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اإلقرار


بسم ا﵁ الرضبن الرحيم
إنٍت أقر كأعًتؼ بأف ىذه الرسالة من عملي كجهدم الشخصي ،أما اؼبقتطفات كاالقتباسات ،فقد
أشرت إذل مصادرىا يف مراجع الرسالة.

التاريخ ُٓ :أبريل َُِٗ التوقيع:
االسم :عبدا﵁ بن ضبد بن سعيد اؼبعشرم
الرقم اعبامعيََُِّْْ :
العنواف :مسقط – سلطنة عماف
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الشكر والتقدير


اغبمد ﵁ رب العاؼبُت الذم أمدين بالصرب كالعزيبة ككفقٍت إلقباز ىذه الرسالة.
كالصبلة كالسبلـ على سيدنا كرسولنا معلم البشرية ؿبمد صلى ا﵁ عليو كسلم كعلى آلو كأتباعو إذل يوـ
الدين.
أشكر ا﵁ سبحانو كتعاذل الذم كفقٍت ؼبا أصبو إليو كسهل رل أمورم إلسباـ ىذا العمل،كذلك أتقدـ
بالشكر كالتقدير للمشرؼ أستاذم الفاضل الربكفسور كماؿ الدين نور الدين مرجوين كالدكتور إبراىيم
فهد سليماف على ما بذلوه معي من جهد كعناء آلخراج ىذا العمل اؼبتواضع كالذم أساؿ ا﵁ بأف
يضيف كلو القليل من األثراء اؼبعريف كيفيد اؼبختصُت يف علم اإلدارة عامة كإدارة اعبودة خاصة.
كال يفوتٍت أف أتقدـ جبزيل الشكر كالتقدير ألعضاء عبنة اؼبناقشة.
كذلك أسجل شكرم كتقديرم عبامعة العلوـ اإلسبلمية اؼباليزية اليت أفخر باآلنتماء إليها ،كما أكجو
شكرم للمديرية العامة للتخطيط كضبط اعبودة بوزارة الًتبية كالتعليم بسلطنة عماف كنظائرىا يف
ا﵀افظات التعليمية على حسن تعاكهنم ،كالشكر موصوؿ كذلك إذل صبيع من ساىم لنجاح ىذه
أخَتا أكجو شكرم ألبوم الغاليُت كزكجيت
الدراسة سواء يف التحليل اإلحصائي أك التدقيق اللغوم ،ك ن
الكريبة كفلذات كبدم أبنائي ،كإذل صبيع أفراد أسريت الذين صربك كسبحلو البعد عٍت طيلة فًتات الدراسة.

كا﵁ كرل التوفيق 
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ABSTRAK
Kajian ini menyelidik penilaian prestasi Ketua Pengarah Perancangan dan Kawalan
Kualiti, Kementerian Pendidikan di Kesultanan Oman berdasarkan piawaian-piawaian
Model Kecemerlangan Eropah (EFQM). Kajian ini bertujuan untuk menilai prestasi
Ketua Pengarah dengan mengenal pasti tahap penerapan piawaian Model
Kecemerlangan Eropah dalam prestasi Ketua Pengarah. Kajian ini menggunakan
kaedah analisis deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis tahap prestasi
Ketua Pengarah mengikut kriteria Model Kecemerlangan Eropah.Menggunakan dua
soal selidik yang telah direka oleh penyelidik untuk mengukur sejauh mana kriteria
untuk kecemerlangan model Eropah diterapkan di Direktorat. Soal selidik kedua
digunakan untuk mengukur penggunaan kriteria hasil kepada Model Kecemerlangan
Eropah di Direktorat, Kedua-dua sampel telah digunakan untuk sampel kajian (302
individu). Mereka terdiri daripada sumber manusia bawah Ketua Pengarah
Perancangan dan Kawalan Kualiti di Kementerian serta rakan-rakan sejawat mereka di
Jabatan Pendidikan. Penyelidik menggunakan program SPSS untuk menganalisis data.
Kajian ini menyimpulkan bahawa tahap penggunaan keseluruhan piawaian Model
Kecemerlangan Eropah dalam prestasi Ketua Pengarah Perancangan dan Kawalan
Kualiti mencapai penilaian yang terhad. Oleh itu, kebolehgunaan parameter semua
piawaian (kepimpinan, sumber manusia, strategi, perkongsian dan sumber, proses,
perkhidmatan dan produk) berada pada tahap purata sederhana. Tahap kesemua
piawaian yang digunapakai, tidak termasuk piawaian HR, adalah terhad pada tahap
perlaksanaan. Berkenaan dengan implikasi kepada piawaian-piawaian (implikasinya
kepada benefisiari-benefisiari, implikasinya kepada sumber manusia, implikasi kepada
masyarakat serta implikasi kepada prestasi utama) semuanya pada tahap perlaksanaan
yang terhad.
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الملخص


