذلك ؛ ألنهم أعلموا أنفسهم بعالمات يرعرفون بها " .أعوان الوالة ، وهو شرَرطي، سموا 

 التعريف االصط ح  للشرطة:

موظفممون حكوميممون تتمثممل مهمممتهم فممي تنفيممذ اللمموائح والمحافظممة علممى النظممام ، وهممم  

يعملون على منع وقمو  الجمرائم وحمايمة األروا  واألفمراد فمي المجتمعمات. )الموسموعة 

 ( العربية العالمية

 الخاصة العسكرية لشرطةاالجرائ  لالتعريف 

 الكممريم الملكممي األمممر بموجممب العممام األمممن مممع الممدفا  لمموزاراة الممثلممة الجهممة هممي :

 لكافممممة المبلمممم  الملكممممي األمممممر بموجممممب وكممممذلك هممممـ81/2/2320 وتمممماري  880 رقممممم

 محضممممر علممممى المبنممممي 23/2/2106 بتمممماري  3631 رقممممم المسمممملحة القمممموات قيممممادات

 اإلجمممراءات وإنهممماء الجمممرائم مباشمممرة تحديمممد تمممم بموجبمممه المممذي العليممما الضمممباط لجنمممة

 فممممرو  داخممممل المسمممملحة القمممموات منسمممموبي مممممن المخالفممممات مرتكبممممي بحممممق القانونيممممة
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 وحمممدات جميمممع وتمممرتبط العمممام األممممن رجمممال ممممع بالتعممماون وخارجهممما المسممملحة القممموات

 فنيممما   البريمممة للقممموات الخاصمممة العسمممكرية الشمممرطة بقائمممد الخاصمممة العسمممكرية الشمممرطة

 ( .8021,  28,  21 , الخاصة العسكرية الشرطة قيادة)

 : األمن  لتدريبا

 (٤ ص,٦٨٩١ ياغي)يعلم,يسحب ,ينمو,التحضير لالداءالتعريف الل ود:

 مفهمموم تطبيممق يممتم حتممى بممه األخممذ يجممب الممذي الصممحيح المممدخل هممو التممدريب يعتبممر

 وأدوات بأسمممماليب المشمممماركين وتعلمممميم تممممدريب يلممممزم أنممممه ذلممممك الشمممماملة الجممممودة إدارة

 فالهممممدف اإلدارة هممممذه تطبيممممق فممممي يسممممهموا أن يمكممممن حتممممى الشمممماملة الجممممودة مفهمممموم

 علممممى التعممممرف مممممن المشمممماركين وتمكممممين المممموعي نشممممر هممممو التممممدريب مممممن األساسممممي

 وهمممممذا, الشممممماملة الجمممممودة إدارة لتطبيمممممق الصمممممحيحة واألسممممماليب التطممممموير أسممممماليب

 اإلدارة العليمممما اإلدارة مممممن اإلدارة ومسممممتويات فئممممات جميممممع يتلقمممماه أن البممممد التممممدريب

 متطلبمممات التمممدريب بمممرام  تلبمممي أن والبمممد. والعممماملين والمشمممرفين الممممدراء التنفيذيمممة

 التمممدريب الجمممودة إدارة تطبيمممق فمممي دورهممما حسمممب الفئمممات همممذه ممممن فئمممة كمممل وحاجممات

 تمممدريب بينمممما التطبيمممق إسمممتراتيجية يسمممجل أن يجمممب ممممثال   التنفيذيمممة بالهيئمممة الخممماص

 البمممد كمممما العمليمممات لتطممموير الفنيمممة واألسممماليب الطمممرق يتضممممن أن يجمممب العممممل فمممرق

 الالزممممممة والمهمممممارات وأسممممماليبها الجمممممودة بأهميمممممة التعريمممممف التمممممدريب يتضممممممن أن

 اإلحصممممائية واألدوات القيممممادة ومبممممادئ القممممرارات ووضممممع المشممممكالت حممممل وأسمممماليب

 المتممممدربين معرفممممة علممممى يتركممممز أن البممممد التممممدريب أن ذلممممك بجانممممب القيمممماس وطممممرق

 قيممماس يمكمممن بحيمممث التمممدريب بمممرام  يصممماغ بجانمممب ممممنهم متوقمممع همممو مممما كمممل علمممى

 ( .80 ,ص8000, ينوباي) نتائجه

 العمليمممة الجهمممود" التمممالي النحمممو علمممى األمنمممي التمممدريب (8002)الكبيسمممي عمممرف وقمممد

 لألجهمممزة التابعمممة  التدريبيمممة اإلدارات بهممما تقممموم التمممي والتطبيقيمممة والنظريمممة والعلميمممة

 الخطممممط وإعممممداد التممممدريب مممممن الفعليممممة احتياجاتهمممما لتحديممممد معهمممما المتعاونممممة األمنيممممة

 متمممدربيها إكسممماب بهمممدف وتطويرهممما وتقييمهممما وتنفيمممذها برامجهممما وتصمممميم السمممنوية

 المهمممممارات وتنميمممممة بالمعمممممارف معهمممممم العممممماملين والممممممدنين واألفمممممراد الضمممممباط ممممممن

 وتمكممممين الكفمممماءات وتحسممممين السمممملوكيات وتعممممديل اإليجابيممممة والقمممميم الميممممول وغممممرس

 األمنيمممة لألهمممداف وتحقيقهممما تحمممدياتها ومواجهمممة إشمممكالياتها معالجمممة ممممن المؤسسمممات

 ."وكفاءة بفاعلية أجلها من أنشئت التي

 متطلبمممات وحسمممب دراسمممتة فمممي الباحمممث يتبنممماه المممذي للتفففدريب االجرائففف  والتعريفففف

 :هو الخاصة العسكرية الشرطة في المتمثل ومجاله البحث
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 الخاصمة العسكرية للشرطة المنتسبين تعريف أجل من تبذل التي العمليةو العلمية الجهود

 فمي المنتسبين هؤالء مشاركة المتضمنة بينهم الشاملة الجودة ثقافة ونشر الشاملة بالجودة

 لتطموير المناسمب المسمتمر والتمدريب العممل فمرق من واالستفادة القرارات اتخاذ مراحل

 ممن عملهمم من والمستفيدين بهم العالقة بذوي واالتصال للمنتسبين التقدير وإظهار األداء

 المسمتمر والتحسمين الجمودة علمى المنتسبين هؤالء ومساعدة ناحية من األداء تطوير أجل

 . وأعمالهم واجباتهم أداء في
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  لفصل الثان ا
 الخلفية النظرية للدراسة 

 :النظرد اإلطاراوال:

النظمري يتنماول الباحمث موضمو  الدراسمة ومشمكالتها ممن الجانمب النظمري  اإلطمارفي 

وذلك علمى النحمو يمات التمي اسمتقرت فمي همذا الموضمو ,والنظر األدبياتوذلك من واقع 

 التالي:

 الشاملة :إدارة الجودة 

اسمتعرا  همذه التعريفمات يشمير وتعددت التعريفات التي تناولت مفهموم الجمودة الشماملة 

حديثة إلدارة المؤسسات وتحسين أدائها في إنتماج وتقمديم الخمدمات التمي منهجية  أنها إلى

مركمزي تنافسمي مرمموق ممن ناحيمة واحتفماظ المؤسسمة بموقمع يحتاجها وتوقعات العميل 

 في مجال عملها.

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة:

تحقيمق لكمما تعممل  يمف بفلسمفة المؤسسمة لكمل فمرد فيهما إدارة الجودة الشاملة تعنمي التعر

ن نيمات والتمدريب بمما يمؤدي إلمي التحسمرضا العمالء وذلك من خالل دم  األدوات والتق

ويبمدو المستمر في العمليات داخل المؤسسة  ويؤدي الى منتجات وخدمات عالية الجمودة 

 دة الشاملة التي نعرضها فيما يلي:ذلك في التعريفات الخاصة بالجو

  العاليممة مممن تعنممي الدرجممة "عرفممت الجممودة الشمماملة فممي قمماموس أكسممفورد بأنهمما

المتخصصممة فممي  األمريكيممة (ODUكممما عرفتهمما مؤسسممة ),"القيمممة  أوالنوعيممة 

الصمحيحة  اإلعممال إتممام"الشركات لتصبح متصفة بمالجودة بأنهما  وإعدادتدريب 

 .  "الصحيحة األوقاتفي 

 ان  "البمموفيتز تنفيذيممة لهممذه المؤسسممة جممورجرئمميس مجلممس إدارة الهيئممة ال يشممير

فمق علمى همذا المفهموم أغلبيتنا يواو ة الجودة شيء ضروري لمستقبل شركتكسمع

حيث أننا نفهمم الجمودة الشماملة علمى أنهما مسمالة البقماء المسمتمر فمي  الملح العاجل

 .  "العمل

  فلسمفة تنظيميمه ينشما همادي  أسملوب" بأنهمايعرف ريتشارد ويلمز الجمودة الشماملة

قف دة السلع والخدمات وان نجاحها يتودرجة ممكنه لجو أعلىتساعد على تحقيق 

او المؤسسمة بمبادئهما وان مبادئهما تضميف بالفعمل قيممة ة المنظممفمرد على قناعة ا

تسمممعى  ألنهممماوقد أثبتمممت مبادئهممما نجاحممما مسمممتمر لمنظممممة او المؤسسمممة,وجمممودة ا

 ."وبصورة مستمرة الى تحقيق رضا العميل الداخلي والخارجي
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  كممه م )الدراد6591ارمانممد فيخيمموم  يممل الرضمما التممام للعم بأنهمماعرفممت الجممودة

 (.61ص ,0222,لي بوالش

  (.6595 ,عرفت بانها المطابقة التامة من المتطلبات )كروسبي 

  (.6595,دقة االستخدام حسب ما يراه المستفيد )جوزيف جوران 

 تناسممب السمموق بتكلفممة منخفضممة )ديمممن و مممن التناسممق واالعتممماد  ةدرجممة متوقعمم 

 (. 61ص , 0226,م )السلمي6591

 مجممال  كممل ن المسممتمر لممألداء فممي جميممع مسممتويات العمليممة وفممييطريقممة للتحسمم

)بروكمما والماديممة المتوفرةوظيفممي فممي المنظمممة باسممتخدام كافممة الممموارد  البشممرية 

 (.69 :ص ,6169مسنان  كا,وبر

  مجموعممه مممن المزايمما والخصممائص الخاصممة بممالمنت  او الخدمممة التممي تسمماهم فممي

 واألمانمممة والتممموفير والموثوقيمممهرغبمممات المسمممتهلكين وتتضممممن السمممعر  إشمممبا 

 (.61ص,0220,.)الدرادكه والشبلياالستخدام واالعتمادية وقابلية 

 بة العيموب وانخفما  شمكاوي همي انخفما  نسمعرفت بأنها المالئمة لالستخدام و

, يهممي تحسممين األداء. )السمململلعمممالء وهممي اإلسممرا  بتقممديم الخممدمات و العمممالء

 (.69ص,0226

   مممن  األداءخلمق ثقافمة متميمزة فمي  إلممىيهمدف  إداري أسملوب بأنهما اشمار المبع

 اإلنتاجيمةن بشمكل مسمتمر فمي القطاعمات و الممديرين والمرؤسمي خالل عمل القادة

 وأكثمر أفضملالعممل الصمحيح بشمكل  وأداءوالخدمية لتحقيمق توقعمات المسمتفيدين 

 (.01ص,6551, وقت وجهد وتكلفة )زين الدين وبأقلفاعلية منذ البداية 

 إرضماء العميمل ممن خمالل برنمام   إلىبانها فلسفة إدارة الشركة للوصول  عرفت

 (.12ص,0229, )الجوير ل من األدوات والتقنيات والتدريبشام

 فممي إطممار إشممبا  رغبممات المسممتفيدين مممن منتجممات وخممدمات بأنهمما نظممام  عرفممت

متكاممممل موجمممه نحمممو تحقيمممق احتياجمممات المسمممتهلكين وإعطممماء صمممالحيات اكبمممر 

ى التحسمين المسمتمر لعمليمات للموظفين تساعدهم في اتخاذ القمرارات والتأكيمد علم

الحاضمممر فمممي إنتممماج السممملع والخمممدمات والمممذي يمممؤدي إلمممى تحقيمممق والء العميمممل 

 (.92ص,6559, نبعه ومسعد أبووالمستقبل وذلك ضمن كلفة تنافسية معقولة )

  وذلك بمراجعتها وتحليلها  اإلداريةالتحسين المستمر للعمليات  بأنهاالسقاف  يرى

وتقليمممل الوقمممت النجازهممما  األداءوالبحمممث عمممن الوسمممائل والطمممرق لرفمممع مسمممتوى 

 للعمليممة أول يممعديمممة الفائممدة وغيممر الضممرورية للعم والوظممائفباسممتبعاد المهممام 

 (5ص, 6551,)السقافتخفي  التكلفة ورفع مستوى الجودة وذلك ل

  فمممي خطممموات  األخطممماءقمممة منهجيمممة تضممممن تالفمممي يطر بأنهممماعرفهممما كروسمممبي

ومراحمممل العممممل التمممي سمممبق تخطيطهممما , فضمممال عمممن تعزيمممز السممملوكيات الجيمممدة 

 (.9ص ,0229, )محمود
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الجفودة الشفاملة تعريفف سفتيفن كفوهين ودونالفد  برانفد  إلدارةومن التعريفات الشفاملة 

 عرفاها على النحو التال : اللذان

 لتحسممين الجممودة بشممكل  المنظمممة إمكانيممةفظممة علممى تعنممي التطمموير والمحا اإلدارة

 مستمر.

 تجاوزها. عني الوفاء بمتطلبات المستفيد بل الجودة: ت 

  البحث عن الجودة في أي مظهمر ممن مظماهر العممل  مبدأالشاملة: تتضمن تطبيق

كمان راضميا  عمن  إذانتهماء بتقيميم مما لتعرف علمى احتياجمات المسمتفيد وابدءا  من ا

, نمممد ()المهيمممدبراب ونالمممدال )كممموهين ود أمالمنتجمممات المقدممممة لمممه  أوالخمممدمات 

 (.69ص ,0229

 الجودة الشاملة : خصائص

 تتلخص خصائص الجودة بما يلي:

  تتعلمق بمقارنمة األداء الفعلمي  أنهماأنها تتعلق أساسا  بمنظور العمل وتوقعاته حيمث

 أوالخدمة مع التوقعات المرجوة من جانب العميل الخاصة بهذه الخدمة  أوللمنت  

تتمحممور حممول الهممدف الرئيسممي الممذي يتمثممل فممي تحقيممق رضمماء  أنهمما أو المنممت .

العميل وفي رصد كافة الحاجات والرغبات المستقبلية والتي تعد صورا  مثلى فمي 

علمى  أدلهمدف ولميس الخدمات بما يتفق ممع تحقيمق ذلمك ال أوإعادة تصميم السلع 

التطمموير والتحسممين فممي نوعيممة السمملع همماو  يةاسممتمرار إلممىذلممك مممن أنهمما تسممعى 

الخدممممة اسمممتجابة للطبيعمممة اإلنسمممانية ذات الحاجمممات المتنوعمممة والتطلعمممات غيمممر 

مسمتهلك كلمما اسمتطا  إشمبا  حاجمة المستقرة وذات التطور المستمر حيث نجمد ال

لمسممتهدف تجعممل مممن دوامممة التطلممع ا وهكممذا فممان ,أخممرىحاجممة  إلشممبا تطلممع  ممما

 ,0220, حيثيمممات الشمممرو  بمممالتطوير والتحسمممين المسمممتمر حالمممة قائممممة)محمود

 (.61ص

 ثمممورة ثقافيمممة فمممي طمممرق عممممل وأسممماليب تفكمممر اإلدارة ممممن خمممالل تفعيمممل  أنهممما

االتصاالت في االتجماهين واالهتممام بالمقماييس اإلحصمائية لفهمم وإدارة العمليمات 

 6559نفسه تقليل التكلفمة )زيمن المدين ,  لنتائ  وفي الوقتبأسلوب يحقق أفضل ا

 (.05ص ,

 ملين.لزيادة انتماء العا محددة أدواتيستخدم  إدارينظام  أنها 

 األدواتتمثممل التممزام ثابممت بتمموفير حاجممة العميممل عبممر نظممام متكامممل مممن  أنهمما 

بهمدف الحصمول علمى  لالعمالر المسمتمريوالتدريب التمي تكفمل التطمو واألساليب

 (.99ص,6559 ,ديسعابن منتجات وخدمات ذات مستوى رفيع )



 

16 
 

ـ

ز

 

 ـ

 نظام استراتيجي يسعى لتحقيق رضا العميمل ممن خمالل تطبيمق فلسمفة إداريمة  أنها

ة لتحسممين العمليممة ممكنممالة جميممع العمماملين واسممتخدام الطممرق ترتكممز علممى مشممارك

 (.9ص,0229, اإلدارية )محمود

 

  متعمممددة فهمممي تتضممممن مممما  أبعمممادتشمممتمل علمممى  إدارة أنهممماو شممماملانهممما نظمممام

 يلي:

 :   تعني بالنسبة للعاملين الجودة (6

 االقتنا  بالعمل -

 العمل بشكل سليم ومقبول  أداءالتحفيز على  -

 التعاون داخل فريق العمل  -

  لذاتيا واالنضباطالوعي   -

 التزام وتعهد بالوفاء والمتطلبات. -

 :الجودة تعني  لإلدارةبالنسبة  (0

 .واألقسام اإلداراترؤية واضحة لكل  -

 عالقات عمل جيدة مع الموردين. -

 االلتزام والقدوة. -

 تجاه العاملين. بااللتزاماتالوفاء  -

 تعني: الجودة بالنسبة للعمالء (1

  .خدمة بجوده عالية أوالحصول على سلعة  -

 .عر مناسب س -

 .ت مناسب في وق -

 بطريقة جيدة. -

 خطوات تتحقق فيما يلي:بعدة ترتبط  أنها 

 الجودة الشاملة. إدارةجديدة تتواءم مع  لفلسفهالعليا  اإلدارةتبنى من جانب  .6

 قيادة فعالة. إيجاد .0

 العليا. اإلدارةمن قبل  المحددةوالوظائف  المنظمة أهدافوضو    .1

 العليا. اإلدارة وتأييددعم  .1
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 الجودة.  أهدافاو يؤثر في  يتأثرالمستهدف وهو من  العميلتحديد  .9

 التركيز في الجودة على وجهة نظر العميل. .1

 االهتمام بالعميل وتحقيق رغباته. .9

 .اإلداراتالحواجز بين  إزالة .9

 التنظيم الالزم لمتابعة هذه التغيرات. إيجاد .5

 .واألخطاءانعدام العيوب  هو الجودة أداءمعيار  .62

 الجودة. بأهميةزيادة الوعي  .66

 معوقات االتصال الفاعل . وإزالة األخطاء أسبابالتخلص من  .60

 الجودة الشاملة. إدارةثقافة تنظيمية محاسبه تطبق مفهوم  أوتهيئة مناخ  .61

 والخدمات. اإلنتاجفي طريقة اختيار جودة  مستمروجود تطوير .61

 موضوعية. إدارةاستخدام القياس بوصفها  .69

عممن طريممق  المنممت  وذلممك أوس والمعممايير الخاصممة بالعمليممة ييايمكممن تحديممد المقمم .61

 على العمليات. اإلحصائيةالرقابة  تخدام التجارب والمسح واس

 مراكز للتدريب الفاعل. إنشاء .69

وتمدريب  أداءحسمين توظيف المعلومات المرتدة )المنعكسة( واالستفادة منهما فمي ت .69

 المهام المختلفة. أداءعلى  وتنمية العاملين

 جميع المستويات. ضرورة العمل الجماعي الواحد على .65

ففان الباحف   الجفودة الشفاملة إلدارةباستعراض التعريفات العديدة والخصائص السابقة 

 :بأنهاالجودة الشاملة ف  هذا البح   إلدارة اإلجرائ يحدد التعريف 

مما يعنمي الجودة الشماملة ب طبقا لمبادئ بالشرطة العسكرية الخاصة األمنيالتدريب  إدارة

 أعلممىبممما يحقممق  الخاصممة العسممكرية الشممرطة ألفممرادتلبيممة الحاجممات التدريبيممة المتطممورة 

ويخفمم  التكلفممة ويحقممق المشمماركة فممي  ,مراحلممهفممي كافممة  األمنمميمسممتوى مممن التممدريب 

  ويحقمق الرقابممة التممي وارد  البشممرية والماديمة المتاحممة ,للممم األمثملالقمرارات واالسممتخدام 

 واألسمماليبلعلمممي داء وتطممويره باسممتخدام البحممث اتسمماعد علممى التحسممين المسممتمر لممال

 ة.العلمي

الجممودة الشمماملة  إلدارةالمبممادئ الرئيسممية  أوالمقومممات  أسمماسم هممذا التعريممف علممى ويقممد

 والتي  تتمثل في :

فمممي عمليمممات التطممموير والتحسمممين  اإلدارةتعنمممي مشممماركة العممماملين ممممع  المشفففاركة: (6

للمشماركة وتشمجيعهم علمى  الالزممةالعاملين المهارات  بإكساب اإلدارةويتطلب ذلك قيام 

شمماركوا بشممكل  وبممأنهملعملهممم بحيممث يشممعر العمماملون بالرضمما  أدائهمممالفهممم الجيممد لكيفيممة 

 (.61ص ,0229.)المهيدب , اإلدارةرئيسي مع 
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التحسمينات  أنعلمى فكمرة  يعتمد تحسين العملية المسمتمرة تحسين العملية باستمرار: (0

وان ذلمك  الجوهريمة المكاسمبتحقيمق  إلىتؤدي مستقبال   أنالتي قد تبدو غير هامه يمكن 

 الجممودة الشمماملة إلدارة األساسممي المبممدأيعممزز التحسممين المسممتمر للعمليممة و أسمملوبهممو 

الجمودة الشماملة  إدارةعلى ممارسة العاملين لمهارتهم مما يكسمبهم الثقمة فمي ذالك ويعتمد 

  JABLONSKI ,1991,P27)لممإلدارة إلظهممار التأييممد والتشممجيعالفرصممة  ويهيممي

 .(69ص,0229 ,المهيدب

يتضمن كل فريق مجموعة مختلفة من األعضماء المذين يمثلمون  استخدام فرق العمل: (1

لعمليممة والممموردين جممزءا  مممن العمليممة محممل الدراسممة  بممدءا  مممن األفممراد الممذين ينفممذون ا

فريمممق سمممتفيدين والعممممالء ويقمممدم كمممل فمممي العمليمممة والم المسمممتخدمة للخمممدمات والمممموارد

لنمادرة لتحقيمق المكاسمب الكبيمرة توصياته إلدارة المؤسسة وذلك لتطبيقها علمى المموارد ا

ذلمك و همداف المؤسسمة وضمرورة تحسمينها ,األمر الذي يعني ان العاملين قد انحمازوا أل,

 العمل.قد تحقق نتيجة تغيير الحوافز لكل فرد من األفراد وفرق العمل واألمن في 

وتوضح التعريفات السابقة إلدارة الجودة الشاملة أنها أسلوب إداري يختلف عمن أسملوب 

داري اإلدارة التقليديمة ولقمد حصممر بعم  البمماحثين الفمرق بممين إدارة الجمودة الشمماملة واإل

 :)وهوما يوافق عليه الباحث( التقليدي على النحو التالي

 (6جدول رقم)

 الشاملة واالدارة التقليديةمقارنة بين ادارة الجودة 

 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية عناصر المقارنة

 أفقي ومسطح هرمي الهيكل التنظيمي

 اتخاذ القرارات
مبني غير مؤسس, مركزي,

على معرفة الناس في قمة 
 الهرم.

مبني على مؤسس,غير مركزي,
البيانات واإلجراءات العلمية 

 والمشاركة التامة

 المشكالتحل 

تجنب المشكالت وتقطيعها 
,وعدم محاولة إصال  

إذا تعطل تماما , إتبا   إالشيء,
 أسلوب رد الفعل والتفتيش.

لمشكالت التي تعوق البحث عن ا
وترقبها,وإتبا  ن المستمريالتحس

أسلوب الفعل لكشف المشكالت 
 ومنعها قبل الحدوث.

مصدر 
 المشكالت

ر هم مصدر  العاملون دائما
المشكالت اإلدارية لذلك 
 فالمديرون يديرون الناس

العمليات واإلجراءات والنظام 
اإلداري مصدر المشكالت ,لذلك 

فالمديرون يديرون العمليات اإلدارية 
 والنظام اإلداري

األخطاء 
واإلهدار وإعادة 

يمكن التعامل معها ويتم 
تحملها بدرجة معينه, 

ال يمكن تحمل أو قبول األخطاء أو 
اإلهدار أو إعادة األعمال لتجنب 
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 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية عناصر المقارنة

واألخطاء عادة يتم اكتشافها  األعمال
 وتصحيحها.

إعادة األعمال واإلهدار,يجب أن 
تمنع األخطاء قبل حدوثها بأداء 
 العمل صحيحا  من المرة األولى.

التخطيط 
التركيز جهود 

 التحسين

تخطيط قصير األجل, تركيز 
داخلي على تحقيق نتائ  

مشكلة أو سريعة عندما تنشأ 
 حاجة

تخطيط طويل األجل وتفكير 
 استراتيجي. وتركيز داخلي وخارجي

 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية عناصر المقارنة

 على العميل تحسين مستمر للتحسين 

تصميم 
المنتجات 
 والخدمات

المنتجات والخدمات يتم 
تحديدها وتصميمها من قبل 

اإلدارات المختصة وفقا 
 الخبراء. لمعرفة

المنتجات والخدمات يتم تحديدها 
وتصميمها من قبل فرق عمل مدربه 
وفقا  لمعلومات وبيانات ثم جمعها من 

 عمالء الداخل والخارج.

المديرون 
 والموظفون

, المديرون يعرفون أكثر 
والموظفون يستمعون 

 ها حرفيا .ونذالتعليمات وينف

الناس يؤدون العمل ويعرفونه أكثر 
لموظفون يشاركون في ,لذلك فا

تحسين اإلجراءات والعمليات 
 اإلدارية

اإلنتاجية 
 والجودة

هدفان متضاربان ال يمكن 
 تحقيقها في آن واحد.

 تحسين الجودة لزيادة اإلنتاجية

المسؤولية من 
 الجودة

الجودة مسؤولية العاملين 
ويالمون بشكل مباشر عند 

 تردي الجودة

للوم الجودة مسؤولية اإلدارة ويلقى ا
على اإلدارة والنظام المتبع عند 

 تردي الجودة.

 (.601م ,ص6599,)الخلف

 الجودة : إدارةالمراحل التاريخية لظهور 

 الجودة الشاملة عبر ما يلي : إدارةلقد تابع البع  تطور 

 بها فحددها على النحو التال   تالمراحل الت  مر 

 الفحص والتفتيش. -

 مراقبة الجودة. -

 الجودة. تأكيد -

 (.16ص ,0220, الشبلي و )الدرادكه اتخاذ الجودة بعدا  استراتيجيا . -

 

 الرواد: إسهامات 
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رواد  أهممالجمودة الشماملة بمالتركيز علمى  إدارةتابع ظهمور وتطمور  اآلخرالبع   أن إال

 إدارةلثالثممة مممن كبممار رواد  بإيجمماز سيستعرضممه الباحممثالجممودة الشمماملة وهممو ممما  إدارة

 الجودة الشاملة وهم:

 :  نجديم جوزيف ادوراد 

عممل فمي اليابمان منمذ عمام  أمريكميرياضمي  ئياكمان اخصم ن ديموقب بمابي النوعيمة,المل

 بالجودةشركة تميز نفسها  ألحسن تمنحم 6519عام باسمه جائزة  تأسسوقد م.  6591

فممي برنممام  لهمما عممام  األمريكيممة التلفزيونيممة( NBC)عليممه محطممة أطلقممتوقممد  الشمماملة ,

 (9ص,6551, الروحي للموجه الثالثة في الثورة الصناعية)درة األباسم  6592

 الحاجمةفمي االعتبمار  تأخمذ أنهما إاللهما  أساسميترتكز على الجمودة كهمدف  ن موفلسفة دي

التممي تقممف فممي  اإلداريممةالتغلممب علممى العقبممات والصممعوبات الناتجممة عممن السياسممات  إلممى

 مواجهة تحسين وتطوير جودة المنت  او الخدمة.

قممال انممه يمكممن تطبيقهمما فممي أي مكممان علممى أي ( نقطممة 61فممي ) وتممتلخص فلسممفة ديمممن 

 عشره هي: األربعةغيره وهذه النقاط صمنظمه كبيرة كانت او 

 والخدمات . اإلنتاجوضع هدف دائم يتمثل في تحسين  (6

 .جديدةانتهاج فلسفة  (0

 التخلص من االعتماد على الفحص والتفتيش الشامل. (1

 السعر فقط. أساستقييم  العمل على  إلغاء (1

 والخدمات . اإلنتاجوجود تطوير مستمر في طريق اختبار جودة  (9

 مراكز للتدريب الفاعل. إنشاء (1

 الخوف. إزالة (9

 .اإلداراتالحواجز بين  إزالة (9

 البراقة والنقد.التخلص من الشعارات  (5

 وجود قيادة فاعلة. (62

 الرقمية. األهدافاستبعاد  (66

 تعتر  الفخر واالعتزاز بالعمل.العوائق التي  إزاحة (60

 برنام  قوي للتعليم والتدريب والتحسين. إعداد (61

 (66-9 ص,6555)ريتشمممارد التغيرات. همممذهالتنظممميم المممالزم لمتابعمممة  إيجممماد (61

 (.01ص ,0229)المهيدب, 
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نظريتممه لممم تلممق اهتماممما  فممي  أنالجممودة الشمماملة رغممم  إدارةثممورة  أبممو ولقممد اعتبممر ديمممن 

غم انه اعتبر فيما بعد هو المؤسس الفكمري ر األمريكيةيات المتحدة الوال األصليموطنه 

 (.01ص,6559,الجودة الشاملة )شمرت وفاتجا إلدارة

حيمث يقمول عمن التمدريب ان   النقماط السمابقة دريب فميمما يخمص التم إلمىويشير الباحث 

 أداءيتعلمق بلمماذا يمتم  أخمرالوظيفمة وجمزءا   أداءيتعلق بكيفية  أنمن التدريب يجب جزء 

يؤدوهمما  أنال يمكممن  فممإنهم ع لممماذا يممؤدون وظيفممة ممما لممم يعممرف الجميمم ممما ألنممه؟الوظيفممة 

 .معه مهامهمبشكل جيد كما يجب ان يعرفوا هدف النظام وكيف تنسق 

 جوزيف جوران : 

ويمدير معهمد جموران للجمودة وقمد نشمر فمي الخمسمينات ولد في البلقمان , أمريكيهو عالم 

ويؤكد  ر مرجعا  عالميا  في هذا المجال ,كتابة المشهور في الرقابة على الجودة الذي يعتب

الجودة الشاملة في  أساليبفي  والتخطيط والمراقبة والتحسينالتطوير أهميةجوران على 

حلمول المشمكالت بمدون البحمث المدقيق فمي ى ز المفويحذر من الق حدهوتتم على  إدارةكل 

 الخدمممةالمسممتفيدين مممن  إرضمماء وأهميممةكممما يؤكممد علممى ضممرورة  الحقيقممة , األسممباب

الجودة الشماملة يتكمون ممن  إلدارةوقدم جوران نموذج تطبيقي  .(602ص,6161,)عالم

غييممر تنظيميممة شمماملة ويممذكر عمليممة ت ثادألحممعشممر نقمماط علممى شممكل خطمموات متسلسمملة 

 (90,ص0221)عليمات,هذه النقاط على الوجه التالي:ات ميعل

 .ألجوده الى التحسين والحاجة بأهميةبناء الوعي بين الموارد البشرية  -6

 خاصة لعملية التحسين الدائم. أهدافتحديد  -0

,تحديمد إدارةيدور حول النقاط التاليمة) تكموين مجلمس  األهدافبناء تنظيم لتحقيق  -1

 المستهلكين(. أوقين سالمشكالت, اختيار المشاريع, بناء فرق عمل , اختيار المن

 .المنظمةفي  البشريةالموارد تدريب جميع  -1

 لحل المشكالت وتنفيذها. أساليبتبني  -9

 .المنظمةتوثيق التقارير عن التقدم في وضع  -1

 للعاملين. المميزةالجهود تقدير  -9

العكسية  التغذية أهميةالمنظمة والتركيز على  أقساماالهتمام بعملية االتصال بين  -9

 والموارد البشرية. األقسامكافة  إلىالنتائ   إليصال

 بياني.رسم توثيق النتائ  وتسجيلها على شكل  -5

 المنظمممة أقسمماموالتوسممع فممي بنمماء التحسممينات فممي  انجممازهتممم  افظممة علممى ممماالمح-62

 الرئيسية
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التجربة اليابانية فمان فلسمفة جموران تعتممد فمي نجاحهما  إلىوبشكل عام واستنادا   

 الجودة الشاملة. إلدارة األساسيةبشكل رئيسي على التدريب على المفاهيم 

عليمه اسمم ثالثيمة جموران للجمودة  أطلمقولقد قام جوران بتطموير نمموذج للجمودة الشماملة 

ويشمل هذا النموذج ثالث مراحل مختلفة تبدأ بمرحلة تخطميط الجمودة ثمم مرحلمة مراقبمة 

الممثالث تسممتخدم  اإلداريممةوكانممت هممذه العمليممات تحسممين الجودة.,مرحلممة  وأخيممراالجممودة 

تحسمين نظمهما وبعمد ذلمك قمام جموران اقبتها والمالية ومر الجوانبوتخطيط  إلدارة أصال

ويركمز جموران علمى همذه العناصمر باعتبارهما الجمودة,  إدارةعلمى  األسلوببتطبيق هذا 

 على النحو التالي : بإيجازخاصة بالجودة ويتناول كل منها  أساسيةمراحل 

 

 الجودة: بة علىاقمرحلة الر (1

 ثالث خطوات هي : إلىوقد قسم جوران مرحلة الرقابة على الجودة 

 الي للتشغيل.الح األداءتقييم  -أ( 
 .باألهدافالحالي  األداءرنة امق -ب(
 التصرف وفقا  لالختالفات. -ج(

 مرحلة تحسين الجودة: (2

فالتحسمين همو قلمب ادارة الجمودة  عن طريق تحليمل المشماكل الخاصمة بمالجودة وعالجهما

فمي جميمع النمواحي لميس فقمط فمي الجمودة الخاصمة  مسمتمرةال تنتهي ولكنهما  والتحسينات

 عمليات التي تتم.لا ايضا ولكن تشمل المقدمةبالسلعة او الخدمة 

 : ( مرحلة التخطيط للجودة3

 هي : أساسيةخطوات ى قسمه المتابعتها وقد  من خاللهوضع برنام  لها يمكن و

 تحديد من هم المستهلكين. -

 تحديد احتياجات المستهلكين. -

 المستهلكين.ات الذي يفي بحاجتطوير خصائص المنت   -

 تلك الخصائص. إتبا  تطوير العمليات القادرة على  -

 .(16ص ,6555.)زين الدين ,تشغيل إلى المطلوبة تحويل خطط النتائ -

 فيلب كروسب : 
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في مجال التصنيع وتنقمل فمي  6590بدا فيلب كروسبي حياته الوظيفية كمهندس في عام 

فممي مممارتن  رشمميحبيمممدير الجممودة لمشممرو  صممواري   أصممبحعممدد مممن الوظممائف حتممى 

( 61وظمل شماغال لهمذا المنصمب لممدة ), األمريكية( ITTمارثينا ثم نائب رئيس شركة )

 (.19ص ,0226دكه واخرون,عام .)الدرا

بمدون  اإلدارةأي   Zero Defectممن نمادى بمالعيوب )صمفر( أي  أولويعمد كروسمبي 

 عيوب 

  على النحو التال :  مسلمات الجودة الشاملةوقد حدد 

 مسممؤوليةمتطلبممات والمواصممفات وانهمما المطابقممة لل بأنهمماتعريممف الجممودة  -

 . األساسية اإلدارة

الجممودة وذلممك مممن لتحقيممق  هممو الطريممق الوحيممد  األخطمماءمنممع حممدوث  إن -

سة واكتشاف احتماالت الخطأ خالل تفهم المراحل المختلفة للعملية ,ثم درا

 دوثها.ومنع ح

 هو منت  بال عيوب. األداءيكون معيار  أن وجوب -

 منظمة بسبب عدم المطابقة.دة هو مقدار الثمن الذي تدفعه المقياس الجو -

 ات تحسين الجودة ف  ث   متطلبات وه  :متطلب وقد حدد 

 إدارةوالجدية من قبل القيمادات العليما بشمكل دائمم علمى مسملمات  اإلصرار -

 الجودة الشاملة.

 الجودة الشاملة. إدارةتعليم الجميع وتدريبهم بشكل دائم على مسلمات  -

 اإلجمراءاتالتطبيق الفعلي لتلك المسلمات في شكل خطموات بمما فمي ذلمك  -

 (19ص وثقافة العمل)المرجع السابق, األفرادوتغيير اتجاهات 

 عشمرة  أربعمةيتكمون ممن  :الت ييفر إلحفدا كمدخل الجودة الشاملة  إدارة نموذج

 زين الدين على النحو التالي : أوردهانقطة 

 الجودة الشاملة. بإدارةالعليا  اإلدارةااللتزام الثابت من قبل  .6

 تشكيل فريق للجودة في دوائر المنظمة المختلفة. .0

 الجودة الشاملة والتزام الموارد البشرية بها. بإدارةزيادة الوعي  .1

 .إدارية ةكاداتقدير تكلفة الجودة الجديدة وتحديد كيفية استعمالها  .1

 وتفادي ما يحدث. الخللحل المشكالت فور حدوثها لتصحيح  .9

 تخطيط برام  عمل خالية من العيوب. .1

فممي تحقيممق  بممأدوارهمالقيممام والمشممرفين علممى  البشممريةب وتعلمميم  الممموارد تممدري .9

 الجودة وتحسينها.

 التخلص من العيوب منذ البداية. أهميةتوضيح  .9
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حول المشكالت والعقبات التي  اإلدارةتشجيع الموارد البشرية على االتصال مع  .5

 الجودة. أهداففي تحقيق  أمامهمتقف 

  األهدافواالبتكار في وضع  ألمساهمهتحفيز الموارد البشرية على  .62

 تحسين الجودة. نشاطات واحترام كل من ساهم في تقدير .66

 بأعضماءللجودة يكمون ممن مهاممه التنسميق واالتصمال  أعلىتشكيل مجلس  .60

 فرق الجودة.

 التركيز على التحسين المستمر للجودة. .61

 .المحتملةتحديد المشكالت المالية ومكان وجودها وكذلك المشكالت  .61

علمى يمد همؤالء المرواد ممن التركيمز علمى المنمت   ألجمودهانتقمال مفهموم أن  ويرى الباحث

مثمل  ذاتهما, اإلداريمةسمع ليشممل العمليمات ,ثمم ات اإلنتماجالتركيز علمى عمليمة  إلىالنهائي 

البشمممرية والفنيمممين  األفمممرادجمممودة و-وجمممودة المنتجمممات وجمممودة المعلومممماتجمممودة العممممل 

 اإلداريمةاسمتخدامه فمي المنظممات مكن ا إداريامدخال   وجعل من ذالك المفهوم المدربينو

م الجمودة الشماملة تتمثمل حيال نقاط اتفاق تمنعكس فمي رؤيمة المرواد حمول مفهموالمختلفة,و

 فيما يلي:

 الشاملة. الجودة ادارة العليا تجاه لتزام اإلدارةا -
 والمشاركة. اإلنفتا توفير قيادة تشجع على  -
 توفير التدريب والتعليم لكافة الموارد البشرية في المنظمة. -
 يوجد وقت محدد لتحسين الجودة وان عمليات التحسين ال تنتهي. انه ال -
 الجمهور. أفرادالجودة تعرف عن طريق  إن -
 من التقويم. الوقاية بدال -
 الجودة. إدارةبتطبيق  األجلااللتزام طويل   -
 الجودة الشاملة. إدارة وأهدافنشر الوعي بين الموارد  البشرية بمبادئ  -
 ضبط العمليات والتحسين المستمر. في اإلحصائية األساليباستخدام  -

 
 : الجودة إدارةاالتجاهات الحديثة ف  

ونسمتعر  الممبع  منهمما  الجمودة الشمماملة  إدارةلقمد تعممددت االتجاهمات الحديثممة لتطمموير 

 أوبرز فيهما دور التمدريب . يمع التركيز على تلك التي   بإيجازلتلك االتجاهات النظرية 

 تفصيال : أكثربشكل  تتناوله

 نموذج فيكتورد: 

 وهو نموذج يقوم على العناصر التالية:
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   االعتممراف صممراحة بممان الهممدف هممو رضمما العميممل وان العميممل هممو الممذي يممدير

 المنظمة.

  مر.تسالداخلي والخارجي في عملية التحسين المالجمهور  أفرادمشاركة جميع 

  بمفماهيم وفلسمفة  األفمرادتوفير التعليم والتدريب لخلق االلتزام واالقتنا  من جميع

 الجودة. إدارة

  ندتها .االجودة ومس إدارةالعليا بتطبيق  اإلدارةالتزام 

 للتقدير والمكافئة.عادل  نظام إقامة 

 (.99ص,6551,الكامل للعمالء)زين العابدين اإلشبا على تحقيق  كيدالتأ 

  (ISHI KAWA)يشيكاوا انموذج  

يشميكاوا إكما يعمد  تعلمة وغنية في المجتمع الياباني,عائلة م إلى أصلةيشيكاوا في ا ينتمي

ممن جامعمة طوكيمو باليابمان  6515وقد تخمرج عمام  رواد الجودة الحديثة في اليابان,من 

تكريمما  إلسمهامه العلممي  على جائزة ديمن  6590ة وحصل عام تطبيقي كيمياءتخصص 

كممما يعممد اليابممانيون  لتطبيقهمما , والعملممي فممي تطمموير مفهمموم الجممودة والطممرق اإلحصممائية

لمراقبمة الجمودة الشماملة  األساسمية لحلقات مراقبة الجودة ويلخص المبادئ األبايشيكاوا 

 يلي: فيما

 وجهة نظر العميل.الجودة مبنية على  -

 إليهمافضمل ان ينظمر باسمتمرار وي اإلداريمةهر العمليمة الجودة همي جمو إن -

 في مدة قصيرة. األربا بدال من التركيز على  األجلطويل  أمر أنهاعلى 

الجممودة تعتمممد اعتمممادا  كليمما  علممى المشمماركة الفاعلممة للعمماملين وتتطلممب  إن -

 المختلفة. األقسامالحواجز بين  إزالة

المسمماعدة فممي  اإلحصمماءام البيانممات والمعلومممات بواسممطة وسممائل اسممتخد -

 اتخاذ القرارات.

 ر:بنموذج هم 

بشممكل وهممو نممموذج يممرتبط بموضممو  دراسممتنا التممدريب هممذا النممموذج اوجممد زيممن الممدين 

  ,6551ا عرضممة )زيممن الممدين,الممذي يجعلنمما نعرضممه بممبع  التفصمميل كممم األمممرواضممح 

تشمكل ممدخال للتطبيمق  أساسمية (.وفقا لهذا النموذج فان هناك ستة عناصر 95 -99ص 

 وهذه العناصر هي : الجودة الشاملة إلدارةالناجح والفعال 

الجمودة  إدارةوالمؤمنين بتطبيق  حمسينتويعنى ذلك ضرورة توافر القادة الم القيادة: (6

 لهذا التطبيق بصورة دائمة.المؤازرة بتقديم الدعم و والملتزمين الشاملة
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مهممة التخطميط لتطبيمق  إليهماموازية يسمند ويعني تكوين كيانات  التخطيط والتجهيز: (0

في مراجعة وصياغة وتعديل التطبيق من خالل مفهموم الجودة الشاملة واالستمرار  إدارة

لهما ممن لسما  للجمودة ومنسمقا  التخطيط االستراتيجي والكيانات المقترحمة لمذلك تتضممن مج

 الجودة. مدربي

ومفاهيمهمما وفلسممفتها  الجممودة الشمماملة بممإدارةالمموعي وذلممك لبنمماء  التعلففيم والتففدريب: (3

يتها ركممل واسممتمراك المنظمممةرام  تدريبيممة علممى مسممتوى البممدء ببمم يممتم وثقافتهمما بحيممث

 بالثقافمة السمائدة وبالتمالي إلحماطتهمويفضل ان يكون المدربون ممن داخمل المنظممة ذاتهما 

 لى تشكيل محتوى البرام  التدريبية المالئمة.ع قدرتهم

لضمممان تحقيممق المشمماركة لجميممع الممموارد البشممرية مممن خممالل  ق العمففل:تشففكيل فففر (4

وهو مما يتطلمب  المتعلقة بالجودة وتقديم الحلول,لتحديد المشكالت  متخصصة مجموعات

شممبكة اتصمماالت متكاملممة تغطممي المنظمممة وتمموفر كممل المعلومممات لجميممع الممموارد  إقامممة

 من تقدم. حول مشكالت الجودة وما تم إحرازه البشرية

وتلبيمة رغباتمه وتوقعاتمه بصمفة دائممة وان بان تركمز علمى الجمهور, تصميم الجودة: (5

وفممي مراحممل تصممميم ة داخممل الباينممتلممك الرغبممات واالحتياجممات والتوقعممات للجمهممور مت

 العمل المختلفة.

 تحسين المستمر وضع مقيماس للجمودةتتضمن عملية ال أنومعناه  التحسين المستمر: (6

ا عمن مسماندته اإلدارةممن قبمل  واإلعمالنوالعمليات المصمممة لتحقيمق التوافمق  واألنظمة

 .الصريحة للخطوات النوعية 

 فقمد شمرطة العسمكرية الخاصمة فمي ال األمنميربط هذا النموذج بالتدريب  عن أماو

املة الجودة الشم إدارةمدى توافر متطلبات  )المعنون بحثهرأى القحطاني مثال  في 

هممذا  أن"( 0266المكرمممة , مكممةالعممام بمنطقممة  األمممن فممي برنممام  تممدريب مدينممة 

 وأرجمعالعمام بمنطقمة مكمة المكرممة  األممنالنموذج يعد مثاليما  للتطبيمق فمي مدينمة 

 إلمىالقول الشتمال همذا النمموذج علمى العناصمر السمتة التمي تتوافمق  إلىراية هذا 

تكمون  إنلتمي ممن أهمهما العمام وا األممنالتمدريب فمي  وأهمداف أسمسحد كبير مع 

وان تكون مناسبة لمختلف المستويات وان تكون  ,األهدافريب محددة برام  التد

وبوجمود قمادة متحمسمين وممؤمنين  , وإلزاميمةدائمة ومستمرة ومترابطة ومتكاملة 

وبتخطميط وتجهيمز لتطبيمق دة الشاملة وداعمين وممؤازرين لمه ,الجو إدارةبتطبيق 

والتعممديل للتطبيممق علممى  والصمميانة ألمراجعممهالجممودة الشمماملة واسممتمرارية  إدارة

م وتدريب ومشاركه من الجميمع يفريق متخصص للجودة الشاملة يسايره تعل أيدي

ق عمل من خالل مجموعمات متخصصمة لتحديمد المشمكالت عن طريق تشكيل فر
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للجممودة يركممز علممى الجمهممور وتلبيممة  متعلقممة بممالجودة وتقممديم الحلممول وتصممميمال

وضمع  يتضممن,وتمروالتحسمين المس دائمة للحد ممن الفاقمداته وتوقعاته بصفة رغب

توقعمممات لتحقيمممق التوافمممق ممممع  المصمممممةوالعمليمممات  مقممماييس للجمممودة واألنظممممة

التغيمممرات والتعمممديالت  إلحمممداث مبذولمممةوجهمممود ,وتطلعمممات الجمهمممور المنظمممورة

فممي الشمماملة  الجممودة إدارةمتطلبممات  أهمممالسممتمرار ذلممك التوافممق نكممون قممد حققنمما 

 (.19,ص  0266. ) القحطاني,"العام األمنتدريب مدينة برام  

قممام  ن فممي مجممال الجممودة وقممدي:وهممو مممن الخبممراء اليابمماني اونففوا جوشفف نمففوذج تا

فممي  اإلنتمماجالشممهير لشممركة تويوتمما كممما قممام بتطمموير مفهمموم  اإلنتمماج نظممامبتطوير

الممذي عنممي بأفكممار ومفمماهيم الجممودة والمممرن  التصممنيعفهمموم مالوقممت المناسممب و

ص ,6169)بن سمعيد ,الفعلية أثناء مرحلة التصميم السابقة على مرحلة التصنيع 

99) 

 جديد في االدارة.الذي يدعو الى نظام : نموذج وليام كونوى

 هاأنشممأللجممودة  أمريكيممةجممائزة  أشممهروهممي  :القوميففة ريجدبففونمففوذج جففائزة بال

د من خبمراء لعد أفكاروالنموذج يمثل مجموعة  6599عام  األمريكيالكونجرس 

 (.001ص ,6551الجودة )زين العابدين, 

قاممت  التمي األفكار إلىاستناد  صياغتهتم وهو نموذج  : األوربيةنموذج الجائزة 

 األمريكيممةدري  بممالتممي تمممنح فممي اليابممان وجممائزة بال عليهمما كممل مممن جممائزة ديمممن 

المممموارد البشمممرية  إدارةقيمممادة , ويتكمممون النمممموذج ممممن تسمممعة عناصمممر همممي , ال

رضمما العمليممات, رضمما الممموارد البشممرية ,االسممتراتيجيات , التحسممين ,الممموارد , ,

 (.069,ص6555) العجمي,.األعمالعلى المجتمع, نتائ   العمالء واثرها

وهممو نممموذج يركممز علممى حممل المشممكالت وقممد وضممع شمموهارت  نمففوذج والترشففوهارت:

خطموات لحمل المشمكالت وهمذه الخطموات همي التخطميط,  أربعمدخال  للجودة يركز على 

 (.619ص,6559والفحص , التصرف.) بن سعيد,,الفعل و

 

 

 الجودة الشاملة : إدارةمبادئ 

 علمى مما أساسماركمز ون دارةالإة فمي دراسم هاما ا  ثالجودة مبح إدارةاعتبر مبحث مبادئ 

ولكن نبدأ بعر  هذه المبادئ التي اتفمق عليهما عمدد كبيمر ممن دارسمي  ,يتصل بالتدريب

فمي تحديمد  ,يروكما, كول ليتمنة الشاملة مثل تتروديتمورو جابلونسمكي وكماروالجود إدارة

  وهي:  الجودة الشاملة إلدارة األساسيةالمبادئ 
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 التركيز على العمالء. (6

 .جميعهاالتركيز على العملية والنتائ   (0

 الوقاية بدال من التفتيش. (1

 االستفادة من خبرات القوى العاملة. (1

 اتخاذ القرارات مبني على حقائق. (9

 التغذية العكسية. (1

 .األفراد (9

 العمليات والعميل. (9

 المشاركة الكاملة. (5

 االهتمام بالرسالة العامة للمنشأة. (62

 التركيز على برام  التدريب. (66

 القة الموارد مع العميل.االهتمام بتحسين ع (60

جممودة تممدريب قممد ورد كمبممدأ مممن مبممادئ الالتركيممز علممى بممرام  ال أنويالحممظ الباحممث 

 (.66الشاملة)البند

ب يممأيضما لمم يغ آخمرينبمماحثين   التمي كانممت محمل اتفماق بمين األساسميةبمادئ ممتابعمة البو

ويليممامز  دتشممارير وإوردهمممع جالسمموب وسممتين   أوكالنممدل مممن اتفممق عليممه كممالتممدريب, و

( ممن بمين المبمادئ التمي اتفمق عليهما همؤالء 5قمد احتمل البنمد رقمم) التمدريب أننجمد  أيضا

 ( مبدأ.60والتي بلغت )

رودك هماكينلي العناصمر  أوردالجودة فقد  إدارةعناصر  أهماحد  أيضايب روقد كان التد

 :أنهاالجودة الشاملة فذكر  إلدارة األهمالتالية باعتبارها العناصر 

 الجماعية والعمل الجماعي.  اإلدارة (6

 المشاركة في اتخاذ القرار. (0

 تدريب العاملين. (1

 العليا. اإلدارةاهتمام واقتنا   (1

 االهتمام بالعميل. (9

 فهم واقتنا  مشاركة العاملين. (1

 الجودة الشاملة إدارة راسات وبحو التدريب ف  د 

فممي التمدريب مممن  الجممودة الشماملة إدارةقمد تنماول البمماحثون فمي دراسممتهم وبحموثهم  عمن ل

هممذه البحمموث والدراسممات توجممه نظممر البمماحثين إلممى كيفيممة معالجممة ومنظممورات عديدة,

 ي دارت حمول إدارة الجمودة الشماملةالتدريب وطبيعة رؤيته فمي الدراسمات والبحموث التم
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ل األمممر الممذي نممرى ضممرورة عرضممة فممي بحممث يممدور حممو وطبيعممة عالقتممه بهممذه اإلدارة

 .التدريب األمني في الشرطة العسكرية الخاصة

لشاملة فمي همذه البحموث وحيث تعددت مداخل معالجة التدريب من منظور إدارة الجودة ا

 هذه المداخل على النحو التالي:  الباحث عر وي والدراسات,

 :ريب ف  الجودة الشاملة وأهميتهمفهوم التد -1

 " يحصمممل العممماملون علمممى المعمممارف والمهمممارات  أنالتمممدريب همممو نشممماط يضممممن

ع التطبيمق الصمحيح والنماجح ة التي تمكنهم من وضع تلمك المعمارف موضمالالزم

 (.619:ص0220.)عقيلي "لمنهجية إدارة الجودة الشاملة 

  ان ويممرى الغالبيممة العظمممى مممن المتخصصممين فممي أدبيممات إدارة الجممودة الشمماملة

جميمع العماملين  إخضما علمى  حمد بعيمد إلمىيتوقف  النجا  في تطبيق هذه اإلدارة

العنصممر البشممري هممو محممور النشمماط فممي  أنبالمنظمممة للتممدريب المسممتمر باعتبممار 

لشمماملة وان تضممع الجممودة االمنظمممة وانممه يجممب علممى كممل منظمممة تسممعى لتحقيممق 

وبشممكل عممام فممان البممرام  التدريبيممة تركممز  تممدريب والتوجيممه فممي سمملم أولوياتهمما,ال

حل المشكالت ,واتخماذ القمرارات وقيمادة  أساليبعلى مواضيع مثل: فرق العمل, 

وخدممة العميمل  , على العمليمات اإلحصائيةالرقابة  وأساليب وأدواتاالجتماعات 

ورد بالعميممل الممداخلي وقيممادة الفممرق وانظمممة ادارة عالقممة الممم , وإعممادة النظممر فممي

ومشممماركة  صممميانة إدارة الجمممودة الشممماملة,الجمممودة الشممماملة وتخطممميط وتوثيمممق و

تحسين وتجارب اآلخرين في تطبيمق إدارة الجمودة الشماملة الالعاملين في عمليات 

 (.99ص  ,0222)الشراري ,, وإدارة عمليات التحسين المستمر

  عشمرة التمي  األربعمة نقاطمهالتدريب والتطوير نقطتمين أساسميتين ممن  جعل ديمن

علمى  التأكيمدوهذا الجمودة الشماملة, إدارةهي  مفتا  البقماء االقتصمادي فمي عمليمة 

التممدريب علممى مهممارات  إعممادةالتممدريب والتعلمميم للممموظفين فممي العمممل هممو بمثابممة 

 اإلداريممةر المهممارات فالتممدريب لتطممويتغيممر عمليممة تحسممين الجودة,بجديممدة تتغيممر 

وتطوير مهمارات التكيمف ممع عمليمات تحسمين الجمودة والتغيمر  لمجموعات العمل

 في العمل يعتبر امرا حيويا في عملية التحول الى ادارة الجودة الشاملة.

ن إدارة الجممودة الشمماملة ال تنممادي بسممؤال المشممرف او العامممل عممن رغبمماتهم فممي إ

ممارسممه دائمممة طويلممة فممي معظممم منظمممات القطمما  التممدريب وحاجمماتهم إليممه فهممي 

مممال الفممردي والتصممميم الممذاتي كعوامممل محفممزة فممي تالعممام الممذي يسمماوي بممين اإله

دور حيموي لألفمراد  أوزيادة التعليم فهي باألحرى تنظر للتدريب كعملية جماعيمة 

نفسمها الشماملة  تغييمر فمي إدارة الجمودة أو اجيمة ,تغيير للعملية اإلنت أوفي التنظيم 

 (.601ص,6559)الخلف,
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 : الجودة الشاملة إدارة التدريب ف  مبادئوضع -2

يحتممل التممدريب مكانممه أساسممية فممي تطبيممق إدارة الجممودة الشمماملة ويمكممن ان نتممابع مكانممة 

 الجودة الشاملة وهي: إلدارةالتدريب في المبادئ الستة الرئيسية 

 :التدريب ف  التركيز  على العم ء 

نعترف بوجود نموعين  أنالتحرك نحو الجودة الشاملة يقتضي منا  أن إلىيشير الباحثون 

المذي الشمراء والتعاممل ممع منظمتنما و أواممرا عميل الخمارجي المذي يقمدم لنمال من العمالء

للعمماملين بالمنظمممة  تأييممدناولكممن اهتمامنمما بهممؤالء يضممعف  ل يممومي,نتعامممل معممه بشممك

تنمما غيممر المباشممرة عممن امكاف ن ذالممك الضممعف المسممتمر فممي( وينشمماء عممالعميممل الممداخلي)

الجودة الشاملة فالبد ممن التحمول  إدارةعلينا كلما تقدمنا نحو تطبيق في حين انه , خدماته

 ,ا  ال تعتبممر التكلفممة قضممية كبيممرةنحممو االهتمممام بكممل عمالئنمما فممي الممداخل والخممارج فغالبمم

 (.11ص,0221المطلوبة.)توفيق,حدد بالجودة فاألهم هو االنجاز في الوقت الم

أي لممى جانممب هممام هممو العميممل الممداخلي ,ع وركممز ان هممؤالء البمماحثون قممد يففرى الباحفف و

وبمالطبع طلوبمة وفمي الوقمت المناسمب المحمدد االنجماز بمالجودة الم أداةالعاملين الذين همم 

 إلمىيقتضي ذلك حصول هؤالء العاملين على التدريب المناسمب لرفمع كفماءتهم للوصمول 

 وفي الوقت المناسب.لجودة المطلوبة ا

 :التركيز على العمليات 

كمؤشمرات  الملباة الناقصة او التوقعات غير الجودة الشاملة نستخدم النتائ  إدارةفي ظل 

وهمذه  دت إلمى إنتماج همذه المنتجمات أخيمرا,ما يتم خطاء في العمليات التي أ شيئا أنعلى 

خطممة عمممل لتصممحيح هممذه األخطمماء او نممواحي القصممور والشممك  إلممىاألخطمماء تقضممي 

استخدام المدخل الهيكلي لحل كل المشاكل يجعل باإلمكان التحرك المسمتمر نحمو تحسمين 

 جودة السلع والخدمات.

 

 : الوقاية من األخطاء 
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الوقايمة  إلىاألمر الذي يؤدي  الهتمام بالعمليات والنتائ  معا ,ويقتضي تطبيق هذا المبدأ ا

بل األخذ بإدارة الجودة قفيما  الفحص الذي كان متبعا  إلىبدل اللجوء وذلك  األخطاءمن 

ممدون عنمد اكتشماف الخطماء فمي اإلنتماج يعالذي كان يعتمد على فحمص الجمودة و الشاملة

تكثيف عملية الفحص وزيادة عدد الفاحصين أمما فمي ظمل إدارة الجمودة الشماملة فيمتم  إلى

الهيكلممي لحممل المشممكالت ويخصممص االسممتثمار الضممروري لفهممم العمليممة  تطبيممق المممدخل

 أوكممل سمملعة  أنومصممادر اختالفهمما وبممذلك نقمموم بعمليممة المراقبممة الضممرورية للتأكممد مممن 

 خدمه تلبي الجودة المقبولة والمتنبأ بها.

ن نحمو منمع المنتجمات المعيبمة والخمدمات المعيبمة بمدال  مم المبدأ الثالث يوجه اهتمامنما أن)

 (.661ص ,6169,فاق الموارد.)هيجانبعد ان اكتشاف العيوب واألخطاء

 من وجهة نظر الباح  يرتبط هذا المبدأ بالتدريب من زاويتين :و

م خدممه تدريبيمة ذات جمودة تمؤدي إلمى يلمى تقمداجودة التمدريب بمما يمؤدي  -

 إنتاج المتدرب الكفء.

كفماءة  المعيمب ,فال اإلنتماجتجنمب ممع ,التمدريب بمما يتناسمب  أسلوبتشكيل  -

 من شأنها القيام بذلك. االتدريبية وجودته

 :حشد خبرات القوى العاملة 

 العمممل لهممم ,و ال العاملممة تتكممون مممن أفممراد القمموى التقليممدي ان اإلدارييفتممر  المنمماخ 

الجممودة الشمماملة هممذه  إدارةولقممد غيممرت مممن الحصممول علممى المممال , أكثممريريممدون شمميئا  

بالتقممدير وقممد  اإلحسمماسالقوى العاملممة يرغبممون فممي فمم الممى حممد بعيممدالطريقممة فممي التفكيممر 

ومكمافئتهم  يدة ومبتكمره لالعتمراف بجهمود األفمرادالجودة الشاملة طرق جد إدارةدت وجأ

لتحسمين طريقمة  في المنظمة يمثلون ثروة هائلة من المعرفة والفرص الن القوى العاملة 

مممن جممزء  بممأنهم يشممعرون العمماملينوتخفممي  التكلفممة وجعممل  األربمما العمممل وزيممادة  أداء

إن التحممرك نحممو إدارة الجممودة الشمماملة يتطلممب تعبئممة كممل خبممرات العمممل النمماجح,و فريممق

 ,القوى العاملمة بطريقمة فعالمة جمدا لتحقيمق المنطقمة المشمتركة لجميمع المشماركين )توفيمق

 (.  19ص, 0221

مبممادئ إدارة الجممودة يشمير إلممى ضممرورة  ممن كمبممدأ وجممودههمذا المبممدأ يتعلممق بالعماملين و

إعداد أفراد قوى العمل بالكفاءة الالزمة ألداء مهامهم فذلك اإلعداد همو أهمم أسمس تقمدير 

 الذات وتوقع تقدير المنظمة لهم لقاء أدائهم الجيد الذي اكتسبوه من التدريب الجيد.

  :اتخاذ القرار بناء على الحقائق 
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ملقيمه اللموم  الناجحمةالتقليدية على تغيير المسمئولين عمن المشمروعات غيمر  اإلدارةتعتمد 

تطبمممق ممممدخال  هيكليممما  لحمممل  فإنهممماالجمممودة الشممماملة  إدارةالمنظممممة التمممي تتبمممع  أمممماعليهم,

ويعترف في ذلك بجميع المشاركين في العملية بما فميهم الممديرون التنفيمذيون  لمشكالت,ا

حلمول  إلمىيسمتطيعون المشماركة فمي التوصمل  وبمأنهم الء,والقوى العاملة والعم واإلدارة

هما ممن حولمك وفهمم وهمذا يعنمي فهمم العمليمة التمي تؤديهما والعمليمة التمي يؤديثنائيمة مفيمدة 

لتحسمين تلمك  كوجمع المعلومات والبيانات التي ستبنى عليها قراراتم ,السبب في مشاكلك

وعلمى االتصمال  عممل فعمالنماء فريمق لى حد بعيد على بوتعتمد الجودة الشاملة العملية ,ا

أقصمى مما يسمتطيعون تقديممه  الفاعل وعلى تنمية المهارات الفردية للحصمول ممنهم علمى

 (.19ص,0221)توفيق,

ويوضح الحاجة إلمى التمدريب فمي همذا المبمدأ ممن وجهمة نظمر الباحمث مما تضممنه المنص 

علممى أقصممى ممما  مالسممابق مممن االتصممال الفاعممل وتنميممة المهممارات الفرديممة للحصممول مممنه

هم بالتمدريب المناسمب الكمفء ليتسمنى للعماملين تفهذا يتوقف على تهيئميستطيعون تقديمه ,

اإلسممهام بأقصممى ممما يسممتطيعون تقديمممه للوصممول إلممى إنتمماج متميممز سممواء كممان سمملعا  أو 

 خدمة. 

  األثر:ارجاع 

ويسممح همذا  الجمودة الشماملة , السادس واألخير ممن مبمادئ لمبدأاألثر ا ا رجإيمثل مبدأ 

ويعتبمر االتصمال أساسما بالنسمبة لخمسة السابقة بمان تمنجح وتزدهر,المبدأ بنجا  المبادئ ا

شكل جلسة مع احد المشرفين تلي تقييمه ألحد العماملين , ويتمثل هذا المبدأعلى لهذا المبدأ

شمخص لشمخص همو لمراجعة تقييمه السنوي وربما يكمون إرجما  األثمر ممن همذا النمو   

وهناك من يستخدم في إرجا  األثر أسلوب يسمى ثالثة في واحد  وفي هذا  ميةاألكثر أه

أييمد والتلمميح والتجمابي األسلوب يقدم للعامل ثالثة أقسمام ممن التشمجيع وهمي التعزيمز االي

 أو األمممموال إدارةللمشمممرف ال تتمثمممل فمممي  األكبمممر المسمممئولية أنو بمؤشمممر واحمممد للنممممو,

 األكبممران ذلممك يمثممل التحممدي  نحممو النمممو األفممرادولكنهمما قيممادة التسممهيالت او الجدولممة ,

مممع رغبممه مخلصممة فممي مسمماعدة  وأمممينواضممح  األثممر بإرجمما التزويممد  أنو شممرف,لال

العاملين على النمو يساعد علمى النجما  المى ابعمد الحمدود . وتعمد القمدرة علمى القيمادة أي 

التمي تسمبق  األساسمية ألمموراممن  األهمدافيبذلون قصارى جهمدهم لتحقيمق  األفرادجعل 

الجمودة الشماملة ال تزيمد عمن  إدارة أنولقد لوحظ فمي العديمد ممن النمواحي كل المهارات ,

 (.15ص, 0221)توفيق,األساسيةالفردية  اإلدارةلممارسات  تأكيد إعادةكونها 

تركيز هذا المبدأ على قيادة األفراد وان القمدرة علمى القيمادة يجعمل الفمرد  الباح وي حظ 

لكمي  كاملمة,و يكونوا مبتكمرين ويأخمذوا فرصمهم أنيقود مرؤوسيه بطريقة تحفزهم على 

يصممبح المرؤوسممين مبتكممرين ويأخممذوا فرصممهم الشممك أن ذلممك يتطلممب مممن وجهممة نظممر 
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لكفء الذي يؤهلهم ليصبحوا مبتكمرين الباحث اخذ فرص العاملين في التدريب المناسب ا

 لهم  في هذا الشأن. هم االستفادة من الفرص التي تتا ومن ثم يمكن

 .التدريب ف  دراسات وبحو  إدارة الجودة الشاملة -3

ين من أشكال شكل جريت عن إدارة الجودة الشاملة عنتكشف الدراسات والبحوث التي  أ

 االهتمام بالتدريب :

إدارة الجممودة الشمماملة وبحوثهمما دون التركيممز الكامممل  مبممادئتحلممل التممدريب فممي  -

 عليه.

 التركيز على مبحث التدريب في إدارة الجودة الشاملة . -

 .األولوفي الجزء  السابق تناولنا الشكل 

وكمذلك تلمك التمي  علمى التمدريب, تركمزناول تلك الدراسمات والبحموث التمي فنت اآلن أما

 حوث إدارة الجودة الشاملة.وبصصت له جزءا  خاصا  في دراسات خ

  متطلبات الجودة:كأحد التدريب 

حتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة وفق األسلوب الصحيح يجمب تمدريب وتعلميم 

المشماركين بأسمماليب وأدوات هممذا المفهمموم الجديممد حتمى يمكممن أن يقمموم علممى أسمماس سممليم 

حيث أن تطبيممق هممذا ,وةتطبيقمموصمملب وبالتممالي يممؤدي هممذا إلممى النتممائ  المرغوبممة مممن 

فممالوعي  ,فهممم لمبادئممه ومتطلباتممه قممد يممؤدي إلممى الفشممل الممذريع أوالبرنممام  بممدون وعممي 

 الكامل يمكن تحقيقه عن طريق برام  التدريب الفاعلة .

إن الهممدف مممن التممدريب هممو نشممر المموعي وتمكممين المشمماركة مممن التعممرف علممى أسمماليب 

) الهيئمة ا  لجميمع فئمات ومسمتويات اإلدارةموجهمالتطموير. وهمذا التمدريب يجمب أن يكمون 

فئممة حسممب العمماملين( ويجممب أن تلبممى متطلبممات كممل  –المشممرفين  –المممدراء  –التنفيذيممة 

فالتدريب الخاص بالهيئة التنفيذيمة يجمب أن يشممل إسمتراتيجية  التحديات التي يواجهونها,

األسماليب الفنيمة لتطموير رق وجمب أن يشممل كمل الطمالتطبيق , بينما تدريب فرق العمل ي

وعلى العموم فمان التمدريب بجمب أن يتنماول أهميمة الجمودة وأدواتهما وأسماليبها  العمليات,

ة ووضممع القممرارات ومبممادئ القيممادة الفعالمموالمهممارات الالزمممة وأسمماليب حممل المشممكالت 

 (.  91ص,0229)المهيدب,دوات اإلحصائية وطرق قياس األداءواأل

 ريبمتطلبات الجودة ف  التد: 

لتحقيمق الجمودة الشماملة فمي "يقمول المزواوي تطوير جميع عناصر العملية التدريبيمة : (6

تحقيمق النممو  أهمدافهاالتدريب البد من تطوير جمع عناصر العملية التدريبيمة والتمي  ممن 
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وتمتعهم بشخصية متوازنة , ويرجمع مفهموم إدارة الجمودة الشماملة إلمى الشامل للمتدربين 

خالت العمليمة التدريبيمة بوجمه عمام بمما تتضممنه ممن ممدرب ومتمدرب وقيمادة دتحسين وم

ومحتوى تدريبي , ومناخ عمام, وتحسمين العمليمات التدريبيمة بتطبيمق األسمس العلميمة فمي 

) "تخطيط وتنفيذ المنظومة التدريبية علمى ضموء أهمداف واضمحة ومحمددة يمكمن قياسمها 

 .(19ص,0221الزواوي ,

أن يكمون لمدى اإلدارة والعماملين فيهما قناعمة  لعاملين بتطبيق الجودة:اقتنا  اإلدارة وا (0

تحقيممق ممارسممات ى علملة ليكممون هنمماك حممافز داخلممي يسمماعدبتطبيممق إدارة الجممودة الشمما

التقليدي إلى تطبيمق إدارة الجمودة  والموافقة على التحول من النمط ةالجودة داخل المنظم

كانممت تنظيميممة أم ماديممة أم  متطلباتهمما سممواء وتمموفير كافممة,الشمماملة فممي بممرام  التممدريب 

 .بشرية

معلوممات بالتدريبيمة  تتمثل فمي تزويمد العماملين بالمنظممةو نشر ثقافة الجودة الشاملة: (1

االتجماه الجديمد فمي نمون ينتممون ويتب بمأنهم إشمعارهمعن الجودة بهمدف ايجابية وصريحة 

فتطبيمق  والمراجمع الداخليمة للجمودة,الجمودة والتخطيط للجودة ووضمع سمجالت  منظمتهم

السليم يتطلب تهيئة العاملين نفسيا  بمختلف مستوياتهم الوظيفيمة لقبمول  الوجهالجودة على 

الجممودة الشمماملة وذلممك مممن خممالل نشممر ثقافممة الجممودة عممن طريممق إعممداد دليممل نظممام  إدارة

ة وكيفيممة الجممودة الشمماملة الممذي يتضمممن وصممف مبممادئ الجممودة ومعممايير الجممودة الشممامل

تطبيقها ويتم توزيعه على العاملين وتنظيم ندوات ومؤتمرات بصمفة دوريمة لزيمادة وعمي 

العاملين بأهمية الجودة في العملية التدريبية وإعالمهمم بمان الجمودة مسمئولية الجميمع لكمي 

 تقل مقاومة العاملين لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في برام  التدريب.

مممن  9-1بممين وذلممك بتشممكيل فريممق عمممل يتممألف مممن : الجممماعيالتركيممز علممى العمممل  (1

تتمموفر فمميهم الرغبممة فممي العمممل الجممماعي والتفاعممل  المنتمممين للشممرطة العسممكرية الخاصممة

واالستعداد لبذل جهود لتحسين وجودة البرام  التدريبية وذلك ممن خمالل تحليمل عمليمات 

وتحديممد  المناسممبة لهمما,ن فممي إيجمماد الحلممول العمممل والتعممرف علممى المشممكالت والتعمماو

 األولويات الخاصة بتحسين وجودة برام  التدريب األمني.    

بحيث يمكن اتخاذ القمرارات علمى : توفير قواعد معلومات وبيانات واضحة ومفصلة  (9

ممن مجموعمة العناصمر البشمرية واآلليمة لجممع وتخمزين  يتألفنظام  بإقامةالحقائق وذلك 

الجممودة تتعلممق باحتياجممات المسممتفيدين  إدارةوتحليممل وتوزيممع وتصممنيف معلومممات عممن 

وتقيمميم العمليممات  ي مسممتوى جممودة الخممدمات التدريبيممة,فممالممداخليين والخممارجيين وأرائهممم 

ممما  األداءالرقابمة علمى التمدريب ونتمائ  مراجعمة  وأنظممةالالزمة للعمليمات  واإلمكانات

المتعلقممة بتحسممين جمودة الخممدمات التدريبيممة والتحليممل  راراتالقمفممي اتخمماذ  اإلدارةيسماعد 
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تمى يمكمن تحقيمق التطموير المسمتمر لكافمة جوانمب العمليمات التمدريب ح ألوضا الدوري 

 (.019ص , 0221,اتمليالتدريبية )ع

 التغيمرات العالميمة  ممع ويقصد بها قدرة العماملين علمى التعاممل درجة كفاءة العاملين:  (1

لة همي اع.فالموارد البشرية الف اآلخرينوالتزود بالخبرات والمعارف والتعامل بنجا  مع 

الجمممودة الشممماملة فمممي التمممدريب لمممذلك ممممن  إدارةخيمممر ضممممان لتطبيمممق واسمممتمرار نجممما  

الضروري العناية بالعاملين في المجال التدريبي علمى اخمتالف وظمائفهم حتمى يسمتطيعوا 

الجمودة  إدارةمتطلبمات تنفيمذ خطمة  أهممجودة فالتمدريب ممن تقديم خدمات تدريبية عالية ال

لممواردة بالخطممة والمعممارف الالزمممة لممارسممة األنشممطة ايمموفر المهممارات  ألنممهالشمماملة 

 (.99ص,0222,)المناصير

تزويمد العماملين فمي  إلىهي جهد منظم ومخطط يهدف التدريب على الجودة الشاملة : (9

التدريب بمختلف مستوياتهم الوظيفية وتخصصاتهم بمعارف ومفماهيم عمن فلسمفة الجمودة 

ومفاهيمها ومبادئها ومتطلباتها ومعوقاتهما وأدواتهما بهمدف إكسمابهم مهمارات قميم سملوكية 

تساعدهم على الشعور بأهميمة تطبيمق إدارة الجمودة الشماملة وتطبيقهما بشمكل سمليم يمؤدي 

حسين الخدمات التدريبية لذا فمن الضروري عقد دورات تدريبية عمن إدارة الجمودة إلى ت

 الشاملة.

االيجمابي  القائمد تمأثيروجمود  أنوذلك ممن منطلمق لتركيز على قيادة الجودة الشاملة: ا (9

في سلوك األفراد والجماعات يؤدي إلى كسب والئهم ودفعهم نحو انجاز األهداف بجودة 

  عالية. 

اد ورأس الممال ووالممويقصد بذلك تموفير القموى العاملمة و اآلالت : اإلمكانياتر توفي (5

م  الجودة الشاملة فمي بمرا إدارةوالوسائل الالزمة من اجل تهيئة المناخ المناسب لتطبيق 

 (.11,ص0266)القحطاني,التدريب

 تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على التدريب: 

يقوم القائد في المؤسسة التدريبية بإشراك مرؤوسيه في تحديمد األهمداف التدريبيمة 

العمماملين  أداءذاتيمما  يممتم مممن خاللممه تقيمميم  رقابيمما ويعممد أسمملوب المشمماركة أسمملوب,

زهم للعمممل مممن خممالل مممنح القائممد الثقممة لمرؤوسمميه , والمشمماركة فممي تحديممد يممحفتل

أفكار مرؤوسيه واتخماذ القمرار بصمورة مشمتركة وتقويم النتائ  وتشجيع  األهداف

,وفيهمما إكسمماب القيممادي القممدرة العلميممة علممى تطبيممق اإلدارة المفتوحممة التممي تعتمممد 

فممي المؤسسممة التدريبيممة والممذين يتحملممون لجميممع العمماملين  الفعليممةعلممى المشمماركة 

الشماملة تحقيمق الجمودة المسؤولية الكاملة لتحقيق األهداف التدريبية ورفع األداء و

 :على التدريب ما يلي ومن أهداف تطبيق الجودة الشاملة,
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 الجممماعي التعمماوني  جميممع العمماملين عممن طريممق تنميممة رو  العمممل أداءتطمموير  .6

بهممدف االسممتفادة مممن كافممة الطاقممات وكافممة  وتنميممة مهممارات العمممل الجممماعي

 العاملين بالمنشأة التدريبية.

