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أرسل مقالك
يسعد مجلة عالم اجلودة أن تستقبل مقالك أو بحثك لنشره ضمن أعداها وذلك طبقا لشروط 
النشر التالية سياسة النشر يف املجلة طبيعة املجلة، هو التخصص الفني والتطبيقي لكل ما 
يتعلق بتطبيقات اجلودة ونظمها اإلدارية، و املجلة ملتزمة بنشر املعلومة يف ضوء هذه السياسة 
بشرط أن تتحقق يف املقاالت أو املوضوعات أو البحوث أو أي مشاركة الشروط اآلتية : 1. أن 
يكون املقال أو البحث من إعداد الكاتب نفسه. 2. أال يكون مت نشره يف مجات تشبه طبيعة 
النشر يف مجلة عالم اجلودة. 3. توفر شروط املقال من الناحية اللغوية و الفنية يف املقاالت 
املرسلة. 4. توفر شروط البحث العلمي يف كل بحث مرسل إلى املجلة. 5. تقبل املجلة كل 
البحوث باللغة العربية أو االجنليزية نظرا لطبيعة املجلة العلمية. 6. أال يقل البحث أو املقالة 
املرسلة إلى املجلة عن صفحة واحدة من صفحات word و أال يزيد عن 10 صفحات بخط 
حجمه16 مبا فيه الرسومات و اجلداول. 7. متنح األهمية للمقاالت املترجمة. 8. أن تكون 
املقاالت و البحوث يف ضوء طبيعة املجلة العلمية و اإلدارية. 9. للمجلة احلق يف نشر أو عدم 
نشر املقال أو البحوث املرسلة إليها، مع إبداء األسباب لصاحب العمل من اجل التوضيح. 10. 

يفضل إرسال السيرة الذاتية للمؤلف

يتم إرسال املقاالت عبر البريد اإللكتروني التالي:
info@alamelgawda.com

مجلة عالم اجلودة أول مجلة علمية عربية متخصصة بشتى علوم اجلودة كانت البداية بفكرة وهى 
أن يكون لنا بيت يأوي محبني اجلودة مبختلف إنتمائتهم ومبختلف مجاالتهم حيث انطلقت الفكرة 
من مهد حلم ظل يراودنا لتخرج إلى النور من خالل كوكبة من عاملنا العربي قبلت التحدي وأخذت 
على عاتقها أمانة إخراج مجلة علمية عربية متخصصة يف علوم اجلودة فكانت مجلة عالم اجلودة 
نرحب بكل محبي اجلودة وعشاقها,نرحب بكل قلم حر وجرئ ليتناول مشكالت اجلودة وهمومها 
يف عاملنا العربي , نرحب بكل من كان لديه علم وقرر أال يكتمه ليقف بني ثنايا أفكاره ليحتكره 
لنفسه فقط , نرحب بكل معطاء أتخذ قراره بأن يكون نافعا لنفسه ولآلخرين وألمته التي تصارع 
من أجل تبوء مكانتها بني األمم املتقدمة نرحب بكل باحث عن معلومة رمبا يجدها لدينا لنكون 

سببا يف أن ميسك بقلمه يوما ويواصل العطاء نرحب بكم جميعا يف عاملنا عالم اجلودة

كلمة جملة عامل اجلودة

مجلة عالم اجلودة مجلة علمية دورية متخصصة تصدر عن مؤسسة التقنية للتطوير واالستشارات 
وأنظمة اجلودة. أردنا بتواجدنا أن نكون أول مجلة عربية متخصصة يف كل أفرع وعلوم وتطبيقات 

اجلودة والبيئة والسالمة والصحة املهنية
وغيرها من أنظمة اجلودة وذلك من خالل:
1.مقاالت متخصصة يف شتى علوم اجلودة

2.أبحاث علمية عربية ودولية
3.مقابالت لرواد اجلودة يف العالم العربي وعامليا 4.متابعة كل ما هو جديد يف عالم اجلودة من 

أخبار ومنتجات ومواصفات
اجلودة  مجاالت  شتى  يف  متخصصة  عربية  بكوادر  مدعمني  ودوليا.  عربيا  ومؤمترات  وندوات 
إليها,  أشد احلاجة  باتت يف  ثقافة اجلودة يف مجتمعات عربية  نشر  أمانة  عاتقها  أخذت على 

حاملني لواء اجلودة عاملنا ومهمتنا توصيله إلى أمتنا العربية والعالم أجمع.

رسالتنا

أمانتنا أمتنا وعاملنا اجلودة والنشر العلمي املتخصص يف عالم اجلودة غايتنا وأن نكون املصدر 
األول يف العالم العربي والعالم أجمع لعلوم اجلودة وتطبيقاتها.

رؤيتنا
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كثر الكالم بني األوساط اإلستشارية و املهتمني بنظام إدارة اجلودة و املنظمات املطبقة له حول التعديل املنتظر فى مواصفة نظام إدارة اجلودة ISO 9001:2008 الى اإلصدار 

اجلديد ISO 9001:2015 والذى متوقع ومخطط صدوره فى منتصف سبتمبر 2015 وقد إطلعت كما غيرى من املهتمني بنظام إدارة اجلودة على مسودة املواصفة الدولية 

) DIS ( وللوهلة األولى ظننت أن هناك تغير كبير فى املواصفة حيث مت إعادة صياغة املواصفة بشكل مختلف وتغيرت من 8 بنود الى 10 بنود ومت توزيع بعض البنود بشكل 

مختلف عن موقعها فى املواصفة احلالية ووجدت مصطلحات جديدة مثل معلومات موثقة وإدارة اخملاطر وظهور أكبر لكلمة القيادة و التخطيط وإتساق املنظمة وغيرها 

وأخذت قرارا بأن هناك تغير كبير وجوهرى فى املواصفة, ولكن وبعد قراءة متعمقة وأكثر تركيزا وبعد أن أمسكت بقلمى وورقة بيضاء أخذت أسجل نقاط التعديل وما هو 

جديد باإلصدار املتوقع خلصت الى نتيجة بأنه ليس هناك تغيرا فى متطلبات نظام إدارة اجلودة ISO 9001 من اإلصدار احلال لسنة 2008 الى اإلصدار اجلديد لعام 2015 

وكانت بعض دالئلى املدونة فى ورقتى تؤكد لى هذا التوجه وقد فكرت أن أقدم لكم قراء عالم اجلودة نبذة عن هذه التعديالت و التغيرات فى املصطلحات وألقدم لكم ما 

يدعم وجهة نظرى تلك فى هذه املقالة املوجزة عن اإلصدار اجلديد للمواصفة .

املواصفة ISO 9001:2015 هى حاليا قيد مراحل التعديل و اإلصدار وننتظر فى شهر مايو القادم صدور ) FDIS ( املسودة النهائية للمواصفة الدولية وأن ما صدر حتى األن 

هو ) DIS ( مسودة املواصفة الدولية وأن تاريخ اإلصدار املقرر للمواصفة كما ذكرت من قبل هو سبتمبر 2015 , وقد مت أخذ أراء ووجهات نظر ملنظمات كثيرة على مستوى 

العالم وأفادوا بأن الواضح هو أن التغير الظاهر فى املواصفة هو تغير فى املصطلحات وليس تغير فى املتطلبات وأن التغير فى بعض البنود للمواصفة ما هو اال شرح 

ملتطلبات فى املواصفة ISO 9001 منذ بداية إصدارها فى العام 1987.

املواصفة ونص عام وتعريفات عامة وضعت لعموم  التى هى جزء من هيكل  و  النص مرتبط مبفاهيم محددة  أن  املواصفة على حقيقة  التغيرات فى  وتقدم بعض هذه 

مواصفات النظم اإلدارية وأن هذه النصوص و التعريفات العامة مثل مصطلح معلومات موثقة و التى جأت بدال من الوثائق و السجالت وكذلك إزالة مصطلحات مثل دليل 

اجلودة وممثل اإلدارة ومصطلحات أخرى مت تغيرها مثل مزود خارجى ) External Provider ( بدال من مورد ) Supplier ( وقابلية التطبيق ) Applicability ( بدال من إستثناء ) 

Exclusion ( و املالحظ أنه فى كل هذه احلاالت وغيرها أن املتطلبات لم تتغير و الذى تغير هو فقط املصطلح وهكذا فى أماكن كثيرة من التغيرات التى طرأت فى مسودة 

املواصفة.