تناكلت ىذه الدراسة موضوع تقوًن أداء اؼبديرية العامة للتخطيط كضبط اعبودة بوزارة الًتبية كالتعليم
بسلطنة عماف يف ضوء معايَت مبوذج التميز األكركيب ( ،)EFQMكىدفت الدراسة إذل تقوًن أداء اؼبديرية
من خبلؿ التعرؼ على مستول تطبيق معايَت مبوذج التميز األكركيب يف أداء اؼبديرية ،كقد استخدـ
الباحث يف ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي كذلك من خبلؿ كصف كربليل مستول أداء اؼبديرية
يف ضوء معايَت مبوذج التميز األكركيب ،باستخداـ استبانتُت قاـ الباحث بتصميمهما على ضوء معايَت
مبوذج التميز األكركيب ،فاالستبانة األكرل استخدمت لقياس مدل تطبيق معايَت اؼبمكنات لنموذج التميز
األكركيب يف اؼبديرية ،أما االستبانة الثانية فقد استخدمت لقياس مدل تطبيق معايَت النتائج لنموذج التميز
فردا ،كىم من اؼبوارد
األكركيب يف اؼبديرية ،كقد طبقتا االستبانتُت على عينة الدراسة البالغ عددىم (َِّ) ن
البشرية يف اؼبديرية العامة للتخطيط كضبط اعبودة بديواف عاـ الوزارة ككذلك من نظرائهم يف ا﵀افظات
التعليمية ،كاستخدـ الباحث برنامج اغبزـ اإلحصائية للعلوـ االجتماعية ( )SPSSلتحليل البيانات ،كقد
توصلت الدراسة إذل أف مستوم التطبيق الكلي ؼبعايَت مبوذج التميز األكركيب يف أداء اؼبديرية العامة
للتخطيط كضبط اعبودة جاء عند مستول تطبيق ؿبدكد ،فقد جاء تطبيق معايَت اؼبمكنات (القيادة،
كاؼبوارد البشرية ،كاالسًتاتيجية ،كالشراكات كاؼبوارد ،كالعمليات كاػبدمات كاؼبنتجات) عند مستول تطبيق
متوسط ،كظهر ىذا اؼبستول عبميع معايَت اؼبمكنات ما عدا معيار اؼبوارد البشرية جاء عند مستول
تطبيق ؿبدكد ،أما بالنسبة ؼبعايَت النتائج (نتائج اؼبستفيدين ،نتائج اؼبوارد البشرية ،نتائج آّتمع ،نتائج
األداء الرئيسية) فقد جاءت صبيعها عند مستول تطبيق ؿبدكد.
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ABSTRACT
This study evaluated the performance of the Directorate General of Planning and
Quality Control, the Ministry of Education in the Sultanate of Oman in light of the
standards of the European Excellence Model (EFQM). The study aimed at evaluating
the performance of the Directorate by identifying the level of applying the standards
of the European Excellence Model in the performance of the Directorate. The study
applied descriptive analysis method by describing and analysing the level of
performance of the Directorate in the light of the criteria of the European Excellence
Model. Using two questionnaires which have been designed by the researcher to
measure the extent to which the criteria for the European model of excellenge were
applied in the Directorate. The second questionnaire was used to measure the
application of the results criteria to the European excellence Model in the Directorate,
the two samples were applied to the sample of the study(302 individuals). They
comprised of human resources in the Directorate General of Planning and Quality
Control in the Ministry as well as from their counterparts in the educational
departments. The researcher used the SPSS program to analyse the data. The study has
concluded that the level of the overall application level of the standards of the
European Excellence Model in the performance of the Directorate General of
Planning and Quality Control reached a limited level. Thus, the applicability of the
standards parameters (leadership, human resources, strategy, partnerships and
resources, processes, services and products) are at a medium average level. This level
of all possible standards, excluding the HR standard, was limited at the application
level. With regard to implication on standards (implications on the beneficiaries,
implications on the human resources, implications on society as well as implications
on main performance) were all at a limited level of application. In the light of the
study results.