والقائمممة علممى الفاعليممة والفعاليممة تحممت شممعارها ترسممي  مفمماهيم الجممودة الشمماملة  .0

 الدائم )أن نعمل األشياء بطريقة صحيحة من أول مرة وفي كل مرة(.

والمممدربين والمعلمممين والممموظفين التممابعين  لإلداريممين األداءاالهتمممام بمسممتوى  .1

وإيجمماد اإلجممراءات التصممحيحية التدريبيممة مممن خممالل المتابعممة الفاعلممة  لممإلدارة

نفيذ بمرام  التمدريب المقننمة والمسمتمرة والتأهيمل الجيمد , ممع تركيمز الالزمة وت

الجودة على جميع أنشطة مكونات النظام التدريبي بكمل عناصمره )الممدخالت , 

 العمليات , المخرجات(.

قبمل وقوعهما ورفمع درجمة الثقمة  األخطارالوقائية لتالفي  اإلجراءاتاتخاذ كافة  .1

والعمممل علممى تحسممينها  اإلدارةتممي حققتهمما فممي العمماملين وفممي مسممتوى الجممودة ال

 في موقعها الحقيقي. بصفة مستمرة لتكون دائما

الوقممموف علمممى المشمممكالت التدريبيمممة والتعليميمممة فمممي الميمممدان , ودراسمممة همممذه  .9

والطممرق العلميممة المعروفمممة واقتممرا  الحلمممول  باألسممماليبالمشممكالت وتحليلهمما 

والميممدان التممدريبي التممي تطبممق نظممام  اإلدارةالمناسممبة لهمما ومتابعممة تنفيممذها فممي 

 .ابيات والعمل على تالفي السلبياتالجودة مع تعزيز االيج

التممي تطبممق نظممام الجممودة  واألهليممةالتواصممل التممدريبي مممع الجهممات الحكوميممة  .1

,والتعاون مع الدوائر والشركات والمؤسسات التي تعنى بالنظام لتحديث برام  

 نظام التدريبي.الجودة وتطويرها بما يتفق مع ال

 .األمنيتحقيق نقلة نوعية في عملية التدريب  .9

 قبل وقوعها. اإلخطارالوقائية لتالفي  اإلجراءاتاتخاذ كافة  .9

 الوفاء بمتطلبات العميل والمجتمع . .5

 .اإلداريضبط وتطوير النظام  .62

 زيادة الكفاءة التدريبية ورفع مستوى كل العاملين. .66

ية واالجتماعيمة والنفسمية الجوانمب الجسمدفمي جميمع  العمامليناالرتقاء بمسمتوى  .60

 والروحية.

 بين جميع العاملين . اإلنسانيةتوفير جو من التفاهم والعالقات  .61

 من تحليل المشكالت بالطرق العلمية الصحيحة. اإلدارةتمكين  .61

 العمل برو  الفريق. .69

تطبيمممق نظمممام الجمممودة بممممنح اإلدارة والمشمممرف االعتمممراف والتقمممدير المحلمممي  .61

 والعالمي.

 التحفيز على التميز وإظهار اإلبدا . .69
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 تقوية الوالء للعمل في اإلدارة التدريبية. .69

 نشطة وفعاليات اإلدارة التدريبيةالتشجيع على المشاركة في أ .65

  الجودة الشاملة إدارةالع قة بين التدريب ومبادئ : 

مبادئ الجمودة التاليمة همي  أنباعتبار  ودة على التدريباحد الباحثين مبادئ الج اسقطفقد 

 الجودة هي : إليهاالمتفق عليها بين عدد من الباحثين او المبادئ التي تستند 

 أهمدافتعمرف هذا المبمدأ علمى التمدريب  فبإسقاطورسالتها: المؤسسة  أهداف وضو  (6

التدريب في المجال موضو  الدراسة  أجله يتمالتدريب ورسالته بانها :الغر  الذي من 

 ..... ال .الخاصة التدريب في الشرطة العسكرية أو –)مدينة التدريب 

الحتياجات وتوقعمات المسمتفيد ترجمة فالجودة هي  العميل : أوالتركيز على المستفيد  (0

مسمتفيدين خمارجيين )األجهمزة  أو,دريبية سواء مستفيدين داخليين متمدربين من العملية الت

تكون أساسا في تقيميم الخمدمات خصائص محدده و إلىاألمنية والمستفيدين من خدماتها ( 

التدريبيمة وطريقممة أداء العمممل فممي المؤسسممة مممن اجممل تلبيممة توقعممات المسممتفيدين والسممعي 

 لتحقيقها وإرضائهم.

لجميمممع عناصمممر العمليمممة ويشممممل التحسمممين المسمممتمر االلتمممزام بالتحسمممين المسمممتمر:  (1

التدريبية وجميع وحدات العمل في المؤسسة وهو تعهمد اسمتراتيجي ثابمت ممن قبمل جميمع 

فالمعرفة متجددة والمدير والمموظفين فمي المؤسسمة املين في المؤسسة بتامين الجودة ,الع

ديممد فممي مجممال عملهممم عممن طريممق والتعممرف علممى كممل ج أدائهمممتحسممين  إلممىيحتمماجون 

 .اإلداريم  التدريبية والجهاز ت والبراالدورا

التركيممز علممى الوقايممة بممدال مممن التفتمميش بممان تبممادر إدارة التنظمميم )النظممام الوقممائي(:  (1

ظممة الوقائيمة التمي تمنمع التدريب الى معرفة المشكالت وتتوقعها قبل وقوعها وتضمع األن

تممدريب ال أثنمماء تأديممةوذلك لوضممع أسمماليب تمنممع وقممو  األخطمماء والمشممكالت حصممولها,

 .لألفرادالعمل على تنمية الرقابة الذاتية و

ويقصممد تفعيممل دورهممم بطريقممة تشممعرهم : للعمماملين المشمماركة وتفمموي  الصممالحيات (9

تهم والمشاركة المقصمودة هنما همي المشماركة امكاناباألهمية وتحقيق االستفادة الفعلية من 

 الجوهرية وليست الشكلية إذ يفتر  ان تحقق المشاركة أمرين:

 إمكانية تصميم خطة أفضل. من يداألول : تز -

مممن خممالل مشمماركة العقممول المفكممرة ن مممن كفمماءة صممنع القممرارات لثمماني: تحسمما -

 والقريبة من مشكالت العمل.
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إن نجمما  إدارة الجممودة الشمماملة يعتمممد علممى مشمماركة العمماملين فممي المؤسسممة مممع اإلدارة 

فراد يحسون بأهميتهم ومساهمتهم عل األوتنفيذ األعمال مما يجليا في اتخاذ القرارات ,الع

امما تفمموي  الصممالحيات فهممي ال تعنمي فقممط المشمماركة بممل , وإنجاحهممافمي تنفيممذ األعمممال 

تمممنحهم صموتا  حقيقما عمن طريمق هياكمل العمممل بطريقمة  األفمراديجمب ان تكمون مشماركة 

 الخاصة .والسما  للعاملين بصنع القرارات التي تهتم بتحسين العمل داخل أقسامهم 

بالتشممجيع ولشممحن همممم العمماملين لتأديممة العمممل بجممودة عاليممة ينبغممي األخممذ التحفيممز:  (1

يزيمد فوجود حمافز للعممل شمي أساسمي فمي تحسمين العممل بحيمث والتحفيز لصالح العمل ,

وإسممقاط ذلممك علممى مر,على التحسممين والتطمموير المستالمحسممن إحسممانا ويشممجع المقصممر

وعلى مكافمأة المتميمزين فمي للدورات التدريبية, االنضمامى التدريب يتمثل في التحفيز عل

 .أيضاالمدربين والمتدربين المشرفين وعمليات التدريب من 

علممى  للتممأثيروهممي الطريقممة التممي يسممتخدمها شممخص مداومممة االتصممال بالمسممتفيدين:  (9

جممموعتين وهمي اتصمال بمين شخصمين او م, أوسمملوكه لتعمديل فكمرهأولتغيير أخمرشمخص 

 إدارةتمكممن قائممد الفريممق او  المرتممدةوالتغذيممة ,األخممرعلى لكممل منهممما كيممف يممؤثريبممين 

تسمممتفحل خطورتهممما  أنقبمممل  الداخليمممةيصمممبح علمممى درايمممة بالمشمممكالت  أنممممن التمممدريب 

   (.669ص ,0222الشي ,)

 

 

 :الجودة الشاملة كنظام ف  التدريب 

يحصممل العمماملون علممى المعممارف والمهممارات  أنهممو نشمماط مسممتمر يضمممن  ب :التممدري

الالزمة التي تمكنهم من وضع تلك المعارف موضع التطبيق الصمحيح والنماجح لمنهجيمة 

 (.619, ص0220)عقيلي,الجودة الشاملة  إدارة

نجاز األعمال التدريبية بكفاءة , ويقموم الالجودة الشاملة كنظام في التدريب نظام يسعى و

 أسس: هذا النظام على أربعة

 ين في التدريب بهذا النظام  وتفاعلهم معه.املإحساس الع (6

الوصمممول إلمممى مشمممكلة التطبيمممق الحاليمممة والمتوقعمممة بسمممرعة والتعمممرف علمممى  (0

 األسباب الحقيقية لها .

 الوقاية من حدوث أي مشكالت أثناء العمل. (1

 التحسين والتطوير الدائم ألساليب العمل سعيا وراء إرضاء العميل. (1

   :النظام على مجموع من المكونات ه يعتمد هذا 
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مممدخل نظممام الجممودة يعتمممد علممى الكفمماءة فممي تحديممد االحتيمماج التممدريبي  المففدخ ت: (أ

العميمل  أداءفاعلية والتي تعطينا صورة حقيقية عن قصور في  األكثر األساليبباستخدام 

 وكيفية تلبية احتياجاته والحصول على رضاه.

 العمليممة  دارةإل المكونممة لعناصممراوتسممتخدم تلممك المممدخالت فممي التعامممل مممع  العمليففة: (ب

 التدريبية وهي:

 العاملين في مجال التدريب. األفراد 

  الممواد المسممتخدمة كمحتمموى للبممرام  مممن حيمث حممداثتها ومممدى مناسممبتها الحتيمماج

 العمالء وسهولة عرضها.

 دراسمة حالمة,تمثيل مثل:لوممات والمهمارات المسمتخدمة فمي توصميل المع األساليب

 ...األدوار,مجموعات العمل,العصف الذهني, المناقشة

 ت متطممورة تسمماهم بقممدر فممي أجهممزة ومعممداالمسممتخدمة وتتمثممل  واألجهممزة اآلالت

 كبير في عملية تسهيل وصول المعلومة واكتساب المهارة المطلوبة.

  مكممان التممدريب ) البيئممة( تمثممل البيئممة عممامال هاممما ومممؤثر فممي اسممتثمار العناصممر

 نوعان: البيئةولتحقيق الهدف المطلوب, األخرى

 البيئة المادية: هي ما نعنيه من مكان مجهز ومناسب لراحة المتدربين. -

 البيئة المعنوية: هي ما نعنيه من كيفية التعامل مع المتدربين. -

العميمل وتحقمق  إلمىمخرجات همذا النظمام همي الخمدمات التمي تمذهب  المخرجات: (ج

 إلمىنسمعى  أننماالممدخل للنظمام ممن جديمد حيمث  أيضمارضاه, وتمثل هذه المخرجمات 

 (.91ص,0221)هالل,العميل في الدورة التالية وهكذا زيادة رضا

 : نظام الجودة العالم  والجودة الشاملة

 : الجودة العالمي عن مقاييس ومبمادئ محمددة ممن يعبر نظام  نظام الجودة العالم

قبل المنظمة العالمية للمقاييس )األيمزو( تأخمذ بهما المنظممات فمي عملهما اإلنتماجي 

من سلع او خدمات حتمى تحصمل علمى شمهادات )األيمزو( العالميمة وبالتمالي تثبمت 

تاجيمة وتخفمي  تحقيق مستوى جودة معين ومحدد واإلسهام في تحقيمق كفماءة اإلن

 (.61ص ,6551كاليف)زين الدين,الت

 :تغيير جذري في ثقافة المنظممة وتحويلهما ممن  إحداث إلىتسعى  الجودة الشاملة

العممممل الجمممماعي والتعممماون والتحسمممين  أسممملوب إلمممىالتقليمممدي  يداراال األسممملوب

عمالء المنظمة . وممن خمالل مما  إرضاءويكون النجا  على مدى بعيد من خالل 

انممه لممم يظهممر  إالمفهمموم الجممودة الشمماملة لمميس مفهوممما جديممدا ,  أنسممبق يتضممح 

كوظيفممة رسمممية اال فممي االونممه االخيممرة فمممن خممالل رحلممة التطمموير فممي الفكممر 
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تتمابع الممداخل المتطمورة للجمودة  أننالحظ  أنفيما يتعلق بالجودة يمكن االداري  

رة صممو أو اإلداريعبممر تطورهمما لممم تحممدث فممي صممورة هممزات مفاجئممة للفكممر 

انعكماس ذا التطورطفرات ولكنها كانت من خالل تطمور مسمتقر وثابمت , وكمان هم

 (.61ص,6551القرن الماضي)زين الدين, إلىشافات ترجع لسلسة من االكت

 :التدريب األمن  والجودة الشاملة

 التدريب:   

هناك العديمد ممن الخبمراء المذين ناقشمو موضمو  التمدريب كوسميلة لنقمل المعمارف 

ومن ابممرز التعمماريف التممي المهممارات وفممق خطمموات علميممة محممدده,واالتجاهممات و

بمان تجهيمز الفمرد "حيمث يعرفمه  6599أشارت إلى التدريب ما أشار إلية باشات 

 .  "للعمل المستمر واالحتفاظ على مستوى الخدمة المطلوبة

 إلممىعمليمة منظمممة مسمتمرة محورهما الفممرد فمي مجملممة تهمدف  بأنممه "ويعرفمه عبمدالوهاب

 أوغييممرات محممدودة , سمملوكية وفنيممة وذهنيممة لمقابلممة احتياجممات محممدودة حاليممة ت إحممداث

المجتممممع  أووالمنظممممة التمممي يعممممل لهممما  يؤديمممهمسمممتقبلية يتطلبهممما الفمممرد والعممممل المممذي 

 (.001,ص6552)عبدالوهاب,"الكبير

العلميممة والعمليممة والخبممرات واالتجاهممات  باألسمماليبتزويممد الفممرد  بأنممه توفيممق ويعرفممه

السممليمة الالزمممة السممتخدام المعممارف والمهممارات الحاليممة التممي يمتلكهمما أو الجديممدة التممي 

يكتسبها بما يمكنه من تقديم أفضل أداء ممكن في وظيفتمه الحاليمة ويعمده للقيمام بالمهمام أو 

 الوظيفة المستقبلية وفق مخطط علمي الحتياجاته التدريبية.

يهممدف إلممى تطمموير قممدرات األفممراد وتغييممر بأنممه جهممد مممنظم  إبممراهيموو يعرفممه شممعالن 

 سلوكهم وذلك من اجل األهداف المحددة سلفا.

بأنممه محاولممة لتغيممر سمملوك األفممراد لجعلهممم يسممتخدمون طممرق وأسمماليب  بممانميويعرفممه ا

ب عمما أي يجعلهمم يسملكون وبشمكل مختلمف بعمد التمدري اإلداريمةأفضل في أداء أعممالهم 

 كانوا يتبعونه قبل التدريب. 

تهمدف المى ه مجموعمة ممن النشماطات التمي ـمـأنـون التمدريب بـمـرون فيعرفـوآخ النمر أما

دائمممما إمكانيمممة تطبيقهممما فمممي تحسمممين المعمممارف والقمممدرات المهنيمممة ممممع االخمممذ بالحسمممبان 

 (.09:ص0229)الثقفي:ملعلا

 مهمارة محمددةتمدريب يمتلخص فمي انمه نقمل معرفمة أو ويلمز أن التعريمف العملمي للويرى 

 (.09:ص0229وقابلة للقياس)الثقفي:
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 إلمىويعني التغييمر مفهوم مركب يتكون من عدة عناصمر,ويعرفه عبد الوهاب : على انه 

مجموعمة ممن  أوتطوير مجموعة من المهارات والقدرات واألفكار لشخص مما  أوأحسن 

 .(001ص,6552)عبدالوهاب,األشخاص

سمية والذهنيمة للفمرد تجماه عملمة تمهيمدا ويعرفه ماهر : على انه تغيير فمي االتجاهمات النف

 (.165,ص,6555)ماهر,ورفع مهارات الفرد في أداء العمللتقديم معارف 

بهمدف تزويمد المتمدربين بالمعمارف والمهمارات الالزممة نشاط يبمذل  بأنهالزيادي: ويعرفه

لتنميممتهم وصممقل خبممراتهم لرفممع مسممتوى األداء وتغييممر سمملوكهم واتجاهمماتهم فممي االتجمماه 

 (.66,ص6555)الزيادي,لصالح الفرد والمنظمة والمجتمع رغوبالم

ويعرفه مصطفى بأنه نشماط مخطمط يهمدف لتنميمة القمدرات والمهمارات الفنيمة والسملوكية 

المنظمممة للعمماملين لتمكيممنهم مممن أداء فاعممل ومثمممر لبلمموغهم أهممدافهم الشخصممية وأهممداف 

 .(092ص,6555بأعلى كفاءة ممكنة)مصطفى,

على  األداءالوهاب التدريب بأنة : عبارة عن برام  مخططة لتحسين  وأخيرا عرف عبد

 همستوى الفرد والجماعمة والمنظممة ممن خمالل إحمداث تغيمرات قابلمة للقيماس فمي المعرفم

 (.601ص ,0221والبرادعي,والمهارات والسلوك االجتماعي )عبدالوهاب 

 

ن الباحمث التعريممف يبميفممي همذه الدراسمة وطبقما لمقتضممياتها  التعريفف اإلجرائف  للتفدريب

التمممدريب همممو نشممماط مخطمممط وممممنظم ومسمممتمر يهمممدف إلمممى اكتسممماب المعمممارف التمممالي :

والخبممرات واألنممماط السمملوكية والمهممارات المالئمممة مممن اجممل رفممع مسممتوى الكفمماءة فممي 

 اإلدارة وزيادة اإلنتاجية.

  األمن التدريب: 

 إكسمماب إلممى"نشمماط علمممي وعملممي مخطممط يهممدف  بأنممه األمنمميسممي التممدريب يعممرف الكب

مممن القيممام بمهممامهم  األمممنالمعممارف وتنميممة المهممارات وغممرس القمميم التممي تمكممن رجممال 

 بأشمكالهاوالحد من الجمرائم  ,في مجتمعاتهم واالستقرار األمنووظائفهم الموجهة لتحقيق 

ويشمممل هممذا التممدريب  تعممذر منممع وقوعهمما, اذا المختلفمة وأنواعهمما ومجاالتهمما للحممد األدنممى

 األخرىالبرام  المقدمة من وزارات الداخلية ومعاهدها وتلك المقدمة من قبل الوزارات 

لتمدريب والخاصمة ل والدوليمة اإلقليميةما تقدمة المعاهد  إلى إضافةالشامل  باألمنالمعنية 

ورات الدبرـ  التدريبيمممة وتنفيذهاعمممـداد البراممممـمممـالل إعــمممـك ممممن خـمممـم ذلـمممـويت",األمنمممي

وسمواء كمان  ,ات الفعليمةـوء االحتياجمـا فمي ضمـم التخطميط لهمـالتي يت والحلقات والورش

 .(19ص,0262سي,يخارجها )الكب أوتنفيذها يتم داخل الدولة 
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 بأنممهوفممي ضمموء هممذا التعريممف الجممامع والشممامل لمصممطلح التممدريب األمنممي يمكممن القممول 

 نطاق يتسع ليشمل البرام  التدريبية المخصصة التالية :

والمعاهممممد والمراكزتعممممدها وتنفممممذها األكاديميممممات  البممممرام  التدريبيممممة التممممي (6

التدريبيمممة التابعممة لممموزارات الداخليممة مباشمممرة واإلدارات  والمممدارس والمممدن

ضممباط  ال أو فرادكممأالالعامممة التممي تتبعهمما والموجهممة لمممن يعملممون فممي الخدمممة 

 فهو تدريب أثناء الخدمة.

 التدريب الذي تشهده األجهزة األمنية داخل أروقتها للمرؤوسين. (0

 البرام  التدريبية التي تنظمها الجهات المتعاونة مع األجهزة األمنية. (1

البرام  التدريبية التي تقدمها المنظمات المحليمة واإلقليميمة والقوميمة والدوليمة  (1

 الجريمة.المتخصصة في قضايا األمن ومنع 

ممن يف التمدريب األمنمي وفمرزه عمن غيمره وعلى ذلك فان المعيار المذي يعتممد فمي تصمن

أنمموا  التممدريب هممو هممدف البممرام  وطبيعتهمما األمنيممة ولمميس الجهممة المخططممة أو المنفممذة 

 دوليمممممممممة أملبرامجممممممممه سممممممممواء كانممممممممت عامممممممممه أو خاصممممممممة وطنيممممممممة أم إقليميممممممممة 

 (.15ص,0262سي,ي)الكب

األمني بأنه الوسيلة اإلدارية والفنية والعمليمة التمي ممن شمأنها  التدريبويعرف الصعيدي 

الوصممول بالعمممل الشممرطي إلممى أقصممى إنتاجيممة ممكنممة تحقيقمما لالسممتخدام األمثممل للممموارد 

 البشرية المتاحة في قطا  الشرطة.

بأنممه الجهممود المبذولممة إلعممداد رجممل األمممن لمواجهممة الجممرائم المسممتجدة ويعرفممه اليوسممف 

لمواجهممة  ص بالمعلومممات وإعممدادهم فكريمما وعقليممايقتصممر علممى تزويممد األشممخاحيممث ال 

الحياة فقط وإنما رفع كفاءة رجال األمن وتحسين قدراتهم ومهماراتهم فمي القطما  األمنمي 

 لمواجهة المستجدات.

هدف تنميمة سمتعمليمات مخططمة ومسمتمرة ت بأنمه األمنميالتمدريب  إلىبينما يشير الجبالي 

كنهم من استيعاب متغيرات وتكنولوجيا العصر بمما جال الشرطة وتممعارف ومهارات ر

يعينهم على مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة العمل الشرطي ومما يضممن اسمتمرار 

 (.09ص,0229في األداء وانجاز المهام )الثقفي,الكفاءة 

 وفممي ضمموء التعريفممات السممابقة وحسممبما يتطلممب البحممث يعممرف الباحممث التممدريب األمنممي

هو النشاط العلمي والعملي المخطط والمطبمق التدريب األمني إجرائيا على النحو التالي :

نمماط السملوكية والمعمارف أالالمستهدف تنمية المهارات و الخاصة في الشرطة العسكرية

مممن تطبيممق مبممادئ إدارة  الخاصممة لشممرطة العسممكريةن منسمموبي اوغممرس القمميم التممي تمكمم

  .الخاصة الجودة الشاملة في مجال عمل الشرطة العسكرية
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 : ص الخاصة المميزة للتدريب األمن الخصائ

  التعامل مع بع  المواقف المتأزممة التمي  باحتماالتميدانيا  األمنييتصف العمل

استصدار التوجيهمات الالزممة ممن القيمادة مما يجعمل رجمل  األمنقد ال تتيح لرجل 

أمنية دون الرجمو  للقيمادة ألخمذ القمرار األنسمب اتخاذ قرارات  إلىيضطر  األمن

 والموقمف األمنمي ميمدانيا, ألزممانيمن ذوي الخبرة والمهمارة وذلمك تبعما للظمرف 

عاممل وهذا يعنمي ضمرورة تزويمد رجمال األممن بالمعمارف والمهمارات الالزممة للت

 مع هذه المواقف وتنفيذ ما قد يتطلبه الموقف تنفيذا فعاال.

  تتطلممب ضممرورة االعتممماد علممى األمنمميبممرام  التممدريب  أن إلممىيشممير الصممعيدي 

المجماالت  أهممممن  باعتبماره هيألموضموع األسماليب إلمىالبحث العلممي واالسمتناد 

 .في المجتمع األمنالتي لها عالقة مباشرة بتحقيق 

 ات التمي قولمة : فمي ضموء التحمديب األمنميللتمدريب  أخمرىف عبيد خاصمية ويضي

افرزهمما التغيممر االجتممماعي والثقممافي فممي القممرن الحممادي والعشممرون لممم يعممد جهممدا 

سيما انه لم يعمد مقصمورا علمى التعاممل والأساسيا ,يكون نشاطا  أنثانويا بل البد 

عقممدة التممي تتطلممب فطنممة المشممكالت الم إلممىمممع المشممكالت التقليديممة بممل تجاوزهمما 

 ومهارة عالية في التعالم معها.

  األمممن ار رجممل ن فاعليممة التممدريب األمنممي يجممب اختيممانممه لضممما األلفمميويممرى

المناسممب وان تكممون بممرام  التممدريب وفقمما للحاجممات الفعليممة وان يكممون المممدربون 

ة على مسمتوى ممن الكفماءة والخبمرة والمقمدرة علمى االسمتفادة ممن التقنيمات الحديثم

الجريممة وتطمورات التقنيمة وتوظيمف شمتى العلموم والتخصصمات حركمة ومواكبة 

لتمأليف وأخيرا التركيمز علمى البحمث العلممي واي خدمة الجوانب األمنية ,العلمية ف

   (.690ص,0229) الثقفي,في مجاالت التدريب األمني

ويرى الباحث ان التدريب االمني يتميز بميمزتين االولمى انمه لمه نفمس الخصمائص العاممة 

المميممزة للتممدريب مممن ناحيممه ,والثانيممة لممه خصوصممية "خصممائص خاصممة" تممرتبط بمجالممه 

 الخاص. 

 

 

 

 : الخصائص العامة للتدريب األمن 
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 ة التممدريب عمليممة مخططممة وليسممت عشمموائية تهممدف إلممى اسممتخدام الممموارد البشممري

 .بأفضل صورة 

 .التدريب عملية مستمرة ومتصلة 

 اإلداريممة المختلفممة داخممل  التممدريب عمليممة شمماملة لكممل العمماملين فممي المسممتويات

 (.11ص,0266)الصاعدي,المنظمة

  لمسممتوى الفممردي فمي مجممال معممين يسممعى لتحقيقهما علممى ا أهممداف األمنمميللتمدريب

فعلممى المسممتوى الفممردي يهممدف وعلممى مسممتوى المجتمممع , وعلممى مسممتوى المنظمممة

 معلومممات ومعممارف األمنيممة األجهممزةالعمماملين فممي  إكسمماب إلممى األمنمميالتممدريب 

مخصصة ذات صملة بوظمائفهم وممن ذلمك تعميمق ثقمة رجمل  ومهارات متخصصة

علممى النهممو  بمهممام وظيفتممه وتحسممين العالقممات  اعتمممادهوزيممادة  بنفسممه األمممن

 أساليب عملمهمن تطوير  األمنكين رجل وتم والمرؤوسينبين الرؤساء  اإلنسانية

وتحصممينه بمالجمهور والممواطنين , األممنرجمل وتفوقمه وتحسمين عالقمات  وإتقانمه

المموطني والحضمماري  وانتمائممه واألمنمميالسياسممي  حسممهبالثقافممة العامممة وتعميممق 

الحديثمة التمي تسمتخدم والمعدات  األجهزةمع وتطوير مهاراته لتمكينه من التعامل 

كترونيممة وشممبكات وتنميممة مهاراتممه فممي اسممتخدام الحواسمميب االل ه,فممي مجممال عملمم

 وتدريبمممهمهاممممه وواجباتمممه بالقانونيمممة ذات العالقمممة  ةمعلوماتممماالتصمممال وتحمممديث 

لياقتممه المتطممورة والحفمماظ علممى  واألجهممزة انيا وعمليمما علممى اسممتخدام األسمملحةميممد

 فيف من الضغوط النفسية والوظيفية التي يتعر  لها . البدنية والتخ

 األهممدافالتممي يمممارس فيهمما ومممن تلممك  المنظمممةتممرتبط بمسممتوى  أهممدافنممه لممه أ 

والثغرات التي تنجم عمن سموء التخطميط والتنظميم والتنسميق بمين  األخطاءمعالجة 

 أو ,األمممنوالتسممرب بممين رجممال  وتقليممل معممدالت الممدوران, األمنيممةالوحممدات  أداء

كما يسمهم التمدريب فمي خفم  النفقمات والتكماليف ,عدم التكيف المهني والوظيفي 

وتحسمين سممعة ,والحوادث في العمل  اإلصابات أوالناتجة عن الهدر في الموارد 

 وأسممماليبهاوتوثيمممق صممملتها بالبيئمممة المحليمممة وتحمممديث نظمهممما  األمنيمممة األجهمممزة

لتعريمف بمفماهيم اخالل من  راطيةالديمق اإلدارة أساليبوالتحول نحو  وإجراءاتها

كممما يسممهم ت,الالمركزيممة او التفمموي  والتخويممل والمشمماركة فممي اتخمماذ القرارا

بتطبيمق مفماهيم الثقافمة  األمنيمة األجهمزةالعمل المريحة فمي  أجواء إشاعةالتدريب 

 اإلبمممدا  علمممى االبتكمممار او المشمممجعةوالمنممماخ التنظيممممي والحضمممارة التنظيميمممة 

 والمهنيمة واألخالقيمةاهم برام  التدريب في تعزيز القيم الروحيمة كما تس والتميز,

من اختراق الجهات والجماعمات  األمنية األجهزةوفي تحصين  ,األمنلدى رجال 

 المعادية .

 ووظممائف  ألهممداف تحقيقممهومممن ثممم بممرام  التنميممة البشممرية الشمماملة ,رتباطممه بأ

برام  التدريب تعمد جمزءا ممن بمرام  التنميمة البشمرية الشماملة  إنذلك مجتمعية,و
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المجتممع كمما  ألبنماءوتصب فيها وتسهم معها فمي جعمل التمدريب اسمتثمارا تنمويما 

الممواطنين فمي الوظمائف  وإحماللتساهم في تنفيذ سياسات الدولة الداعية للتوطين 

عممن غيرهمما مممن  ةاألمنيممإلحاحمما  فمي الوظممائف  أكثممروذلممك  األجانممبالتمي يشممغلها 

 اإلداريالت التضمخم ددورا في تقليل نسمبة ومعم األمنيللتدريب  أنكما الجهات ,

 (.19-19ص,0266)الصاعدي,,ومعالجة البطالة المقنعة

  الجودة الشاملة إدارةف   األمن التدريب:  

فمي  وأوردهتخصصمة معمدد ممن المراجمع ال إلمىد تناول الثقفي في همذه النقطمة واسمتنلقد 

 المعالجة على النحو التالي:

 اإلدارةة فمي مجمال يممالعل النظريمات كأحمدثلقد برزت نظرية الجودة الشماملة وفلسمفتها 

 إدارةوفممي  األعمممال إدارةدرجممات الكفمماءة والفعاليممة فممي قطمما   أعلممىوحقممق تطبيقهمما 

 إدارةولميس همذا فحسمب بمل تقمديم تطبيمق العامة , اإلدارةالخدمات التي تقدمها مؤسسات 

أن شمرطة دبمي نفمذت  إلمى( 6555 تميم) أشارفقد , األمنيةالجودة الشاملة في المجاالت 

 تجويمدوانمه ترتمب علمى ذلمك االنجماز عديد من االنجمازات فمي مجمال تجويمد الخمدمات ,ال

 الذي تقدمة الشرطة لجمهور المستفيدين . األمني األداء

تختلمف عمن المهممام  أنهمالتمدريب علمى عمليمة ا إلمىانمه ال ينبغمي النظمر  إلمىويشمير ويلمز 

جممودة التممدريب  أنتطبيممق مفمماهيم الجممودة الشمماملة مؤكممد  إلممىمممن حيممث الحاجممة  األخممرى

 تطبيق مبادئ الجودة نفسها. أساليبالتدريب احد  أنسيما أهمية بالغة ال إعطاءتتطلب 

 ثقافة المنظمة تتحدد اساسما وتمدعم بممدى أن( 6169لحداد )وتعنى الجودة الشاملة وفقا ل

قدرتها على الوفاء بحاجات ورغبات العمالء والوفاء بهذه الحاجات باستمرار وذلمك ممن 

 إدارةتعنممى  األسماسوعلمى همذا والتمدريب , واألسماليب األدواتخمالل نظمام متكاممل ممن 

والعمليمات  نشمطةاألتحسينا مستمرا لكمل  األمنيبرام  التدريب  إدارةالجودة الشاملة في 

بدا بتحديد االحتياجات التدريبية وانتهاء  بتقيميم مخرجمات  األمنيالمتعلقة ببرام  التدريب 

 فيبشممكل مباشممر م  تدريبيممة ذات جممودة عاليممة وتسممهمبممرا إنتمماجوذلممك لضمممان التممدريب 

 .وفاعليته  األمني األداءكفاءة 

المنظم األمنمي همو تموارث بمؤسسمات التمدريب  رأضممما  أكثمر أن( 0229ويرى سماتي )

جمممدة وغيممر فاعلممة فممي ومتذات مفمماهيم كالسمميكية ثابتممة  أصممبحتالتقليديممة التممي  اإلداريممة

نظممرا لممما  األمنممي األداءتخلممف  إلممى أدىالتدريبيممة للمرحلممة الحاليممة ممما  تحقيممق األهممداف

 هممذا و توصممي الدراسممة التممي قممدمها سمماتي , األداءمباشممر فممي نوعيممة  تممأثيرللتممدريب مممن 

 األنظمممة كأحممد األمنمميضممرورة تطبيممق مبممادئ الجممودة الشمماملة فممي مؤسسممات التممدريب ب
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همذه النظريمة الحديثمة ) الجمودة الشماملة ( ثبمت فعاليتهما فمي  أنسميما الوالحديثمة  اإلدارية

 .األعمال وإدارةالعديد من مؤسسات القطا  العام 

ه  نالجممودة تممتم وفممق الممم إدارةالتممدريب وفقمما لمفمماهيم  أن إلممى( 6559ويشممير السمملمي)

 التالي:

  ( الغايممات التممي 6101التممدريب التممي يقصممد بهمما ) الشمماعر أهممدافتحديممد

 تحقيقها. إلىهيئة التخطيط  أوتسعى المؤسسة 

  تحديمممد سياسمممات التمممدريب ويقصمممد بهممما وفقممما للسممملمي مجموعمممة القواعمممد

وتقموم همذه السياسمات التدريب , أهدافهدف من  المنظمة التي تترجم كل

 األداءلمتابعمة وتقيميم  واألخمرىلترشيد اتخماذ القمرارات  إحداهابوظيفتين 

 بالتدريب . المرتبطةوبذلك تشمل سياسات التدريب جميع العناصر 

 اسممة وفهممم البيئممة راخ الخممارجي وذلممك مممن خممالل دنممدراسممة وتحليممل الم

 الخارجية المحيطة.

  التنظيميممة  األوضمما وذلممك للتعممرف علممى دراسممة وتحليممل المنمماخ الممداخلي

هذه الخطوة في تحديد ممن  أهمية والتقنية داخل المنظمة وتبرز واإلنتاجية

 .هم العمالء المرشحون للتدريب وما هي احتياجاتهم الفعلية

  الممذين يعممانون مممن مشممكالت فممي  األشممخاصقصممد بهممم ويتحديممد العمممالء

تهم مهمارا أومعارفهم تغيير أوزيادة  أوتحسين المطلوب  األفراد أو األداء

 ورئيسة المباشر. زمالئه إلىوبذلك يتجاوز المتدرب في الفكر التقليدي ,

 تعقيمدا لتعمدد العممالء  أكثمروتصبح وفمق الجمودة  تحديد احتياجات العمالء

 إشمممبا والطريقمممة التمممي يتوقمممع بهممما  بنفسمممهيعبمممر عنهممما العميمممل  أنوالبمممد 

 حاجاته.

  عممل خطموات  إلمىوتعنمي ترجممة االحتياجمات ترجمة احتياجات العمالء

 نهاية عملية التدريب. هي يمكن حسابموالى قياس كيتم التدريب عليها 

  إمكانيممةتحقيممق احتياجممات العمممالء وذلممك لمعرفممة مممدى  إمكانيممةدراسممة 

 تحقيق احتياجات العمالء التدريبية التي تم تحديدها وترجمتها.

  الالزممة لتطموير وتقيميم  األنشمطةوذلك من خالل حصمر  التدريبتخطيط

 أداءوتقريمممر الممممدخالت المناسمممبة لعمليمممة التخطممميط وتنسممميق التمممدريب 

التدريبيممة  لألهممدافوالتقنيممات وبالمعممدالت المحققممة  باألسمماليب األنشممطة

 .المرسومة

 ر برنمممام  ويقصمممد بهممما وفقممما للسممملمي تصممموريبيمممة تطممموير المنتجمممات التد

الفكمري للعممل التمدريبي المذي يمكمن ممن خاللمه تحقيمق  واإلعدادالتدريب 

 االحتياج التدريبي.
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  تحديمد المواصمفات والمكونمات المختلفمة  لوذلك من خمالتصميم التدريب

 لك االحتياجات.قادرا  على تنفيذ ت يجعلهللعمل التدريبي بما 

  ألنهماوفقما لمفهموم الجمودة تطوير العمليمات التدريبيمة وتعمد مرحلمة مهممة 

التحسمممين المسمممتمر لجميمممع عناصمممر ومراحمممل عمليمممات  ع لمنطمممقتخضممم

أسمملوب التممدريب وبصممفة خاصممة فيممما يتعلممق بتخفممي  الوقممت وتحسممين 

التنفيذ وزيادة كميمة  أساليب أفضلوابتكار  األداء أسلوبوتحديث  اإلدارة

 نفيذ.تترشيد تكلفة ال وأخيرااالنجاز في الزمن 

 التدريبيممة  وتشمممل جميممع العمماملين فممي المنظمممة تخطمميط الممموارد التدريبيممة

ممن تنفيمذ مهاممه بيسمر وسمهولة سمواء فيمما يتعلمق الذين يمكنمون الممدرب 

 ما يتعلق باالحتياجات الالزمة للتدريب . أوبالنظام التدريبي 

  فمي ضممان جمودة العممل  أساسياتصميم التمرينات التدريبية وتعد عنصرا

 المتدرب في فعاليات التدريب.التدريبي وتتطلب ضرورة مشاركة 

 الزمنممي لكممل مرحلممة مممن  اإلطممارفي توقيممت الفعاليممات التدريبيممة ويتبلممور

 بيممانالزمنيممة التممي تسممتغرقها كممل مرحلممة مممع  والفتممرةالمراحممل السممابقة 

 (.90-15ص,0229بين الفعاليات المختلفة )الثقفي, التزامن أوالتتابع 

 الخاصة: الشرطة العسكرية

علمى القموة العسمكرية التمي  طمرأتالشرطة العسكرية بمالتطورات التمي  نشأةلقد ارتبطت 

 المذي قماد هللا يرحممهجاللة الملك عبد العزيز بمن عبمد المرحمن آل سمعود يد تكونت على 

ائمل الجزيمرة العربيمة وذلمك لفمتح مدينمة أبنماء قبمكون من  العدةدود جيشا قليل العدد ومح

 قواتمهد العزيمز بمن عبمد المرحمن آل سمعود ببنماء ام الملمك عبمهـ, وقم6165الريا  عام 

الحربيممة لخممو  العديممد مممن الفتوحممات لممبع  مممدن المنطقممة المحيطممة حيممث تمكممن مممن 

المملكممة وتشممكلت بممذلك نممواة  أقمماليمهممذه القمموة مممن توحيممد  تممهتكمموين قمموات عسممكرية مكن

 الملممك عبممد أمممر هممـ6119ام ـممـوفممي عهممـ , 6111ام ـممـالجمميش العربممي السممعودي فممي ع

العسمكرية لتعتنمي بشمئون الجنمد  األممورالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود بتشكيل مديرية 

الرئيسممي مكممة المكرمممة,وفي عممام القمموات النظاميممة وكممان مقرهمما  أممموروتشممرف علممى 

وفمي عمام  لعسمكرية الخاصمة,الشمرطة ا إلمىالحربمي  البموليسر مسممى يتغيهـ تم 6122

صممة تبعمما للتطممور المتزايممد للقمموات العسممكرية الخاتممم تشممكيل كتائممب الشممرطة هممـ 6120

ة على عاتق الشرطة العسكرية الخاصة فكان البد من العممل علمى االمسلحة والمهام الملق

للشممرطة  إدارة, فممتم تشممكيل عممدة كتائممب وكممان البممد مممن تشممكيل  الوحممداتتطمموير تلممك 

وحمدات الشمرطة  العسكرية الخاصة للقوات البرية تقوم على راس الهمرم المكمون لجميمع

 إدارة لتشمكي تمم إعمادةهمـ 6169أنحاء المملكمة , وفمي عمام العسكرية الخاصة في جميع 

قيادة الشرطة العسكرية الخاصمة للقموات  إلىيير المسمى الشرطة العسكرية الخاصة وتغ
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كتيبممة شممرطة  61البريممة وتممم زيممادة عممدد كتائممب الشممرطة العسممكرية الخاصممة لتصممبح 

   (.0210, 0 ,69الشرطة العسكرية الخاصة ,كراس, ةعسكرية خاصة ) قياد

هممـ تمممت موافقممة صمماحب السمممو الملكممي ولممي العهممد نائممب رئمميس 01/9/6112بتمماري  

ا  والطيممران والمفممتش العممام اعممادة تنظمميم كتيبممة الشممرطة مجلممس المموزراء وزيممر الممدف

الخاصمة  الشرطة العسمكرية العسكرية المدرعة وتعديل المسمى ليصبح بعد التعديل كتيبة

ادة تنظميم افقة رئيس هيئة االركان العامة اعمهـ تمت مو61/1/6105بتاري  بالريا ,و

 الجنوبيمممممة, تبممممموك, الخمممممرج, الريممممما ,) فمممممي كتائمممممب الشمممممرطة العسمممممكرية الخاصمممممة

وتعممممممممممممممممممديل مسمممممممممممممممممممياتها لتصممممممممممممممممممبح  (الغربيممممممممممممممممممة الشمالية,الشممممممممممممممممممرقية,

 )االولى,الثانية,الثالثة,الرابعة,الخامسة,السادسة,السابعة(.

 : مركز ومدرسة الشرطة العسكرية الخاصة 

قائممة منمذ بمدء تأسميس الخاصمة العسمكرية وجود وحده تعليمة للشرطة  إلىكانت الحاجة 

شممرطة العسممكرية الخاصممة , وحيممث البمموليس الحربممي بهممدف تممدريب وتعلمميم منسمموبي ال

همـ فمي مدينمة الطمائف 6196وذلك عام اية عبارة عن مدرسة البوليس الحربي نت البدكا

مركمز ومدرسمة سمال  المشماة بالمنطقمة  إلمىهـ ضمت البوليس الحربي 6159عام وفي 

,تحممت مسمممي جنمما  البمموليس الحربممي , ونظممرا للتطممور السممريع للقمموات البريممة  الجنوبيممة

 إنشمماء إلممىوزيممادة تشممكيالت الشممرطة العسممكرية الخاصممة واتسمما  مهامهمما كانممت الحاجممة 

بتشمكيله فمي عمام  األواممرتمدريب الشمرطة العسمكرية الخاصمة بالطمائف فصمدرت  مركز

ضممباط الشممرطة و أفممرادنتيجممة ازديمماد عممدد  المسممتجدةتلبيممة للمتطلبممات  هممـ 6/9/6166

لمجمماالت لمميهم والتطمموير والتحممديث فممي جميممع ا, والمهممام الموكلممة أالعسممكرية الخاصممة 

ادة ـمـسع واكبة همـذا التطمـور أيضما صمدر أممريب ولممـوالتكتيكيمة للتمدر األمنيةواالدارية 

بتغيير مسمى مركز تدريب الشمرطة هـ 6/60/6161( في 091رقم) البريةقائد القوات 

أعلممى مركممز ومدرسممة الشممرطة العسممكرية الخاصممة لتكممون علممى  إلممىالعسممكرية الخاصممة 

 ومتخصصمة, األخمرىبالممدارس والمراكمز التعليميمة  مستوى في التدريب والتعليم أسموه

 األمنوالشرطي لجميع منسوبي الشرطة العسكرية الخاصة ومنسوبي  األمنيفي المجال 

الشممرطة العسممكرية الخاصممة,هيئة  ). العممام والقمموات المسمملحة السممعودية والممدول الشممقيقة.

 (61,ص هـ6116عمليات القوات البرية,

 مهمة الشرطة العسكرية الخاصة: 

الملكمي  األممرالعمام بموجمب  األممندفا  والطيران ممع الممثلة لوزارة ال الجهةتعتبر هي 

المبلم  لكافمة قيمادات  األممركمذلك بموجمب و,  همـ09/9/6192وتماري   002كريم رقمال

همـ. المبنمي علمى محضمر لجنمة 61/9/6129وتاري   1111القوات المسلحة رقم  أفر 
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بحمق  القانونيمة اإلجمراءات وإنهماءالضباط العليا الذي بموجبة تمم تحديمد مباشمرة الجمرائم 

الخاصممة فممات مممن منسمموبي القمموات المسمملحة بواسممطة الشممرطة العسممكرية لمرتكبممي المخا

بحيث تكون همي الجهمة المسمئولة عمن معالجمة الجمرائم والحموادث التمي ترتكمب ممن قبمل 

خارجهما بالتعماون ممع رجمال  أومنسوبي القموات المسملحة داخمل فمرو  القموات المسملحة 

وترتبط جميع وحدات الشمرطة العسمكرية الخاصمة بقائمد الشمرطة العسمكرية العام , األمن

الشمممرطة العسمممكرية الخاصمممة,هيئة عمليمممات القممموات  ).الخاصمممة للقممموات البريمممة فنيممما  

 (61,ص هـ6116البرية,

 

 

 :واجبات الشرطة العسكرية الخاصة

وممما التخطمميط واالشممراف علممى تنفيممذ االوامممر واالنظمممة ومسممتوى االنضممباط العسممكري 

يتطلبه ذالك من اجراءات التحقيمق االوليمة والتنظميم الممروري واالشمراف علمى السمجون 

 واالمن والحراسة في السلم والحرب .

 ما يلي: الشرطة العسكرية واجبات

 .السيطرة علر حركة المرور في منطقة العمليات (6

 .توفير االمن بالمنطقة الخلفية في منطقة العمليات (0

 . لحرب في منطقة العملياتتتولى مسئولية اسرى ا (1

 .توفير االمن وفر  النظام في منطقة العمليات (1

تممأمين الحمممالت العسممكرية وحراسممتها والسمميطرة علممى الطممرق اثنمماء عبورهمما  (9

 .داخل المدن وخارجها

 .جمع االسرى وحراستهم (1

المحافظمممة علمممى الضمممبط العسمممكري وفمممر  النظمممام داخمممل الممممدن والمواقمممع  (9

 .العسكرية

التحممري والقممب  علممى المشممبوهين والجنمماة ومرتكبممي الجممرائم مممن منسمموبي  (9

القوات المسلحة والتحقيق معهم وتنفيمذ االحكمام الصمادرة بحقهمم ضممن حمدود 

 .المسئولية حسب االوامر المنظمة لذالك 

 حراسة النقاط الحيوية والمراكز الهامة التابعة للقوات البرية . (5

ام بعممممل البحمممث واالحضمممار والقمممب  حراسمممة السمممجون والمسممماجين والقيممم (62

 للعسكريين والمدنيين داخل المنطقة.
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مشمماركة السمملطات المدنيممة فممي التحقيقممات والمممداهمات للعسممكريين والمممدنيين  (66

 المتورطين في أعمال مخلة باألمن حسب األوامر المنظمة لذالك .

حراسمممة وحمايمممة الشخصممميات الهاممممة ممممن ضممميوف وزارة الدفا )ممممدنيين او  (60

 ن(وتنظيم مواكبهم.عسكريي

تقممديم المسمماندة لألمممن الممداخلي والمشمماركة للقطاعممات األمنيممة االخممرى حسممب  (61

 االمكانات المتوفرة عند االمر.

 القيام بأعمال المباحث العسكرية. (61

 متابعة قضاياء منسوبي وزارة الدفا  لدى السلطات المدنية. (69

الشمممرطة )واجبمممات مكافحمممة المخمممدرات بالتنسممميق ممممع جهمممات االختصممماص . (61

 (10,صهـ6116العسكرية الخاصة,هيئة عمليات القوات البرية,

 : السابقة الدراساتثانيا: 

   : األولى الدراسة

 الجممممودة إدارة تطبيممممق متطلبممممات تمممموفر مممممدىبعنمممموان ( 8022) , القحطممممانيدراسممممة 

 مكمممممممة بمنطقمممممممة العمممممممام األممممممممن تمممممممدريب مدينمممممممة تمممممممدريب بمممممممرام  فمممممممي الشممممممماملة

 الجممممودة إدارة بمفمممماهيم المعرفممممة مسممممتوى تحديممممد الممممى الدراسممممة فاهممممدأو,المكرمممممة

 بمنطقمممة العمممام األممممن تمممدريب مدينمممة فمممي التمممدريب بمممرام  علمممى القمممائمين لمممدى الشممماملة

 فممممي الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق متطلبممممات تمممموافر مممممدى المكرمممممة ,ومعرفممممة مكممممة

 بمممممرام  فمممممي الشممممماملة الجمممممودة إدارة إسمممممهامات ممممممدى , ومعرفمممممة التمممممدريب بمممممرام 

 الشممماملة الجمممودة إدارة تطبيمممق تواجمممه أن يمكمممن التمممي المعوقمممات ,و معرفمممة التمممدريب

وقدددس خددددلبسح خالمندددا خافدددإلجا خاو ددد   ا  ملددد   التمممدريب مدينمممة تمممدريب بمممرام  فمممي

علددددا لدددددماسة خاسقخددددد  ولنكمددددت دمددددسخاجم كفددددم خدددددلبسح خسدددددللمإل  كدددد سخ  ا فدددد  

 البحمممث عينمممة افمممراد ةوافقممموممممن اهمممم النتمممائ  التمممي توصممملت اليهممما الدراسمممة م خالممإلدددمة

 عينممممة افممممراد ةافقممممموو الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق تواجممممه معوقممممات وجممممود علممممى

 . تدريبال برام  في الشاملة الجودة إدارة تطبيق اسهامات على الدراسة

 

 : الثانية الدراسة

 رفممممع فممممي الشمممماملة الجممممودة اسممممتخدام فاعليممممة (بعنممممون مممممدى8009)الشممممبانهدراسممممة 

 وتهمممدف الدراسمممة المممى التعمممرف الريممما  مدينمممة فمممي الشمممرطة لمراكمممز األداء مسمممتوى

 مراكممممز فممممي العمممماملين عنممممد الشمممماملة الجممممودة عناصممممر وتطبيممممق وضممممو  مممممدى علممممى

 العممممل وتطبيممممق تطممموير فمممي المطلوبمممة الوظيفيممممة بالخصمممائص يتعلمممق فيمممما الشمممرطة
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 بانجمممماز يتعلممممق فيممممما الشممممرطة مراكممممز فممممي العمممماملين عنممممد الشمممماملة الجممممودة عناصممممر

 اهممدار بعممدم يتعلممق ممكممن وفيممما وقممت باقممل" ادلممة جمممع. تفتمميش, بحممث,قممب " المهممام

 مسممممتوى مممممن للرفممممع العمممماملين تحفيممممز يخممممص و فيممممما والماديممممة البشممممرية الممممموارد

 واالداريممممة والبشممممرية الماديممممه المعوقممممات علممممى الشممممرطي والتعممممرف بالعمممممل رضمممماهم

وقدددددس خددددددلبسح خالمندددددا خافدددددإلجا  الشممممماملة الجمممممودة ادارة تطبيمممممق دون تحمممممول التمممممي

ح خسدددددللمإل  خخدددددلبسو  خاو دددد   خالنلملدددد  عددددا  قمددددت خدددددلبسخح خافددددد  خس لفددددمع 

 فمممي العممماملين الشمممرطة ضمممباط وطبقمممت الدراسمممة علمممى جميمممع كددد سخ  ا فددد  خالممإلدددمة

وممممن  مركمممزا   82 فمممي ضمممابطا   820 عمممددهم البمممال  الريممما  بمدينمممة الشمممرطة مراكمممز

 الشممرطة مراكممز فممي األدلممة جمممع مهممام أن اهممم النتممائ  التممي توصمملت اليهمما الدراسممة 

 المممممموارد إهمممممدار وأن والتفتممممميش والبحمممممث القمممممب  بمهمممممام مقارنمممممة   ضمممممعيفة كانمممممت

 بمممين ممما الدراسممة أفممراد السممتجابات العمممام المتوسممط تتممراو  إذ متوسممطا   كممان البشممرية

 .الشرطة مراكز في( 820-869)

   : الثالثة الدراسة

 فممممي الشمممماملة الجممممودة معممممايير تطبيممممق (وعنوانهمممما متطلبممممات8009)الكريممممديسدراسممممة 

 األمنيمممة بمدينمممة الريممما  وتهمممدف المممى ممممدى وانعكاسممماتها الرياضمممية المنشمممئات إدارة

 الشممممماملة و متطلبمممممات الجمممممودة إدارة بمفهممممموم الرياضمممممية المنشمممممئات منسممممموبي إلممممممام

 الرياضمممممية و االنعكاسمممممات المنشمممممئات إدارة فمممممي الشممممماملة الجمممممودة معمممممايير تطبيمممممق

 الرياضمممية و المعوقمممات المنشمممئات إدارة فمممي الشممماملة الجمممودة معمممايير لتطبيمممق األمنيمممة

 الرياضممممية المنشممممئات إدارة فممممي الشمممماملة الجممممودة معممممايير تطبيممممق دون تحممممول التممممي

 واسممممتخدم الريمممما  بمدينممممة الرياضممممية المنشممممئات منسمممموبيومجتمممممع الدراسممممة مممممن 

 االسمممتبانة باسمممتخدام المسمممحي الممممدخل طمممري عمممن التحليلمممي الوصمممفي الممممنه  الباحمممث

 منسمموبي ومممن اهممم النتممائ  التممي توصممل الباحممث لهمما يلممم الدراسممة بيانممات جمممع كممأداة

 تعمممماونهم خممممالل مممممن قويممممة بدرجممممة الشمممماملة الجممممودة بمفهمممموم الرياضممممية المنشممممئات

 الرياضمممية اتالمنشمممئ لعممممل المالئممممة الجمممودة ثقافمممة لنشمممر وسمممعيهم أهمممدافها لتحقيمممق

 مممممن والممممتخلص المتميممممزين للعمممماملين فوريممممة ومعنويممممة ماديممممة حمممموافز اإلدارة ومممممنح

 األداء مسمممتوى لقيممماس دقيقمممة معمممايير ووضمممع العممممل فمممي القديممممة اإلداريمممة األسممماليب

 بخبممممراء واالسممممتعانة الرياضممممية بالمنشممممئات الشمممماملة الجممممودة لتطبيممممق معممممايير الممممالزم

 ممممما كممممل أصممممطحاب وحظممممر الرياضممممية بالمنشممممئات الشمممماملة الجممممودة معممممايير تطبيممممق

 المعمممممدات وتممممموفير, الرياضمممممية المنشمممممئات داخمممممل اآلخمممممرين علمممممى خطمممممرا   يشمممممكل

 األمنيمممممة االسمممممتجابة وسمممممرعة والحممممموادث اإلصمممممابات لمواجهمممممة الالزممممممة واألجهمممممزة

 السممممتخدامه الكهربائيممممة للطاقممممة احتيمممماطي مصممممدر وتممممأمين الشممممغب حمممماالت لمواجهممممة
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 لتطبيممممق الممممالزم األداء مسممممتوى لتحديممممد دقيقممممة معممممايير وجممممود وعممممدم الحاجممممة عنممممد

 منسممممموبي لتأهيمممممل  الالزممممممة التدريبيمممممة البمممممرام  وغيممممماب الشممممماملة الجمممممودة معمممممايير

 العمممماملين مممممنح وعممممدم الشمممماملة الجممممودة معممممايير تطبيممممق علممممى الرياضممممية المنشممممئات

وهمممي بدرجمممة  الرياضمممية المنشمممئات نشممماطات التحسمممين جهمممود فمممي للمشممماركة الفرصمممة

 .متوسطة

 : الرابعة الدراسة

 فممممي تطبيقهمممما وإمكانيممممة الشمممماملة الجممممودة إدارة وعنوانهمممما(8001)الشممممراريدراسممممة 

 التنظيميممممة المشممممكالت علممممى القضمممماءبالريمممما  وتهممممدف الدراسممممة ال  الحممممدود حممممرس

 األمنيممممة المهممممام فممممي الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممقو اإلجممممراءات وتبسمممميط اإلداريممممة

 االسمممممتغاللو الكفممممماءة درجمممممات أعلمممممى لتحقيمممممق والحراسمممممات كالمممممدوريات الميدانيمممممة

 والتحسممممين الجممممودة مبممممدا تحقيممممق. والوقممممت المتاحممممة والممممموارد لإلمكانيممممات األمثممممل

 نمممموذج تصمممميمو الهندسمممية واألقسمممام الصممميانة كمممورش الفنيمممة األعممممال فمممي المسمممتمر

 علمممى الدراسمممة إجمممراء تمممم الحمممدود حمممرس فمممي لتطبيقمممه وذلمممك تطمممويره بعمممد مقتمممر 

 الدراسمممة فمممي الباحمممث اسمممتخدمو بالريممما  الحمممدود لحمممرس العاممممة المديريمممة ضمممباط

 لضمممممباط الشمممممامل الحصمممممر أسممممماس علمممممى االجتمممممماعي المسمممممح ممممممنه  االسمممممتطالعية

 لجممممع االسمممتبانة علمممى الباحمممث أعتممممد وقمممد بالريممما  الحمممدود لحمممرس العاممممة المديريمممة

 إيجممابي اتجمماه هنمماكان  ومممن اهممم النتممائ  التممي توصممل اليهمما الباحممث الدراسممة بيانممات

 اإلدارة إهتممممممام: التاليمممممة المؤشمممممرات نحمممممو الدراسمممممة مجتممممممع لمممممدى عاليمممممة بدرجمممممة

 العممممماملين بتمممممدريب االهتممممممامو للعممممماملين واالحتمممممرام التقمممممدير إظهمممممار,و. بمممممالجمهور

 ممممممن كمممممل نحمممممو الدراسمممممة مجتممممممع لمممممدى متوسمممممطة بدرجمممممة إيجمممممابي اتجممممماه هنممممماكو

 قيمممام. الشممماملة الجمممودة إدارة بفلسمممفة العليممما االدارة ودعمممم اقتنممما : التاليمممة المؤشمممرات

 إدارة بمفهممموم الممموعي, المختلفمممة القمممرار مراحمممل فمممي العممماملين بإشمممراك العليممما اإلدارة

 . الشاملة الجودة

 : الخامسة الدراسة

 فمممممي تطبيقهممممما وإمكانيمممممة الشممممماملة الجمممممودة إدارةبعنممممموان  (8006)المهيمممممدبدراسمممممة 

 العمممماملين معرفممممة مممممدىوتهممممدف الدراسممممة الممممى  الريمممما  مدينممممةب  األمنيممممة األجهممممزة

 العليممما اإلدارة ودعمممم اقتنممما  ممممدىو الشممماملة الجمممودة إدارة بمفهممموم الريممما  بشمممرطة

 فممممي للعمممماملين العليمممما اإلدارة إشممممراك مممممدى معرفممممةو الشمممماملة الجممممودة إدارة لفلسممممفة

 عممممل لفمممرق العليممما اإلدارة تكممموين ممممدى معرفمممةو المختلفمممة القمممرارات إتخممماذ مراحمممل

 العليمممممما اإلدارة إهمممممممام ممممممدى معرفممممممةو الريمممممما  منطقمممممة بشممممممرطة األداء التطممممموير

 اإلدارة إظهممممار مممممدى معرفممممةو الجممممودة وتحسممممين ثقممممافتهم لرفممممع العمممماملين بتممممدريب
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  بمممممالجمهور العليممممما اإلدارة اتصمممممال ممممممدى معرفمممممةوللعاملين واالحتمممممرام التقمممممدير العليممممما

 جميممممع مممممن البحممممث هممممذا فممممي الدراسممممة مجتمممممع تكممممون,و والمتممممرددين والمسممممتفيدين

 200 عممممددهم والبممممال  الريمممما  بمنطقممممة الشممممرطة أقسممممام فممممي العسممممكريين العمممماملين

 تحليمممممل علمممممى القمممممائم التحليلمممممي الوصمممممفي الممممممنه  علمممممى المممممدارس اعتممممممدو مفمممممرده

 إدارة مفهمممومإليهممما الباحمممث  انتهمممى التمممي النتمممائ  أهممممو الميدانيمممة الواقعيمممة المعطيمممات

 عممممن الدراسممممة كشممممف,  الريمممما  بمنطقممممة الشممممرطة الضممممباط لممممدى الشمممماملة الجممممودة

 وتأييمممد دعمممم العميمممل رغبمممات تحقيمممق بأهميمممة العممماملين  وعمممي زيمممادة التاليمممة النتمممائ 

 الفريمممق بمممرو  العممممل رغباتمممه بتحقيمممق واالهتممممام العميمممل علمممى التركيمممز العليممما اإلدارة

 تعمممملو الجمممودة إدارة بفلسمممفة العليممما اإلدارة ودعمممم اقتنممما  بشمممأن فاعلمممة قيمممادة وجمممود.

 مراحمممل جميمممع فمممي العممماملين مشممماركة علمممى الريممما  منطقمممة بشمممرطة العليممما اإلدارة

 تطبيمممق بكيفيمممة المعرفمممة لمممديها الريممما  منطقمممة بشمممرطة العليممما القيممماداتوالقرار إتخممماذ

 المممممموعي لممممممديهم الريمممممما  منطقممممممة شممممممرطة منسمممممموبي إنو الشمممممماملة الجممممممودة إدارة

 منطقممممة بشممممرطة العليمممما اإلدارة تسممممتخدمو الشمممماملة الجممممودة إدارة لتطبيممممق واالسممممتعداد

( التنظيممممي المنممماخ) العممممل بيئمممة. العممممل مشممماكل تشمممخيص فمممي علميممما   منهجممما   الريممما 

 والعمممممل والتحفيممممز والمسمممماندة الممممدعم الريمممما  منطقممممة بشممممرطة العليمممما اإلدارة تقممممدمو

 لممممديهاو الريمممما  منطقممممة بشممممرطة العليمممما القيممممادات. العمممماملين مشممممكالت حممممل علممممى

 العليممما اإلدارة تشمممرك الحاضمممر الوقمممت فمممي الشممماملة الجمممودة إدارة تطبيمممق فمممي الرغبمممة

 اإلدارة إنو المختلفمممة القمممرار إتخممماذ مراحمممل فمممي الريممما  منطقمممة بشمممرطة العممماملين

 اإلدارة لتطممموير عممممل  فمممرق تكممموين علمممى تحمممرص الريممما  منطقمممة بشمممرطة العليممما

 كفممممماءتهم لرفمممممع العممممماملين بتمممممدريب الريممممما  منطقمممممة بشمممممرطة العليممممما اإلدارة تهمممممتم.

 بإظهمممار الريممما  منطقمممة بشمممرطة العليممما اإلدارة تهمممتمو األداء فمممي الجمممودة وتحسمممين

 الريمممما  منطقممممة بشممممرطة العليمممما اإلدارة تمممموليو بهمممما للعمممماملين واإلحتممممرام التقممممدير

 شمممممرطة علمممممى والمتسمممممتوردين والمسمممممتفيدين بمممممالجمهور باالتصمممممال كبيمممممرا   إهتمامممممما  

 . الريا  منطقة

 : السادسة الدراسة

 إدارة علممممى الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق إمكانيممممة(بعنمممموان 8009)الغممممزيدراسممممة 

 ضممممباط إلمممممام مممممدى علممممى التعممممرفالممممى  الدراسممممة فوتهممممد الريمممما  مدينممممة مممممرور

 إدارة لتطبيمممق المختلفمممة المجممماالت علمممى التعمممرفو الشممماملة الجمممودة بمفهممموم الممممرور

 الجممممودة إدارة تطبيممممق متطلبممممات علممممى التعممممرفو المممممرور إدارة فممممي الشمممماملة الجممممودة

 تجمممماه المممممرور ضممممباط نظممممر وجهممممات علممممى التعممممرفو المممممرور إدارة فممممي الشمممماملة

 والشخصممممية الوظيفيممممة ومتغيممممراتهم لخصائصممممهم وفقمممما   الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق

 رتبمممة ممممن الضمممباط ممممن بالريممما  الممممرور إدارة منسممموبي علمممى الدراسمممة اقتصمممرتو
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 طريمممق عمممن التحليلمممي الوصمممفي الممممنه  الباحمممث اسمممتخدمو عقيمممد رتبمممة حتمممى ممممالزم

 ضممممباط يلممممم إليهمممما الباحممممث انتهممممى التممممي النتممممائ  أهمممممو االجتممممماعي المسممممح مممممدخل

 تطبيمممق مجمماالت أبممرز إنوجممدا   عاليممة بدرجمممة إلماممما   الشمماملة الجممودة بمفهمموم المممرور

, المممممرور أقسممممام أدارة فممممي تتمثممممل الريمممما  مممممرور بممممإدارة الشمممماملة الجممممودة إدارة

 ممممرور إدارة تحتممماجو السممميارة لمالمممك اآللمممي الحاسمممب تحديمممد, المخالفمممات قيممممة تحديمممد

 و األجهممممممزة منهمممممما الشمممممماملة الجممممممودة إدارة لتطبيممممممق كثيممممممرة لمسممممممتلزمات الريمممممما 

 للممممراجعين المقدممممة للخمممدمات المسمممتمر التحسمممين فمممي العممماملين مشممماركة و التقنيمممات

 التركيمممز ممممن بمممدال العمليمممات علمممى التركيمممز القديممممة اإلداريمممة األسممماليب ممممن المممتخلصو

 . النتائ  على

 : السابعة الدراسة

 إدارة فممممي تطبيقهمممما وبيممممان الشمممماملة الجممممودة إدارة بعنمممموان(8001) الشممممي  آلدراسممممة 

 المشمممتركة المبمممادئ أهميمممة تحديمممدوتهمممدف الدراسمممة المممى  الريممما  منطقمممة جممموازات

 وعممممي مممممدى تحديممممدو جمممموازات ضممممباط منظممممور مممممن الشمممماملة الجممممودة إدارة لتطبيممممق

 علمممممى التعمممممرفو الشممممماملة الجمممممودة إدارة تطبيمممممق يحققهممممما التمممممي بالمزايممممما الضمممممباط

 المقترحممممات تحديممممدو فممممي الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق دون تحممممول التممممي المعوقممممات

 مممممدى تحديممممدو الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق بتسممممهيل كفيلممممة الضممممباط يراهمممما التممممي

 بمممماختالف الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق محمممماور ألهميممممة الضممممباط رؤيممممة اخممممتالف

 جمممموازات إدارة فممممي العمممماملين الضممممباط الدراسممممة مجتمممممعو, الشخصممممية خصائصممممهم

 ممممرحلتين خمممالل ممممن التحليلمممي الوصمممفي الممممنه  الباحمممث اسمممتخدمو الريممما  منطقمممة

 اسمممتخدم وقمممد الشمممامل االجتمممماعي المسمممح همممو واآلخمممر الوثائقيمممة الدراسمممة همممو أحمممدهما

 أن  اليهمممما هممممي الباحممممث توصمممملالتممممي  النتممممائ  أهمممممو البيانممممات جمممممع فممممي االسممممتبانة

 إنو مرتفعمممة أهميمممة ذات الشممماملة الجمممودة إدارة لتطبيمممق الالزممممة المشمممتركة المبمممادئ

 مرتفعمممة الشممماملة الجمممودة إدارة تطبيمممق تحققهممما التمممي بالمزايممما الضمممباط وعمممي مسمممتوى

 إنو مهممممممممة الشممممممماملة الجمممممممودة ادارة تطبيمممممممق دون تحمممممممول التمممممممي المعوقمممممممات إنو

  مهمة الشاملة الجودة إدارة تطبيق بتسهيل كفيلة الضباط يراها التي المقترحات

 : الثامنة الدراسة

 فممممي الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق إمكانيممممة مممممدى(بعنمممموان 8009) الكثيممممري دراسممممة

 مممممدىوتهممممدف الدراسممممة الممممى  للجمممموازات العامممممة بالمديريممممة والتممممموين اإلمممممداد إدارة

 بمفهمممموم للجمممموازات العامممممة بالمديريممممة والتممممموين اإلمممممداد إدارة فممممي العمممماملين إلمممممام

 الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق نحممممو والعمممماملين اإلدارة إتجمممماهو الشمممماملة الجممممودة إدارة

 الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق معوقمممماتو الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق متطلبمممماتو
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 علمممى الدراسمممة وطبقمممت الشممماملة الجمممودة إدارة تطبيمممق معوقمممات علمممى التغلمممب كيفيمممةو

 العاممممة بالمديريمممة والتمممموين اإلممممداد إدارة فمممي العممماملين والممممدنيين واألفمممراد الضمممباط

 فمممممي التحليلمممممي الوصمممممفي الممممممنه  الباحمممممث اسمممممتخدمو الريممممما  بمدينمممممة للجممممموازات

 وأهمممم, البيانمممات جممممع فمممي االسمممتبانة باسمممتخدام المسمممحي الممممدخل طريمممق عمممن دراسمممته

 والتمممممموين اإلممممممداد إدارة فمممممي العممممماملون ان الباحمممممث إليهممممما توصمممممل التمممممي النتمممممائ 

 قويمممة بدرجمممة الشممماملة الجمممودة إدارة بمفهممموم إلممممام لمممديهم للجممموازات العاممممة بالمديريمممة

 اإلمممممداد إدارة فممممي الشمممماملة الجممممودة إدارة لتطبيممممق جممممدا   المهمممممة المتطلبممممات إنو جممممدا  

 وتممموفير الجمممودة إدارة لتطبيمممق الالزممممة الماليمممة المخصصمممات تممموفير:  همممي والتمممموين

 العمممماملين وتممممدريب العمممممل إنجمممماز لسممممرعة الالزمممممة واالتصمممماالت المعلومممممات تقنيممممة

 الجمممممودة إدارة تطبيمممممق دون تحمممممول التمممممي المهممممممة المعوقمممممات إنو مهممممماراتهم ورفمممممع

 المممممادة اإلمكانممممات قلممممة: هممممي قويممممة بدرجممممة والتممممموين اإلمممممداد إدارة فممممي الشمممماملة

 وعممممدم,  والمعنويممممة الماديممممة الحمممموافز قلممممة, الشمممماملة الجممممودة إدارة لتطبيممممق الالزمممممة

 الجممممممودة إدارة لتطبيممممممق الممممممالزم األداء مسممممممتوى لتحديممممممد دقيقممممممة بمعممممممايير االلتممممممزام

 .الشاملة

 التعليق على الدراسات السابقة:

تالف بينهمممما توضمممح مراجعمممة الدراسمممات السمممابقة ان هنممماك اوجمممة تشمممابه واوجمممة اخممم

 وبين دراستي الحالية .

 يلي: وتتمثل اوجة التشابه فيما

ان الدراسممممات السممممابقة تممممدور كلهمممما حممممول ادارة الجممممودة الشمممماملة ومممممدى تطبيقهمممما  -2

 في مجاالت مختلفة ومتطلبات تطبيقها,وامكانية تطبيقها .

ان عممممددا قلمممميال منهمممما تنمممماول تطبيممممق الجممممودة الشمممماملة فممممي مجممممال التممممدريب وهممممو  -8

علممى التممي كمممان نفممس المتغيممر التممابع فممي دراسممتي ومممن ذالممك دراسممة عبممدالخالق بممن 

عنوانهمما مممدى تمموافر متطلبممات ادارة الجممودة الشمماملة فممي بممرام  تممدريب االمممن العممام 

 بمنطقة مكة المكرمة .

ن جميمممع الدراسمممات السمممابقة اسمممتخدمت الممممنه  الوصمممفي التحليلمممي وهمممو الممممنه  أ -3

 الذي ساستخدمه في دراستي الحالية.

 العلمية الالزمة للدراسة. انها جميعا استخدمت االستبيان في جمع المادة -1

 اما اوجه االختالف بين دراستي والدراسات السابقة فتتمثل فيما يلي:
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مجتممممع البحمممث فمممي دراسمممتي يختلمممف عمممن مجتممممع البحمممث فمممي الدراسمممات السمممابقة  -2

فمجتمممممع البحممممث فممممي دراسممممتي هممممم المنتسممممبين للشممممرطة العسممممكرية الخاصممممة مممممن 

و مجتمعممممما للبحمممممث فمممممي أي ممممممن ممممممدربين ومتمممممدربين ومشمممممرفين وهمممممؤالء لمممممم يكونممممم

 الدراسات السابقة .

يختلممممف المتغيممممر التممممابع فممممي دراسممممتي )التممممدريب االمنممممي(عن غالبيممممة الدراسممممات  -8

السمممابقة ,فلمممم يكمممن التمممدريب متغيمممرا تابعممما اال فمممي دراسمممة واحمممدة )دراسمممة عبمممدالخالق 

 بن علي(.

 االستفادة من الدراسات السابقة: اوجه

الدراسات السابقة ومما توصلت له من نتائ  وتوصيات كان لها الباحث من جميع  استفاد

ة وزيادة المخزون اثر كبير في هذه الدراسة من حيث إثراء االطار النظري لهذه الدراس

بناء االستبانة وفي التصور العام للرسالة و مقارنة بع  النتائ  التي  التراكمي وكذلك

  ه الدراسة الحالية من نتائ .وردت في الدراسات السابقة بما سوف تسفر عن
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 الفصل الثالث

 المنهجية للدراسة  اإلجراءات

  

 .تمهيد 
 الدراسة منهج. 
 .مجتمع الدراسة 
 .عينة الدراسة 
 .أداة الدراسة ومراحل تصميمها 
 الدراسة أداة وثبات صدق. 
 .إجراءات تطبيق أداة الدراسة 
 المستخدمة في  اإلحصائية عالجةمال أساليب

 الدراسة.
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 الفصل الثالث
 المنهجية للدراسة  اإلجراءات

 تمهيد
مجتمع وعينة لمنه  الدراسة المستخدم, وكذلك تحديد  إيضاحاهذا الفصل  يتناول

من صدق  يلي ذلك التعرف على أداة الدراسة ومراحل تصميمها وكذلك التأكد, الدراسة

 واإلجراءات التي اتبعها الباحث في دراسته لتطبيق هذه األداة, ,هذه األداةوثبات 

في تحليل البيانات إحصائيا, وذلك على  استخدمتوأساليب المعالجة اإلحصائية التي 

  -: النحو التالي

 أوال: نوع الدراسة

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية نظرا ألنها تركز علمى وصمف الظماهرة محمل 

ه الظمماهرة فممي الدراسممة  الحاليممة هممي تطبيممق مبممادئ الجممودة الشمماملة علممى الدراسممة وهممذ

 التدريب األمني بالشرطة العسكرية الخاصة .