وقد كان الداعى من وراء التعديل فى املواصفة وإصدار جديد هو -1 مواكبة التغيرات و التطلعات اجلديدة للمنظمات مبختلف أنواعها, -2 إعطاء املواصفة مرونة أكبر 

ثابتة  -4 وضع أسس  املنظمات,  داخل  العمل  لتنظيم  توفير طرق متكاملة   3-  , املهنية وغيرها  و الصحة  و السالمة  البيئة  اإلدارية األخرى مثل  للتكامل مع األنظمة 

لنظام إدارة اجلودة للسنوات العشر القادمة , -4 عكس متطلبات بيئة العمل املعقدة واملتغيرة ملواكبة سرعة التغير املطلوبة فى السنوات القادمة , -5 ضمان اإلستجابة 

ملتطلبات مستخدمى املواصفة اجلدد و الذين سيطبقون املواصفة مستقبال, -6 تعزيز قدرة املنظمات على تطوير و حتسني األداء وإدارة اخملاطر وحتقيق رضاء العمالء.

يبقى فى اخلتام أننى وكمستخدم للمواصفة ISO 9001 وكإستشارى ومدرب فى نظم إدارة اجلودة كنت أتوقع مزيدا من التركيز على أحد اجلوانب املهمة فى املنظمات وهو 

مراقبة اجلودة للمنتجات و اخلدمات وكنت أتوقع أن يكون هناك تركيزا أكبر على إظهاره وإفراد بند رئيسى له فى املواصفة ألن هذا البند ومن خالل خبرتى ال يجد التقدير و 

األهمية من قبل املنظمات فى تطبيقه وذلك نتيجة لعدم ظهوره بوضوح فى املواصفه وإهداره فى عدة بنود منفصلة , كما أن موضوع مراقبة اجلودة للمنتجات أو اخلدمات 

من املواضيع املعقدة و الشائكة و التى حتتار فيها املنظمات وخصوصا التى هى فى بداية تطبيق نظام إدارة اجلودة.

أحبائى قراء عالم اجلودة اليوم تصدر مجلتكم بعدد جديد حاولنا بقدر املستطاع أن يكون ملبيا لتطلعاتكم فى احلصول على معلومات ونقل اليكم خبرات ممن خطو بأيديهم 

مقاالت أو أبحاث أو حاالت دراسية وعملية ونضعها بني أيديكم ال شئ سوى أن نكون فى خدمتكم وخدمة عاملنا العربى ,,,, مرحبا بكم فى العدد التاسع جمللة عالم اجلودة.

ISO 9001:2015
مصطلحات جديدة وليست تغير واضح فى املتطلبات

اإلفتتاحية

بقلم رئيس التحرير
 مهندس / مجدى خطاب
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اآليزو تنشر Six Sigma كمواصفة بجزأين
DMAIC في صيغة اآليزو ينبغي أن تقلّل التجزئة وتنّسق أفضل الممارسات

 Six Sigma وهي طريقة تعتمد على البيانات لتحسني 
من  بجزئني  كمواصفة  نشرت  األداء،  وجودة  األعمال 
 Six تطوير  مّت  )ISO(.وقد  للتقييس  الدولّية  املنّظمة 
عام  يف  موتوروال  شركة  قبل  من  األصل  يف    Sigma
1986 لتحسني عملّيات الّتصنيع بهدف ٪99.99966 من 
املنتجات اخلالية من العيوب )أي3.4 أخطاء يف املليون(.
القطاعات  من  العديد  يف  املنهجّية  هذه  تطّبق  اليوم 
والصغيرة  الكبيرة  املؤّسسات  يف  املجاالت  مختلف  ومن 

للعملّيات واخلدمات بهدف :
على  تستند  قرارات  واّتخاذ  العملّيات  حتسني  حتقيق 

أسس إحصائّية.
قياس نتائج األعمال مع مستوى من اإلعتماد .

التهيؤ حلاالت عدم اليقني )اإلرتياب(.
القصير  املدى  يف  واملنافع   , املرتفعة  العائدات  دمج 

واملتوّسط  والطويل .
إزالة الهدر , العيوب واألخطاء.

املزمنة  املشاكل  لتحديد   Six sigma استخدام  "ميكن 
يقول  كما   " فّعال  بشكل  األعمال  قضايا  يف  اخلطيرة 
JISC-Statis� رئيس   Michèle Boulanger
التي طّورت  الفرعية  اللجنة  والرئيس املشارك يف   tics
six sig�  املواصفة ." ميكن أن تطّبق املؤّسسات مشروع

ma  لتحقيق رضا العميل ولتصبح أكثر تنافسّية .
وقت  منذ  مو جودة   Six sigma أّن  من  الّرغم  على   "
سابق , فإن وضع أفضل تطبيقاتها معاً يف ظّل مواصفة 
يتابع   " املنهجّية  ويعّزز  آيزو يساعد يف جعلها متماسكة 
Boulanger ." إّن عالمة اآليزو محترمة ومعروفة على 
من  آخر  مستوى  تضيف  فإّنها  ولذلك   , العالم  مستوى 
 six sigma الثقة , وعالوة على ذلك فإّن نشر منهجّية
يف مواصفة آيزو سوف يعّزز مستوى األخذ بهذه املنهجّية 
املستخدمني  ,ويزّود  التجزئة  ويقلّل   , محكمة  يف صيغة 

بأفضل املمارسات املنسجمة مع بعضها بعضاً " .
مشاريع Six sigma تتبع تسلساًل معروفاً من اخلطوات 

 : املثال  سبيل  )على  مالّية  وأهداف  كمّية  أهداف  مع 
تقليل الّتكلفة , أو زيادة الربحّية (,وتعتمد على األدوات 

اإلحصائّية للتعامل مع اإلرتياب .
التطبيق يتطلّب تأسيس بنية حتتّية مع أدوار ومسؤولّيات 
محّددة )على سبيل املثال : حزام أسود , حزام أخضر (.

كمية  طرق   "ISO  13053:2011 اجلديدة  املواصفة 
لتحسني العمليات - Six sigma " تتعامل بشكل خاص 
املوجودة  العمليات  لتحّسن   Six sigma تطبيقات  مع 

وقد أصدرت بجزأين كالتالي :
اجلزء 1 : منهجّية DMAIC : تصف مراحل املنهجّية 

بيان الرموز والمصطلحات :
JISC هيئة استشارية .

ISO/TC ٦٩ اللجنة التقنية في اآليزو.

المقال مترجم من موقع اآليزو :
http://www.iso.org/iso/home/news_index/

news_archive/news.htm?refid=Ref1461

للكاتب األستاذ: محمد الفندى

اخلمسة , عرف , قس , حلل , حّسن , اضبط , وتوصي 
صات  ,التخصُّ األدوار  ,متضّمنة  التطبيقات  بأفضل 

,وتدريب األشخاص املرتبطني باملشروع .
اجلزء 2 : األدوات والتقنّيات :تصف األداوت والتقنيات , 
موضحة يف نشرات , لتستخدم يف كل مرحلة من مراحل 

.DMAIC منهجية
كال الوثيقتني ميكن أن تطبق يف جميع أنواع املؤسسات .
جمعهما  مت  الثاني  واجلزء  األول  اجلزء   ISO 13053  
وتأليفهما بواسطة اللجنة التقنية ISO/TC -69"تطبيق 

SC الطرق اإلحصائية"-اللجنة الفرعية
 7  –"تطبيق األدوات اإلحصائية والتقنية املتعلقة أجل 

”Six Sigma تطبيق
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 اعداد:
محمود حسين ياسين

مدقق دولي معتمد من منظمة اركا
استشاري نظم ادارة الجودة

االدارة  يف  األساسية  املبادئ  من  سوات  حتليل  يعتبر 
اللغة  التخطيط وهو اختصار ألربع كلمات يف  وعمليات 

االنكليزية وهي :
العوامل اخلارجية و العوامل الداخلية

العناصر  من  هي  والفرص  القوة  ومكامن   
الذي  الهدف  الشركة يف حتقيق  تساعد  التي  االيجابية 
من  فهي  والتهديدات  الضعف  مكامن  أليهأما  تسعى 
العناصر السلبية التي حتد من قدرات الشركة يف حتقيق 

هذا الهدف 
داخلية  أمور  هي  الضعف  ومكامن  القوة  ومكامن 
تستطيع االدارة السيطرة عليها والتحكم بها إما الفرص 
خارج  العمل  بيئة   ( خارجية  أمور  فهي  والتهديدات 
تستطيع  وال  املنشود  الهدف  على حتقيق  تؤثر  الشركة( 

االدارة السيطرة عليها والتحكم بها 

التخطيط االستراتيجي والتكتيكي باستخدام 
SWOT حتليل سوات

عملية  من  كجزء  استخدامه  املمكن    فمن 
ميكن  كما  الشركة   يف  االستراتيجي  التخطيط 
بهدف  السوق  حاله  أو  معينة  حاله  استخدامهلدراسة 
التخطيط  عملية  عن  مبعزل  املناسب  القرار  اتخاذ 

اإلستراتيجية الطويلة األمد للشركة.
وبشكل عام فان االستخدام الرئيسي لتحليل سوات يكون 
تسويقية  إستراتيجية  ووضع  السوق  أوضاع  دراسة  يف 
مبنية على فهم مكامن القوة والضعف يف الشركة وماهية 

الفرص والتهديدات للشركة يف السوق. 