و

فهرس المحتويات


رقم الصفحة

المحتويات
اإلقرار

ب

الشكر كالتقدير

ج

ABSTRAK

د

اؼبلخ

ق

ABSTRACT

ك

فهرس ا﵀تويات

ز

قائمة اعبداكؿ

ؿ

قائمة الرسوـ البيانية كاألشكاؿ

ع

قائمة اؼببلحق

ص

قائمة االختصارات

ؽ



ُ

الفصل األكؿ :اؼبقدمة
ُ ُ،التمهيد

ُ

ِ ُ،مشكلة الدراسة

ٓ

ّ ُ،أسئلة الدراسة

َُ

ْ ُ،أىداؼ الدراسة

ُُ

ٓ ُ،أنبية الدراسة

ُُ

ٔ ُ،حدكد الدراسة

ُِ

ٕ ُ،مبوذج الدراسة

ُّ

ٖ ُ،مصطلحات الدراسة

ُٔ


ز

ُٖ

الفصل الثاين :الدراسات السابقة
ُ ِ،التمهيد

ُٖ

ِ ِ،مقدمة عن اعبودة كالتميز

ُٗ

ُ ِ،ِ،العبلقة بُت مفهوـ التميز كمفهوـ اعبودة

ُٗ

ِ ِ،ِ،التطور التارىبي للجودة كالتميز

ِْ

ّ ِ،ِ،إسهامات ركاد اعبودة كالتميز

ِٔ
ّٓ

ّ ِ،األداء اؼبؤسسي اؼبتميز
ُ ِ،ّ،مفهوـ األداء اؼبؤسسي اؼبتميز

ّٔ

ِ ِ،ّ،عناصر األداء اؼبؤسسي اؼبتميز

ّٖ

ّ ِ،ّ،مستويات األداء اؼبؤسسي

ّٗ

ْ ِ،ّ،أنبية األداء اؼبؤسسي اؼبتميز

ّٗ

ٓ ِ،ّ،اؼبتطلبات الرئيسية لؤلداء اؼبؤسسي اؼبتميز

َْ

ٔ ِ،ّ،عوامل التميز اؼبؤسسي

ُْ

ٕ ِ،ّ،معوقات األداء اؼبؤسسي اؼبتميز

ُْ

ٖ ِ،ّ،مصادر التميز اؼبؤسسي

ّْ
ْْ

ْ ِ،نظاـ مبوذج التميز األكركيب
ُ ِ،ْ،مفهوـ نظاـ مبوذج التميز األكركيب

ْٓ

ِ ِ،ْ،اؼبفاىيم األساسية للتميز

ْٓ

ّ ِ،ْ،معايَت مبوذج التميز األكركيب

ّٓ

ْ ِ،ْ،أنبية مبوذج التميز األكركيب للمؤسسات

ٕٔ

ح

ٕٕ

ٓ ِ،أنظمة التميز اؼبؤسسي
ُ ِ،ٓ،نظاـ مبوذج بالدريج األمريكي

ٕٕ

ِ ِ،ٓ،النموذج االسكتلندم للتميز

َٖ

ّ ِ،ٓ،النموذج السنغافورم للتميز

ُٖ

ْ ِ،ٓ،النموذج الياباين للتميز

ّٖ

ٔ ِ،أنظمة اعبودة اليت تساعد لتحقيق التميز اؼبؤسسي

ْٖ

ُ ِ،ٔ،نظاـ اعبودة الشاملة

ْٖ

ِ ِ،ٔ،نظاـ اآليزك

ٕٖ

ّ ِ،ٔ،نظاـ سيجما ستة

ٖٖ

ٕ ِ،جوائز اعبودة كالتميز

ّٗ

ٖ ِ،التميز اؼبؤسسي يف الدين اإلسبلمي

ٕٗ
َُّ

ٗ ِ،تقوًن األداء اؼبؤسسي
ُ ِ،ٗ،مفهوـ تقوًن األداء اؼبؤسسي

َُْ

ِ ِ،ٗ،مبادئ تقوًن األداء اؼبؤسسي

َُٓ

ّ ِ،ٗ،أسس تقوًن األداء اؼبؤسسي

َُٕ

ْ ِ،ٗ،أىداؼ تقوًن األداء اؼبؤسسي

َُٖ

ٓ ِ،ٗ،أنبية تقوًن األداء اؼبؤسسي

َُٗ

ٔ ِ،ٗ،دكاعي كمربرات تقوًن األداء اؼبؤسسي

َُُ

ٕ ِ،ٗ،طرؽ تقوًن األداء اؼبؤسسي

ُُُ

َُ ِ،دراسات تناكلت تقوًن كربسُت األداء اؼبؤسسي

َُِ

ُُ ِ1نبذة عن اؼبديرية العامة للتخطيط كضبط اعبودة بوزارة الًتبية كالتعليم بسلطنة عماف