 منهج الدراسة:ثانيا:

بما أن هدف الدراسة هو التعرف على مدى تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على التدريب 

الواقع وجمع أوصاف األمني في الشرطة العسكرية الخاصة وحيث يقتضي ذلك وصف 

ومعلومات دقيقة عنها ولتحقيق ذالك الهدف فقد استخدم الباحث في دراسته المنه  

الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد فعال بالواقع، كما يهتم 

بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا وكميا ، بحيث يصف التعبير الكيفي 

خصائصها، أما التعبير الكمي فيقدم وصفا رقميا بحيث يوضح مقدار  للظاهرة ويوضح

هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى. وال يتوقف المنه  

الوصفي عند وصف الظاهرة فقط بل يتعدى ذالك إلى التعرف على العالقات بين 

ها )دليل استرشادي لكتابة المتغيرات التي تؤثر في الظاهرة والتنبؤ بحدوثها ونتائج

وصف   " م( بأنه 2011وآخرون ) عبيدات كما يعرفه (.2011121الرسائل العلمية:

الظاهرة التي يراد دراستها وجمع أوصاف ومعلومات عنها "وهو" أسلوب يعتمد على 

دراسة الواقع ويهتم بوصفه وصفا  دقيقا  ويعبر عنه تعبيرا  كيفيا  أو تعبيرا   كميا" 

م( المنه  الوصفي بأنه  2007ويرى فان دالين ) (.176م ,  2011ت وآخرون)عبيدا

ويقومون  نظرية ما, أوالمنه  الذي"يجمع الباحثون األكفاء األدلة على أساس فر  

بتبويب البيانات وتلخيصها بعناية, ثم يحللونها بعمق في محاولة الستخالص تعميمات 

هذا المنطلق  (, ومن326م, 2007لين,ذات مغزى تؤدي إلى تقدم المعرفة")فان دا

 على الشاملة الجودة مبادئ إدارة مدى تطبيقتستخدم الدراسة هذا المنه  للتعرف على 

ويحاول العسكرية الخاصة للقوات البرية بوزارة الدفا ,  الشرطة األمني في التدريب
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عنى يزيد ذات م المنه  الوصفي أن يقارن ويفسر ويقيم أمال  في التوصل إلى تعميمات

 .بها رصيد المعرفة عن الموضو 

 :ثالثاً: مجتمع الدراسة

م( لمجتمع الدراسة على أنه "جميع الوحدات أو 2004يشير القحطاني وآخرون)

 .268العناصر التي تم تعريفها قبل اختيار عناصر العينة المطلوبة ",ص

 ذوي والمدربين الضباط من المشرفين وعليه فإن مجتمع الدراسة يتكون من جميع 

 من تدريبية دورات على حصلوا الذين والمتدربين العسكرية الشرطة بتدريب الصلة

 ( ضابط.560الخاصة, والبال  عددهم) العسكرية الشرطة رجال

 رابعاً:عينة الدراسة:

تعرف العينة بأنها مجموعمة ممن المفمردات المسمحوبة ممن مجتممع معمين حسمب معمايير     

محممددة, وحتممى تكممون هممذه العينممة ممثلممة للمجتمممع الممذي سممحبت منممه تمثمميال صممادقا وغيممر 

متحيز فإنه يشترط أن تكون مسمحوبة بطريقمة عشموائية, أي إتاحمة الفرصمة أو االحتممال 

ي العينممة, وإذا تسمماوت الفرصممة أو االحتممماالت فممإن لجميممع مفممردات المجتمممع لالختيممار فمم

العشوائية تكون بسيط والمقصمود بالعينمة العشموائية البسميطة همي أن تتما  نفمس الفرصمة 

لجميع مفردات المجتمع لالختيمار فمي العينمة, وهمذا يعنمي عمدم تحيمز الباحمث فمي اختيمار 

الباحممث باختيممار عينممة ممثلممة لمجتمممع   قممامم (,  لممذلك 9002العينممة )دليممل إسترشممادي , 

الدراسة في ضوء المعادالت اإلحصائية المحددة للحد األدنى المناسب لحجمم العينمة التمي 

تمثل مجتمع الدراسة. ومن الجداول اإلحصائية فإن العينة المناسبة لحجمم المجتممع البمال  

%( ممن  2050قة )%( وذلك بدرجة ث 0بنسبة خطأ )  ضابط( 992) هي ضابط( 060عدده )

م، 9000مجتممممع الدراسمممة حسمممب ممممدخل رابطمممة التربيمممة األمريكيمممة )عبيمممدات وآخمممرون، 

( ضمابط أي أكبمر ممن حجمم العينمة 932ولكن الباحث قام بتطبيمق الدراسمة علمى ) (121ص

 .المناسب لحجم المجتمع

 : خامساً: أداة الدراسة ومراحل تصميمها

 على لإلجابة الالزمة والبيانات المعلومات جمع في تستخدم التي البحث أدوات تتعدد

 عبيدات أشار وقد عينتها أفراد من المجتمع أو أفراد من وذلك الدراسة تساؤالت

وقد استخدم  والقياس واالختبار واالستبانة والمقابلة المالحظة بين تتراو  أنها وآخرون

 البحث أدوات انسب باعتبارها لبحثه الالزمة المعلومات جمع في الباحث االستبانة

 على للحصول المسحية الدراسة أهداف وتحقق الدراسة معطيات مع تتفق التي العلمي

كما أنها  ,(125 ,ص1998 ,وآخرون عبيدات) معين بواقع مرتبطة وحقائق معلومات

)صالح  المعلومات الالزمة إلجابة أسئلة البحث" بهاالوسيلة التي تجمع 

 على الشاملة الجودة مبادئ إدارة مدى تطبيقعلى)للتعرف ( 100ص،2003العساف،
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(, وتعتبر العسكرية الخاصة للقوات البرية بوزارة الدفا  الشرطة األمني في التدريب

وجمع البيانات من الظروف  "إحدى الطرق الشائعة للحصول على الحقائق,اإلستبانة

 كبيرمجموعة من األسئلة توز  على عدد  عدادواألساليب القائمة بالفعل, وتعتمد على إ

 مجتمع الدراسة.نسبيا  من أفراد 

وعلى المنه  المتبع  ،البيانات التي يراد جمعها وطبيعةمع ظروف هذه الدراسة  وتمشيا   

تم  ،, والوقت المسمو  لها واإلمكانيات المادية المتاحةوأهدافها وتساؤالتها ،في الدراسة

 ."االستبانة هي " كثر مالئمة لتحقيق أهداف هذه الدراسةاألداة األ أنالتوصل إلى 

 واعتمد الباح  عند إعداد االستبانة على المصادر التالية:

 المراجع ذات الصلة بموضو  الدراسة أو جزء من مشكلة الدراسة.-1

 البحوث والدراسات السابقة التي تناولت موضو  الدراسة.-2

المممذين عرضمممت علممميهم االسمممتبانه فمممي صمممورتها المشمممرف العلممممي وآراء المحكممممين -3

المبدئيممة ومقابلممة بعمم  المختصممين فممي مجممال الدراسممة واالسممتفادة مممن أرائهممم حممول 

المقيمماس المسممتخدم فممي الدراسممة وطريقممة صممياغة عباراتممه بممما يتناسممب مممع أهممداف 

 الدراسة.

, (2إلمى 2, ووزعت درجمات المقيماس )ممن وقد استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي

أو يوافمق أو  بحيث يظهر المبحوث ما إذا كان يوافق بشمدة أو ال يوافمق بشمدة أو محايمد

 على كل عبارة. يوافقال 

  -تصميم أداة الدراسة:  -1

قام الباحث بصياغة أولية لعبارات االستبيان انطالقا من موضو  الدراسة وأهدافها 

وتساؤالتها وذلك بعد القراءة المتأنية واإلطال  على األدبيات والدراسات السابقة 

المتعلقة بمشكلة الدراسة وخبرة الباحث العملية, ثم عرضها على المشرف العلمي 

رات االستبانه, بعد ذلك قام الباحث بإجراء التعديالت إلبداء الرأي والمشورة حيال عبا

الالزمة حسب توجيهات ومالحظات المشرف العلمي وبعد موافقته األولية تكونت 

 االستبانة من جزأين هما: 

والتي تتضمن المتغيرات المتعلقة  الجزء األول يتعلق بالمت يرات المستقلة للدراسة:-أ 

فراد الدراسة ممثلة في)العمر, الرتبة, طبيعة بالخصائص الشخصية والوظيفية أل

المشاركة في البرام  التدريبية, المؤهل العلمي, عدد سنوات العمل, طبيعة العمل 

 الحالي(.

 Closedتبنى الباحث في إعمداد المحماور الشمكل المغلمق الجزء الثان  أسئلة م لقة:-ب

Questionnaire)ل، وقد اسمتخدم الباحمث ( الذي يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤا

 طريقة ليكرت ذات التدرج الخماسي, وتكون الجزء الثاني من أربعة محاور هي:
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 بالشمممرطة األمنمممي التمممدريب بمممرام  علمممى القمممائمين معرفمممة المحمممور األول: ممممدى .2

 ( عبارة.  88الشاملة, ويشتمل هذا المحور على) الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية

 علممى الشمماملة الجممودة تطبيممق مبممادئ إدارة متطلبممات تمموافر المحممور الثمماني: مممدى .8

 ( عبارة.81, ويشتمل هذا المحور على) الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب

 التممدريب واقممع علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ  المحممور الثالممث: مممدى .3

 (  86الخاصة, ويشتمل هذا المحور على) العسكرية بالشرطة األمني

 علمى الشماملة الجمودة إدارة تطبيمق مبمادئ  تواجه  التي لرابع: المعوقاتالمحور ا .1

 ( عبارات.20الخاصة, ويشتمل هذا المحور على) العسكرية بالشرطة األمني التدريب

ويقابل كل فقرة من فقرات االستبانة قائمة تحمل العبارات التالية)غير موافق بشدة, غير 

وقد اعتمد الباحث على مقياس ليكرت الخماسي موافق, محايد, موافق, موافق بشدة(, 

ألنه سهل اإلعداد والتطبيق, ويعطي المبحوث الحرية في تحديد موقفه ودرجة إيجابية 

أو سلبية هذا الموقف في كل عبارة, وتم إعطاء كل عبارة من العبارات درجات حسب 

 مقياس ليكرت الخماسي.

 وصف أداة الدراسة:-2

على صدق االتساق الظاهري لألداة وثبات وصدق االتساق  يشمل وصف أداة الدراسة  

 الداخلي ألداة الدراسة, وذلك على النحو التالي:

 :(face validityألداة الدراسة) صدق االتساق  الظاهرد )الخارج ( -أ

( يعني"إلى أي درجة سموف 8001الصدق للمقياس أو األداة بحسب القحطاني وآخرون)

كممما أن صممدق  ,830اسممه فعممال  وال شمميء غيممر ذلممك "صيقمميس المقيمماس ممما صمممم لقي

 التأكمممممد ممممممن أنهممممما سممممموف تقممممميس مممممما أعمممممدت لقياسه)العسممممماف،االسمممممتبيان يعنمممممي 

"شمممول االسممتبانة لكممل العناصممر التممي يجممب أن تممدخل فممي وأيضمما   (،429م،ص1998

بحيمث تكمون مفهوممة  ووضو  فقراتهما ومفرداتهما ممن ناحيمة ثانيمة، التحليل من ناحية،

 .(179م ،ص 2001يستخدمها")عبيدات وآخرون ، لكل من 

( محكمممين, مممنهم 2وللتحقمق مممن الصمدق الظمماهر لألسمتبانة قممام الباحمث بعرضممها علمى) 

 ( ممن كليمة الملمك فهمد األمنيمة8( محكمين من جامعة نايف العربية للعلموم األمنيمة, )6)

بانة وممدى  وذلك إلبداء رأيهم  فمي ممدى وضمو  عبمارات االسمت (8انظر الملحق رقم) 

مناسبتها باإلضافة إلى بع  المالحظات العامة حول االستبانة, وممدى مالئممة التمدرج 

الخماسي الذي يحدد استجابة أفراد الدراسة حول كل محور من محاورها, وبعد إجمراء 

التعممديالت التممي أوصممى بهمما المحكمممون مممن حممذف وتعممديل صممياغة بعمم  الفقممرات 

غتها ممع تسماؤالت الدراسمة, فقمد تمم اعتمماد المحماور وخاصة تلك التي ال تتناسب صميا

 والفقرات والعبارات التي أجمع عليها غالبية المحكمين.
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 -:والثبات ألداة الدراسة (البنائ )الصدق صدق االتساق الداخل -ب

درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عنمد كمل ممرة  أيويقصد بثبات أداة الدراسة "إلى 

يستخدم فيها,أو ما هي درجة اتساقه وانسمجامه واسمتمرارية عنمد تكمرار اسمتخدامه فمي 

(,  وقمد قمام 836هـ, ص2182أوقات مختلفة وعلى ناس مختلفين")القحطاني وآخرون,

 معامملحسماب الباحث بعد تطبيق االستبانة بالتأكد من الصدق البنائي وذلك عن طريق 

لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيمث تمم person Correlation" االرتباط بيرسون"

حسمماب معامممل االرتبمماط بممين درجممة كممل عبممارة مممن عبممارات االسممتبانة بالدرجممة الكليممة 

, محممذوفا  منممه العنصممر الممذي تنتمممي إليممه,كما اسممتخدم للمحممور الممذي تنتمممي إليممه العبممارة

(لقياس ثبات أداة الدراسمة, حيمث تمم Cronbach'aAlphaونباخ)الباحث معامل الفا كر

التعرف على ثبات المتغيرات بشكل منفمرد ثمم ثبمات المحماور الرئيسمية لالسمتبانة, وتمم 

حسممماب معاممممل االرتبممماط المصمممحح, وذلمممك لكمممل محمممور ممممن محممماور أداة الدراسمممة 

 -:(5-1)االستبانة, كما هو موضح في الجداول من رقم)
 (1جدول رقم)

 التحليل السيكومترد لفقرات المحور األول.

رقم 
 الفقرة

 
معامل الفا إذا 
 حذف العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن
رقم 
 الفقرة

 

معامل الفا 
إذا حذف 
 العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن

1 4611.0 .00..0 .00.0** 430 14 .011.4 .0.0.. .00.1** 430 
4 4611.4 .0004. .0..0** 430 13 .011.1 .00440 .0001** 430 
3 4611.0 .0.4.1 .0...** 430 10 .011.0 .0..03 .0.1.** 430 
0 46110. .0..10 .0.0.** 430 1. .011.0 .00130 .0.03** 430 
. 461100 .0..04 .0.3.** 430 10 .01110 .001.. .000.** 430 
0 4611.0 .0001. .0...** 430 1. .014.1 .03.10 .004.** 430 
. 461110 .0.401 .0.11** 430 1. .011.1 .0.0.4 .0014** 430 
. 4611.1 .00..4 .0.1.** 430 11 .011.. .0011. .0.00** 430 
1 461200 .00..1 .001.** 430 4. .01103 .00.11 .00.4** 430 
1. 4611.0 .00.04 .0...** 430 41 .011.3 .00..1 .0010** 430 
11 4611.. .00.40 .0004** 430 44 .01103 .00.00 .00.4** 430 

 فأقل.  .404ظ  ** دال عند مستوى الداللة ي ح

 القمائمين معرفمة ( أن جميمع المفمردات المكونمة لمحور)ممدى2يتضح من الجدول رقمم)   

الشماملة( تسمهم فمي  الجمودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على

 زيادة الثبات لهذا المحور.
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كما يتضح من الجدول السابق أيضا  أن جميع معامالت االرتباط بين المفردات المكونة 

 بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين معرفة لمحور)مدى

درجة  المجمو  الكلي محذوفا  منهالشاملة( وبين المجمو  الكلي وكذلك  الجودة إدارة

فأقل, وتبين أن معامل االرتباط المصحح يتراو  ما بين  0002المفردة دالة عند مستوى

(051029-051026.) 

 (4جدول رقم)
 التحليل السيكومترد لفقرات المحور الثان .

رقم 
 الفقرة

 
معامل الفا إذا 
 حذف العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن
رقم 
 الفقرة

 

معامل الفا 
إذا حذف 
 العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن

1 4610.4 .00... .001.** 430 1. .010.. .0.43. .0.0.** 430 
4 4610.0 .00.0. .0..0** 430 10 .01000 .0...1 .0.40** 430 
3 4610.. .0.110 .0.30** 430 1. .010.3 .00111 .00..** 430 
0 4610.1 .00001 .00..** 430 1. .01011 .0..41 .0..0** 430 
. 4610.. .00.00 .0000** 430 11 .010.. .0.1.3 .003.** 430 
0 4610.. .0.141 .0.30** 430 4. .01011 .001.. .0.01** 430 
. 4610.0 .00..1 .0...** 430 41 .01001 .0...1 .0..0** 430 
. 46100. .0..10 .0..0** 430 44 .010.1 .00013 .00..** 430 
1 4610.0 .003.1 .000.** 430 43 .01001 .000.. .001.** 430 
1. 4610.. .001.0 .0.40** 430 40 .010.. .00... .0.10** 430 
11 4610.0 .0.411 .0..0** 430 4. .01000 .0...0 .0.34** 430 
14 .010.1 .00..1 .00..** 430 40 .0100. .0.1.. .0.31** 430 
13 .01001 .000.4 .0014** 430 4. .010.1 .0.000 .00.3** 430 
10 .010.1 .0...4 .00.1**  

 فأقل.  .404ظ  ** دال عند مستوى الداللة ي ح

 متطلبمات تموافر ( أن جميمع المفمردات المكونمة لمحور)ممدى8يتضح من الجدول رقمم)   

الخاصمة(  العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب علمى الشماملة الجمودة تطبيق مبادئ إدارة

 تسهم في زيادة الثبات لهذا المحور.

كما يتضح من الجدول السابق أيضا  أن جميع معامالت االرتباط بين المفردات المكونة 

 األمني التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر لمحور)مدى

 الخاصة( وبين المجمو  الكلي وكذلك المجمو  الكلي محذوفا  منه ةالعسكري بالشرطة

فأقل, وتبين أن معامل االرتباط المصحح يتراو   0002درجة المفردة دالة عند مستوى

 (.051899-051122ما بين )
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 (3جدول رقم)
 التحليل السيكومترد لفقرات المحور الثال .

رقم 
 الفقرة

 
معامل الفا إذا 
 حذف العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن
رقم 
 الفقرة

 

معامل الفا 
إذا حذف 
 العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن

1 461020 .000.. .00..** 430 1. .01030 .0.... .0.13** 430 
4 461024 .00.33 .0.13** 430 10 .01044 .00031 .0010** 430 
3 46102. .0031. .0003** 430 1. .01043 .00.41 .00..** 430 
0 461020 .0000. .00..** 430 1. .0104. .00104 .00.4** 430 
. 461021 .00..3 .0...** 430 11 .010.. .00034 .0.1.** 430 
0 461021 .00.31 .0.11** 430 4. .0101. .0.3.0 .0.01** 430 
. 461011 .0..11 .0.4.** 430 41 .0104. .00.3. .0.10** 430 
. 4610.2 .03133 .0300** 430 44 .0104. .0011. .00..** 430 
1 46102. .0033. .000.** 430 43 .0101. .0.1.. .0..0** 430 
1. 461001 .0...1 .004.** 430 40 .01034 .00.1. .0001** 430 
11 461022 .00011 .0011** 430 4. .0100. .0..3. .0...** 430 
14 .01044 .00.1. .0...** 430 40 .01040 .00313 .000.** 430 
13 .01040 .003.. .000.** 430 4. .0103. .0..10 .00.1** 430 

 فأقل.  .404ي حظ  ** دال عند مستوى الداللة 

 تطبيممق مبممادئ  ( أن جميممع المفممردات المكونممة لمحور)مممدى3يتضممح مممن الجممدول رقممم)   

الخاصمة( تسمهم فمي  العسمكرية بالشمرطة األمني التدريب واقع على الشاملة الجودة إدارة

 زيادة الثبات لهذا المحور.

كممما يتضممح مممن الجممدول السممابق أيضمما  أن جميممع معممامالت االرتبمماط بممين المفممردات     

 األمنممي التممدريب واقممع علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ  المكونممة لمحور)مممدى

 الخاصة( وبين المجممو  الكلمي وكمذلك المجممو  الكلمي محمذوفا  منمه العسكرية بالشرطة

فأقل, وتبمين أن معاممل االرتبماط المصمحح يتمراو   0002درجة المفردة دالة عند مستوى

 (.051316-053233ما بين )

 (0جدول رقم)
 التحليل السيكومترد لفقرات المحور الرابع.

رقم 
 الفقرة

 
معامل الفا إذا 

 العنصرحذف 
معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن
رقم 
 الفقرة

 

معامل الفا 
إذا حذف 
 العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن

1 461214 .0..4. .0.11** 430 0 .014.3 .0.04. .0...** 430 
4 4612.1 .0.1.1 .0..0** 430 . .014.. .0.11. .0.0.** 430 
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3 461012 .0.4.0 .0..0** 430 . .01334 .00..0 .0..0** 430 
0 4610.1 .00.40 .00..** 430 1 .013.. .0.3.4 .0.11** 430 
. 461201 .0.1.3 .0.30** 430 1. .0133. .00... .0..1** 430 

 فأقل.  .404ي حظ  ** دال عند مستوى الداللة 

 تواجمه  التمي ( أن جميع المفمردات المكونمة لمحور)المعوقمات1يتضح من الجدول رقم)   

الخاصمة(  العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ 

 تسهم في زيادة الثبات لهذا المحور.

كممما يتضممح مممن الجممدول السممابق أيضمما  أن جميممع معممامالت االرتبمماط بممين المفممردات     

 التمدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه  التي المكونة لمحور)المعوقات

الخاصممة( وبممين المجمممو  الكلممي وكممذلك المجمممو  الكلممي  العسممكرية بالشممرطة األمنممي

فأقممل, وتبممين أن معامممل االرتبمماط  0002عنممد مسممتوىدرجممة المفممردة دالممة  محممذوفا  منممه

 (.052181-056086المصحح يتراو  ما بين )

 االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات معامل من النتائ  السابقة يتضح أن 

, محذوفا  منه العنصر الذي بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة االستبانة

ح أيضا  أن معامالت الثبات للفقرات مرتفعة مما يعطي تنتمي إليه مرتفعة, واتض

الباحث اطمئنان لتطبيق اإلستبانه على وحدة أفراد عينة الدراسة وبالتالي صالحية 

االعتماد عليها كوسيلة لقياس ما صممت لقياسه في هذه الدراسة, والجدول التالي 

دام معامل الفا كرونباخ يوضح مستويات الثبات لكافة محاور اإلستبانه الرئيسية باستخ

(Cronbach'aAlpha). 

 ( .رقم ) جدول

 ( Cronbach'aAlphaالثبات لمحاور الدراسة باستخدام معامل ألفا )يوضح 

 االستبانة محاور
 عدد

 الفقرات
قيمة معامل ألفا 

 كرونباخ
 األمني التدريب برام  على القائمين معرفة مدى المحور األول: 

 الشاملة. الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة
44 .014.0 

 الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر مدى المحور الثان  : 

 الخاصة. العسكرية بالشرطة األمني التدريب على
4. .01014 

 واقع على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  مدى المحور الثال : 

 الخاصة. العسكرية بالشرطة األمني التدريب
40 .01001 

 الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه  التي المعوقات المحور الرابع: 

 الخاصة . العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة
1. .0130. 

 معرفمة للمحمور األول )ممدى الثبمات ألفما كرونبماخ معامل( أن 2يتضح من الجدول رقم )

الشماملة(  الجمودة إدارة بمفماهيم العسمكرية بالشمرطة األمنمي التدريب برام  على القائمين
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تطبيمق  متطلبمات تموافر (, في حين بل  معاممل الثبمات للمحمور الثاني)ممدى009806بل  )

الخاصمممة(  العسمممكرية بالشمممرطة األمنمممي التمممدريب علمممى الشممماملة الجمممودة مبمممادئ إدارة

 الشماملة الجمودة إدارة تطبيمق مبمادئ  (,أما معامل الثبمات للمحمور الثالث)ممدى059198)

(, بينمما بلم  059119الخاصمة(, فقمد بلم ) العسمكرية بالشمرطة األمنمي التدريب واقع على

 الشماملة الجمودة تطبيمق مبمادئ إدارة تواجمه  التي معامل الثبات للمحور الرابع)المعوقات

م ثبممات وجميعهمما قممي(, 059362الخاصممة(,) العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب علممى

تتمتع بدرجه عالية من الثبات وبالتالي يمكمن االعتمماد  االستبانةمرتفعة مما يدل على أن 

 ة.عليها في التطبيق الميداني للدراس

تطبيق:السادساً:إجراءات   
بعمممممد الحصمممممول علمممممى خطممممماب تعريمممممف ممممممن المشمممممرف يفيمممممد بارتبممممماط الباحمممممث    

عينممممة الدراسمممة وطلمممب مممممنهم بالدراسمممات العليممما تمممم توزيممممع االسمممتبانات علمممى أفمممراد 

إرجاعهمممما مممممرة أخممممرى, ثممممم بعممممد أسممممبوعين تقريبمممما  تممممم حصممممر االسممممتبانات التممممي تممممم 

( اسممممتبانة صممممالحة لإلدخممممال والتحليممممل واسممممتغرق 831جمعهمممما حيممممث كممممان عممممددها )

( يوممممما  وتممممم ذلممممك خممممالل الفصممممل الدراسممممي الثمممماني 22توزيممممع االسممممتبانات وجمعهمممما)

الباحممممث بإدخممممال البيانممممات, ومعالجتهمممما  هممممـ, وبعممممد ذلممممك قممممام2131هممممـ/2133للعممممام 

( وممممن ثمممم قمممام الباحمممث بتحليمممل spssإحصمممائيا  بالحاسمممب اآللمممي عمممن طريمممق برنمممام  )

 البيانات واستخراج النتائ  .

 طريقة تصحيح المقياس )أداة الدراسة( :

بعمممد جممممع بيانمممات الدراسمممة, قمممام الباحمممث بمراجعتهممما تمهيمممدا  إلدخالهممما للحاسممموب     

صمممائي, وتمممم إدخالهممما للحاسممموب بإعطائهممما أرقامممما  ممجتممممع, أي بتحويمممل للتحليمممل اإلح

 2اإلجابمممات اللفظيمممة إلمممى رقميمممة )الترميمممز(, حيمممث أعطيمممت اإلجابمممة )موافمممق بشمممدة( 

درجممممممة, 8درجممممممات, )غيممممممر موافممممممق( 3درجممممممات, )محايممممممد( 1درجممممممات, )موافممممممق(

 وأعطيمممت اإلجابمممة )غيمممر موافمممق بشمممدة( درجمممة واحمممدة, وممممن ثمممم قمممام الباحمممث بحسممماب

الوسمممممط الحسمممممابي إلجابمممممات أفمممممراد عينةالدراسمممممة, حيمممممث تمممممم تحديمممممد طمممممول خاليممممما 

المقيممماس الخماسمممي )الحمممدود المممدنيا والعليممما( المسمممتخدم فمممي محممماور الدراسمممة, حيمممث 

(, ثمممم تقسممميمه علمممى عمممدد خاليممما المقيممماس للحصمممول علمممى 1=2-2تمممم حسممماب الممممدى )

قيممممة إلمممى أقمممل ( بعمممد ذلمممك تمممم إضمممافة همممذه ال002=1/2طمممول الخليمممة الصمممحيح أي )

قيممممة فمممي المقيممماس )أو بدايمممة المقيممماس وهمممي الواحمممد الصمممحيح( وذلمممك لتحديمممد الحمممد 

 األعلى لهذه الخلية وهكذا أصبح طول الخاليا كما يأتي: 

 يمثل )غير موافق بشدة( نحو كل عبارة باختالف المحور 1880إلى أقل من 1من

 المراد قياسه.
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  فق( نحو كل عبارة باختالف المحور يمثل, )غير موا 2860إلى أقل من  1881من

 المراد قياسه.

  يمثل, )محايد( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد  3840إلى اقل من  2861من

 قياسه.

  يمثل )موافق( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد  4820إلى أقل من  3841من

 قياسه.

 ف المحور المراد قياسه.يمثل )موافق بشدة( نحو كل عبارة باختال 5800إلى4821من 

 والجدول التالي يوضح طريقة تصحيح المقياس.

 ( 0جدول رقم )

 طريقة تصحيح المقياس

 النسبة المئوية قيمة المتوسط الحساب  وزنه التدريج

 ٪30إلى أقل من  ٪.1من  ..18إلى أقل من  1من 1 غير موافق بشدة

 ٪4.إلى أقل من  ٪30من  .480إلى أقل من  18.1 4 غير موافق

 ٪.0إلى أقل من  ٪4.من  .380إلى اقل من  4801 3 محايد

 ٪0.إلى أقل من  ٪.0من   .084إلى أقل من  3801 0 موافق

 ٪..1إلى  ٪0.من  ..8.إلى أقل من  0841 . موافق بشدة

 

 سابعاً: األساليب اإلحصائية:

خالل أداة الدراسة في لخدمة أغرا  الدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها من 

الجانب الميداني تم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية لمعرفة اتجاهات أفراد عينة 

الدراسة حول التساؤالت المطروحة وذلك باستخدام برنام  التحليل اإلحصائي للعلوم 

 (, وقد قام الباحث باستخدام أساليب المعالجة اإلحصائية التالية:spssاالجتماعية )

التكرارات والنسب المئوية: وقد استخدم الباحث هذا األسلوب للتعرف على  .2

الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة وتحديد استجابات أفرادها 

 تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها الدراسة.

( :وذلك لمعرفة مدى wighted meanالمتوسط الحسابي الموزون )المرجح( ) .8

ا  أو انخفا  استجابات أفراد الدراسة عن كل عبارة من عبارات ارتف

متغيرات الدراسة الرئيسية بحسب محاور االستبيان, مع العلم بأنة يفيد في 

 ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون؟
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( : وذلك لمعرفة مدى ارتفا  أو انخفا  استجابات meanالمتوسط الحسابي ) .3

محاور الرئيسية )متوسط متوسطات العبارات(, مع العلم أفراد الدراسة عن ال

 بأنة يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي موزون.

( : وذلك للتعرف على standard Deviationتم استخدام االنحراف المعياري ) .1

مدى انحراف أو تشتت استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات 

محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي, متغيرات الدراسة ولكل 

ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينة 

الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة, إلى جانب المحاور 

الرئيسة, فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخف  تشتتها 

 بين المقياس .

": لمعرفة درجة " person Correlation تخدام معامل االرتباط بيرسونتم اس .2

االرتباط بين عبارات اإلستبانة والمحور الذي تنتمي إليه كل عبارة من 

 عباراتها وبين الدرجة الكلية لالستبانة.

( :لمعرفة ما إذا ONE WAY ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) .6

( في إجابات 0002ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )كانت هنالك فروق ذ

أفراد عينة الدراسة نحو محاور الدراسة وفقا  لخصائصهم الشخصية 

 )الديموغرافية(. 

: لتحديد مدى تجانس أو تباين Chi-Squareتم استخدام اختبار مربع كاي  .1

 وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول متوسطات إجاباتهم.

(: الختبار مدى Cronbach'aAlphaباستخدام معامل ألفا كرونباخ )قام الباحث  .2

 ثبات أداة الدراسة.

(: لتحديد صالح الفروق بين فئات LSDتم استخدام اختبار )أقل فرق معنوي( ) .9

المتغيرات الشخصية والوظيفية التي تنقسم إلى أكثر من فئتين وذلك إذا ما بين 

 ئات هذه المتغيرات.اختبار تحليل التباين وجود فروق بين ف

 (: للتحقق من محاور الدراسة.t-testاستخدم الباحث اختبار ) .20

 اختبار "ت"لعينتين مستقلتين. .22
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 الفصل الرابع

 بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها عرض وتحليل

 األمنممي التممدريب بممرام  علممى القممائمين معرفممة مممدى هممدفت هممذه الدراسممة إلممى تحديممد  

 تمموافر مممدى الشمماملة, كممما هممدفت إلممى معرفممة الجممودة إدارة بمفمماهيم العسممكرية بالشممرطة

 العسمممكرية بالشمممرطة األمنمممي التمممدريب علمممى الشممماملة الجمممودة تطبيمممق مبمممادئ متطلبمممات

 التمدريب علمى الشاملة الجودة مبادئ إدارة تطبيق مدى الخاصة, وسعت كذلك إلى تحديد

 تواجممه التممي المعوقممات الخاصممة, وهممدفت أيضمما إلممى تحديممد العسممكرية بالشممرطة األمنممي

صمة, الخا العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب علمى الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ 

 يخممص فيممما المبحمموثين أراء فممي اإلحصممائية الداللممة ذات الفممروق كممما هممدفت إلممى تحديممد

 الشخصية. لمتغيراتهم تبعا   وذلك الدراسة محاور

 ولتحقيق هذه األهداف سعت الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية:

 بمفماهيم العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب برام  على القائمين معرفة مدى ما .2

 ؟ الشاملة الجودة إدارة

 األمنمي التمدريب علمى الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر مدى ما .8

 ؟ الخاصة العسكرية بالشرطة

 بالشمرطة األمنمي التمدريب واقع على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  مدى ما .3

 ؟ الخاصة العسكرية

 التممدريب علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ  تواجممه  التممي المعوقممات ممما .1

 ؟ الخاصة العسكرية بالشرطة األمني

 الدراسمة محماور حمول المبحموثين أراء فمي إحصمائية داللمة ذات فمروق هنماك هل .2

 ؟ الشخصية لمتغيراتهم تبعا  

 

 

 

 وفيما يل  ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ف  ضوء أسئلة الدراسة وأهدافها:

 النتائج المتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة:أوالً : 

تقوم هذه الدراسة على عدد من المتغيرات المستقلة المتعلقمة بالخصمائص الشخصمية      

والوظيفية ألفراد عينة الدراسة متمثلة في: )العمر, الرتبة, طبيعة المشماركة فمي البمرام  

الحممالي(, وفممي ضمموء هممذه  التدريبيممة, المؤهممل العلمي,عممدد سممنوات العمممل, طبيعممة العمممل

 المتغيرات يمكن تحديد خصائص أفراد عينة الدراسة على النحو التالي:
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 (.جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً العمر.

 النسبة التكرار العمر

 7.7 18 سنة 30أقل من  إلى 25من 
 41.5 97 سنة 35أقل من  إلى 30من   
 28.6 67 سنة 40أقل من  إلى 35من   

 19.7 46 سنة 45أقل من  إلى 40من 
 2.6 6 سنة 50أقل من   إلى 45من   

 ٪011 234 المجموع
     

( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا  لمتغيمر العممر, حيمث يتبمين أن 1يوضح  الجدول رقم ) 

( من إجمالي أفراد عينة الدراسمة ٪1252( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )91)

سنة( وهم األغلبية من أفراد عينة الدراسة, بينمما  32سنة إلى أقل من  30أعمارهم )من 

( من إجمالي أفراد عينمة ٪8256( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )61وجد أن )

( ممن أفممراد 16سمنة(, فمي حمين وجمد أن ) 10إلمى أقمل مممن  32الدراسمة, أعممارهم )ممن 

( من أجمالي أفمراد عينمة الدراسمة أعممارهم )ممن ٪2951بته )عينة الدراسة يمثلون ما نس

( مممن أفممراد عينممة الدراسممة يمثلممون ممما 22سممنة(,كما وجممد أن ) 12سممنة إلممى أقممل مممن 10

سممنة(  30إلممى اقممل مممن  82(مممن أجمممالي أفممراد عينممة الدراسممة أعمممارهم)من 151نسممبته )

( ممن إجممالي أفمراد ٪856)( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 6وأخيرا  وجد أن )

سمنة(, وهمذه النتيجمة تمدل علمى تنمو   20إلمى أقمل ممن  12عينة الدراسمة أعممارهم )ممن 

األعمار بين أفراد عينة الدراسة, مما يخدم أهداف الدراسة الحاليمة, وذلمك للتعمرف علمى 

 أراء أفراد عينة الدراسة باختالف أعمارهم. 
 ( 0جدول رقم )

 ة وفقاً الرتبة.توزيع أفراد عينة الدراس

 النسبة التكرار الرتبة

 39.3 92 نقيب
 31.2 73 رائد
 16.7 39 مقدم
 12.8 30 عقيد

 ٪011 234 المجموع
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( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا  لمتغير الرتبمة, حيمث يتبمين أن 2يوضح  الجدول رقم ) 

إجمالي أفراد عينة الدراسمة ( من ٪3953( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )98)

( من أفمراد عينمة 13رتبتهم )نقيب( وهم األغلبية من أفراد عينة الدراسة, بينما وجد أن )

( من إجمالي أفراد عينة الدراسمة, رتبمتهم )رائمد(, فمي ٪3258الدراسة يمثلون ما نسبته )

الي أفمراد ( من أجمم٪2651( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )39حين وجد أن )

( من أفمراد عينمة الدراسمة يمثلمون مما 30عينة الدراسة رتبتهم )مقدم(, وأخيرا   وجد أن )

(ممن أجممالي أفمراد عينمة الدراسمة رتبتهم)عقيمد(. وهمذه النتيجمة تمدل علمى ٪2852نسبته )

 انخفا  الرتبة العسكرية بين أفراد عينة الدراسة. 
 

 

 ( 1جدول رقم )

 وفقاً لطبيعة المشاركة ف  البرامج التدريبية. توزيع أفراد عينة الدراسة

 النسبة التكرار طبيعة المشاركة ف  البرامج التدريبية

 16.7 39 مشرف 
 26.9 63 مدرب
 56.4 132 متدرب
 ٪011 234 المجموع

( توزيمع أفمراد عينمة الدراسمة وفقما  لطبيعمة المشماركة فمي 9يوضح  الجدول رقم )        

( مممن أفممراد عينممة الدراسممة يمثلممون ممما نسممبته 238البممرام  التدريبيممة, حيممث يتبممين أن )

( مممن إجمممالي أفممراد عينممة الدراسممة, طبيعممة مشمماركتهم فممي البممرام  التدريبيممة 2651٪)

( مممن أفممراد عينممة 63اد عينممة الدراسممة, بينممما وجممد أن ))متممدرب( وهممم األغلبيممة مممن أفممر

( ممن إجممالي أفمراد عينمة الدراسمة, طبيعمة مشماركتهم ٪8659الدراسة يمثلون ما نسمبته )

( ممن أفمراد عينمة الدراسمة يمثلمون 39في البرام  التدريبية )مدرب(, في حمين وجمد أن )

شمماركتهم فممي البممرام  ( مممن أجمممالي أفممراد عينممة الدراسممة طبيعممة م٪2651ممما نسممبته )

 التدريبية )مشرف(. 
 ( 14جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلم .

 النسبة التكرار المؤهل العلم 

 73.5 172 جامعي
 7.3 17 دبلوم عالي
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 19.2 45 ماجستير ودكتوراه
 ٪011 234 المجموع

     

( توزيممع أفممراد عينممة الدراسممة وفقمما  لمممؤهلهم العلمممي, حيممث 20يوضممح  الجممدول رقممم )  

( ممن أجمممالي أفممراد ٪1352( مممن أفمراد عينممة الدراسممة يمثلمون ممما نسممبته)218يتبمين أن )

عينة الدراسة  مؤهلهم العلمي )جامعي( وهم األغلبية من أفراد عينة الدراسة, بينما وجمد 

( مممن إجمممالي أفممراد عينممة ٪2958لدراسممة يمثلممون ممما نسممبته )( مممن أفممراد عينممة ا12أن )

( ممن أفمراد عينمة 21الدراسة, مؤهلهم العلمي)ماجستير و دكتموراه(, فمي حمين وجمد أن )

( من أجمالي أفراد عينة الدراسة مؤهلهم العلممي )دبلموم ٪153الدراسة يمثلون ما نسبته )

ي بمين أفمراد عينمة الدراسمة, األممر عالي(, وهذه النتيجة تمدل علمى ارتفما  المؤهمل العلمم

الذي يخدم أهداف الدراسة الحالية , لكونهم أكثر وعيما  بمشمكلة الدراسمة عمن غيمرهم ممن 

 األفراد. 
 ( 11جدول رقم )

 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لعدد سنوات العمل .

 النسبة التكرار عدد سنوات العمل

 1775 41 سنوات 10أقل من 
 38.5 90 سنة15من  إلى أقل 10من 

 28.6 67 سنة 20إلى أقل من  15من 
 15.4 36 سنة 20أكثر من  

 ٪011 234 المجموع

( توزيممع أفممراد عينممة الدراسممة وفقمما  لعممدد سممنوات العمممل, 22يوضممح  الجممدول رقممم )     

( مممن إجمممالي ٪3252( مممن أفممراد عينممة الدراسممة يمثلممون ممما نسممبته )90حيممث يتبممين أن )

سمنة( وهمم األغلبيمة  22إلمى أقمل ممن  20الدراسة تتراو  سنوات عملهم )ممنأفراد عينة 

( ممن أفمراد عينمة الدراسمة يمثلمون مما نسمبته 61من أفراد عينة الدراسمة, بينمما وجمد أن )

 80إلمى أقمل ممن  22( من إجمالي أفراد عينة الدراسة, عدد سنوات عملهم )من 8256٪)

( ممن ٪2152ة الدراسمة يمثلمون مما نسمبته )( ممن أفمراد عينم12سنة(, في حمين وجمد أن )

سمنوات(, وأخيمرا  وجمد أن  20أجمالي أفراد عينة الدراسة عدد سنوات عملهمم )أقمل ممن 

( من أجمالي أفراد عينة الدراسمة ٪2251( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )36)

 .سنة( 80عدد سنوات عملهم)أكثر من 
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 (12جدول رقم )

 نة الدراسة وفقاً لطبيعة العمل الحال  .توزيع أفراد عي

 النسبة التكرار طبيعة العمل الحال 

 8073 188 ميداني
 19.7 46 إداري
 ٪011 234 المجموع

( توزيمع أفمراد عينمة الدراسمة وفقما  لطبيعمة العممل الحمالي, 28يوضح  الجدول رقم )     

( ممن إجممالي ٪2053( ممن أفمراد عينمة الدراسمة يمثلمون مما نسمبته )222حيث يتبين أن )

أفراد عينة الدراسة طبيعة عملهم الحالي )ميداني( وهم األغلبية من أفراد عينة الدراسمة, 

( ممن إجممالي أفمراد عينمة ٪2951عينة الدراسة يمثلون مما نسمبته ) ( من أفراد16مقابل )

الدراسة, طبيعة عملهم الحالي )إداري(, ويفسر الباحث هذه النتيجمة فمي انخفما  الرتبمة 

العسكرية بين أفراد عينة الدراسمة, وأيضما  انخفما  أعممارهم األممر المذي يجعلهمم أكثمر 

 تأهيال  للعمل الميداني.
 المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسة:  ثانياً : النتائج

 العسفكرية بالشفرطة األمن  التدريب برامج على القائمين معرفة مدى ما السؤال األول:

 ؟ الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم

 العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب بمرام  علمى القمائمين معرفة للتعرف على مدى    

الشممماملة, تمممم حسممماب التكمممرارات والنسمممب المئويمممة والمتوسمممطات  الجمممودة إدارة بمفممماهيم

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسمة وجماءت النتمائ  

 كما يوضحها الجدول التالي:  
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 ( 10جدول رقم )

 األمن  التدريب برامج على القائمين معرفة بمدى استجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات المتعلقة

الشاملة, مرتبة تنازلياً حسب أعلى متوسط حساب , وأقل  الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة

 انحراف معيارد ف  حالة تساود المتوسط الحساب  .
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11 

المشاركة ف  الدورات التدريبية 
حول إدارة الجودة الشاملة تزيد 
من كفاءة المدربين والمشرفين 

 على التدريب .

 2 3 23 104 102 ك

4.28 0.763 
231 .8..** 1 

٪ 43.6 44.4 9.8 1.3 0.9 

14 
ادخال األفكار الجديدة واإلبداعية 
 هامة لتحسين برامج التدريب

 2 6 20 106 100 ك
4.26 0.790 

229.1 .8..** 2 
٪ 42.7 45.3 8.5 2.6 0.9 

10 

إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة 
يتطلب بذل جهود من كافة 

القائمين على التدريب والمتدربين 
 فيها

 1 5 20 121 87 ك

4.23 0.728 
249.6 .8..** 3 

٪ 37.2 51.7 8.5 2.1 0.4 

3 
إن العمل على تحسين وجودة 
 برامج التدريب ضرورد .

 1 6 28 104 95 ك
4.22 0.787 

207.4 .8..** 4 
٪ 40.6 44.4 12 2.6 0.4 

10 

أرى أن تطبيق مبادئ ومفاهيم 
الجودة الشاملة على برامج 

 التدريب أمر ممكن .

 3 7 19 132 73 ك
4.13 0.783 

261.1 .8..** 5 
٪ 31.2 56.4 8.1 3 1.3 

1. 

هناك ضرورة إليجاد مناخ م ئم 
لتطبيق الجودة الشاملة على 

 برامج التدريب .

 1 11 25 121 76 ك
4.11 0.805 

218.2 .8..** 6 
٪ 32.5 51.7 10.7 4.7 0.4 

1. 

أثق ف  أن تعاون المدربين 
والمشرفين يساهم والمتدربين 

 ف  تحقيق أهداف التدريب.

 1 8 26 130 69 ك
4.10 0.757 

244.6 .8..** 7 

٪ 29.5 55.6 11.1 3.4 0.4 

1. 

أن يتبنى مسئول  التدريب كل 
األفكار الت  تؤدد لتحسين 

 التدريب .

 2 15 32 124 61 ك
3.97 0.856 

200.8 .8..** 8 
٪ 26.1 53 13.7 6.4 0.9 

. 
القائمون على التدريب يعرفون 
أن المشاركه تساهم ف  تحسين 

 جودة القرارات

 1 9 51 128 45 ك
3.88 0.769 

216.6 .8..** 9 

٪ 19.2 54.7 21.8 3.8 0.4 

. 
يرى  القائمون أن العمل 
الجماع  يولد افكار جديدة 

 ومفيدة لتحسين برامج التدريب .

 2 16 34 145 37 ك
3.85 0.796 

274.7 .8..** 10 
٪ 15.8 62 14.5 6.8 0.9 
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0 
القائمون على التدريب  يعرف

أهمية فريق العمل ف  حل 
 المشك ت الت  تصادف التدريب .

 3 14 46 129 42 ك
3.824
786 

0.8384
95 

208.8 .8..** 11 
٪ 17.9 55.1 19.7 6 1.3 

0 

يعلم القائمون على التدريب إن 
مشاركة المدربين و المتدربين 
والمشرفين ف  إتخاذ قرارات 

 التدريب ش ء مهم .

 1 21 42 129 41 ك

3.80 0.846 
204.6 .8..** 14 

٪ 17.5 55.1 17.9 9 0.4 

1. 

هناك حرص كبير من جانب 
مسئول  التدريب على التحسين 

 المستمر لبرامج التدريب

 4 19 60 126 26 ك
3.63 0.844 

203.5 .8..** 13 
٪ 10.7 53.8 25.6 8.1 1.7 

4. 

يتبنى المسئولين األفكار الت  
تؤدد للتحسين المستمر ف  

 برامج التدريب .

 5 17 70 121 21 ك
3.58 0.836 

199.6 .8..** 10 
٪ 9 51.7 29.9 7.3 2.1 

44 
هناك حرص على بناء الثقة مع 
 العاملين من  جانب المسؤلين .

 10 17 70 111 26 ك
3.53 0.936 

156.7 .8..** 1. 
٪ 11.1 47.4 29.9 7.3 4.3 

41 

تتاح الفرص للعاملين لتقديم 
مقترحاتهم لتحسين برامج 

 التدريب

 6 24 85 100 19 ك
3.43 0.877 

154.8 .8..** 10 
٪ 8.1 42.7 36.3 10.3 2.6 

13 
هناك حرص كبير على االستجابة 
 لشكاود ومقترحات المتدربين .

 9 27 93 80 25 ك
3.36 0.954 

118.2 .8..** 1. 
٪ 10.7 34.2 39.7 11.5 3.8 

4 
لدى القائمين على التدريب قناعة 
تامة بأهمية تطبيق مبادئ الجودة 

 الشاملة

 5 47 67 95 20 ك

3.33 0.962 
111.0 .8..** 1. 

٪ 8.5 40.6 28.6 20.1 2.1 

11 

تتوافر فرص كاملة للمشاركة ف  
القرارات الخاصة بالتدريب أمام 
المدربين و المشرفين والمتدربين 

. 

 9 25 99 87 14 ك

3.30 0.883 
156.4 .8..** 11 

٪ 6 37.2 42.3 10.7 3.8 

1 
مفهوم إدارة الجودة الشاملة 
ومبادئها واضحة لدى القائمين 

 على التدريب .

 0 64 69 70 23 ك

3.15 1.04 
72.62 .8..** 4. 

٪ 9.8 29.9 29.5 27.4 3.4 

1 

أحرص على نشر الوع  بمفهوم 
ومبادئ إدارة الجودة الشاملة 
بين القائمين على التدريب 

 والمتدربين .

 48 26 42 85 33 ك

3.12 1.360 
45.01 .8..** 41 

٪ 14.1 36.3 17.9 11.1 20.5 

يتم تدريب العاملين على مفاهيم  .
 49 55 47 63 20 ك

2.78 1.28 
22.49 .8..** 44 
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 20.9 23.5 20.1 26.9 8.5 ٪ ومبادئ إدارة الجودة الشاملة .

 المتوسط الحساب  العام
3.72 0.551 

 موافق

 معرفة من خالل النتائ  الموضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون على مدى

 الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين

الفئة الرابعة من المقياس المتدرج ( وهو متوسط يقع في 2من  3518بمتوسط حسابي )

( وهي الفئة التي تشير إلى درجة 1529إلى أقل من  3510الخماسي والتي تتراو  مابين )

 الموافقة على أداة الدراسة.

ويتضح من النتائ  أن قيم مربع كاي لجميع العبارات كانت دالة إحصائيا  عند مستوى  

اد عينة الدراسة حول استجاباتهم على فأقل مما يبين  تباين وجهات نظر أفر 0002

 العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين معرفة المحور الخاص بمدى

 الشاملة. الجودة إدارة بمفاهيم

ويتضح من النتائ  أن هناك تفاوت في موافقة أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص    

 الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين معرفة بمدى

( وهذه المتوسطات 1582إلى 8512الشاملة, حيث تراوحت متوسطات موافقتهم مابين )

تقع في الفئة) الثالثة والرابعة والخامسة( من فئات المقياس الخماسي والالتي تشير إلى 

مما يوضح التفاوت في موافقة  درجة )محايد, موافق, موافق بشدة( على أداة الدراسة

 التدريب برام  على القائمين معرفة أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى

الشاملة, حيث يتضح من النتائ  أن أفراد  الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني

 لقائمينا معرفة عينة الدراسة موافقون بشدة على أربعة عبارات من  المحور الخاص مدى

الشاملة, وتتمثل في  الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على

( والتي تم ترتيبها تنازليا  حسب موافقة أفراد عينة الدراسة 3-26-28-22العبارات رقم )

عليها بشدة وفقا  ألعلى قيم للمتوسط الحسابي, ووفقا  ألقل قيم لالنحراف المعياري عند 

 -تساوي قيم المتوسط كما يلي:

( وهي" المشاركة في الدورات التدريبية حول إدارة الجودة 22جاءت العبارة رقم ) .2

الشاملة تزيد من كفاءة المدربين والمشرفين على التدريب " بالمرتبة األولى من حيث 

(, وانحراف 2من  1582موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط حسابي )

 (.05163ي )معيار
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( وهي" إدخال األفكار الجديدة واإلبداعية هامة لتحسين برام  28جاءت العبارة رقم ) .8

التدريب " بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط 

 (.05190(, وانحراف معياري )2من  1586حسابي )

دة الشاملة يتطلب بذل جهود من ( وهي" إن تطبيق إدارة الجو26جاءت العبارة رقم ) .3

كافة القائمين على التدريب والمتدربين فيها " بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد 

(, وانحراف معياري 2من  1583عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط حسابي )

(05182.) 

( وهي" إن العمل على تحسين وجودة برام  التدريب 3جاءت العبارة رقم ) .1

المرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بشدة بمتوسط ضروري"ب

 (.05121(, وانحراف معياري )2من  1588حسابي )

كما يتضح من النتائ  أن أفراد عينة الدراسة موافقون على أثنى عشر عبارة  من    

 العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين معرفة المحور الخاص بمدى

-22-1-6-2-2-21-20-22-21الشاملة, وتتمثل في العبارات رقم ) الجودة إدارة بمفاهيم

( والتي تم ترتيبها تنازليا  حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها وفقا  ألعلى 80-88-82

قيم للمتوسط الحسابي, ووفقا  ألقل قيم لالنحراف المعياري عند تساوي قيم المتوسط كما 

 -يلي:

( وهي" أرى أن تطبيق مبادئ ومفاهيم الجودة الشاملة على 21جاءت العبارة رقم ) .2

برام  التدريب أمر ممكن " بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

 (.05123(, وانحراف معياري )2من  1523عليها بمتوسط حسابي )

ئم لتطبيق الجودة ( وهي" هناك ضرورة إليجاد مناخ مال22جاءت العبارة رقم ) .8

الشاملة على برام  التدريب " بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة 

 (.05202(, وانحراف معياري )2من  1522عليها بمتوسط حسابي )

( وهي" أثق في أن تعاون المدربين والمتدربين والمشرفين 20جاءت العبارة رقم ) .3

بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد عينة يساهم في تحقيق أهداف التدريب." 

 (.05121(, وانحراف معياري )2من  1520الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

( وهي" أن يتبنى مسئولي التدريب كل األفكار التي تؤدي 21جاءت العبارة رقم ) .1

لتحسين التدريب"بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

 (.05226(, وانحراف معياري )2من  3591حسابي )

( وهي" القائمون على التدريب يعرفون أن المشاركة تساهم في 2جاءت العبارة رقم ) .2

تحسين جودة القرارات "بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها 

 (.05169(, وانحراف معياري )2من  3522بمتوسط حسابي )
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( وهي" يرى  القائمون أن العمل الجماعي يولد افكار جديدة 2ة رقم )جاءت العبار .6

ومفيدة لتحسين برام  التدريب "بالمرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة 

 (.05196(, وانحراف معياري )2من  3522الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

فريق العمل في ( وهي" يعرف القائمون على التدريب أهمية 6جاءت العبارة رقم ) .1

حل المشكالت التي تصادف التدريب "بالمرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة 

 (.05232(, وانحراف معياري )2من  3528الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

( وهي" يعلم القائمون على التدريب إن مشاركة المدربين و 1جاءت العبارة رقم ) .2

ارات التدريب شيء مهم " بالمرتبة الثامنة من المتدربين والمشرفين في اتخاذ قر

(, وانحراف 2من  3520حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

 (.05216معياري )

( وهي" هناك حرص كبير من جانب مسئولي التدريب على 22جاءت العبارة رقم ) .9

افقة أفراد عينة التحسين المستمر لبرام  التدريب " بالمرتبة التاسعة من حيث مو

 (.05211(, وانحراف معياري )2من  3563الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

( وهي" يتبنى المسئولين األفكار التي تؤدي للتحسين المستمر 80جاءت العبارة رقم ) .20

في برام  التدريب"بالمرتبة العاشرة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

 (.05236وانحراف معياري )(, 2من  3522حسابي )

( وهي" هناك حرص على بناء الثقة مع العاملين من  جانب 88جاءت العبارة رقم ) .22

المسؤلين "بالمرتبة الحادية عشر من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

 (.05936(, وانحراف معياري )2من  3523حسابي )

عاملين لتقديم مقترحاتهم لتحسين ( وهي" تتا  الفرص لل82جاءت العبارة رقم ) .28

برام  التدريب " بالمرتبة الثانية عشر من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها 

 (.05211(, وانحراف معياري )2من  3513بمتوسط حسابي )

بينما يتضح من النتائ  أن أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم على ستة 

 األمني التدريب برام  على القائمين معرفة دىعبارات  من  المحور الخاص بم

-8-23الشاملة, وتتمثل في العبارات رقم ) الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة

( والتي تم ترتيبها تنازليا  حسب حيادية أفراد عينة الدراسة عليها وفقا  29-2-9-1

المعياري عند تساوي قيم ألعلى قيم للمتوسط الحسابي, ووفقا  ألقل قيم لالنحراف 

 -المتوسط كما يلي:

( وهي"هناك حرص كبير على االستجابة لشكاوي 23جاءت العبارة رقم ) .2

ومقترحات المتدربين" بالمرتبة األولى من حيث حيادية أفراد عينة الدراسة عليها 

 (.05921(, وانحراف معياري )2من  3536بمتوسط حسابي )
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القائمين على التدريب قناعة تامة بأهمية تطبيق  ( وهي" لدى8جاءت العبارة رقم ) .8

مبادئ الجودة الشاملة " بالمرتبة الثانية من حيث حيادية أفراد عينة الدراسة عليها 

 (.05968(, وانحراف معياري )2من  3533بمتوسط حسابي )

( وهي" تتوافر فرص كاملة للمشاركة في القرارات الخاصة 29جاءت العبارة رقم ) .3

أمام المدربين و المشرفين والمتمدربين " بالمرتبمة الثالثمة ممن حيمث حياديمة بالتدريب 

(, وانحممراف معيممماري 2مممن  3530أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بمتوسممط حسممابي )

(05223.) 

( وهمي" مفهموم إدارة الجمودة الشماملة ومبادئهما واضمحة لمدى 2جاءت العبمارة رقمم ) .1

من حيث حيادية أفراد عينة الدراسمة عليهما القائمين على التدريب " بالمرتبة الرابعة 

 (.2501(, وانحراف معياري )2من  3522بمتوسط حسابي )

( وهممي" أحممرص علممى نشممر المموعي بمفهمموم ومبممادئ إدارة 9جمماءت العبممارة رقممم ) .2

الجودة الشاملة بين القائمين على التدريب والمتدربين " بالمرتبمة الخامسمة ممن حيمث 

(, وانحمممراف 2ممممن  3528عليهممما بمتوسمممط حسمممابي )حياديمممة أفمممراد عينمممة الدراسمممة 

 (.25360معياري )

( وهي" يتم تدريب العاملين على مفاهيم ومبادئ إدارة الجمودة 1جاءت العبارة رقم ) .6

الشمماملة " بالمرتبممة السادسممة مممن حيممث حياديممة أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بمتوسممط 

 (.2582(, وانحراف معياري )2من  8512حسابي )

 لنتائ  السابقة أن أبرز العبارات التي حصلت على درجة الموافقة من يتضح من ا

 برام  على القائمين معرفة وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في المحور المتعلق بمدى

الشاملة هي)المشاركة في  الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة التدريب األمني

ة تزيد من كفاءة المدربين والمشرفين الدورات التدريبية حول إدارة الجودة الشامل

على التدريب, إدخال األفكار الجديدة واإلبداعية هامة لتحسين برام  التدريب, إن 

تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب بذل جهود من كافة القائمين على التدريب 

والمتدربين فيها, إن العمل على تحسين وجودة برام  التدريب ضروري(, وتتفق 

والتي  (8001) حسن بن عبد المجيد, الشي  النتيجة مع نتائ  دراسة آلهذه 

الريا (, حيث  منطقة جوازات إدارة في تطبيقها وبيان الشاملة الجودة تناولت)إدارة

 إدارة تطبيق تحققها بالمزايا التي الضباط وعي مستوى أظهرت نتائ  الدراسة إن

 مرتفعة. الضباط منظور من الشاملة الجودة

 العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين معرفة نتأكد من مدى لكي 

(,بعد أن وصفنا t-testالشاملة، قام الباحث بإجراء اختبار ) الجودة إدارة بمفاهيم

 جميع العبارات الخاصة بالمحور, وجاءت النتائ  كالتالي:
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(10جدول رقم )  

 (one –sample testاختبار )ت( )

 المتوسط ن األولالمحور 
االنحراف 
 المعيارد

 ت
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

 %59حدود الثقة

 األعلى األدنى

 على القائمين معرفة مدى
 بالشرطة األمن  التدريب برامج

 الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية
 الشاملة

234 
3.724 0.5511 

-.6.01 2006444 0.000 
** 

06..0 06.1. 

 فأقل.  .464*دالة عند مستوى داللة

أقممممل مممممن الداللممممة  )0.000  (إذن بممممما أن الخطممممأ مممممن النممممو  األول

إذن نرف  الفر  الصفري , ونقبل الفرضية البديلة بأن  )0.05 (اإلحصائية

وسمميتم قبممول الفممر  الصممفري عنممد الحممدود   4 متوسممط المجتمممع ال يسمماوي

أفراد عينة الدراسة موافقون إذن  %95  (عند مستوى ثقة4.7.6,  4.6.4)

 العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب بممرام  علممى القممائمين معرفممة علممى مممدى

 الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم

 

 

 علففى الشففاملة الجففودة تطبيففق مبففادئ إدارة متطلبففات تففوافر مففدى مففا السففؤال الثففان :

 الخاصة؟ العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

 التمدريب علمى الشماملة الجمودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر للتعرف على مدى    

الخاصة, تم حساب التكرارات والنسمب المئويمة والمتوسمطات  العسكرية بالشرطة األمني

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسمة وجماءت النتمائ  

 كما يوضحها الجدول التالي:  

 ( .1جدول رقم )

 الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر استجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات المتعلقة بمدى

العسكرية الخاصة, مرتبة تنازلياً حسب أعلى متوسط حساب ,  بالشرطة األمن  التدريب على الشاملة

 وأقل انحراف معيارد ف  حالة تساود المتوسط الحساب .
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40 

يسفففففود االحتفففففرام والع قفففففات بفففففين 
المففففففوظفين المختصففففففين بالتففففففدريب 

 ورؤسائهم .

 10 7 42 144 31 ك
3.76 .874 4..00. .8..** 1 

٪ 13.2 61.5 17.9 3 4.3 

3 
تدعم القيفادة تطفوير عناصفر العمليفة 

 التدريبية .

 4 20 41 148 21 ك
3.69 .818 288.26 .8..** 2 

٪ 9 63.2 17.5 8.5 1.7 

14 

جهففود كافيففة مففن جانففب االدارة  تبففذل
إلقنففاع منسففوب  الشففرطة العسففكرية 
الخاصففففة بمختلففففف الرتففففب بأهميففففة 

 التدريب االمن .

 9 17 53 128 27 ك
3.63 .919 199.58 .8..** 3 

٪ 11.5 54.7 22.6 7.3 3.8 

1 
هنفففففاك جهفففففود تبفففففذل لرففففففع كففففففاءة 

 المدربين والمشرفين 

 4 25 55 134 16 ك
3.57 .837 233.47 .8..** 4 

٪ 6.8 57.3 23.5 10.7 1.7 

1. 

تعقفففففففد دورات تدريبيفففففففة للمفففففففدربين 
والمشففففرفين وذلففففك للتففففدريب علففففى 
المسفففففتجدات العالميفففففة فففففف  مجفففففال 

 التدريب األمن  .

 7 26 55 119 27 ك
3.57 .939 164.29 .8..** 5 

٪ 11.5 50.9 23.5 11.1 3 

0 
يففتم االعتمففاد علففى العمففل الجمفففاع  
لتحسين برامج التدريب األمن  وحفل 

 ما يصادفه من مشك ت .

 5 25 63 124 17 ك
3.53 .860 199.41 .8..** 6 

٪ 7.3 53 26.9 10.7 2.1 

. 
المففففففففدربين هنففففففففاك تعففففففففاون بففففففففين 

والمتففففففففدربين والمشففففففففرفين لحففففففففل  
 أيمشكلة تواجه برامج التدريب

 7 31 73 101 22 ك
3.43 .939 129.76 .8..** 7 

٪ 9.4 43.2 31.2 13.2 3 

10 

عفففففادة مفففففا تتحفففففدد أهفففففداف بفففففرامج 
التففففدريب بالمشففففاركة بففففين الففففرئيس 
والمرؤسففففين عففففن بففففرامج التففففدريب 

 )من مشرفين ومتدربين(

 7 28 81 96 22 ك
3.42 .924 131.25 .8..** 8 

٪ 9.4 41 34.6 12 3 

13 

تحظفففففففى قفففففففرارات إدارة التفففففففدريب 
بفففالقبول دائمفففاً مفففن جانفففب المفففدربين 

 والمشرفين على التدريب .

 12 27 75 92 28 ك
3.41 1.012 102.45 .8..** 9 

٪ 12 39.3 32.1 11.5 5.1 

10 
الوقت المتاح للتدريب كاف ومناسفب 

 دائماً 

 9 49 49 102 25 ك
3.36 1.048 106 .8..** 10 

٪ 10.7 43.6 20.9 20.9 3.8 

40 

هنفففاك تقفففدير لجهفففود العفففاملين ففففف  
مجفففففففال التفففففففدريب مفففففففن مشفففففففرفين 

 ومدربينوكذالك المتدربين.

 9 19 99 94 13 ك
3.35 .858 1..04. .8..** 11 

٪ 5.6 402 42.3 8.1 3.8 

4. 
هنفففاك اهتمفففام كفففافش لحفففل المشفففك ت 
التفف  تطففرأ علففى العففاملين بالتففدريب 

 14 **..8. ..1010 856. 3.32 8 24 100 90 12 ك
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 3.4 10.3 42.7 38.5 5.1 ٪ ف  الشرطة العسكرية الخاصة .

11 

هنفففاك أهتمفففام كفففاف  لتهيئفففة المنفففاخ 
المناسففب أمففام المففدربين والمشففرفين 
علفففى التفففدريب ألداء عملهفففم ب تقفففان 

 وبلوغ درجة الجودة .

 8 33 87 90 16 ك

3.31 .918 130.91 .8..** 13 
٪ 6.8 38.5 37.2 14.1 3.4 

4 
قيفففادة الشفففرطة العسفففكرية الخاصفففة 
تففدعم الجهففود التفف  تبففذل ففف  تطبيففق 

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة.

 7 48 74 84 21 ك

3.27 .986 93.47 .8..** 10 
٪ 9 35.9 31.6 20.5 3 

0 
تقففوم القيففادة بتففذليل كففل الصففعوبات 
التفففف  تواجففففه تطبيففففق مبففففادئ إدارة 
 الجودة الشاملة ف  التدريب األمن .

 12 56 54 86 26 ك
3.25 1.095 70.87 .8..** 1. 

٪ 11.1 36.8 23.1 23.9 5.1 

41 
يفففففتم تبسفففففيط اإلجفففففراءات المتصفففففلة 

 بالتدريب باستمرار .

 10 27 104 83 10 ك
3.24 .871 164.16 .8..** 10 

٪ 4.3 35.5 44.4 11.5 4.3 

1 
قيفففادة الشفففرطة العسفففكرية الخاصفففة 
لففديها قناعففة تامففة بمفهففوم ومبففادئ 

 إدارة الجودة الشاملة .

 .1 46 74 70 29 ك

3.22 1.097 55.700 .8..** 1. 
٪ 12.4 29.9 31.6 19.7 6.4 

43 
تتبنى اإلدارة المسئولة عفن التفدريب 

 سياسة الباب المفتوح .

 14 32 110 67 11 ك
3.12 .916 101011 .8..** 1. 

٪ 4.7 28.6 47 13.7 6 

 مكان التدريب مناسب دائما. .4

 21 34 86 82 11 ك
3.12 1.016 1.0001 .8..** 11 

٪ 4.7 35 36.8 14.5 9 

1. 

تهففتم القيففادة المسففئولة عففن التففدريب 
بدراسففففففة مففففففدى رضففففففا المتففففففدربين 
واإلدارات التابعففة لهففؤالء المتففدربين 
 عن التدريب ومدى االستفادة منه.

 20 46 93 61 14 ك
3.01 1.021 88.26 .8..** 4. 

٪ 6 26.1 39.7 19.7 8.5 

44 

يفففففتم االسفففففتجابة بسفففففرعة مناسفففففبة 
للمتطلبففففات التدريبيففففة التفففف  تطلبهففففا 
الجهففففات المسففففتفيدة مففففن التففففدريب 
بالشففرطة العسففكرية الخاصففةمن قبففل 

 المسؤلين.

 19 54 83 64 14 ك

3.00 1.036 74.93 .8..** 41 
٪ 6 27.4 35.5 23.1 8.1 

11 
هنففففاك حففففرص علففففى الففففتخلص مففففن 

 األساليب التقليدية ف  التدريب .

 27 48 66 84 9 ك
3.00 1.088 76.38 .8..** 44 

٪ 3.8 35.9 28.2 20.5 11.5 

1. 

هنففففاك حففففوافز تصففففرف ففففف  حففففاالت 
التميففففففففز للمففففففففدربين والمشففففففففرفين 

 والمتدربين.

 33 50 76 64 11 ك
2.87 1.108 56.21 .8..** 43 

٪ 4.7 27.4 32.5 21.4 14.1 
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. 
تتوافر قاعدة بيانفات ومعلومفات عفن 
العمليفففة التدريبيفففة يسفففتعان بهفففا فففف  
 إتخاذ القرارات الخاصة بالتدريب .

 34 66 60 64 10 ك
2.79 1.126 50.35 .8..** 40 

٪ 4.3 27.4 25.6 28.2 14.5 

. 
يفتم نشففر ثقاففة الجففودة الشفاملة بففين 
العففففاملين إلقنففففاعهم بأهميففففة جففففودة 

 التدريب األمن  .

 43 65 58 56 12 ك
2.70 1.171 37.75 .8..** 4. 

٪ 5.1 23.9 24.8 27.8 18.4 

1. 

هنففففاك جهففففود تبففففذل لنشففففر الففففوع  
بمبفففادئ الجفففودة الشفففاملة وتطبيقهفففا 

 ف  مجال التدريب .

 66 62 43 50 13 ك
2.50 1.258 37.75 .8..** 40 

٪ 5.6 21.4 18.4 26.5 28.2 

4. 

يففتم تففدريب العففاملين علففى اسففتخدام 
األساليب اإلحصائية ف  قيفاس األداء 

 التدريب  .

 68 63 47 45 11 ك
2.44 1.225 42.66 .8..** 4. 

٪ 4.7 19.2 20.1 26.9 23.1 

 المتوسط الحساب  العام
3.217 0.6565 

 محايد

 ف أقل.       ..8.**فروق دالة عند مستوى 

من خالل النتائ  الموضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم 

 على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر على المحور الخاص بمدى

( وهو متوسط 2من  3582بمتوسط حسابي ) الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب

إلى أقل من  8560يقع في الفئة الثالثة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراو  مابين )

 ( وهي الفئة التي تشير إلى درجة المحايدة في الموافقة على أداة الدراسة.3510

العبارات كانت دالة إحصائيا  عند مستوى  ويتضح من النتائ  أن قيم مربع كاي لجميع 

فأقل مما يبين  تباين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول استجاباتهم على  0002

 التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر المحور الخاص بمدى

 الخاصة. العسكرية بالشرطة األمني

في موافقة أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص ويتضح من النتائ  أن هناك تفاوت    

 بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر بمدى

( وهذه 3516إلى 8511الخاصة, حيث تراوحت متوسطات موافقتهم مابين ) العسكرية

لمقياس الخماسي والالتي المتوسطات تقع في الفئة) الثانية والثالثة والرابعة( من فئات ا

تشير إلى درجة )غير موافق, محايد, موافق( على أداة الدراسة مما يوضح التفاوت في 

 تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر موافقة أفراد عينة الدراسة على المحور الخاص بمدى

النتائ  الخاصة, حيث يتضح من  العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة

 توافر أن أفراد عينة الدراسة موافقون على تسعة عبارات من  المحور الخاص بمدى
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 العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات

( والتي تم ترتيبها 23-26-1-6-20-9-28-3-81الخاصة, وتتمثل في العبارات رقم )

د عينة الدراسة عليها وفقا  ألعلى قيم للمتوسط الحسابي, ووفقا  تنازليا  حسب موافقة أفرا

 -ألقل قيم لالنحراف المعياري عند تساوي قيم المتوسط كما يلي:

( وهمي" يسمود االحتمرام والعالقمات بمين المموظفين المختصمين 81جاءت العبمارة رقمم ) .2

الدراسممة عليهمما بالتممدريب ورؤسممائهم" بالمرتبممة األولممى مممن حيممث موافقممة أفممراد عينممة 

 (.05211(, وانحراف معياري )2من  3516بمتوسط حسابي )

( وهي" تدعم القيادة تطوير عناصر العمليمة التدريبيمة " بالمرتبمة 3جاءت العبارة رقم ) .8

(, 2مممن  3569الثانيممة مممن حيممث موافقممة أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بمتوسممط حسممابي )

 (.05222وانحراف معياري )

( وهمي" تبممذل جهمود كافيممة ممن جانممب اإلدارة إلقنما  منسمموبي 28م )جماءت العبمارة رقمم .3

الشرطة العسكرية الخاصة بمختلف الرتب بأهمية التدريب األمني " بالمرتبة الثالثة من 

(, وانحممراف 2مممن  3563حيممث موافقممة أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بمتوسممط حسممابي )

 (.05929معياري )

هممود تبممذل لرفممع كفمماءة المممدربين والمشممرفين " ( وهممي" هنمماك ج9جمماءت العبممارة رقممم ) .1

ممن  3521بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

 (.05231(, وانحراف معياري )2

( وهمممي" تعقمممد دورات تدريبيمممة للممممدربين والمشمممرفين وذلمممك 20جممماءت العبمممارة رقمممم ) .2

التمدريب األمنمي " بالمرتبمة الخامسمة ممن للتدريب على المسمتجدات العالميمة فمي مجمال 

(, وانحممراف 2مممن  3521حيممث موافقممة أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بمتوسممط حسممابي )

 (.05939معياري )

( وهممي" يممتم االعتممماد علممى العمممل الجممماعي لتحسممين بممرام  6جمماءت العبممارة رقممم ) .6

ث موافقممة التمدريب األمنمي وحمل مما يصمادفه مممن مشمكالت " بالمرتبمة السادسمة ممن حيم

(, وانحمممراف معيممماري 2ممممن  3523أفمممراد عينمممة الدراسمممة عليهممما بمتوسمممط حسمممابي )

(05260.) 

( وهي" هناك تعماون بمين الممدربين والمتمدربين والمشمرفين لحمل  1جاءت العبارة رقم ) .1

أي مشممكلة تواجممه بممرام  التممدريب " بالمرتبممة السممابعة مممن حيممث موافقممة أفممراد عينممة 

 (.05939(, وانحراف معياري )2من  3513ابي )الدراسة عليها بمتوسط حس

( وهي" عادة ما تتحمدد أهمداف بمرام  التمدريب بالمشماركة بمين 26جاءت العبارة رقم ) .2

الرئيس والمرؤوسمين عمن بمرام  التمدريب )ممن مشمرفين ومتمدربين(" بالمرتبمة الثامنمة 
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انحمراف (, و2ممن  3518من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليهما بمتوسمط حسمابي )

 (.05981معياري )

( وهي" تحظى قرارات إدارة التدريب بالقبول دائمما  ممن جانمب 23جاءت العبارة رقم ) .9

المممدربين والمشممرفين علممى التممدريب " بالمرتبممة التاسممعة مممن حيممث موافقممة أفممراد عينممة 

 (.25028(, وانحراف معياري )2من  3512الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

عبارة من  26  أن أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم على كما يتضح من النتائ

 التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر المحور الخاص بمدى

-1-8-22-82-86-21الخاصة, وتتمثل في العبارات رقم ) العسكرية بالشرطة األمني

زليا  حسب محايدة أفراد عينة ( والتي تم ترتيبها تنا82-2-83-81-21-88-2922-2-2

الدراسة عليها وفقا  ألعلى قيم للمتوسط الحسابي, ووفقا  ألقل قيم لالنحراف المعياري عند 

 -تساوي قيم المتوسط كما يلي:

( وهممي" الوقممت المتمما  للتممدريب كمماف ومناسممب دائممما  " 21جمماءت العبممارة رقممم ) .2

 3536ة عليهما بمتوسمط حسمابي )بالمرتبة األولى من حيث محايدة أفراد عينة الدراس

 (.25012(, وانحراف معياري )2من 

( وهي" هناك تقدير لجهود العماملين فمي مجمال التمدريب ممن 86جاءت العبارة رقم ) .8

مشرفين ومدربين وكذالك المتدربين " بالمرتبة الثانيمة ممن حيمث محايمدة أفمراد عينمة 

 (.05222ياري )(, وانحراف مع2من  3532الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

( وهي" هناك اهتمام كماف  لحمل المشمكالت التمي تطمرأ علمى 82جاءت العبارة رقم ) .3

العاملين بالتدريب في الشرطة العسكرية الخاصة " بالمرتبة الثالثة من حيمث محايمدة 

(, وانحممراف معيمماري 2مممن  3538أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بمتوسممط حسممابي )

(05226.) 

( وهممي" هنمماك أهتمممام كممافي لتهيئممة المنمماخ المناسممب أمممام 22جمماءت العبممارة رقممم ) .1

المممدربين والمشمممرفين علممى التمممدريب ألداء عملهممم بإتقمممان وبلمموغ درجمممة الجمممودة " 

 3532بالمرتبة الرابعة من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسمط حسمابي )

 (.05922(, وانحراف معياري )2من 

ادة الشمرطة العسمكرية الخاصمة تمدعم الجهمود التمي ( وهي" قيم8جاءت العبارة رقم ) .2

تبذل في تطبيمق مبمادئ إدارة الجمودة الشماملة " بالمرتبمة الخامسمة ممن حيمث محايمدة 

(, وانحممراف معيمماري 2مممن  3581أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بمتوسممط حسممابي )

(05926.) 

تواجمه تطبيمق ( وهي" تقوم القيادة بتذليل كل الصمعوبات التمي 1جاءت العبارة رقم ) .6

مبادئ إدارة الجودة الشاملة في التدريب األمني " بالمرتبة السادسة من حيث محايدة 
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(, وانحممراف معيمماري 2مممن  3582أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بمتوسممط حسممابي )

(25092.) 