يستخدم حتليل سوات بحالتني 
أساسيتني

 خطوات حتليل سوات:

الستينيات  يف  ستانفورد  جامعة  يف  سوات  حتليل  ظهر 
يد  على  الشركة  يف  التخطيط  منهجية  من  كجزء 

العاملألبرت هامفري
الذيقاد مشروع للبحث عن أسباب فشل الشركات الكبرى 
يف التخطيط طويل األمدواعتبر إن هناك )حتليل سوفت(

التخطيطحيث  أثناء  تستخدمه  إن  للشركات  ميكن  الذي 
يرمز أل)أف(إلى الفشل. 

السبعينيات  يف  لهما  محاضرة  يف  وأور  اوريك  ولكن 
سوات  حتليل  فأعطيا  يو(  )دبل  ب  إل)أف(  استبدال 
أسمة الراهن) حتليل سوات( ثم قاما بنشر هذه املنهجية 

كمنهجية مستقلة ميكن للشركات إن تعتمد عليها. 
الشركة  تسعى  الذي  الهدف  بتحديد  سوات  حتليل  يبدأ 
إليتحقيقه بشكل واضح وبعد ذلك نقوم بدراسة العوامل 
 ( الهدف  حتقيق  على  تؤثر  التي  الشركة  يف  الداخلية 
التسويقي  )املزيج  مثل   ) الضعف  ومكامن  القوة  مكامن 
البشرية  واملوارد  والترويج  والتوزيع  والسعر  واملنتج 
هي  والتي  للشركة(  املالي  واملوقف  اإلنتاجية  والقدرات 
من  عليها  والسيطرة  بها  التحكم  وميكن  الشركة  داخل 
على  تؤثر  التي  اخلارجية  العوامل  وندرس  االدارة  قبل 
والوضع  االقتصادي  مثل)الوضع  املنشود  الهدف  حتقيق 
التقنية  والتغيرات  الدميوغرافية  والتغيرات  االجتماعي 
والتشريعات والقوانني اجلديدة ووجود منافسني جدد يف 
السوق( وهي العوامل التي التستطيع االدارة التحكم بها 

والسيطرة عليها. 

الواقعة  املادية  وغير  املادية  اليجابية  االلضعف  وهي 
قطاع  احتكار   ( مثل  سيطرتها  وضمن  الشركة  داخل 
والشهرة  التجارية  العالمة  مثال  التبغ  كصناعة  معني 
للشركة وجود براءة اختراع ملنتج معني لدى الشركة متنع 
املنافسني من تصنيع هذا املنتج املوقع اجلغرايف للشركة 

كالقرب من مواقع املواد األوليةأو املنافذ التسويقية.

مكامن القوة :

الواقعة  املادية  وغير  املادية  السلبية  اخلصائص  وهي 
داخل الشركة وضمن سيطرتها مثل ) العجز عن الوصول 
إلى القنوات التوزيعية ملنتج معني أو سوء جودة منتجات 
الشركات  منافسة  على  القدرة  عدم  وبالتالي  الشركة 

األخرى.
هذه هي العوامل الداخلية إما العوامل اخلارجية فتشمل 

مكامن الضعف :

الواقعة خارج  املادية  املادية وغير  االيجابية  التهديدات: 
مثل  سيطرتها  وخارج  اخلارجية(  العمل  بيئة   ( الشركة 
) وجود سوق جديدة حيث إن السماح لسكان بلد معني 
بدخول بلد أخر دون سمة دخول ) فتح احلدود ( سيؤدي 
بالتأكيدإلى فتح أسواق جديدة يف كال البلدين أو ظهور 
مجاالت جديدة للعمل فإلغاء الدولة الحتكارها لقطاعات 
معينة ) اخلصخصة( سيؤديإلى ظهور فرصعمل جديدة 

للقطاع اخلاص.

الواقعة  املادية  وغير  املادية  السلبية  اخلصائص  وهي 
خارج الشركة ) بيئة العمل اخلارجية( وخارج سيطرتها 
بني  احلدود  فتح  إن  فكما  جديدة  منافسة  وجود   ( مثل 
جديدة  أسواق  يف  االستثمار  فرص  ظهور  يعني  بلدين 
السوق  يف  جدد  منافسني  ظهور  يعني  بنفسالوقت  فأنة 
احمللية من البلد األخرأو وجود سلع بديلة كظهور الطابعة 
احلديثة بدل الطابعة اليدوية القدمية  )اآلالت الكاتبة( 
تتعامل  التي  الشركات  كبير  بشكل  يهدد  ذلك سوف  فن 
اجلديدة  والضرائب  التشريعات  أو  القدمية  السلع  بتلك 
التي قد تفرضها ألدوله وميكن أن تؤثر على إنتاج الشركة 
مثل فرض ضرائب جديدة على إنتاج التبغ أو املشروبات 

أو فرض تعريفات كمركية إضافية

الفرص:

التهديدات :
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1. حتليل سوات هو أداة جلمع البيانات وليس أداة للتحليل هو خطوة يتم اتخاذها ويجب أن يتم التحليل بعد ذلك 
والفرص  والضعف  القوة  نقاط  معرفة  على  يساعدنا  وهذا  اخلطوة  هذه  يف  إلية  وصلنا  مما  واالستفادة  للمتابعة 

والتهديدات للهدف املطلوب حتقيقه.
2. يجب التركيز على الهدف احملدد فمن املمكن إن نضع قوائم طويلة من نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات 
يف الشركة ولكن ذلك الميكن أن يكون مفيدا إال إذا كنا مركزين بشكل مستمر على الهدف احملدد والعلم بان هذا 

النقاط ليست خاصة بالشركة بل بقدرة الشركة على حتقيق الهدف .

يجب االنتباه إلى نقطتني جوهرية عند القيام بتحليل 
سوات وهي: 

 ISO الفوائد املتوّقعة من دمج نظام إدارة اجلودة
Six Sigma 9001  مع منهجية

املواصفات  سلسلة  كانت  إذا  فيما  الناس  بعض  يتساءل 
غير  أو  زائدة   Six Sigmaالـ من  ISO 9000 جتعل 
من  الثامن  البند  إلى  بالتحديد  يشيرون  ,وهم  ضرورية 
تتطلب  إنها  والتحسني"  ISO 9001"القياس,التحليل 
من املؤسسات أن تنشىء إجراءات يف عملياتها من أجل 
التقنيات  باستخدام  البيانات  وحتليل  العمليات  قياسات 
أيضا  املستمر,وهم  التحسني  حتديد  مع  اإلحصائية 
التي   ISO 9004 مواصفة  إلى  جزئي  بشكل  يشيرون 
مشابه جلوائز  ذاتي  تقييم  على  وتشمل  إرشادات  متثل 

اجلودة الوطنية.

التي  العاملية  ISO 9000  بأنه سلسلة من املواصفات  Bryan Carey نظام إدارة اجلودة  يعرف   
حتّدد احلد األدنى من النشاطات التي يتوجب على املؤسسة القيام بها لتحقق التحكم باجلودة وإن نظام إدارة اجلودة 
ISO 9000 هو إطارعمل يتضمن : طرائق هيكلية, عملّيات موثقة , تعريف املسؤولّيات أي أّن نظام إدارة اجلودة يف 

املؤّسسة هوالذي ميكن أن يحّقق املطابقة مع هذه املواصفات و ليس املنتجات التي تقّدمها. 

: ISO 9000 نظرة عامة حول نظام إدارة اجلودة

الكاتب األستاذ محمد الفندى

مقدمة :
أذهان  يف  تدور  والزالت  كانت  وغيرها  التساؤالت  هذه 
واملهندسني  واخلبراء  األعمال  رواد  من  الكثيرين 
واإلقتصاديني,وكان الهدف من هذه الدراسة هو املقارنة 
بني املنهجني ونقاط القوة والضعف وإمكانية التكامل بني 
Six Sig� و منهجية  ISO 9000  نظام إدارة اجلودة

ma باإلستفادة من عدد من دراسات الباحيثني ويف ضوء 
مواصفة اآليزو اجلديدة ISO 13053:1/2  طرق كمية 

لتحسني العمليات - Six Sigma بجزئيها .

نظام اآليزو بحّد ذاته عبارة عن أداة أو وسيلة لتصحيح 
األخطاء وضمان عدم تكرارها.

نظام يحّدد املسؤولّيات اإلدارّية والّصالحيات واحملاسبة 
على األخطاء.

شروط  حتقيق  مدى  من  للتأّكد  وتفتيش  رقابة  نظام 
اجّلودة لتلبية رغبات العمالء واملستهلكني.