ُٓٓ

ُ ِ،ُُ،اؽبيكل التنظيمي للمديرية العامة للتخطيط كضبط اعبودة

ُٕٓ

ِ ِ،ُُ،اختصاصات اؼبديرية العامة للتخطيط كضبط اعبودة بوزارة الًتبية كالتعليم

ُٖٓ

ط

ّ ِ،ُُ،عمليات اؼبديرية العامة للتخطيط كضبط اعبودة بوزارة الًتبية كالتعليم

ُّٔ

ْ ِ،ُُ،مؤشرات اؼبديرية العامة للتخطيط كضبط اعبودة بوزارة الًتبية كالتعليم

ُْٔ
ُٔٔ

ُِ ِ،اػببلصة

ُٗٔ

الفصل الثالث :منهجية الدراسة
ُ ّ،التمهيد

ُٗٔ

ِ ّ،منهج الدراسة

ُٗٔ

ّ ّ،ؾبتمع الدراسة

َُٕ

ْ ّ،عينة الدراسة

ُُٕ

ٓ ّ،أداة الدراسة

ُٕٕ

ٔ ّ،الصدؽ كالثبات ألداة الدراسة

ُٖٗ

ُ ّ،ٔ،الصدؽ لبلستبانة (ُ)

ُٖٗ

ِ ّ،ٔ،الثبات لبلستبانة (ُ)

َِٔ

ّ ّ،ٔ،الصدؽ لبلستبانة (ِ)

َِٔ

ْ ّ،ٔ،الثبات لبلستبانة (ِ)

ُِٗ

ٕ ّ،اؼبعاعبة اإلحصائية اؼبستخدمة يف ربليل أداة الدراسة

ُِٗ

ٖ ّ،اػببلصة

ُِِ



الفصل الرابع :النتائج

ِِِ

ُ ْ،التمهيد

ِِِ

ِ ْ،عرض نتائج الدراسة

ِِِ

ُ ْ،ِ،اإلجابة عن السؤاؿ األكؿ

ِِِ

ِ ْ،ِ،اإلجابة عن السؤاؿ الثاين

ِٕٔ
ي

ِٕٔ

ّ ْ،اػببلصة
الفصل اػبامس :مناقشة نتائج أسئلة الدراسة كالتوصيات

َِٖ

ُ ٓ1التمهيد

َِٖ

ِ ٓ،مناقشة نتائج أسئلة الدراسة

َِٖ

ٓ ُ،ِ،مناقشة النتائج اؼبتعلقة بالسؤاؿ األكؿ

َِٖ

ٓ ِ،ِ،مناقشة النتائج اؼبتعلقة بالسؤاؿ الثاين

ََّ

ّ ٓ،اإلجراءات التحسينية اؼبقًتحة للمديرية

َِّ

ْ ٓ،توصيات الدراسة

ُّٓ

ٓ ٓ،مقًتحات الدراسة

ُّٕ

قائمة اؼبصادر كاؼبراجع

ّّْ

اؼببلحق

ّّْ

ك

قائمة الجداول
الصفحة

الجدول
اعبدكؿ ِ :ُ،اختصاصات مكتب اؼبدير العاـ للمديرية العامة للتخطيط كضبط اعبودة

ُٗٓ

اعبدكؿ ِ :ِ،اختصاصات دائرة التخطيط كاالحتياجات

َُٔ

اعبدكؿ ّ :ِ،اختصاصات دائرة اعبودة.