( وهي" يتم تبسيط اإلجراءات المتصلة بالتدريب باسمتمرار" 82جاءت العبارة رقم ) .1

 3581من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسمط حسمابي )بالمرتبة السابعة 

 (.05212(, وانحراف معياري )2من 

( وهممي" قيممادة الشمرطة العسممكرية الخاصممة لمديها قناعممة تامممة 2جماءت العبممارة رقمم ) .2

بمفهوم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة " بالمرتبة الثامنة من حيث محايمدة أفمراد عينمة 

 (.25091(, وانحراف معياري )2من  3588بمتوسط حسابي )الدراسة عليها 

( وهمي" تتبنمى اإلدارة المسمئولة عمن التمدريب سياسمة البماب 83جاءت العبارة رقم ) .9

المفتممو  " بالمرتبممة التاسممعة مممن حيممث محايممدة أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بمتوسممط 

 (.05926(, وانحراف معياري )2من  3528حسابي )

( وهي" مكان التمدريب مناسمب دائمما " بالمرتبمة العاشمرة 81)جاءت العبارة رقم  .20

(, 2ممممن  3528ممممن حيمممث محايمممدة أفمممراد عينمممة الدراسمممة عليهممما بمتوسمممط حسمممابي )

 (.25026وانحراف معياري )

( وهي" تهتم القيادة المسمئولة عمن التمدريب بدراسمة ممدى 21جاءت العبارة رقم ) .22

تمدربين عمن التمدريب وممدى االسمتفادة رضا المتمدربين واإلدارات التابعمة لهمؤالء الم

منه " بالمرتبة الحاديمة عشمر ممن حيمث محايمدة أفمراد عينمة الدراسمة عليهما بمتوسمط 

 (.25082(, وانحراف معياري )2من  3502حسابي )

( وهي" يتم االستجابة بسرعة مناسبة للمتطلبات التدريبيمة 88جاءت العبارة رقم ) .28

لتممدريب بالشممرطة العسممكرية الخاصممة مممن قبممل التممي تطلبهمما الجهممات المسممتفيدة مممن ا

المسؤلين "بالمرتبة الثانية عشر من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليهما بمتوسمط 

 (.25036(, وانحراف معياري )2من  3500حسابي )

( وهمممي" هنمماك حمممرص علممى المممتخلص مممن األسممماليب 29جمماءت العبمممارة رقممم ) .23

عشمر ممن حيمث محايمدة أفمراد عينمة الدراسمة التقليدية فمي التمدريب "بالمرتبمة الثالثمة 

 (.25022(, وانحراف معياري )2من  3500عليها بمتوسط حسابي )

( وهي" هناك حوافز تصرف في حاالت التميز للممدربين 22جاءت العبارة رقم ) .21

والمشرفين والمتدربين "بالمرتبة الرابعة عشر من حيث محايدة أفراد عينمة الدراسمة 

 (.25202(, وانحراف معياري )2من  8521)عليها بمتوسط حسابي 

( وهممي" تتمموافر قاعممدة بيانممات ومعلومممات عممن العمليممة 2جمماءت العبممارة رقممم ) .22

التدريبية يستعان بها في اتخاذ القرارات الخاصة بالتدريب "بالمرتبة الخامسمة عشمر 
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(, 2ممممن  8519ممممن حيمممث محايمممدة أفمممراد عينمممة الدراسمممة عليهممما بمتوسمممط حسمممابي )

 (.25286اري )وانحراف معي

( وهممي" يممتم نشمممر ثقافممة الجممودة الشمماملة بممين العممماملين 2جمماءت العبممارة رقممم ) .26

إلقنماعهم بأهميمة جممودة التمدريب األمنممي "بالمرتبمة السادسممة عشمر مممن حيمث محايممدة 

(, وانحممراف معيمماري 2مممن  8510أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بمتوسممط حسممابي )

(25212.) 

أفراد عينة الدراسة غير موافقون على عبارتين من بينما يتضح من النتائ  أن    

 التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر المحور الخاص بمدى

( والتي تم 80-22الخاصة, وتتمثل في العبارات رقم ) العسكرية بالشرطة األمني

ألعلى قيم للمتوسط  ترتيبها تنازليا  حسب عدم موافقة أفراد عينة الدراسة عليها وفقا  

 -الحسابي, ووفقا  ألقل قيم لالنحراف المعياري عند تساوي قيم المتوسط كما يلي:

( وهممي" هنمماك جهممود تبممذل لنشممر المموعي بمبممادئ الجممودة 22جمماءت العبممارة رقممم ) .2

الشاملة وتطبيقها في مجال التدريب " بالمرتبمة األولمى ممن حيمث عمدم موافقمة أفمراد 

 (.25822(, وانحراف معياري )2من  8520بمتوسط حسابي )عينة الدراسة عليها 

( وهمممي" يمممتم تمممدريب العممماملين علمممى اسمممتخدام األسممماليب 80جممماءت العبمممارة رقمممم ) .8

اإلحصائية في قياس األداء التمدريبي " بالمرتبمة الثانيمة ممن حيمث عمدم موافقمة أفمراد 

 (..2.22(, وانحراف معياري )2من  8511عينة الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

يتضح من النتائ  السابقة أن أبرز العبارات التي حصلت على درجة الموافقة من وجهة 

 تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر نظر أفراد عينة الدراسة في المحور المتعلق بمدى

الخاصة  هي )الوقت المتا   العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة

دائما ، هناك تقدير لجهود العاملين في مجال التدريب من  للتدريب كاف ومناسب

مشرفين ومدربين وكذالك المتدربين, هناك اهتمام كاف  لحل المشكالت التي تطرأ على 

العاملين بالتدريب في الشرطة العسكرية الخاصة, هناك اهتمام كافي لتهيئة المناخ 

عملهم بإتقان وبلوغ درجة  المناسب أمام المدربين والمشرفين على التدريب ألداء

الجودة, قيادة الشرطة العسكرية الخاصة تدعم الجهود التي تبذل في تطبيق مبادئ إدارة 

الجودة الشاملة, تقوم القيادة بتذليل كل الصعوبات التي تواجه تطبيق مبادئ إدارة الجودة 

 عبدالعزيز, يسالشاملة في التدريب األمني( و تتفق هذه النتيجة مع نتائ  دراسة الكريد

 المنشئات إدارة في الشاملة الجودة معايير تطبيق صالح والتي تناولت متطلبات

 جدا المهمة المتطلبات األمنية حيث أظهرت نتائ  الدراسة أن من وانعكاساتها الرياضية

 األساليب من التخلص هي الرياضية المنشئات إدارة في الشاملة الجودة معايير لتطبيق

 لتطبيق الالزم األداء مستوى لقياس دقيقة معايير ووضع العمل في ديمةالق اإلدارية

 الجودة معايير تطبيق بخبراء واالستعانة الرياضية بالمنشئات الشاملة الجودة معايير
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فاتل والتي  محمد, الرياضية, كما تتفق مع نتائ  دراسة الشراري بالمنشئات الشاملة

حيث توصلت هذه  الحدود حرس في تطبيقها وإمكانية الشاملة الجودة تناولت إدارة

 من كل نحو الدراسة مجتمع لدى متوسطة بدرجة إيجابي اتجاه الدراسة إلى أن  هناك

 بإشراك العليا اإلدارة الشاملة,قيام الجودة إدارة بفلسفة العليا االدارة ودعم )اقتنا 

الشاملة(,كما تتفق مع  الجودة إدارة بمفهوم , الوعي المختلفة القرار مراحل في العاملين

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق عبدهللا والتي تناولت )إمكانية بن فهد, نتائ  دراسة  الغزي

 مرور الريا (, حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن إدارة مدينة مرور إدارة على

 و هزةاألج:  منها الشاملة الجودة إدارة لتطبيق كثيرة لمستلزمات تحتاج الريا 

 التخلص - للمراجعين المقدمة للخدمات المستمر التحسين في العاملين مشاركة.  التقنيات

 . القديمة اإلدارية األساليب من

 التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر لكي نتحقق من مدى 

(, بعد أن وصفنا t-testالخاصة، قام الباحث بإجراء اختبار) العسكرية بالشرطة األمني

 جميع العبارات الخاصة بالمحور, وجاءت النتائ  كالتالي:

 (.1جدول رقم )

 (one –sample testاختبار )ت( )

 المتوسط ن المحور الثان 
االنحراف 
 المعيارد

 ت
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

 %59حدود الثقة

 األعلى األدنى

تطبيق  متطلبات توافر مدى
 الشاملة الجودة إدارةمبادئ 

 بالشرطة األمن  التدريب على
 .الخاصة العسكرية

234 
3.217 0.6565 

-
02.881 

800.111 1.111 ** 0.000 0.018 

أقممممل مممممن الداللممممة  )0.000  (إذن بممممما أن الخطممممأ مممممن النممممو  األول

إذن نرف  الفر  الصفري , ونقبل الفرضية البديلة بأن  )0.05 (اإلحصائية

وسمميتم قبممول الفممر  الصممفري عنممد الحممدود   4 ال يسمماوي متوسممط المجتمممع

إذن أفممممراد عينممممة الدراسممممة  %95  (عنممممد مسممممتوى ثقممممة4.4.2,  4.144)

تطبيممق  متطلبممات تمموافر محايممدون فممي ممموافقتهم علممى المحممور الخمماص بمممدى

 العسكرية. بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة مبادئ إدارة

 األمنف  التفدريب واقفع على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة مدى ما السؤال الثال :

 الخاصة؟ العسكرية بالشرطة
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 األمنمي التمدريب واقمع علمى الشماملة الجمودة إدارة تطبيمق مبمادئ  للتعرف على ممدى    

الخاصمممة, تمممم حسممماب التكمممرارات والنسمممب المئويمممة والمتوسمممطات  العسمممكرية بالشمممرطة

ية والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسمة وجماءت النتمائ  الحسابية واالنحرافات المعيار

 كما يوضحها الجدول التالي:  

 

 ( .1جدول رقم )

 على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  بمدى استجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات المتعلقة

أعلى متوسط حساب , وأقل الخاصة, مرتبة تنازلياً حسب  العسكرية بالشرطة األمن  التدريب واقع

 انحراف معيارد ف  حالة تساود المتوسط الحساب  .

رة
با
لع
 ا
قم
 ر

ت  العبارة
را
را
تك
ال

ب
س
لن
وا

 

 درجة الموافقة

ط 
س
تو
لم
ا

 
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

د
ار
عي
لم
ا

 

كا
ة 
يم
ق

4
 

لة
ال
لد
ا

ب 
تي
تر
ال

 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1. 

يسهم بفرامج التفدريب األمنف  
بالفعففففففل ففففففف  رفففففففع كفففففففاءة 
المتفففففففففففففدربين بالشفففففففففففففرطة 

 العسكرية.

 8 21 45 128 32 ك
3.66 .941 

192.0
25 

.8..** 1 
٪ 13.7 54.7 19.2 9 3.4 

. 
أوجه قصور فف  بفرامج  هناك

 التدريب األمن .

 10 20 46 128 30 ك
3.63 .959 

191.2
1 

.8..** 2 
٪ 12.8 54.7 19.7 8.5 4.3 

10 

تمففنح شففهادات تقففدير ويكففرم 
المدربون والمتفدربون بنهايفة 

 دورات التدريب.

 2 19 79 102 32 ك
3.61 .853 

151.3
4 

.8..** 3 
٪ 13.7 43.6 33.8 8.1 0.9 

. 
هناك تحرك مستمر من جانب 
المسففئولين لتحسففين مسففتوى 

 التدريب األمن .

 5 19 66 122 22 ك
3.59 .851 

195.7
00 

.8..** 4 
٪ 9.4 52.1 28.2 8.1 2.1 

4 

بفففرامج التفففدريب التففف  تقفففدم 
للمتدربين بالشرطة العسكرية 
مناسفففففففففبة لرففففففففففع مهفففففففففارة 

 المتدربين بالفعل.

 8 26 68 111 21 ك

3.47 .927 
153.3

0 
.8..** 5 

٪ 9 47.4 29.1 11.1 3.4 

1 
هنففففاك رقابففففة علففففى تطبيففففق 

 برامج التدريب األمن . 

 8 23 79 104 20 ك
3.45 .907 

151.6
8 

.8..** 6 
٪ 8.5 44.4 33.8 9.8 3.4 

11 
تعمففل بففرامج التففدريب األمنفف  
علفففى تفففوفر المتفففدرب الكففففؤ 

 بالشرطة العسكرية.

 11 20 78 112 13 ك
3.41 .900 

178.7
7 

.8..** 7 
٪ 5.6 47.9 33.3 8.5 4.7 
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. 

يفففتم تعفففديل بفففرامج التفففدريب 
االمنففف  لتتناسفففب مفففع تطفففور 
مجفففففففال العمفففففففل بالشفففففففرطة 

 العسكرية.

 7 28 78 109 12 ك
3.39 .873 

170.7
4 

.8..** 8 
٪ 5.1 46.6 33.3 12 3 

0 
يفففتم ت فففف  وعففف ج أد خطفففأ 

بففففرامج التففففدريب يظهففففر ففففف  
 االمن .

 6 24 92 101 11 ك
3.37 .830 

180.4
8 

.8..** 9 
٪ 4.7 43.2 39.3 10.3 2.6 

10 

يشفففففعر المتفففففدربون بأهميفففففة 
حصففففص البففففرامج التدريبيففففة 

 واالنتظام فيها.

 7 30 85 94 18 ك
3.37 .909 

136.3
8 

.8..** 
1
0 

٪ 7.7 40.2 36.3 12.8 3 

1. 

يشففعر المففدربون والمتففدربون 
بففأنهم جففزء هففام مففن الشففرطة 

 العسكرية.

 12 23 90 90 19 ك
3.35 .947 

134.2
4 

.8..** 11 
٪ 8.1 38.5 38.5 9.8 5.1 

4. 
ال يعتمفففد علفففى مفففدرب واحفففد 

 فقط ف  تقييم المتدربين .

 13 24 85 91 21 ك
3.35 .975 

14400
0 

.8..** 14 
٪ 9 38.9 36.3 410.3 5.6 

13 

يرتفع مكانفة المتفدربين الفذين 
يجتففازون الففدورات التدريبيففة 

 لدى المسئولين.

 7 26 110 82 9 ك
3.26 .820 

185.4
4 

.8..** 13 
٪ 3.8 35 47 11.1 3 

0 
عففففففدد الففففففدورات التدريبيففففففة 
مناسففففففبة لمتطلبففففففات العمففففففل 

 بالشرطة العسكرية.

 8 41 81 91 13 ك
3.26 .928 

124.0
3 

.8..** 10 
٪ 5.6 38.9 34.6 17.5 3.4 

14 
يحظففى المففدربين بتقففدير كبيففر 

 من جانب المسئولين.

 8 22 113 85 6 ك
3.25 .797 

205.7
00 

.8..** 1. 
٪ 2.6 36.3 48.3 9.4 3.4 

11 

يسففهم المففدربون والمتففدربون 
فففف  حفففل المشفففاكل والعوائفففق 
 الت  تواجه برامج التدريب.

 6 34 101 83 10 ك
3.24 .847 

158.7
7 

.8..** 10 
٪ 4.3 35.5 43.2 14.5 2.6 

1. 

يل ففففففى البرنففففففامج التففففففدريب  
األمن  الذد ال يلبف  متطلبفات 

 جودة التدريب فورا.

 14 36 106 60 18 ك
3.14 .971 

121.8
11 

.8..** 1. 
٪ 7.7 25.6 45.3 15.4 6 

44 
المشفففففرفون علفففففى التفففففدريب 
يقيمففففون المتففففدربون تقييمففففا 

 879. 3.13 15 26 113 74 6 ك
175.8

.8..** 1. 
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 7 6.4 11.1 48.3 31.6 2.6 ٪ موضوعيا.

1 
يتوافر حوافز ماديفة ومعنويفة 
 للمدربين بالشرطة العسكرية.

 .1 39 98 62 19 ك
3.12 1.009 99.03 .8..** 11 

٪ 8.1 26.5 41.9 16.7 6.8 

3 
هنففاك حففوافز تصففرف النتظففام 
 المتدربين بدورات التدريب.

 10 39 118 57 10 ك
3.08 .866 169.7 .8..** 4. 

٪ 4.3 24.4 50.4 16.7 4.3 

4. 
يؤخفففذ بفففرأد المتفففدربين فففف  

 تعديل برامج التدريب.

 21 46 112 48 7 ك
2.89 .934 138.9

4 
.8..** 41 

٪ 3 20.5 47.9 19.7 9 

41 

القفففرارات المتصفففلة بصفففياغة 
بفففرامج التفففدريب يشفففارك فهفففا 
المففففففففففدربون والمتففففففففففدربون 

 بالشرطة العسكرية.

 31 61 86 50 6 ك
2.74 1.021 78.26

4 
.8..** 44 

٪ 2.6 21.4 36.8 26.1 13.2 

40 

يؤخذ بوجهات نظر عدد كبيفر 
مفففففففن منسففففففففوب  الشففففففففرطة 
العسفففكرية فففف  تقيفففيم بفففرامج 

 التدريب األمن .

 48 45 74 53 14 ك
2.74 1.191 310.1 .8..** 43 

٪ 6 22.6 31.6 19.2 20.5 

43 

يشففجع المفففدربون المتفففدربون 
علفففففى التقفففففويم فففففف  بفففففرامج 

 التدريب بشكل دائما.

 56 58 50 60 10 ك
2.62 1.221 3.030

. 
.8..** 40 

٪ 4.3 25.6 21.4 24.8 23.9 

1. 

تتففففففففوافر قاعففففففففدة بيانفففففففففات 
ومعلومففففففات عففففففن العمليففففففة 
التدريبية األمنية مسفتعان بهفا 
ففف  اتخففاذ القففرارات الخاصففة 

 بالتدريب.

 50 74 55 46 9 ك

2.53 1.143 48.00 .8..** 4. 
٪ 3.8 19.7 23.5 31.6 21.4 

40 

يؤخففففذ بففففالتقويم ففففف  بففففرامج 
التففففففففدريب ففففففففف  الترقيففففففففات 

 بالشرطة العسكرية.

 70 62 50 42 10 ك
2.40 1.208 000.. .8..** 40 

٪ 4.3 17.9 21.4 26.5 29.9 

 محايد 0.620 3.19 المتوسط الحساب  العام

  

 ف أقل.    ..8.**فروق دالة عند مستوى 
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من خالل النتائ  الموضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم 

 األمني التدريب واقع على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة على المحور الخاص بمدى

( وهو متوسط يقع في الفئة 2من  3529بمتوسط حسابي ) الخاصة العسكرية بالشرطة

( 3510إلى أقل من  8560الثالثة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراو  مابين )

 وهي الفئة التي تشير إلى درجة المحايدة في الموافقة على أداة الدراسة.

ت كانت دالة إحصائيا  عند مستوى ويتضح من النتائ  أن قيم مربع كاي لجميع العبارا 

فأقل مما يبين  تباين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول استجاباتهم على  0002

 األمني التدريب واقع على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة المحور الخاص بمدى

 الخاصة. العسكرية بالشرطة

ويتضممح مممن النتممائ  أن هنمماك تفمماوت فممي موافقممة أفممراد عينممة الدراسممة علممى المحممور    

 بالشمرطة األمنمي التمدريب واقمع علمى الشماملة الجمودة تطبيق مبمادئ إدارة الخاص بمدى

( وهمذه 3566إلمى 8510الخاصمة, حيمث تراوحمت متوسمطات مموافقتهم ممابين ) العسكرية

ثالثة والرابعة( ممن فئمات المقيماس الخماسمي والالتمي المتوسطات تقع في الفئة) الثانية وال

تشير إلى درجة )غير موافق, محايد, موافق( على أداة الدراسة مما يوضمح التفماوت فمي 

 الجممودة تطبيممق مبممادئ إدارة موافقممة أفممراد عينممة الدراسممة علممى المحممور الخمماص بمممدى

يمث يتضمح ممن النتمائ  الخاصة, ح العسكرية بالشرطة األمني التدريب واقع على الشاملة

تطبيمق  أن أفراد عينة الدراسة موافقون على سبعة عبمارات ممن  المحمور الخماص بممدى

الخاصممة,  العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب واقممع علممى الشمماملة الجممودة مبممادئ إدارة

( والتمممي تمممم ترتيبهمما تنازليممما  حسمممب 22-9-8-1-21-2-21وتتمثممل فمممي العبمممارات رقممم )

نممة الدراسممة عليهمما وفقمما  ألعلممى قمميم للمتوسممط الحسممابي, ووفقمما  ألقممل قمميم موافقممة أفممراد عي

 -لالنحراف المعياري عند تساوي قيم المتوسط كما يلي:

( وهمي" يسمهم بمرام  التمدريب األمنمي بالفعمل فمي رفمع كفماءة 21جاءت العبارة رقمم ) .2

نمة الدراسمة المتدربين بالشرطة العسكرية " بالمرتبة األولى من حيث موافقمة أفمراد عي

 (.05912(, وانحراف معياري )2من  3566عليها بمتوسط حسابي )

( وهي"هناك أوجه قصور في برام  التدريب األمني " بالمرتبمة 2جاءت العبارة رقم ) .8

(, 2ممن  3563الثانية ممن حيمث موافقمة أفمراد عينمة الدراسمة عليهما بمتوسمط حسمابي )

 (.05929وانحراف معياري )

( وهممي" تمممنح شممهادات تقممدير ويكممرم المممدربون والمتممدربون 21)جمماءت العبممارة رقممم  .3

بنهاية دورات التدريب " بالمرتبة الثالثة ممن حيمث موافقمة أفمراد عينمة الدراسمة عليهما 

 (.05223(, وانحراف معياري )2من  3562بمتوسط حسابي )
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( وهممي" هنمماك تحممرك مسممتمر مممن جانممب المسممئولين لتحسممين 1جمماءت العبممارة رقممم ) .1

التدريب األمني " بالمرتبة الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليهما مستوى 

 (.05222(, وانحراف معياري )2من  3529بمتوسط حسابي )

( وهممي" بممرام  التممدريب التممي تقممدم للمتممدربين بالشممرطة 8جمماءت العبممارة رقممم ) .2

حيممث  العسممكرية مناسممبة لرفممع مهممارة المتممدربين بالفعممل " بالمرتبممة الخامسممة مممن

(, وانحممراف 2مممن  3511موافقممة أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بمتوسممط حسممابي )

 (.05981معياري )

( وهي" هناك رقابة على تطبيمق بمرام  التمدريب األمنمي " 9جاءت العبارة رقم ) .6

بالمرتبممة السادسممة مممن حيممث موافقممة أفممراد عينممة الدراسممة عليهمما بمتوسممط حسممابي 

 (.7...0(, وانحراف معياري )2من  3512)

( وهي" تعمل برام  التدريب األمني على توفر المتمدرب 22جاءت العبارة رقم ) .1

الكفؤ بالشرطة العسكرية "بالمرتبة السابعة من حيث موافقمة أفمراد عينمة الدراسمة 

 (.05900(, وانحراف معياري )2من  3512عليها بمتوسط حسابي )

عبارة من  21في موافقتهم على  كما يتضح من النتائ  أن أفراد عينة الدراسة محايدون

 األمنمي التمدريب واقمع علمى الشماملة الجمودة تطبيمق مبمادئ إدارة المحور الخاص بمدى

-28-1-23-82-22-26-6-2الخاصة, وتتمثل فمي العبمارات رقمم ) العسكرية بالشرطة

(والتي تم ترتيبها تنازليا  حسمب محايمدة أفمراد عينمة -29-20-88-2-3-80-82-86-83

عليها وفقا  ألعلى قيم للمتوسط الحسمابي, ووفقما  ألقمل قميم لالنحمراف المعيماري الدراسة 

 -عند تساوي قيم المتوسط كما يلي:

( وهي" يتم تعديل برام  التدريب األمني لتتناسب مع تطور 2جاءت العبارة رقم ) .2

مجال العمل بالشرطة العسكرية " بالمرتبة األولى من حيث محايدة أفراد عينة 

 (.05213(, وانحراف معياري )2من  3539عليها بمتوسط حسابي ) الدراسة

( وهي" يتم تالفي وعالج أي خطأ يظهر في برام  التدريب 6جاءت العبارة رقم ) .8

األمني" بالمرتبة الثانية من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط حسابي 

 (.05230(, وانحراف معياري )2من  3531)

( وهي" يشعر المتدربون بأهمية حصص البرام  التدريبية 26قم )جاءت العبارة ر .3

واالنتظام فيها"بالمرتبة الثالثة من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط 

 (.05909(, وانحراف معياري )2من  3531حسابي )

( وهي" يشعر المدربون والمتدربون بأنهم جزء هام من 22جاءت العبارة رقم ) .1

العسكرية "بالمرتبة الرابعة من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليها الشرطة 

 (.05911(, وانحراف معياري )2من  3532بمتوسط حسابي )
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( وهي" يشعر المدربون والمتدربون بأنهم جزء هام من 82جاءت العبارة رقم ) .2

ا الشرطة العسكرية "بالمرتبة الخامسة من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليه

 (.05912(, وانحراف معياري )2من  3532بمتوسط حسابي )

( وهي" يرتفع مكانة المتدربين الذين يجتازون الدورات 23جاءت العبارة رقم ) .6

التدريبية لدى المسئولين "بالمرتبة السادسة من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة 

 (.05280(, وانحراف معياري )2من  3586عليها بمتوسط حسابي )

( وهي" عدد الدورات التدريبية مناسبة لمتطلبات العمل 1ءت العبارة رقم )جا .1

بالشرطة العسكرية "بالمرتبة السابعة من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليها 

 (.05982(, وانحراف معياري )2من  3586بمتوسط حسابي )

سئولين ( وهي" يحظى المدربين بتقدير كبير من جانب الم28جاءت العبارة رقم ) .2

"بالمرتبة الثامنة من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط حسابي 

 (.05191(, وانحراف معياري )2من  3582)

( وهي"يسهم المدربون والمتدربون في حل المشاكل 29جاءت العبارة رقم ) .9

والعوائق التي تواجه برام  التدريب "بالمرتبة التاسعة من حيث محايدة أفراد عينة 

 (.05211(, وانحراف معياري )2من  3581الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

( وهي" يلغى البرنام  التدريبي األمني الذي ال يلبي 20جاءت العبارة رقم ) .20

متطلبات جودة التدريب فورا"بالمرتبة العاشرة من حيث محايدة أفراد عينة 

 (.05912) (, وانحراف معياري2من  3521الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

( وهي"المشرفون على التدريب يقيمون المتدربون تقييما 88جاءت العبارة رقم ) .22

موضوعيا "بالمرتبة الحادية عشر من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليها 

 (.05219(,وانحراف معياري )2من  3523بمتوسط حسابي )

ربين بالشرطة ( وهي" يتوافر حوافز مادية ومعنوية للمد2جاءت العبارة رقم ) .28

العسكرية "بالمرتبة الثانية عشر من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليها 

 (.25009(,وانحراف معياري )2من  3528بمتوسط حسابي )

( وهي" هناك حوافز تصرف النتظام المتدربين بدورات 3جاءت العبارة رقم ) .23

دراسة عليها بمتوسط التدريب "بالمرتبة الثالثة عشر من حيث محايدة أفراد عينة ال

 (.05266(,وانحراف معياري )2من  3502حسابي )

( وهي" يؤخذ برأي المتدربين في تعديل برام  التدريب 80جاءت العبارة رقم) .21

"بالمرتبة الرابعة عشر من حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط حسابي 

 (.05931(,وانحراف معياري )2من  8529)
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( وهي"القرارات المتصلة بصياغة برام  التدريب يشارك 82)جاءت العبارة رقم .22

فها المدربون والمتدربون بالشرطة العسكرية "بالمرتبة الخامسة عشر من حيث 

(,وانحراف 2من  8511محايدة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط حسابي )

 (.25082معياري )

ن منسوبي ( وهي" يؤخذ بوجهات نظر عدد كبير م86جاءت العبارة رقم) .26

الشرطة العسكرية في تقييم برام  التدريب األمني "بالمرتبة السادسة عشر من 

(,وانحراف 2من  8511حيث محايدة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط حسابي)

 (.25292معياري )

( وهي" يشجع المدربون المتدربون على التقويم في 83جاءت العبارة رقم) .21

المرتبة السابعة عشر من حيث محايدة أفراد عينة برام  التدريب بشكل دائما "ب

 (.25882(,وانحراف معياري )2من  8568الدراسة عليها بمتوسط حسابي)

كما يتضح من النتائ  أن أفراد عينة الدراسة غير موافقون على عبارتين ممن المحمور 

 بالشمرطة األمني التدريب واقع على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة الخاص بمدى

(واللتممين تممم ترتيبهمما تنازليمما  حسممب 81-22الخاصممة, وهممما العبممارتين رقممم ) العسممكرية

عممدم موافقممة الدراسممة عليهمما وفقمما  ألعلممى قمميم للمتوسممط الحسممابي, ووفقمما  ألقممل قمميم 

 -لالنحراف المعياري عند تساوي قيم المتوسط كما يلي:

لومات عن العملية التدريبية ( وهي" تتوافر قاعدة بيانات ومع22جاءت العبارة رقم) .2

األمنية مستعان بها في اتخاذ القرارات الخاصة بالتدريب "بالمرتبة األولى من حيث 

(,وانحراف معياري 2من  8523عدم موافقة عينة الدراسة عليها بمتوسط حسابي)

(25213.) 

( وهي" يؤخذ بالتقويم في برام  التدريب في الترقيات 81جاءت العبارة رقم) .8

بالشرطة العسكرية "بالمرتبة الثانية من حيث عدم موافقة عينة الدراسة عليها 

 (.25802(,وانحراف معياري )2من  8510بمتوسط حسابي)

  يتضح من النتائ  السابقة أن أبرز العبارات التي حصلت على درجة الموافقة من

 الجودة دارةتطبيق مبادئ إ وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في المحور المتعلق بمدى

الخاصة هي)يسهم برام   العسكرية بالشرطة األمني التدريب واقع على الشاملة

التدريب األمني بالفعل في رفع كفاءة المتدربين بالشرطة العسكرية,هناك أوجه قصور 

في برام  التدريب األمني, تمنح شهادات تقدير ويكرم المدربون والمتدربون بنهاية 

حرك مستمر من جانب المسئولين لتحسين مستوى التدريب دورات التدريب, هناك ت

األمني, برام  التدريب التي تقدم للمتدربين بالشرطة العسكرية مناسبة لرفع مهارة 

 علي بن عبدالخالق, المتدربين بالفعل(, وتتفق هذه النتيجة مع نتائ  دراسة القحطاني

 برام  في الشاملة لجودةا إدارة تطبيق متطلبات توفر , والتي تناولت مدى(8022)
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المكرمة, حيث أظهرت هذه الدراسة أن   مكة العام بمنطقة األمن تدريب مدينة تدريب

 برام  في الشاملة الجودة إدارة تطبيق إسهامات على البحث موافقون عينة أفراد

 علي, بمنطقة, وتتفق أيضا  مع نتائ  دراسة المهيدب العام األمن تدريب مدينة تدريب

األمنية,  األجهزة في تطبيقها وإمكانية الشاملة الجودة هللا والتي تناولت إدارة عبد بن

 مشاركة على الريا  منطقة بشرطة العليا اإلدارة حيث أظهرت النتائ  التالية )تعمل

 لديها الريا  منطقة بشرطة العليا القرار, القيادات إتخاذ مراحل جميع في العاملين

 لديهم الريا  منطقة شرطة منسوبي الشاملة, إن الجودة رةإدا تطبيق بكيفية المعرفة

 منطقة بشرطة العليا اإلدارة الشاملة, تستخدم الجودة إدارة لتطبيق واالستعداد الوعي

 بشرطة( التنظيمي المناخ) العمل العمل, بيئة مشاكل تشخيص في علميا   منهجا   الريا 

 منطقة بشرطة العليا اإلدارة الشاملة, تهتم لجودة إدارة لتطبيق مناسبة الريا  منطقة

 بشرطة العليا القيادة وتبنيه, لدى مناقشته على وتحرص اآلخر الرأي بسجا الريا 

 الشاملة( الجودة إدارة مفهوم لتطبيق التام االستعداد الريا  منطقة

 التممممدريب واقممممع علممممى الشمممماملة الجممممودة تطبيممممق مبممممادئ إدارة لكممممي نتحقممممق مممممن مممممدى 

(,بعمممد أن t-testالخاصمممة، قمممام الباحمممث بمممإجراء اختبمممار) العسمممكرية بالشمممرطة األمنمممي

 وصفنا جميع العبارات الخاصة بالمحور, وجاءت النتائ  كالتالي:
 (10جدول رقم )

 (one –sample testاختبار )ت( )

 المتوسط ن المحور الثال 
االنحراف 
 المعيارد

 ت
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

 %59حدود الثقة

 األعلى األدنى

 تطبيق مبادئ إدارة مدى
 واقع على الشاملة الجودة
 بالشرطة األمن  التدريب

 الخاصة العسكرية

234 
3.19 0.620 

-1160.. 2006444 46444 
** 

06110 062.0 

 فأقل.  .464*دالة عند مستوى داللة

قممممل مممممن الداللممممة  )0.000  (إذن بممممما أن الخطممممأ مممممن النممممو  األول

إذن نرف  الفر  الصفري , ونقبل الفرضية البديلة بأن  )0.05 (اإلحصائية

وسمميتم قبممول الفممر  الصممفري عنممد الحممدود   4 متوسممط المجتمممع ال يسمماوي

إذن أفممممراد عينممممة الدراسممممة  %95  (عنممممد مسممممتوى ثقممممة4.274,  4.114)

 الجمودة تطبيمق مبمادئ إدارة محايدون في موافقتهم على المحور الخاص بممدى

 بالشممرطة الخاصممة العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب عواقمم علممى الشمماملة

 العسكرية.
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 على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه  الت  المعوقات ما السؤال الرابع:

الخاصة؟ العسكرية بالشرطة األمن  التدريب  

 علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ  تواجممه  التممي للتعممرف علممى المعوقممات    

الخاصممة, تممم حسمماب التكممرارات والنسممب المئويممة  العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب

والمتوسطات الحسابية واالنحرافمات المعياريمة والرتمب السمتجابات أفمراد عينمة الدراسمة 

 وجاءت النتائ  كما يوضحها الجدول التالي:  

 (11جدول رقم )

 الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه الت  بالمعوقات استجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات المتعلقة

الخاصة, مرتبة تنازلياً حسب أعلى متوسط حساب ,  العسكرية بالشرطة األمن  التدريب على الشاملة

 وأقل انحراف معيارد ف  حالة تساود المتوسط الحساب  .

رة
با
لع
 ا
قم
 ر

 العبارة

ب
س
لن
وا
ت 
را
را
تك
ال

 

 درجة الموافقة

 
اب
س
ح
 ال
ط
س
تو
لم
ا

د 
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

كا
ة 
يم
ق

4
 

لة
ال
لد
ا

 

ال
ب
تي
تر

 

موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

. 
عدم عقد دورات كافية ف  موضوع 
 إدارة الجودة الشاملة بشكل عام .

 2 6 16 94 116 ك
4.350 0.7895 

248.64 .8..** 1 

٪ 49.6 40.2 6.8 2.6 0.9 

0 
وجود وع  كاف  بمبادئ عدم 

 ومفهوم إدارة الجودة الشاملة .

 4 6 19 83 122 ك
 

4.337 
 

0.8649 
240.05 .8..** 2 

٪ 52.1 35.5 8.1 2.6 1.7 

. 
عدم وجود وع  كاف  بأهمية 
تطبيق الجودة الشاملة على 

 التدريب األمن  .

 4 9 19 85 117 ك
4.290 0.8988 

222.66 .8..** 3 
٪ 50 36.3 8.1 3.8 1.7 

1 
سيطرة الروتين اإلدارد ف  اتخاذ 

 القرارات.

 5 6 17 99 107 ك
4.269 0.8692 

227.53 .8..** 4 
٪ 45.7 42.3 7.3 2.6 2.1 

عدم وجود معايير دقيقة لقياس  1
 األداء التدريب 

 0 4 19 107 100 ك

4.260 0.8158 
232.70 .8..** 5 

٪ 42.7 45.7 8.1 1.7 1.7 

3 
قلة العاملين المتخصصين ف  
تطبيق إدارة الجودة الشاملة ف  

 مجال التدريب األمن  .

 5 2 33 80 114 ك
4.264 0.8876 

204.33 .8..** 6 
٪ 48.7 34.2 14.1 0.9 2.1 

4 
عدم وجود قاعدة بيانات إحصائية 
 دقيقة خاصة بالتدريب األمن  .

 3 6 24 107 94 ك

4.209 0.8254 
212.70 .8..** 7 

٪ 40.2 45.7 10.3 2.6 1.3 

1. 
التعجل ف  تحقيق نتائج تدريبية 
سريعة من جانب المستفيدين 

 3 7 40 113 71 ك
4.034 0.8433 

181.98 .8..** 8 
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موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 1.3 3 17.1 48.3 30.3 ٪ بالتدريب .

0 
نقص الدعم من صاحب اإلدارة 

 العليا .

 3 8 38 125 60 ك
3.987 0.8207 

209.20 .8..** 9 

٪ 25.6 53.4 16.2 3.4 1.3 

. 
النزعة المركزية ف  اإلدارة مما 
يعوق المشاركة الفعالة من جانب 
 العاملين ف  برامج التدريب .

 5 5 57 102 65 ك
3.927 0.8929 149.07 .8..** 10 

٪ 27.8 43.6 24.4 2.1 2.1 

ط الحساب  العامالمتوس  
4.19 0.679 

 موافق

 ف أقل.     ..8.**فروق دالة عند مستوى 

من خالل النتائ  الموضحة أعاله يتضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون على  محور   

 بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ تواجه التي المعوقات

 ( 2من  1529بمتوسط حسابي ) الخاصة العسكرية

وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي والتي تتراو  مابين 

 ( وهي الفئة التي تشير إلى درجة الموافقة على أداة الدراسة.1530إلى أقل من  3510)

توى ويتضح من النتائ  أن قيم مربع كاي لجميع العبارات كانت دالة إحصائيا  عند مس 

فأقل مما يبين  تباين وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول استجاباتهم على محور  0002

 بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ تواجه التي المعوقات

 الخاصة ة. العسكرية

ويتضممح مممن النتممائ  أن هنمماك تفمماوت فممي موافقممة أفممراد عينممة الدراسممة علممى محممور    

 بالشمرطة األمنمي التمدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ تواجه التي معوقاتال

( وهمذه 15320إلمى3598الخاصة, حيث تراوحمت متوسمطات مموافقتهم ممابين ) العسكرية

المتوسممطات تقممع فممي الفئتممين) الرابعممة والخامسممة( مممن فئممات المقيمماس الخماسممي واللتممين 

بشممدة( علممى أداة الدراسممة مممما يوضممح التفمماوت فممي تشمميران إلممى درجممة )موافممق, موافممق 

 الجمودة إدارة تطبيق مبمادئ تواجه التي موافقة أفراد عينة الدراسة على محور المعوقات

الخاصممة حيممث يتضمح مممن النتممائ  أن  العسمكرية بالشممرطة األمنممي التمدريب علممى الشماملة

تطبيمق  تواجمه التمي تأفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على سبعة عبارات من  المعوقا

الخاصمة, وتتمثمل  العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب علمى الشاملة الجودة إدارة مبادئ

( والتي تم ترتيبها تنازليا  حسب موافقمة أفمراد عينمة 8-3-2-9-1-6-2في العبارات رقم )
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الدراسممة عليهمما بشممدة وفقمما  ألعلممى قمميم للمتوسممط الحسممابي, ووفقمما  ألقممل قمميم لالنحممراف 

 -معياري عند تساوي قيم المتوسط كما يلي:ال

( وهممي" عممدم عقممد دورات كافيممة فممي موضممو  إدارة الجممودة 2جمماءت العبممارة رقممم ) .2

الشاملة بشكل عام " بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها  بشمدة 

 (.051292(, وانحراف معياري )2من  1523بمتوسط حسابي )

( وهمي" عمدم وجمود وعمي كمافي بمبمادئ ومفهموم إدارة الجمودة 6جاءت العبمارة رقمم ) .8

الشاملة " بالمرتبة الثانية من حيث موافقمة أفمراد عينمة الدراسمة عليهما  بشمدة بمتوسمط 

 (.052619(, وانحراف معياري )2من  1533حسابي )

( وهمي" عمدم وجمود وعمي كمافي بأهميمة تطبيمق الجمودة الشماملة 1جاءت العبارة رقم ) .3

ريب األمنممي " بالمرتبمة الثالثمة مممن حيمث موافقمة أفممراد عينمة الدراسمة عليهمما  علمى التمد

 (.052922(, وانحراف معياري )2من  1589بشدة بمتوسط حسابي )

( وهي" سيطرة الروتين اإلداري في اتخاذ القمرارات " بالمرتبمة 9جاءت العبارة رقم ) .1

ممن  1586بمتوسمط حسمابي )الرابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها  بشدة 

 (.052698(, وانحراف معياري )2

( وهممي" عممدم وجممود معممايير دقيقممة لقيمماس األداء التممدريبي " 2جمماءت العبممارة رقممم ) .2

بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة أفمراد عينمة الدراسمة عليهما  بشمدة بمتوسمط حسمابي 

 (.052222(, وانحراف معياري )2من  15860)

( وهممي" قلممة العمماملين المتخصصممين فممي تطبيممق إدارة الجممودة 3جمماءت العبممارة رقممم ) .6

الشاملة فمي مجمال التمدريب األمنمي " بالمرتبمة السادسمة ممن حيمث موافقمة أفمراد عينمة 

(, وانحممممراف معيمممماري 2مممممن  15861الدراسممممة عليهمممما  بشممممدة بمتوسممممط حسممممابي )

(052216.) 

قيقممة خاصممة ( وهممي" عممدم وجممود قاعممدة بيانممات إحصممائية د8جمماءت العبممارة رقممم ) .1

بالتدريب األمني " بالمرتبة السابعة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسمة عليهما  بشمدة 

 (.05282(, وانحراف معياري )2من  15809بمتوسط حسابي )

 

 كما يتضح من النتائ  أن أفراد عينة الدراسة موافقون على ثالثة عبارات من  المعوقمات

 العسمكرية بالشمرطة األمنمي التدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ تواجه التي

( والتممي تممم ترتيبهمما تنازليمما  حسممب موافقممة 2-1-20الخاصممة, وتتمثممل فممي العبممارات رقممم )

أفراد عينة الدراسة عليها وفقا  ألعلى قيم للمتوسمط الحسمابي, ووفقما  ألقمل قميم لالنحمراف 

 -المعياري عند تساوي قيم المتوسط كما يلي:
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( وهي" التعجمل فمي تحقيمق نتمائ  تدريبيمة سمريعة ممن جانمب 20العبارة رقم ) جاءت .2

المسمتفيدين بالتممدريب" بالمرتبمة األولممى ممن حيممث موافقمة أفممراد عينمة الدراسممة عليهمما  

 (.052133(, وانحراف معياري )2من  15031بمتوسط حسابي )

بالمرتبممة  ( وهممي" نقممص الممدعم مممن صمماحب اإلدارة العليمما "1جمماءت العبممارة رقممم ) .8

(, 2ممن  3592الثانية من حيث موافقة أفراد عينمة الدراسمة عليهما  بمتوسمط حسمابي )

 (.052801وانحراف معياري )

( وهممي" النزعممة المركزيممة فممي اإلدارة مممما يعمموق المشمماركة 2جمماءت العبممارة رقممم ) .3

الفعالممة مممن جانممب العمماملين فممي بممرام  التممدريب " بالمرتبممة الثالثممة مممن حيممث موافقممة 

(, وانحممراف معيمماري 2مممن  3598فممراد عينممة الدراسممة عليهمما  بمتوسممط حسممابي )أ

(052989.) 

 الجودة إدارة تطبيق مبادئ تواجه التي يتضح من النتائ  السابقة أن أبرز المعوقات 

الخاصة هي)عدم عقد دورات كافية في  العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة

بشكل عام, عدم وجود وعي كافي بمبادئ ومفهوم إدارة  موضو  إدارة الجودة الشاملة

الجودة الشاملة, عدم وجود وعي كافي بأهمية تطبيق الجودة الشاملة على التدريب 

, (8022) علي بن عبدالخالق, األمني(, وتتفق هذه النتيجة مع نتائ  دراسة القحطاني

 مدينة تدريب برام  في الشاملة الجودة إدارة تطبيق متطلبات توفر والتي تناولت مدى

 عينة المكرمة,حيث أظهرت هذه الدراسة أن  أفراد مكة العام بمنطقة األمن تدريب

 تدريب بمدينة الشاملة الجودة إدارة تطبيق تواجه معوقات وجود على البحث موافقون

والتي  (8001) حسن بن عبدالمجيد, الشي  , كما تتفق مع نتائ  دراسة آل العام األمن

الريا (, حيث  منطقة جوازات إدارة في تطبيقها وبيان الشاملة الجودة تناولت) إدارة

 من الشاملة الجودة ادارة تطبيق دون تحول التي المعوقات أظهرت نتائ  الدراسة إن

 .مهمة الضباط منظور

  على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  لكي نتأكد من وجود معوقات تواجه 

                   الخاصة، قام الباحث بإجراء اختبار العسكرية بالشرطة األمني التدريب

(t-test:بعد أن وصفنا جميع العبارات الخاصة بالمحور, وجاءت النتائ  كالتالي,) 
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 (24جدول رقم )
 (one –sample testاختبار )ت( )

 المتوسط ن المحور الرابع
االنحراف 
 المعيارد

 ت
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة

 %59حدود الثقة

 األعلى األدنى

تطبيق  تواجه  الت  المعوقات
 الشاملة الجودة إدارة مبادئ 
 بالشرطة األمن  التدريب على

 الخاصة العسكرية

234 
4.19 0.679 

0600. 2006444 46444 ** 0614. 06201 

 فأقل.  .464*دالة عند مستوى داللة

قممممل مممممن الداللممممة  )0.000  (مممممن النممممو  األول إذن بممممما أن الخطممممأ

إذن نرف  الفر  الصفري , ونقبل الفرضية البديلة بأن  )0.05 (اإلحصائية

وسمميتم قبممول الفممر  الصممفري عنممد الحممدود   4 متوسممط المجتمممع ال يسمماوي

إذن أفراد عينة الدراسة موافقون  %95  (عند مستوى ثقة4.2.1,  4.1.6)

 علممى الشماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبمادئ تواجمه التممي علمى  محممور المعوقمات

  الخاصة. العسكرية بالشرطة األمني التدريب

 المبحففوثين أراء ففف  إحصففائية داللففة ذات فففروق هنففاك السففؤال الخففامس: هففل

 ؟ الشخصية لمت يراتهم تبعاً  الدراسة محاور حول

 أوالً:الفروق باخت ف مت ير العمر:

فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابمات أفمراد للتعرف على  ما إذا كانت هناك 

عينة الدراسة طبقا  إلى اختالف متغير العمر استخدم الباحمث " تحليمل التبماين األحمادي " 

(one way Anova لتوضيح داللة الفروق في متوسطات إجابات أفراد عينمة الدراسمة )

 الجدول التالي:طبقا  إلى اختالف متغير العمر وجاءت النتائ  كما يوضحها 

 

 ( 21الجدول رقم )

( للفروق ف  متوسطات إجابات أفراد one way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادد " )

 عينة الدراسة طبقاً إلى اخت ف مت ير العمر"

 

 المجموعات المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف
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 برامج على القائمين معرفة مدى
 العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

 الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم

 1.766 4 7.065 بين المجموعات
 دالة** 000. 6.348

 278. 229 63.721 داخل المجموعات

  233 70.786 المجموع

تطبيق مبادئ  متطلبات توافر مدى
 التدريب على الشاملة الجودة إدارة
 الخاصة العسكرية بالشرطة األمن 

 1.112 4 4.447 بين المجموعات
 دالة* 034. 2.652

 419. 229 95.990 داخل المجموعات

  233 100.43 المجموع

 الجودة إدارة تطبيق مبادئ  مدى
 األمن  التدريب واقع على الشاملة

 الخاصة العسكرية بالشرطة

 1.101 4 4.403 المجموعاتبين 
 دالة* 021. 2.951

 373. 229 85.414 داخل المجموعات

  233 89.817 المجموع

 تطبيق مبادئ  تواجه  الت  المعوقات
 التدريب على الشاملة الجودة إدارة
 الخاصة العسكرية بالشرطة األمن 

 1.643 4 6.574 المجموعاتبين 
 دالة* 006. 3.722

 442. 229 101.11 داخل المجموعات

  233 107.68 المجموع

 فأقل                                  ..8.فأقل                                **فروق دالة عند مستوى  8.1.**فروق دالة عند مستوى 

  

يتضح من خالل النتائ  الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصمائية عنمد مسمتوى  

 علممى القممائمين معرفممة فأقممل فممي اتجاهممات أفممراد عينممة الدراسممة حممول )مممدى 0002داللممة 

 تمموافر الشمماملة, مممدى الجممودة إدارة بمفمماهيم العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب بممرام 

 العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب علمى الشماملة الجمودة تطبيمق مبمادئ إدارة متطلبات

 بالشمرطة األمنمي التمدريب واقمع علمى الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  الخاصة, مدى

 علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ  تواجممه  التممي الخاصممة, المعوقممات العسممكرية

متغيممر العمممر ولتحديممد صممالح الخاصممة( بمماختالف  العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب

الفمروق فمي كمل فئتممين ممن فئمات العمممر نحمو االتجماه حمول هممذا المحمور اسمتخدم الباحممث 

 " وجاءت النتائ  كما يوضحها الجدول التالي:   LSDاختبار"

 ( 22جدول رقم )

 " للفروق ف  كل فئتين من فئات  العمر.LSDنتائج اختبار "
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 ن العمر المحاور
المتوسط 
 الحساب 

 .2من 
أقل  إلى
 .4من 

 سنة

من 
4. 

أقل  إلى
من 
4. 
 سنة

من 
4. 

أقل  إلى
من 
4. 
 سنة

من 
4. 

أقل  إلى
من 
4. 
 سنة

من 
4. 
  إلى

أقل من 
.. 
 سنة

 القائمين معرفة مدى
 التدريب برامج على

 بالشرطة األمن 
 بمفاهيم العسكرية

 الشاملة الجودة إدارة

أقل  إلى .2من   
 3.477273 18 سنة .4من 

-  * * 
* 

أقل  إلى .4من   
 3.573102 97 سنة .4من 

 - * * 
 

أقل  إلى .4من   
 3.820896 67 سنة .4من 

* * -  
 

أقل  إلى .4من   
 3.969368 46 سنة .4من 

* *  - 
 

  إلى .4من   
 3.969697 6 سنة ..أقل من 

*    
- 

 متطلبات توافر مدى
 تطبيق مبادئ إدارة

 على الشاملة الجودة
 األمن  التدريب
 العسكرية بالشرطة

 الخاصة

أقل  إلى .2من   
 2.965021 18 سنة .4من 

-  * * 
 

أقل  إلى .4من   
 3.126766 97 سنة .4من 

 - *  
 

أقل  إلى .4من   
 3.361526 67 سنة .4من 

* * -  
 

أقل  إلى .4من   
 3.335749 46 سنة .4من 

*   - 
 

  إلى .4من   
 2.938272 6 سنة ..أقل من 

    
- 

 تطبيق مبادئ  مدى
 الشاملة الجودة إدارة
 التدريب واقع على

 بالشرطة األمن 
 الخاصة العسكرية

أقل  إلى .2من   
 2.916667 18 سنة .4من 

-  * * 
 

أقل  إلى .4من   
 3.114195 97 سنة .4من 

 - *  
 

أقل  إلى .4من   
 3.326636 67 سنة .4من 

* * -  
 

أقل  إلى .4من   
 3.31689 46 سنة .4من 

*   - 
 

  إلى .4من   
 2.897436 6 سنة ..أقل من 

    
- 

 تواجه  الت  المعوقات
 إدارة تطبيق مبادئ 

 على الشاملة الجودة
 األمن  التدريب
 العسكرية بالشرطة

 الخاصة

أقل  إلى .2من   
 3.777778 18 سنة .4من 

- * *  
* 

أقل  إلى .4من   
 4.327835 97 سنة .4من 

* -  * 
 

أقل  إلى .4من   
 4.20597 67 سنة .4من 

*  -  
 

أقل  إلى .4من   
 4.021739 46 سنة .4من 

 *  - 
 

  إلى .4من   
 4.433333 6 سنة ..أقل من 

*    
- 

  فأقل. ..8.دالة عند مستوى  *فروق     

إحصائية عند مستوى يتضح من خالل النتائ  الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة 

 على القائمين معرفة فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )مدى 0002داللة 

 توافر الشاملة, مدى الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام 
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 العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات

 بالشرطة األمني التدريب واقع على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  دىالخاصة, م

 على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه  التي الخاصة, المعوقات العسكرية

الخاصة(, وأظهر االختبار الفروق لصالح أفراد  العسكرية بالشرطة األمني التدريب

سنة( وذلك في المحور  20إلى أقل من  12من  عينة الدراسة الذين تتراو   أعمارهم )

األول والرابع, بينما أظهر االختبار الفروق  لصالح أفراد عينة الدراسة الذين تتراو  

 سنة( وذلك في المحور الثاني والثالث. 10إلى  32أعمارهم)من

 

 ثانياً:الفروق باخت ف مت ير الرتبة:
لة إحصائية في متوسطات إجابمات أفمراد للتعرف على  ما إذا كانت هناك فروق ذات دال

عينة الدراسة طبقا  إلى اختالف متغير الرتبة استخدم الباحث " تحليمل التبماين األحمادي " 

(one way Anova لتوضيح داللة الفروق في متوسطات إجابات أفراد عينمة الدراسمة )

 الي:طبقا  إلى اختالف متغير الرتبة وجاءت النتائ  كما يوضحها الجدول الت

(20الجدول رقم )  

( للفروق ف  متوسطات إجابات أفراد one way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادد " )

 عينة الدراسة طبقاً إلى اخت ف مت ير الرتبة"

 المجموعات المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 برامج على القائمين معرفة مدى
 العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

 الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم

 بين المجموعات
8.47274

5 
3 2.824248 

 دالة** 0.000 10.42443

 0.270926 230 62.312 داخل المجموعات

  233 70.785 المجموع

تطبيق مبادئ  متطلبات توافر مدى
 التدريب على الشاملة الجودة إدارة
 الخاصة العسكرية بالشرطة األمن 

 بين المجموعات
5.10803

7 
3 1.702679 

 دالة* 0.007 4.108046

 0.414474 230 95.329 داخل المجموعات

  233 100.43 المجموع

 الجودة إدارة تطبيق مبادئ  مدى
 األمن  التدريب واقع على الشاملة

 الخاصة العسكرية بالشرطة

 1.256803 3 3.7704 المجموعاتبين 
 دالة* 0.020 3.359385

 0.374117 230 86.046 داخل المجموعات

  233 89.817 المجموع
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 تطبيق مبادئ  تواجه  الت  المعوقات
 التدريب على الشاملة الجودة إدارة
 الخاصة العسكرية بالشرطة األمن 

 1.659293 3 4.9778 المجموعاتبين 
 دالة* 0.012 3.715637

 0.44657 230 102.71 المجموعاتداخل 

  233 107.68 المجموع

 فأقل                                  ..8.فأقل                                 **فروق دالة عند مستوى  8.1.**فروق دالة عند مستوى 

مستوى يتضح من خالل النتائ  الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  

 برام  على القائمين معرفة فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )مدى 0002داللة 

 متطلبات توافر الشاملة, مدى الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب

 الخاصة, مدى العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة

 العسكرية بالشرطة األمني التدريب واقع على الشاملة الجودة إدارة دئ تطبيق مبا

 األمني التدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه  التي الخاصة, المعوقات

الخاصة( باختالف متغير الرتبة ولتحديد صالح الفروق في كل فئتين  العسكرية بالشرطة

" وجاءت LSDهذا المحور استخدم الباحث اختبار" من فئات الرتبة نحو االتجاه حول

 النتائ  كما يوضحها الجدول التالي:   

 ( 20جدول رقم )

 " للفروق ف  كل فئتين من فئات  الرتبة.LSDنتائج اختبار "

 ن الرتبة المحاور
المتوسط 
 الحساب 

 عقيد مقدم رائد نقيب

 على القائمين معرفة مدى
 بالشرطة األمن  التدريب برامج

 الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية
 الشاملة

 * *  - 3.566206 92 نقيب  

 * * -  3.651308 73 رائد  

  - * * 4.015152 39 مقدم

 -  * * 4.012121 30 عقيد

تطبيق  متطلبات توافر مدى
 الشاملة الجودة مبادئ إدارة

 بالشرطة األمن  التدريب على
 الخاصة العسكرية

  *  - 3.126812 92 نقيب  

  * -  3.131405 73 رائد  

  - * * 3.517569 39 مقدم

 -    3.317284 30 عقيد

 إدارة تطبيق مبادئ  مدى
 واقع على الشاملة الجودة
 بالشرطة األمن  التدريب

 الخاصة العسكرية

  *  - 3.131689 92 نقيب  

 * * -  3.089568 73 رائد  

  - * * 3.403353 39 مقدم

 -  *  3.367949 30 عقيد

تطبيق  تواجه  الت  المعوقات
 الشاملة الجودة إدارة مبادئ 
 بالشرطة األمن  التدريب على

 الخاصة العسكرية

  *  - 4.244565 92 نقيب  

  * -  4.3 73 رائد  

  - * * 3.876923 39 مقدم

 -    4.186667 30 عقيد
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  فأقل. ..8.دالة عند مستوى  *فروق     

يتضح من خالل النتائ  الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 على القائمين معرفة فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )مدى 0002داللة 

 توافر الشاملة, مدى الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام 

 العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة ةتطبيق مبادئ إدار متطلبات

 بالشرطة األمني التدريب واقع على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  الخاصة, مدى

 على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه  التي الخاصة, المعوقات العسكرية

متغير الرتبة, وأظهر االختبار الخاصة(باختالف  العسكرية بالشرطة األمني التدريب

الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة الذين أصحاب الرتبة)مقدم( وذلك في الثالث محاور 

األولى, بينما أظهر االختبار الفروق  لصالح أفراد عينة الدراسة الذين أصحاب 

 الرتبة)رائد( وذلك في المحور الرابع.

 ركة ف  البرامج التدريبية:ثالثاً: الفروق باخت ف مت ير طبيعة المشا

للتعرف على  ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابمات أفمراد 

عينة الدراسة طبقا  إلى اختالف طبيعة المشاركة في البرام  التدريبية اسمتخدم الباحمث " 

( لتوضميح داللمة الفمروق فمي متوسمطات one way Anovaتحليمل التبماين األحمادي " )

جابات أفراد عينمة الدراسمة طبقما  إلمى اخمتالف طبيعمة المشماركة فمي البمرام   التدريبيمة إ

 وجاءت النتائ  كما يوضحها الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

 ( .2الجدول رقم )

( للفروق ف  متوسطات إجابات أفراد one way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادد " )

 طبيعة المشاركة ف  البرامج التدريبية" عينة الدراسة طبقاً إلى اخت ف مت ير

 المجموعات المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف
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 برامج على القائمين معرفة مدى
 العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

 الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم

 1.492324 2 2.984648 بين المجموعات

 دالة* 0.007 5.084388
داخل 

 المجموعات
67.80105 231 0.293511 

  233 70.7857 المجموع

تطبيق مبادئ  متطلبات توافر مدى
 التدريب على الشاملة الجودة إدارة
 الخاصة العسكرية بالشرطة األمن 

 1.133102 2 2.266203 بين المجموعات

 غير دالة 0.072 2.666233
داخل 

 المجموعات
98.1709 231 0.424982 

  233 100.4371 المجموع

 الجودة إدارة تطبيق مبادئ  مدى
 األمن  التدريب واقع على الشاملة

 الخاصة العسكرية بالشرطة

 0.895239 2 1.790479 المجموعاتبين 

 غير دالة 0.0978 2.349288
داخل 

 المجموعات
88.0268 231 0.381068 

  233 89.81728 المجموع

تطبيق  تواجه  الت  المعوقات
 على الشاملة الجودة إدارة مبادئ 
 العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

 الخاصة

 0.247993 2 0.495986 المجموعاتبين 

 غير دالة 0.5867 0.534423
داخل 

 المجموعات
107.1931 231 0.464039 

  233 107.6891 المجموع

 فأقل                                  ..8.فأقل                                 **فروق دالة عند مستوى  8.1.**فروق دالة عند مستوى 

يتضح من خالل النتائ  الموضحة أعاله عدم وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية عنمد     

 متطلبمات تموافر حمول )ممدىفأقل في اتجاهات أفمراد عينمة الدراسمة  0002مستوى داللة 

الخاصمة,  العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب علمى الشماملة الجمودة تطبيق مبادئ إدارة

 العسمكرية بالشمرطة األمنمي التدريب واقع على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  مدى

 التممدريب علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ  تواجممه  التممي الخاصممة, المعوقممات

 الخاصة( باختالف طبيعة المشاركة في البرام  التدريبية العسكرية بالشرطة األمني

 0502بينما يتضح من خالل النتائ  وجود فروق ذات داللة إحصائية عنمد مسمتوى داللمة 

 التمدريب بمرام  علمى القمائمين معرفمة فأقل في اتجاهات أفراد عينمة الدراسمة حول)ممدى

الشاملة(, ولتحديد صالح الفروق في كمل  الجودة إدارة هيمبمفا العسكرية بالشرطة األمني

فئتمين ممن فئمات طبيعمة المشماركة فمي البمرام  التدريبيمة نحمو االتجماه حمول همذا المحمور 

 " وجاءت النتائ  كما يوضحها الجدول التالي:   LSDاستخدم الباحث اختبار"
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 ( .2جدول رقم )

 فئات  طبيعة المشاركة ف  البرامج التدريبية." للفروق ف  كل فئتين من LSDنتائج اختبار "

 ن الرتبة المحاور
المتوسط 
 الحساب 

 متدرب مدرب مشرف

 التدريب برامج على القائمين معرفة مدى
 إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمن 

 الشاملة الجودة

 *  - 3.928904 39 مشرف

  -  3.789322 63 مدرب

 -  * 3.633609 132 متدرب

  فأقل. ..8.دالة عند مستوى  *فروق     

يتضح من خالل النتائ  الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 على القائمين معرفة فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )مدى 0002داللة 

الشاملة(باختالف متغير  الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام 

طبيعة المشاركة في البرام  التدريبية, وأظهر االختبار الفروق لصالح أفراد عينة 

 الدراسة )المشرفين(وذلك ألنهم حازوا على أعلى متوسط حسابي.

 رابعاً: الفروق باخت ف مت ير المؤهل العلم :

متوسطات إجابمات أفمراد للتعرف على  ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في 

عينة الدراسة طبقا  إلمى اخمتالف متغيمر المؤهمل العلممي اسمتخدم الباحمث " تحليمل التبماين 

( لتوضميح داللمة الفمروق فمي متوسمطات إجابمات أفمراد one way Anovaاألحمادي " )

عينممة الدراسممة طبقمما  إلممى اخممتالف متغيممر المؤهممل العلمممي وجمماءت النتممائ  كممما يوضممحها 

 الي :الجدول الت

 ( .2الجدول رقم )

( للفروق ف  متوسطات إجابات أفراد one way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادد " )

 عينة الدراسة طبقاً إلى اخت ف مت ير المؤهل العلم "

 المجموعات المحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

 برامج على القائمين معرفة مدى
 العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

 الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم

 0.646707 2 1.293413 بين المجموعات

2.149724 0.119 

 غير دالة
داخل 

 0.300832 231 69.49228 المجموعات

  233 70.7857 المجموع

 غير دالة 0.904 0.101485 0.044086 2 0.088173 بين المجموعاتتطبيق مبادئ  متطلبات توافر مدى



 

110 
 

ـ

ز

 

 ـ

 التدريب على الشاملة الجودة إدارة
 الخاصة العسكرية بالشرطة األمن 

داخل 
 0.434411 231 100.3489 المجموعات

  233 100.4371 المجموع

 الجودة إدارة تطبيق مبادئ  مدى
 األمن  التدريب واقع على الشاملة

 الخاصة العسكرية بالشرطة

 0.269442 2 0.538884 المجموعاتبين 

0.697157 0.499 

 غير دالة
داخل 

 0.386487 231 89.2784 المجموعات

  233 89.81728 المجموع

تطبيق  تواجه  الت  المعوقات
 على الشاملة الجودة إدارة مبادئ 
 العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

 الخاصة

 1.63879 2 3.277581 المجموعاتبين 

3.625661 0.028 

 دالة
داخل 

 0.451998 231 104.4115 المجموعات

  233 107.6891 المجموع

 فأقل                                  ..8.فأقل                                 **فروق دالة عند مستوى  8.1.**فروق دالة عند مستوى 

يتضح ممن خمالل النتمائ  الموضمحة أعماله عمدم وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية عنمد  

 القمائمين معرفمة فأقل في اتجاهات أفمراد عينمة الدراسمة حمول )ممدى 0002مستوى داللة 

 الشمماملة, مممدى الجممودة إدارة بمفمماهيم العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب بممرام  علممى

 بالشممرطة األمنممي التممدريب علممى الشمماملة الجممودة تطبيممق مبممادئ إدارة متطلبممات تمموافر

 األمنمي التمدريب واقمع على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  الخاصة, مدى العسكرية

 الخاصة( باختالف متغير المؤهل العلمي. العسكرية بالشرطة

 0502بينما يتضح من خالل النتائ  وجود فروق ذات داللة إحصائية عنمد مسمتوى داللمة 

 إدارة تطبيمق مبمادئ  تواجمه  التمي في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول)المعوقماتفأقل 

الخاصممة(, ولتحديممد صممالح  العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب علممى الشمماملة الجممودة

الفروق في كل فئتمين ممن فئمات المؤهمل العلممي نحمو االتجماه حمول همذا المحمور اسمتخدم 

 " وجاءت النتائ  كما يوضحها الجدول التالي:   LSDالباحث اختبار"

 ( 20جدول رقم )

 " للفروق ف  كل فئتين من فئات  المؤهل العلم .LSDنتائج اختبار "

 ن المؤهل العلم  المحاور
المتوسط 
 الحساب 

 جامع 
دبلوم 
 عال 

ماجستير 
 ودكتوراه

 تطبيق مبادئ  تواجه  الت  المعوقات
 التدريب على الشاملة الجودة إدارة

  * - 4.228488 172 جامع 

 * - * 3.770588 17 دبلوم عال 
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ماجستير  الخاصة العسكرية بالشرطة األمن 
 4.217778 45 ودكتوراه

 * 
- 

  فأقل. ..8.دالة عند مستوى  *فروق     

يتضح من خالل النتائ  الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند     

 تواجه  التي فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )المعوقات 0002مستوى داللة 

 العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ 

أظهر االختبار الفروق لصالح أفراد عينة الخاصة(باختالف متغير المؤهل العلمي, و

 الدراسة أصحاب المؤهل العلمي)جامعي(وذلك ألنهم حازوا على أعلى متوسط حسابي.

 

 خامساً: الفروق باخت ف عدد سنوات العمل:

للتعرف على  ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات إجابمات أفمراد 

ف متغير عدد سنوات العمل استخدم الباحث " تحليل التباين عينة الدراسة طبقا  إلى اختال

( لتوضيح داللة الفروق في متوسطات إجابمات أفمراد one way ANOVAsاألحادي " )

عينة الدراسة طبقا  إلى اختالف متغير عدد سنوات العممل وجماءت النتمائ  كمما يوضمحها 

 الجدول التالي 

 ( 21الجدول رقم )

( للفروق ف  متوسطات إجابات أفراد one way ANOVAاألحادد " )نتائج " تحليل التباين 

 عينة الدراسة طبقاً إلى اخت ف مت ير عدد سنوات العمل".

 المجموعات المحاور
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 برامج على القائمين معرفة مدى

 العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

 الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم

 1.754831 3 5.264494 بين المجموعات

 دالة** 0.0008 6.16001
داخل 

 المجموعات
65.5212 230 0.284875 

  233 70.7857 المجموع

 غير دالة 0.06026 2.500226 1.057325 3 3.171976 المجموعاتبين تطبيق مبادئ  متطلبات توافر مدى
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 التدريب على الشاملة الجودة إدارة

 الخاصة العسكرية بالشرطة األمن 

داخل 

 المجموعات
97.26513 230 0.422892 

  233 100.4371 المجموع

 الجودة إدارة تطبيق مبادئ  مدى

 األمن  التدريب واقع على الشاملة

 الخاصة العسكرية بالشرطة

 0.863394 3 2.590181 المجموعاتبين 

داخل  غير دالة 0.08048 2.276592

 المجموعات
87.2271 230 0.379248 

  233 89.81728 المجموع

تطبيق  تواجه  الت  المعوقات

 على الشاملة الجودة إدارة مبادئ 

 العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

 الخاصة

 0.856345 3 2.569035 المجموعاتبين 

 غير دالة 0.13477 1.873662
داخل 

 المجموعات
105.12 230 0.457044 

  233 107.6891 المجموع

 فأقل                                   8.1.**فروق دالة عند مستوى 

يتضح من خالل النتائ  الموضحة أعماله عمدم وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية عنمد    

 متطلبمات تموافر فأقل في اتجاهات أفمراد عينمة الدراسمة حمول )ممدى 0002مستوى داللة 

الخاصمة,  العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب علمى الشماملة الجمودة تطبيق مبادئ إدارة

 العسمكرية بالشمرطة األمنمي التدريب واقع على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  مدى

 التممدريب علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ  تواجممه  التممي الخاصممة, المعوقممات

 الخاصة( باختالف متغير عدد سنوات العمل. العسكرية بالشرطة األمني

 0502ة بينما يتضح من خالل النتائ  وجود فروق ذات داللة إحصائية عنمد مسمتوى داللم

 التمدريب بمرام  علمى القمائمين معرفمة فأقل في اتجاهات أفراد عينمة الدراسمة حول)ممدى

الشماملة( بماختالف عمدد سمنوات العممل,  الجمودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني

ولتحديد صالح الفروق في كل فئتين من فئات عدد سنوات العمل نحمو االتجماه حمول همذا 

 " وجاءت النتائ  كما يوضحها الجدول التالي:   LSDالباحث اختبار"المحور استخدم 
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 ( 04جدول رقم )

 " للفروق ف  كل فئتين من فئات  عدد سنوات العمل.LSDنتائج اختبار "

 المحاور
عدد سنوات 

 العمل
 ن

المتوسط 
 الحساب 

أقل من 
14 

 سنوات

أقل  14من 

 سنة .1من 

 .1من 
أقل من 

 سنة 24

أكثر من 
 سنة 24

 على القائمين معرفة مدى
 األمن  التدريب برامج
 بمفاهيم العسكرية بالشرطة
 الشاملة الجودة إدارة

 14أقل من 
 سنوات

41 3.585366 -  * * 

أقل من  14من 

 سنة .1
90 3.597475  - * 

* 

أقل من  .1من 

 سنة 24
67 3.863636 * * - 

 

 -  * * 3.943182 36 سنة 24أكثر من 

  فأقل. ..8.دالة عند مستوى  *فروق     

يتضح من خالل النتائ  الموضحة أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند     

 القائمين معرفة فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول )مدى 0002مستوى داللة 

الشاملة(باختالف  الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على

سنوات العمل, وأظهر االختبار الفروق لصالح أفراد عينة الدراسة البال  عدد  عدد

 سنة(, وذلك ألنهم حازوا على أعلى متوسط حسابي . 80سنوات عملهم ) أكثر من 

 سادساً: الفروق باخت ف طبيعة العمل الحال :
للتعرف على  ما إذا كانمت هنماك فمروق ذات داللمة إحصمائية فمي متوسمطات إجابمات     

أفراد عينة الدراسة طبقا  إلى اختالف متغير طبيعة العمل الحالي اسمتخدم الباحمث اختبمار 

(، وذلممك كممما يتضممح مممن independent sample t-test)ت( لعينتممين مسممتقلتين )

 (.32الجدول رقم )
 
 
 
 
 
 
 (01)جدول رقم 

( للفروق بين متوسطات independent sample t-testاختبار )ت( لعينتين مستقلتين )

 استجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو محاور وأبعاد الدراسة باخت ف طبيعة العمل الحال .

 محاور الدراسة

طبيعة 
العمل 
 الحال 

 العدد
المتوسط 
 الحساب 

االنحراف 
 المعيارد

 قيمة ت
درجة 
 توى الداللةمس الحرية

 على القائمين معرفة مدى
 األمن  التدريب برامج
 بمفاهيم العسكرية بالشرطة

 0.564415 3.702369 188 ميدان 
-1.25712 232 0.209976 

غير 
 دالة

 0.48843 3.816206 46 إدارد
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 الشاملة الجودة إدارة

تطبيق  متطلبات توافر مدى
 الشاملة الجودة مبادئ إدارة

 بالشرطة األمن  التدريب على
 الخاصة العسكرية

 0.658301 3.167455 188 ميدان 

 دالة 0.01742 232 2.39488-
 0.614197 3.42351 46 إدارد

 إدارة تطبيق مبادئ  مدى
 واقع على الشاملة الجودة
 بالشرطة األمن  التدريب

 الخاصة العسكرية

 0.60739 3.149141 188 ميدان 

 دالة 0.024762 232 2.2598-
 0.647978 3.377926 46 إدارد

تطبيق  تواجه  الت  المعوقات
 الشاملة الجودة إدارة مبادئ 
 بالشرطة األمن  التدريب على

 الخاصة العسكرية

 0.626532 4.282979 188 ميدان 

 دالة 0.000 232 4.231197
 0.768385 3.826087 46 إدارد

الموضحة أعاله عمدم وجمود فمروق ذات داللمة إحصمائية عنمد  يتضح من خالل النتائ    

 القمائمين معرفمة فأقمل فمي اتجاهمات أفمراد عينمة  الدراسمة حول)ممدى0502مستوى داللمة 

الشماملة( بماختالف  الجمودة إدارة بمفماهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على

في أن  الغالبية العظمى من أفراد  متغير طبيعة العمل الحالي, ويفسر الباحث هذه النتيجة

عينممة الدراسممة طبيعممة عملهممم الحالي)ميممداني(, مممما يجعممل إجابمماتهم متشممابهة حممول هممذا 

 المحور باختالف طبيعة العمل الحالي.

 0502بينما يتضح من خالل النتائ  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر ل )مدىفأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حو

 تطبيق مبادئ  الخاصة, مدى العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة

 الخاصة, المعوقات العسكرية بالشرطة األمني التدريب واقع على الشاملة الجودة إدارة

 بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه  التي

الخاصة( باختالف طبيعة العمل الحالي وكانت الفروق لصالح أفراد عينة  العسكرية

الدراسة ) اإلداريين( وذلك في المحور الثاني والثالث, بينما كانت لصالح  أفراد عينة  

 الدراسة )الميدانيين( في المحور الرابع.

 في  0502إحصائية عند مستوى  من النتائ  السابقة يتضح أن هناك فروق ذات داللة

استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لجميع متغيراتهم الشخصية والوظيفية,وتتفق 

والتي  (8001) حسن بن عبد المجيد, الشي  هذه النتيجة مع نتائ  دراسة آل

الريا (,  منطقة جوازات إدارة في تطبيقها وبيان الشاملة الجودة تناولت) إدارة

 الضباط رؤية بين إحصائية داللة ذات فروق   الدراسة وجودحيث أظهرت نتائ

 والمؤهل العمر متغيرات إلى تعزي الشاملة الجودة إدارة تطبيق محاور كافة نحو

 . العمل وجهة والتدريب الدراسي
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 الفصل الخامس

 ومقترحاتها خالصة الدراسة واهم نتائجها وتوصياتها

ودلقز  ودمح خاإللمئا خال  لو لة إامجم, مشلفل مذخ خا  ل علا فلبص خاسقخد ,

 خالو ممة خافكلقن  ا  ضوء للك خاإللمئا. 

 خالصة الدراسة:

 خنلوة مذه خاسقخد  علا بفد  ا ول لمإلضما  إاا خافقخ   وخافالنت. 

فدددسبل السقخدددد  فشدددكل  خاسقخدددد  ودمفملجدددم ودمدددسخاجم, وخالددددماسة اكدددس لدددح اددد  خسول 

 ودمح خاف  لنمة خال  خدلبسفجم خالمنا ا  سقخدل .  خال  ل مب عإلجم,

 , وخالد  لفللدة اد سقخدل ولإلمول خالمنا ا  مذخ خا  ل ف مممح خاسقخد  ونسس دمسخف   

 إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين معرفة مدى تحديد

 الشماملة الجودة تطبيق مبادئ متطلبات توافر مدى الشاملة, كما هدفت إلى معرفة الجودة

 تطبيمق ممدى الخاصة, وسعت كمذلك إلمى تحديمد العسكرية بالشرطة األمني التدريب على

الخاصمة, وهمدفت  العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب على الشاملة الجودة مبادئ إدارة

 التمدريب علمى الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه التي المعوقات أيضا إلى تحديد

 الداللمممة ذات الفمممروق الخاصمممة, كمممما همممدفت إلمممى تحديمممد العسمممكرية بالشمممرطة األمنمممي

 لمتغيمممراتهم تبعممما   وذلمممك الدراسمممة محممماور يخمممص فيمممما المبحممموثين أراء فمممي اإلحصمممائية

 الشخصية.