ربط أنظمة إدارة اجلودة بالعمليات التنظيمية .
يشجع النمو الطبيعي نحو حتسني األداء التنظيمي عن 

طريق:
1- استخدام مبادئ إدارة اجلودة .

2- تبني منهج العملية .
3- تأكيد دور اإلدارة العليا .

4- متطلبات تأسيس األهداف القابلة للقياس واملرتبطة 
بالوظائف  واملستويات اإلدارية .

5- التوجه نحو التحسني املستمر ورضا الزبون متضمنا 
مراقبة املعلومات عن رضا الزبون كمقياس ألداء النظام .

6- قياس نظام إدارة اجلودة وكذلك العملية واملنتج.
7- أخذ االعتبارات القانونية والتنظيمية .

8-االنتباه إلى إتاحة املوارد .

إرضاء  ضمان  هدفه  مرن  نظام    ISO 9000 الـ 
طريق  عن  واملستهلكني  الزبائن  ورغبات  احتياجات 
الّرقابة الّصارمة على جودة املنتج والتقّيد بها طاملا بقي 
 ISO اعتبار  و ميكن  وينتج,  قائما  املؤسسة  أو  املصنع 

9000 هو إحدى اخلطوات املوجهة لرضاء  املستهلك .
اجلودة  إدارة  نظام  تطبيق  من  الرئيسية  الفوائد  ماهي 

ISO 9000  ؟
إلضافة  فرصة  للمنظمات   ISO 9000 ويقدم  يعطي 
مستمر  بشكل  أدائهم  ولتحسني  نشاطاتهم  إلى  القيمة 

بالتركيز على عملياتهم الرئيسية .
إدارة  نظم  جعل  على  كبيرة  تأكيدات  تضع  املواصفات 
التحسني  وعلى  املنظمات  عمليات  إلى  األقرب  اجلودة 
متضمنة  األعمال  نتائج  حتقيق  وبالتالي   . لها  املستمر 

رضا الزبائن واألطراف املعنية األخرى.
ملواصفات  تبنيها  املنظمة يف  إدارة  نظرة  تكون  أن  يجب 
نظام إدارة اجلودة هو عمل استثماري مربح و ليس فقط 

ملجرد نيل الشهادة.
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 Linderman )2003,( يف   Six Sigma تعريف  مّت 
p. 195 حيث ظهرت احلاجة لديه ولدى كّتاب آخرين يف 
prestigious Jour� املتقدمة  العمليات  إدارة  "مجلة 

مت  حيث   ”nal of Operations Management
تقدمي التعريف التالي:

Six sigma هي طريقة ممنهجة ومنظمة حلّل املشاكل 
اجلديد  واملنتج  للنظام  اإلستراتيجي  التطوير  أجل  من 
وعلمية  إحصائية  طرق  على  تعتمد  اخلدمة,  وتطوير 
لتحقيق تخفيضات كبيرة يف معدالت العيوب التي عّرفها 
الرئيسية.  الناجت  متغّيرات  يف  حتسينات  أَو  و/  العميل 
وقد مّت تطوير Six Sigma  يف األصل من قبل شركة 
موتوروال يف عام 1986 لتحسني عملّيات الّتصنيع بهدف 
٪99.99966 من املنتجات اخلالية من العيوب )أي 3.4 

أخطاء يف املليون(.
مواصفتها  اآليزو  للتقييس  الدولية  املنظمة  أطلقت 
ISO 13053 بجزأين حتت عنوان " طرق كمية لتحسني 
اخلمسة  اخلطوات  أن  حيث   "  Six Sigma-العمليات
 DMAICبـ املعروفة  سيجما  ستة  مشروع  عملية  يف 
تعطي كل فريق تطبيق وكل مؤسسة مدخالت ومخرجات 
وأدوات وتقنيات واضحة ومعرفة بشكل جيد . وتساعد 
"املزمنة"  املشاكل  بني  التفريق  يف  واضح  بشكل  الفرق 
مع  التعامل  األفضل  من  أنه  وتوضح  "احلاّدة"  واملشاكل 
املشاكل احلادة  بطرق احلل الهدفية مثل 8D أو الطرق 

. ISO 9004:2009 التي مت احلديث عنها يف
القطاعات  من  العديد  يف  املنهجّية  هذه  تطّبق  اليوم 
والصغيرة  الكبيرة  املؤّسسات  املجاالت يف  مختلف  ومن 

للعملّيات واخلدمات بهدف :
1- حتقيق حتسني العملّيات واّتخاذ قرارات تستند على 

أسس إحصائّية .
2- قياس نتائج األعمال مع مستوى من اإلعتماد.التهيؤ 

حلاالت عدم اليقني )اإلرتياب(.

ISO 13053 تساعد املنظمات لكي تصبح منافسة ولكي تدحض العيوب والهدر وهذه املواصفة هي مزج بني منهجية 
DMAIC وبني األدوات والتقنيات املتوافقة معها .تقترح املواصفة بأن يتم تكامل إدارة املخاطر وعدم التأّكد مع 

نظام املراجعة املرحلّية.

ويف مايلي أساسيات املنهجية كما وضحتها املواصفة اجلديدة :

Six Sigmaنظرة عامة حول
3- دمج العائدات املرتفعة , واملنافع يف املدى القصير واملتوّسط  والطويل .

4- إزالة الهدر , العيوب واألخطاء.
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ISO 9000 هو البداية فقط:
األداء في كل مجال من 

هذه اجملاالت
 Sixاجلودة تأتي من نظام املنشأة , طرق اجلودة مثل الـ
Sigma تدير العمل بفعالّية أكبر عندما يتم دمجها مع 
وق إلى  نظام تشغيل املؤسسة والعملّيات , من أبحاث السُّ
حياة  دورة  خالل  بالعملّية  التحكم  إلى  اجلودة  تخطيط 
 Six Sigmaاإلدارة . على املنشأة التي تنوي تقدمي الـ
فحص نظم التشغيل لديها لفهم أين تقع العملّيات التي 
على  الطرق،  من  مجموعة  إدخال  أو  تعديل  إلى  حتتاج 
البيانات وأساليب حل املشكالت )مثل  أساس استخدام 
أنظمة  حتسني  يف  تساعد  أن  ميكن  التي   )DMAIC
املنشأة  يساعد  أن  أيضاً  لهذا  ميكن  للمنشأة.  التشغيل 
أحد  أيضاً  باستمرار،وهذا  القائم  النظام  حتسني  يف 
متطلبات ISO 9001. املؤّسسات التي تتبع هذا الطريق 
متيل إلى حتقيق قدر أكبر من اإلنتاجيَّة ورضا العمالء 
اخلاصة  وق  السُّ يف  املستدامة  التنافسية  موقع  وعلى 

مبجالهم.
و  التدريب  من  يستفيدون  املؤّسسة  أعضاء   
التعليم وتطبيقات طرق الـSix Sigma , إنهم يصبحون 
فهم  و  اإلحصائي  التفكير  بطرق  ومعرفة  كفاءة  أكثر 
إدارة  نظام  الناجتة خالل  والتطبيقات  العملّية  متغيرات 
 Six Sigmaاجلودة . فائدة أخرى هامة من دمج طرق الـ
يف نظام إدارة اجلودة هو تلك الفرصة جلمع وتخزين نواة 
فية عن كل مشروع أو عملّية .هذه املعرفة )عن رضا  معرِّ
العميل,التصميم من أجل التصنيع,مقدرة العملّية ,وبيانات 

جميع املشاريع  مبختلف 
أحجامها حتاول التركيز على 

ثالثة أمور أساسية :
1- رضاء الزبون   
2- األداء املالي   

3- رضاء املوظفني  
أشار بعض الباحثني إلى أن هناك نقاط ضعف إضافة 
إلى نقاط القوة يف نظام إدارة اجلودة منهم على سبيل 
نقاط  ذكر  حيث   JEAN-PAUL SOURIS املثال 

القوة يف اآليزو :
بعني  أخذت  العميل  متطلبات  أن  اإلثبات  يحمل   -1

اإلعتبار .
2- يظهر التزام الشركة باملتطلبات. 

عدم  نعالج  وكيف  نعمل  ماذا  باإلجراءات  يصف   -3
مطابقة بدون انتظار شكاوى الزبائن .

4- يعتمد على حلقة PDCA يف التحسني .
بينما يرى أن هناك أيضا نقاط الضعف التالية :

أو  ن الشركة  التي تدل على حتسُّ 1- ال ميلك املؤشرات 
ن اخلارجي . التحسُّ

2- ال يصنِّف العمليَّات وال يهتّم إال بالعمليات املهمة .
من  عليها  احلصول  ميكن  إضافية  فوائد  ذكر  وباملقابل 

: Six Sigma تطبيق
1- ترّكز على ما يهم الزبون. 

2- توصف بعمق نشاطات العملية من خالل البحث عن 
املتغيرات املؤثرة. 