ُُٔ

اعبدكؿ ْ :ِ،اختصاصات دائرة اإلحصاء كاؼبؤشرات

ُِٔ

اعبدكؿ ٓ :ِ،عمليات اؼبديرية العامة للتخطيط كضبط اعبودة

ُّٔ

اعبدكؿ ٔ :ِ،مؤشرات اؼبديرية العامة للتخطيط كضبط اعبودة

ُْٔ

اعبدكؿ ُ :ّ،توزيع ؾبتمع الدراسة حسب مكاف العمل

َُٕ

اعبدكؿ ِ :ّ،توزيع أفراد العينة حسب النوع

ُُٕ

اعبدكؿ ّ :ّ،توزيع أفراد العينة حسب العمر

ُِٕ

اعبدكؿْ :ّ،توزيع أفراد العينة حسب اؼبؤىل العلمي

ُْٕ

اعبدكؿ ٓ :ّ،توزيع أفراد العينة حسب اػبربة الوظيفية

ُٕٓ

اعبدكؿ ٔ :ّ،توزيع أفراد العينة حسب اؼبستول الوظيفي

ُٕٔ

اعبدكؿ ٕ :ّ،عبارات ا﵀ور األكؿ اليت تقيس اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار القيادة

ُٖٕ

اعبدكؿ ٖ :ّ،عبارات ا﵀ور الثاين اليت تقيس اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار االسًتاتيجية

َُٖ

اعبدكؿ ٗ :ّ،عبارات ا﵀ورالثالث اليت تقيس اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار اؼبوارد البشرية

ُُٖ

اعبدكؿ َُ :ّ،عبارات ا﵀ور الرابع اليت تقيس اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار الشراكات كاؼبوارد

ُِٖ

اعبدكؿ ُُ :ّ،عبارات ا﵀ور الثاين اليت تقيس اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار العمليات

ُّٖ

اعبدكؿ ُِ :ّ،عبارات ا﵀ور الثاين اليت تقيس اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار االسًتاتيجية

ُْٖ

اعبدكؿ ُّ :ّ،عبارات ا﵀ور الثاين اليت تقيس اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار نتائج اؼبوارد البشرية
اعبدكؿ ُْ :ّ،عبارات ا﵀ور الثالث اليت تقيس اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار نتائج آّتمع

ُٖٓ
ُٖٔ

ل

اعبدكؿ ُٓ :ّ،عبارات ا﵀ورالرابع اليت تقيس اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار نتائج األداء الرئيسية

ُٕٖ

اعبدكؿ ُٔ :ّ،صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات االستبانة بشكل عاـ

َُٗ

اعبدكؿ ُٕ :ّ،صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات ا﵀ور األكؿ

ُّٗ

اعبدكؿ ُٖ :ّ،صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات ا﵀ور الثاين

ُْٗ

اعبدكؿ ُٗ :ّ،صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات ا﵀ور الثالث

ُٓٗ

اعبدكؿ َِ :ّ،صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات ا﵀ور الرابع

ُٔٗ

اعبدكؿ ُِ :ّ،صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات ا﵀ور اػبامس

ُٕٗ

اعبدكؿ ّ :ِِ،معامبلت االرتباط ﵀اكر االستبانة (ُ)

ُٖٗ

اعبدكؿ ِّ :ّ،تشبعات العبارات مع معيار القيادة

َُِ

اعبدكؿ ِْ : ّ،تشبعات العبارات مع معيار االسًتاتيجية

َِِ

اعبدكؿ ِٓ :ّ،تشبعات العبارات مع معيار اؼبوارد البشرية

َِّ

اعبدكؿ ِٔ :ّ،تشبعات العبارات مع معيار الشراكات كاؼبوارد

َِْ

اعبدكؿ ِٕ :ّ،تشبعات العبارات مع معيار العمليات كاػبدمات كاؼبنتجات

َِٓ

اعبدكؿ ِٖ :ّ،نتائج ألفا كركنباخ للتحقق من ثبات األداة

َِٔ

اعبدكؿ ِٗ :ّ،صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات االستبانة بشكل عاـ

َِٖ

اعبدكؿ َّ :ّ،صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات ا﵀ور األكؿ

َُِ

اعبدكؿ ُّ : ّ،صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات ا﵀ور الثاين

ُُِ

اعبدكؿ ِّ :ّ،صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات ا﵀ور الثالث

ُِِ

اعبدكؿ ّّ :ّ،صدؽ االتساؽ الداخلي لعبارات ا﵀ور الرابع

ُِّ

اعبدكؿ ّْ :ّ،معامبلت االرتباط ﵀اكر االستبانة (ِ)