 ولتحقيق هذه األهداف سعت الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية:

 بمفماهيم العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب برام  على القائمين معرفة مدى ما .2

 ؟ الشاملة الجودة إدارة

 األمنمي التمدريب علمى الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ متطلبات توافر مدى ما .8

 ؟ الخاصة العسكرية بالشرطة

 بالشمرطة األمنمي التمدريب واقع على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  مدى ما .3

 ؟ الخاصة العسكرية

 التممدريب علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ  تواجممه  التممي المعوقممات ممما .1

 ؟ الخاصة العسكرية بالشرطة األمني

 الدراسمة محماور حمول المبحموثين أراء فمي إحصمائية داللمة ذات فمروق هنماك هل .2

 ؟ الشخصية لمتغيراتهم تبعا  

 

الثاني فقد ناقش اإلطار النظري للدراسة كما أشتمل على الدراسات  السابقة  أما  

 للدراسة وقام الباحث بالتعقيب عليها.
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, وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة الثالث منهجية الدراسة وإجراءاتها  لوتناو

المنه  الوصفي التحليلي, وأوضح الباحث مجتمع الدراسة المستهدف, وكذلك عينة 

الدراسة, وبين الباحث في هذا الفصل كيفية إعداد أداة الدراسة )االستبانة(, وأوضح 

ها الباحث بعد ذلك إجراءات صدق وثبات أداة الدراسة )االستبانة(بعرضها في صورت

األولية على المشرف ومجموعة من المحكمين وفي ضوء آرائهم قام الباحث بتطبيق 

 أداة دراسته, وحدد األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة.

أما الرابع فقد تناول عر  وتحليل نتائ  الدراسة متناوال  اإلجابة على أسئلتها ومناقشة 

 لدراسات السابقة.نتائجها, وربطها مع نتائ  ا

وفي الخامس من هذه الدراسة قام الباحث بتلخيص الدراسة, وعر  أهم نتائجها, 

 واقتر  أبرز توصياتها.

   نتائج الدراسة:

 أظهرت نتائ  الدراسة أوالً : وصف أفراد عينة الدراسة :

( من إجمالي أفراد عينة ٪1252( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )91أن ) .2

سنة( وهم األغلبية من أفراد عينة  32سنة إلى أقل من  30لدراسة أعمارهم )من ا

 الدراسة

( من إجمالي أفراد عينة ٪3953( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )98أن ) .8

 الدراسة رتبتهم )نقيب( وهم األغلبية من أفراد عينة الدراسة.

( من إجمالي أفراد عينة ٪2651بته )( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نس238أن ) .3

الدراسة, طبيعة مشاركتهم في البرام  التدريبية )متدرب( وهم األغلبية من أفراد 

 عينة الدراسة.

( من أجمالي أفراد عينة ٪1352( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته)218أن ) .1

 الدراسة.الدراسة  مؤهلهم العلمي )جامعي( وهم األغلبية من أفراد عينة 

( من إجمالي أفراد عينة ٪3252( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )90أن ) .2

سنة( وهم األغلبية من أفراد  22إلى أقل من  20الدراسة تتراو  سنوات عملهم )من

 عينة الدراسة.

( من إجمالي أفراد عينة ٪2053( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )222أن ) .6

 طبيعة عملهم الحالي )ميداني( وهم األغلبية من أفراد عينة الدراسة.الدراسة 

 

 ثانياً: النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة : 

 العسفكرية بالشفرطة األمن  التدريب برامج على القائمين معرفة مدى ما السؤال األول:

 ؟ الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم



 

119 
 

ـ

ز

 

 ـ

 على القائمين معرفة اسة موافقون على مدىأظهرت نتائ  الدراسة أن أفراد عينة الدر 

بمتوسط حسابي  الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام 

(.حيث يرى أفراد عينة الدراسة بأنهم موافقون بشدة على أربعة عبارات 2من  3518)

 بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين معرفة من  المحور الخاص مدى

 الشاملة وهم كالتالي: الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية

المشاركة في الدورات التدريبية حول إدارة الجودة الشاملة تزيد من كفاءة  .2

 المدربين والمشرفين على التدريب. 

 إدخال األفكار الجديدة واإلبداعية هامة لتحسين برام  التدريب.  .8

ب بذل جهود من كافة القائمين على التدريب إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطل .3

 والمتدربين فيها. 

 إن العمل على تحسين وجودة برام  التدريب ضروري. .1

كما يرى أفراد عينة الدراسة بأنهم موافقون على أثنى عشر عبارة  من  المحور   

 بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين معرفة الخاص بمدى

 الشاملة, تتمثل في العبارات التالية: الجودة إدارة

 أرى أن تطبيق مبادئ ومفاهيم الجودة الشاملة على برام  التدريب أمر ممكن . .2

 هناك ضرورة إليجاد مناخ مالئم لتطبيق الجودة الشاملة على برام  التدريب. .8

 التدريب. أثق في أن تعاون المدربين والمتدربين والمشرفين يساهم في تحقيق أهداف .3

 أن يتبنى مسئولي التدريب كل األفكار التي تؤدي لتحسين التدريب. .1

 القائمون على التدريب يعرفون أن المشاركة تساهم في تحسين جودة القرارات . .2

 يرى  القائمون أن العمل الجماعي يولد افكار جديدة ومفيدة لتحسين برام  التدريب . .6

العمل في حل المشكالت التي تصادف  يعرف القائمون على التدريب أهمية فريق .1

 التدريب .

يعلم القائمون على التدريب إن مشاركة المدربين و المتدربين والمشرفين في اتخاذ  .2

 قرارات التدريب شيء مهم .

هناك حرص كبير من جانب مسئولي التدريب على التحسين المستمر لبرام  التدريب  .9

. 

 سين المستمر في برام  التدريب.يتبنى المسئولين األفكار التي تؤدي للتح .20

 هناك حرص على بناء الثقة مع العاملين من  جانب المسؤلين . .22

 تتا  الفرص للعاملين لتقديم مقترحاتهم لتحسين برام  التدريب . .28

كممما يممرى أفممراد عينممة الدراسممة بممأنهم محايممدون فممي ممموافقتهم علممى سممتة عبممارات  مممن  

 العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب بمرام  علمى القمائمين معرفة المحور الخاص بمدى

 الشاملة, وتتمثل في العبارات التالية: الجودة إدارة بمفاهيم
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 هناك حرص كبير على االستجابة لشكاوي ومقترحات المتدربين. .2

 لدى القائمين على التدريب قناعة تامة بأهمية تطبيق مبادئ الجودة الشاملة . .8

القممرارات الخاصممة بالتممدريب أمممام المممدربين و تتمموافر فممرص كاملممة للمشمماركة فممي  .3

 المشرفين والمتدربين .

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومبادئها واضحة لدى القائمين على التدريب . .1

أحرص علمى نشمر الموعي بمفهموم ومبمادئ إدارة الجمودة الشماملة بمين القمائمين علمى  .2

 التدريب والمتدربين .

 بادئ إدارة الجودة الشاملة .يتم تدريب العاملين على مفاهيم وم .6

 علففى الشففاملة الجففودة تطبيففق مبففادئ إدارة متطلبففات تففوافر مففدى مففا السففؤال الثففان :

 الخاصة؟ العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

بينت نتائ  الدراسة أن أفراد عينة الدراسة محايدون فمي مموافقتهم علمى المحمور الخماص 

 بالشمرطة األمنمي التمدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر بمدى

(, حيث يرى أفراد عينمة الدراسمة بمأنهم 2من  3582بمتوسط حسابي ) الخاصة العسكرية

تطبيمق مبمادئ  تموافر متطلبمات موافقون على تسعة عبارات ممن  المحمور الخماص بممدى

وتتمثممل فممي الخاصممة,  العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب علممى الشمماملة الجممودة إدارة

 العبارات التالية:

 يسود االحترام والعالقات بين الموظفين المختصين بالتدريب ورؤسائهم. .2

 تدعم القيادة تطوير عناصر العملية التدريبية . .8

تبذل جهود كافيمة ممن جانمب اإلدارة إلقنما  منسموبي الشمرطة العسمكرية الخاصمة  .3

 بمختلف الرتب بأهمية التدريب األمني .

 ذل لرفع كفاءة المدربين والمشرفين .هناك جهود تب .1

تعقمممد دورات تدريبيمممة للممممدربين والمشمممرفين وذلمممك للتمممدريب علمممى المسمممتجدات  .2

 العالمية في مجال التدريب األمني .

يممتم االعتممماد علممى العمممل الجممماعي لتحسممين بممرام  التممدريب األمنممي وحممل ممما  .6

 يصادفه من مشكالت .

لمشمرفين لحمل  أي مشمكلة تواجمه بمرام  هناك تعاون بين المدربين والمتدربين وا .1

 التدريب .

عادة مما تتحمدد أهمداف بمرام  التمدريب بالمشماركة بمين المرئيس والمرؤسمين عمن  .2

 برام  التدريب )من مشرفين ومتدربين(.

تحظى قرارات إدارة التدريب بالقبول دائما  من جانب الممدربين والمشمرفين علمى  .9

 التدريب.
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بمأنهم محايمدون فمي مموافقتهم علمى سمتة عشمر عبمارة ممن كما يمرى أفمراد عينمة الدراسمة 

 التمدريب علمى الشماملة الجمودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر المحور الخاص بمدى

 الخاصة, وتتمثل في العبارات التالية: العسكرية بالشرطة األمني

 الوقت المتا  للتدريب كاف ومناسب دائما   .2

هنممماك تقمممدير لجهمممود العممماملين فمممي مجمممال التمممدريب ممممن مشمممرفين وممممدربين وكمممذالك  .8

 المتدربين 

 هناك اهتمام كاف  لحل المشكالت التي تطرأ على العاملين بالتدريب في الشرطة. .3

هنمماك اهتمممام كممافي لتهيئممة المنمماخ المناسممب أمممام المممدربين والمشممرفين علممى التممدريب  .1

 الجودة .ألداء عملهم بإتقان وبلوغ درجة 

قيممادة الشممرطة العسممكرية الخاصممة تممدعم الجهممود التممي تبممذل فممي تطبيممق مبممادئ إدارة  .2

 الجودة الشاملة .

تقوم القيادة بتذليل كل الصعوبات التي تواجه تطبيمق مبمادئ إدارة الجمودة الشماملة فمي  .6

 التدريب األمني .

 يتم تبسيط اإلجراءات المتصلة بالتدريب باستمرار. .1

عسممكرية الخاصممة لممديها قناعممة تامممة بمفهمموم ومبممادئ إدارة الجممودة قيممادة الشممرطة ال .2

 الشاملة .

 تتبنى اإلدارة المسئولة عن التدريب سياسة الباب المفتو  . .9

 مكان التدريب مناسب دائما . .20

تهممتم القيممادة المسممئولة عممن التممدريب بدراسممة مممدى رضمما المتممدربين واإلدارات التابعممة  .22

 مدى االستفادة منه.لهؤالء المتدربين عن التدريب و

يتم االستجابة بسرعة مناسبة للمتطلبمات التدريبيمة التمي تطلبهما الجهمات المسمتفيدة ممن  .28

 التدريب بالشرطة العسكرية الخاصة من قبل المسؤلين.

 هناك حرص على التخلص من األساليب التقليدية في التدريب. .23

 تدربين.هناك حوافز تصرف في حاالت التميز للمدربين والمشرفين والم .21

تتوافر قاعدة بيانات ومعلومات عن العملية التدريبية يسمتعان بهما فمي اتخماذ القمرارات  .22

 الخاصة بالتدريب.

 يتم نشر ثقافة الجودة الشاملة بين العاملين إلقناعهم بأهمية جودة التدريب األمني. .26

بينما يتضح من النتائ  أن أفراد عينة الدراسة غير موافقون على عبارتين من    

 التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر المحور الخاص بمدى

 الخاصة, وهما: العسكرية بالشرطة األمني

هنمماك جهممود تبمممذل لنشممر المموعي بمبمممادئ الجممودة الشمماملة وتطبيقهممما فممي مجمممال  .2

 التدريب.
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 يتم تدريب العاملين على استخدام األساليب اإلحصائية في قياس األداء التدريبي . .8

 األمن  التدريب واقع على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة مدى ما السؤال الثال :

 الخاصة؟ العسكرية بالشرطة

محمور الخماص بينت نتائ  الدراسة أن أفراد عينة الدراسة محايدون فمي مموافقتهم علمى ال

 العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب واقع على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة بمدى

(, حيث يرى أفمراد عينمة الدراسمة بمأنهم موافقمون 2من  3529بمتوسط حسابي ) الخاصة

 علمى الشماملة الجمودة تطبيق مبمادئ إدارة على سبعة عبارات من  المحور الخاص بمدى

 الخاصة, وتتمثل في العبارات التالية: العسكرية بالشرطة األمني التدريب واقع

 يسهم برام  التدريب األمني بالفعل في رفع كفاءة المتدربين بالشرطة العسكرية. .2

 هناك أوجه قصور في برام  التدريب األمني . .8

 تمنح شهادات تقدير ويكرم المدربون والمتدربون بنهاية دورات التدريب . .3

 ر من جانب المسئولين لتحسين مستوى التدريب األمني.هناك تحرك مستم .1

بممرام  التممدريب التممي تقممدم للمتممدربين بالشممرطة العسممكرية مناسممبة لرفممع مهممارة  .2

 المتدربين بالفعل.

 هناك رقابة على تطبيق برام  التدريب األمني. .6

 تعمل برام  التدريب األمني على توفر المتدرب الكفؤ بالشرطة العسكرية . .1

فراد عينة الدراسة بأنهم  محايدون في موافقتهم على سمبعة عشمر عبمارة ممن كما يرى أ

 األمنمي التمدريب واقمع علمى الشماملة الجمودة تطبيمق مبمادئ إدارة المحور الخاص بمدى

 الخاصة, والتي تتمثل في العبارات التالية: العسكرية بالشرطة

يتم تعديل برام  التدريب األمني لتتناسب مع تطور مجال العمل بالشرطة  .2

 العسكرية 

 يتم تالفي وعالج أي خطأ يظهر في برام  التدريب االمني .  .8

 يشعر المتدربون بأهمية حصص البرام  التدريبية واالنتظام فيها. .3

 يشعر المدربون والمتدربون بأنهم جزء هام من الشرطة العسكرية . .1

 المدربون والمتدربون بأنهم جزء هام من الشرطة العسكرية.يشعر  .2

 يرتفع مكانة المتدربين الذين يجتازون الدورات التدريبية لدى المسئولين. .6

 عدد الدورات التدريبية مناسبة لمتطلبات العمل بالشرطة العسكرية. .1

 يحظى المدربين بتقدير كبير من جانب المسئولين . .2

في حل المشاكل والعوائق التي تواجه برام  يسهم المدربون والمتدربون  .9

 التدريب.

 يلغى البرنام  التدريبي األمني الذي ال يلبي متطلبات جودة التدريب فورا. .20

 المشرفون على التدريب يقيمون المتدربون تقييما موضوعيا. .22
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 يتوافر حوافز مادية ومعنوية للمدربين بالشرطة العسكرية. .28

 ربين بدورات التدريب.هناك حوافز تصرف النتظام المتد .23

 يؤخذ برأي المتدربين في تعديل برام  التدريب. .21

القرارات المتصلة بصياغة برام  التدريب يشارك فها المدربون والمتدربون  .22

 بالشرطة العسكرية.

يؤخذ بوجهات نظر عدد كبير من منسوبي الشرطة العسكرية في تقييم برام   .26

 التدريب األمني.

 على التقويم في برام  التدريب بشكل دائما. يشجع المدربون المتدربون .21

كما يرى أفراد عينة الدراسة بأنهم غير موافقمون علمى عبمارتين ممن المحمور الخماص 

 بالشمممرطة األمنمممي التمممدريب واقمممع علمممى الشممماملة الجمممودة تطبيمممق مبمممادئ إدارة بممممدى

 الخاصة, وهما : العسكرية

ية األمنية مستعان بها في تتوافر قاعدة بيانات ومعلومات عن العملية التدريب .2

 اتخاذ القرارات الخاصة بالتدريب.

 يؤخذ بالتقويم في برام  التدريب في الترقيات بالشرطة العسكرية . .8

 على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه  الت  المعوقات ما السؤال الرابع:

 الخاصة؟ العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

 التي أن أفراد عينة الدراسة موافقون على  محور المعوقاتأظهرت نتائ  الدراسة 

 العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ تواجه

(, حيث يرى أفراد عينة الدارسة بأنهم موافقون 2من  1529بمتوسط حسابي ) الخاصة

 الشاملة الجودة إدارة ادئتطبيق مب تواجه التي بشدة على سبعة عبارات من  المعوقات

 الخاصة, وتتمثل في العبارات التالية:  العسكرية بالشرطة األمني التدريب على

 عدم عقد دورات كافية في موضو  إدارة الجودة الشاملة بشكل عام . .2

 عدم وجود وعي كافي بمبادئ ومفهوم إدارة الجودة الشاملة . .8

 الشاملة على التدريب األمني.عدم وجود وعي كافي بأهمية تطبيق الجودة  .3

 سيطرة الروتين اإلداري في اتخاذ القرارات . .1

 عدم وجود معايير دقيقة لقياس األداء التدريبي . .2

قلممة العمماملين المتخصصممين فممي تطبيممق إدارة الجممودة الشمماملة فممي مجممال التممدريب  .6

 األمني.

 عدم وجود قاعدة بيانات إحصائية دقيقة خاصة بالتدريب األمني . .1
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 التمي يرى أفمراد عينمة الدارسمة بمأنهم موافقمون علمى  ثالثمة عبمارات ممن  المعوقماتكما 

 العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ تواجممه

 الخاصة, والتي تتمثل في العبارات التالية:

 التعجل في تحقيق نتائ  تدريبية سريعة من جانب المستفيدين بالتدريب. .2

 نقص الدعم من صاحب اإلدارة العليا . .8

النزعة المركزية في اإلدارة مما يعوق المشماركة الفعالمة ممن جانمب العماملين فمي  .3

 برام  التدريب .

     حفففول المبحفففوثين أراء فففف  إحصفففائية داللفففة ذات ففففروق هنفففاك السفففؤال الخفففامس: هفففل

 ؟ الشخصية لمت يراتهم تبعاً  الدراسة محاور

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة  بينت نتائ  الدراسة 

العمر, الرتبة, طبيعة المشاركة في البرام  تعزى لجميع متغيراتهم الشخصية والوظيفية)

 (.التدريبية, المؤهل العلمي,عدد سنوات العمل, طبيعة العمل الحالي

 الدراسة توصيات

 أن يات يمكنـمممممممتوص دةـمممممممع الباحث يقتر  الدراسة عنها أسفرت التي النتائ  ضوء في

 بالشممرطة األمنممي التممدريب علممى شاملةـممال ودةـممالج إدارة قـممتطبي فرص تحسين في تساهم

 الشماملة الجمودة إدارة تطبيمق مبمادئ تواجمه  التي الخاصة والحد من المعوقات العسكرية

 الخاصة وذلك على النحو التالي: العسكرية بالشرطة األمني التدريب على

قيممممادة الشممممرطة ي ـممممف الشاملة الجودة إدارة إنشمممماء في واإلسممممرا  المطلوب الدعم توفير .2

 واستقطاب ف الوظائفـمممووص وظيفيـمممال اـمممهيكله إعداد خممماللمن العسمممكرية الخاصمممة 

وربطهمما مباشممرة بالقيممادة باإلدارة المنوطممة  المهام وتنفيذ اإلدارة في لللعم المتخصصين

 العليا .

 المفهوم لهذا الفهم الواضح لتحقيق وذلك الشاملة الجودة إدارة ومبادئ بمفهوم لتوعيممممممة ا .8

 وتنظيم المتخصصة ع النشراتـمممممممممموتوزي ةـمممممممممموطباع اللقاءات عقد لخال من ذلك ويتم

 .ودة الشاملةـالج إدارة لوـح دواتـوالن ؤتمراتـالم

 إذا ل األخمرىدوـمال وتجارب بخبرات االستعانة ويمكن األداء لقياس دقيقة معايير تطوير .3

 المؤسسي األداء و قياسـمممممممنح المتزايد االتجاه لظ في خصوصا ومناسبا ممكنا ذلك كان

 . الحكومية لألجهزة

 واألسمماليبا ـمموأدواته شاملةـممال الجودة إدارة مجاالت في متخصصة تدريبية دورات عقد .1

ع ـممم اونـممالتع لالـممخ دورات منـممال ذهـممه تنفيذ ويمكن الجودة وضبط لمراقبة اإلحصممائية

 علىشهاداتلللحصو األمنية القيادات بع  وابتعاث ل،المجا هذا في متخصصة جهات

 .  الشاملة الجودة إدارة تخصص في عليا
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 التعاونمجلممممممممممس  لدو وخصوصا البع  بعضها مع العربية لالدو بين الخبرات لتباد .2

 .  المجلسل دو  ـبع ا ـبنج خاضتها التي التجارب من لالستفادة الخليجي

 إدارة وتوظيفها في الشاملة الجودة إدارة لمجا في متخصصة بشرية كوادر استقطاب .6

 العسكرية الخاصة للقوات البرية بوزارة الدفا . الشرطة في  الشاملة الجودة

أجهمممزة الشمممرطة  يـمممف شاملةـمممال ودةـمممالج إدارة لتطبيق الرامية الجهود بدعم االسمممتمرار .1

 دعم التطبيق وإبراز عملية تواجه صعوبات أية لوتذلي مواجهة على لالعم مع العسكرية

  العليا. القيادات ومساندة

فممممي ودة الشاملة ـممممالج إدارة قـمممملتطبي الزمـممممال ويـمممموالمعن والبشري المادي الدعم توفير .2

 عدم ضرورة مع ، أجهممزة الشممرطة العسممكرية الخاصممة للقمموات البريممة بمموزارة الممدفا 

 .  تطبيقها نتائ  لتعج

 الجودة ة بإدارةـمممممالمعني والدولية واإلقليمية المحلية نظماتالم مع والتنسيق التعاون زيادة .9

 إدارة تطبيق لجهود م إضافيـمممممدع وفيرـممممموت اربـممممموالتج الخبرات للتباد وذلك الشاملة

 . الشاملة الجودة

 خدمات سريعة وتقديم اإلجمممممممممممممممممممراءات تبسيط لجهود والمساندة الدعم من المزيد توفير .20

 وتقديم للمراجعين األولويةنح  ـم ىـعل دـالتأكي خالل من وذلك للمراجعين الجودة وعالية

 . توقعاتهم تلبي خدمات

 في المتخصصةـممل العم رقـممف اءـممبن شجيعـمموت الفريق ورو  الجماعي لالعم على التأكيد .22

 . في الشرطة العسكرية الخاصة ةـمترابط حلقات وفق المجاالت مختلف

 ينعكس األداء وبما ويرـمموتط تحسين لغايات القرارات صناعة في المشاركة فرص زيادة .28

 . بالشرطة العسكرية الخاصةة ـالمعنوي رو ـال ىـوعل راراتـالق ودةـج على إيجابيا

اإلسممممتراتيجيات المتعلقمممممة  فـممممبمختل الشاملة الجودة إدارة اسممممتراتيجية ربط على لالعم .23

  الشاملة. الجودة إدارة تطبيق عملية للتسهي بالشرطة العسكرية

  الدراسةمقترحات 

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق على للمديرين القيادي النمط أثرأجممراء دراسممة عممن   .1

 .لشرطة العسكرية الخاصةفيا

: ٠٢٢٢ زوـممماألي شهادة على لالحصو متطلبات توافر مدىأجمممراء دراسمممة عمممن   .8

 . الشرطة العسكرية الخاصةي ـف ١٢٢٩

العمماملين بالشممرطة العسممكرية باط أداء الضمم على الشاملة الجودة إدارة تطبيق أثر .3

  .الخاصة
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 المصادر والمراجع:قائمة 
 اوال: المصادر

 القران الكريم. -

 السنة النبوية. -

 : المراجعثانيا: 
(ادارة الجممممودة الشمممماملة 2991ابممممن سممممعيد،خالد بممممن سممممعد بممممن عبممممدالعزيز )    -

 تطبيقات على القطا  الصحي :المكتبة الوطنية الريا 

(ادارة الجممممممممودة الشمممممممماملة 2992العزيز ،ومسممممممممعد،فوزية )دابممممممممو تبعة:عبمممممممم    -

 (11والتطبيقات مجلة ادارى:  )    المفاهيم 

   ادارة الجمممممممودة واالعتمممممممماد االكممممممماديمي جامعمممممممة  نمممممممايف العربيمممممممة للعلممممممموم     -

 دليل استرشادي لكتابة الرسائل العلمية جامعة نايف الريا  8022االمنية 

   66هـ :2133ية: إدارة الشئون العامة للقوات البر -

 وإمكانيممممة الشمممماملة الجممممودة إدارة( 8001) حسممممن بممممن عبدالحمممممد: الشممممي  آل -

 غيمممممر ماجسمممممتير  رسمممممالة, الريممممما  منطقمممممة جممممموازات إدارة فمممممي تطبيقهممممما

 .  الريا .  العربية نايف جامعة  منشورة

(ادارة الجممممودة الشمممماملة :تطبيقممممات علممممى القطمممما  2122(بممممن سعيد:خالدسممممعد -

 العبيكان الريا الصحي . مكتبة 

(الجممممودة الشمممماملة الممممدليل المتكامممممل للمفمممماهيم 2991توفيممممق، عبممممدالرحمن :) -

 واالدوات ،اصدارات مركز المختبرات المهنية لالدارة القاهرة

 تطبيممممق -الثمممماني الجممممزء- الشمممماملة الجممممودة إدارة: جوزيممممف, تشممممكي جممممابلو -

 زمركمممممم, النعممممممماني السمممممميد عبممممممدالفتا : ترجمممممممة, الشمممممماملة الجممممممودة إدارة

 .م2996 هـ2186 القاهرة - يميل . لإلدارة المهنية الخيرات

(ادارة الجممممودة الشمممماملة االتقممممان فممممي 8002الجممممويبر ،عبممممدالرحمن ابممممراهيم ) -

 (مطابع الرشيدالمدينة المنورة3الفكر االسالمي المعاصر )ط

, أهميتمممه, مفهوممممه, التعلممميم جمممودة  ضمممبط( 2992: ) محممممد حسمممان, حسمممان -

 إلممممى مقممممدم بحممممث: النقممممدي والتطممممرف المخرجمممماتو بالمممممدخالت وعالقتممممه

 التربويممة البحمموث مركممز الكويممت دولممة فممي العممام التعلمميم جممودة ضممبط نممدوة

 . التربية وزارة والمناه 
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(دار المسمممميرة للنشممممر 3(ادارة الججممممودة .)ط8008حمممممود، خضممممير كمممماظم ) -

 والتوزيع عمان

 للتعلممميم  لإلعتمممماد وطنيمممة هيئمممة نحمممو( 8000: )شمممحات بمممن محممممد, الخطيمممب -

 التعمممماون مجلممممس - العربيممممة الخلممممي  الممممدول التعمممماون مجلممممس بممممدول العممممالي

 ( .23) العدد, العربية الخلي  لدول

(:ثممممالوث التميز:تحسممممين الجمممموده وتخفممممي  2991الخلممممف :عبممممدهللا موسممممى) -

 التكلفة وزيادة االنتاجية:مجلة مهد االدارة العامة،العدد االول.

 التكلفمممة وتخفمممي  الجمممودة تحسمممين, التميمممز ثمممالوث:  موسمممى عبمممدهللا, الخلمممف -

 . األول العدد- العامة اإلدارة مجلة. االنتاجية وزيادة

(ادارة الجممممودة الشمممماملة :الطبعممممة االولممممى 8002الدرادكممممة،مامون واخممممرون ) -

 دار الصفاء للنشر والتوزيع :عمان.

(الجمممممودة فمممممي المنظممممممات الحديثمممممة.)دار صمممممفاء 8008الدراسمممممة د الشمممممبلي) -

 زيع .عمان للنشر والتو

:دور التطمممموير التنظيمممممي فممممي ادارة الجممممودة الشمممماملة 2993درة:عبممممدالبارى: -

،بحمممث مقمممدم لممممؤتمر التمممدريب والتنميمممة السمممادس ،المركمممز العربمممي للتطممموير 

 2993االداري:القاهرة 

(اساسمممميات الجممممودة الشمممماملة ، ترجمممممة ونشممممر 8003ريتشممممارد:ل اويليممممامز:) -

 مكتبة جريرالريا  

 إدارة تطبيممممممق إمكانيممممممة( 8002) سممممممعيد عبممممممدالكريم جمعممممممان, الزهرانممممممي -

 غيمممر ماجسمممتير رسمممالة, الممممدني للمممدفا  العاممممة المديريمممة فمممي الشممماملة الجمممودة

 . األمنية للعلوم العربية نايف جامعة - منشورة

(الجممممودة الشمممماملة التعمممميم واسممممواق العمممممل فممممي 8003الزواوي،خالممممد محمممممد) -

 الوطن العربي مجموعة النيل العربيةالقاهرة 

 ن الدين:فريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد عبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدالغنامزيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم -

(االطممممار الفكممممري والفلسممممفي لمممممدخل ادارة الجممممودة الشمممماملة ،مجلممممة 2996)

 معهد االدارة الريا 

(المممممدخل الشممممامل والسممممريع لفهممممم  وتطبيممممق 2996السممممقاف حامممممد عبممممدهللا ) -

 ادارة الجودة الشاملة مكتبة المجمع الخبر 

 الجممممودة سممممتخداما فاعليممممة مممممدى( 8020) حمممممد عبممممدالعزيز بممممدر, السممممكانه -

, الريمممما  مدينممممة فممممي الشممممرطة لمراكممممز األداء مسممممتوى رفممممع فممممي الشمممماملة

 . األمنية للعلوم العربية نايف جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة



 

128 
 

ـ

ز

 

 ـ

(الجمممممودة الشممممماملة تمممممردم الفجممممموة فمممممي ادائنممممما 8001سمممممكتاوي ،عبمممممدالملك ) -

 التربوي ،مجلة المعرفة دار الغريب للطباعة والنشر القاهرة 

:ممممممدير الجمممممودة الشممممماملة .ترجممممممة 2991،داريمممممل،وجيروم فاتجممممما: شممممممدت -

 محمد مرسي وناصر العديلي،دار االفاق الريا .

(الجممممودة الشمممماملة فممممي العمممممل االسممممالمي دار 8000الشممممي ،بدوي محمممممود) -

 الفكر العربي القاهرة 

عالم:محمداسممممعد ادارة الجممممودة الشمممماملة :المبممممادىء واالسممممس ،ورقممممة مقدمممممة  -

ميمممة الثامنمممة حمممول ادارة الجمممودة الشممماملة المنعقمممدة باكادميمممة المممى النمممدوة العل

 نايف العربية للعلوم االمنية .

 مفهومممممه العلمممممي البحممممث( 2992: )عبممممدالرحمن, عممممدس, ذوقممممان, عبيممممدات -

 . عمان. يقن دار. وأساليبه وأدواته

(الممممممدخل المممممى البحمممممث فمممممي العلممممموم السممممملوكية .شمممممركة 2109العسممممماف ) -

 .الريا  العبيكان للطباعة والنشر.

(ادارة الجمممممودة الشممممماملة فمممممي الموسسمممممات 8001عليممممممات ،صمممممالح ناصمممممر) -

 التربوية دار الشروق عمان

(ادارة الجممممودة الشمممماملة فممممي دعممممم خممممدمات 8001عليمممممات ،صممممالح ناصممممر:) -

 المؤسسات التربوية:دار الشروق،عمان

 إدارة علممممى الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق إمكانيممممة, عبممممدهللا فهممممد, العنممممزي -

 نممممايف جامعممممة - منشمممورة غيممممر ماجسممممتير رسمممالة . الريمممما  نممممةمدي ممممرور

 . األمنية للعلوم العربية

 تطبيمممق متطلبمممات تممموافر ممممدى(, 8022: ) علمممي بمممن عبمممدالخالق, القحطممماني -

 العمممممام األممممممن تمممممدريب مدينمممممة تمممممدريب بمممممرام  فمممممي الشممممماملة الجمممممودة إدارة

 نممممايف جامعممممة - منشممممورة غيممممر ماجسممممتير رسممممالة, المكرمممممة مكممممة بمنطقممممة

 . الريا  - األمنية للعلوم العربية

 إدارة تطبيممممممق إمكانيممممممة مممممممدى( 8009) بريممممممك محمممممممد عبممممممدهللا: الكثيممممممري -

, للجممموازات العاممممة بالمديريمممة والتمممموين اإلممممداد إدارة فمممي الشممماملة الجمممودة

 . األمنية للعلوم العربية نايف جامعة -منشورة غير ماجستير رسالة

 الجممممودة معممممايير تطبيممممق متطلبممممات( 8002) صممممالح عبممممدالعزيز, الكريممممديس -

 رسممممممالة, األمنيممممممة وإنعكاسمممممماتها الرياضممممممية المنشممممممئات إدارة فممممممي الشممممماملة

 الريممما  - األمنيمممة للعلممموم العربيمممة نمممايف جامعمممة - منشمممورة غيمممر ماجسمممتير

. 
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 الجمممممودة أدوات.  الثالمممممث الجمممممزء.  الشممممماملة الجمممممودة إدارة, جمممممون ممممممارش -

 مركمممز. النعمممماني السممميد عبمممدالفتا  ترجممممة. اليممماء إلمممى األلمممف ممممن الشممماملة

 . 2996 القاهرة:  لإلدارة المهنية الخبرات

(نممممممممممماذج ادارة الجممممممممممودة الشمممممممممماملة 8001محمممممممممممود محمممممممممممد فتحممممممممممي ) -

TOM والمعوقممممات التممممي تحممممول دون تطبيقهمممما فممممي االجهممممزة االمنيممممة جامعممممة

 نايف العربية للعلوم االمنية الريا 

ودة الشممممماملة وامكانيمممممة (ادارة الجممممم8002المهيمممممدب ، علمممممي بمممممن عبمممممدهللا ) -

تطبيقهمممما فممممي االجهممممزة االمنيممممة رسممممالة مقدمممممة الممممى جامعممممة نممممايف العربيممممة 

 للعلوم االمنية )ماجستير(

 وإمكانيمممممة الشممممماملة الجمممممودة إدارة( 8002: ) عبمممممدهللا بمممممن علمممممي, المهيمممممدب -

 العلممموم قسمممم إلمممى مقدممممة ماجسمممتير رسمممالة, األمنيمممة األجهمممزة فمممي تطبيقهممما

 . األمنية للعلوم العربية نايف جامعة. االدارية

 إدارة الفعاليمممممممة ممممممممدخل الشممممممماملة الجمممممممودة إدارة( 2992) أممممممممين, النبممممممموي -

 إدارة العربيمممة مصمممر بجمهوريمممة الدراسمممي المسمممتوى علمممى التربممموي التغييمممر

 . مصر. العربي الوطن في وإدارة التربية في التغير

. زكممممي شممممويكار ترجمممممة.  الخدمممممة جممممودة علممممى التممممدريب: تمممموني, نيوبمممماي -

   م8008 القاهرة -العربية النيل مجموعة. العلمية المدرسة سلسلة

(ممممممنه  ادارة الجمممممودة الشممممماملة 2991هيجمممممان ،عبمممممدالرحمن بمممممن احممممممد ) -

 ،مجلة االدارة العامة .العدد الثالث 

 اإلدارة مجلمممممة.  الجمممممودة إدارة ممممممنه :  أحممممممد بمممممن عبمممممدالرحمن: هيجمممممان -

 . م2991( 3) العدد.  العامة

  هـ(6116الشرطة العسكرية الخاصة,هيئة عمليات القوات البرية,)واجبات    -

م( :البحث العلمي, مفهومه, أدواته,           2011ذوقان , عبيدات؛ وآخرون ) -

 . 13أساليبه,عمان, دار الفكر ناشرون وموزعون, ط

م( :مناه  البحث في التربية وعلم النفس, ترجمة 2007فان دالين,ديوبولد ) -

 سليمان الشي  , مكتبة األنجلو المصرية . محمد  نوفل,

هـ(, منه  البحث في العلوم  1428القحطاني ,سالم بن سعيد وآخرون ,) -

 .السلوكية ,)الطبيعة الثالثة(, الريا , المطابع الوطنية الحديثة
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: الريا , السلوكية العلوم في البحث إلى المدخل(, هـ1416)صالح العساف,  -

  .قساب مرجع العبيكان مكتبة
 (الجودة الشاملة,الريا ,المطابع الحديثة.2004الزبيدي,محمد احمد,) -
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 (2ملحق رقم )

 ووظائفهم المحكمين بأسماء قائمة

 

 خا ج  خإلدح خاققح

  مفع  إلممف خاعقلم  العلوح خألفإلم  د.س /عل  لا امئز خا نإل   2

  مفع  إلممف خاعقلم  العلوح خألفإلم  نفزخوي دمسعلسخاعمل /فنفس د. س 8

  مفع  إلممف خاعقلم  العلوح خألفإلم   علسخاف مس دنفس عوسه/د.س.  3

 خألفإلم  مفع  إلممف خاعقلم  العلوح  س. /فعلوي علسهللا خاشجقخإل  1

  مفع  إلممف خاعقلم  العلوح خألفإلم  /ع مهللا اجس خادقنمإل س.  2

 إلممف خاعقلم  العلوح خسفإلم  مفع   . /من  سفمس خاغمفسيس 6

1 
علسهللا  خاعفمس.س. /علسخان مظ

 فماك خا
 كلم  خافلك اجس خسفإلم 

 كلم  خافلك اجس خسفإلم          خاب م ل  اجس س./  الل 2
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 (2ملحق رقم )

 النهائيةأداة الدراسة في صورتها                      
 
 

  مفع  إلممف خاعقلم  العلوح خألفإلم 
 مة خاعلممـــــكلم  خاسقخد

 خاشق م وح ــــــدح خاعلق

 

 

 
 )استبـــانة(                          

 مدى تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة على التدريب األمني

 الشرطة العسكرية الخاصة بالقوات البرية في وزارة الدفا في 

 

 إعـــــــداد

 عبدهللا بن سعد السويري

 إشـــــراف

 اللواء الدكتور : محمد بن حسن السراء                            

 الريا 

 م8023-هـ   2131
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 الموقر        سعـادة األخ الكريم :

 وبعد :  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

تطبيممق مممدى ): بحممث بعنمموان اسممتبانهيطيممب لممي أن أضممع بممين أيممديكم ف 

الجممودة الشمماملة علممى التممدريب األمنممي فممي الشممرطة العسمممكرية ادارة مبممادئ 

وذلمك اسمتكماال  لمتطلبمات الحصمول ,(الخاصة بالقوات البرية الملكية السمعودية

 ".قيادة أمنيةتخصص " الشرطيةفي العلوم  الماجستيرعلى درجة 

، ورأيمك الشخصمي فمي محماور ستبانة تستهدف معرفمة بياناتمك األوليمة هذه اال

 .الدراسة

فمي الخانمة )√( آمل التكرم بتعبئة كافمة محماور االسمتبانة وذلمك بوضمع عالممة 

اختيممار إجابممة واحممدة مممن اإلجابممات الخمممس بحيممث يممتم التممي تعبممر عممن رأيممك ، 

بمأن المعلومممات التممي سمتزودني بهمما سممتكون الموجمودة أمممام كمل عبممارة ، علممما  

 موضع السرية التامة ، ولن ترستخدم إال ألغرا  البحث العلمي فقط.

يسممرني التواصممل معممي علممى كممما  حسممن تعمماونكم ,وجميممل لطفكممم ,شمماكرا  لكممم 

( saker26@hotmail.com) ( أو البريد اإللكتروني5050257350)الرقم 

 ألي ملحوظة أو رأي 

 تحياتي وتقديري،،، وتقبلوا خالص

 

 الباحث

 عبدهللا بن سعد السويري
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 أوال  : البيانات األولية :
 العمر: -2

 سنة  30أقل من  - 82  سنة 82أقل من  

 سنة  10أقل من  - 32  سنة  32أقل من  - 30 

 سنة  20أقل من  - 12  سنة  12أقل من  - 10 
 

 الرتبة : -8

 رائد  نقيب 

 عقيد  مقدم 

 
 طبيعة المشاركة في البرام  التدريبية: -3

 مدرب  مشرف 

   متدرب 
 

 العلمي: المؤهل-1

 دبلوم عالي  جامعي 

 دكتوراه  ماجستير 
 

 عدد سنوات العمل :-2

 سنوات 20أقل من  - 2  أقل من خمس سنوات 

 سنة 80أقل من  - 22  سنة 22أقل من  - 20 

   سنة 80أكثر من  
 

مكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممان العمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل )يحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدد ( -6

............................................................................... 
 

 الحالي: طبيعة العمل-1

 إداري  ميداني 
 

 

 

 

 :ثانيا  : محاور الدراسة
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 المحور األول :

مدى معرفة القائمين على برام  التدريب  االمني بالشرطة العسكرية الخاصمة 

 الشاملة .بمبادئ ومفاهيم إدارة الجودة 

فيما يلي مجموعة من الفقرات التي تتعلق بمحماور الدراسمة. يرجمى قمراءة كمل 

 ( بجانب اإلجابة المناسبة لوجهة نظرك :√فقرة ووضع عالمة )

ل
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2 
القمائمين علمى مفهوم إدارة الجمودة الشماملة ومبادئهما واضمحه لمدى 

 التدريب .
     

8 
لدى القائمين على التدريب قناعة تامة بأهمية تطبيق مبادئ الجودة 

 الشاملة
     

      إن العمل على تحسين وجودة برام  التدريب ضروري . 3

1 
يعلممم القممائمون علممى التممدريب إن مشمماركة المممدربين و المتممدربين 

 شيء مهم .والمشرفين في إتخاذ قرارات التدريب 
     

2 
القممائمون علممى التممدريب يعرفممون أن المشمماركه تسمماهم فممي تحسممين 

 جودة القرارات
     

6 
يعمممرف القمممائمون علمممى التمممدريب أهميمممة فريمممق العممممل فمممي حمممل 

 المشكالت التي تصادف التدريب .
     

      يتم تدريب العاملين على مفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة . 1

2 
القمممائمون أن العممممل الجمممماعي يولمممد افكمممار جديمممدة ومفيمممدة يمممرى  

 لتحسين برام  التدريب .
     

9 
أحرص على نشر الوعي بمفهوم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة بين 

 القائمين على التدريب والمتدربين .
     

20 
أثممق فممي أن تعمماون المممدربين والمتممدربين والمشممرفين يسمماهم فممي 

 التدريب.تحقيق أهداف 
     

22 
المشاركة في المدورات التدريبيمة حمول إدارة الجمودة الشماملة تزيمد 

 من كفاءة المدربين والمشرفين على التدريب .
     

      ادخال األفكار الجديدة واإلبداعية هامة لتحسين برام  التدريب  28

      هناك حرص كبير على االستجابة لشكاوي ومقترحات المتدربين . 23

21 
أرى أن تطبيق مبادئ ومفاهيم الجودة الشاملة على برام  التدريب 

 أمر ممكن .
     

22 
هنمماك ضممرورة إليجمماد منمماخ مالئممم لتطبيممق الجممودة الشمماملة علممى 

 برام  التدريب .
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26 
إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب بذل جهود من كافة القائمين 

 على التدريب والمتدربين فيها 
     

21 
أن يتبنى مسئولي التدريب كل األفكار التي تؤدي لتحسين التدريب 

. 
     

22 
هنمماك حممرص كبيممر مممن جانممب مسممئولي التممدريب علممى التحسممين 

 المستمر لبرام  التدريب
     

29 
تتوافر فرص كاملة للمشاركة في القرارات الخاصة بالتدريب أممام 

 المدربين و المشرفين والمتدربين .
     

80 
يتبنى المسئولين األفكار التمي تمؤدي للتحسمين المسمتمر فمي بمرام  

 التدريب .
     

      تتا  الفرص للعاملين لتقديم مقترحاتهم لتحسين برام  التدريب  82

      على بناء الثقة مع العاملين من  جانب المسؤلين .هناك حرص  88
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مدى توافر متطلبات إدارة الجودة الشاملة في برام  التدريب األمنمي بالشمرطة 

 العسكريةالخاصة .
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2 
لممديها قناعممة تامممة بمفهمموم ومبممادئ  قيممادة الشممرطة العسممكرية الخاصممة

 إدارة الجودة الشاملة .
     

8 
قيادة الشرطة العسكرية الخاصمة تمدعم الجهمود التمي تبمذل فمي تطبيمق 

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة.
     

      تدعم القيادة تطوير عناصر العملية التدريبية . 3

1 
تطبيممق مبممادئ إدارة تقمموم القيممادة بتممذليل كممل الصممعوبات التممي تواجممه 

 الجودة الشاملة في التدريب األمني .
     

2 
يممتم نشممر ثقافممة الجممودة الشمماملة بممين العمماملين إلقنمماعهم بأهميممة جممودة 

 التدريب األمني .
     

6 
يممتم االعتممماد علممى العمممل الجممماعي لتحسممين بممرام  التممدريب األمنممي 

 وحل ما يصادفه من مشكالت .
     

1 
المممدربين والمتممدربين والمشممرفين لحممل  أيمشممكلة  هنمماك تعمماون بممين

 تواجه برام  التدريب
     

2 
تتوافر قاعدة بيانات ومعلومات عن العملية التدريبيمة يسمتعان بهما فمي 

 إتخاذ القرارات الخاصة بالتدريب .
     

      هناك جهود تبذل لرفع كفاءة المدربين والمشرفين  9

20 
للممممدربين والمشمممرفين وذلمممك للتمممدريب علمممى تعقمممد دورات تدريبيمممة 

 المستجدات العالمية في مجال التدريب األمني .
     

22 
هناك أهتمام كمافي لتهيئمة المنماخ المناسمب أممام الممدربين والمشمرفين 

 على التدريب ألداء عملهم بإتقان وبلوغ درجة الجودة .
     

28 
منسوبي الشرطة العسكرية تبذل جهود كافية من جانب االدارة إلقنا  

 الخاصة بمختلف الرتب بأهمية التدريب االمني.
     

23 
تحظممى قممرارات إدارة التممدريب بممالقبول دائممما  مممن جانممب المممدربين 

 والمشرفين على التدريب .
     

      الوقت المتا  للتدريب كاف ومناسب دائما   21

22 
والمشمممرفين  هنممماك حممموافز تصمممرف فمممي حممماالت التميمممز للممممدربين

 .والمتدربين
     

26 
عمممادة مممما تتحمممدد أهمممداف بمممرام  التمممدريب بالمشممماركة بمممين المممرئيس 

 والمرؤسين عن برام  التدريب )من مشرفين ومتدربين(
     

21 
تهممتم القيممادة المسممئولة عممن التممدريب بدراسممة مممدى رضمما المتممدربين 

 االستفادة منه.واإلدارات التابعة لهؤالء المتدربين عن التدريب ومدى 
     

22 
هناك جهود تبمذل لنشمر الموعي بمبمادئ الجمودة الشماملة وتطبيقهما فمي 

 مجال التدريب .
     

      هناك حرص على التخلص من األساليب التقليدية في التدريب . 29
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80 
يممتم تممدريب العمماملين علممى اسممتخدام األسمماليب اإلحصممائية فممي قيمماس 

 األداء التدريبي .
     

      يتم تبسيط اإلجراءات المتصلة بالتدريب باستمرار . 82

88 
يتم االستجابة بسرعة مناسبة للمتطلبات التدريبية التي تطلبها الجهات 

 المستفيدة من التدريب بالشرطة العسكرية الخاصةمن قبل المسؤلين.
     

      تتبنى اإلدارة المسئولة عن التدريب سياسة الباب المفتو  . 83

81 
يسمممود االحتمممرام والعالقممممات بمممين الممممموظفين المختصمممين بالتممممدريب 

 ورؤسائهم .
     

82 

 

هناك اهتمام كاف  لحل المشكالت التي تطمرأ علمى العماملين بالتمدريب 
 في الشرطة العسكرية الخاصة .

     

86 
هنممماك تقمممدير لجهمممود العممماملين فمممي مجمممال التمممدريب ممممن مشمممرفين 

 ومدربينوكذالك المتدربين.
     

      مكان التدريب مناسب دائما. 81

 

 

 

 : الثال المحور 

ممممدى تطبيمممق مبمممادئ إدارة الجمممودة الشممماملة علمممى واقمممع التمممدريب األمنمممي فمممي 

الشرطة العسكرية الخاصة )تعبر العبمارات التاليمة عمن مبمادئ الجمودة الشماملة 

 في مجال التدريب( .
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      يتوافر حوافز مادية ومعنوية للمدربين بالشرطة العسكرية. 2

8 
بممرام  التممدريب التممي تقممدم للمتممدربين بالشممرطة العسممكرية مناسممبة 

 لرفع مهارة المتدربين بالفعل.
     

      هناك حوافز تصرف النتظام المتدربين بدورات التدريب. 3

1 
التدريبيممممه مناسممممبة لمتطلبممممات العمممممل بالشممممرطة عممممدد الممممدورات 

 العسكرية.
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2 
يتم تعديل برام  التدريب االمني لتتناسمب ممع تطمور مجمال العممل 

 بالشرطة العسكرية.
     

      يتم تالفي وعالج أي خطأ يظهر في برام  التدريب االمني. 6

1 
التدريب هناك تحرك مستمر من جانب المسئولين لتحسين مستوى 

 االمني.
     

      هناك اوجه قصور في برام  التدريب االمني. 2

      هناك رقابة على تطبيق برام  التدريب االمني.  9

20 
ام  التممدريبي االمنممي الممذي ال يلبممي متلطلبممات جممودة نمميلغممى البر

 التدريب فورا.
     

22 
بالشمرطة تعمل برام  التدريب االمنمي علمى تموفر المتمدرب الكفمؤ 

 العسكرية.
     

      يحظى المدربين بتقدير كبير من جانب المسئولين. 28

23 
يرتفممع مكانممة المتممدربين الممذين يجتممازون الممدورات التدريبيممة لممدى 

 المسئولين.
     

21 
تمنح شمهادات تقمدير ويكمرم الممدربون والمتمدربون بنهايمة دورات 

 التدريب.
     

22 
والمتممممدربون بممممانهم جممممزء هممممام مممممن الشممممرطة يشممممعر المممممدربون 

 العسكرية.
     

      يشعر المتدربون بأهمية حصص البرام  التدريبية واالنتظام فيها. 26

21 
يسممهم بممرام  التممدريب االمنممي بالفعممل فممي رفممع كفمماءة المتممدربين 

 بالشرطة العسكرية.
     

22 
االمنيمممة تتمموافر قاعمممدة بيانمممات ومعلوممممات عمممن العمليمممة التدريبيمممة 

 مستعان بها في اتخاذ القرارات الخاصة بالتدريب.
     

29 
يسهم المدربون والمتدربون في حل المشاكل والعوائق التي تواجمه 

 برام  التدريب.
     

      يؤخذ برأي المتدربين في تعديل برام  التدريب. 80

82 
القرارات المتصلة بصياغة برام  التمدريب يشمارك فهما الممدربون 

 والمتدربون بالشرطة العسكرية.
     

      المشرفون على التدريب يقيمون المتدربون تقييما موضوعيا. 88

83 
يشجع المدربون المتدربون على التقويم في برام  التمدريب بشمكل 

 دائما.
     

      يؤخذ بالتقويم في برام  التدريب في الترقيات بالشرطة العسكرية. 81

      على مدرب واحد فقط في تقييم المتدربين .ال يعتمد  82

86 
يؤخذ بوجهات نظر عدد كبيمر ممن منسموبي الشمرطة العسمكريةفي 

 تقييم برام  التدريب االمني.
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المعوقات التي تواجه تطبيق مبادىء الجودة الشاملة علمى التمدريب األمنمي فمي 

 الشرطة العسكرية الخاصة .

معوقات تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على بمرام  التمدريب األمنمي فمي إن من 

 : الشرطة العسكرية الخاصة
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      عدم وجود معايير دقيقة لقياس األداء التدريبي 2

      بالتدريب األمني .عدم وجود قاعدة بيانات إحصائية دقيقة خاصة  8

3 
قلممة العمماملين المتخصصممين فممي تطبيممق إدارة الجممودة الشمماملة فممي 

 مجال التدريب األمني .
     

      نقص الدعم من صاحب اإلدارة العليا . 1

2 
عدم عقد دورات كافية فمي موضمو  إدارة الجمودة الشماملة بشمكل 

 عام .
     

      إدارة الجودة الشاملة .عدم وجود وعي كافي بمبادئ ومفهوم  6

1 
عمممدم وجمممود وعمممي كمممافي بأهميمممة تطبيمممق الجمممودة الشممماملة علمممى 

 التدريب األمني .
     

2 
النزعممة المركزيممة فممي اإلدارة مممما يعمموق المشمماركة الفعالممة مممن 

 جانب العاملين في برام  التدريب .
     

      سيطرة الروتين اإلداري في اتخاذ القرارات. 9

20 
التعجممل فممي تحقيممق نتممائ  تدريبيممة سممريعة مممن جانممب المسممتفيدين 

 بالتدريب .
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 كلية الدراسات العليا

 الشرطية القسم:العلوم 

 الرسالة مستخلــــص                                                

العسكرية     الشرطة األمني في التدريب على الشاملة الجودة مبادئ إدارة عنوان الرسالة: مدى تطبيق 

 الخاصة للقوات البرية بوزارة الدفاع.

 السويري. سعد بن هللا إعداد الطالب: عبد
 السراء. حسن بن محمد المشرف العلمي اللواء الدكتور:

 الجودة إدارة تطبيق مبادئ مدى مشكلة الدراسة: تركزت مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال : ما

 ؟ العسكرية الشرطة في األمني التدريب على الشاملة

يتكون مجتمع الدراسة في هذا البحث من المشرفين والمدربين والمتدربين من مجتمع وعينة الدراسة: 

جميع الضباط من رتبة)عقيد,مقدم,رائد,نقيب(بالشرطة العسكرية الخاصة بالرياض والطائف والبالغ 

 ( مفردة.432في عينة قصدية مؤلفة من ) ( ضابط, بينما تمثلت عينة الدراسة065عددهم)

 منهج الدراسة وادواتها: استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, واالستبانة كأداة لجمع البيانات.       

 أهم النتائج:

 التدريب برامج على القائمين معرفة أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة موافقون على مدى .1

 (.5من  27.3بمتوسط حسابي ) الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني

 توافر بينت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم على المحور الخاص بمدى .3

بمتوسط  الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات

 (. 5من  2731حسابي )

تطبيق  أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة محايدون في موافقتهم على المحور الخاص بمدى .2

بمتوسط حسابي  الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب واقع على الشاملة الجودة مبادئ إدارة

 (. 5من  2713)

 تطبيق مبادئ تواجه التي محور المعوقاتأظهرت نتائج الدراسة أن أفراد عينة الدراسة موافقون على   .4

 (. 5من  4713بمتوسط حسابي ) الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة إدارة

بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة  تعزي لمتغيراتهم  .5

 الشخصية والوظيفية.

 :توصيات الدراسة
 من ذلك ويتم المفهوم لهذا الفهم الواضح لتحقيق وذلك الشاملة الجودة إدارة ومبادئ بمفهوم التوعية   .1

 إدارة لوـح دواتـوالن ؤتمراتـالم وتنظيم المتخصصة ع النشراتـوتوزي ةـوطباع اللقاءات عقد لخال

 .ودة الشاملةـالج

 واألساليبا ـوأدواته شاملةـال الجودة إدارة التدريب األمني ومجاالت  في متخصصة تدريبية دورات عقد .3

 الجودة. وضبط لمراقبة اإلحصائية

ات تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في التدريب األمني بالشرطة عملي تواجه صعوبات أية لتذلي .2

  العسكرية الخاصة.
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College: Graduate Studies  

Department: Police Sciences 

Study Title: Range of Application of Total Quality Management for Military Police Security 

Training of Infantry Forces at Ministry of Defence. 

Student: Abdullah bin Saad Al-Suweery 

Advisor   :  General Dr. Mohamed bin Hassan Al-Sarra 

Study Problem: This study aims to answer the following question: What is the range of 

applying principles of total quality of security training for military police? 

Study Population (Sample): The subjects of the study  include supervisors, trainers, trainees, 

officers ranging in rank from brigadier colonel, captain of special police military officers in 

Riyadh, and Taif (Kingdom of Saudi Arabia) totaled a 560 officers. The random sample of the 

study included 234 officers. 

Study Methodology and Tools: The researcher used an analytical, descriptive methodology 

along with a questionnaire to collect data. 

Main Results: 

1. Results of the study revealed that the numbers of the sample approve that the officials 

in charge of military police training program knowledge of total quality at a 

mathematical average of (3.72 out of 5). 

2. Results of the study revealed that the members of the sample in the study are neutral 

on the theme of the availability of application of principles of total quality of special 

military security training at a mathematical average of (3.21 out of 5). 

3. Results of the study revealed that the members of the sample in the study are neutral 

on the theme of application of principles of total quality of special military security 

training program at a mathematical average of (3.19 out of 5). 

4. Results of the study revealed that the members of the sample in the study approve on 

the theme of obstacles that face the application of total quality of special military 

security training programs at a mathematical average of (4.19 out of 5). 

5. Results revealed there are significant statistical differences in the responses of the 

members of the sample due to personal and official posts variables. 

Main Recommendations:   
1. Raise awareness of concept and principles of total quality to achieve clear understanding 

through meetings, printing, distribution of brochures, organize conferences, hold forums 

about total quality. 

2. Hold specialized training programs in the field of security training and total quality tools, 

statistical methods to control quality. 

3. Remove obstacles that hinder application of total quality assurance in specialized military 

police security training programs. 
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 اإلهــــــــداء

 

              

في ذاتي الجد واالجتهاد وطلب  الذي غرسالطاهرة ...  يإلى روح والد
له هللا فيما أنا عليه اآلن, غفر له الفضل بعد هللا  ... إلى من العلم

 . وأسكنه فسيح جناته
 

أطال هللا ... عرفانا بفضلها والدتي من كان دعائها سر نجاحي إلى 
 ... بالصحة والعافيةا أمدهوبلغني برها و اعمره

 
 ...حفظهم هللا جميعاً ... ني وأخواتي اخوإإلى 

 
عباء مودة ووفاء لصبرها وتحملها أ... رفيقة دربي  .. إلى زوجتي

 انشغالي طيلة فترة دراستي ...
 

 حفظهم هللا وبلغني صالحهم وتقواهم .....  إلى أبنائي
 

 ... إلى كل من وجهني وأرشدني وساندني أثناء إعداد هذه الدراسة
 

 ...علماً من سلك طريقا يلتمس فيه لى كل إ
 

أهدي هذا الجهد  المتواضع راجياً من هللا الثواب وحسن جميعاً اليهم 
 ... الجزاء
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 تقـــديــرالشــــــكر وال
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل  ِنْعَمَتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَقاَل َربِّ أَْوِزْعِني أَْن أَْشُكَر , ) أجمعين

الِِحينَ  َصالًِحا َتْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمِتكَ   .91( . النمل ِفي ِعَباِدَك الصَّ

بمن عبمد سملمان يطيب لي أن أتقـدم بوافر الشكر والعرفان إلى صاحب السممو الملكمي ايميمر  

لمما لممه مممن ال ضممل  فاع , زيممر الممدووولممي الع ممد ا ممين نايممب ريمميو مجلممو الموزرا  العزيمز 

كمما اتقمدم بالشمكر والتقمدير  ضمباط وزارة المدفاع,الكبير  بعد هللا في رفع مستوى تعليم وثقافة 

نايمب وزيمر المدفاع المهي لمه ال ضمل  ال سعود سلمان بن سلطانا مير   الملكيلصاحب السمو

 دعممه علمىده وزارة المدفاع  ممن تقمدم ورقمي لكافمة أفمرع القموات المسملحة , وبعد هللا لما تش 

 العلميمة الك ايمة مسمتوى ورفمع العلممي التأهيمل علمى - هللا ح ظمه – الكبير وحرصه الالمحدود

والتقمدير لمعمالي نايمب  وأجزلمه الشمكر بمأعظم, كمما اتقمدم  فاعالد وزارة منسوبي لكل والعملية

العامة ال ريم  الم نمدو  عبمدالعزيز بمن محممد الحسمين وفقمه هللا المهي لمه رييو هيية ا ركان 

 صمدر تمزدان بمأن والشمر  ال خمر ولمثلمي ال ضل الكبير بعد هللا في مواصلة الدراسمات العليما

الدكتور   جمعان بن رشيد بن رقمو  ريميو   لسعادةكما أتقدم بالشكر  ،العلم هها باسم رسالتي

وم ايمنيمة علمى ج موده المتواصملة فمي خدممة الدارسمين وتسم يل مما جامعة نماي  العربيمة للعلم

يعترض م من عقبات والشكر لسعادة عميد كلية الدراسات العليما وسمعادة وكيمل الكليمة وسمعادة 

 يسمتاهي وأجزلمه الشمكر بمأعظم أتقمدمكمما يسمعدني ويشمرفني أن ,رييو قسم العلوم الشمرطية 

 بج مده يبخمل لمم المهي حسمن السمرا  بن محمد  د اللوا  النبيل الخل  وصاحب القدير ومشرفي

 بتموجي ي ثمم، يديمه علمى فيمه تتلمهت مقرر أول من بد اً  الجامعة في دراستي فترة طيلة ووقته

 ولي , ,بحثي كتابة في علي   با شرا  بت ضله وانت ا ً ، رسالتي موضوع إختيار في ونصحي

علممى بممن صممالر الزهرانممي قايممد الشممرطة    اللممو  الممركن سممعادةل  خمما  شممكر المقممام هممها فممي

 ممن اإلنت ا  وحتىمنه بداية دراستي  معي الطيبة ج وده علىالعسكرية الخاصة للقوات البرية

 مناقشمي الكمرام لألسماتهه بالشمكر اتقدمكما  اإلرشاد او بالنصر سوا  العلمية الرسالة ههه كتابة

بجامعة نماي   ادارة الجودة وا عتماد ا كاديميالدكتور ابراهيم بن علي الدخيل مدير  الرسالة

 ل مما أشمكر , والدكتور  عطماهللا بمن ف مد السمرحان عضمو هييمة التمدريوالعربية للعلوم ا منية

والمى أصمحاب السمعادة أعضما  هييمة التمدريو بالجامعمة وبصم ة  والبنما ة السمديدة توجي ات ما

الدكتور سمعود بمن عبمدالعزيز المريشمد  كما اشمكرخاصة هيية التدريو بقسم العلموم الشمرطية,

 نحمو العقبمات كمل تمهليل علمى وحرصمه علميمةال وتوجي اتمه دعممه علمى استاه القانون المسماعد

كما أتوجمه بالشمكر لسمعادة ايفاضمل المهين قماموا مشمكورين ,دراستي منه بدايت ا وحتى ن ايت ا

 , بتحكيم أداة الدراسة

 ربي وصالة، وشكره هكره وفاتني بدعايه خصني صدي  أو أخ لكل موصول الشكر وأخيرا

 .العالمين رب هلل الحمد أن دعواي وآخر، محمد نبينا على وسالمه

 

     الباحث                                                                                     
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 الفصل األول
 مشكلة الدراسة وابعادها

 : الدراسة مقدمة

 إدارة ميقدت قبل والخدمات السلعي اإلنتاج تطوير في كبيرا   إسهاما   اإلدارة علم أسهم لقد

 المنظمات هذه لتخلص.  الخدمية واإلدارات اإلنتاجية المنظمات مختلف إلى الجودة

 بالمستفيدين اإلهتمام إلى اإلداري الفكر وتوجه التقليدي اإلداري التوجه من واإلدارات

 تمكنها البشرية والسلوكيات اإلداري العمل أنظمة في تغيرات بأحداث وذلك والعمالء

 المجاالت مختلف في المتالحقة التغيرات فرضتها التي التطورات مواجهة من

  االستجابه من وتمكنها والسياسيه واالجتماعية والعلميه والتكنولوجيه  االقتصادية

 الجودة ارتبطت ولقد, منها تعاني التي المزمنة المشكالت تجاوز و المجتمع لحاجات

 عن الناجمة المشكالت تجاوز وسائل أهم أحد التدريب يمثل حيث بالتدريب الشاملة

, الجديد لدورها ولتستجيب لتتكيف العمل أنظمة تطوير وسائل وأهم المتالحقة التغيرات

وتقتضي للمتطلبات الملحة والتحديات المستقبلية لالجهزة االمنية عموما وخصوصا 

الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية ضرورة تلبية احتياجات المستفدين من 

خدماتهم االمنية ,وكسب ثقتهم ومشاركتهم في قضاياهم الن ذالك يؤدي الى تحفيز 

(.ومن خالل 3,ص8002عل معهم )الثقفي,االمنية والتفاالمستفيدين من خدماتهم 

هناك فرق واضح فيما تقدمه مالحظة التدريب االمني بصفة عامة في االجهزة االمنية 

من خدمات وبين ما تقدمه االجهزة االمنية في دول العالم المتقدم فإن هناك مشكالت 

الى  معقدة اصبحت تمثل عائقا نحو تقدمها ونموها وتحسنها وهي احوج الي ما تكون

االرتقاء لمواجهة التحديات االمنية التي افرزتها التطورات المحلية والعالمية الجديدة 

 (. 6,ص8022بتطبيق الجودة الشاملة على التدريب االمني خاصة)ال طالب, 

ان االجهزة االمنية ليست بمناى عن تلك المنافسة والتحديات على كافة االصعده وهي 

الحديثة التي  لمعالجة أي مشاكل تواجهها من خالل االتجاهاتتسعى لالخذ بما هو جديد 

فرضت نفسها بقوة حيث القت استحسان وقبوال عاما وخاصا ومنها الجودة الشاملة 

بالتدريب االمني واصبحت احدى القضايا التي تهم القيادات االمنية التي تسعى الى لرفع 

زة االمنية طالما ان الجودة والتدريب ادائها ,كما استخدمت الجودة في التنافس بين االجه

تستمدان طاقتهما من المعلومات ومن توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم 

 فإن هنا ومن الفكرية على نحو ابداعي لتحقيق التحسن المستمر لالجهزة االمنية,

 يعتبر العسكرية الشرطة في األمني التدريب على الشاملة الجودة مبادئ بتطبيق االهتمام

 منه العائد وزيادة أداؤه كيفية وتحديد التدريبي  اإلداء لتطوير الطبيعي المدخل حاليا  
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 من واالستفادة تطوير إلى المحتاجة الجوانب وتطوير وتدعيمها فيه القوة نقاط واكتشاف

 . العسكرية الشرطة مجال في األمني للتدريب المتاحة والمواهب المعلومات كافة

 : الدراسة مشكلة

 ما أو المستفيد إلى المقدمة الخدمة أداء لتنمية المعاصر العلمي المدخل الجودة تعتبر

 التي الجودة بها عرفت التي العديدة التعريفات من ذلك ويبدو( العميل) أحيانا عليه يطلق

 في إدارية فلسفة باعتبارها الجودة فلسفة ظهرت ولقد. البحث  متن في إليها سنشير

 المستفيد حاجات على التركيز على يعتمد فاعال   إداريا   عنصر باعتبارها الثمانينات

 الجودة تعد لم حيث الخدمة قىتلوم للمستهلك المقدمة والخدمة االنتاج لتحسين ورضاه

 تعني وإنما المتاحة نظيرتها من أفضل خدمة أو سلعة تعني إنتاج المعاصر االقتصاد في

 , عبدالمحسن).  كلها المنشأة ادارة جودة وتحقيق الخدمة أو السلعة عن المستفيد رضا

 ( .261 ,ص8002

 والمنتجمممات السمملع تحسمممين إطممار فمممي أساسمما   نشمممأت الشمماملة الجمممودة مفمماهيم أن ورغممم

 قممممد المفمممماهيم تلممممك أن إال. الممممربح إلممممى الهممممادف االقتصممممادي القطمممما  فممممي لإلرتقمممماء

 للمممممواطنين متنوعممممة خممممدمات تقممممدم التممممي واألمنيممممة الحكوميممممة األجهممممزة إلممممى أمتممممدت

 األمكمممان فمممي واصمممبح الحكوميمممة الخمممدمات فمممي بمممالجوده االرتقممماء أجمممل ممممن والمقيممممين

 األمنيممممة واألجهممممزة األداريممممة المنظمممممات فممممي الشمممماملة الجممممودة إدارة مفمممماهيم تطبيممممق

 دائمممرة ممممن المنظممممات همممذه إخمممراج علمممى يحمممرص جديمممدا   إداريممما   منهجممما   باعتبارهممما

 النظممممر بغمممم  األهممممداف تحقيممممق علممممى تركممممز التممممي الرتيبممممة روقراطيممممةيالب األسمممماليب

 ارتمممممبط قمممممد ذلمممممك أن شمممممك وال(  129 ,ص 2991,هيجمممممان) اإلنجممممماز نوعيمممممة عمممممن

 الشممماملة الجممودة مفهممموم تطبممق التمممي المنظمممات تحققهممما التممي العديمممدة والفوائممد بالمزايمما

 الجممممودة إدراة أن نجممممد الممممربح إلمممى تهممممدف التممممي الصمممناعية فممممي المنظمممممات أن حيمممث

 اممممما التكلفممممة وتخفممممي  الممممدخل زيممممادة خممممالل مممممن الممممربح فممممي زيممممادة تحقممممق الشممممامل

 وذلمممك للنقمممود أكبمممر قيممممة تحقمممق فإنهممما المممربح إلمممى تهمممدف ال التمممي للمنظممممات بالنسمممبة

 ( . 6,ص2996,مارش) أقل وتكلفة أفضل بجودة الخدمة تقديم طريق عن

 قمممد المممميالدي العشمممرين القمممرن ممممن األخيمممر العقمممد شمممهدها التمممي التطمممورات كانمممت ولمممما

 بصممممتها تركمممت قمممد واالقتصمممادية والثقافيمممة االجتماعيمممة المممنظم فمممي تغيمممرات أحمممدثت

 المجتمعمممممات فمممممي والتعليميمممممة التدريبيمممممة المممممنظم ممممممن كثيمممممر علمممممى اختيمممممارا   أو قسمممممرا  

 ,الخطيممممممب) ضممممممروريا   امممممممرا   والتعلمممممميم بالتممممممدريب االرتقمممممماء وجعلممممممت المختلفممممممة

 ممممن تمكنهممما متميمممزة تدريبيمممة مخرجمممات إلمممى الدولمممة تتطلمممع وحيمممث( 2-8 ,ص8000

 فرصممممة هممممو إنممممما وجودتممممه التممممدريب أن وحيممممث التنمويممممة خططهمممما أهممممداف تحقيممممق
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 حسمممممممان) والمثمممممممابرة والممممممممال بالجهمممممممد أجلهممممممما ممممممممن وتضمممممممحي األممممممممم تصمممممممنعها

 واضمممممحة سياسمممممه وجمممممود خمممممالل ممممممن إال الجمممممودة همممممذه تتحقمممممق وال( 82,ص2991,

خاصمممممممة وان هنممممممماك االن (292 ص,2992 ,النبممممممموي) الشممممممماملة للجمممممممودة ومحمممممممددة

مثمممممل فمممممي فصمممممل جنممممما  الشمممممرطة تت ايمممممد لمتطلبمممممات التمممممدريب االمنمممممياهتممممممام متز

العسمممممكرية ممممممن مدرسمممممة سمممممال   المشممممماة وضممممممه المممممى مركمممممز تمممممدريب الشمممممرطة 

. ووكمممل المممى همممذا المركمممز تمممدريب 2123العسمممكرية الخاصمممة فمممي الطمممائف فمممي عمممام 

الخاصممممممة بالمنتسممممممبين الشممممممرطة العسممممممكرية الخاصممممممة وعقممممممد الممممممدورات التدريبيممممممة 

حيممممث تممممم  2126للشممممرطة العسممممكرية الخاصممممة ثممممم انعكممممس هممممذا االهتمممممام فممممي عممممام 

تغييمممممر مسممممممى مركزتمممممدريب الشمممممرطة العسمممممكرية الخاصمممممة المممممى مركمممممز ومدرسمممممة 

الشممممممرطة العسممممممكرية الخاصممممممة وليقمممممموم بعقممممممد جميممممممع دورات الشممممممرطة العسممممممكرية 

صممممية فممممي الخاصممممة لجميممممع ضممممباط وضممممباط صممممف وجنممممود سممممواء الحتميممممة والتخص

للقمممممموات البريممممممة  مجممممممال الشممممممرطة العسممممممكرية الخاصممممممة )ادارة الشممممممؤون العامممممممة

 (.66,ص2133,

لمممذالك كلمممه ومسمممايرة لمممذالك االهتممممام ممممن جانمممب القمممادة المسمممئولين بتمممدريب الشمممرطة 

العسمممكرية الخاصمممة ممممن ناحيمممة ووصممموال المممى جمممودة همممذا التمممدريب التمممي ال تتحقمممق اال 

  من خالل تطبيق ادارة الجودة الشاملة . 

 التمممدريب علمممى  الشممماملة الجمممودة إدارة مبمممادئ تطبيمممق بحمممث إلمممى الباحمممث اتجمممه ولقمممد

 فقمممد  هنممما وممممن الخاصمممة العسمممكرية الشمممرطة قطممما  وهمممو محمممدد قطممما  فمممي منمممياال

 : التالي النحو على البحث مشكلة صاغ

 فمممي األمنمممي التمممدريب علمممى الشممماملة الجمممودة إدارة مبمممادئ تطبيمممق ممممدى مممما

 ؟ الخاصة العسكرية الشرطة

 : الدراسة تساؤالت

 : التالية الفرعية التساؤالت الرئيسي التساؤل عن ويتفر 

 بالشممممرطة األمنممممي التممممدريب بممممرام  علممممى القممممائمين معرفممممة مممممدى ممممما -2

 ؟ الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية

 علمممى الشممماملة الجمممودة تطبيمممق مبمممادى ادارة متطلبمممات تممموافر ممممدى مممما -8

 ؟ الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب
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 التمممدريب واقمممع علمممى الشممماملة الجمممودة إدارة تطبيمممق مبمممادى  ممممدى مممما -3

 ؟ الخاصة العسكرية بالشرطة نياألم

 علمممى الشممماملة الجمممودة إدارة تطبيمممق مبمممادى  تواجمممه  التمممي المعوقمممات مممما -1

 ؟ الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب

 حممممول المبحمممموثين أراء فممممي هنمممماك فممممروق ذات داللممممة احصممممائية هممممل -2

 ؟ تبعا لمتغيراتهم الشخصية الدراسة محاور

 : الدراسة أهداف

 : التالية األهداف تحقيقل الدراسة تهدف

 بالشمممرطة األمنمممي التمممدريب بمممرام  علمممى القمممائمين معرفمممة ممممدى تحديمممد -2

 . الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية

 علممممى الشمممماملة الجممممودة تطبيممممق مبممممادى متطلبممممات تمممموافر مممممدى معرفممممة -8

 . الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب

 التمممممدريب علمممممى الشممممماملة الجمممممودة مبمممممادى إدارة تطبيمممممق ممممممدى تحديمممممد -3

 . الخاصة العسكرية بالشرطة األمني

 الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق مبممممادى  تواجممممه التممممي المعوقممممات تحديممممد -1

 . الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب على

 فيمممممما المبحممممموثين أراء فمممممي اإلحصمممممائية الداللمممممة ذات الفمممممروق تحديمممممد -2

 .  الشخصية لمتغيراتهم تبعا   وذلك الدراسة محاور يخص

 : الدراسة أهمية

 : هما جانبين إلى الدراسة هذه أهمية تتمثل

 : العلمية األهمية 
 : التالية النقاط إلى الدراسة لهذه العلمية األهمية ترجع

 الشممممرطة مجممممال فممممي االمنممممي التممممدريب تناولممممت التممممي البحمممموث نممممدرة -2

وذلمممك  حسمممب علمممم  الشممماملة بمممالجودة عالقتمممه فمممي العسمممكرية الخاصمممة 

 .الباحث 
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 فممي االمنممي التممدريب  محممدد مجممال فممي الشمماملة الجممودة لتطبيممق تناولهمما -8

 أهميممممممة يوضممممممح قممممممد المممممذي األمممممممر - الخاصممممممة العسممممممكرية الشمممممرطة

 قمممممد ممممممما العمليمممممة و العلميمممممة ومتطلباتمممممة التطبيمممممق مجمممممال خصوصمممممية

 مجمممماالت فممممي الموضممممو  هممممذا لمثممممل العلمممممي للتنمممماول  مممممدخال يصممممبح

 . المختلفة الجودة تطبيق

 :   العملية األهمية

 فهممممي ,إليممممه التوصممممل تسممممتهدف ممممما فممممي الدراسممممة هممممذه فممممي العمليممممة األهميممممة تكمممممن

 بمممممالجودة العسمممممكرية بالشمممممرطة األمنمممممي التمممممدريب تقمممممديم إلمممممى التوصمممممل تسمممممتهدف

 عصمممممر فمممممي متميمممممزة تدريبيمممممة مخرجمممممات إلمممممى التوصمممممل طمممممرق وتحديمممممد األفضمممممل

 اسمممتخدام فمممي تتمثمممل العمليمممة األهميمممة فمممان هنممما وممممن نعيشمممه المممذي السمممريعة التغيمممرات

 : في تسهم قد التي الدراسة نتائ 

 العصمممر لمتغيمممرات المتكيفمممين المتمممدربين ممممن جديمممدة نوعيمممات إلمممى التوصمممل -2

 . ومخاطره ومخترعاتة ثاني مستخدم مع التعامل على والقادرين

 عممممن الخاصممممة العسممممكرية بالشممممرطة األمنممممي التممممدريب ببممممرام  النهممممو  -8

 الدراسمممممة تتناولهممممما التمممممي الشممممماملة الجمممممودة تطبيمممممق متطلبمممممات تممممموفير طريمممممق

 . والتحديد بالبحث

 الشممماملة الجمممودة تطبيمممق سمممبل إلمممى العممماملين وكافمممة األفمممراد اهتممممام توجيمممه -3

 لهممممذا القصمممموى األهميممممة وإلممممى العسممممكرية بالشممممرطة األمنممممي التممممدريب علممممى

 .التدريب لهذا النهو  في األساس باعتباره المدخل

 

 

 

 

 : الدراسة حدود

 : يلي فيما الدراسة حدود تتمثل

 الموضوعية الحدود : 
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 الجمممممودة مبمممممادئ ادارة تطبيمممممق ممممممدى تنممممماول علمممممى الدراسمممممة تقتصمممممر

 .الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة

 البشرية الحدود : 

ق الدراسمممممة علمممممى ضمممممباط الشمممممرطة يمممممتطبتمممممم  مجتممممممع الدراسمممممة: -أ

وعممممددهم بالريمممما  والطممممائف برتبة)عقيممممد ,مقدم,رائد,نقيب( العسممممكرية

 مفردة. 260

الضمممباط  ممممن  قصمممدية عينمممة علمممى الدراسمممة تقتصمممر عينمممة الدراسمممة: -ب

 الخاصممممممة العسممممممكرية بالشممممممرطة بينوالمتممممممدر والمممممممدربين المشممممممرفين

 .مفردة831وعددهم 

 المكانية الحدود : 

 بمنطقمممة الخاصمممة العسمممكرية الشمممرطة ضمممباط علمممى الدراسمممة قيمممتطبتمممم 

 .والطائف الريا 

 الزمانية الحدود : 

  . هـ 2133/2131 الدراسي العام في الدراسة قيتطب تم   

 

 

 

 :   الدراسة مصطلحاتمفاهيم و

 : الشاملة الجودة

:االصمممل االشمممتقاقي للجمممودة كمممما جممماء فمممي معجمممم مقممماييس  التعريفففف الل فففود للجفففودة

,ص 2180اللغمممة همممو"ج و د"وهمممو اصمممل يمممدل علمممى التسمممامح والعطممماء )ابمممن فمممارس,

193.) 