3- وجود إدارة ترّكزعلى حتديد املشاكل الناجتة عن 

4- العمليات غير اجليدة. 
5- قوية با ستخدامها لألدوات العملية واإلحصائية. 

من  املؤسسة  يف  العاملني  كل  مع  املساهمة  قوة   -6
الدراسات وحتى العمال .

يكون  أن  ميكن  الذي  املوّرد  اإلعتبار  بعني  تأخذ   -7
املشكلة.

8- تنظيم مركب )مستويات ال سيجما ( .
األدوات  بعض  حّدد   Bryan Carey األستاذ  أن  كما 
واملنهجيات اإلضافية التي توفرها الستة سيجما لشركة 

أو مؤسسة لديها اآليزو :
1- صوت العميل كتعريف للجودة .

املدخالت  حتسني“  عملية  مفهوم  على  التركيز   -2
”احلرجة أكثر من ”املخرجات ” وذلك عن طريق التركيز 
باألعراض  اإلهتمام  من  أكثر  اجلذرية  األسباب  على 

فقط. 
3- استخدام مصفوفة املنفعة القائمة على القيمة إلختيار 
املشاريع ودعم اإلستراتيجة والنتائج على املدى القريب .
4- تصبح املنظمة معرفة ,ويتم حتديد األدوار )احلزام 

األسود، القادة، الداعمون “املمولون“( 
5- يخلق نوع من اإلعتمادية من أجل التحسني .
6- الكتلة احلرجة من املوارد لتحسني العملية .

املواصفة األخيرة ISO 13053 تطرقت ملوضوع العالقة 
بينها وبني مواصفة نظام إدارة اجلودة ISO 9000 حيث 
ذكر أن مبادىء اجلودة املبينة يف مواصفات إدارة اجلودة  
واقعية  منهجيَّة  إلى  تدعو   ISO9001 و    ISO 9000
وممارسة  اجلودة  لتحقيق  العملّية  منهج  القرار,  إلتِّخاذ 
الّتحسني املستمر . وإن طرق الـSix Sigmaهي أدوات 

قوية لتحقيق أعلى مستويات.  

الوثوقية أثناء اخلدمة(سوف يتم نقلها إلى فرق املشروع 
للمشروع  املعرفة  نواة  بترسيخ  يقومون  والذين  املتتابعة 
الذي تعتمد استمراريته عليها على املدى الطويل لتجنب 
أو  املهمني  األشخاص  أحد  يغادر  املعلومات عندما  فقد 
من  النهائيون  املستفيدون  هم  العمالءواملمّولون  يتقاعد. 
دمج الـSix Sigma مع نظام إدارة اجلودة بإعطاء منتج 
أفضل , تكاليف أقل وبالنتيجة منتج ثابت بشكل أفضل 

من املنتجات املسلّمة.
وبالتالي جند بأن الـSix Sigma تؤمن منهجية لتحقيق 
 ISO مواصفة  يف  وضعت  معينة  ومتطلبات  أهداف 

9000 مثل :
 الوقاية من العيوب يف جميع املراحل من التصميم وحتى 

انتهاء العملية ووصول املنتج إلى الزبون .
التقنيات اإلحصائية املطلوبة لتأسيس وضبط والتحقق 

من مقدرة العملية وخصائص املنتج .
ونظام  العملية   , باملنتج  املتعلقة  العيوب  يف  التحقيق 

اجلودة .
التحقيق املستمر جلودة املنتجات واخلدمات.

فالـSix Sigma تدعم ISO 9000 وتساعد املؤسسات 
يف حتقيق متطلباته ,وكذلك األمر فإن اآليزو9000 مبا 
ميتلك من قوة يف التوثيق يساعد يف حتسني عملية نظام 
اإلدارة متضمنة الـSix Sigma. والننسى أن عملية كهذه 

حتتاج إلى تدريب جيد حتى نصل إلى النتائج املتوّقعة.
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اجلدول التالي يبني بعضاُ من متطلبات نظام إدارة اجلودة ISO 9000 والتي ال يستطيع تأمينها , وميكن أن تقوم منهجية الـSix Sigma بسد هذه الثغرة وحتقيق هذه املتطلبات 
من خالل األدوات القوية التي متتلكها :

بيان الرموز :
Zvalue: مستوى السيجما أو قيمتها 

ppm: األجزاء في المليون 
DPMO: عدد العيوب في مليون فرصة

MSA: نظام تحليل القياسات 
Cp: مؤشر مقدرة العملية المحتمل 

CPK: مؤشر مقدرة العملية 
P:  نسبة المعيب في كل عينة

PP: نسبة المعيب المحتملة في كل عينة

املواقع اإللكرتونية :
www.isixsigma.com

www.asq.org
http://www.sixsigmaonline.org

http://www.tkne.net

 ISO 13053 :1 & 2 Quantitative methods in process
improvement — Six Sigma
.ISO 9001 :2008

 Six Sigma Business Scorecard: Ensuring Performance for
Profit ,Book by Praveen Gupta; McGraw-Hill, 2004
 Six Sigma for Quality and Productivit Promotion,Book by
by Sung H. Park

  Comparing and Blending ISO9000 and Lean Six Sigma
 article  by :Bryan Carey
Sigma et ISO 9001:2000rivaux ou partenaires ?  )JEAN- 6
 )PAUL SOURIS

املراجع:
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إعداد / المهندس محمود عبد الراضى
باحث فى علم الجودة

املفاهيم  من  اجلودة  حلقات  مفهوم  يعتبر   
املنظمات  قبل  من  كبيراَ  اهتماما  أخذت  والتي  احلديثة 
خاصة يف ظل العوملة وازدياد حدة التنافس بني املنظمات 
بحيث أصبح التركيز على جودة املنتج أو السلعة ومتتعه 
من  املستهلك  ذوق  توافق  التي  واملميزات  باخلصائص 
متايز  وأن  خاصة  واملنافسة  للنجاح  الرئيسية  املفاتيح 
واخلدمات  السلعة  وتنوع  جهة  من  املستهلكني  أذواق 
املعروضة واجلهات التي تقدمها من جهة أخرى قد شكل 
وسط  يف  أقدامها  تثبيت  لكي حتاول  للمنظمات  حتدياَ 

هذه الدوامة .
من هنا شكلت حلقات اجلودة جزءاَ كبيراَ من احلل بحيث 
ما  جودة  لتحسني  املنظمات  يد  يف  فعالة  أداة  أصبحت 
التنافس  أداة  هي  اجلودة  فإن  معروف  هو  ومما  تنتجه 
أو  املقدمة  السلعة  أو  اخلدمة  صعيد  على  سواء  حالياَ 
فهذه  املؤسسة  يف  الداخلية  العمليات  على صعيد  حتى 
ضاع  وتنفيذها  أدائها  يف  بجودة  تتمتع  لم  إن  األخيرة 

الكثير من الوقت واملوارد والتجهيزات سدى.

العاملية كانت  اليابان من احلرب  بعد خروج   
لكنها  رديئة,  وجودة  منخفضة  سمعة  ذات  بضائعها 
عملت بعد ذلك على تغيير هذه الصورة وبدأت يف بداية 
الثمانينات  تستلم القيادة, تاركًة وراءها كاًل من أميركا 
اخلالقة  واجلهود  اجلاد  العمل  من خالل  وذلك  وأملانيا 
املرتفعة  واإلنتاجية  العالية  اجلودة  لتحقيق  املوجهة 
واإلبداع . وقد بدأت دوائر اجلودة ألول مرة يف اليابان 
يف عام 1962 م، وبحلول 1980م.  زاد عدد دوائر اجلودة 
100000 كانت حلقات اجلودة واحدة من  أكثر من  إلى 
األدوات املهمة والرئيسية التي عملت على نشر  مفهوم 
اجلودة والتحسني املستمر, فحلقات اجلودة مثاًل سمحت 
Toy�   1979 ببروز 70000  فكرة جديدة يف شركة  سنة
ota كان مصدرها املستويات التنفيذية يف الشركة.  وقد 
 Dr .Juran و Dr. Deming بدأت على يد كٍل من
وتدريب  اجلودة,  حلقات  مفهوم  نشر  على  عمال  اللذان 
العاملني على استخدام تقنيات الرقابة اإلحصائية على 
اجلودة  )Statistic Quality Control,( ويف ضوء 
اجلودة  حلقات  انتشرت  اليابان،  يف  الواضح  جناحها 
داخل الصناعة األمريكية ، مع توقعات كبيرة من اجلميع 
عن نتائجها الفورية. وشاعت حلقات اجلودة، لدرجة أنها 
وصفت يف مجلة Business Week عام 1986 م بأنها 

موضة الثمانينيات.
يف  األفراد  جميع  قيام  أهمية  على   Deming وركز   
وحتليلها  الضرورية  البيانات  وجمع  بالتخطيط  املنظمة 
الرقابة  بعمليات  والقيام   SQC تقنيات   باستخدام 

الضرورية بهدف حتسني اجلودة.