ُِْ

اعبدكؿ ّٓ :ّ،تشبعات العبارات مع معيار نتائج اؼبستفيدين

ُِٔ

اعبدكؿ ّٔ :ّ،تشبعات العبارات مع معيار نتائج اؼبوارد البشرية

ُِٕ

م

اعبدكؿ ّٕ :ّ،تشبعات العبارات مع معيار نتائج آّتمع

ُِٕ

اعبدكؿ ّٖ :ّ،تشبعات العبارات مع معيار نتائج األداء الرئيسية

ُِٖ

اعبدكؿ ّٗ :ّ،نتائج ألفا كركنباخ للتحقق من ثبات األداة

ُِٗ

اعبدكؿ َْ :ّ،مقياس مستول التطبيق

ُِِ

اعبدكؿ ُ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كاآلكبرافات اؼبعيارية ؼبعايَت مبوذج التميز األكركيب

ِِّ

اعبدكؿ ِ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كاآلكبرافات اؼبعيارية عبميع ا﵀اكر

ِِٓ

اعبدكؿ ّ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كاآلكبرافات اؼبعيارية ؼبعيار القيادة

ِِٕ

اعبدكؿ ْ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كنسبة التطبيق للمعايَت الفرعية ؼبعيار القيادة

ِِٗ

اعبدكؿ ٓ:ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كاآلكبرافات اؼبعيارية ؼبعيار االسًتاتيجية

ُِّ

اعبدكؿ ٔ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كنسبة التطبيق للمعايَت الفرعية ؼبعيار االسًتاتيجية

ِّْ

اعبدكؿ ٕ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كاآلكبرافات اؼبعيارية ؼبعيار اؼبوارد البشرية

ِّٔ

اعبدكؿ ٖ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كنسبة التطبيق للمعايَت الفرعية ؼبعيار اؼبوارد البشرية

ِّٖ

اعبدكؿ ٗ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كاآلكبرافات اؼبعيارية ؼبعيار الشراكات كاؼبوارد

َِْ

اعبدكؿ َُ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كنسبة التطبيق للمعايَت الفرعية ؼبعيار الشراكات كاؼبوارد

ِّْ

اعبدكؿ ُُ:ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كاآلكبرافات اؼبعيارية ؼبعيار العمليات

ِْٓ

اعبدكؿ ُِ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية للمعايَت الفرعية ؼبعيار العمليات كاػبدمات كاؼبنتجات

ِْٕ

اعبدكؿ ُّ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كاآلكبرافات اؼبعيارية عبميع معايَت النتائج

َِٓ

اعبدكؿ ُْ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كاآلكبرافات اؼبعيارية ؼبعيار نتائج اؼبستفيدين

ُِٓ

اعبدكؿ ُٓ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كنسبة التطبيق للمعايَت الفرعية ؼبعيار نتائج اؼبستفيدين

ِْٓ

اعبدكؿ ُٔ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كاآلكبرافات اؼبعيارية ؼبعيار نتائج اؼبوارد البشرية

ِٔٓ

اعبدكؿ ُٕ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كنسبة التطبيق للمعايَت الفرعية ؼبعيار نتائج اؼبوارد البشرية

ِٖٓ

اعبدكؿ ُٖ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كاآلكبرافات اؼبعيارية ؼبعيار نتائج آّتمع

َِٔ

ن

اعبدكؿ ُٗ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كنسبة التطبيق للمعايَت الفرعية ؼبعيار نتائج آّتمع

ِِٔ

اعبدكؿ َِ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كاآلكبرافات اؼبعيارية ؼبعيار نتائج األداء الرئيسية

ِْٔ

اعبدكؿ ُِ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية كنسبة التطبيق للمعايَت الفرعية ؼبعيار نتائج األداء الرئيسية

ِٔٔ

اعبدكؿ ِِ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية ﵀اكر االستبانة (ُ) حسب متغَت اؼبؤىل العلمي

ِٖٔ

اعبدكؿ ِّ :ْ،نتائج ربليل التباين األحادم لبلستبانة (ُ) حسب متغَت اؼبؤىل العلمي

ِٗٔ

اعبدكؿ ِْ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية ﵀اكر االستبانة (ُ) حسب اؼبستول الوظيفي