والجمممواد همممو السمممخي , وقيمممل همممو المممذي يعطمممي بمممال مسمممألة صممميانة لالخمممرين ممممن ذل 

السممممؤال,ومن اشممممتقاقاته الجيد,ضممممد الردئ,وجمممماد الشممممي أي اجمممماده واتممممى بالجيممممد مممممن 

 (.101,ص8001القول والفعل,)الزبيدي,

 ـ 5ـ  
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:العطمممماء الواسممممع واالداء الجيممممد الممممذي يبلمممم  حممممدا  للجففففودةوالتعريففففف االصففففط ح  

 (.28,ص8002فائقا)محفوظ,

 مممممن العاليممممة الدرجممممة تعنممممي اكسممممفورد قمممماموس فممممي هممممي كممممما الشمممماملة ادارة الجممممودة

 تممممدريب فممممي المتخصصممممة األمريكيممممة O.D.U مؤسسممممة وعرفتهمممما ,القيمممممة أو النوعيممممة

 فممممي الصممممحيحة األعمممممال إتمممممام بأنهمممما بممممالجودة متصممممفة لتصممممبح الشممممركات وإعممممداد

 أو األعممممال إلنجممماز اداري شمممكل " بأنهممما نسمممكي جمممايلو ويعرفهممما الصمممحيحة األوقمممات

 والعمممماملين اإلدارة مممممن لكممممل المشممممتركة والمواهممممب القممممدرات علممممى يعتمممممد الخممممدمات

 العممممل فريمممق خمممالل ممممن مسمممتمرة بصمممفة اإلنتاجيمممة وزيمممادة الجمممودة تحسمممين بهمممدف

 بالمتطلبمممممات االلتمممممزام: بأنهممممما كروسمممممبي ويعرفهممممما( 86,ص 2996 ,نسمممممكي جمممممايلو)"

 األولممممى المممممرة مممممن صممممحيح بشممممكل عملممممه فممممرد كممممل ينجممممز وأن العيمممموب وانعممممدام

 ( .288 ,ص2991,الخلف)

 البمممماحثين رؤى بتعممممدد الشمممماملة الجممممودة إدارة وتعريفممممات رؤى تعممممددت فقممممد وعموممممما  

 تعريفمممات فمممي المشمممتركة األفكمممار ممممن عمممددا   هنممما أن إال المختلفمممة تخصصممماتهم حسمممب

 : منها جانيه ذكرها الباحثين

 .اهتمامها من األول المقام في الجودة بجعل العليا اإلدارة  التزام -

 . العمل بها يؤدي التي العمليات تحسين أجل من باستمرار العمل -

 اسممممتخدام علممممى التأكيممممد مممممع واألقسممممام اإلدارات بممممين والتعممممارف التنسمممميق -

 . العمل فرق

 الخاصممممة الجهممممود فممممي والجهمممماز المنظمممممة فممممي الممممموظفين جميممممع إشممممراك -

 . الجودة بتحسين

 وإدارة مفهممموم تطبيمممق جهمممود فمممي والمسمممتفيدين المممموردين إشمممراك محاولمممة -

 . الشاملة الجودة

 أو الخمممدمات تقمممديم مراحمممل جميمممع خمممالل ممممن الجمممودة مبمممدأ علمممى التركيمممز -

 . النهائية المرحلة في فقط وليس االنتاج

 . المشكالت وتحليل العلمي البحث ألساليب المستمر االستخدام -

 الجماعمممة وجهمممود الفمممرد جهمممود بمممين تمييمممز وجمممود علمممى المسمممتمر التأكمممد -

 ( .28,ص 2991,هيجان)
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الباحمممث  يحمممدده البحمممث همممذا فمممي الشفففاملة الجفففودة االجرائفففد الدارة التعريفففف

  على النحو التالي:

 وشممماملة جذريمممة تغيمممرات أحمممداث علمممى تعممممل التمممي االدارة همممي الشممماملة الجمممودة إدارة

فمممي اداء  المسمممتمر والتحسمممين الجمممودة علمممى التركيمممز شمممأنها ممممن والتنظممميم اإلدارة فمممي

 بجانمممب القمممرارات فمممي وإشمممراكهم العممماملين فيمممه بمممين التعممماون ودعمممم التمممدريب االمنمممي

الجممممودة فممممي  إدارة لتطبيممممق المسممممتمرة الجهممممود فممممي والممممموردين المسممممتفيدين إشممممراك

 . مجال التدريب االمني

 

 :الخاصة  العسكرية الشرطة

: كلمممة عربيممة األصـممـل مشتقممـة مممن كلمممة " األشممراط "  تعريففف الل ففود للشرط فف ةال

بممـعنى العالممات ، أو بمعنمى أوائمل األشمياء ، وقمد  –بالتحريك  –جمع ، مفرده : َشَرط 

ماَعَة أَن  وَن إال السع مرر وردت كلمة " األشراط " في القران الكريم في قوله تعالى) َفَهمل َينظر

 ، وأشراط الساعة عالماترها . طَها (َتِأتَيهرم َبغَتَة َفَقد َجاَء أَشَرار 

كما وردت كلمة الشرطة في كتب السنة في عدة مواضع ، من بينها الحديث الموارد فمي  

صحيح البخاري ، ونصه : " قال أنس بن مالك  : إن قيس بن سعد كمان يكمون بمين يمدي 

   .صلى هللا عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من األمير النبي

فقمد تناولمت التعريمف بهمذه الكلممة لغويما  ، منهما لسمـان العمرب والمصمبا  أما كتمب اللغمة 

مَرِط   َطةر واحمد الشع المنير ومختار القماموس، ومنمه نختمار التعريمف الموارد نصمه : " الشرمرا

َرد ، وكغرفة وغرف وهمم أول كتيبمة تشمهد الحمروب ، وتتهيمأ للمموت ، وطائفمة ممن  كصر

 بذلك ؛ ألنهم أعلموا أنفسهم بعالمات يرعرفون بها " .أعوان الوالة ، وهو شرَرطي، سموا 

 التعريف االصط ح  للشرطة:

موظفممون حكوميممون تتمثممل مهمممتهم فممي تنفيممذ اللمموائح والمحافظممة علممى النظممام ، وهممم  

يعملون على منع وقمو  الجمرائم وحمايمة األروا  واألفمراد فمي المجتمعمات. )الموسموعة 

 ( العربية العالمية

 الخاصة العسكرية لشرطةاالجرائ  لالتعريف 

 الكممريم الملكممي األمممر بموجممب العممام األمممن مممع الممدفا  لمموزاراة الممثلممة الجهممة هممي :

 لكافممممة المبلمممم  الملكممممي األمممممر بموجممممب وكممممذلك هممممـ81/2/2320 وتمممماري  880 رقممممم

 محضممممر علممممى المبنممممي 23/2/2106 بتمممماري  3631 رقممممم المسمممملحة القمممموات قيممممادات

 اإلجمممراءات وإنهممماء الجمممرائم مباشمممرة تحديمممد تمممم بموجبمممه المممذي العليممما الضمممباط لجنمممة

 فممممرو  داخممممل المسمممملحة القمممموات منسمممموبي مممممن المخالفممممات مرتكبممممي بحممممق القانونيممممة
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 وحمممدات جميمممع وتمممرتبط العمممام األممممن رجمممال ممممع بالتعممماون وخارجهممما المسممملحة القممموات

 فنيممما   البريمممة للقممموات الخاصمممة العسمممكرية الشمممرطة بقائمممد الخاصمممة العسمممكرية الشمممرطة

 ( .8021,  28,  21 , الخاصة العسكرية الشرطة قيادة)

 : األمن  لتدريبا

 (٤ ص,٦٨٩١ ياغي)يعلم,يسحب ,ينمو,التحضير لالداءالتعريف الل ود:

 مفهمموم تطبيممق يممتم حتممى بممه األخممذ يجممب الممذي الصممحيح المممدخل هممو التممدريب يعتبممر

 وأدوات بأسمممماليب المشمممماركين وتعلمممميم تممممدريب يلممممزم أنممممه ذلممممك الشمممماملة الجممممودة إدارة

 فالهممممدف اإلدارة هممممذه تطبيممممق فممممي يسممممهموا أن يمكممممن حتممممى الشمممماملة الجممممودة مفهمممموم

 علممممى التعممممرف مممممن المشمممماركين وتمكممممين المممموعي نشممممر هممممو التممممدريب مممممن األساسممممي

 وهمممممذا, الشممممماملة الجمممممودة إدارة لتطبيمممممق الصمممممحيحة واألسممممماليب التطممممموير أسممممماليب

 اإلدارة العليمممما اإلدارة مممممن اإلدارة ومسممممتويات فئممممات جميممممع يتلقمممماه أن البممممد التممممدريب

 متطلبمممات التمممدريب بمممرام  تلبمممي أن والبمممد. والعممماملين والمشمممرفين الممممدراء التنفيذيمممة

 التمممدريب الجمممودة إدارة تطبيمممق فمممي دورهممما حسمممب الفئمممات همممذه ممممن فئمممة كمممل وحاجممات

 تمممدريب بينمممما التطبيمممق إسمممتراتيجية يسمممجل أن يجمممب ممممثال   التنفيذيمممة بالهيئمممة الخممماص

 البمممد كمممما العمليمممات لتطممموير الفنيمممة واألسممماليب الطمممرق يتضممممن أن يجمممب العممممل فمممرق

 الالزممممممة والمهمممممارات وأسممممماليبها الجمممممودة بأهميمممممة التعريمممممف التمممممدريب يتضممممممن أن

 اإلحصممممائية واألدوات القيممممادة ومبممممادئ القممممرارات ووضممممع المشممممكالت حممممل وأسمممماليب

 المتممممدربين معرفممممة علممممى يتركممممز أن البممممد التممممدريب أن ذلممممك بجانممممب القيمممماس وطممممرق

 قيممماس يمكمممن بحيمممث التمممدريب بمممرام  يصممماغ بجانمممب ممممنهم متوقمممع همممو مممما كمممل علمممى

 ( .80 ,ص8000, ينوباي) نتائجه

 العمليمممة الجهمممود" التمممالي النحمممو علمممى األمنمممي التمممدريب (8002)الكبيسمممي عمممرف وقمممد

 لألجهمممزة التابعمممة  التدريبيمممة اإلدارات بهممما تقممموم التمممي والتطبيقيمممة والنظريمممة والعلميمممة

 الخطممممط وإعممممداد التممممدريب مممممن الفعليممممة احتياجاتهمممما لتحديممممد معهمممما المتعاونممممة األمنيممممة

 متمممدربيها إكسممماب بهمممدف وتطويرهممما وتقييمهممما وتنفيمممذها برامجهممما وتصمممميم السمممنوية

 المهمممممارات وتنميمممممة بالمعمممممارف معهمممممم العممممماملين والممممممدنين واألفمممممراد الضمممممباط ممممممن

 وتمكممممين الكفمممماءات وتحسممممين السمممملوكيات وتعممممديل اإليجابيممممة والقمممميم الميممممول وغممممرس

 األمنيمممة لألهمممداف وتحقيقهممما تحمممدياتها ومواجهمممة إشمممكالياتها معالجمممة ممممن المؤسسمممات

 ."وكفاءة بفاعلية أجلها من أنشئت التي

 متطلبمممات وحسمممب دراسمممتة فمممي الباحمممث يتبنممماه المممذي للتفففدريب االجرائففف  والتعريفففف

 :هو الخاصة العسكرية الشرطة في المتمثل ومجاله البحث
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 الخاصمة العسكرية للشرطة المنتسبين تعريف أجل من تبذل التي العمليةو العلمية الجهود

 فمي المنتسبين هؤالء مشاركة المتضمنة بينهم الشاملة الجودة ثقافة ونشر الشاملة بالجودة

 لتطموير المناسمب المسمتمر والتمدريب العممل فمرق من واالستفادة القرارات اتخاذ مراحل

 ممن عملهمم من والمستفيدين بهم العالقة بذوي واالتصال للمنتسبين التقدير وإظهار األداء

 المسمتمر والتحسمين الجمودة علمى المنتسبين هؤالء ومساعدة ناحية من األداء تطوير أجل

 . وأعمالهم واجباتهم أداء في
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  لفصل الثان ا
 الخلفية النظرية للدراسة 

 :النظرد اإلطاراوال:

النظمري يتنماول الباحمث موضمو  الدراسمة ومشمكالتها ممن الجانمب النظمري  اإلطمارفي 

وذلك علمى النحمو يمات التمي اسمتقرت فمي همذا الموضمو ,والنظر األدبياتوذلك من واقع 

 التالي:

 الشاملة :إدارة الجودة 

اسمتعرا  همذه التعريفمات يشمير وتعددت التعريفات التي تناولت مفهموم الجمودة الشماملة 

حديثة إلدارة المؤسسات وتحسين أدائها في إنتماج وتقمديم الخمدمات التمي منهجية  أنها إلى

مركمزي تنافسمي مرمموق ممن ناحيمة واحتفماظ المؤسسمة بموقمع يحتاجها وتوقعات العميل 

 في مجال عملها.

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة:

تحقيمق لكمما تعممل  يمف بفلسمفة المؤسسمة لكمل فمرد فيهما إدارة الجودة الشاملة تعنمي التعر

ن نيمات والتمدريب بمما يمؤدي إلمي التحسمرضا العمالء وذلك من خالل دم  األدوات والتق

ويبمدو المستمر في العمليات داخل المؤسسة  ويؤدي الى منتجات وخدمات عالية الجمودة 

 دة الشاملة التي نعرضها فيما يلي:ذلك في التعريفات الخاصة بالجو

  العاليممة مممن تعنممي الدرجممة "عرفممت الجممودة الشمماملة فممي قمماموس أكسممفورد بأنهمما

المتخصصممة فممي  األمريكيممة (ODUكممما عرفتهمما مؤسسممة ),"القيمممة  أوالنوعيممة 

الصمحيحة  اإلعممال إتممام"الشركات لتصبح متصفة بمالجودة بأنهما  وإعدادتدريب 

 .  "الصحيحة األوقاتفي 

 ان  "البمموفيتز تنفيذيممة لهممذه المؤسسممة جممورجرئمميس مجلممس إدارة الهيئممة ال يشممير

فمق علمى همذا المفهموم أغلبيتنا يواو ة الجودة شيء ضروري لمستقبل شركتكسمع

حيث أننا نفهمم الجمودة الشماملة علمى أنهما مسمالة البقماء المسمتمر فمي  الملح العاجل

 .  "العمل

  فلسمفة تنظيميمه ينشما همادي  أسملوب" بأنهمايعرف ريتشارد ويلمز الجمودة الشماملة

قف دة السلع والخدمات وان نجاحها يتودرجة ممكنه لجو أعلىتساعد على تحقيق 

او المؤسسمة بمبادئهما وان مبادئهما تضميف بالفعمل قيممة ة المنظممفمرد على قناعة ا

تسمممعى  ألنهممماوقد أثبتمممت مبادئهممما نجاحممما مسمممتمر لمنظممممة او المؤسسمممة,وجمممودة ا

 ."وبصورة مستمرة الى تحقيق رضا العميل الداخلي والخارجي
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  كممه م )الدراد6591ارمانممد فيخيمموم  يممل الرضمما التممام للعم بأنهمماعرفممت الجممودة

 (.61ص ,0222,لي بوالش

  (.6595 ,عرفت بانها المطابقة التامة من المتطلبات )كروسبي 

  (.6595,دقة االستخدام حسب ما يراه المستفيد )جوزيف جوران 

 تناسممب السمموق بتكلفممة منخفضممة )ديمممن و مممن التناسممق واالعتممماد  ةدرجممة متوقعمم 

 (. 61ص , 0226,م )السلمي6591

 مجممال  كممل ن المسممتمر لممألداء فممي جميممع مسممتويات العمليممة وفممييطريقممة للتحسمم

)بروكمما والماديممة المتوفرةوظيفممي فممي المنظمممة باسممتخدام كافممة الممموارد  البشممرية 

 (.69 :ص ,6169مسنان  كا,وبر

  مجموعممه مممن المزايمما والخصممائص الخاصممة بممالمنت  او الخدمممة التممي تسمماهم فممي

 واألمانمممة والتممموفير والموثوقيمممهرغبمممات المسمممتهلكين وتتضممممن السمممعر  إشمممبا 

 (.61ص,0220,.)الدرادكه والشبلياالستخدام واالعتمادية وقابلية 

 بة العيموب وانخفما  شمكاوي همي انخفما  نسمعرفت بأنها المالئمة لالستخدام و

, يهممي تحسممين األداء. )السمململلعمممالء وهممي اإلسممرا  بتقممديم الخممدمات و العمممالء

 (.69ص,0226

   مممن  األداءخلمق ثقافمة متميمزة فمي  إلممىيهمدف  إداري أسملوب بأنهما اشمار المبع

 اإلنتاجيمةن بشمكل مسمتمر فمي القطاعمات و الممديرين والمرؤسمي خالل عمل القادة

 وأكثمر أفضملالعممل الصمحيح بشمكل  وأداءوالخدمية لتحقيمق توقعمات المسمتفيدين 

 (.01ص,6551, وقت وجهد وتكلفة )زين الدين وبأقلفاعلية منذ البداية 

 إرضماء العميمل ممن خمالل برنمام   إلىبانها فلسفة إدارة الشركة للوصول  عرفت

 (.12ص,0229, )الجوير ل من األدوات والتقنيات والتدريبشام

 فممي إطممار إشممبا  رغبممات المسممتفيدين مممن منتجممات وخممدمات بأنهمما نظممام  عرفممت

متكاممممل موجمممه نحمممو تحقيمممق احتياجمممات المسمممتهلكين وإعطممماء صمممالحيات اكبمممر 

ى التحسمين المسمتمر لعمليمات للموظفين تساعدهم في اتخاذ القمرارات والتأكيمد علم

الحاضمممر فمممي إنتممماج السممملع والخمممدمات والمممذي يمممؤدي إلمممى تحقيمممق والء العميمممل 

 (.92ص,6559, نبعه ومسعد أبووالمستقبل وذلك ضمن كلفة تنافسية معقولة )

  وذلك بمراجعتها وتحليلها  اإلداريةالتحسين المستمر للعمليات  بأنهاالسقاف  يرى

وتقليمممل الوقمممت النجازهممما  األداءوالبحمممث عمممن الوسمممائل والطمممرق لرفمممع مسمممتوى 

 للعمليممة أول يممعديمممة الفائممدة وغيممر الضممرورية للعم والوظممائفباسممتبعاد المهممام 

 (5ص, 6551,)السقافتخفي  التكلفة ورفع مستوى الجودة وذلك ل

  فمممي خطممموات  األخطممماءقمممة منهجيمممة تضممممن تالفمممي يطر بأنهممماعرفهممما كروسمممبي

ومراحمممل العممممل التمممي سمممبق تخطيطهممما , فضمممال عمممن تعزيمممز السممملوكيات الجيمممدة 

 (.9ص ,0229, )محمود
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الجفودة الشفاملة تعريفف سفتيفن كفوهين ودونالفد  برانفد  إلدارةومن التعريفات الشفاملة 

 عرفاها على النحو التال : اللذان

 لتحسممين الجممودة بشممكل  المنظمممة إمكانيممةفظممة علممى تعنممي التطمموير والمحا اإلدارة

 مستمر.

 تجاوزها. عني الوفاء بمتطلبات المستفيد بل الجودة: ت 

  البحث عن الجودة في أي مظهمر ممن مظماهر العممل  مبدأالشاملة: تتضمن تطبيق

كمان راضميا  عمن  إذانتهماء بتقيميم مما لتعرف علمى احتياجمات المسمتفيد وابدءا  من ا

, نمممد ()المهيمممدبراب ونالمممدال )كممموهين ود أمالمنتجمممات المقدممممة لمممه  أوالخمممدمات 

 (.69ص ,0229

 الجودة الشاملة : خصائص

 تتلخص خصائص الجودة بما يلي:

  تتعلمق بمقارنمة األداء الفعلمي  أنهماأنها تتعلق أساسا  بمنظور العمل وتوقعاته حيمث

 أوالخدمة مع التوقعات المرجوة من جانب العميل الخاصة بهذه الخدمة  أوللمنت  

تتمحممور حممول الهممدف الرئيسممي الممذي يتمثممل فممي تحقيممق رضمماء  أنهمما أو المنممت .

العميل وفي رصد كافة الحاجات والرغبات المستقبلية والتي تعد صورا  مثلى فمي 

علمى  أدلهمدف ولميس الخدمات بما يتفق ممع تحقيمق ذلمك ال أوإعادة تصميم السلع 

التطمموير والتحسممين فممي نوعيممة السمملع همماو  يةاسممتمرار إلممىذلممك مممن أنهمما تسممعى 

الخدممممة اسمممتجابة للطبيعمممة اإلنسمممانية ذات الحاجمممات المتنوعمممة والتطلعمممات غيمممر 

مسمتهلك كلمما اسمتطا  إشمبا  حاجمة المستقرة وذات التطور المستمر حيث نجمد ال

لمسممتهدف تجعممل مممن دوامممة التطلممع ا وهكممذا فممان ,أخممرىحاجممة  إلشممبا تطلممع  ممما

 ,0220, حيثيمممات الشمممرو  بمممالتطوير والتحسمممين المسمممتمر حالمممة قائممممة)محمود

 (.61ص

 ثمممورة ثقافيمممة فمممي طمممرق عممممل وأسممماليب تفكمممر اإلدارة ممممن خمممالل تفعيمممل  أنهممما

االتصاالت في االتجماهين واالهتممام بالمقماييس اإلحصمائية لفهمم وإدارة العمليمات 

 6559نفسه تقليل التكلفمة )زيمن المدين ,  لنتائ  وفي الوقتبأسلوب يحقق أفضل ا

 (.05ص ,

 ملين.لزيادة انتماء العا محددة أدواتيستخدم  إدارينظام  أنها 

 األدواتتمثممل التممزام ثابممت بتمموفير حاجممة العميممل عبممر نظممام متكامممل مممن  أنهمما 

بهمدف الحصمول علمى  لالعمالر المسمتمريوالتدريب التمي تكفمل التطمو واألساليب

 (.99ص,6559 ,ديسعابن منتجات وخدمات ذات مستوى رفيع )
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 نظام استراتيجي يسعى لتحقيق رضا العميمل ممن خمالل تطبيمق فلسمفة إداريمة  أنها

ة لتحسممين العمليممة ممكنممالة جميممع العمماملين واسممتخدام الطممرق ترتكممز علممى مشممارك

 (.9ص,0229, اإلدارية )محمود

 

  متعمممددة فهمممي تتضممممن مممما  أبعمممادتشمممتمل علمممى  إدارة أنهممماو شممماملانهممما نظمممام

 يلي:

 :   تعني بالنسبة للعاملين الجودة (6

 االقتنا  بالعمل -

 العمل بشكل سليم ومقبول  أداءالتحفيز على  -

 التعاون داخل فريق العمل  -

  لذاتيا واالنضباطالوعي   -

 التزام وتعهد بالوفاء والمتطلبات. -

 :الجودة تعني  لإلدارةبالنسبة  (0

 .واألقسام اإلداراترؤية واضحة لكل  -

 عالقات عمل جيدة مع الموردين. -

 االلتزام والقدوة. -

 تجاه العاملين. بااللتزاماتالوفاء  -

 تعني: الجودة بالنسبة للعمالء (1

  .خدمة بجوده عالية أوالحصول على سلعة  -

 .عر مناسب س -

 .ت مناسب في وق -

 بطريقة جيدة. -

 خطوات تتحقق فيما يلي:بعدة ترتبط  أنها 

 الجودة الشاملة. إدارةجديدة تتواءم مع  لفلسفهالعليا  اإلدارةتبنى من جانب  .6

 قيادة فعالة. إيجاد .0

 العليا. اإلدارةمن قبل  المحددةوالوظائف  المنظمة أهدافوضو    .1

 العليا. اإلدارة وتأييددعم  .1
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 الجودة.  أهدافاو يؤثر في  يتأثرالمستهدف وهو من  العميلتحديد  .9

 التركيز في الجودة على وجهة نظر العميل. .1

 االهتمام بالعميل وتحقيق رغباته. .9

 .اإلداراتالحواجز بين  إزالة .9

 التنظيم الالزم لمتابعة هذه التغيرات. إيجاد .5

 .واألخطاءانعدام العيوب  هو الجودة أداءمعيار  .62

 الجودة. بأهميةزيادة الوعي  .66

 معوقات االتصال الفاعل . وإزالة األخطاء أسبابالتخلص من  .60

 الجودة الشاملة. إدارةثقافة تنظيمية محاسبه تطبق مفهوم  أوتهيئة مناخ  .61

 والخدمات. اإلنتاجفي طريقة اختيار جودة  مستمروجود تطوير .61

 موضوعية. إدارةاستخدام القياس بوصفها  .69

عممن طريممق  المنممت  وذلممك أوس والمعممايير الخاصممة بالعمليممة ييايمكممن تحديممد المقمم .61

 على العمليات. اإلحصائيةالرقابة  تخدام التجارب والمسح واس

 مراكز للتدريب الفاعل. إنشاء .69

وتمدريب  أداءحسمين توظيف المعلومات المرتدة )المنعكسة( واالستفادة منهما فمي ت .69

 المهام المختلفة. أداءعلى  وتنمية العاملين

 جميع المستويات. ضرورة العمل الجماعي الواحد على .65

ففان الباحف   الجفودة الشفاملة إلدارةباستعراض التعريفات العديدة والخصائص السابقة 

 :بأنهاالجودة الشاملة ف  هذا البح   إلدارة اإلجرائ يحدد التعريف 

مما يعنمي الجودة الشماملة ب طبقا لمبادئ بالشرطة العسكرية الخاصة األمنيالتدريب  إدارة

 أعلممىبممما يحقممق  الخاصممة العسممكرية الشممرطة ألفممرادتلبيممة الحاجممات التدريبيممة المتطممورة 

ويخفمم  التكلفممة ويحقممق المشمماركة فممي  ,مراحلممهفممي كافممة  األمنمميمسممتوى مممن التممدريب 

  ويحقمق الرقابممة التممي وارد  البشممرية والماديمة المتاحممة ,للممم األمثملالقمرارات واالسممتخدام 

 واألسمماليبلعلمممي داء وتطممويره باسممتخدام البحممث اتسمماعد علممى التحسممين المسممتمر لممال

 ة.العلمي

الجممودة الشمماملة  إلدارةالمبممادئ الرئيسممية  أوالمقومممات  أسمماسم هممذا التعريممف علممى ويقممد

 والتي  تتمثل في :

فمممي عمليمممات التطممموير والتحسمممين  اإلدارةتعنمممي مشممماركة العممماملين ممممع  المشفففاركة: (6

للمشماركة وتشمجيعهم علمى  الالزممةالعاملين المهارات  بإكساب اإلدارةويتطلب ذلك قيام 

شمماركوا بشممكل  وبممأنهملعملهممم بحيممث يشممعر العمماملون بالرضمما  أدائهمممالفهممم الجيممد لكيفيممة 

 (.61ص ,0229.)المهيدب , اإلدارةرئيسي مع 
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التحسمينات  أنعلمى فكمرة  يعتمد تحسين العملية المسمتمرة تحسين العملية باستمرار: (0

وان ذلمك  الجوهريمة المكاسمبتحقيمق  إلىتؤدي مستقبال   أنالتي قد تبدو غير هامه يمكن 

 الجممودة الشمماملة إلدارة األساسممي المبممدأيعممزز التحسممين المسممتمر للعمليممة و أسمملوبهممو 

الجمودة الشماملة  إدارةعلى ممارسة العاملين لمهارتهم مما يكسمبهم الثقمة فمي ذالك ويعتمد 

  JABLONSKI ,1991,P27)لممإلدارة إلظهممار التأييممد والتشممجيعالفرصممة  ويهيممي

 .(69ص,0229 ,المهيدب

يتضمن كل فريق مجموعة مختلفة من األعضماء المذين يمثلمون  استخدام فرق العمل: (1

لعمليممة والممموردين جممزءا  مممن العمليممة محممل الدراسممة  بممدءا  مممن األفممراد الممذين ينفممذون ا

فريمممق سمممتفيدين والعممممالء ويقمممدم كمممل فمممي العمليمممة والم المسمممتخدمة للخمممدمات والمممموارد

لنمادرة لتحقيمق المكاسمب الكبيمرة توصياته إلدارة المؤسسة وذلك لتطبيقها علمى المموارد ا

ذلمك و همداف المؤسسمة وضمرورة تحسمينها ,األمر الذي يعني ان العاملين قد انحمازوا أل,

 العمل.قد تحقق نتيجة تغيير الحوافز لكل فرد من األفراد وفرق العمل واألمن في 

وتوضح التعريفات السابقة إلدارة الجودة الشاملة أنها أسلوب إداري يختلف عمن أسملوب 

داري اإلدارة التقليديمة ولقمد حصممر بعم  البمماحثين الفمرق بممين إدارة الجمودة الشمماملة واإل

 :)وهوما يوافق عليه الباحث( التقليدي على النحو التالي

 (6جدول رقم)

 الشاملة واالدارة التقليديةمقارنة بين ادارة الجودة 

 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية عناصر المقارنة

 أفقي ومسطح هرمي الهيكل التنظيمي

 اتخاذ القرارات
مبني غير مؤسس, مركزي,

على معرفة الناس في قمة 
 الهرم.

مبني على مؤسس,غير مركزي,
البيانات واإلجراءات العلمية 

 والمشاركة التامة

 المشكالتحل 

تجنب المشكالت وتقطيعها 
,وعدم محاولة إصال  

إذا تعطل تماما , إتبا   إالشيء,
 أسلوب رد الفعل والتفتيش.

لمشكالت التي تعوق البحث عن ا
وترقبها,وإتبا  ن المستمريالتحس

أسلوب الفعل لكشف المشكالت 
 ومنعها قبل الحدوث.

مصدر 
 المشكالت

ر هم مصدر  العاملون دائما
المشكالت اإلدارية لذلك 
 فالمديرون يديرون الناس

العمليات واإلجراءات والنظام 
اإلداري مصدر المشكالت ,لذلك 

فالمديرون يديرون العمليات اإلدارية 
 والنظام اإلداري

األخطاء 
واإلهدار وإعادة 

يمكن التعامل معها ويتم 
تحملها بدرجة معينه, 

ال يمكن تحمل أو قبول األخطاء أو 
اإلهدار أو إعادة األعمال لتجنب 
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 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية عناصر المقارنة

واألخطاء عادة يتم اكتشافها  األعمال
 وتصحيحها.

إعادة األعمال واإلهدار,يجب أن 
تمنع األخطاء قبل حدوثها بأداء 
 العمل صحيحا  من المرة األولى.

التخطيط 
التركيز جهود 

 التحسين

تخطيط قصير األجل, تركيز 
داخلي على تحقيق نتائ  

مشكلة أو سريعة عندما تنشأ 
 حاجة

تخطيط طويل األجل وتفكير 
 استراتيجي. وتركيز داخلي وخارجي

 إدارة الجودة الشاملة اإلدارة التقليدية عناصر المقارنة

 على العميل تحسين مستمر للتحسين 

تصميم 
المنتجات 
 والخدمات

المنتجات والخدمات يتم 
تحديدها وتصميمها من قبل 

اإلدارات المختصة وفقا 
 الخبراء. لمعرفة

المنتجات والخدمات يتم تحديدها 
وتصميمها من قبل فرق عمل مدربه 
وفقا  لمعلومات وبيانات ثم جمعها من 

 عمالء الداخل والخارج.

المديرون 
 والموظفون

, المديرون يعرفون أكثر 
والموظفون يستمعون 

 ها حرفيا .ونذالتعليمات وينف

الناس يؤدون العمل ويعرفونه أكثر 
لموظفون يشاركون في ,لذلك فا

تحسين اإلجراءات والعمليات 
 اإلدارية

اإلنتاجية 
 والجودة

هدفان متضاربان ال يمكن 
 تحقيقها في آن واحد.

 تحسين الجودة لزيادة اإلنتاجية

المسؤولية من 
 الجودة

الجودة مسؤولية العاملين 
ويالمون بشكل مباشر عند 

 تردي الجودة

للوم الجودة مسؤولية اإلدارة ويلقى ا
على اإلدارة والنظام المتبع عند 

 تردي الجودة.

 (.601م ,ص6599,)الخلف

 الجودة : إدارةالمراحل التاريخية لظهور 

 الجودة الشاملة عبر ما يلي : إدارةلقد تابع البع  تطور 

 بها فحددها على النحو التال   تالمراحل الت  مر 

 الفحص والتفتيش. -

 مراقبة الجودة. -

 الجودة. تأكيد -

 (.16ص ,0220, الشبلي و )الدرادكه اتخاذ الجودة بعدا  استراتيجيا . -

 

 الرواد: إسهامات 
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رواد  أهممالجمودة الشماملة بمالتركيز علمى  إدارةتابع ظهمور وتطمور  اآلخرالبع   أن إال

 إدارةلثالثممة مممن كبممار رواد  بإيجمماز سيستعرضممه الباحممثالجممودة الشمماملة وهممو ممما  إدارة

 الجودة الشاملة وهم:

 :  نجديم جوزيف ادوراد 

عممل فمي اليابمان منمذ عمام  أمريكميرياضمي  ئياكمان اخصم ن ديموقب بمابي النوعيمة,المل

 بالجودةشركة تميز نفسها  ألحسن تمنحم 6519عام باسمه جائزة  تأسسوقد م.  6591

فممي برنممام  لهمما عممام  األمريكيممة التلفزيونيممة( NBC)عليممه محطممة أطلقممتوقممد  الشمماملة ,

 (9ص,6551, الروحي للموجه الثالثة في الثورة الصناعية)درة األباسم  6592

 الحاجمةفمي االعتبمار  تأخمذ أنهما إاللهما  أساسميترتكز على الجمودة كهمدف  ن موفلسفة دي

التممي تقممف فممي  اإلداريممةالتغلممب علممى العقبممات والصممعوبات الناتجممة عممن السياسممات  إلممى

 مواجهة تحسين وتطوير جودة المنت  او الخدمة.

قممال انممه يمكممن تطبيقهمما فممي أي مكممان علممى أي ( نقطممة 61فممي ) وتممتلخص فلسممفة ديمممن 

 عشره هي: األربعةغيره وهذه النقاط صمنظمه كبيرة كانت او 

 والخدمات . اإلنتاجوضع هدف دائم يتمثل في تحسين  (6

 .جديدةانتهاج فلسفة  (0

 التخلص من االعتماد على الفحص والتفتيش الشامل. (1

 السعر فقط. أساستقييم  العمل على  إلغاء (1

 والخدمات . اإلنتاجوجود تطوير مستمر في طريق اختبار جودة  (9

 مراكز للتدريب الفاعل. إنشاء (1

 الخوف. إزالة (9

 .اإلداراتالحواجز بين  إزالة (9

 البراقة والنقد.التخلص من الشعارات  (5

 وجود قيادة فاعلة. (62

 الرقمية. األهدافاستبعاد  (66

 تعتر  الفخر واالعتزاز بالعمل.العوائق التي  إزاحة (60

 برنام  قوي للتعليم والتدريب والتحسين. إعداد (61

 (66-9 ص,6555)ريتشمممارد التغيرات. همممذهالتنظممميم المممالزم لمتابعمممة  إيجممماد (61

 (.01ص ,0229)المهيدب, 
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نظريتممه لممم تلممق اهتماممما  فممي  أنالجممودة الشمماملة رغممم  إدارةثممورة  أبممو ولقممد اعتبممر ديمممن 

غم انه اعتبر فيما بعد هو المؤسس الفكمري ر األمريكيةيات المتحدة الوال األصليموطنه 

 (.01ص,6559,الجودة الشاملة )شمرت وفاتجا إلدارة

حيمث يقمول عمن التمدريب ان   النقماط السمابقة دريب فميمما يخمص التم إلمىويشير الباحث 

 أداءيتعلمق بلمماذا يمتم  أخمرالوظيفمة وجمزءا   أداءيتعلق بكيفية  أنمن التدريب يجب جزء 

يؤدوهمما  أنال يمكممن  فممإنهم ع لممماذا يممؤدون وظيفممة ممما لممم يعممرف الجميمم ممما ألنممه؟الوظيفممة 

 .معه مهامهمبشكل جيد كما يجب ان يعرفوا هدف النظام وكيف تنسق 

 جوزيف جوران : 

ويمدير معهمد جموران للجمودة وقمد نشمر فمي الخمسمينات ولد في البلقمان , أمريكيهو عالم 

ويؤكد  ر مرجعا  عالميا  في هذا المجال ,كتابة المشهور في الرقابة على الجودة الذي يعتب

الجودة الشاملة في  أساليبفي  والتخطيط والمراقبة والتحسينالتطوير أهميةجوران على 

حلمول المشمكالت بمدون البحمث المدقيق فمي ى ز المفويحذر من الق حدهوتتم على  إدارةكل 

 الخدمممةالمسممتفيدين مممن  إرضمماء وأهميممةكممما يؤكممد علممى ضممرورة  الحقيقممة , األسممباب

الجودة الشماملة يتكمون ممن  إلدارةوقدم جوران نموذج تطبيقي  .(602ص,6161,)عالم

غييممر تنظيميممة شمماملة ويممذكر عمليممة ت ثادألحممعشممر نقمماط علممى شممكل خطمموات متسلسمملة 

 (90,ص0221)عليمات,هذه النقاط على الوجه التالي:ات ميعل

 .ألجوده الى التحسين والحاجة بأهميةبناء الوعي بين الموارد البشرية  -6

 خاصة لعملية التحسين الدائم. أهدافتحديد  -0

,تحديمد إدارةيدور حول النقاط التاليمة) تكموين مجلمس  األهدافبناء تنظيم لتحقيق  -1

 المستهلكين(. أوقين سالمشكالت, اختيار المشاريع, بناء فرق عمل , اختيار المن

 .المنظمةفي  البشريةالموارد تدريب جميع  -1

 لحل المشكالت وتنفيذها. أساليبتبني  -9

 .المنظمةتوثيق التقارير عن التقدم في وضع  -1

 للعاملين. المميزةالجهود تقدير  -9

العكسية  التغذية أهميةالمنظمة والتركيز على  أقساماالهتمام بعملية االتصال بين  -9

 والموارد البشرية. األقسامكافة  إلىالنتائ   إليصال

 بياني.رسم توثيق النتائ  وتسجيلها على شكل  -5

 المنظمممة أقسمماموالتوسممع فممي بنمماء التحسممينات فممي  انجممازهتممم  افظممة علممى ممماالمح-62

 الرئيسية
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التجربة اليابانية فمان فلسمفة جموران تعتممد فمي نجاحهما  إلىوبشكل عام واستنادا   

 الجودة الشاملة. إلدارة األساسيةبشكل رئيسي على التدريب على المفاهيم 

عليمه اسمم ثالثيمة جموران للجمودة  أطلمقولقد قام جوران بتطموير نمموذج للجمودة الشماملة 

ويشمل هذا النموذج ثالث مراحل مختلفة تبدأ بمرحلة تخطميط الجمودة ثمم مرحلمة مراقبمة 

الممثالث تسممتخدم  اإلداريممةوكانممت هممذه العمليممات تحسممين الجودة.,مرحلممة  وأخيممراالجممودة 

تحسمين نظمهما وبعمد ذلمك قمام جموران اقبتها والمالية ومر الجوانبوتخطيط  إلدارة أصال

ويركمز جموران علمى همذه العناصمر باعتبارهما الجمودة,  إدارةعلمى  األسلوببتطبيق هذا 

 على النحو التالي : بإيجازخاصة بالجودة ويتناول كل منها  أساسيةمراحل 

 

 الجودة: بة علىاقمرحلة الر (1

 ثالث خطوات هي : إلىوقد قسم جوران مرحلة الرقابة على الجودة 

 الي للتشغيل.الح األداءتقييم  -أ( 
 .باألهدافالحالي  األداءرنة امق -ب(
 التصرف وفقا  لالختالفات. -ج(

 مرحلة تحسين الجودة: (2

فالتحسمين همو قلمب ادارة الجمودة  عن طريق تحليمل المشماكل الخاصمة بمالجودة وعالجهما

فمي جميمع النمواحي لميس فقمط فمي الجمودة الخاصمة  مسمتمرةال تنتهي ولكنهما  والتحسينات

 عمليات التي تتم.لا ايضا ولكن تشمل المقدمةبالسلعة او الخدمة 

 : ( مرحلة التخطيط للجودة3

 هي : أساسيةخطوات ى قسمه المتابعتها وقد  من خاللهوضع برنام  لها يمكن و

 تحديد من هم المستهلكين. -

 تحديد احتياجات المستهلكين. -

 المستهلكين.ات الذي يفي بحاجتطوير خصائص المنت   -

 تلك الخصائص. إتبا  تطوير العمليات القادرة على  -

 .(16ص ,6555.)زين الدين ,تشغيل إلى المطلوبة تحويل خطط النتائ -

 فيلب كروسب : 
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في مجال التصنيع وتنقمل فمي  6590بدا فيلب كروسبي حياته الوظيفية كمهندس في عام 

فممي مممارتن  رشمميحبيمممدير الجممودة لمشممرو  صممواري   أصممبحعممدد مممن الوظممائف حتممى 

( 61وظمل شماغال لهمذا المنصمب لممدة ), األمريكية( ITTمارثينا ثم نائب رئيس شركة )

 (.19ص ,0226دكه واخرون,عام .)الدرا

بمدون  اإلدارةأي   Zero Defectممن نمادى بمالعيوب )صمفر( أي  أولويعمد كروسمبي 

 عيوب 

  على النحو التال :  مسلمات الجودة الشاملةوقد حدد 

 مسممؤوليةمتطلبممات والمواصممفات وانهمما المطابقممة لل بأنهمماتعريممف الجممودة  -

 . األساسية اإلدارة

الجممودة وذلممك مممن لتحقيممق  هممو الطريممق الوحيممد  األخطمماءمنممع حممدوث  إن -

سة واكتشاف احتماالت الخطأ خالل تفهم المراحل المختلفة للعملية ,ثم درا

 دوثها.ومنع ح

 هو منت  بال عيوب. األداءيكون معيار  أن وجوب -

 منظمة بسبب عدم المطابقة.دة هو مقدار الثمن الذي تدفعه المقياس الجو -

 ات تحسين الجودة ف  ث   متطلبات وه  :متطلب وقد حدد 

 إدارةوالجدية من قبل القيمادات العليما بشمكل دائمم علمى مسملمات  اإلصرار -

 الجودة الشاملة.

 الجودة الشاملة. إدارةتعليم الجميع وتدريبهم بشكل دائم على مسلمات  -

 اإلجمراءاتالتطبيق الفعلي لتلك المسلمات في شكل خطموات بمما فمي ذلمك  -

 (19ص وثقافة العمل)المرجع السابق, األفرادوتغيير اتجاهات 

 عشمرة  أربعمةيتكمون ممن  :الت ييفر إلحفدا كمدخل الجودة الشاملة  إدارة نموذج

 زين الدين على النحو التالي : أوردهانقطة 

 الجودة الشاملة. بإدارةالعليا  اإلدارةااللتزام الثابت من قبل  .6

 تشكيل فريق للجودة في دوائر المنظمة المختلفة. .0

 الجودة الشاملة والتزام الموارد البشرية بها. بإدارةزيادة الوعي  .1

 .إدارية ةكاداتقدير تكلفة الجودة الجديدة وتحديد كيفية استعمالها  .1

 وتفادي ما يحدث. الخللحل المشكالت فور حدوثها لتصحيح  .9

 تخطيط برام  عمل خالية من العيوب. .1

فممي تحقيممق  بممأدوارهمالقيممام والمشممرفين علممى  البشممريةب وتعلمميم  الممموارد تممدري .9

 الجودة وتحسينها.

 التخلص من العيوب منذ البداية. أهميةتوضيح  .9
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حول المشكالت والعقبات التي  اإلدارةتشجيع الموارد البشرية على االتصال مع  .5

 الجودة. أهداففي تحقيق  أمامهمتقف 

  األهدافواالبتكار في وضع  ألمساهمهتحفيز الموارد البشرية على  .62

 تحسين الجودة. نشاطات واحترام كل من ساهم في تقدير .66

 بأعضماءللجودة يكمون ممن مهاممه التنسميق واالتصمال  أعلىتشكيل مجلس  .60

 فرق الجودة.

 التركيز على التحسين المستمر للجودة. .61

 .المحتملةتحديد المشكالت المالية ومكان وجودها وكذلك المشكالت  .61

علمى يمد همؤالء المرواد ممن التركيمز علمى المنمت   ألجمودهانتقمال مفهموم أن  ويرى الباحث

مثمل  ذاتهما, اإلداريمةسمع ليشممل العمليمات ,ثمم ات اإلنتماجالتركيز علمى عمليمة  إلىالنهائي 

البشمممرية والفنيمممين  األفمممرادجمممودة و-وجمممودة المنتجمممات وجمممودة المعلومممماتجمممودة العممممل 

 اإلداريمةاسمتخدامه فمي المنظممات مكن ا إداريامدخال   وجعل من ذالك المفهوم المدربينو

م الجمودة الشماملة تتمثمل حيال نقاط اتفاق تمنعكس فمي رؤيمة المرواد حمول مفهموالمختلفة,و

 فيما يلي:

 الشاملة. الجودة ادارة العليا تجاه لتزام اإلدارةا -
 والمشاركة. اإلنفتا توفير قيادة تشجع على  -
 توفير التدريب والتعليم لكافة الموارد البشرية في المنظمة. -
 يوجد وقت محدد لتحسين الجودة وان عمليات التحسين ال تنتهي. انه ال -
 الجمهور. أفرادالجودة تعرف عن طريق  إن -
 من التقويم. الوقاية بدال -
 الجودة. إدارةبتطبيق  األجلااللتزام طويل   -
 الجودة الشاملة. إدارة وأهدافنشر الوعي بين الموارد  البشرية بمبادئ  -
 ضبط العمليات والتحسين المستمر. في اإلحصائية األساليباستخدام  -

 
 : الجودة إدارةاالتجاهات الحديثة ف  

ونسمتعر  الممبع  منهمما  الجمودة الشمماملة  إدارةلقمد تعممددت االتجاهمات الحديثممة لتطمموير 

 أوبرز فيهما دور التمدريب . يمع التركيز على تلك التي   بإيجازلتلك االتجاهات النظرية 

 تفصيال : أكثربشكل  تتناوله

 نموذج فيكتورد: 

 وهو نموذج يقوم على العناصر التالية:
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   االعتممراف صممراحة بممان الهممدف هممو رضمما العميممل وان العميممل هممو الممذي يممدير

 المنظمة.

  مر.تسالداخلي والخارجي في عملية التحسين المالجمهور  أفرادمشاركة جميع 

  بمفماهيم وفلسمفة  األفمرادتوفير التعليم والتدريب لخلق االلتزام واالقتنا  من جميع

 الجودة. إدارة

  ندتها .االجودة ومس إدارةالعليا بتطبيق  اإلدارةالتزام 

 للتقدير والمكافئة.عادل  نظام إقامة 

 (.99ص,6551,الكامل للعمالء)زين العابدين اإلشبا على تحقيق  كيدالتأ 

  (ISHI KAWA)يشيكاوا انموذج  

يشميكاوا إكما يعمد  تعلمة وغنية في المجتمع الياباني,عائلة م إلى أصلةيشيكاوا في ا ينتمي

ممن جامعمة طوكيمو باليابمان  6515وقد تخمرج عمام  رواد الجودة الحديثة في اليابان,من 

تكريمما  إلسمهامه العلممي  على جائزة ديمن  6590ة وحصل عام تطبيقي كيمياءتخصص 

كممما يعممد اليابممانيون  لتطبيقهمما , والعملممي فممي تطمموير مفهمموم الجممودة والطممرق اإلحصممائية

لمراقبمة الجمودة الشماملة  األساسمية لحلقات مراقبة الجودة ويلخص المبادئ األبايشيكاوا 

 يلي: فيما

 وجهة نظر العميل.الجودة مبنية على  -

 إليهمافضمل ان ينظمر باسمتمرار وي اإلداريمةهر العمليمة الجودة همي جمو إن -

 في مدة قصيرة. األربا بدال من التركيز على  األجلطويل  أمر أنهاعلى 

الجممودة تعتمممد اعتمممادا  كليمما  علممى المشمماركة الفاعلممة للعمماملين وتتطلممب  إن -

 المختلفة. األقسامالحواجز بين  إزالة

المسمماعدة فممي  اإلحصمماءام البيانممات والمعلومممات بواسممطة وسممائل اسممتخد -

 اتخاذ القرارات.

 ر:بنموذج هم 

بشممكل وهممو نممموذج يممرتبط بموضممو  دراسممتنا التممدريب هممذا النممموذج اوجممد زيممن الممدين 

  ,6551ا عرضممة )زيممن الممدين,الممذي يجعلنمما نعرضممه بممبع  التفصمميل كممم األمممرواضممح 

تشمكل ممدخال للتطبيمق  أساسمية (.وفقا لهذا النموذج فان هناك ستة عناصر 95 -99ص 

 وهذه العناصر هي : الجودة الشاملة إلدارةالناجح والفعال 

الجمودة  إدارةوالمؤمنين بتطبيق  حمسينتويعنى ذلك ضرورة توافر القادة الم القيادة: (6

 لهذا التطبيق بصورة دائمة.المؤازرة بتقديم الدعم و والملتزمين الشاملة



 

26 
 

ـ

ز

 

 ـ

مهممة التخطميط لتطبيمق  إليهماموازية يسمند ويعني تكوين كيانات  التخطيط والتجهيز: (0

في مراجعة وصياغة وتعديل التطبيق من خالل مفهموم الجودة الشاملة واالستمرار  إدارة

لهما ممن لسما  للجمودة ومنسمقا  التخطيط االستراتيجي والكيانات المقترحمة لمذلك تتضممن مج

 الجودة. مدربي

ومفاهيمهمما وفلسممفتها  الجممودة الشمماملة بممإدارةالمموعي وذلممك لبنمماء  التعلففيم والتففدريب: (3

يتها ركممل واسممتمراك المنظمممةرام  تدريبيممة علممى مسممتوى البممدء ببمم يممتم وثقافتهمما بحيممث

 بالثقافمة السمائدة وبالتمالي إلحماطتهمويفضل ان يكون المدربون ممن داخمل المنظممة ذاتهما 

 لى تشكيل محتوى البرام  التدريبية المالئمة.ع قدرتهم

لضمممان تحقيممق المشمماركة لجميممع الممموارد البشممرية مممن خممالل  ق العمففل:تشففكيل فففر (4

وهو مما يتطلمب  المتعلقة بالجودة وتقديم الحلول,لتحديد المشكالت  متخصصة مجموعات

شممبكة اتصمماالت متكاملممة تغطممي المنظمممة وتمموفر كممل المعلومممات لجميممع الممموارد  إقامممة

 من تقدم. حول مشكالت الجودة وما تم إحرازه البشرية

وتلبيمة رغباتمه وتوقعاتمه بصمفة دائممة وان بان تركمز علمى الجمهور, تصميم الجودة: (5

وفممي مراحممل تصممميم ة داخممل الباينممتلممك الرغبممات واالحتياجممات والتوقعممات للجمهممور مت

 العمل المختلفة.

 تحسين المستمر وضع مقيماس للجمودةتتضمن عملية ال أنومعناه  التحسين المستمر: (6

ا عمن مسماندته اإلدارةممن قبمل  واإلعمالنوالعمليات المصمممة لتحقيمق التوافمق  واألنظمة

 .الصريحة للخطوات النوعية 

 فقمد شمرطة العسمكرية الخاصمة فمي ال األمنميربط هذا النموذج بالتدريب  عن أماو

املة الجودة الشم إدارةمدى توافر متطلبات  )المعنون بحثهرأى القحطاني مثال  في 

هممذا  أن"( 0266المكرمممة , مكممةالعممام بمنطقممة  األمممن فممي برنممام  تممدريب مدينممة 

 وأرجمعالعمام بمنطقمة مكمة المكرممة  األممنالنموذج يعد مثاليما  للتطبيمق فمي مدينمة 

 إلمىالقول الشتمال همذا النمموذج علمى العناصمر السمتة التمي تتوافمق  إلىراية هذا 

تكمون  إنلتمي ممن أهمهما العمام وا األممنالتمدريب فمي  وأهمداف أسمسحد كبير مع 

وان تكون مناسبة لمختلف المستويات وان تكون  ,األهدافريب محددة برام  التد

وبوجمود قمادة متحمسمين وممؤمنين  , وإلزاميمةدائمة ومستمرة ومترابطة ومتكاملة 

وبتخطميط وتجهيمز لتطبيمق دة الشاملة وداعمين وممؤازرين لمه ,الجو إدارةبتطبيق 

والتعممديل للتطبيممق علممى  والصمميانة ألمراجعممهالجممودة الشمماملة واسممتمرارية  إدارة

م وتدريب ومشاركه من الجميمع يفريق متخصص للجودة الشاملة يسايره تعل أيدي

ق عمل من خالل مجموعمات متخصصمة لتحديمد المشمكالت عن طريق تشكيل فر
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للجممودة يركممز علممى الجمهممور وتلبيممة  متعلقممة بممالجودة وتقممديم الحلممول وتصممميمال

وضمع  يتضممن,وتمروالتحسمين المس دائمة للحد ممن الفاقمداته وتوقعاته بصفة رغب

توقعمممات لتحقيمممق التوافمممق ممممع  المصمممممةوالعمليمممات  مقممماييس للجمممودة واألنظممممة

التغيمممرات والتعمممديالت  إلحمممداث مبذولمممةوجهمممود ,وتطلعمممات الجمهمممور المنظمممورة

فممي الشمماملة  الجممودة إدارةمتطلبممات  أهمممالسممتمرار ذلممك التوافممق نكممون قممد حققنمما 

 (.19,ص  0266. ) القحطاني,"العام األمنتدريب مدينة برام  

قممام  ن فممي مجممال الجممودة وقممدي:وهممو مممن الخبممراء اليابمماني اونففوا جوشفف نمففوذج تا

فممي  اإلنتمماجالشممهير لشممركة تويوتمما كممما قممام بتطمموير مفهمموم  اإلنتمماج نظممامبتطوير

الممذي عنممي بأفكممار ومفمماهيم الجممودة والمممرن  التصممنيعفهمموم مالوقممت المناسممب و

ص ,6169)بن سمعيد ,الفعلية أثناء مرحلة التصميم السابقة على مرحلة التصنيع 

99) 

 جديد في االدارة.الذي يدعو الى نظام : نموذج وليام كونوى

 هاأنشممأللجممودة  أمريكيممةجممائزة  أشممهروهممي  :القوميففة ريجدبففونمففوذج جففائزة بال

د من خبمراء لعد أفكاروالنموذج يمثل مجموعة  6599عام  األمريكيالكونجرس 

 (.001ص ,6551الجودة )زين العابدين, 

قاممت  التمي األفكار إلىاستناد  صياغتهتم وهو نموذج  : األوربيةنموذج الجائزة 

 األمريكيممةدري  بممالتممي تمممنح فممي اليابممان وجممائزة بال عليهمما كممل مممن جممائزة ديمممن 

المممموارد البشمممرية  إدارةقيمممادة , ويتكمممون النمممموذج ممممن تسمممعة عناصمممر همممي , ال

رضمما العمليممات, رضمما الممموارد البشممرية ,االسممتراتيجيات , التحسممين ,الممموارد , ,

 (.069,ص6555) العجمي,.األعمالعلى المجتمع, نتائ   العمالء واثرها

وهممو نممموذج يركممز علممى حممل المشممكالت وقممد وضممع شمموهارت  نمففوذج والترشففوهارت:

خطموات لحمل المشمكالت وهمذه الخطموات همي التخطميط,  أربعمدخال  للجودة يركز على 

 (.619ص,6559والفحص , التصرف.) بن سعيد,,الفعل و

 

 

 الجودة الشاملة : إدارةمبادئ 

 علمى مما أساسماركمز ون دارةالإة فمي دراسم هاما ا  ثالجودة مبح إدارةاعتبر مبحث مبادئ 

ولكن نبدأ بعر  هذه المبادئ التي اتفمق عليهما عمدد كبيمر ممن دارسمي  ,يتصل بالتدريب

فمي تحديمد  ,يروكما, كول ليتمنة الشاملة مثل تتروديتمورو جابلونسمكي وكماروالجود إدارة

  وهي:  الجودة الشاملة إلدارة األساسيةالمبادئ 
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 التركيز على العمالء. (6

 .جميعهاالتركيز على العملية والنتائ   (0

 الوقاية بدال من التفتيش. (1

 االستفادة من خبرات القوى العاملة. (1

 اتخاذ القرارات مبني على حقائق. (9

 التغذية العكسية. (1

 .األفراد (9

 العمليات والعميل. (9

 المشاركة الكاملة. (5

 االهتمام بالرسالة العامة للمنشأة. (62

 التركيز على برام  التدريب. (66

 القة الموارد مع العميل.االهتمام بتحسين ع (60

جممودة تممدريب قممد ورد كمبممدأ مممن مبممادئ الالتركيممز علممى بممرام  ال أنويالحممظ الباحممث 

 (.66الشاملة)البند

ب يممأيضما لمم يغ آخمرينبمماحثين   التمي كانممت محمل اتفماق بمين األساسميةبمادئ ممتابعمة البو

ويليممامز  دتشممارير وإوردهمممع جالسمموب وسممتين   أوكالنممدل مممن اتفممق عليممه كممالتممدريب, و

( ممن بمين المبمادئ التمي اتفمق عليهما همؤالء 5قمد احتمل البنمد رقمم) التمدريب أننجمد  أيضا

 ( مبدأ.60والتي بلغت )

رودك هماكينلي العناصمر  أوردالجودة فقد  إدارةعناصر  أهماحد  أيضايب روقد كان التد

 :أنهاالجودة الشاملة فذكر  إلدارة األهمالتالية باعتبارها العناصر 

 الجماعية والعمل الجماعي.  اإلدارة (6

 المشاركة في اتخاذ القرار. (0

 تدريب العاملين. (1

 العليا. اإلدارةاهتمام واقتنا   (1

 االهتمام بالعميل. (9

 فهم واقتنا  مشاركة العاملين. (1

 الجودة الشاملة إدارة راسات وبحو التدريب ف  د 

فممي التمدريب مممن  الجممودة الشماملة إدارةقمد تنماول البمماحثون فمي دراسممتهم وبحموثهم  عمن ل

هممذه البحمموث والدراسممات توجممه نظممر البمماحثين إلممى كيفيممة معالجممة ومنظممورات عديدة,

 ي دارت حمول إدارة الجمودة الشماملةالتدريب وطبيعة رؤيته فمي الدراسمات والبحموث التم
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ل األمممر الممذي نممرى ضممرورة عرضممة فممي بحممث يممدور حممو وطبيعممة عالقتممه بهممذه اإلدارة

 .التدريب األمني في الشرطة العسكرية الخاصة

لشاملة فمي همذه البحموث وحيث تعددت مداخل معالجة التدريب من منظور إدارة الجودة ا

 هذه المداخل على النحو التالي:  الباحث عر وي والدراسات,

 :ريب ف  الجودة الشاملة وأهميتهمفهوم التد -1

 " يحصمممل العممماملون علمممى المعمممارف والمهمممارات  أنالتمممدريب همممو نشممماط يضممممن

ع التطبيمق الصمحيح والنماجح ة التي تمكنهم من وضع تلمك المعمارف موضمالالزم

 (.619:ص0220.)عقيلي "لمنهجية إدارة الجودة الشاملة 

  ان ويممرى الغالبيممة العظمممى مممن المتخصصممين فممي أدبيممات إدارة الجممودة الشمماملة

جميمع العماملين  إخضما علمى  حمد بعيمد إلمىيتوقف  النجا  في تطبيق هذه اإلدارة

العنصممر البشممري هممو محممور النشمماط فممي  أنبالمنظمممة للتممدريب المسممتمر باعتبممار 

لشمماملة وان تضممع الجممودة االمنظمممة وانممه يجممب علممى كممل منظمممة تسممعى لتحقيممق 

وبشممكل عممام فممان البممرام  التدريبيممة تركممز  تممدريب والتوجيممه فممي سمملم أولوياتهمما,ال

حل المشكالت ,واتخماذ القمرارات وقيمادة  أساليبعلى مواضيع مثل: فرق العمل, 

وخدممة العميمل  , على العمليمات اإلحصائيةالرقابة  وأساليب وأدواتاالجتماعات 

ورد بالعميممل الممداخلي وقيممادة الفممرق وانظمممة ادارة عالقممة الممم , وإعممادة النظممر فممي

ومشممماركة  صممميانة إدارة الجمممودة الشممماملة,الجمممودة الشممماملة وتخطممميط وتوثيمممق و

تحسين وتجارب اآلخرين في تطبيمق إدارة الجمودة الشماملة الالعاملين في عمليات 

 (.99ص  ,0222)الشراري ,, وإدارة عمليات التحسين المستمر

  عشمرة التمي  األربعمة نقاطمهالتدريب والتطوير نقطتمين أساسميتين ممن  جعل ديمن

علمى  التأكيمدوهذا الجمودة الشماملة, إدارةهي  مفتا  البقماء االقتصمادي فمي عمليمة 

التممدريب علممى مهممارات  إعممادةالتممدريب والتعلمميم للممموظفين فممي العمممل هممو بمثابممة 

 اإلداريممةر المهممارات فالتممدريب لتطممويتغيممر عمليممة تحسممين الجودة,بجديممدة تتغيممر 

وتطوير مهمارات التكيمف ممع عمليمات تحسمين الجمودة والتغيمر  لمجموعات العمل

 في العمل يعتبر امرا حيويا في عملية التحول الى ادارة الجودة الشاملة.

ن إدارة الجممودة الشمماملة ال تنممادي بسممؤال المشممرف او العامممل عممن رغبمماتهم فممي إ

ممارسممه دائمممة طويلممة فممي معظممم منظمممات القطمما  التممدريب وحاجمماتهم إليممه فهممي 

مممال الفممردي والتصممميم الممذاتي كعوامممل محفممزة فممي تالعممام الممذي يسمماوي بممين اإله

دور حيموي لألفمراد  أوزيادة التعليم فهي باألحرى تنظر للتدريب كعملية جماعيمة 

نفسمها الشماملة  تغييمر فمي إدارة الجمودة أو اجيمة ,تغيير للعملية اإلنت أوفي التنظيم 

 (.601ص,6559)الخلف,
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 : الجودة الشاملة إدارة التدريب ف  مبادئوضع -2

يحتممل التممدريب مكانممه أساسممية فممي تطبيممق إدارة الجممودة الشمماملة ويمكممن ان نتممابع مكانممة 

 الجودة الشاملة وهي: إلدارةالتدريب في المبادئ الستة الرئيسية 

 :التدريب ف  التركيز  على العم ء 

نعترف بوجود نموعين  أنالتحرك نحو الجودة الشاملة يقتضي منا  أن إلىيشير الباحثون 

المذي الشمراء والتعاممل ممع منظمتنما و أواممرا عميل الخمارجي المذي يقمدم لنمال من العمالء

للعمماملين بالمنظمممة  تأييممدناولكممن اهتمامنمما بهممؤالء يضممعف  ل يممومي,نتعامممل معممه بشممك

تنمما غيممر المباشممرة عممن امكاف ن ذالممك الضممعف المسممتمر فممي( وينشمماء عممالعميممل الممداخلي)

الجودة الشاملة فالبد ممن التحمول  إدارةعلينا كلما تقدمنا نحو تطبيق في حين انه , خدماته

 ,ا  ال تعتبممر التكلفممة قضممية كبيممرةنحممو االهتمممام بكممل عمالئنمما فممي الممداخل والخممارج فغالبمم

 (.11ص,0221المطلوبة.)توفيق,حدد بالجودة فاألهم هو االنجاز في الوقت الم

أي لممى جانممب هممام هممو العميممل الممداخلي ,ع وركممز ان هممؤالء البمماحثون قممد يففرى الباحفف و

وبمالطبع طلوبمة وفمي الوقمت المناسمب المحمدد االنجماز بمالجودة الم أداةالعاملين الذين همم 

 إلمىيقتضي ذلك حصول هؤالء العاملين على التدريب المناسمب لرفمع كفماءتهم للوصمول 

 وفي الوقت المناسب.لجودة المطلوبة ا

 :التركيز على العمليات 

كمؤشمرات  الملباة الناقصة او التوقعات غير الجودة الشاملة نستخدم النتائ  إدارةفي ظل 

وهمذه  دت إلمى إنتماج همذه المنتجمات أخيمرا,ما يتم خطاء في العمليات التي أ شيئا أنعلى 

خطممة عمممل لتصممحيح هممذه األخطمماء او نممواحي القصممور والشممك  إلممىاألخطمماء تقضممي 

استخدام المدخل الهيكلي لحل كل المشاكل يجعل باإلمكان التحرك المسمتمر نحمو تحسمين 

 جودة السلع والخدمات.

 

 : الوقاية من األخطاء 



 

31 
 

ـ

ز

 

 ـ

الوقايمة  إلىاألمر الذي يؤدي  الهتمام بالعمليات والنتائ  معا ,ويقتضي تطبيق هذا المبدأ ا

بل األخذ بإدارة الجودة قفيما  الفحص الذي كان متبعا  إلىبدل اللجوء وذلك  األخطاءمن 

ممدون عنمد اكتشماف الخطماء فمي اإلنتماج يعالذي كان يعتمد على فحمص الجمودة و الشاملة

تكثيف عملية الفحص وزيادة عدد الفاحصين أمما فمي ظمل إدارة الجمودة الشماملة فيمتم  إلى

الهيكلممي لحممل المشممكالت ويخصممص االسممتثمار الضممروري لفهممم العمليممة  تطبيممق المممدخل

 أوكممل سمملعة  أنومصممادر اختالفهمما وبممذلك نقمموم بعمليممة المراقبممة الضممرورية للتأكممد مممن 

 خدمه تلبي الجودة المقبولة والمتنبأ بها.

ن نحمو منمع المنتجمات المعيبمة والخمدمات المعيبمة بمدال  مم المبدأ الثالث يوجه اهتمامنما أن)

 (.661ص ,6169,فاق الموارد.)هيجانبعد ان اكتشاف العيوب واألخطاء

 من وجهة نظر الباح  يرتبط هذا المبدأ بالتدريب من زاويتين :و

م خدممه تدريبيمة ذات جمودة تمؤدي إلمى يلمى تقمداجودة التمدريب بمما يمؤدي  -

 إنتاج المتدرب الكفء.

كفماءة  المعيمب ,فال اإلنتماجتجنمب ممع ,التمدريب بمما يتناسمب  أسلوبتشكيل  -

 من شأنها القيام بذلك. االتدريبية وجودته

 :حشد خبرات القوى العاملة 

 العمممل لهممم ,و ال العاملممة تتكممون مممن أفممراد القمموى التقليممدي ان اإلدارييفتممر  المنمماخ 

الجممودة الشمماملة هممذه  إدارةولقممد غيممرت مممن الحصممول علممى المممال , أكثممريريممدون شمميئا  

بالتقممدير وقممد  اإلحسمماسالقوى العاملممة يرغبممون فممي فمم الممى حممد بعيممدالطريقممة فممي التفكيممر 

ومكمافئتهم  يدة ومبتكمره لالعتمراف بجهمود األفمرادالجودة الشاملة طرق جد إدارةدت وجأ

لتحسمين طريقمة  في المنظمة يمثلون ثروة هائلة من المعرفة والفرص الن القوى العاملة 

مممن جممزء  بممأنهم يشممعرون العمماملينوتخفممي  التكلفممة وجعممل  األربمما العمممل وزيممادة  أداء

إن التحممرك نحممو إدارة الجممودة الشمماملة يتطلممب تعبئممة كممل خبممرات العمممل النمماجح,و فريممق

 ,القوى العاملمة بطريقمة فعالمة جمدا لتحقيمق المنطقمة المشمتركة لجميمع المشماركين )توفيمق

 (.  19ص, 0221

مبممادئ إدارة الجممودة يشمير إلممى ضممرورة  ممن كمبممدأ وجممودههمذا المبممدأ يتعلممق بالعماملين و

إعداد أفراد قوى العمل بالكفاءة الالزمة ألداء مهامهم فذلك اإلعداد همو أهمم أسمس تقمدير 

 الذات وتوقع تقدير المنظمة لهم لقاء أدائهم الجيد الذي اكتسبوه من التدريب الجيد.

  :اتخاذ القرار بناء على الحقائق 
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ملقيمه اللموم  الناجحمةالتقليدية على تغيير المسمئولين عمن المشمروعات غيمر  اإلدارةتعتمد 

تطبمممق ممممدخال  هيكليممما  لحمممل  فإنهممماالجمممودة الشممماملة  إدارةالمنظممممة التمممي تتبمممع  أمممماعليهم,

ويعترف في ذلك بجميع المشاركين في العملية بما فميهم الممديرون التنفيمذيون  لمشكالت,ا

حلمول  إلمىيسمتطيعون المشماركة فمي التوصمل  وبمأنهم الء,والقوى العاملة والعم واإلدارة

هما ممن حولمك وفهمم وهمذا يعنمي فهمم العمليمة التمي تؤديهما والعمليمة التمي يؤديثنائيمة مفيمدة 

لتحسمين تلمك  كوجمع المعلومات والبيانات التي ستبنى عليها قراراتم ,السبب في مشاكلك

وعلمى االتصمال  عممل فعمالنماء فريمق لى حد بعيد على بوتعتمد الجودة الشاملة العملية ,ا

أقصمى مما يسمتطيعون تقديممه  الفاعل وعلى تنمية المهارات الفردية للحصمول ممنهم علمى

 (.19ص,0221)توفيق,

ويوضح الحاجة إلمى التمدريب فمي همذا المبمدأ ممن وجهمة نظمر الباحمث مما تضممنه المنص 

علممى أقصممى ممما  مالسممابق مممن االتصممال الفاعممل وتنميممة المهممارات الفرديممة للحصممول مممنه

هم بالتمدريب المناسمب الكمفء ليتسمنى للعماملين تفهذا يتوقف على تهيئميستطيعون تقديمه ,

اإلسممهام بأقصممى ممما يسممتطيعون تقديمممه للوصممول إلممى إنتمماج متميممز سممواء كممان سمملعا  أو 

 خدمة. 

  األثر:ارجاع 

ويسممح همذا  الجمودة الشماملة , السادس واألخير ممن مبمادئ لمبدأاألثر ا ا رجإيمثل مبدأ 

ويعتبمر االتصمال أساسما بالنسمبة لخمسة السابقة بمان تمنجح وتزدهر,المبدأ بنجا  المبادئ ا

شكل جلسة مع احد المشرفين تلي تقييمه ألحد العماملين , ويتمثل هذا المبدأعلى لهذا المبدأ

شمخص لشمخص همو لمراجعة تقييمه السنوي وربما يكمون إرجما  األثمر ممن همذا النمو   

وهناك من يستخدم في إرجا  األثر أسلوب يسمى ثالثة في واحد  وفي هذا  ميةاألكثر أه

أييمد والتلمميح والتجمابي األسلوب يقدم للعامل ثالثة أقسمام ممن التشمجيع وهمي التعزيمز االي

 أو األمممموال إدارةللمشمممرف ال تتمثمممل فمممي  األكبمممر المسمممئولية أنو بمؤشمممر واحمممد للنممممو,

 األكبممران ذلممك يمثممل التحممدي  نحممو النمممو األفممرادولكنهمما قيممادة التسممهيالت او الجدولممة ,

مممع رغبممه مخلصممة فممي مسمماعدة  وأمممينواضممح  األثممر بإرجمما التزويممد  أنو شممرف,لال

العاملين على النمو يساعد علمى النجما  المى ابعمد الحمدود . وتعمد القمدرة علمى القيمادة أي 

التمي تسمبق  األساسمية ألمموراممن  األهمدافيبذلون قصارى جهمدهم لتحقيمق  األفرادجعل 

الجمودة الشماملة ال تزيمد عمن  إدارة أنولقد لوحظ فمي العديمد ممن النمواحي كل المهارات ,

 (.15ص, 0221)توفيق,األساسيةالفردية  اإلدارةلممارسات  تأكيد إعادةكونها 

تركيز هذا المبدأ على قيادة األفراد وان القمدرة علمى القيمادة يجعمل الفمرد  الباح وي حظ 

لكمي  كاملمة,و يكونوا مبتكمرين ويأخمذوا فرصمهم أنيقود مرؤوسيه بطريقة تحفزهم على 

يصممبح المرؤوسممين مبتكممرين ويأخممذوا فرصممهم الشممك أن ذلممك يتطلممب مممن وجهممة نظممر 
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لكفء الذي يؤهلهم ليصبحوا مبتكمرين الباحث اخذ فرص العاملين في التدريب المناسب ا

 لهم  في هذا الشأن. هم االستفادة من الفرص التي تتا ومن ثم يمكن

 .التدريب ف  دراسات وبحو  إدارة الجودة الشاملة -3

ين من أشكال شكل جريت عن إدارة الجودة الشاملة عنتكشف الدراسات والبحوث التي  أ

 االهتمام بالتدريب :

إدارة الجممودة الشمماملة وبحوثهمما دون التركيممز الكامممل  مبممادئتحلممل التممدريب فممي  -

 عليه.

 التركيز على مبحث التدريب في إدارة الجودة الشاملة . -

 .األولوفي الجزء  السابق تناولنا الشكل 

وكمذلك تلمك التمي  علمى التمدريب, تركمزناول تلك الدراسمات والبحموث التمي فنت اآلن أما

 حوث إدارة الجودة الشاملة.وبصصت له جزءا  خاصا  في دراسات خ

  متطلبات الجودة:كأحد التدريب 

حتى يتم تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة وفق األسلوب الصحيح يجمب تمدريب وتعلميم 

المشماركين بأسمماليب وأدوات هممذا المفهمموم الجديممد حتمى يمكممن أن يقمموم علممى أسمماس سممليم 

حيث أن تطبيممق هممذا ,وةتطبيقمموصمملب وبالتممالي يممؤدي هممذا إلممى النتممائ  المرغوبممة مممن 

فممالوعي  ,فهممم لمبادئممه ومتطلباتممه قممد يممؤدي إلممى الفشممل الممذريع أوالبرنممام  بممدون وعممي 

 الكامل يمكن تحقيقه عن طريق برام  التدريب الفاعلة .