Quality Circles حلقات اجلودة

نشأة ومفهوم حلقات اجلودة:

وعّبر عن ذلك باستخدامه ملا يعرف 
بعجلة دمينج أو دائرة دمينج املوضحة 

بالشكل.
وتتكون هذه العجلة من األقسام األربعة التالية:

Plan: لتطوير أداء العمليات من خالل معرفة ما 
يحدث من أخطاء )املشكالت الواجب مواجهتها( وإيجاد 

األفكار الكفيلة حلل هذه املشاكل من خالل العصف 
الذهني Brainstorming على سبيل املثال.

Do: إجراء بعض التغييرات البسيطة والتجريبية حلل 
املشكلة  وملعرفة فيما إذا كانت هذه التغييرات تساعد 

يف حل املشكلة  بشكل جيد أم ال.

Check: فحص فيما إذا حققت هذه التغيرات 
التجريبية النتائج املرغوبة أم ال, الفحص املستمر يعمل 

على حتديد جودة املخرجات املطلوبة يف كل  وقت 
ليعرف االنحرافات احلاصلة وقت التنفيذ.

Act: عملية تطبيق التغييرات على مستوى كبير والعمل 
على إشراك األشخاص اآلخرين يف األقسام األخرى 

أو حتى املوردين والزبائن ممن سيتأثر بهذه التغييرات 
وكذلك ممن يساعد يف التنفيذ, للحصول على أكبر 

فائدة من  هذه التغييرات.

لتشجيع  فعالة  يابانية  أداة  اجلودة  حلقات 
هذه  اجلودة  العاملني يف حتسني  ومشاركة 
وحل  وحتليل  حتديد  يف  تساهم  احللقات 
مشكالت اجلودة وحتسينهايف مجال عملهم. 
األفكار  تقدمي  يف  تساهم  احللقات  هذه 

اجلديدة للمشكالت املتعلقة باجلودة.
موظف   3-12 من  تتألف  مجموعة  هي  و 
مبهام  يقومون  أنهم  يف  يتشابهون  والذين 
يجمع   ، واحد  مكان  يف  ويعملون  مشتركة 
أسبوعيا  ساعة  عادة  دوري  بشكل  هؤالء 
ويتضمن  الرسمي  العمل  وقت  ضمن 
والطرق  األساليب  بعض  تطبيق  االجتماع 
مت  قد  املوظف  يكون  والتي  اإلحصائية 
تؤثر  التي  املشاكل  لغرض حل  تدريبه عليه 
يعرضون  فهم  وبالتالي  العمل  منطقة  على 
على  احلصول  أجل  من  اإلدارة  على  احلل 

املوافقة لتطبيق احلل املقترح .
لتشجيع  فعالة  اداة  اجلودة  حلقات  ومتثل 
مشاركة العاملني يف حتسني اجلودة و تفسح 
هذه احللقات مجاالً واسعاً ملشاركة اجلميع 
و العمل بروح جماعية بدالً من االداء الفردي 
مما يجعلها مصدراً حيوياً يف تقدمي احللول 
العمل  جوانب  جميع  لتحسني  املقترحات  و 
حلقات  تتميز  و  اجلودة،  حتسني  فيها  مبا 
اجلودة بأنها وسيلة لتنمية امكانيات االفراد 
يتصل  ما  و  خبراتهم  و  قدراتهم  تعزيز  و 
بوظائفهم و مهاراتهم و حتفيزهم للمساهمة 

يف تطوير اساليب العمل لتحسني اجلودة.

مفهوم حلقات اجلودة 
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1- حتسني اجلودة واإلنتاجية يف آٍن واحد.
2- تطور امكانيات العاملني يف ادراك ومعرفة مشكالت 

اجلودة التي حتتاج الى حلول.
3- حتسني االتصاالت بني املجموعات يف املنظمة.

يتعلق  ما  املختلفة سواء  التدريب  بأساليب  االهتمام   -4
بالرقابة االحصائية ام حتديد املشكالت وحلها،

فضاًل عن االساليب املقبولة يف منح احلوافز. 
يتضح مما سبق ان حلقات اجلودة تقدم الدعم والتوجيه 

لتحسني اجلودة، اذ انها تؤدي دوراً اساسياً يف
حتديد مشكالت اجلودة ووضع احللول لها وهذا يتحقق 
يف  كأساس  آنفاً  املذكورة  االهداف  اعتماد  طريق  عن 
تقومي فاعلية حلقات اجلودة. وتتكون حلقات اجلودة من 
يلتقون ملناقشة ومعاجلة مشكالت  مجموعة من االفراد 
اجلودة عن طريق عقد اجتماعات دورية، ويسهم تنظيم 
هذه احللقات يف تفعيل دورها و تسريع عمليات االتصال 
يف املنظمة وحتسني اجلودة بفضل افكار اعضائها، وعلى 
تنظيم  اجلودة  يكون حللقات  ان  اهمية  تعي  ان  املنظمة 
فعال يسمح بالوصول الى القرار باسلوب جماعي، اذ ان 
كل فرد يسهم مبهاراته وخبرته ويصغي لآلخرين مثلما 
الفريق  يضم  ان  يتطلب  اجلودة  أن حتسني  الى  يصغي 
مجموعة من اآلخرون لسماع آرائه. لذا يشير االعضاء 

وهم: 
مباشر  بشكل  املسؤولني  االعضاء  اكثر من  أو  واحد   -1

عن العمل املنجز.
2- واحد او اكثر من الزبائن املتلقني لفوائد العمل.

العمل  يرودون  الذين  املجهزين  من  اكثر  او  واحد   -3
باملواد.

4- احد اعضاء االدارة.
املشكالت  مجال حل  اخلبراء يف  من  اكثر  او  واحد   -5

والقيام بالتحسينات.

تهدف حلقات اجلودة الى عدد من االهداف متثلت باالتي:

اجلودة  حلقات  عليها  اعتمدت  التي  اخلصائص  وأهم 
الفحص يف كافة  إلى  النهائي  الفحص  هي االنتقال من 
املراحل اإلنتاجية, والسعي لتحقيق هذا الهدف من خالل 
تنمية العنصر األكثر أهمية يف املنظمة أال وهو العنصر 
العائلي  العمل  وروح  الفريق  عمل  وتشجيع  البشري, 
وحتقيق الرضا لديهم والثقة من خالل منحهم حرية حل 

مشاكلهم اخلاصة بهم ,
 : بأنها   اجلودة  حلقات  لــ  تعريف   من  اكثر  وهناك   
لتبيان  املتطوعني  العمال  من  تشكيل مجموعات صغيرة 
وحتسني  لتطوير  املناسبة  احللول  ووضع  العمل  مشاكل 
اجلودة  حلقات  اجتماعات  ساعات  وتتراوح  األداء 
الدوام  أثناء  تعقد  شهريا  ساعات  وثالث  ساعتني  بني 
الرسمي  الدوام  انتهاء  وبعد  املؤسسات  لبعض  الرسمي 
الوقت  مقابل  ماديا  تعويضا  ويدفع  أخرى  يف مؤسسات 
بالنسبة  حافزا  يعتبر  ال  وهذا  احلالة  هذه  يف  اإلضايف 
لألعضاء ولكن األهم هو تبسيط وتطوير أداء العمل.كما 
مجموعة صغيرة   : بأنها   اجلودة  حلقات  تعريف  ميكن 
من العاملني يشتركون يف عملية دراسية تعاونية مستمرة 
هدفها الكشف عن املشكالت التي تعترض مسيرة العمل 

و تقدمي احللول املناسبة لها.
أو تعرف بأنها : مجموعة صغيرة من األفراد يف مجال 
العمل ذاته أو ممن  يقوموا بأداء العمل ذاته, يجتمعون 
بشكل  و  األسبوع,  يف  واحدة  ساعة  ملدة  طوعي  بشكل 
منتظم ليتعرفوا على مشاكل العمل ويعملوا على حتليلها 
على  احللول  هذه  عرض  ثم  ومن  لها,  احللول  وإيجاد 

عملية  ومراقبة  املوافقة,  حال  يف  وتنفيذها  اإلدارة 
الكلي,  ألدائهم  املستمر  التطوير  بهدف  وذلك  التنفيذ, 

وإثراء حياتهم الوظيفية.
يف  قدمت  التي  التعاريف  أفضل  من  التعريف  هذا  يعد 

تعريف حلقات اجلودة, وذلك لشموله النقاط التالية:
مجموعة صغيرة من األفراد: لقد مت التوصل من خالل 
التجربة إلى أن العدد األمثل ألفراد احللقة هو من 8 إلى 
منها  الغرض  تفقد  احللقة  أن  القول  وميكن  أفراد,   10
يف حال كان العدد أقل من 5 أفراد ألن أي غياب ممكن 
أن يسبب إلغاء اجتماع احللقة, أو إذا زاد العدد عن 15 
األمر الذي يقلل من مشاركة بعض األعضاء. لذا فاحلد 