َِٕ

اعبدكؿ ِٓ :ْ،نتائج ربليل التباين األحادم لبلستبانة (ُ) حسب متغَت اؼبستول الوظيفي

ُِٕ

اعبدكؿ ِٔ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية ﵀اكر االستبانة (ِ) حسب متغَت اؼبؤىل العلمي

ِِٕ

اعبدكؿ ِٕ :ْ،نتائج ربليل التباين األحادم لبلستبانة (ِ) حسب متغَت اؼبؤىل العلمي

ِّٕ

اعبدكؿ ِٖ :ْ،اؼبتوسطات اغبسابية ﵀اكر االستبانة (ِ) حسب اؼبستول الوظيفي

ِْٕ

اعبدكؿ ِٗ :ْ،نتائج ربليل التباين األحادم لبلستبانة (ِ) حسب متغَت اؼبستول الوظيفي

ِٕٓ

س

قائمة الرسوم البيانية واألشكال
الصفحة

ا لرسم البياني
الشكل ُ :ُ،مبوذج التميز األكركيب

ُّ

الشكل ِ :ُ،ـبطط مبوذج الدراسة

ُْ

الشكل ُ :ِ،دكرة ديبنج

ِٖ

الشكل ِ :ِ،ثبلثية جوراف

َّ

الشكل ّ :ِ،اؼبفاىيم األساسية للتميز

ْٔ

الشكل ْ :ِ،مبوذج التميز األكركيب

ّٓ

الشكل ٓ :ِ،منطق الرادار

ُُٖ

الشكل ٔ :ِ،اؽبيكل التنظيمي للمديرية العامة للتخطيط كضبط اعبودة

ُٖٓ

الرسم البياين ُ :ّ،توزيع أفراد العينة حسب النوع

ُِٕ

الرسم البياين ِ :ّ،توزيع أفراد العينة حسب العمر

ُّٕ

الرسم البياين ّ :ّ،توزيع أفراد العينة حسب اؼبؤىل العلمي

ُْٕ

الرسم البياين ْ :ّ،توزيع أفراد العينة حسب اػبربة الوظيفية

ُٕٓ

الرسم البياين ٓ :ّ،توزيع أفراد العينة حسب اؼبستول الوظيفي

ُٕٔ

الرسم البياين ُ :ْ،مستول تطبيق معايَت مبوذج التميز األكركيب

ِِّ

الرسم البياين ِ :ْ،مستول تطبيق معايَت اؼبمكنات لنموذج التميز األكركيب

ِِٓ

الرسم البياين ّ :ْ،مستول تطبيق اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار القيادة

َِّ

الرسم البياين ْ :ْ،مستول تطبيق اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار االسًتاتيجية

ِّْ

الرسم البياين ٓ :ْ،مستول تطبيق اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار اؼبوارد البشرية

ِّٗ

الرسم البياين ٔ :ْ،مستول تطبيق اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار الشراكات كاؼبوارد

ِْْ

الرسم البياينٕ :ْ،مستول تطبيق اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار العمليات كاػبدمات كاؼبنتجات

ِْٖ

ع

الرسم البياين ٖ :ْ،مستول تطبيق معايَت النتائج لنموذج التميز األكركيب

َِٓ

الرسم البياين ٗ :ْ،مستول تطبيق اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار نتائج اؼبستفيدين

ِْٓ

الرسم البياين َُ :ْ،مستول تطبيق اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار نتائج اؼبوارد البشرية

ِٖٓ

الرسم البياين ُُ :ْ،مستول تطبيق اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار نتائج آّتمع

ِِٔ

الرسم البياين ُِ :ْ،مستول تطبيق اؼبعايَت الفرعية ؼبعيار نتائج األداء الرئيسية

ِٔٔ

ف

قائمة المالحق
الصفحة

الملحق
اؼبلحق أ :قائمة بأظباء ا﵀كمُت

ّّْ

اؼبلحق ب :استبانة الدراسة (ُ)

ّّٓ

اؼبلحق ج :استمارة استبانة (ِ)
اؼبلحق د :خطاب تطبيق أداة الدراسة يف اؼبديرية

ِّْ
ّْٕ

ص

قائمة االختصارات


ق

ىجرية

ـ

ميبلدية

د.ؾ

دكف الكاتب

د.ت

دكف تاريخ

د.ـ

دكف اؼبكاف

د.ف

دكف الناشر

د.ط

دكف الطبعة

ص

صفحة

ج
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ط
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