إن الهممدف مممن التممدريب هممو نشممر المموعي وتمكممين المشمماركة مممن التعممرف علممى أسمماليب 

) الهيئمة ا  لجميمع فئمات ومسمتويات اإلدارةموجهمالتطموير. وهمذا التمدريب يجمب أن يكمون 

فئممة حسممب العمماملين( ويجممب أن تلبممى متطلبممات كممل  –المشممرفين  –المممدراء  –التنفيذيممة 

فالتدريب الخاص بالهيئة التنفيذيمة يجمب أن يشممل إسمتراتيجية  التحديات التي يواجهونها,

األسماليب الفنيمة لتطموير رق وجمب أن يشممل كمل الطمالتطبيق , بينما تدريب فرق العمل ي

وعلى العموم فمان التمدريب بجمب أن يتنماول أهميمة الجمودة وأدواتهما وأسماليبها  العمليات,

ة ووضممع القممرارات ومبممادئ القيممادة الفعالمموالمهممارات الالزمممة وأسمماليب حممل المشممكالت 

 (.  91ص,0229)المهيدب,دوات اإلحصائية وطرق قياس األداءواأل

 ريبمتطلبات الجودة ف  التد: 

لتحقيمق الجمودة الشماملة فمي "يقمول المزواوي تطوير جميع عناصر العملية التدريبيمة : (6

تحقيمق النممو  أهمدافهاالتدريب البد من تطوير جمع عناصر العملية التدريبيمة والتمي  ممن 
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وتمتعهم بشخصية متوازنة , ويرجمع مفهموم إدارة الجمودة الشماملة إلمى الشامل للمتدربين 

خالت العمليمة التدريبيمة بوجمه عمام بمما تتضممنه ممن ممدرب ومتمدرب وقيمادة دتحسين وم

ومحتوى تدريبي , ومناخ عمام, وتحسمين العمليمات التدريبيمة بتطبيمق األسمس العلميمة فمي 

) "تخطيط وتنفيذ المنظومة التدريبية علمى ضموء أهمداف واضمحة ومحمددة يمكمن قياسمها 

 .(19ص,0221الزواوي ,

أن يكمون لمدى اإلدارة والعماملين فيهما قناعمة  لعاملين بتطبيق الجودة:اقتنا  اإلدارة وا (0

تحقيممق ممارسممات ى علملة ليكممون هنمماك حممافز داخلممي يسمماعدبتطبيممق إدارة الجممودة الشمما

التقليدي إلى تطبيمق إدارة الجمودة  والموافقة على التحول من النمط ةالجودة داخل المنظم

كانممت تنظيميممة أم ماديممة أم  متطلباتهمما سممواء وتمموفير كافممة,الشمماملة فممي بممرام  التممدريب 

 .بشرية

معلوممات بالتدريبيمة  تتمثل فمي تزويمد العماملين بالمنظممةو نشر ثقافة الجودة الشاملة: (1

االتجماه الجديمد فمي نمون ينتممون ويتب بمأنهم إشمعارهمعن الجودة بهمدف ايجابية وصريحة 

فتطبيمق  والمراجمع الداخليمة للجمودة,الجمودة والتخطيط للجودة ووضمع سمجالت  منظمتهم

السليم يتطلب تهيئة العاملين نفسيا  بمختلف مستوياتهم الوظيفيمة لقبمول  الوجهالجودة على 

الجممودة الشمماملة وذلممك مممن خممالل نشممر ثقافممة الجممودة عممن طريممق إعممداد دليممل نظممام  إدارة

ة وكيفيممة الجممودة الشمماملة الممذي يتضمممن وصممف مبممادئ الجممودة ومعممايير الجممودة الشممامل

تطبيقها ويتم توزيعه على العاملين وتنظيم ندوات ومؤتمرات بصمفة دوريمة لزيمادة وعمي 

العاملين بأهمية الجودة في العملية التدريبية وإعالمهمم بمان الجمودة مسمئولية الجميمع لكمي 

 تقل مقاومة العاملين لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في برام  التدريب.

مممن  9-1بممين وذلممك بتشممكيل فريممق عمممل يتممألف مممن : الجممماعيالتركيممز علممى العمممل  (1

تتمموفر فمميهم الرغبممة فممي العمممل الجممماعي والتفاعممل  المنتمممين للشممرطة العسممكرية الخاصممة

واالستعداد لبذل جهود لتحسين وجودة البرام  التدريبية وذلك ممن خمالل تحليمل عمليمات 

وتحديممد  المناسممبة لهمما,ن فممي إيجمماد الحلممول العمممل والتعممرف علممى المشممكالت والتعمماو

 األولويات الخاصة بتحسين وجودة برام  التدريب األمني.    

بحيث يمكن اتخاذ القمرارات علمى : توفير قواعد معلومات وبيانات واضحة ومفصلة  (9

ممن مجموعمة العناصمر البشمرية واآلليمة لجممع وتخمزين  يتألفنظام  بإقامةالحقائق وذلك 

الجممودة تتعلممق باحتياجممات المسممتفيدين  إدارةوتحليممل وتوزيممع وتصممنيف معلومممات عممن 

وتقيمميم العمليممات  ي مسممتوى جممودة الخممدمات التدريبيممة,فممالممداخليين والخممارجيين وأرائهممم 

ممما  األداءالرقابمة علمى التمدريب ونتمائ  مراجعمة  وأنظممةالالزمة للعمليمات  واإلمكانات

المتعلقممة بتحسممين جمودة الخممدمات التدريبيممة والتحليممل  راراتالقمفممي اتخمماذ  اإلدارةيسماعد 
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تمى يمكمن تحقيمق التطموير المسمتمر لكافمة جوانمب العمليمات التمدريب ح ألوضا الدوري 

 (.019ص , 0221,اتمليالتدريبية )ع

 التغيمرات العالميمة  ممع ويقصد بها قدرة العماملين علمى التعاممل درجة كفاءة العاملين:  (1

لة همي اع.فالموارد البشرية الف اآلخرينوالتزود بالخبرات والمعارف والتعامل بنجا  مع 

الجمممودة الشممماملة فمممي التمممدريب لمممذلك ممممن  إدارةخيمممر ضممممان لتطبيمممق واسمممتمرار نجممما  

الضروري العناية بالعاملين في المجال التدريبي علمى اخمتالف وظمائفهم حتمى يسمتطيعوا 

الجمودة  إدارةمتطلبمات تنفيمذ خطمة  أهممجودة فالتمدريب ممن تقديم خدمات تدريبية عالية ال

لممواردة بالخطممة والمعممارف الالزمممة لممارسممة األنشممطة ايمموفر المهممارات  ألنممهالشمماملة 

 (.99ص,0222,)المناصير

تزويمد العماملين فمي  إلىهي جهد منظم ومخطط يهدف التدريب على الجودة الشاملة : (9

التدريب بمختلف مستوياتهم الوظيفية وتخصصاتهم بمعارف ومفماهيم عمن فلسمفة الجمودة 

ومفاهيمها ومبادئها ومتطلباتها ومعوقاتهما وأدواتهما بهمدف إكسمابهم مهمارات قميم سملوكية 

تساعدهم على الشعور بأهميمة تطبيمق إدارة الجمودة الشماملة وتطبيقهما بشمكل سمليم يمؤدي 

حسين الخدمات التدريبية لذا فمن الضروري عقد دورات تدريبية عمن إدارة الجمودة إلى ت

 الشاملة.

االيجمابي  القائمد تمأثيروجمود  أنوذلك ممن منطلمق لتركيز على قيادة الجودة الشاملة: ا (9

في سلوك األفراد والجماعات يؤدي إلى كسب والئهم ودفعهم نحو انجاز األهداف بجودة 

  عالية. 

اد ورأس الممال ووالممويقصد بذلك تموفير القموى العاملمة و اآلالت : اإلمكانياتر توفي (5

م  الجودة الشاملة فمي بمرا إدارةوالوسائل الالزمة من اجل تهيئة المناخ المناسب لتطبيق 

 (.11,ص0266)القحطاني,التدريب

 تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على التدريب: 

يقوم القائد في المؤسسة التدريبية بإشراك مرؤوسيه في تحديمد األهمداف التدريبيمة 

العمماملين  أداءذاتيمما  يممتم مممن خاللممه تقيمميم  رقابيمما ويعممد أسمملوب المشمماركة أسمملوب,

زهم للعمممل مممن خممالل مممنح القائممد الثقممة لمرؤوسمميه , والمشمماركة فممي تحديممد يممحفتل

أفكار مرؤوسيه واتخماذ القمرار بصمورة مشمتركة وتقويم النتائ  وتشجيع  األهداف

,وفيهمما إكسمماب القيممادي القممدرة العلميممة علممى تطبيممق اإلدارة المفتوحممة التممي تعتمممد 

فممي المؤسسممة التدريبيممة والممذين يتحملممون لجميممع العمماملين  الفعليممةعلممى المشمماركة 

الشماملة تحقيمق الجمودة المسؤولية الكاملة لتحقيق األهداف التدريبية ورفع األداء و

 :على التدريب ما يلي ومن أهداف تطبيق الجودة الشاملة,
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 الجممماعي التعمماوني  جميممع العمماملين عممن طريممق تنميممة رو  العمممل أداءتطمموير  .6

بهممدف االسممتفادة مممن كافممة الطاقممات وكافممة  وتنميممة مهممارات العمممل الجممماعي

 العاملين بالمنشأة التدريبية.

والقائمممة علممى الفاعليممة والفعاليممة تحممت شممعارها ترسممي  مفمماهيم الجممودة الشمماملة  .0

 الدائم )أن نعمل األشياء بطريقة صحيحة من أول مرة وفي كل مرة(.

والمممدربين والمعلمممين والممموظفين التممابعين  لإلداريممين األداءاالهتمممام بمسممتوى  .1

وإيجمماد اإلجممراءات التصممحيحية التدريبيممة مممن خممالل المتابعممة الفاعلممة  لممإلدارة

نفيذ بمرام  التمدريب المقننمة والمسمتمرة والتأهيمل الجيمد , ممع تركيمز الالزمة وت

الجودة على جميع أنشطة مكونات النظام التدريبي بكمل عناصمره )الممدخالت , 

 العمليات , المخرجات(.

قبمل وقوعهما ورفمع درجمة الثقمة  األخطارالوقائية لتالفي  اإلجراءاتاتخاذ كافة  .1

والعمممل علممى تحسممينها  اإلدارةتممي حققتهمما فممي العمماملين وفممي مسممتوى الجممودة ال

 في موقعها الحقيقي. بصفة مستمرة لتكون دائما

الوقممموف علمممى المشمممكالت التدريبيمممة والتعليميمممة فمممي الميمممدان , ودراسمممة همممذه  .9

والطممرق العلميممة المعروفمممة واقتممرا  الحلمممول  باألسممماليبالمشممكالت وتحليلهمما 

والميممدان التممدريبي التممي تطبممق نظممام  اإلدارةالمناسممبة لهمما ومتابعممة تنفيممذها فممي 

 .ابيات والعمل على تالفي السلبياتالجودة مع تعزيز االيج

التممي تطبممق نظممام الجممودة  واألهليممةالتواصممل التممدريبي مممع الجهممات الحكوميممة  .1

,والتعاون مع الدوائر والشركات والمؤسسات التي تعنى بالنظام لتحديث برام  

 نظام التدريبي.الجودة وتطويرها بما يتفق مع ال

 .األمنيتحقيق نقلة نوعية في عملية التدريب  .9

 قبل وقوعها. اإلخطارالوقائية لتالفي  اإلجراءاتاتخاذ كافة  .9

 الوفاء بمتطلبات العميل والمجتمع . .5

 .اإلداريضبط وتطوير النظام  .62

 زيادة الكفاءة التدريبية ورفع مستوى كل العاملين. .66

ية واالجتماعيمة والنفسمية الجوانمب الجسمدفمي جميمع  العمامليناالرتقاء بمسمتوى  .60

 والروحية.

 بين جميع العاملين . اإلنسانيةتوفير جو من التفاهم والعالقات  .61

 من تحليل المشكالت بالطرق العلمية الصحيحة. اإلدارةتمكين  .61

 العمل برو  الفريق. .69

تطبيمممق نظمممام الجمممودة بممممنح اإلدارة والمشمممرف االعتمممراف والتقمممدير المحلمممي  .61

 والعالمي.

 التحفيز على التميز وإظهار اإلبدا . .69
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 تقوية الوالء للعمل في اإلدارة التدريبية. .69

 نشطة وفعاليات اإلدارة التدريبيةالتشجيع على المشاركة في أ .65

  الجودة الشاملة إدارةالع قة بين التدريب ومبادئ : 

مبادئ الجمودة التاليمة همي  أنباعتبار  ودة على التدريباحد الباحثين مبادئ الج اسقطفقد 

 الجودة هي : إليهاالمتفق عليها بين عدد من الباحثين او المبادئ التي تستند 

 أهمدافتعمرف هذا المبمدأ علمى التمدريب  فبإسقاطورسالتها: المؤسسة  أهداف وضو  (6

التدريب في المجال موضو  الدراسة  أجله يتمالتدريب ورسالته بانها :الغر  الذي من 

 ..... ال .الخاصة التدريب في الشرطة العسكرية أو –)مدينة التدريب 

الحتياجات وتوقعمات المسمتفيد ترجمة فالجودة هي  العميل : أوالتركيز على المستفيد  (0

مسمتفيدين خمارجيين )األجهمزة  أو,دريبية سواء مستفيدين داخليين متمدربين من العملية الت

تكون أساسا في تقيميم الخمدمات خصائص محدده و إلىاألمنية والمستفيدين من خدماتها ( 

التدريبيمة وطريقممة أداء العمممل فممي المؤسسممة مممن اجممل تلبيممة توقعممات المسممتفيدين والسممعي 

 لتحقيقها وإرضائهم.

لجميمممع عناصمممر العمليمممة ويشممممل التحسمممين المسمممتمر االلتمممزام بالتحسمممين المسمممتمر:  (1

التدريبية وجميع وحدات العمل في المؤسسة وهو تعهمد اسمتراتيجي ثابمت ممن قبمل جميمع 

فالمعرفة متجددة والمدير والمموظفين فمي المؤسسمة املين في المؤسسة بتامين الجودة ,الع

ديممد فممي مجممال عملهممم عممن طريممق والتعممرف علممى كممل ج أدائهمممتحسممين  إلممىيحتمماجون 

 .اإلداريم  التدريبية والجهاز ت والبراالدورا

التركيممز علممى الوقايممة بممدال مممن التفتمميش بممان تبممادر إدارة التنظمميم )النظممام الوقممائي(:  (1

ظممة الوقائيمة التمي تمنمع التدريب الى معرفة المشكالت وتتوقعها قبل وقوعها وتضمع األن

تممدريب ال أثنمماء تأديممةوذلك لوضممع أسمماليب تمنممع وقممو  األخطمماء والمشممكالت حصممولها,

 .لألفرادالعمل على تنمية الرقابة الذاتية و

ويقصممد تفعيممل دورهممم بطريقممة تشممعرهم : للعمماملين المشمماركة وتفمموي  الصممالحيات (9

تهم والمشاركة المقصمودة هنما همي المشماركة امكاناباألهمية وتحقيق االستفادة الفعلية من 

 الجوهرية وليست الشكلية إذ يفتر  ان تحقق المشاركة أمرين:

 إمكانية تصميم خطة أفضل. من يداألول : تز -

مممن خممالل مشمماركة العقممول المفكممرة ن مممن كفمماءة صممنع القممرارات لثمماني: تحسمما -

 والقريبة من مشكالت العمل.
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إن نجمما  إدارة الجممودة الشمماملة يعتمممد علممى مشمماركة العمماملين فممي المؤسسممة مممع اإلدارة 

فراد يحسون بأهميتهم ومساهمتهم عل األوتنفيذ األعمال مما يجليا في اتخاذ القرارات ,الع

امما تفمموي  الصممالحيات فهممي ال تعنمي فقممط المشمماركة بممل , وإنجاحهممافمي تنفيممذ األعمممال 

تمممنحهم صموتا  حقيقما عمن طريمق هياكمل العمممل بطريقمة  األفمراديجمب ان تكمون مشماركة 

 الخاصة .والسما  للعاملين بصنع القرارات التي تهتم بتحسين العمل داخل أقسامهم 

بالتشممجيع ولشممحن همممم العمماملين لتأديممة العمممل بجممودة عاليممة ينبغممي األخممذ التحفيممز:  (1

يزيمد فوجود حمافز للعممل شمي أساسمي فمي تحسمين العممل بحيمث والتحفيز لصالح العمل ,

وإسممقاط ذلممك علممى مر,على التحسممين والتطمموير المستالمحسممن إحسممانا ويشممجع المقصممر

وعلى مكافمأة المتميمزين فمي للدورات التدريبية, االنضمامى التدريب يتمثل في التحفيز عل

 .أيضاالمدربين والمتدربين المشرفين وعمليات التدريب من 

علممى  للتممأثيروهممي الطريقممة التممي يسممتخدمها شممخص مداومممة االتصممال بالمسممتفيدين:  (9

جممموعتين وهمي اتصمال بمين شخصمين او م, أوسمملوكه لتعمديل فكمرهأولتغيير أخمرشمخص 

 إدارةتمكممن قائممد الفريممق او  المرتممدةوالتغذيممة ,األخممرعلى لكممل منهممما كيممف يممؤثريبممين 

تسمممتفحل خطورتهممما  أنقبمممل  الداخليمممةيصمممبح علمممى درايمممة بالمشمممكالت  أنممممن التمممدريب 

   (.669ص ,0222الشي ,)

 

 

 :الجودة الشاملة كنظام ف  التدريب 

يحصممل العمماملون علممى المعممارف والمهممارات  أنهممو نشمماط مسممتمر يضمممن  ب :التممدري

الالزمة التي تمكنهم من وضع تلك المعارف موضع التطبيق الصمحيح والنماجح لمنهجيمة 

 (.619, ص0220)عقيلي,الجودة الشاملة  إدارة

نجاز األعمال التدريبية بكفاءة , ويقموم الالجودة الشاملة كنظام في التدريب نظام يسعى و

 أسس: هذا النظام على أربعة

 ين في التدريب بهذا النظام  وتفاعلهم معه.املإحساس الع (6

الوصمممول إلمممى مشمممكلة التطبيمممق الحاليمممة والمتوقعمممة بسمممرعة والتعمممرف علمممى  (0

 األسباب الحقيقية لها .

 الوقاية من حدوث أي مشكالت أثناء العمل. (1

 التحسين والتطوير الدائم ألساليب العمل سعيا وراء إرضاء العميل. (1

   :النظام على مجموع من المكونات ه يعتمد هذا 



 

39 
 

ـ

ز

 

 ـ

مممدخل نظممام الجممودة يعتمممد علممى الكفمماءة فممي تحديممد االحتيمماج التممدريبي  المففدخ ت: (أ

العميمل  أداءفاعلية والتي تعطينا صورة حقيقية عن قصور في  األكثر األساليبباستخدام 

 وكيفية تلبية احتياجاته والحصول على رضاه.

 العمليممة  دارةإل المكونممة لعناصممراوتسممتخدم تلممك المممدخالت فممي التعامممل مممع  العمليففة: (ب

 التدريبية وهي:

 العاملين في مجال التدريب. األفراد 

  الممواد المسممتخدمة كمحتمموى للبممرام  مممن حيمث حممداثتها ومممدى مناسممبتها الحتيمماج

 العمالء وسهولة عرضها.

 دراسمة حالمة,تمثيل مثل:لوممات والمهمارات المسمتخدمة فمي توصميل المع األساليب

 ...األدوار,مجموعات العمل,العصف الذهني, المناقشة

 ت متطممورة تسمماهم بقممدر فممي أجهممزة ومعممداالمسممتخدمة وتتمثممل  واألجهممزة اآلالت

 كبير في عملية تسهيل وصول المعلومة واكتساب المهارة المطلوبة.

  مكممان التممدريب ) البيئممة( تمثممل البيئممة عممامال هاممما ومممؤثر فممي اسممتثمار العناصممر

 نوعان: البيئةولتحقيق الهدف المطلوب, األخرى

 البيئة المادية: هي ما نعنيه من مكان مجهز ومناسب لراحة المتدربين. -

 البيئة المعنوية: هي ما نعنيه من كيفية التعامل مع المتدربين. -

العميمل وتحقمق  إلمىمخرجات همذا النظمام همي الخمدمات التمي تمذهب  المخرجات: (ج

 إلمىنسمعى  أننماالممدخل للنظمام ممن جديمد حيمث  أيضمارضاه, وتمثل هذه المخرجمات 

 (.91ص,0221)هالل,العميل في الدورة التالية وهكذا زيادة رضا

 : نظام الجودة العالم  والجودة الشاملة

 : الجودة العالمي عن مقاييس ومبمادئ محمددة ممن يعبر نظام  نظام الجودة العالم

قبل المنظمة العالمية للمقاييس )األيمزو( تأخمذ بهما المنظممات فمي عملهما اإلنتماجي 

من سلع او خدمات حتمى تحصمل علمى شمهادات )األيمزو( العالميمة وبالتمالي تثبمت 

تاجيمة وتخفمي  تحقيق مستوى جودة معين ومحدد واإلسهام في تحقيمق كفماءة اإلن

 (.61ص ,6551كاليف)زين الدين,الت

 :تغيير جذري في ثقافة المنظممة وتحويلهما ممن  إحداث إلىتسعى  الجودة الشاملة

العممممل الجمممماعي والتعممماون والتحسمممين  أسممملوب إلمممىالتقليمممدي  يداراال األسممملوب

عمالء المنظمة . وممن خمالل مما  إرضاءويكون النجا  على مدى بعيد من خالل 

انممه لممم يظهممر  إالمفهمموم الجممودة الشمماملة لمميس مفهوممما جديممدا ,  أنسممبق يتضممح 

كوظيفممة رسمممية اال فممي االونممه االخيممرة فمممن خممالل رحلممة التطمموير فممي الفكممر 
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تتمابع الممداخل المتطمورة للجمودة  أننالحظ  أنفيما يتعلق بالجودة يمكن االداري  

رة صممو أو اإلداريعبممر تطورهمما لممم تحممدث فممي صممورة هممزات مفاجئممة للفكممر 

انعكماس ذا التطورطفرات ولكنها كانت من خالل تطمور مسمتقر وثابمت , وكمان هم

 (.61ص,6551القرن الماضي)زين الدين, إلىشافات ترجع لسلسة من االكت

 :التدريب األمن  والجودة الشاملة

 التدريب:   

هناك العديمد ممن الخبمراء المذين ناقشمو موضمو  التمدريب كوسميلة لنقمل المعمارف 

ومن ابممرز التعمماريف التممي المهممارات وفممق خطمموات علميممة محممدده,واالتجاهممات و

بمان تجهيمز الفمرد "حيمث يعرفمه  6599أشارت إلى التدريب ما أشار إلية باشات 

 .  "للعمل المستمر واالحتفاظ على مستوى الخدمة المطلوبة

 إلممىعمليمة منظمممة مسمتمرة محورهما الفممرد فمي مجملممة تهمدف  بأنممه "ويعرفمه عبمدالوهاب

 أوغييممرات محممدودة , سمملوكية وفنيممة وذهنيممة لمقابلممة احتياجممات محممدودة حاليممة ت إحممداث

المجتممممع  أووالمنظممممة التمممي يعممممل لهممما  يؤديمممهمسمممتقبلية يتطلبهممما الفمممرد والعممممل المممذي 

 (.001,ص6552)عبدالوهاب,"الكبير

العلميممة والعمليممة والخبممرات واالتجاهممات  باألسمماليبتزويممد الفممرد  بأنممه توفيممق ويعرفممه

السممليمة الالزمممة السممتخدام المعممارف والمهممارات الحاليممة التممي يمتلكهمما أو الجديممدة التممي 

يكتسبها بما يمكنه من تقديم أفضل أداء ممكن في وظيفتمه الحاليمة ويعمده للقيمام بالمهمام أو 

 الوظيفة المستقبلية وفق مخطط علمي الحتياجاته التدريبية.

يهممدف إلممى تطمموير قممدرات األفممراد وتغييممر بأنممه جهممد مممنظم  إبممراهيموو يعرفممه شممعالن 

 سلوكهم وذلك من اجل األهداف المحددة سلفا.

بأنممه محاولممة لتغيممر سمملوك األفممراد لجعلهممم يسممتخدمون طممرق وأسمماليب  بممانميويعرفممه ا

ب عمما أي يجعلهمم يسملكون وبشمكل مختلمف بعمد التمدري اإلداريمةأفضل في أداء أعممالهم 

 كانوا يتبعونه قبل التدريب. 

تهمدف المى ه مجموعمة ممن النشماطات التمي ـمـأنـون التمدريب بـمـرون فيعرفـوآخ النمر أما

دائمممما إمكانيمممة تطبيقهممما فمممي تحسمممين المعمممارف والقمممدرات المهنيمممة ممممع االخمممذ بالحسمممبان 

 (.09:ص0229)الثقفي:ملعلا

 مهمارة محمددةتمدريب يمتلخص فمي انمه نقمل معرفمة أو ويلمز أن التعريمف العملمي للويرى 

 (.09:ص0229وقابلة للقياس)الثقفي:
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 إلمىويعني التغييمر مفهوم مركب يتكون من عدة عناصمر,ويعرفه عبد الوهاب : على انه 

مجموعمة ممن  أوتطوير مجموعة من المهارات والقدرات واألفكار لشخص مما  أوأحسن 

 .(001ص,6552)عبدالوهاب,األشخاص

سمية والذهنيمة للفمرد تجماه عملمة تمهيمدا ويعرفه ماهر : على انه تغيير فمي االتجاهمات النف

 (.165,ص,6555)ماهر,ورفع مهارات الفرد في أداء العمللتقديم معارف 

بهمدف تزويمد المتمدربين بالمعمارف والمهمارات الالزممة نشاط يبمذل  بأنهالزيادي: ويعرفه

لتنميممتهم وصممقل خبممراتهم لرفممع مسممتوى األداء وتغييممر سمملوكهم واتجاهمماتهم فممي االتجمماه 

 (.66,ص6555)الزيادي,لصالح الفرد والمنظمة والمجتمع رغوبالم

ويعرفه مصطفى بأنه نشماط مخطمط يهمدف لتنميمة القمدرات والمهمارات الفنيمة والسملوكية 

المنظمممة للعمماملين لتمكيممنهم مممن أداء فاعممل ومثمممر لبلمموغهم أهممدافهم الشخصممية وأهممداف 

 .(092ص,6555بأعلى كفاءة ممكنة)مصطفى,

على  األداءالوهاب التدريب بأنة : عبارة عن برام  مخططة لتحسين  وأخيرا عرف عبد

 همستوى الفرد والجماعمة والمنظممة ممن خمالل إحمداث تغيمرات قابلمة للقيماس فمي المعرفم

 (.601ص ,0221والبرادعي,والمهارات والسلوك االجتماعي )عبدالوهاب 

 

ن الباحمث التعريممف يبميفممي همذه الدراسمة وطبقما لمقتضممياتها  التعريفف اإلجرائف  للتفدريب

التمممدريب همممو نشممماط مخطمممط وممممنظم ومسمممتمر يهمممدف إلمممى اكتسممماب المعمممارف التمممالي :

والخبممرات واألنممماط السمملوكية والمهممارات المالئمممة مممن اجممل رفممع مسممتوى الكفمماءة فممي 

 اإلدارة وزيادة اإلنتاجية.

  األمن التدريب: 

 إكسمماب إلممى"نشمماط علمممي وعملممي مخطممط يهممدف  بأنممه األمنمميسممي التممدريب يعممرف الكب

مممن القيممام بمهممامهم  األمممنالمعممارف وتنميممة المهممارات وغممرس القمميم التممي تمكممن رجممال 

 بأشمكالهاوالحد من الجمرائم  ,في مجتمعاتهم واالستقرار األمنووظائفهم الموجهة لتحقيق 

ويشمممل هممذا التممدريب  تعممذر منممع وقوعهمما, اذا المختلفمة وأنواعهمما ومجاالتهمما للحممد األدنممى

 األخرىالبرام  المقدمة من وزارات الداخلية ومعاهدها وتلك المقدمة من قبل الوزارات 

لتمدريب والخاصمة ل والدوليمة اإلقليميةما تقدمة المعاهد  إلى إضافةالشامل  باألمنالمعنية 

ورات الدبرـ  التدريبيمممة وتنفيذهاعمممـداد البراممممـمممـالل إعــمممـك ممممن خـمممـم ذلـمممـويت",األمنمممي

وسمواء كمان  ,ات الفعليمةـوء االحتياجمـا فمي ضمـم التخطميط لهمـالتي يت والحلقات والورش

 .(19ص,0262سي,يخارجها )الكب أوتنفيذها يتم داخل الدولة 
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 بأنممهوفممي ضمموء هممذا التعريممف الجممامع والشممامل لمصممطلح التممدريب األمنممي يمكممن القممول 

 نطاق يتسع ليشمل البرام  التدريبية المخصصة التالية :

والمعاهممممد والمراكزتعممممدها وتنفممممذها األكاديميممممات  البممممرام  التدريبيممممة التممممي (6

التدريبيمممة التابعممة لممموزارات الداخليممة مباشمممرة واإلدارات  والمممدارس والمممدن

ضممباط  ال أو فرادكممأالالعامممة التممي تتبعهمما والموجهممة لمممن يعملممون فممي الخدمممة 

 فهو تدريب أثناء الخدمة.

 التدريب الذي تشهده األجهزة األمنية داخل أروقتها للمرؤوسين. (0

 البرام  التدريبية التي تنظمها الجهات المتعاونة مع األجهزة األمنية. (1

البرام  التدريبية التي تقدمها المنظمات المحليمة واإلقليميمة والقوميمة والدوليمة  (1

 الجريمة.المتخصصة في قضايا األمن ومنع 

ممن يف التمدريب األمنمي وفمرزه عمن غيمره وعلى ذلك فان المعيار المذي يعتممد فمي تصمن

أنمموا  التممدريب هممو هممدف البممرام  وطبيعتهمما األمنيممة ولمميس الجهممة المخططممة أو المنفممذة 

 دوليمممممممممة أملبرامجممممممممه سممممممممواء كانممممممممت عامممممممممه أو خاصممممممممة وطنيممممممممة أم إقليميممممممممة 

 (.15ص,0262سي,ي)الكب

األمني بأنه الوسيلة اإلدارية والفنية والعمليمة التمي ممن شمأنها  التدريبويعرف الصعيدي 

الوصممول بالعمممل الشممرطي إلممى أقصممى إنتاجيممة ممكنممة تحقيقمما لالسممتخدام األمثممل للممموارد 

 البشرية المتاحة في قطا  الشرطة.

بأنممه الجهممود المبذولممة إلعممداد رجممل األمممن لمواجهممة الجممرائم المسممتجدة ويعرفممه اليوسممف 

لمواجهممة  ص بالمعلومممات وإعممدادهم فكريمما وعقليممايقتصممر علممى تزويممد األشممخاحيممث ال 

الحياة فقط وإنما رفع كفاءة رجال األمن وتحسين قدراتهم ومهماراتهم فمي القطما  األمنمي 

 لمواجهة المستجدات.

هدف تنميمة سمتعمليمات مخططمة ومسمتمرة ت بأنمه األمنميالتمدريب  إلىبينما يشير الجبالي 

كنهم من استيعاب متغيرات وتكنولوجيا العصر بمما جال الشرطة وتممعارف ومهارات ر

يعينهم على مواجهة التحديات التي تفرضها طبيعة العمل الشرطي ومما يضممن اسمتمرار 

 (.09ص,0229في األداء وانجاز المهام )الثقفي,الكفاءة 

 وفممي ضمموء التعريفممات السممابقة وحسممبما يتطلممب البحممث يعممرف الباحممث التممدريب األمنممي

هو النشاط العلمي والعملي المخطط والمطبمق التدريب األمني إجرائيا على النحو التالي :

نمماط السملوكية والمعمارف أالالمستهدف تنمية المهارات و الخاصة في الشرطة العسكرية

مممن تطبيممق مبممادئ إدارة  الخاصممة لشممرطة العسممكريةن منسمموبي اوغممرس القمميم التممي تمكمم

  .الخاصة الجودة الشاملة في مجال عمل الشرطة العسكرية
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 : ص الخاصة المميزة للتدريب األمن الخصائ

  التعامل مع بع  المواقف المتأزممة التمي  باحتماالتميدانيا  األمنييتصف العمل

استصدار التوجيهمات الالزممة ممن القيمادة مما يجعمل رجمل  األمنقد ال تتيح لرجل 

أمنية دون الرجمو  للقيمادة ألخمذ القمرار األنسمب اتخاذ قرارات  إلىيضطر  األمن

 والموقمف األمنمي ميمدانيا, ألزممانيمن ذوي الخبرة والمهمارة وذلمك تبعما للظمرف 

عاممل وهذا يعنمي ضمرورة تزويمد رجمال األممن بالمعمارف والمهمارات الالزممة للت

 مع هذه المواقف وتنفيذ ما قد يتطلبه الموقف تنفيذا فعاال.

  تتطلممب ضممرورة االعتممماد علممى األمنمميبممرام  التممدريب  أن إلممىيشممير الصممعيدي 

المجماالت  أهممممن  باعتبماره هيألموضموع األسماليب إلمىالبحث العلممي واالسمتناد 

 .في المجتمع األمنالتي لها عالقة مباشرة بتحقيق 

 ات التمي قولمة : فمي ضموء التحمديب األمنميللتمدريب  أخمرىف عبيد خاصمية ويضي

افرزهمما التغيممر االجتممماعي والثقممافي فممي القممرن الحممادي والعشممرون لممم يعممد جهممدا 

سيما انه لم يعمد مقصمورا علمى التعاممل والأساسيا ,يكون نشاطا  أنثانويا بل البد 

عقممدة التممي تتطلممب فطنممة المشممكالت الم إلممىمممع المشممكالت التقليديممة بممل تجاوزهمما 

 ومهارة عالية في التعالم معها.

  األمممن ار رجممل ن فاعليممة التممدريب األمنممي يجممب اختيممانممه لضممما األلفمميويممرى

المناسممب وان تكممون بممرام  التممدريب وفقمما للحاجممات الفعليممة وان يكممون المممدربون 

ة على مسمتوى ممن الكفماءة والخبمرة والمقمدرة علمى االسمتفادة ممن التقنيمات الحديثم

الجريممة وتطمورات التقنيمة وتوظيمف شمتى العلموم والتخصصمات حركمة ومواكبة 

لتمأليف وأخيرا التركيمز علمى البحمث العلممي واي خدمة الجوانب األمنية ,العلمية ف

   (.690ص,0229) الثقفي,في مجاالت التدريب األمني

ويرى الباحث ان التدريب االمني يتميز بميمزتين االولمى انمه لمه نفمس الخصمائص العاممة 

المميممزة للتممدريب مممن ناحيممه ,والثانيممة لممه خصوصممية "خصممائص خاصممة" تممرتبط بمجالممه 

 الخاص. 

 

 

 

 : الخصائص العامة للتدريب األمن 
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 ة التممدريب عمليممة مخططممة وليسممت عشمموائية تهممدف إلممى اسممتخدام الممموارد البشممري

 .بأفضل صورة 

 .التدريب عملية مستمرة ومتصلة 

 اإلداريممة المختلفممة داخممل  التممدريب عمليممة شمماملة لكممل العمماملين فممي المسممتويات

 (.11ص,0266)الصاعدي,المنظمة

  لمسممتوى الفممردي فمي مجممال معممين يسممعى لتحقيقهما علممى ا أهممداف األمنمميللتمدريب

فعلممى المسممتوى الفممردي يهممدف وعلممى مسممتوى المجتمممع , وعلممى مسممتوى المنظمممة

 معلومممات ومعممارف األمنيممة األجهممزةالعمماملين فممي  إكسمماب إلممى األمنمميالتممدريب 

مخصصة ذات صملة بوظمائفهم وممن ذلمك تعميمق ثقمة رجمل  ومهارات متخصصة

علممى النهممو  بمهممام وظيفتممه وتحسممين العالقممات  اعتمممادهوزيممادة  بنفسممه األمممن

 أساليب عملمهمن تطوير  األمنكين رجل وتم والمرؤوسينبين الرؤساء  اإلنسانية

وتحصممينه بمالجمهور والممواطنين , األممنرجمل وتفوقمه وتحسمين عالقمات  وإتقانمه

المموطني والحضمماري  وانتمائممه واألمنمميالسياسممي  حسممهبالثقافممة العامممة وتعميممق 

الحديثمة التمي تسمتخدم والمعدات  األجهزةمع وتطوير مهاراته لتمكينه من التعامل 

كترونيممة وشممبكات وتنميممة مهاراتممه فممي اسممتخدام الحواسمميب االل ه,فممي مجممال عملمم

 وتدريبمممهمهاممممه وواجباتمممه بالقانونيمممة ذات العالقمممة  ةمعلوماتممماالتصمممال وتحمممديث 

لياقتممه المتطممورة والحفمماظ علممى  واألجهممزة انيا وعمليمما علممى اسممتخدام األسمملحةميممد

 فيف من الضغوط النفسية والوظيفية التي يتعر  لها . البدنية والتخ

 األهممدافالتممي يمممارس فيهمما ومممن تلممك  المنظمممةتممرتبط بمسممتوى  أهممدافنممه لممه أ 

والثغرات التي تنجم عمن سموء التخطميط والتنظميم والتنسميق بمين  األخطاءمعالجة 

 أو ,األمممنوالتسممرب بممين رجممال  وتقليممل معممدالت الممدوران, األمنيممةالوحممدات  أداء

كما يسمهم التمدريب فمي خفم  النفقمات والتكماليف ,عدم التكيف المهني والوظيفي 

وتحسمين سممعة ,والحوادث في العمل  اإلصابات أوالناتجة عن الهدر في الموارد 

 وأسممماليبهاوتوثيمممق صممملتها بالبيئمممة المحليمممة وتحمممديث نظمهممما  األمنيمممة األجهمممزة

لتعريمف بمفماهيم اخالل من  راطيةالديمق اإلدارة أساليبوالتحول نحو  وإجراءاتها

كممما يسممهم ت,الالمركزيممة او التفمموي  والتخويممل والمشمماركة فممي اتخمماذ القرارا

بتطبيمق مفماهيم الثقافمة  األمنيمة األجهمزةالعمل المريحة فمي  أجواء إشاعةالتدريب 

 اإلبمممدا  علمممى االبتكمممار او المشمممجعةوالمنممماخ التنظيممممي والحضمممارة التنظيميمممة 

 والمهنيمة واألخالقيمةاهم برام  التدريب في تعزيز القيم الروحيمة كما تس والتميز,

من اختراق الجهات والجماعمات  األمنية األجهزةوفي تحصين  ,األمنلدى رجال 

 المعادية .

 ووظممائف  ألهممداف تحقيقممهومممن ثممم بممرام  التنميممة البشممرية الشمماملة ,رتباطممه بأ

برام  التدريب تعمد جمزءا ممن بمرام  التنميمة البشمرية الشماملة  إنذلك مجتمعية,و
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المجتممع كمما  ألبنماءوتصب فيها وتسهم معها فمي جعمل التمدريب اسمتثمارا تنمويما 

الممواطنين فمي الوظمائف  وإحماللتساهم في تنفيذ سياسات الدولة الداعية للتوطين 

عممن غيرهمما مممن  ةاألمنيممإلحاحمما  فمي الوظممائف  أكثممروذلممك  األجانممبالتمي يشممغلها 

 اإلداريالت التضمخم ددورا في تقليل نسمبة ومعم األمنيللتدريب  أنكما الجهات ,

 (.19-19ص,0266)الصاعدي,,ومعالجة البطالة المقنعة

  الجودة الشاملة إدارةف   األمن التدريب:  

فمي  وأوردهتخصصمة معمدد ممن المراجمع ال إلمىد تناول الثقفي في همذه النقطمة واسمتنلقد 

 المعالجة على النحو التالي:

 اإلدارةة فمي مجمال يممالعل النظريمات كأحمدثلقد برزت نظرية الجودة الشماملة وفلسمفتها 

 إدارةوفممي  األعمممال إدارةدرجممات الكفمماءة والفعاليممة فممي قطمما   أعلممىوحقممق تطبيقهمما 

 إدارةولميس همذا فحسمب بمل تقمديم تطبيمق العامة , اإلدارةالخدمات التي تقدمها مؤسسات 

أن شمرطة دبمي نفمذت  إلمى( 6555 تميم) أشارفقد , األمنيةالجودة الشاملة في المجاالت 

 تجويمدوانمه ترتمب علمى ذلمك االنجماز عديد من االنجمازات فمي مجمال تجويمد الخمدمات ,ال

 الذي تقدمة الشرطة لجمهور المستفيدين . األمني األداء

تختلمف عمن المهممام  أنهمالتمدريب علمى عمليمة ا إلمىانمه ال ينبغمي النظمر  إلمىويشمير ويلمز 

جممودة التممدريب  أنتطبيممق مفمماهيم الجممودة الشمماملة مؤكممد  إلممىمممن حيممث الحاجممة  األخممرى

 تطبيق مبادئ الجودة نفسها. أساليبالتدريب احد  أنسيما أهمية بالغة ال إعطاءتتطلب 

 ثقافة المنظمة تتحدد اساسما وتمدعم بممدى أن( 6169لحداد )وتعنى الجودة الشاملة وفقا ل

قدرتها على الوفاء بحاجات ورغبات العمالء والوفاء بهذه الحاجات باستمرار وذلمك ممن 

 إدارةتعنممى  األسماسوعلمى همذا والتمدريب , واألسماليب األدواتخمالل نظمام متكاممل ممن 

والعمليمات  نشمطةاألتحسينا مستمرا لكمل  األمنيبرام  التدريب  إدارةالجودة الشاملة في 

بدا بتحديد االحتياجات التدريبية وانتهاء  بتقيميم مخرجمات  األمنيالمتعلقة ببرام  التدريب 

 فيبشممكل مباشممر م  تدريبيممة ذات جممودة عاليممة وتسممهمبممرا إنتمماجوذلممك لضمممان التممدريب 

 .وفاعليته  األمني األداءكفاءة 

المنظم األمنمي همو تموارث بمؤسسمات التمدريب  رأضممما  أكثمر أن( 0229ويرى سماتي )

جمممدة وغيممر فاعلممة فممي ومتذات مفمماهيم كالسمميكية ثابتممة  أصممبحتالتقليديممة التممي  اإلداريممة

نظممرا لممما  األمنممي األداءتخلممف  إلممى أدىالتدريبيممة للمرحلممة الحاليممة ممما  تحقيممق األهممداف

 هممذا و توصممي الدراسممة التممي قممدمها سمماتي , األداءمباشممر فممي نوعيممة  تممأثيرللتممدريب مممن 

 األنظمممة كأحممد األمنمميضممرورة تطبيممق مبممادئ الجممودة الشمماملة فممي مؤسسممات التممدريب ب
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همذه النظريمة الحديثمة ) الجمودة الشماملة ( ثبمت فعاليتهما فمي  أنسميما الوالحديثمة  اإلدارية

 .األعمال وإدارةالعديد من مؤسسات القطا  العام 

ه  نالجممودة تممتم وفممق الممم إدارةالتممدريب وفقمما لمفمماهيم  أن إلممى( 6559ويشممير السمملمي)

 التالي:

  ( الغايممات التممي 6101التممدريب التممي يقصممد بهمما ) الشمماعر أهممدافتحديممد

 تحقيقها. إلىهيئة التخطيط  أوتسعى المؤسسة 

  تحديمممد سياسمممات التمممدريب ويقصمممد بهممما وفقممما للسممملمي مجموعمممة القواعمممد

وتقموم همذه السياسمات التدريب , أهدافهدف من  المنظمة التي تترجم كل

 األداءلمتابعمة وتقيميم  واألخمرىلترشيد اتخماذ القمرارات  إحداهابوظيفتين 

 بالتدريب . المرتبطةوبذلك تشمل سياسات التدريب جميع العناصر 

 اسممة وفهممم البيئممة راخ الخممارجي وذلممك مممن خممالل دنممدراسممة وتحليممل الم

 الخارجية المحيطة.

  التنظيميممة  األوضمما وذلممك للتعممرف علممى دراسممة وتحليممل المنمماخ الممداخلي

هذه الخطوة في تحديد ممن  أهمية والتقنية داخل المنظمة وتبرز واإلنتاجية

 .هم العمالء المرشحون للتدريب وما هي احتياجاتهم الفعلية

  الممذين يعممانون مممن مشممكالت فممي  األشممخاصقصممد بهممم ويتحديممد العمممالء

تهم مهمارا أومعارفهم تغيير أوزيادة  أوتحسين المطلوب  األفراد أو األداء

 ورئيسة المباشر. زمالئه إلىوبذلك يتجاوز المتدرب في الفكر التقليدي ,

 تعقيمدا لتعمدد العممالء  أكثمروتصبح وفمق الجمودة  تحديد احتياجات العمالء

 إشمممبا والطريقمممة التمممي يتوقمممع بهممما  بنفسمممهيعبمممر عنهممما العميمممل  أنوالبمممد 

 حاجاته.

  عممل خطموات  إلمىوتعنمي ترجممة االحتياجمات ترجمة احتياجات العمالء

 نهاية عملية التدريب. هي يمكن حسابموالى قياس كيتم التدريب عليها 

  إمكانيممةتحقيممق احتياجممات العمممالء وذلممك لمعرفممة مممدى  إمكانيممةدراسممة 

 تحقيق احتياجات العمالء التدريبية التي تم تحديدها وترجمتها.

  الالزممة لتطموير وتقيميم  األنشمطةوذلك من خالل حصمر  التدريبتخطيط

 أداءوتقريمممر الممممدخالت المناسمممبة لعمليمممة التخطممميط وتنسممميق التمممدريب 

التدريبيممة  لألهممدافوالتقنيممات وبالمعممدالت المحققممة  باألسمماليب األنشممطة

 .المرسومة

 ر برنمممام  ويقصمممد بهممما وفقممما للسممملمي تصممموريبيمممة تطممموير المنتجمممات التد

الفكمري للعممل التمدريبي المذي يمكمن ممن خاللمه تحقيمق  واإلعدادالتدريب 

 االحتياج التدريبي.



 

47 
 

ـ

ز

 

 ـ

  تحديمد المواصمفات والمكونمات المختلفمة  لوذلك من خمالتصميم التدريب

 لك االحتياجات.قادرا  على تنفيذ ت يجعلهللعمل التدريبي بما 

  ألنهماوفقما لمفهموم الجمودة تطوير العمليمات التدريبيمة وتعمد مرحلمة مهممة 

التحسمممين المسمممتمر لجميمممع عناصمممر ومراحمممل عمليمممات  ع لمنطمممقتخضممم

أسمملوب التممدريب وبصممفة خاصممة فيممما يتعلممق بتخفممي  الوقممت وتحسممين 

التنفيذ وزيادة كميمة  أساليب أفضلوابتكار  األداء أسلوبوتحديث  اإلدارة

 نفيذ.تترشيد تكلفة ال وأخيرااالنجاز في الزمن 

 التدريبيممة  وتشمممل جميممع العمماملين فممي المنظمممة تخطمميط الممموارد التدريبيممة

ممن تنفيمذ مهاممه بيسمر وسمهولة سمواء فيمما يتعلمق الذين يمكنمون الممدرب 

 ما يتعلق باالحتياجات الالزمة للتدريب . أوبالنظام التدريبي 

  فمي ضممان جمودة العممل  أساسياتصميم التمرينات التدريبية وتعد عنصرا

 المتدرب في فعاليات التدريب.التدريبي وتتطلب ضرورة مشاركة 

 الزمنممي لكممل مرحلممة مممن  اإلطممارفي توقيممت الفعاليممات التدريبيممة ويتبلممور

 بيممانالزمنيممة التممي تسممتغرقها كممل مرحلممة مممع  والفتممرةالمراحممل السممابقة 

 (.90-15ص,0229بين الفعاليات المختلفة )الثقفي, التزامن أوالتتابع 

 الخاصة: الشرطة العسكرية

علمى القموة العسمكرية التمي  طمرأتالشرطة العسكرية بمالتطورات التمي  نشأةلقد ارتبطت 

 المذي قماد هللا يرحممهجاللة الملك عبد العزيز بمن عبمد المرحمن آل سمعود يد تكونت على 

ائمل الجزيمرة العربيمة وذلمك لفمتح مدينمة أبنماء قبمكون من  العدةدود جيشا قليل العدد ومح

 قواتمهد العزيمز بمن عبمد المرحمن آل سمعود ببنماء ام الملمك عبمهـ, وقم6165الريا  عام 

الحربيممة لخممو  العديممد مممن الفتوحممات لممبع  مممدن المنطقممة المحيطممة حيممث تمكممن مممن 

المملكممة وتشممكلت بممذلك نممواة  أقمماليمهممذه القمموة مممن توحيممد  تممهتكمموين قمموات عسممكرية مكن

 الملممك عبممد أمممر هممـ6119ام ـممـوفممي عهممـ , 6111ام ـممـالجمميش العربممي السممعودي فممي ع

العسمكرية لتعتنمي بشمئون الجنمد  األممورالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود بتشكيل مديرية 

الرئيسممي مكممة المكرمممة,وفي عممام القمموات النظاميممة وكممان مقرهمما  أممموروتشممرف علممى 

وفمي عمام  لعسمكرية الخاصمة,الشمرطة ا إلمىالحربمي  البموليسر مسممى يتغيهـ تم 6122

صممة تبعمما للتطممور المتزايممد للقمموات العسممكرية الخاتممم تشممكيل كتائممب الشممرطة هممـ 6120

ة على عاتق الشرطة العسكرية الخاصة فكان البد من العممل علمى االمسلحة والمهام الملق

للشممرطة  إدارة, فممتم تشممكيل عممدة كتائممب وكممان البممد مممن تشممكيل  الوحممداتتطمموير تلممك 

وحمدات الشمرطة  العسكرية الخاصة للقوات البرية تقوم على راس الهمرم المكمون لجميمع

 إدارة لتشمكي تمم إعمادةهمـ 6169أنحاء المملكمة , وفمي عمام العسكرية الخاصة في جميع 

قيادة الشرطة العسكرية الخاصمة للقموات  إلىيير المسمى الشرطة العسكرية الخاصة وتغ
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كتيبممة شممرطة  61البريممة وتممم زيممادة عممدد كتائممب الشممرطة العسممكرية الخاصممة لتصممبح 

   (.0210, 0 ,69الشرطة العسكرية الخاصة ,كراس, ةعسكرية خاصة ) قياد

هممـ تمممت موافقممة صمماحب السمممو الملكممي ولممي العهممد نائممب رئمميس 01/9/6112بتمماري  

ا  والطيممران والمفممتش العممام اعممادة تنظمميم كتيبممة الشممرطة مجلممس المموزراء وزيممر الممدف

الخاصمة  الشرطة العسمكرية العسكرية المدرعة وتعديل المسمى ليصبح بعد التعديل كتيبة

ادة تنظميم افقة رئيس هيئة االركان العامة اعمهـ تمت مو61/1/6105بتاري  بالريا ,و

 الجنوبيمممممة, تبممممموك, الخمممممرج, الريممممما ,) فمممممي كتائمممممب الشمممممرطة العسمممممكرية الخاصمممممة

وتعممممممممممممممممممديل مسمممممممممممممممممممياتها لتصممممممممممممممممممبح  (الغربيممممممممممممممممممة الشمالية,الشممممممممممممممممممرقية,

 )االولى,الثانية,الثالثة,الرابعة,الخامسة,السادسة,السابعة(.

 : مركز ومدرسة الشرطة العسكرية الخاصة 

قائممة منمذ بمدء تأسميس الخاصمة العسمكرية وجود وحده تعليمة للشرطة  إلىكانت الحاجة 

شممرطة العسممكرية الخاصممة , وحيممث البمموليس الحربممي بهممدف تممدريب وتعلمميم منسمموبي ال

همـ فمي مدينمة الطمائف 6196وذلك عام اية عبارة عن مدرسة البوليس الحربي نت البدكا

مركمز ومدرسمة سمال  المشماة بالمنطقمة  إلمىهـ ضمت البوليس الحربي 6159عام وفي 

,تحممت مسمممي جنمما  البمموليس الحربممي , ونظممرا للتطممور السممريع للقمموات البريممة  الجنوبيممة

 إنشمماء إلممىوزيممادة تشممكيالت الشممرطة العسممكرية الخاصممة واتسمما  مهامهمما كانممت الحاجممة 

بتشمكيله فمي عمام  األواممرتمدريب الشمرطة العسمكرية الخاصمة بالطمائف فصمدرت  مركز

ضممباط الشممرطة و أفممرادنتيجممة ازديمماد عممدد  المسممتجدةتلبيممة للمتطلبممات  هممـ 6/9/6166

لمجمماالت لمميهم والتطمموير والتحممديث فممي جميممع ا, والمهممام الموكلممة أالعسممكرية الخاصممة 

ادة ـمـسع واكبة همـذا التطمـور أيضما صمدر أممريب ولممـوالتكتيكيمة للتمدر األمنيةواالدارية 

بتغيير مسمى مركز تدريب الشمرطة هـ 6/60/6161( في 091رقم) البريةقائد القوات 

أعلممى مركممز ومدرسممة الشممرطة العسممكرية الخاصممة لتكممون علممى  إلممىالعسممكرية الخاصممة 

 ومتخصصمة, األخمرىبالممدارس والمراكمز التعليميمة  مستوى في التدريب والتعليم أسموه

 األمنوالشرطي لجميع منسوبي الشرطة العسكرية الخاصة ومنسوبي  األمنيفي المجال 

الشممرطة العسممكرية الخاصممة,هيئة  ). العممام والقمموات المسمملحة السممعودية والممدول الشممقيقة.

 (61,ص هـ6116عمليات القوات البرية,

 مهمة الشرطة العسكرية الخاصة: 

الملكمي  األممرالعمام بموجمب  األممندفا  والطيران ممع الممثلة لوزارة ال الجهةتعتبر هي 

المبلم  لكافمة قيمادات  األممركمذلك بموجمب و,  همـ09/9/6192وتماري   002كريم رقمال

همـ. المبنمي علمى محضمر لجنمة 61/9/6129وتاري   1111القوات المسلحة رقم  أفر 
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بحمق  القانونيمة اإلجمراءات وإنهماءالضباط العليا الذي بموجبة تمم تحديمد مباشمرة الجمرائم 

الخاصممة فممات مممن منسمموبي القمموات المسمملحة بواسممطة الشممرطة العسممكرية لمرتكبممي المخا

بحيث تكون همي الجهمة المسمئولة عمن معالجمة الجمرائم والحموادث التمي ترتكمب ممن قبمل 

خارجهما بالتعماون ممع رجمال  أومنسوبي القموات المسملحة داخمل فمرو  القموات المسملحة 

وترتبط جميع وحدات الشمرطة العسمكرية الخاصمة بقائمد الشمرطة العسمكرية العام , األمن

الشمممرطة العسمممكرية الخاصمممة,هيئة عمليمممات القممموات  ).الخاصمممة للقممموات البريمممة فنيممما  

 (61,ص هـ6116البرية,

 

 

 :واجبات الشرطة العسكرية الخاصة

وممما التخطمميط واالشممراف علممى تنفيممذ االوامممر واالنظمممة ومسممتوى االنضممباط العسممكري 

يتطلبه ذالك من اجراءات التحقيمق االوليمة والتنظميم الممروري واالشمراف علمى السمجون 

 واالمن والحراسة في السلم والحرب .

 ما يلي: الشرطة العسكرية واجبات

 .السيطرة علر حركة المرور في منطقة العمليات (6

 .توفير االمن بالمنطقة الخلفية في منطقة العمليات (0

 . لحرب في منطقة العملياتتتولى مسئولية اسرى ا (1

 .توفير االمن وفر  النظام في منطقة العمليات (1

تممأمين الحمممالت العسممكرية وحراسممتها والسمميطرة علممى الطممرق اثنمماء عبورهمما  (9

 .داخل المدن وخارجها

 .جمع االسرى وحراستهم (1

المحافظمممة علمممى الضمممبط العسمممكري وفمممر  النظمممام داخمممل الممممدن والمواقمممع  (9

 .العسكرية

التحممري والقممب  علممى المشممبوهين والجنمماة ومرتكبممي الجممرائم مممن منسمموبي  (9

القوات المسلحة والتحقيق معهم وتنفيمذ االحكمام الصمادرة بحقهمم ضممن حمدود 

 .المسئولية حسب االوامر المنظمة لذالك 

 حراسة النقاط الحيوية والمراكز الهامة التابعة للقوات البرية . (5

ام بعممممل البحمممث واالحضمممار والقمممب  حراسمممة السمممجون والمسممماجين والقيممم (62

 للعسكريين والمدنيين داخل المنطقة.
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مشمماركة السمملطات المدنيممة فممي التحقيقممات والمممداهمات للعسممكريين والمممدنيين  (66

 المتورطين في أعمال مخلة باألمن حسب األوامر المنظمة لذالك .

حراسمممة وحمايمممة الشخصممميات الهاممممة ممممن ضممميوف وزارة الدفا )ممممدنيين او  (60

 ن(وتنظيم مواكبهم.عسكريي

تقممديم المسمماندة لألمممن الممداخلي والمشمماركة للقطاعممات األمنيممة االخممرى حسممب  (61

 االمكانات المتوفرة عند االمر.

 القيام بأعمال المباحث العسكرية. (61

 متابعة قضاياء منسوبي وزارة الدفا  لدى السلطات المدنية. (69

الشمممرطة )واجبمممات مكافحمممة المخمممدرات بالتنسممميق ممممع جهمممات االختصممماص . (61

 (10,صهـ6116العسكرية الخاصة,هيئة عمليات القوات البرية,

 : السابقة الدراساتثانيا: 

   : األولى الدراسة

 الجممممودة إدارة تطبيممممق متطلبممممات تمممموفر مممممدىبعنمممموان ( 8022) , القحطممممانيدراسممممة 

 مكمممممممة بمنطقمممممممة العمممممممام األممممممممن تمممممممدريب مدينمممممممة تمممممممدريب بمممممممرام  فمممممممي الشممممممماملة

 الجممممودة إدارة بمفمممماهيم المعرفممممة مسممممتوى تحديممممد الممممى الدراسممممة فاهممممدأو,المكرمممممة

 بمنطقمممة العمممام األممممن تمممدريب مدينمممة فمممي التمممدريب بمممرام  علمممى القمممائمين لمممدى الشممماملة

 فممممي الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق متطلبممممات تمممموافر مممممدى المكرمممممة ,ومعرفممممة مكممممة

 بمممممرام  فمممممي الشممممماملة الجمممممودة إدارة إسمممممهامات ممممممدى , ومعرفمممممة التمممممدريب بمممممرام 

 الشممماملة الجمممودة إدارة تطبيمممق تواجمممه أن يمكمممن التمممي المعوقمممات ,و معرفمممة التمممدريب

وقدددس خددددلبسح خالمندددا خافدددإلجا خاو ددد   ا  ملددد   التمممدريب مدينمممة تمممدريب بمممرام  فمممي

علددددا لدددددماسة خاسقخددددد  ولنكمددددت دمددددسخاجم كفددددم خدددددلبسح خسدددددللمإل  كدددد سخ  ا فدددد  

 البحمممث عينمممة افمممراد ةوافقممموممممن اهمممم النتمممائ  التمممي توصممملت اليهممما الدراسمممة م خالممإلدددمة

 عينممممة افممممراد ةافقممممموو الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق تواجممممه معوقممممات وجممممود علممممى

 . تدريبال برام  في الشاملة الجودة إدارة تطبيق اسهامات على الدراسة

 

 : الثانية الدراسة

 رفممممع فممممي الشمممماملة الجممممودة اسممممتخدام فاعليممممة (بعنممممون مممممدى8009)الشممممبانهدراسممممة 

 وتهمممدف الدراسمممة المممى التعمممرف الريممما  مدينمممة فمممي الشمممرطة لمراكمممز األداء مسمممتوى

 مراكممممز فممممي العمممماملين عنممممد الشمممماملة الجممممودة عناصممممر وتطبيممممق وضممممو  مممممدى علممممى

 العممممل وتطبيممممق تطممموير فمممي المطلوبمممة الوظيفيممممة بالخصمممائص يتعلمممق فيمممما الشمممرطة
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 بانجمممماز يتعلممممق فيممممما الشممممرطة مراكممممز فممممي العمممماملين عنممممد الشمممماملة الجممممودة عناصممممر

 اهممدار بعممدم يتعلممق ممكممن وفيممما وقممت باقممل" ادلممة جمممع. تفتمميش, بحممث,قممب " المهممام

 مسممممتوى مممممن للرفممممع العمممماملين تحفيممممز يخممممص و فيممممما والماديممممة البشممممرية الممممموارد

 واالداريممممة والبشممممرية الماديممممه المعوقممممات علممممى الشممممرطي والتعممممرف بالعمممممل رضمممماهم

وقدددددس خددددددلبسح خالمندددددا خافدددددإلجا  الشممممماملة الجمممممودة ادارة تطبيمممممق دون تحمممممول التمممممي

ح خسدددددللمإل  خخدددددلبسو  خاو دددد   خالنلملدددد  عددددا  قمددددت خدددددلبسخح خافددددد  خس لفددددمع 

 فمممي العممماملين الشمممرطة ضمممباط وطبقمممت الدراسمممة علمممى جميمممع كددد سخ  ا فددد  خالممإلدددمة

وممممن  مركمممزا   82 فمممي ضمممابطا   820 عمممددهم البمممال  الريممما  بمدينمممة الشمممرطة مراكمممز

 الشممرطة مراكممز فممي األدلممة جمممع مهممام أن اهممم النتممائ  التممي توصمملت اليهمما الدراسممة 

 المممممموارد إهمممممدار وأن والتفتممممميش والبحمممممث القمممممب  بمهمممممام مقارنمممممة   ضمممممعيفة كانمممممت

 بمممين ممما الدراسممة أفممراد السممتجابات العمممام المتوسممط تتممراو  إذ متوسممطا   كممان البشممرية

 .الشرطة مراكز في( 820-869)

   : الثالثة الدراسة

 فممممي الشمممماملة الجممممودة معممممايير تطبيممممق (وعنوانهمممما متطلبممممات8009)الكريممممديسدراسممممة 

 األمنيمممة بمدينمممة الريممما  وتهمممدف المممى ممممدى وانعكاسممماتها الرياضمممية المنشمممئات إدارة

 الشممممماملة و متطلبمممممات الجمممممودة إدارة بمفهممممموم الرياضمممممية المنشمممممئات منسممممموبي إلممممممام

 الرياضمممممية و االنعكاسمممممات المنشمممممئات إدارة فمممممي الشممممماملة الجمممممودة معمممممايير تطبيمممممق

 الرياضمممية و المعوقمممات المنشمممئات إدارة فمممي الشممماملة الجمممودة معمممايير لتطبيمممق األمنيمممة

 الرياضممممية المنشممممئات إدارة فممممي الشمممماملة الجممممودة معممممايير تطبيممممق دون تحممممول التممممي

 واسممممتخدم الريمممما  بمدينممممة الرياضممممية المنشممممئات منسمممموبيومجتمممممع الدراسممممة مممممن 

 االسمممتبانة باسمممتخدام المسمممحي الممممدخل طمممري عمممن التحليلمممي الوصمممفي الممممنه  الباحمممث

 منسمموبي ومممن اهممم النتممائ  التممي توصممل الباحممث لهمما يلممم الدراسممة بيانممات جمممع كممأداة

 تعمممماونهم خممممالل مممممن قويممممة بدرجممممة الشمممماملة الجممممودة بمفهمممموم الرياضممممية المنشممممئات

 الرياضمممية اتالمنشمممئ لعممممل المالئممممة الجمممودة ثقافمممة لنشمممر وسمممعيهم أهمممدافها لتحقيمممق

 مممممن والممممتخلص المتميممممزين للعمممماملين فوريممممة ومعنويممممة ماديممممة حمممموافز اإلدارة ومممممنح

 األداء مسمممتوى لقيممماس دقيقمممة معمممايير ووضمممع العممممل فمممي القديممممة اإلداريمممة األسممماليب

 بخبممممراء واالسممممتعانة الرياضممممية بالمنشممممئات الشمممماملة الجممممودة لتطبيممممق معممممايير الممممالزم

 ممممما كممممل أصممممطحاب وحظممممر الرياضممممية بالمنشممممئات الشمممماملة الجممممودة معممممايير تطبيممممق

 المعمممممدات وتممممموفير, الرياضمممممية المنشمممممئات داخمممممل اآلخمممممرين علمممممى خطمممممرا   يشمممممكل

 األمنيمممممة االسمممممتجابة وسمممممرعة والحممممموادث اإلصمممممابات لمواجهمممممة الالزممممممة واألجهمممممزة

 السممممتخدامه الكهربائيممممة للطاقممممة احتيمممماطي مصممممدر وتممممأمين الشممممغب حمممماالت لمواجهممممة
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 لتطبيممممق الممممالزم األداء مسممممتوى لتحديممممد دقيقممممة معممممايير وجممممود وعممممدم الحاجممممة عنممممد

 منسممممموبي لتأهيمممممل  الالزممممممة التدريبيمممممة البمممممرام  وغيممممماب الشممممماملة الجمممممودة معمممممايير

 العمممماملين مممممنح وعممممدم الشمممماملة الجممممودة معممممايير تطبيممممق علممممى الرياضممممية المنشممممئات

وهمممي بدرجمممة  الرياضمممية المنشمممئات نشممماطات التحسمممين جهمممود فمممي للمشممماركة الفرصمممة

 .متوسطة

 : الرابعة الدراسة

 فممممي تطبيقهمممما وإمكانيممممة الشمممماملة الجممممودة إدارة وعنوانهمممما(8001)الشممممراريدراسممممة 

 التنظيميممممة المشممممكالت علممممى القضمممماءبالريمممما  وتهممممدف الدراسممممة ال  الحممممدود حممممرس

 األمنيممممة المهممممام فممممي الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممقو اإلجممممراءات وتبسمممميط اإلداريممممة

 االسمممممتغاللو الكفممممماءة درجمممممات أعلمممممى لتحقيمممممق والحراسمممممات كالمممممدوريات الميدانيمممممة

 والتحسممممين الجممممودة مبممممدا تحقيممممق. والوقممممت المتاحممممة والممممموارد لإلمكانيممممات األمثممممل

 نمممموذج تصمممميمو الهندسمممية واألقسمممام الصممميانة كمممورش الفنيمممة األعممممال فمممي المسمممتمر

 علمممى الدراسمممة إجمممراء تمممم الحمممدود حمممرس فمممي لتطبيقمممه وذلمممك تطمممويره بعمممد مقتمممر 

 الدراسمممة فمممي الباحمممث اسمممتخدمو بالريممما  الحمممدود لحمممرس العاممممة المديريمممة ضمممباط

 لضمممممباط الشمممممامل الحصمممممر أسممممماس علمممممى االجتمممممماعي المسمممممح ممممممنه  االسمممممتطالعية

 لجممممع االسمممتبانة علمممى الباحمممث أعتممممد وقمممد بالريممما  الحمممدود لحمممرس العاممممة المديريمممة

 إيجممابي اتجمماه هنمماكان  ومممن اهممم النتممائ  التممي توصممل اليهمما الباحممث الدراسممة بيانممات

 اإلدارة إهتممممممام: التاليمممممة المؤشمممممرات نحمممممو الدراسمممممة مجتممممممع لمممممدى عاليمممممة بدرجمممممة

 العممممماملين بتمممممدريب االهتممممممامو للعممممماملين واالحتمممممرام التقمممممدير إظهمممممار,و. بمممممالجمهور

 ممممممن كمممممل نحمممممو الدراسمممممة مجتممممممع لمممممدى متوسمممممطة بدرجمممممة إيجمممممابي اتجممممماه هنممممماكو

 قيمممام. الشممماملة الجمممودة إدارة بفلسمممفة العليممما االدارة ودعمممم اقتنممما : التاليمممة المؤشمممرات

 إدارة بمفهممموم الممموعي, المختلفمممة القمممرار مراحمممل فمممي العممماملين بإشمممراك العليممما اإلدارة

 . الشاملة الجودة

 : الخامسة الدراسة

 فمممممي تطبيقهممممما وإمكانيمممممة الشممممماملة الجمممممودة إدارةبعنممممموان  (8006)المهيمممممدبدراسمممممة 

 العمممماملين معرفممممة مممممدىوتهممممدف الدراسممممة الممممى  الريمممما  مدينممممةب  األمنيممممة األجهممممزة

 العليممما اإلدارة ودعمممم اقتنممما  ممممدىو الشممماملة الجمممودة إدارة بمفهممموم الريممما  بشمممرطة

 فممممي للعمممماملين العليمممما اإلدارة إشممممراك مممممدى معرفممممةو الشمممماملة الجممممودة إدارة لفلسممممفة

 عممممل لفمممرق العليممما اإلدارة تكممموين ممممدى معرفمممةو المختلفمممة القمممرارات إتخممماذ مراحمممل

 العليمممممما اإلدارة إهمممممممام ممممممدى معرفممممممةو الريمممممما  منطقمممممة بشممممممرطة األداء التطممممموير

 اإلدارة إظهممممار مممممدى معرفممممةو الجممممودة وتحسممممين ثقممممافتهم لرفممممع العمممماملين بتممممدريب
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  بمممممالجمهور العليممممما اإلدارة اتصمممممال ممممممدى معرفمممممةوللعاملين واالحتمممممرام التقمممممدير العليممممما

 جميممممع مممممن البحممممث هممممذا فممممي الدراسممممة مجتمممممع تكممممون,و والمتممممرددين والمسممممتفيدين

 200 عممممددهم والبممممال  الريمممما  بمنطقممممة الشممممرطة أقسممممام فممممي العسممممكريين العمممماملين

 تحليمممممل علمممممى القمممممائم التحليلمممممي الوصمممممفي الممممممنه  علمممممى المممممدارس اعتممممممدو مفمممممرده

 إدارة مفهمممومإليهممما الباحمممث  انتهمممى التمممي النتمممائ  أهممممو الميدانيمممة الواقعيمممة المعطيمممات

 عممممن الدراسممممة كشممممف,  الريمممما  بمنطقممممة الشممممرطة الضممممباط لممممدى الشمممماملة الجممممودة

 وتأييمممد دعمممم العميمممل رغبمممات تحقيمممق بأهميمممة العممماملين  وعمممي زيمممادة التاليمممة النتمممائ 

 الفريمممق بمممرو  العممممل رغباتمممه بتحقيمممق واالهتممممام العميمممل علمممى التركيمممز العليممما اإلدارة

 تعمممملو الجمممودة إدارة بفلسمممفة العليممما اإلدارة ودعمممم اقتنممما  بشمممأن فاعلمممة قيمممادة وجمممود.

 مراحمممل جميمممع فمممي العممماملين مشممماركة علمممى الريممما  منطقمممة بشمممرطة العليممما اإلدارة

 تطبيمممق بكيفيمممة المعرفمممة لمممديها الريممما  منطقمممة بشمممرطة العليممما القيممماداتوالقرار إتخممماذ

 المممممموعي لممممممديهم الريمممممما  منطقممممممة شممممممرطة منسمممممموبي إنو الشمممممماملة الجممممممودة إدارة

 منطقممممة بشممممرطة العليمممما اإلدارة تسممممتخدمو الشمممماملة الجممممودة إدارة لتطبيممممق واالسممممتعداد

( التنظيممممي المنممماخ) العممممل بيئمممة. العممممل مشممماكل تشمممخيص فمممي علميممما   منهجممما   الريممما 

 والعمممممل والتحفيممممز والمسمممماندة الممممدعم الريمممما  منطقممممة بشممممرطة العليمممما اإلدارة تقممممدمو

 لممممديهاو الريمممما  منطقممممة بشممممرطة العليمممما القيممممادات. العمممماملين مشممممكالت حممممل علممممى

 العليممما اإلدارة تشمممرك الحاضمممر الوقمممت فمممي الشممماملة الجمممودة إدارة تطبيمممق فمممي الرغبمممة

 اإلدارة إنو المختلفمممة القمممرار إتخممماذ مراحمممل فمممي الريممما  منطقمممة بشمممرطة العممماملين

 اإلدارة لتطممموير عممممل  فمممرق تكممموين علمممى تحمممرص الريممما  منطقمممة بشمممرطة العليممما

 كفممممماءتهم لرفمممممع العممممماملين بتمممممدريب الريممممما  منطقمممممة بشمممممرطة العليممممما اإلدارة تهمممممتم.

 بإظهمممار الريممما  منطقمممة بشمممرطة العليممما اإلدارة تهمممتمو األداء فمممي الجمممودة وتحسمممين

 الريمممما  منطقممممة بشممممرطة العليمممما اإلدارة تمممموليو بهمممما للعمممماملين واإلحتممممرام التقممممدير

 شمممممرطة علمممممى والمتسمممممتوردين والمسمممممتفيدين بمممممالجمهور باالتصمممممال كبيمممممرا   إهتمامممممما  

 . الريا  منطقة

 : السادسة الدراسة

 إدارة علممممى الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق إمكانيممممة(بعنمممموان 8009)الغممممزيدراسممممة 

 ضممممباط إلمممممام مممممدى علممممى التعممممرفالممممى  الدراسممممة فوتهممممد الريمممما  مدينممممة مممممرور

 إدارة لتطبيمممق المختلفمممة المجممماالت علمممى التعمممرفو الشممماملة الجمممودة بمفهممموم الممممرور

 الجممممودة إدارة تطبيممممق متطلبممممات علممممى التعممممرفو المممممرور إدارة فممممي الشمممماملة الجممممودة

 تجمممماه المممممرور ضممممباط نظممممر وجهممممات علممممى التعممممرفو المممممرور إدارة فممممي الشمممماملة

 والشخصممممية الوظيفيممممة ومتغيممممراتهم لخصائصممممهم وفقمممما   الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق

 رتبمممة ممممن الضمممباط ممممن بالريممما  الممممرور إدارة منسممموبي علمممى الدراسمممة اقتصمممرتو
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 طريمممق عمممن التحليلمممي الوصمممفي الممممنه  الباحمممث اسمممتخدمو عقيمممد رتبمممة حتمممى ممممالزم

 ضممممباط يلممممم إليهمممما الباحممممث انتهممممى التممممي النتممممائ  أهمممممو االجتممممماعي المسممممح مممممدخل

 تطبيمممق مجمماالت أبممرز إنوجممدا   عاليممة بدرجمممة إلماممما   الشمماملة الجممودة بمفهمموم المممرور

, المممممرور أقسممممام أدارة فممممي تتمثممممل الريمممما  مممممرور بممممإدارة الشمممماملة الجممممودة إدارة

 ممممرور إدارة تحتممماجو السممميارة لمالمممك اآللمممي الحاسمممب تحديمممد, المخالفمممات قيممممة تحديمممد

 و األجهممممممزة منهمممممما الشمممممماملة الجممممممودة إدارة لتطبيممممممق كثيممممممرة لمسممممممتلزمات الريمممممما 

 للممممراجعين المقدممممة للخمممدمات المسمممتمر التحسمممين فمممي العممماملين مشممماركة و التقنيمممات

 التركيمممز ممممن بمممدال العمليمممات علمممى التركيمممز القديممممة اإلداريمممة األسممماليب ممممن المممتخلصو

 . النتائ  على

 : السابعة الدراسة

 إدارة فممممي تطبيقهمممما وبيممممان الشمممماملة الجممممودة إدارة بعنمممموان(8001) الشممممي  آلدراسممممة 

 المشمممتركة المبمممادئ أهميمممة تحديمممدوتهمممدف الدراسمممة المممى  الريممما  منطقمممة جممموازات

 وعممممي مممممدى تحديممممدو جمممموازات ضممممباط منظممممور مممممن الشمممماملة الجممممودة إدارة لتطبيممممق

 علمممممى التعمممممرفو الشممممماملة الجمممممودة إدارة تطبيمممممق يحققهممممما التمممممي بالمزايممممما الضمممممباط

 المقترحممممات تحديممممدو فممممي الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق دون تحممممول التممممي المعوقممممات

 مممممدى تحديممممدو الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق بتسممممهيل كفيلممممة الضممممباط يراهمممما التممممي

 بمممماختالف الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق محمممماور ألهميممممة الضممممباط رؤيممممة اخممممتالف

 جمممموازات إدارة فممممي العمممماملين الضممممباط الدراسممممة مجتمممممعو, الشخصممممية خصائصممممهم

 ممممرحلتين خمممالل ممممن التحليلمممي الوصمممفي الممممنه  الباحمممث اسمممتخدمو الريممما  منطقمممة

 اسمممتخدم وقمممد الشمممامل االجتمممماعي المسمممح همممو واآلخمممر الوثائقيمممة الدراسمممة همممو أحمممدهما

 أن  اليهمممما هممممي الباحممممث توصمممملالتممممي  النتممممائ  أهمممممو البيانممممات جمممممع فممممي االسممممتبانة

 إنو مرتفعمممة أهميمممة ذات الشممماملة الجمممودة إدارة لتطبيمممق الالزممممة المشمممتركة المبمممادئ

 مرتفعمممة الشممماملة الجمممودة إدارة تطبيمممق تحققهممما التمممي بالمزايممما الضمممباط وعمممي مسمممتوى

 إنو مهممممممممة الشممممممماملة الجمممممممودة ادارة تطبيمممممممق دون تحمممممممول التمممممممي المعوقمممممممات إنو

  مهمة الشاملة الجودة إدارة تطبيق بتسهيل كفيلة الضباط يراها التي المقترحات

 : الثامنة الدراسة

 فممممي الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق إمكانيممممة مممممدى(بعنمممموان 8009) الكثيممممري دراسممممة

 مممممدىوتهممممدف الدراسممممة الممممى  للجمممموازات العامممممة بالمديريممممة والتممممموين اإلمممممداد إدارة

 بمفهمممموم للجمممموازات العامممممة بالمديريممممة والتممممموين اإلمممممداد إدارة فممممي العمممماملين إلمممممام

 الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق نحممممو والعمممماملين اإلدارة إتجمممماهو الشمممماملة الجممممودة إدارة

 الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق معوقمممماتو الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق متطلبمممماتو
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 علمممى الدراسمممة وطبقمممت الشممماملة الجمممودة إدارة تطبيمممق معوقمممات علمممى التغلمممب كيفيمممةو

 العاممممة بالمديريمممة والتمممموين اإلممممداد إدارة فمممي العممماملين والممممدنيين واألفمممراد الضمممباط

 فمممممي التحليلمممممي الوصمممممفي الممممممنه  الباحمممممث اسمممممتخدمو الريممممما  بمدينمممممة للجممممموازات

 وأهمممم, البيانمممات جممممع فمممي االسمممتبانة باسمممتخدام المسمممحي الممممدخل طريمممق عمممن دراسمممته

 والتمممممموين اإلممممممداد إدارة فمممممي العممممماملون ان الباحمممممث إليهممممما توصمممممل التمممممي النتمممممائ 

 قويمممة بدرجمممة الشممماملة الجمممودة إدارة بمفهممموم إلممممام لمممديهم للجممموازات العاممممة بالمديريمممة

 اإلمممممداد إدارة فممممي الشمممماملة الجممممودة إدارة لتطبيممممق جممممدا   المهمممممة المتطلبممممات إنو جممممدا  

 وتممموفير الجمممودة إدارة لتطبيمممق الالزممممة الماليمممة المخصصمممات تممموفير:  همممي والتمممموين

 العمممماملين وتممممدريب العمممممل إنجمممماز لسممممرعة الالزمممممة واالتصمممماالت المعلومممممات تقنيممممة

 الجمممممودة إدارة تطبيمممممق دون تحمممممول التمممممي المهممممممة المعوقمممممات إنو مهممممماراتهم ورفمممممع

 المممممادة اإلمكانممممات قلممممة: هممممي قويممممة بدرجممممة والتممممموين اإلمممممداد إدارة فممممي الشمممماملة

 وعممممدم,  والمعنويممممة الماديممممة الحمممموافز قلممممة, الشمممماملة الجممممودة إدارة لتطبيممممق الالزمممممة

 الجممممممودة إدارة لتطبيممممممق الممممممالزم األداء مسممممممتوى لتحديممممممد دقيقممممممة بمعممممممايير االلتممممممزام

 .الشاملة

 التعليق على الدراسات السابقة:

تالف بينهمممما توضمممح مراجعمممة الدراسمممات السمممابقة ان هنممماك اوجمممة تشمممابه واوجمممة اخممم

 وبين دراستي الحالية .