األدنى واألعلى هما
)5 الى 10( فى مجال العمل ذاته أو يقومون بذات العمل: 
جميع  يكون  أن  يجب  متجانسة  حلقة  اجلودة  حلقة  إن 
حوله  يدور  الذي  باملوضوع  ومعرفة  علم  على  أعضائها 
النقاش, وميكن لكٍل منهم أن يساهم يف إيجاد حل ملشاكل 

العمل.
الطوعية: إن العاملني يشاركون يف احللقة بشكل طوعي, 
كما أنه ال يوجد أي محددات متنع انضمام األفراد, وهذا 
يف رأيي ما يجعل أفراد احللقة أكثر التزاماً واندماجاً يف 

عمل احللقة.
وجود  إن  أسبوعياً:  ساعة  ملدة  منتظم  بشكل  يجتمعون 
اجتماع أسبوعي يحافظ على استمرار احللقة وانتظامها, 
و بشكل خاص أن هذه االجتماعات يتم التخطيط لها و 

جدولتها بشكل منتظم .
للتعرف على مشاكل العمل وحتليلها وإيجاد احللول لها: 
فكما هو معروف أن العامل أكثر معرفة مبشاكل العمل 
أمام  بالتالي فيعتبر االجتماع هذا فرصة  وكيفية حلها, 
العاملني ملناقشة مشاكل العمل وإيجاد احللول لها, ويعد 
العصف الذهني من أكثر الطرق فاعلية واستخداماً يف 

اجتماعات حلقات اجلودة.

وصياغة  تنظيمي  بناء  اعتماد  ان  سبق  مما  يستخلص 
تنظيمية جيدة حللقات اجلودة يشكل قاعدة اساسية

الى  ويؤدي  ومكوناتها،  عناصرها  بني  التفاعل  لعملية 
للعالقات  مستمر  حتسني  يف  وايجابية  ملموسة  نتائج 

داخل املنظمة ينعكس بصورة سلع ذات جودة عالية.



16

بهدف التطوير املستمر لألداء:  حيث ينتج من حل املشاكل 
املتعلقة بالعمل زيادة اجلودة واإلنتاجية, وتقليل للنفقات 
العالقات  خالل  من  الوظيفية:  احلياة  إثراء  والفاقد. 
والتغييرات  احللقة,  العاملني يف  بني  تنشأ  التي  اجليدة 
اإليجابية يف بيئة العمل, كانتشار ثقافة الفريق, والرضا 
عن ظروف العمل, وميكن لإلدارة حتقيق هذا اإلثراء من 
البشرية.  املوارد  تطوير  وبرامج  التدريب,  برامج  خالل 
احللقة  لهذه  اسم  حتديد  يتم  األول  االجتماع  خالل 
أي  إن  اجتماعاتهم.  بإدارة  يقوم  للحلقة  قائد  واختيار 
وبالتالي  لها,  قائد  يكون  أن  ممكن  احللقة  يف  شخص 
ممكن ألي شخص آخر من احللقة أن يستلم القيادة عند 
االنتهاء من تنفيذ أحد اخلطط أو حل إحدى املشاكل إذا 

رغب أعضاء احللقة بذلك.

وتمر عملية حل المشاكل بعدد من المراحل: 
:Problem Collection: جمع املشاكل

 يتم يف االجتماع األول تشكيل بنك للمشاكل ويتم ترتيبها 
حسب األولوية التي يتفق عليها أعضاء احللقة. 

 :problem Selection اختيار املشكلة
يتم اختيار املشكلة وفقاً ألولويتها والتي ممكن أن 

تتغير وفقاً للظروف احمليطة واملعايير املختارة لترتيب 
األولويات.

:Problem Analysisحتليل املشكلة
 يقوم أفراد احللقة بتحديد األسباب التي أدت حلدوث 

املشكلة والنتائج التي ترتبت عليها وذلك من خالل 
العصف الذهني ويقوم قائد احللقة بالتأكيد على 

مشاركة جميع األفراد يف حتديد عالقة السبب واألثر. 
ويتم جمع عدد كايف من البيانات واستخدام عدد من 

األدوات والتقنيات اإلحصائية للحصول على حقائق, ألنه 
ال مكان لآلراء الشخصية يف منهجية حلقات اجلودة.

:Problem Solution حل املشكلة
 إن البيئة املناسبة والتفكير اجلماعي باإلضافة إلى 

خبرة العمل تولد عدد من احللول املناسبة ليتم اختيار 
احلل األمثل, وعادًة ما يكون األفراد يف مكان وقوع 

املشكلة, األكثر قدرة على حلها و إعطاء احللول األكثر 
جدوى. 

 Management  تقدمي احلل لإلدارة
 :Presentation

يتم عرض املشكلة واحللول التي توصل إليها أفراد 
احللقة أمام اإلدارة من خالل عرض ملدة 20 دقيقة. 

حتقق هذه اخلطوة الرضا والفخر ألفراد احللقة 
نتيجة إدراك اإلدارة جلهودهم وتقديرها باألخص أمام 
نظرائهم يف العمل, كما أنها تشجع احللقات األخرى .

 :Implementation التطبيق
يقوم أفراد احللقة بوضع جدول زمني للتطبيق بعد 

حصولهم على موافقة اإلدارة على احلل املقترح.

 إن التطبيق اجليد وفقاً ملا هو مخطط يعتبر حافز وسبب قوي لرضا العاملني.و ميكن متثيل مراحل عمل حلقات 
اجلودة بالشكل التالي:

مخطط طريقة عمل حلقات اجلودة

:Review And Follow Up  املراقبة واملراجعة
 يقوم أفراد احللقة مبراقبة سير عملية التنفيذ والقيام ببعض التعديالت إذا دعت الضرورة لذلك .
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إن اآلثار امللموسة وغير امللموسة التي ممكن أن نحصل عليها من خالل حلقات اجلودة ميكن أن تتضح فيما يلي:

 :The Impact Of QC أثر حلقات اجلودة

1- خلق حس اجلودة يف كل عمل يقوم به املوظف .
حتديات  ملواجهة  احللقة  أعضاء  حتفيز   -2

ومشكالت العمل .
3- توفير مهارات جديدة لألفراد لم تكن موجودة 

من قبل وتتسم بالطابع التحليلي العلمي .
املنظمة  يف  التخطيطي  املستوى  على  التحسن   -4

عبر تأسيس أهداف واضحة املعالم ودقيقة .
5- االستفادة القصوى من مهارات األفراد العقلية 

وقدراتهم مما ينعكس على أداء احللقة .
اتخاذها  يتم  ألنه  مثلى  قرارات  إلى  الوصول   -6

بشكل علمي .
عن  املوظفني  رضا  زيادة  على  احللقة  تعمل   -7

أعمالهم ألنهم يقوموا بها بشكل مختلف كل مرة .

فوائد حلقات اجلودة:
1- تتطلب احللقات وقت طويل من تدريب األفراد 

عند عدم حتقق النتائج بسرعة. 
2- االستثمار املكلف يف احللقات على صعيد الوقت 

والكلفة .
3- إمكانية حدوث امللل لدى بعض األفراد عند عدم 

حتقق النتائج بسرعة .
4- إشاعة جو الثقة وتعزيزها بني األفراد يستلزم 

جهودا ووقتا كبيرين .
5- متى بدأ استخدام احللقة يجب أن يستمر ألنها 
مرهقة  تكون  وقد  مؤقتة  وليست  متواصلة  عملية 

لإلدارة.
modymax2008@gmail.com

عيوب حلقات اجلودة:
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عدم توازن بطاقات 
قياس األداء املتوازن

إعداد: ناصر عبد المهيمن
nasser_am@hotmail.com

تمهيد:
كفاية  عدم  القرار  متخذ  يعاني  ما  دائماً 
معلومات، إال أن مع إحتدام املنافسة تنامت 
املقاييس  ملجموعة  ميكن  ما  بني  الفجوة 
معلومات  من  توفره  أن  اجلانب  أحادية 
وعدم  قصور  من  بها  ملا  نظراً  ومؤشرات 
الرامية  املساعي  تزايدت  ولذا  شمولية، 
ترجمة  على  القادرة  األدوات  تلك  إليجاد 
اإلجراءات  من  ملجموعة  اإلستراتيجيات 
يف محاولة لتحقيق ما يعرف بتوجيه األداء  
والذي   Directing Performance
األداء  مستويات  ورصد  متابعة  يقتضي 
أو  كانت  داخلية  والظروف احمليطة  الفعلي 
قادرة  متجددة  معلومات  لتوفير  خارجية 
االجتاهات  إلى  األداء  توجيه  إعادة  على 
من  التمكن  وراء  سعياً  وذلك  الصحيحة، 
يعد  فلم  وظروفه.  األداء  على  السيطرة 
ظروفها  على  فقط  ينصب  اإلدارة  إهتمام 
وتسارع  التنافس،  تنامي  فمع  الداخلية، 
التطورات التكنولوجية الفائقة، زادت حاجة 
يف  تساعد  إستراتيجية  آليات  إلى  اإلدارة 