 يلي: وتتمثل اوجة التشابه فيما

ان الدراسممممات السممممابقة تممممدور كلهمممما حممممول ادارة الجممممودة الشمممماملة ومممممدى تطبيقهمممما  -2

 في مجاالت مختلفة ومتطلبات تطبيقها,وامكانية تطبيقها .

ان عممممددا قلمممميال منهمممما تنمممماول تطبيممممق الجممممودة الشمممماملة فممممي مجممممال التممممدريب وهممممو  -8

علممى التممي كمممان نفممس المتغيممر التممابع فممي دراسممتي ومممن ذالممك دراسممة عبممدالخالق بممن 

عنوانهمما مممدى تمموافر متطلبممات ادارة الجممودة الشمماملة فممي بممرام  تممدريب االمممن العممام 

 بمنطقة مكة المكرمة .

ن جميمممع الدراسمممات السمممابقة اسمممتخدمت الممممنه  الوصمممفي التحليلمممي وهمممو الممممنه  أ -3

 الذي ساستخدمه في دراستي الحالية.

 العلمية الالزمة للدراسة. انها جميعا استخدمت االستبيان في جمع المادة -1

 اما اوجه االختالف بين دراستي والدراسات السابقة فتتمثل فيما يلي:
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مجتممممع البحمممث فمممي دراسمممتي يختلمممف عمممن مجتممممع البحمممث فمممي الدراسمممات السمممابقة  -2

فمجتمممممع البحممممث فممممي دراسممممتي هممممم المنتسممممبين للشممممرطة العسممممكرية الخاصممممة مممممن 

و مجتمعممممما للبحمممممث فمممممي أي ممممممن ممممممدربين ومتمممممدربين ومشمممممرفين وهمممممؤالء لمممممم يكونممممم

 الدراسات السابقة .

يختلممممف المتغيممممر التممممابع فممممي دراسممممتي )التممممدريب االمنممممي(عن غالبيممممة الدراسممممات  -8

السمممابقة ,فلمممم يكمممن التمممدريب متغيمممرا تابعممما اال فمممي دراسمممة واحمممدة )دراسمممة عبمممدالخالق 

 بن علي(.

 االستفادة من الدراسات السابقة: اوجه

الدراسات السابقة ومما توصلت له من نتائ  وتوصيات كان لها الباحث من جميع  استفاد

ة وزيادة المخزون اثر كبير في هذه الدراسة من حيث إثراء االطار النظري لهذه الدراس

بناء االستبانة وفي التصور العام للرسالة و مقارنة بع  النتائ  التي  التراكمي وكذلك

  ه الدراسة الحالية من نتائ .وردت في الدراسات السابقة بما سوف تسفر عن
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 الفصل الثالث
 المنهجية للدراسة  اإلجراءات

 تمهيد
مجتمع وعينة لمنه  الدراسة المستخدم, وكذلك تحديد  إيضاحاهذا الفصل  يتناول

من صدق  يلي ذلك التعرف على أداة الدراسة ومراحل تصميمها وكذلك التأكد, الدراسة

 واإلجراءات التي اتبعها الباحث في دراسته لتطبيق هذه األداة, ,هذه األداةوثبات 

في تحليل البيانات إحصائيا, وذلك على  استخدمتوأساليب المعالجة اإلحصائية التي 

  -: النحو التالي

 أوال: نوع الدراسة

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية نظرا ألنها تركز علمى وصمف الظماهرة محمل 

ه الظمماهرة فممي الدراسممة  الحاليممة هممي تطبيممق مبممادئ الجممودة الشمماملة علممى الدراسممة وهممذ

 التدريب األمني بالشرطة العسكرية الخاصة .

 منهج الدراسة:ثانيا:

بما أن هدف الدراسة هو التعرف على مدى تطبيق مبادئ الجودة الشاملة على التدريب 

الواقع وجمع أوصاف األمني في الشرطة العسكرية الخاصة وحيث يقتضي ذلك وصف 

ومعلومات دقيقة عنها ولتحقيق ذالك الهدف فقد استخدم الباحث في دراسته المنه  

الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد فعال بالواقع، كما يهتم 

بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كيفيا وكميا ، بحيث يصف التعبير الكيفي 

خصائصها، أما التعبير الكمي فيقدم وصفا رقميا بحيث يوضح مقدار  للظاهرة ويوضح

هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى. وال يتوقف المنه  

الوصفي عند وصف الظاهرة فقط بل يتعدى ذالك إلى التعرف على العالقات بين 

ها )دليل استرشادي لكتابة المتغيرات التي تؤثر في الظاهرة والتنبؤ بحدوثها ونتائج

وصف   " م( بأنه 2011وآخرون ) عبيدات كما يعرفه (.2011121الرسائل العلمية:

الظاهرة التي يراد دراستها وجمع أوصاف ومعلومات عنها "وهو" أسلوب يعتمد على 

دراسة الواقع ويهتم بوصفه وصفا  دقيقا  ويعبر عنه تعبيرا  كيفيا  أو تعبيرا   كميا" 

م( المنه  الوصفي بأنه  2007ويرى فان دالين ) (.176م ,  2011ت وآخرون)عبيدا

ويقومون  نظرية ما, أوالمنه  الذي"يجمع الباحثون األكفاء األدلة على أساس فر  

بتبويب البيانات وتلخيصها بعناية, ثم يحللونها بعمق في محاولة الستخالص تعميمات 

هذا المنطلق  (, ومن326م, 2007لين,ذات مغزى تؤدي إلى تقدم المعرفة")فان دا

 على الشاملة الجودة مبادئ إدارة مدى تطبيقتستخدم الدراسة هذا المنه  للتعرف على 

ويحاول العسكرية الخاصة للقوات البرية بوزارة الدفا ,  الشرطة األمني في التدريب
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عنى يزيد ذات م المنه  الوصفي أن يقارن ويفسر ويقيم أمال  في التوصل إلى تعميمات

 .بها رصيد المعرفة عن الموضو 

 :ثالثاً: مجتمع الدراسة

م( لمجتمع الدراسة على أنه "جميع الوحدات أو 2004يشير القحطاني وآخرون)

 .268العناصر التي تم تعريفها قبل اختيار عناصر العينة المطلوبة ",ص

 ذوي والمدربين الضباط من المشرفين وعليه فإن مجتمع الدراسة يتكون من جميع 

 من تدريبية دورات على حصلوا الذين والمتدربين العسكرية الشرطة بتدريب الصلة

 ( ضابط.560الخاصة, والبال  عددهم) العسكرية الشرطة رجال

 رابعاً:عينة الدراسة:

تعرف العينة بأنها مجموعمة ممن المفمردات المسمحوبة ممن مجتممع معمين حسمب معمايير     

محممددة, وحتممى تكممون هممذه العينممة ممثلممة للمجتمممع الممذي سممحبت منممه تمثمميال صممادقا وغيممر 

متحيز فإنه يشترط أن تكون مسمحوبة بطريقمة عشموائية, أي إتاحمة الفرصمة أو االحتممال 

ي العينممة, وإذا تسمماوت الفرصممة أو االحتممماالت فممإن لجميممع مفممردات المجتمممع لالختيممار فمم

العشوائية تكون بسيط والمقصمود بالعينمة العشموائية البسميطة همي أن تتما  نفمس الفرصمة 

لجميع مفردات المجتمع لالختيمار فمي العينمة, وهمذا يعنمي عمدم تحيمز الباحمث فمي اختيمار 

الباحممث باختيممار عينممة ممثلممة لمجتمممع   قممامم (,  لممذلك 9002العينممة )دليممل إسترشممادي , 

الدراسة في ضوء المعادالت اإلحصائية المحددة للحد األدنى المناسب لحجمم العينمة التمي 

تمثل مجتمع الدراسة. ومن الجداول اإلحصائية فإن العينة المناسبة لحجمم المجتممع البمال  

%( ممن  2050قة )%( وذلك بدرجة ث 0بنسبة خطأ )  ضابط( 992) هي ضابط( 060عدده )

م، 9000مجتممممع الدراسمممة حسمممب ممممدخل رابطمممة التربيمممة األمريكيمممة )عبيمممدات وآخمممرون، 

( ضمابط أي أكبمر ممن حجمم العينمة 932ولكن الباحث قام بتطبيمق الدراسمة علمى ) (121ص

 .المناسب لحجم المجتمع

 : خامساً: أداة الدراسة ومراحل تصميمها

 على لإلجابة الالزمة والبيانات المعلومات جمع في تستخدم التي البحث أدوات تتعدد

 عبيدات أشار وقد عينتها أفراد من المجتمع أو أفراد من وذلك الدراسة تساؤالت

وقد استخدم  والقياس واالختبار واالستبانة والمقابلة المالحظة بين تتراو  أنها وآخرون

 البحث أدوات انسب باعتبارها لبحثه الالزمة المعلومات جمع في الباحث االستبانة

 على للحصول المسحية الدراسة أهداف وتحقق الدراسة معطيات مع تتفق التي العلمي

كما أنها  ,(125 ,ص1998 ,وآخرون عبيدات) معين بواقع مرتبطة وحقائق معلومات

)صالح  المعلومات الالزمة إلجابة أسئلة البحث" بهاالوسيلة التي تجمع 

 على الشاملة الجودة مبادئ إدارة مدى تطبيقعلى)للتعرف ( 100ص،2003العساف،
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(, وتعتبر العسكرية الخاصة للقوات البرية بوزارة الدفا  الشرطة األمني في التدريب

وجمع البيانات من الظروف  "إحدى الطرق الشائعة للحصول على الحقائق,اإلستبانة

 كبيرمجموعة من األسئلة توز  على عدد  عدادواألساليب القائمة بالفعل, وتعتمد على إ

 مجتمع الدراسة.نسبيا  من أفراد 

وعلى المنه  المتبع  ،البيانات التي يراد جمعها وطبيعةمع ظروف هذه الدراسة  وتمشيا   

تم  ،, والوقت المسمو  لها واإلمكانيات المادية المتاحةوأهدافها وتساؤالتها ،في الدراسة

 ."االستبانة هي " كثر مالئمة لتحقيق أهداف هذه الدراسةاألداة األ أنالتوصل إلى 

 واعتمد الباح  عند إعداد االستبانة على المصادر التالية:

 المراجع ذات الصلة بموضو  الدراسة أو جزء من مشكلة الدراسة.-1

 البحوث والدراسات السابقة التي تناولت موضو  الدراسة.-2

المممذين عرضمممت علممميهم االسمممتبانه فمممي صمممورتها المشمممرف العلممممي وآراء المحكممممين -3

المبدئيممة ومقابلممة بعمم  المختصممين فممي مجممال الدراسممة واالسممتفادة مممن أرائهممم حممول 

المقيمماس المسممتخدم فممي الدراسممة وطريقممة صممياغة عباراتممه بممما يتناسممب مممع أهممداف 

 الدراسة.

, (2إلمى 2, ووزعت درجمات المقيماس )ممن وقد استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي

أو يوافمق أو  بحيث يظهر المبحوث ما إذا كان يوافق بشمدة أو ال يوافمق بشمدة أو محايمد

 على كل عبارة. يوافقال 

  -تصميم أداة الدراسة:  -1

قام الباحث بصياغة أولية لعبارات االستبيان انطالقا من موضو  الدراسة وأهدافها 

وتساؤالتها وذلك بعد القراءة المتأنية واإلطال  على األدبيات والدراسات السابقة 

المتعلقة بمشكلة الدراسة وخبرة الباحث العملية, ثم عرضها على المشرف العلمي 

رات االستبانه, بعد ذلك قام الباحث بإجراء التعديالت إلبداء الرأي والمشورة حيال عبا

الالزمة حسب توجيهات ومالحظات المشرف العلمي وبعد موافقته األولية تكونت 

 االستبانة من جزأين هما: 

والتي تتضمن المتغيرات المتعلقة  الجزء األول يتعلق بالمت يرات المستقلة للدراسة:-أ 

فراد الدراسة ممثلة في)العمر, الرتبة, طبيعة بالخصائص الشخصية والوظيفية أل

المشاركة في البرام  التدريبية, المؤهل العلمي, عدد سنوات العمل, طبيعة العمل 

 الحالي(.

 Closedتبنى الباحث في إعمداد المحماور الشمكل المغلمق الجزء الثان  أسئلة م لقة:-ب

Questionnaire)ل، وقد اسمتخدم الباحمث ( الذي يحدد االستجابات المحتملة لكل سؤا

 طريقة ليكرت ذات التدرج الخماسي, وتكون الجزء الثاني من أربعة محاور هي:
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 بالشمممرطة األمنمممي التمممدريب بمممرام  علمممى القمممائمين معرفمممة المحمممور األول: ممممدى .2

 ( عبارة.  88الشاملة, ويشتمل هذا المحور على) الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية

 علممى الشمماملة الجممودة تطبيممق مبممادئ إدارة متطلبممات تمموافر المحممور الثمماني: مممدى .8

 ( عبارة.81, ويشتمل هذا المحور على) الخاصة العسكرية بالشرطة األمني التدريب

 التممدريب واقممع علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ  المحممور الثالممث: مممدى .3

 (  86الخاصة, ويشتمل هذا المحور على) العسكرية بالشرطة األمني

 علمى الشماملة الجمودة إدارة تطبيمق مبمادئ  تواجه  التي لرابع: المعوقاتالمحور ا .1

 ( عبارات.20الخاصة, ويشتمل هذا المحور على) العسكرية بالشرطة األمني التدريب

ويقابل كل فقرة من فقرات االستبانة قائمة تحمل العبارات التالية)غير موافق بشدة, غير 

وقد اعتمد الباحث على مقياس ليكرت الخماسي موافق, محايد, موافق, موافق بشدة(, 

ألنه سهل اإلعداد والتطبيق, ويعطي المبحوث الحرية في تحديد موقفه ودرجة إيجابية 

أو سلبية هذا الموقف في كل عبارة, وتم إعطاء كل عبارة من العبارات درجات حسب 

 مقياس ليكرت الخماسي.

 وصف أداة الدراسة:-2

على صدق االتساق الظاهري لألداة وثبات وصدق االتساق  يشمل وصف أداة الدراسة  

 الداخلي ألداة الدراسة, وذلك على النحو التالي:

 :(face validityألداة الدراسة) صدق االتساق  الظاهرد )الخارج ( -أ

( يعني"إلى أي درجة سموف 8001الصدق للمقياس أو األداة بحسب القحطاني وآخرون)

كممما أن صممدق  ,830اسممه فعممال  وال شمميء غيممر ذلممك "صيقمميس المقيمماس ممما صمممم لقي

 التأكمممممد ممممممن أنهممممما سممممموف تقممممميس مممممما أعمممممدت لقياسه)العسممممماف،االسمممممتبيان يعنمممممي 

"شمممول االسممتبانة لكممل العناصممر التممي يجممب أن تممدخل فممي وأيضمما   (،429م،ص1998

بحيمث تكمون مفهوممة  ووضو  فقراتهما ومفرداتهما ممن ناحيمة ثانيمة، التحليل من ناحية،

 .(179م ،ص 2001يستخدمها")عبيدات وآخرون ، لكل من 

( محكمممين, مممنهم 2وللتحقمق مممن الصمدق الظمماهر لألسمتبانة قممام الباحمث بعرضممها علمى) 

 ( ممن كليمة الملمك فهمد األمنيمة8( محكمين من جامعة نايف العربية للعلموم األمنيمة, )6)

بانة وممدى  وذلك إلبداء رأيهم  فمي ممدى وضمو  عبمارات االسمت (8انظر الملحق رقم) 

مناسبتها باإلضافة إلى بع  المالحظات العامة حول االستبانة, وممدى مالئممة التمدرج 

الخماسي الذي يحدد استجابة أفراد الدراسة حول كل محور من محاورها, وبعد إجمراء 

التعممديالت التممي أوصممى بهمما المحكمممون مممن حممذف وتعممديل صممياغة بعمم  الفقممرات 

غتها ممع تسماؤالت الدراسمة, فقمد تمم اعتمماد المحماور وخاصة تلك التي ال تتناسب صميا

 والفقرات والعبارات التي أجمع عليها غالبية المحكمين.
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 -:والثبات ألداة الدراسة (البنائ )الصدق صدق االتساق الداخل -ب

درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عنمد كمل ممرة  أيويقصد بثبات أداة الدراسة "إلى 

يستخدم فيها,أو ما هي درجة اتساقه وانسمجامه واسمتمرارية عنمد تكمرار اسمتخدامه فمي 

(,  وقمد قمام 836هـ, ص2182أوقات مختلفة وعلى ناس مختلفين")القحطاني وآخرون,

 معامملحسماب الباحث بعد تطبيق االستبانة بالتأكد من الصدق البنائي وذلك عن طريق 

لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيمث تمم person Correlation" االرتباط بيرسون"

حسمماب معامممل االرتبمماط بممين درجممة كممل عبممارة مممن عبممارات االسممتبانة بالدرجممة الكليممة 

, محممذوفا  منممه العنصممر الممذي تنتمممي إليممه,كما اسممتخدم للمحممور الممذي تنتمممي إليممه العبممارة

(لقياس ثبات أداة الدراسمة, حيمث تمم Cronbach'aAlphaونباخ)الباحث معامل الفا كر

التعرف على ثبات المتغيرات بشكل منفمرد ثمم ثبمات المحماور الرئيسمية لالسمتبانة, وتمم 

حسممماب معاممممل االرتبممماط المصمممحح, وذلمممك لكمممل محمممور ممممن محممماور أداة الدراسمممة 

 -:(5-1)االستبانة, كما هو موضح في الجداول من رقم)
 (1جدول رقم)

 التحليل السيكومترد لفقرات المحور األول.

رقم 
 الفقرة

 
معامل الفا إذا 
 حذف العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن
رقم 
 الفقرة

 

معامل الفا 
إذا حذف 
 العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن

1 4611.0 .00..0 .00.0** 430 14 .011.4 .0.0.. .00.1** 430 
4 4611.4 .0004. .0..0** 430 13 .011.1 .00440 .0001** 430 
3 4611.0 .0.4.1 .0...** 430 10 .011.0 .0..03 .0.1.** 430 
0 46110. .0..10 .0.0.** 430 1. .011.0 .00130 .0.03** 430 
. 461100 .0..04 .0.3.** 430 10 .01110 .001.. .000.** 430 
0 4611.0 .0001. .0...** 430 1. .014.1 .03.10 .004.** 430 
. 461110 .0.401 .0.11** 430 1. .011.1 .0.0.4 .0014** 430 
. 4611.1 .00..4 .0.1.** 430 11 .011.. .0011. .0.00** 430 
1 461200 .00..1 .001.** 430 4. .01103 .00.11 .00.4** 430 
1. 4611.0 .00.04 .0...** 430 41 .011.3 .00..1 .0010** 430 
11 4611.. .00.40 .0004** 430 44 .01103 .00.00 .00.4** 430 

 فأقل.  .404ظ  ** دال عند مستوى الداللة ي ح

 القمائمين معرفمة ( أن جميمع المفمردات المكونمة لمحور)ممدى2يتضح من الجدول رقمم)   

الشماملة( تسمهم فمي  الجمودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على

 زيادة الثبات لهذا المحور.
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كما يتضح من الجدول السابق أيضا  أن جميع معامالت االرتباط بين المفردات المكونة 

 بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين معرفة لمحور)مدى

درجة  المجمو  الكلي محذوفا  منهالشاملة( وبين المجمو  الكلي وكذلك  الجودة إدارة

فأقل, وتبين أن معامل االرتباط المصحح يتراو  ما بين  0002المفردة دالة عند مستوى

(051029-051026.) 

 (4جدول رقم)
 التحليل السيكومترد لفقرات المحور الثان .

رقم 
 الفقرة

 
معامل الفا إذا 
 حذف العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن
رقم 
 الفقرة

 

معامل الفا 
إذا حذف 
 العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن

1 4610.4 .00... .001.** 430 1. .010.. .0.43. .0.0.** 430 
4 4610.0 .00.0. .0..0** 430 10 .01000 .0...1 .0.40** 430 
3 4610.. .0.110 .0.30** 430 1. .010.3 .00111 .00..** 430 
0 4610.1 .00001 .00..** 430 1. .01011 .0..41 .0..0** 430 
. 4610.. .00.00 .0000** 430 11 .010.. .0.1.3 .003.** 430 
0 4610.. .0.141 .0.30** 430 4. .01011 .001.. .0.01** 430 
. 4610.0 .00..1 .0...** 430 41 .01001 .0...1 .0..0** 430 
. 46100. .0..10 .0..0** 430 44 .010.1 .00013 .00..** 430 
1 4610.0 .003.1 .000.** 430 43 .01001 .000.. .001.** 430 
1. 4610.. .001.0 .0.40** 430 40 .010.. .00... .0.10** 430 
11 4610.0 .0.411 .0..0** 430 4. .01000 .0...0 .0.34** 430 
14 .010.1 .00..1 .00..** 430 40 .0100. .0.1.. .0.31** 430 
13 .01001 .000.4 .0014** 430 4. .010.1 .0.000 .00.3** 430 
10 .010.1 .0...4 .00.1**  

 فأقل.  .404ظ  ** دال عند مستوى الداللة ي ح

 متطلبمات تموافر ( أن جميمع المفمردات المكونمة لمحور)ممدى8يتضح من الجدول رقمم)   

الخاصمة(  العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب علمى الشماملة الجمودة تطبيق مبادئ إدارة

 تسهم في زيادة الثبات لهذا المحور.

كما يتضح من الجدول السابق أيضا  أن جميع معامالت االرتباط بين المفردات المكونة 

 األمني التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر لمحور)مدى

 الخاصة( وبين المجمو  الكلي وكذلك المجمو  الكلي محذوفا  منه ةالعسكري بالشرطة

فأقل, وتبين أن معامل االرتباط المصحح يتراو   0002درجة المفردة دالة عند مستوى

 (.051899-051122ما بين )

 



 

64 
 

ـ

ز

 

 ـ

 (3جدول رقم)
 التحليل السيكومترد لفقرات المحور الثال .

رقم 
 الفقرة

 
معامل الفا إذا 
 حذف العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن
رقم 
 الفقرة

 

معامل الفا 
إذا حذف 
 العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن

1 461020 .000.. .00..** 430 1. .01030 .0.... .0.13** 430 
4 461024 .00.33 .0.13** 430 10 .01044 .00031 .0010** 430 
3 46102. .0031. .0003** 430 1. .01043 .00.41 .00..** 430 
0 461020 .0000. .00..** 430 1. .0104. .00104 .00.4** 430 
. 461021 .00..3 .0...** 430 11 .010.. .00034 .0.1.** 430 
0 461021 .00.31 .0.11** 430 4. .0101. .0.3.0 .0.01** 430 
. 461011 .0..11 .0.4.** 430 41 .0104. .00.3. .0.10** 430 
. 4610.2 .03133 .0300** 430 44 .0104. .0011. .00..** 430 
1 46102. .0033. .000.** 430 43 .0101. .0.1.. .0..0** 430 
1. 461001 .0...1 .004.** 430 40 .01034 .00.1. .0001** 430 
11 461022 .00011 .0011** 430 4. .0100. .0..3. .0...** 430 
14 .01044 .00.1. .0...** 430 40 .01040 .00313 .000.** 430 
13 .01040 .003.. .000.** 430 4. .0103. .0..10 .00.1** 430 

 فأقل.  .404ي حظ  ** دال عند مستوى الداللة 

 تطبيممق مبممادئ  ( أن جميممع المفممردات المكونممة لمحور)مممدى3يتضممح مممن الجممدول رقممم)   

الخاصمة( تسمهم فمي  العسمكرية بالشمرطة األمني التدريب واقع على الشاملة الجودة إدارة

 زيادة الثبات لهذا المحور.

كممما يتضممح مممن الجممدول السممابق أيضمما  أن جميممع معممامالت االرتبمماط بممين المفممردات     

 األمنممي التممدريب واقممع علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ  المكونممة لمحور)مممدى

 الخاصة( وبين المجممو  الكلمي وكمذلك المجممو  الكلمي محمذوفا  منمه العسكرية بالشرطة

فأقل, وتبمين أن معاممل االرتبماط المصمحح يتمراو   0002درجة المفردة دالة عند مستوى

 (.051316-053233ما بين )

 (0جدول رقم)
 التحليل السيكومترد لفقرات المحور الرابع.

رقم 
 الفقرة

 
معامل الفا إذا 

 العنصرحذف 
معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن
رقم 
 الفقرة

 

معامل الفا 
إذا حذف 
 العنصر

معامل 
االرتباط 
 المصحح

معامل 
االرتباط 
 بالمحور

 ن

1 461214 .0..4. .0.11** 430 0 .014.3 .0.04. .0...** 430 
4 4612.1 .0.1.1 .0..0** 430 . .014.. .0.11. .0.0.** 430 
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3 461012 .0.4.0 .0..0** 430 . .01334 .00..0 .0..0** 430 
0 4610.1 .00.40 .00..** 430 1 .013.. .0.3.4 .0.11** 430 
. 461201 .0.1.3 .0.30** 430 1. .0133. .00... .0..1** 430 

 فأقل.  .404ي حظ  ** دال عند مستوى الداللة 

 تواجمه  التمي ( أن جميع المفمردات المكونمة لمحور)المعوقمات1يتضح من الجدول رقم)   

الخاصمة(  العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ 

 تسهم في زيادة الثبات لهذا المحور.

كممما يتضممح مممن الجممدول السممابق أيضمما  أن جميممع معممامالت االرتبمماط بممين المفممردات     

 التمدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه  التي المكونة لمحور)المعوقات

الخاصممة( وبممين المجمممو  الكلممي وكممذلك المجمممو  الكلممي  العسممكرية بالشممرطة األمنممي

فأقممل, وتبممين أن معامممل االرتبمماط  0002عنممد مسممتوىدرجممة المفممردة دالممة  محممذوفا  منممه

 (.052181-056086المصحح يتراو  ما بين )

 االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات معامل من النتائ  السابقة يتضح أن 

, محذوفا  منه العنصر الذي بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة االستبانة

ح أيضا  أن معامالت الثبات للفقرات مرتفعة مما يعطي تنتمي إليه مرتفعة, واتض

الباحث اطمئنان لتطبيق اإلستبانه على وحدة أفراد عينة الدراسة وبالتالي صالحية 

االعتماد عليها كوسيلة لقياس ما صممت لقياسه في هذه الدراسة, والجدول التالي 

دام معامل الفا كرونباخ يوضح مستويات الثبات لكافة محاور اإلستبانه الرئيسية باستخ

(Cronbach'aAlpha). 

 ( .رقم ) جدول

 ( Cronbach'aAlphaالثبات لمحاور الدراسة باستخدام معامل ألفا )يوضح 

 االستبانة محاور
 عدد

 الفقرات
قيمة معامل ألفا 

 كرونباخ
 األمني التدريب برام  على القائمين معرفة مدى المحور األول: 

 الشاملة. الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة
44 .014.0 

 الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر مدى المحور الثان  : 

 الخاصة. العسكرية بالشرطة األمني التدريب على
4. .01014 

 واقع على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  مدى المحور الثال : 

 الخاصة. العسكرية بالشرطة األمني التدريب
40 .01001 

 الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه  التي المعوقات المحور الرابع: 

 الخاصة . العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة
1. .0130. 

 معرفمة للمحمور األول )ممدى الثبمات ألفما كرونبماخ معامل( أن 2يتضح من الجدول رقم )

الشماملة(  الجمودة إدارة بمفماهيم العسمكرية بالشمرطة األمنمي التدريب برام  على القائمين
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تطبيمق  متطلبمات تموافر (, في حين بل  معاممل الثبمات للمحمور الثاني)ممدى009806بل  )

الخاصمممة(  العسمممكرية بالشمممرطة األمنمممي التمممدريب علمممى الشممماملة الجمممودة مبمممادئ إدارة

 الشماملة الجمودة إدارة تطبيمق مبمادئ  (,أما معامل الثبمات للمحمور الثالث)ممدى059198)

(, بينمما بلم  059119الخاصمة(, فقمد بلم ) العسمكرية بالشمرطة األمنمي التدريب واقع على

 الشماملة الجمودة تطبيمق مبمادئ إدارة تواجمه  التي معامل الثبات للمحور الرابع)المعوقات

م ثبممات وجميعهمما قممي(, 059362الخاصممة(,) العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب علممى

تتمتع بدرجه عالية من الثبات وبالتالي يمكمن االعتمماد  االستبانةمرتفعة مما يدل على أن 

 ة.عليها في التطبيق الميداني للدراس

تطبيق:السادساً:إجراءات   
بعمممممد الحصمممممول علمممممى خطممممماب تعريمممممف ممممممن المشمممممرف يفيمممممد بارتبممممماط الباحمممممث    

عينممممة الدراسمممة وطلمممب مممممنهم بالدراسمممات العليممما تمممم توزيممممع االسمممتبانات علمممى أفمممراد 

إرجاعهمممما مممممرة أخممممرى, ثممممم بعممممد أسممممبوعين تقريبمممما  تممممم حصممممر االسممممتبانات التممممي تممممم 

( اسممممتبانة صممممالحة لإلدخممممال والتحليممممل واسممممتغرق 831جمعهمممما حيممممث كممممان عممممددها )

( يوممممما  وتممممم ذلممممك خممممالل الفصممممل الدراسممممي الثمممماني 22توزيممممع االسممممتبانات وجمعهمممما)

الباحممممث بإدخممممال البيانممممات, ومعالجتهمممما  هممممـ, وبعممممد ذلممممك قممممام2131هممممـ/2133للعممممام 

( وممممن ثمممم قمممام الباحمممث بتحليمممل spssإحصمممائيا  بالحاسمممب اآللمممي عمممن طريمممق برنمممام  )

 البيانات واستخراج النتائ  .

 طريقة تصحيح المقياس )أداة الدراسة( :

بعمممد جممممع بيانمممات الدراسمممة, قمممام الباحمممث بمراجعتهممما تمهيمممدا  إلدخالهممما للحاسممموب     

صمممائي, وتمممم إدخالهممما للحاسممموب بإعطائهممما أرقامممما  ممجتممممع, أي بتحويمممل للتحليمممل اإلح

 2اإلجابمممات اللفظيمممة إلمممى رقميمممة )الترميمممز(, حيمممث أعطيمممت اإلجابمممة )موافمممق بشمممدة( 

درجممممممة, 8درجممممممات, )غيممممممر موافممممممق( 3درجممممممات, )محايممممممد( 1درجممممممات, )موافممممممق(

 وأعطيمممت اإلجابمممة )غيمممر موافمممق بشمممدة( درجمممة واحمممدة, وممممن ثمممم قمممام الباحمممث بحسممماب

الوسمممممط الحسمممممابي إلجابمممممات أفمممممراد عينةالدراسمممممة, حيمممممث تمممممم تحديمممممد طمممممول خاليممممما 

المقيممماس الخماسمممي )الحمممدود المممدنيا والعليممما( المسمممتخدم فمممي محممماور الدراسمممة, حيمممث 

(, ثمممم تقسممميمه علمممى عمممدد خاليممما المقيممماس للحصمممول علمممى 1=2-2تمممم حسممماب الممممدى )

قيممممة إلمممى أقمممل ( بعمممد ذلمممك تمممم إضمممافة همممذه ال002=1/2طمممول الخليمممة الصمممحيح أي )

قيممممة فمممي المقيممماس )أو بدايمممة المقيممماس وهمممي الواحمممد الصمممحيح( وذلمممك لتحديمممد الحمممد 

 األعلى لهذه الخلية وهكذا أصبح طول الخاليا كما يأتي: 

 يمثل )غير موافق بشدة( نحو كل عبارة باختالف المحور 1880إلى أقل من 1من

 المراد قياسه.
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  فق( نحو كل عبارة باختالف المحور يمثل, )غير موا 2860إلى أقل من  1881من

 المراد قياسه.

  يمثل, )محايد( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد  3840إلى اقل من  2861من

 قياسه.

  يمثل )موافق( نحو كل عبارة باختالف المحور المراد  4820إلى أقل من  3841من

 قياسه.

 ف المحور المراد قياسه.يمثل )موافق بشدة( نحو كل عبارة باختال 5800إلى4821من 

 والجدول التالي يوضح طريقة تصحيح المقياس.

 ( 0جدول رقم )

 طريقة تصحيح المقياس

 النسبة المئوية قيمة المتوسط الحساب  وزنه التدريج

 ٪30إلى أقل من  ٪.1من  ..18إلى أقل من  1من 1 غير موافق بشدة

 ٪4.إلى أقل من  ٪30من  .480إلى أقل من  18.1 4 غير موافق

 ٪.0إلى أقل من  ٪4.من  .380إلى اقل من  4801 3 محايد

 ٪0.إلى أقل من  ٪.0من   .084إلى أقل من  3801 0 موافق

 ٪..1إلى  ٪0.من  ..8.إلى أقل من  0841 . موافق بشدة

 

 سابعاً: األساليب اإلحصائية:

خالل أداة الدراسة في لخدمة أغرا  الدراسة وتحليل البيانات التي تم جمعها من 

الجانب الميداني تم استخدام عدد من األساليب اإلحصائية لمعرفة اتجاهات أفراد عينة 

الدراسة حول التساؤالت المطروحة وذلك باستخدام برنام  التحليل اإلحصائي للعلوم 

 (, وقد قام الباحث باستخدام أساليب المعالجة اإلحصائية التالية:spssاالجتماعية )

التكرارات والنسب المئوية: وقد استخدم الباحث هذا األسلوب للتعرف على  .2

الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة وتحديد استجابات أفرادها 

 تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنها الدراسة.

( :وذلك لمعرفة مدى wighted meanالمتوسط الحسابي الموزون )المرجح( ) .8

ا  أو انخفا  استجابات أفراد الدراسة عن كل عبارة من عبارات ارتف

متغيرات الدراسة الرئيسية بحسب محاور االستبيان, مع العلم بأنة يفيد في 

 ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون؟



 

68 
 

ـ

ز

 

 ـ

( : وذلك لمعرفة مدى ارتفا  أو انخفا  استجابات meanالمتوسط الحسابي ) .3

محاور الرئيسية )متوسط متوسطات العبارات(, مع العلم أفراد الدراسة عن ال

 بأنة يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي موزون.

( : وذلك للتعرف على standard Deviationتم استخدام االنحراف المعياري ) .1

مدى انحراف أو تشتت استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات 

محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي, متغيرات الدراسة ولكل 

ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينة 

الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة, إلى جانب المحاور 

الرئيسة, فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخف  تشتتها 

 بين المقياس .

": لمعرفة درجة " person Correlation تخدام معامل االرتباط بيرسونتم اس .2

االرتباط بين عبارات اإلستبانة والمحور الذي تنتمي إليه كل عبارة من 

 عباراتها وبين الدرجة الكلية لالستبانة.

( :لمعرفة ما إذا ONE WAY ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) .6

( في إجابات 0002ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )كانت هنالك فروق ذ

أفراد عينة الدراسة نحو محاور الدراسة وفقا  لخصائصهم الشخصية 

 )الديموغرافية(. 

: لتحديد مدى تجانس أو تباين Chi-Squareتم استخدام اختبار مربع كاي  .1

 وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول متوسطات إجاباتهم.

(: الختبار مدى Cronbach'aAlphaباستخدام معامل ألفا كرونباخ )قام الباحث  .2

 ثبات أداة الدراسة.

(: لتحديد صالح الفروق بين فئات LSDتم استخدام اختبار )أقل فرق معنوي( ) .9

المتغيرات الشخصية والوظيفية التي تنقسم إلى أكثر من فئتين وذلك إذا ما بين 

 ئات هذه المتغيرات.اختبار تحليل التباين وجود فروق بين ف

 (: للتحقق من محاور الدراسة.t-testاستخدم الباحث اختبار ) .20

 اختبار "ت"لعينتين مستقلتين. .22
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 الفصل الخامس

 ومقترحاتها خالصة الدراسة واهم نتائجها وتوصياتها

ودلقز  ودمح خاإللمئا خال  لو لة إامجم, مشلفل مذخ خا  ل علا فلبص خاسقخد ,

 خالو ممة خافكلقن  ا  ضوء للك خاإللمئا. 

 خالصة الدراسة:

 خنلوة مذه خاسقخد  علا بفد  ا ول لمإلضما  إاا خافقخ   وخافالنت. 

فدددسبل السقخدددد  فشدددكل  خاسقخدددد  ودمفملجدددم ودمدددسخاجم, وخالددددماسة اكدددس لدددح اددد  خسول 

 ودمح خاف  لنمة خال  خدلبسفجم خالمنا ا  سقخدل .  خال  ل مب عإلجم,

 , وخالد  لفللدة اد سقخدل ولإلمول خالمنا ا  مذخ خا  ل ف مممح خاسقخد  ونسس دمسخف   

 إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين معرفة مدى تحديد

 الشماملة الجودة تطبيق مبادئ متطلبات توافر مدى الشاملة, كما هدفت إلى معرفة الجودة

 تطبيمق ممدى الخاصة, وسعت كمذلك إلمى تحديمد العسكرية بالشرطة األمني التدريب على

الخاصمة, وهمدفت  العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب على الشاملة الجودة مبادئ إدارة

 التمدريب علمى الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه التي المعوقات أيضا إلى تحديد

 الداللمممة ذات الفمممروق الخاصمممة, كمممما همممدفت إلمممى تحديمممد العسمممكرية بالشمممرطة األمنمممي

 لمتغيمممراتهم تبعممما   وذلمممك الدراسمممة محممماور يخمممص فيمممما المبحممموثين أراء فمممي اإلحصمممائية

 الشخصية.

 ولتحقيق هذه األهداف سعت الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية:

 بمفماهيم العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب برام  على القائمين معرفة مدى ما .2

 ؟ الشاملة الجودة إدارة

 األمنمي التمدريب علمى الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ متطلبات توافر مدى ما .8

 ؟ الخاصة العسكرية بالشرطة

 بالشمرطة األمنمي التمدريب واقع على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  مدى ما .3

 ؟ الخاصة العسكرية

 التممدريب علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ  تواجممه  التممي المعوقممات ممما .1

 ؟ الخاصة العسكرية بالشرطة األمني

 الدراسمة محماور حمول المبحموثين أراء فمي إحصمائية داللمة ذات فمروق هنماك هل .2

 ؟ الشخصية لمتغيراتهم تبعا  

 

الثاني فقد ناقش اإلطار النظري للدراسة كما أشتمل على الدراسات  السابقة  أما  

 للدراسة وقام الباحث بالتعقيب عليها.
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, وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة الثالث منهجية الدراسة وإجراءاتها  لوتناو

المنه  الوصفي التحليلي, وأوضح الباحث مجتمع الدراسة المستهدف, وكذلك عينة 

الدراسة, وبين الباحث في هذا الفصل كيفية إعداد أداة الدراسة )االستبانة(, وأوضح 

ها الباحث بعد ذلك إجراءات صدق وثبات أداة الدراسة )االستبانة(بعرضها في صورت

األولية على المشرف ومجموعة من المحكمين وفي ضوء آرائهم قام الباحث بتطبيق 

 أداة دراسته, وحدد األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الدراسة.

أما الرابع فقد تناول عر  وتحليل نتائ  الدراسة متناوال  اإلجابة على أسئلتها ومناقشة 

 لدراسات السابقة.نتائجها, وربطها مع نتائ  ا

وفي الخامس من هذه الدراسة قام الباحث بتلخيص الدراسة, وعر  أهم نتائجها, 

 واقتر  أبرز توصياتها.

   نتائج الدراسة:

 أظهرت نتائ  الدراسة أوالً : وصف أفراد عينة الدراسة :

( من إجمالي أفراد عينة ٪1252( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )91أن ) .2

سنة( وهم األغلبية من أفراد عينة  32سنة إلى أقل من  30لدراسة أعمارهم )من ا

 الدراسة

( من إجمالي أفراد عينة ٪3953( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )98أن ) .8

 الدراسة رتبتهم )نقيب( وهم األغلبية من أفراد عينة الدراسة.

( من إجمالي أفراد عينة ٪2651بته )( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نس238أن ) .3

الدراسة, طبيعة مشاركتهم في البرام  التدريبية )متدرب( وهم األغلبية من أفراد 

 عينة الدراسة.

( من أجمالي أفراد عينة ٪1352( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته)218أن ) .1

 الدراسة.الدراسة  مؤهلهم العلمي )جامعي( وهم األغلبية من أفراد عينة 

( من إجمالي أفراد عينة ٪3252( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )90أن ) .2

سنة( وهم األغلبية من أفراد  22إلى أقل من  20الدراسة تتراو  سنوات عملهم )من

 عينة الدراسة.

( من إجمالي أفراد عينة ٪2053( من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته )222أن ) .6

 طبيعة عملهم الحالي )ميداني( وهم األغلبية من أفراد عينة الدراسة.الدراسة 

 

 ثانياً: النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة : 

 العسفكرية بالشفرطة األمن  التدريب برامج على القائمين معرفة مدى ما السؤال األول:

 ؟ الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم
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 على القائمين معرفة اسة موافقون على مدىأظهرت نتائ  الدراسة أن أفراد عينة الدر 

بمتوسط حسابي  الشاملة الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام 

(.حيث يرى أفراد عينة الدراسة بأنهم موافقون بشدة على أربعة عبارات 2من  3518)

 بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين معرفة من  المحور الخاص مدى

 الشاملة وهم كالتالي: الجودة إدارة بمفاهيم العسكرية

المشاركة في الدورات التدريبية حول إدارة الجودة الشاملة تزيد من كفاءة  .2

 المدربين والمشرفين على التدريب. 

 إدخال األفكار الجديدة واإلبداعية هامة لتحسين برام  التدريب.  .8

ب بذل جهود من كافة القائمين على التدريب إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطل .3

 والمتدربين فيها. 

 إن العمل على تحسين وجودة برام  التدريب ضروري. .1

كما يرى أفراد عينة الدراسة بأنهم موافقون على أثنى عشر عبارة  من  المحور   

 بمفاهيم العسكرية بالشرطة األمني التدريب برام  على القائمين معرفة الخاص بمدى

 الشاملة, تتمثل في العبارات التالية: الجودة إدارة

 أرى أن تطبيق مبادئ ومفاهيم الجودة الشاملة على برام  التدريب أمر ممكن . .2

 هناك ضرورة إليجاد مناخ مالئم لتطبيق الجودة الشاملة على برام  التدريب. .8

 التدريب. أثق في أن تعاون المدربين والمتدربين والمشرفين يساهم في تحقيق أهداف .3

 أن يتبنى مسئولي التدريب كل األفكار التي تؤدي لتحسين التدريب. .1

 القائمون على التدريب يعرفون أن المشاركة تساهم في تحسين جودة القرارات . .2

 يرى  القائمون أن العمل الجماعي يولد افكار جديدة ومفيدة لتحسين برام  التدريب . .6

العمل في حل المشكالت التي تصادف  يعرف القائمون على التدريب أهمية فريق .1

 التدريب .

يعلم القائمون على التدريب إن مشاركة المدربين و المتدربين والمشرفين في اتخاذ  .2

 قرارات التدريب شيء مهم .

هناك حرص كبير من جانب مسئولي التدريب على التحسين المستمر لبرام  التدريب  .9

. 

 سين المستمر في برام  التدريب.يتبنى المسئولين األفكار التي تؤدي للتح .20

 هناك حرص على بناء الثقة مع العاملين من  جانب المسؤلين . .22

 تتا  الفرص للعاملين لتقديم مقترحاتهم لتحسين برام  التدريب . .28

كممما يممرى أفممراد عينممة الدراسممة بممأنهم محايممدون فممي ممموافقتهم علممى سممتة عبممارات  مممن  

 العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب بمرام  علمى القمائمين معرفة المحور الخاص بمدى

 الشاملة, وتتمثل في العبارات التالية: الجودة إدارة بمفاهيم
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 هناك حرص كبير على االستجابة لشكاوي ومقترحات المتدربين. .2

 لدى القائمين على التدريب قناعة تامة بأهمية تطبيق مبادئ الجودة الشاملة . .8

القممرارات الخاصممة بالتممدريب أمممام المممدربين و تتمموافر فممرص كاملممة للمشمماركة فممي  .3

 المشرفين والمتدربين .

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومبادئها واضحة لدى القائمين على التدريب . .1

أحرص علمى نشمر الموعي بمفهموم ومبمادئ إدارة الجمودة الشماملة بمين القمائمين علمى  .2

 التدريب والمتدربين .

 بادئ إدارة الجودة الشاملة .يتم تدريب العاملين على مفاهيم وم .6

 علففى الشففاملة الجففودة تطبيففق مبففادئ إدارة متطلبففات تففوافر مففدى مففا السففؤال الثففان :

 الخاصة؟ العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

بينت نتائ  الدراسة أن أفراد عينة الدراسة محايدون فمي مموافقتهم علمى المحمور الخماص 

 بالشمرطة األمنمي التمدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر بمدى

(, حيث يرى أفراد عينمة الدراسمة بمأنهم 2من  3582بمتوسط حسابي ) الخاصة العسكرية

تطبيمق مبمادئ  تموافر متطلبمات موافقون على تسعة عبارات ممن  المحمور الخماص بممدى

وتتمثممل فممي الخاصممة,  العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب علممى الشمماملة الجممودة إدارة

 العبارات التالية:

 يسود االحترام والعالقات بين الموظفين المختصين بالتدريب ورؤسائهم. .2

 تدعم القيادة تطوير عناصر العملية التدريبية . .8

تبذل جهود كافيمة ممن جانمب اإلدارة إلقنما  منسموبي الشمرطة العسمكرية الخاصمة  .3

 بمختلف الرتب بأهمية التدريب األمني .

 ذل لرفع كفاءة المدربين والمشرفين .هناك جهود تب .1

تعقمممد دورات تدريبيمممة للممممدربين والمشمممرفين وذلمممك للتمممدريب علمممى المسمممتجدات  .2

 العالمية في مجال التدريب األمني .

يممتم االعتممماد علممى العمممل الجممماعي لتحسممين بممرام  التممدريب األمنممي وحممل ممما  .6

 يصادفه من مشكالت .

لمشمرفين لحمل  أي مشمكلة تواجمه بمرام  هناك تعاون بين المدربين والمتدربين وا .1

 التدريب .

عادة مما تتحمدد أهمداف بمرام  التمدريب بالمشماركة بمين المرئيس والمرؤسمين عمن  .2

 برام  التدريب )من مشرفين ومتدربين(.

تحظى قرارات إدارة التدريب بالقبول دائما  من جانب الممدربين والمشمرفين علمى  .9

 التدريب.
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بمأنهم محايمدون فمي مموافقتهم علمى سمتة عشمر عبمارة ممن كما يمرى أفمراد عينمة الدراسمة 

 التمدريب علمى الشماملة الجمودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر المحور الخاص بمدى

 الخاصة, وتتمثل في العبارات التالية: العسكرية بالشرطة األمني

 الوقت المتا  للتدريب كاف ومناسب دائما   .2

هنممماك تقمممدير لجهمممود العممماملين فمممي مجمممال التمممدريب ممممن مشمممرفين وممممدربين وكمممذالك  .8

 المتدربين 

 هناك اهتمام كاف  لحل المشكالت التي تطرأ على العاملين بالتدريب في الشرطة. .3

هنمماك اهتمممام كممافي لتهيئممة المنمماخ المناسممب أمممام المممدربين والمشممرفين علممى التممدريب  .1

 الجودة .ألداء عملهم بإتقان وبلوغ درجة 

قيممادة الشممرطة العسممكرية الخاصممة تممدعم الجهممود التممي تبممذل فممي تطبيممق مبممادئ إدارة  .2

 الجودة الشاملة .

تقوم القيادة بتذليل كل الصعوبات التي تواجه تطبيمق مبمادئ إدارة الجمودة الشماملة فمي  .6

 التدريب األمني .

 يتم تبسيط اإلجراءات المتصلة بالتدريب باستمرار. .1

عسممكرية الخاصممة لممديها قناعممة تامممة بمفهمموم ومبممادئ إدارة الجممودة قيممادة الشممرطة ال .2

 الشاملة .

 تتبنى اإلدارة المسئولة عن التدريب سياسة الباب المفتو  . .9

 مكان التدريب مناسب دائما . .20

تهممتم القيممادة المسممئولة عممن التممدريب بدراسممة مممدى رضمما المتممدربين واإلدارات التابعممة  .22

 مدى االستفادة منه.لهؤالء المتدربين عن التدريب و

يتم االستجابة بسرعة مناسبة للمتطلبمات التدريبيمة التمي تطلبهما الجهمات المسمتفيدة ممن  .28

 التدريب بالشرطة العسكرية الخاصة من قبل المسؤلين.

 هناك حرص على التخلص من األساليب التقليدية في التدريب. .23

 تدربين.هناك حوافز تصرف في حاالت التميز للمدربين والمشرفين والم .21

تتوافر قاعدة بيانات ومعلومات عن العملية التدريبية يسمتعان بهما فمي اتخماذ القمرارات  .22

 الخاصة بالتدريب.

 يتم نشر ثقافة الجودة الشاملة بين العاملين إلقناعهم بأهمية جودة التدريب األمني. .26

بينما يتضح من النتائ  أن أفراد عينة الدراسة غير موافقون على عبارتين من    

 التدريب على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة متطلبات توافر المحور الخاص بمدى

 الخاصة, وهما: العسكرية بالشرطة األمني

هنمماك جهممود تبمممذل لنشممر المموعي بمبمممادئ الجممودة الشمماملة وتطبيقهممما فممي مجمممال  .2

 التدريب.
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 يتم تدريب العاملين على استخدام األساليب اإلحصائية في قياس األداء التدريبي . .8

 األمن  التدريب واقع على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة مدى ما السؤال الثال :

 الخاصة؟ العسكرية بالشرطة

محمور الخماص بينت نتائ  الدراسة أن أفراد عينة الدراسة محايدون فمي مموافقتهم علمى ال

 العسمكرية بالشمرطة األمنمي التمدريب واقع على الشاملة الجودة تطبيق مبادئ إدارة بمدى

(, حيث يرى أفمراد عينمة الدراسمة بمأنهم موافقمون 2من  3529بمتوسط حسابي ) الخاصة

 علمى الشماملة الجمودة تطبيق مبمادئ إدارة على سبعة عبارات من  المحور الخاص بمدى

 الخاصة, وتتمثل في العبارات التالية: العسكرية بالشرطة األمني التدريب واقع

 يسهم برام  التدريب األمني بالفعل في رفع كفاءة المتدربين بالشرطة العسكرية. .2

 هناك أوجه قصور في برام  التدريب األمني . .8

 تمنح شهادات تقدير ويكرم المدربون والمتدربون بنهاية دورات التدريب . .3

 ر من جانب المسئولين لتحسين مستوى التدريب األمني.هناك تحرك مستم .1

بممرام  التممدريب التممي تقممدم للمتممدربين بالشممرطة العسممكرية مناسممبة لرفممع مهممارة  .2

 المتدربين بالفعل.

 هناك رقابة على تطبيق برام  التدريب األمني. .6

 تعمل برام  التدريب األمني على توفر المتدرب الكفؤ بالشرطة العسكرية . .1

فراد عينة الدراسة بأنهم  محايدون في موافقتهم على سمبعة عشمر عبمارة ممن كما يرى أ

 األمنمي التمدريب واقمع علمى الشماملة الجمودة تطبيمق مبمادئ إدارة المحور الخاص بمدى

 الخاصة, والتي تتمثل في العبارات التالية: العسكرية بالشرطة

يتم تعديل برام  التدريب األمني لتتناسب مع تطور مجال العمل بالشرطة  .2

 العسكرية 

 يتم تالفي وعالج أي خطأ يظهر في برام  التدريب االمني .  .8

 يشعر المتدربون بأهمية حصص البرام  التدريبية واالنتظام فيها. .3

 يشعر المدربون والمتدربون بأنهم جزء هام من الشرطة العسكرية . .1

 المدربون والمتدربون بأنهم جزء هام من الشرطة العسكرية.يشعر  .2

 يرتفع مكانة المتدربين الذين يجتازون الدورات التدريبية لدى المسئولين. .6

 عدد الدورات التدريبية مناسبة لمتطلبات العمل بالشرطة العسكرية. .1

 يحظى المدربين بتقدير كبير من جانب المسئولين . .2

في حل المشاكل والعوائق التي تواجه برام  يسهم المدربون والمتدربون  .9

 التدريب.

 يلغى البرنام  التدريبي األمني الذي ال يلبي متطلبات جودة التدريب فورا. .20

 المشرفون على التدريب يقيمون المتدربون تقييما موضوعيا. .22
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 يتوافر حوافز مادية ومعنوية للمدربين بالشرطة العسكرية. .28

 ربين بدورات التدريب.هناك حوافز تصرف النتظام المتد .23

 يؤخذ برأي المتدربين في تعديل برام  التدريب. .21

القرارات المتصلة بصياغة برام  التدريب يشارك فها المدربون والمتدربون  .22

 بالشرطة العسكرية.

يؤخذ بوجهات نظر عدد كبير من منسوبي الشرطة العسكرية في تقييم برام   .26

 التدريب األمني.

 على التقويم في برام  التدريب بشكل دائما. يشجع المدربون المتدربون .21

كما يرى أفراد عينة الدراسة بأنهم غير موافقمون علمى عبمارتين ممن المحمور الخماص 

 بالشمممرطة األمنمممي التمممدريب واقمممع علمممى الشممماملة الجمممودة تطبيمممق مبمممادئ إدارة بممممدى

 الخاصة, وهما : العسكرية

ية األمنية مستعان بها في تتوافر قاعدة بيانات ومعلومات عن العملية التدريب .2

 اتخاذ القرارات الخاصة بالتدريب.

 يؤخذ بالتقويم في برام  التدريب في الترقيات بالشرطة العسكرية . .8

 على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ  تواجه  الت  المعوقات ما السؤال الرابع:

 الخاصة؟ العسكرية بالشرطة األمن  التدريب

 التي أن أفراد عينة الدراسة موافقون على  محور المعوقاتأظهرت نتائ  الدراسة 

 العسكرية بالشرطة األمني التدريب على الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبادئ تواجه

(, حيث يرى أفراد عينة الدارسة بأنهم موافقون 2من  1529بمتوسط حسابي ) الخاصة

 الشاملة الجودة إدارة ادئتطبيق مب تواجه التي بشدة على سبعة عبارات من  المعوقات

 الخاصة, وتتمثل في العبارات التالية:  العسكرية بالشرطة األمني التدريب على

 عدم عقد دورات كافية في موضو  إدارة الجودة الشاملة بشكل عام . .2

 عدم وجود وعي كافي بمبادئ ومفهوم إدارة الجودة الشاملة . .8

 الشاملة على التدريب األمني.عدم وجود وعي كافي بأهمية تطبيق الجودة  .3

 سيطرة الروتين اإلداري في اتخاذ القرارات . .1

 عدم وجود معايير دقيقة لقياس األداء التدريبي . .2

قلممة العمماملين المتخصصممين فممي تطبيممق إدارة الجممودة الشمماملة فممي مجممال التممدريب  .6

 األمني.

 عدم وجود قاعدة بيانات إحصائية دقيقة خاصة بالتدريب األمني . .1
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 التمي يرى أفمراد عينمة الدارسمة بمأنهم موافقمون علمى  ثالثمة عبمارات ممن  المعوقماتكما 

 العسممكرية بالشممرطة األمنممي التممدريب علممى الشمماملة الجممودة إدارة تطبيممق مبممادئ تواجممه

 الخاصة, والتي تتمثل في العبارات التالية:

 التعجل في تحقيق نتائ  تدريبية سريعة من جانب المستفيدين بالتدريب. .2

 نقص الدعم من صاحب اإلدارة العليا . .8

النزعة المركزية في اإلدارة مما يعوق المشماركة الفعالمة ممن جانمب العماملين فمي  .3

 برام  التدريب .

     حفففول المبحفففوثين أراء فففف  إحصفففائية داللفففة ذات ففففروق هنفففاك السفففؤال الخفففامس: هفففل

 ؟ الشخصية لمت يراتهم تبعاً  الدراسة محاور

وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة  بينت نتائ  الدراسة 

العمر, الرتبة, طبيعة المشاركة في البرام  تعزى لجميع متغيراتهم الشخصية والوظيفية)

 (.التدريبية, المؤهل العلمي,عدد سنوات العمل, طبيعة العمل الحالي

 الدراسة توصيات

 أن يات يمكنـمممممممتوص دةـمممممممع الباحث يقتر  الدراسة عنها أسفرت التي النتائ  ضوء في

 بالشممرطة األمنممي التممدريب علممى شاملةـممال ودةـممالج إدارة قـممتطبي فرص تحسين في تساهم

 الشماملة الجمودة إدارة تطبيمق مبمادئ تواجمه  التي الخاصة والحد من المعوقات العسكرية

 الخاصة وذلك على النحو التالي: العسكرية بالشرطة األمني التدريب على

قيممممادة الشممممرطة ي ـممممف الشاملة الجودة إدارة إنشمممماء في واإلسممممرا  المطلوب الدعم توفير .2

 واستقطاب ف الوظائفـمممووص وظيفيـمممال اـمممهيكله إعداد خممماللمن العسمممكرية الخاصمممة 

وربطهمما مباشممرة بالقيممادة باإلدارة المنوطممة  المهام وتنفيذ اإلدارة في لللعم المتخصصين

 العليا .

 المفهوم لهذا الفهم الواضح لتحقيق وذلك الشاملة الجودة إدارة ومبادئ بمفهوم لتوعيممممممة ا .8

 وتنظيم المتخصصة ع النشراتـمممممممممموتوزي ةـمممممممممموطباع اللقاءات عقد لخال من ذلك ويتم

 .ودة الشاملةـالج إدارة لوـح دواتـوالن ؤتمراتـالم

 إذا ل األخمرىدوـمال وتجارب بخبرات االستعانة ويمكن األداء لقياس دقيقة معايير تطوير .3

 المؤسسي األداء و قياسـمممممممنح المتزايد االتجاه لظ في خصوصا ومناسبا ممكنا ذلك كان

 . الحكومية لألجهزة

 واألسمماليبا ـمموأدواته شاملةـممال الجودة إدارة مجاالت في متخصصة تدريبية دورات عقد .1

ع ـممم اونـممالتع لالـممخ دورات منـممال ذهـممه تنفيذ ويمكن الجودة وضبط لمراقبة اإلحصممائية

 علىشهاداتلللحصو األمنية القيادات بع  وابتعاث ل،المجا هذا في متخصصة جهات

 .  الشاملة الجودة إدارة تخصص في عليا
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 التعاونمجلممممممممممس  لدو وخصوصا البع  بعضها مع العربية لالدو بين الخبرات لتباد .2

 .  المجلسل دو  ـبع ا ـبنج خاضتها التي التجارب من لالستفادة الخليجي

 إدارة وتوظيفها في الشاملة الجودة إدارة لمجا في متخصصة بشرية كوادر استقطاب .6

 العسكرية الخاصة للقوات البرية بوزارة الدفا . الشرطة في  الشاملة الجودة

أجهمممزة الشمممرطة  يـمممف شاملةـمممال ودةـمممالج إدارة لتطبيق الرامية الجهود بدعم االسمممتمرار .1

 دعم التطبيق وإبراز عملية تواجه صعوبات أية لوتذلي مواجهة على لالعم مع العسكرية

  العليا. القيادات ومساندة

فممممي ودة الشاملة ـممممالج إدارة قـمممملتطبي الزمـممممال ويـمممموالمعن والبشري المادي الدعم توفير .2

 عدم ضرورة مع ، أجهممزة الشممرطة العسممكرية الخاصممة للقمموات البريممة بمموزارة الممدفا 

 .  تطبيقها نتائ  لتعج

 الجودة ة بإدارةـمممممالمعني والدولية واإلقليمية المحلية نظماتالم مع والتنسيق التعاون زيادة .9

 إدارة تطبيق لجهود م إضافيـمممممدع وفيرـممممموت اربـممممموالتج الخبرات للتباد وذلك الشاملة

 . الشاملة الجودة

 خدمات سريعة وتقديم اإلجمممممممممممممممممممراءات تبسيط لجهود والمساندة الدعم من المزيد توفير .20

 وتقديم للمراجعين األولويةنح  ـم ىـعل دـالتأكي خالل من وذلك للمراجعين الجودة وعالية

 . توقعاتهم تلبي خدمات

 في المتخصصةـممل العم رقـممف اءـممبن شجيعـمموت الفريق ورو  الجماعي لالعم على التأكيد .22

 . في الشرطة العسكرية الخاصة ةـمترابط حلقات وفق المجاالت مختلف

 ينعكس األداء وبما ويرـمموتط تحسين لغايات القرارات صناعة في المشاركة فرص زيادة .28

 . بالشرطة العسكرية الخاصةة ـالمعنوي رو ـال ىـوعل راراتـالق ودةـج على إيجابيا

اإلسممممتراتيجيات المتعلقمممممة  فـممممبمختل الشاملة الجودة إدارة اسممممتراتيجية ربط على لالعم .23

  الشاملة. الجودة إدارة تطبيق عملية للتسهي بالشرطة العسكرية

  الدراسةمقترحات 

 الشاملة الجودة إدارة تطبيق على للمديرين القيادي النمط أثرأجممراء دراسممة عممن   .1

 .لشرطة العسكرية الخاصةفيا

: ٠٢٢٢ زوـممماألي شهادة على لالحصو متطلبات توافر مدىأجمممراء دراسمممة عمممن   .8

 . الشرطة العسكرية الخاصةي ـف ١٢٢٩

العمماملين بالشممرطة العسممكرية باط أداء الضمم على الشاملة الجودة إدارة تطبيق أثر .3

  .الخاصة
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 المصادر والمراجع:قائمة 
 اوال: المصادر

 القران الكريم. -

 السنة النبوية. -

 : المراجعثانيا: 
(ادارة الجممممودة الشمممماملة 2991ابممممن سممممعيد،خالد بممممن سممممعد بممممن عبممممدالعزيز )    -

 تطبيقات على القطا  الصحي :المكتبة الوطنية الريا 

(ادارة الجممممممممودة الشمممممممماملة 2992العزيز ،ومسممممممممعد،فوزية )دابممممممممو تبعة:عبمممممممم    -

 (11والتطبيقات مجلة ادارى:  )    المفاهيم 

   ادارة الجمممممممودة واالعتمممممممماد االكممممممماديمي جامعمممممممة  نمممممممايف العربيمممممممة للعلممممممموم     -

 دليل استرشادي لكتابة الرسائل العلمية جامعة نايف الريا  8022االمنية 

   66هـ :2133ية: إدارة الشئون العامة للقوات البر -

 وإمكانيممممة الشمممماملة الجممممودة إدارة( 8001) حسممممن بممممن عبدالحمممممد: الشممممي  آل -

 غيمممممر ماجسمممممتير  رسمممممالة, الريممممما  منطقمممممة جممممموازات إدارة فمممممي تطبيقهممممما

 .  الريا .  العربية نايف جامعة  منشورة

(ادارة الجممممودة الشمممماملة :تطبيقممممات علممممى القطمممما  2122(بممممن سعيد:خالدسممممعد -

 العبيكان الريا الصحي . مكتبة 

(الجممممودة الشمممماملة الممممدليل المتكامممممل للمفمممماهيم 2991توفيممممق، عبممممدالرحمن :) -

 واالدوات ،اصدارات مركز المختبرات المهنية لالدارة القاهرة

 تطبيممممق -الثمممماني الجممممزء- الشمممماملة الجممممودة إدارة: جوزيممممف, تشممممكي جممممابلو -

 زمركمممممم, النعممممممماني السمممممميد عبممممممدالفتا : ترجمممممممة, الشمممممماملة الجممممممودة إدارة

 .م2996 هـ2186 القاهرة - يميل . لإلدارة المهنية الخيرات

(ادارة الجممممودة الشمممماملة االتقممممان فممممي 8002الجممممويبر ،عبممممدالرحمن ابممممراهيم ) -

 (مطابع الرشيدالمدينة المنورة3الفكر االسالمي المعاصر )ط

, أهميتمممه, مفهوممممه, التعلممميم جمممودة  ضمممبط( 2992: ) محممممد حسمممان, حسمممان -

 إلممممى مقممممدم بحممممث: النقممممدي والتطممممرف المخرجمممماتو بالمممممدخالت وعالقتممممه

 التربويممة البحمموث مركممز الكويممت دولممة فممي العممام التعلمميم جممودة ضممبط نممدوة

 . التربية وزارة والمناه 



 

127 
 

ـ

ز

 

 ـ

(دار المسمممميرة للنشممممر 3(ادارة الججممممودة .)ط8008حمممممود، خضممممير كمممماظم ) -

 والتوزيع عمان

 للتعلممميم  لإلعتمممماد وطنيمممة هيئمممة نحمممو( 8000: )شمممحات بمممن محممممد, الخطيمممب -

 التعمممماون مجلممممس - العربيممممة الخلممممي  الممممدول التعمممماون مجلممممس بممممدول العممممالي

 ( .23) العدد, العربية الخلي  لدول

(:ثممممالوث التميز:تحسممممين الجمممموده وتخفممممي  2991الخلممممف :عبممممدهللا موسممممى) -

 التكلفة وزيادة االنتاجية:مجلة مهد االدارة العامة،العدد االول.

 التكلفمممة وتخفمممي  الجمممودة تحسمممين, التميمممز ثمممالوث:  موسمممى عبمممدهللا, الخلمممف -

 . األول العدد- العامة اإلدارة مجلة. االنتاجية وزيادة

(ادارة الجممممودة الشمممماملة :الطبعممممة االولممممى 8002الدرادكممممة،مامون واخممممرون ) -

 دار الصفاء للنشر والتوزيع :عمان.

(الجمممممودة فمممممي المنظممممممات الحديثمممممة.)دار صمممممفاء 8008الدراسمممممة د الشمممممبلي) -

 زيع .عمان للنشر والتو

:دور التطمممموير التنظيمممممي فممممي ادارة الجممممودة الشمممماملة 2993درة:عبممممدالبارى: -

،بحمممث مقمممدم لممممؤتمر التمممدريب والتنميمممة السمممادس ،المركمممز العربمممي للتطممموير 

 2993االداري:القاهرة 

(اساسمممميات الجممممودة الشمممماملة ، ترجمممممة ونشممممر 8003ريتشممممارد:ل اويليممممامز:) -

 مكتبة جريرالريا  

 إدارة تطبيممممممق إمكانيممممممة( 8002) سممممممعيد عبممممممدالكريم جمعممممممان, الزهرانممممممي -

 غيمممر ماجسمممتير رسمممالة, الممممدني للمممدفا  العاممممة المديريمممة فمممي الشممماملة الجمممودة

 . األمنية للعلوم العربية نايف جامعة - منشورة

(الجممممودة الشمممماملة التعمممميم واسممممواق العمممممل فممممي 8003الزواوي،خالممممد محمممممد) -

 الوطن العربي مجموعة النيل العربيةالقاهرة 

 ن الدين:فريممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد عبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدالغنامزيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم -

(االطممممار الفكممممري والفلسممممفي لمممممدخل ادارة الجممممودة الشمممماملة ،مجلممممة 2996)

 معهد االدارة الريا 

(المممممدخل الشممممامل والسممممريع لفهممممم  وتطبيممممق 2996السممممقاف حامممممد عبممممدهللا ) -

 ادارة الجودة الشاملة مكتبة المجمع الخبر 

 الجممممودة سممممتخداما فاعليممممة مممممدى( 8020) حمممممد عبممممدالعزيز بممممدر, السممممكانه -

, الريمممما  مدينممممة فممممي الشممممرطة لمراكممممز األداء مسممممتوى رفممممع فممممي الشمممماملة

 . األمنية للعلوم العربية نايف جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة
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(الجمممممودة الشممممماملة تمممممردم الفجممممموة فمممممي ادائنممممما 8001سمممممكتاوي ،عبمممممدالملك ) -

 التربوي ،مجلة المعرفة دار الغريب للطباعة والنشر القاهرة 

:ممممممدير الجمممممودة الشممممماملة .ترجممممممة 2991،داريمممممل،وجيروم فاتجممممما: شممممممدت -

 محمد مرسي وناصر العديلي،دار االفاق الريا .

(الجممممودة الشمممماملة فممممي العمممممل االسممممالمي دار 8000الشممممي ،بدوي محمممممود) -

 الفكر العربي القاهرة 

عالم:محمداسممممعد ادارة الجممممودة الشمممماملة :المبممممادىء واالسممممس ،ورقممممة مقدمممممة  -

ميمممة الثامنمممة حمممول ادارة الجمممودة الشممماملة المنعقمممدة باكادميمممة المممى النمممدوة العل

 نايف العربية للعلوم االمنية .

 مفهومممممه العلمممممي البحممممث( 2992: )عبممممدالرحمن, عممممدس, ذوقممممان, عبيممممدات -

 . عمان. يقن دار. وأساليبه وأدواته

(الممممممدخل المممممى البحمممممث فمممممي العلممممموم السممممملوكية .شمممممركة 2109العسممممماف ) -

 .الريا  العبيكان للطباعة والنشر.

(ادارة الجمممممودة الشممممماملة فمممممي الموسسمممممات 8001عليممممممات ،صمممممالح ناصمممممر) -

 التربوية دار الشروق عمان

(ادارة الجممممودة الشمممماملة فممممي دعممممم خممممدمات 8001عليمممممات ،صممممالح ناصممممر:) -

 المؤسسات التربوية:دار الشروق،عمان

 إدارة علممممى الشمممماملة الجممممودة إدارة تطبيممممق إمكانيممممة, عبممممدهللا فهممممد, العنممممزي -

 نممممايف جامعممممة - منشمممورة غيممممر ماجسممممتير رسمممالة . الريمممما  نممممةمدي ممممرور

 . األمنية للعلوم العربية

 تطبيمممق متطلبمممات تممموافر ممممدى(, 8022: ) علمممي بمممن عبمممدالخالق, القحطممماني -

 العمممممام األممممممن تمممممدريب مدينمممممة تمممممدريب بمممممرام  فمممممي الشممممماملة الجمممممودة إدارة

 نممممايف جامعممممة - منشممممورة غيممممر ماجسممممتير رسممممالة, المكرمممممة مكممممة بمنطقممممة

 . الريا  - األمنية للعلوم العربية

 إدارة تطبيممممممق إمكانيممممممة مممممممدى( 8009) بريممممممك محمممممممد عبممممممدهللا: الكثيممممممري -

, للجممموازات العاممممة بالمديريمممة والتمممموين اإلممممداد إدارة فمممي الشممماملة الجمممودة

 . األمنية للعلوم العربية نايف جامعة -منشورة غير ماجستير رسالة

 الجممممودة معممممايير تطبيممممق متطلبممممات( 8002) صممممالح عبممممدالعزيز, الكريممممديس -

 رسممممممالة, األمنيممممممة وإنعكاسمممممماتها الرياضممممممية المنشممممممئات إدارة فممممممي الشممممماملة

 الريممما  - األمنيمممة للعلممموم العربيمممة نمممايف جامعمممة - منشمممورة غيمممر ماجسمممتير

. 
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 الجمممممودة أدوات.  الثالمممممث الجمممممزء.  الشممممماملة الجمممممودة إدارة, جمممممون ممممممارش -

 مركمممز. النعمممماني السممميد عبمممدالفتا  ترجممممة. اليممماء إلمممى األلمممف ممممن الشممماملة

 . 2996 القاهرة:  لإلدارة المهنية الخبرات

(نممممممممممماذج ادارة الجممممممممممودة الشمممممممممماملة 8001محمممممممممممود محمممممممممممد فتحممممممممممي ) -

TOM والمعوقممممات التممممي تحممممول دون تطبيقهمممما فممممي االجهممممزة االمنيممممة جامعممممة

 نايف العربية للعلوم االمنية الريا 

ودة الشممممماملة وامكانيمممممة (ادارة الجممممم8002المهيمممممدب ، علمممممي بمممممن عبمممممدهللا ) -

تطبيقهمممما فممممي االجهممممزة االمنيممممة رسممممالة مقدمممممة الممممى جامعممممة نممممايف العربيممممة 

 للعلوم االمنية )ماجستير(

 وإمكانيمممممة الشممممماملة الجمممممودة إدارة( 8002: ) عبمممممدهللا بمممممن علمممممي, المهيمممممدب -

 العلممموم قسمممم إلمممى مقدممممة ماجسمممتير رسمممالة, األمنيمممة األجهمممزة فمممي تطبيقهممما

 . األمنية للعلوم العربية نايف جامعة. االدارية

 إدارة الفعاليمممممممة ممممممممدخل الشممممممماملة الجمممممممودة إدارة( 2992) أممممممممين, النبممممممموي -

 إدارة العربيمممة مصمممر بجمهوريمممة الدراسمممي المسمممتوى علمممى التربممموي التغييمممر

 . مصر. العربي الوطن في وإدارة التربية في التغير

. زكممممي شممممويكار ترجمممممة.  الخدمممممة جممممودة علممممى التممممدريب: تمممموني, نيوبمممماي -

   م8008 القاهرة -العربية النيل مجموعة. العلمية المدرسة سلسلة

(ممممممنه  ادارة الجمممممودة الشممممماملة 2991هيجمممممان ،عبمممممدالرحمن بمممممن احممممممد ) -

 ،مجلة االدارة العامة .العدد الثالث 

 اإلدارة مجلمممممة.  الجمممممودة إدارة ممممممنه :  أحممممممد بمممممن عبمممممدالرحمن: هيجمممممان -

 . م2991( 3) العدد.  العامة

  هـ(6116الشرطة العسكرية الخاصة,هيئة عمليات القوات البرية,)واجبات    -

م( :البحث العلمي, مفهومه, أدواته,           2011ذوقان , عبيدات؛ وآخرون ) -

 . 13أساليبه,عمان, دار الفكر ناشرون وموزعون, ط

م( :مناه  البحث في التربية وعلم النفس, ترجمة 2007فان دالين,ديوبولد ) -

 سليمان الشي  , مكتبة األنجلو المصرية . محمد  نوفل,

هـ(, منه  البحث في العلوم  1428القحطاني ,سالم بن سعيد وآخرون ,) -

 .السلوكية ,)الطبيعة الثالثة(, الريا , المطابع الوطنية الحديثة
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: الريا , السلوكية العلوم في البحث إلى المدخل(, هـ1416)صالح العساف,  -

  .قساب مرجع العبيكان مكتبة
 (الجودة الشاملة,الريا ,المطابع الحديثة.2004الزبيدي,محمد احمد,) -

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