وبالفعل شهدت  بيئة األعمال،  فك طالسم 
بطاقات  ظهور  املاضي  القرن  تسعينات 
لتوفير  محاولة  يف  املتوازن،  األداء  قياس 
للقياس  إطاراً  لتعطي  شمولية  أكثر  نظرة 
بني  العالقة  بيان  على  يقوم  االستراتيجي 
السبب والنتيجة يف محاولة إلحكام الرقابة 
تعد  فلم  اليومية،  العمليات  جذور  على 
الرقابة الفترية -سنوية أو ربع سنوية- ذات 
بكافة  املخاطر  إرتباط  تزايد  مع  جدوى 
التي  تلك  املخاطر  العمليات،  بيئة  مناحى 
بات  ولذا  منها،  التخلص  ميكن  ال  باتت 
مما  معها.وبالرغم  التعامل  الضروري  من 
من  املتوازن  األداء  قياس  بطاقات  شهدته 
إنتشار سريع، والذي كان سبباً رئيسياً فيما 
شهدته البطاقة من تطورات، إال أن الواقع 
العملي وما شهدته بيئة األعمال من تطورات 
سريعة ومتالحقة أثبت عدم مقدرة بطاقات 
قياس األداء املتوازن على حتقيق ما تصبو 
مزيد  إللقاء  محاولة  ويف  توازن.   من  اليه 
من الضوء حول عدم توازن بطاقات قياس 
مجموعة  يلي  فيما  نتناول  املتوازن،  األداء 

احملاور التالية:-
احملور األول: تنامي احلاجة إلدارة مخاطر األعمال:

ومع  مستهدف،  هو  عما  االنحراف  بأنه  اخلطر  تعريف  ميكن 
تنامي تطور وتعقد األعمال والعالقات التجارية تبني عدم قدرة 
األساليب التقليدية على تشكيل طبيعة وحدود املخاطر التي قد 
تتعرض لها مؤسسات األعمال، وهذا ما زاد من معدالت السعي 
اجلاد نحو إيجاد تلك اآلليات القادرة على تعريف وقياس وإدارة 
اخلطر، فقد أدرك اجلميع أن عملية إتخاذ القرار يجب أن تتم 

يف محوريني رئيسيني يتمثل أحدهما يف محور زيادة العائد، يف 
حني يتمثل اآلخر يف تخفيف املخاطر وجعلها ال تخرج عن تلك 
املالية  اإلخفاقات  أسهمت  فقد  تقبلها.  ميكن  التي  املستويات 
كثير  تغيير  يف  الدولية  األعمال  بيئة  شهدتها  التي  املتالحقة 
من مالمح أساليب وطرق إدارة املخاطر، والتي ميكن وصفها 
لعملية  املوجهة  والتقنيات  األساليب  من  شاملة  منظومة  بأنها 
تهيئة البيئة املالئمة للتعامل مع املخاطر نحو تقدير آثارها بعد 
حتديد هويتها ورصد الوسائل والترتيبات املناسبة الستئصال 
ملؤسسة  املالي  املركز  على  شدتها  من  للتخفيف  أو  شوكتها 
بني  العالقة  تتناول  املالية  املخاطر  فإدارة  وصالبته.  األعمال 
العائد املطلوب على االستثمار وبني املخاطر التي تصاحب هذا 
إلى  يؤدي  مبا  العالقة  هذه  توظيف  بقصد  وذلك  االستثمار، 
تعظيم قيمة ذلك االستثمار من وجهة نظر أصحابه، وقد أوضح

Hamilton )( أن إدارة املخاطر تتضمن مجموعة األنشطة 

التالية:-
جتميع املعلومات عن األصول اخلطرة بالشركة . 

حتديد التهديدات املتوقعة  لكل أصل . 
حتديد مواطن املوجودة بالنظام والتي تسمح للتهديد بالتأثير 

يف األصل.
إذا حدث  املنشأة  لها  تتعرض  أن  التي ميكن  حتديد اخلسائر 

التهديد املتوقع . 
عليها  االعتماد  التي ميكن  البديلة  واألدوات  األساليب  حتديد 

لتقليل أو جتنب اخلسائر احملتملة. 
حتديد األساليب واألدوات التي قررت املنشأة االعتماد عليها 

يف إدارة املخاطر احملتملة . 
تواجه  التي  املخاطر  تصنيف  ميكن  أنه  الى  اإلشارة  وجتدر 
املؤسسة تبعاً ملصدر اخلطر، أو تبعاً إلرتباط اخلطر باملؤسسة، 
كما ميكن حتديد  املعلوماتية،  التنافسية  امليزة  أساس  على  أو 
من  كل  يف  الرئيسية  املالية  املخاطر  إدارة  إستيراتيجيات 
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مخاطر  وإستراتيجية حتمل  مفتوح،  املوقف  ترك  إستراتيجية 
محسوبة، وإستراتيجية تغطية كل اخلطر، وبصفة عامة تتطلب 
املمارسة الفعالة إلدارة املخاطر املالية مبؤسسات األعمال ما 

يلي:
املخاطر  إدارة  ملستويات  األعمال  بيئة  استيعاب  مدي  دراسة 
لهذه  السوقية  القيم  حتديد  عند  األعمال  مبؤسسات  املالية 

املؤسسات.
فحص العالقة الفردية بني أدوات إدارة املخاطر املالية باملؤسسة 
وبني مؤشرات خلق القيمة، من أجل اكتشاف تفضيالت وآراء 
إدارة  أهداف  إجمال  وميكن  األدوات.  هذه  جتاه  املستثمرين 
فكرة  التنفيذيني  واملديرين  اإلدارة  مجلس  إعطاء  يف  املخاطر 
املؤسسة ووضع  تواجهها  التي  املخاطر  كافة  كاًل من  كلية عن 
نظام للرقابة الداخلية حتى ميكن احليلولة دون وقوع اخلسائر 
احملتملة، والتأكد من حتقيق العائد املناسب ملا يتم إتخاذه من 
قرارات فإدارة املخاطر سالح تنافسي. فلم يعد الدور الراقابي 
بل ميتد  املخاطر احلالية،  السيطرة على  فقط على  قاصراً 
إلى تطوير الوسائل والنظم الفعالة ملواجهة املخاطر على 
مناسب،  بأسلوب  األنشطة  ممارسة  يكفل  الذي  النحو 
الدوري  للتقييم  إطار  إيجاد  ضرورة  يستدعي  وذلك 
القائمة  الرقابية  املعايير  مناسبة  مدى  على  للتعرف 
التعاون  يحتم  بدوره  وهذا  واملستجدات،  للتطورات 
والتنسيق الكامل بني الدورين الرقابي واالداري لعمليات 
اجلهاز  من  املتواصل  الدعم  خالل  من  املخاطر  إدارة 
الرقابي للعملية اإلدارية وقراراتها ومبا يجنبها التعرض 
للنظرية االقتصادية  ألي نوع من املخاطر. ختاماً، وفقاً 
يسعى  الذين  األفراد  من  مجموعة  فالعالم  الكالسيكية 
مجموعة  ظل  يف  اخلاصة  منافعه  تعظيم  إلى  منهم  كل 
للمستثمرين  ميكن  وبالتالي  حتكمه،  التي  القيود  من 
التنويع بني مجاالت األعمال املختلفة لتحقيق املستويات 
واملخاطرة،  العائد  عنصري  من  لهم  واملقبولة  املناسبة 
ومع سياسات التحرير وإحتدام املنافسة بات على متخذ 
القرار التسليم بأنه ال قرار دون خطر، ولذا بات لزاماً 
اتخاذ كافة التدابير التي تساهم يف احلد من النتائج غير 
املرغوب فيها، وهذا ما ساهم كثير يف تنامي االجتهادات 
احد  باعتبارها  الداخلية  الرقابة  نظم  لتفعيل  الداعمة 
ملا  نظراً  األعمال  مؤسسات  موارد  حماية  محاور  أهم 
لها من إمكانيات تتيح لها الوصول جلذور كافة مجريات 

األمور مبؤسسات األعمال. 

ميكن تعريف الرقابة على أنها أي عمل تقوم به اإلدارة 
لتقوية إحتمال حتقيق األهداف املوضوعة ، وقد تكون 

رقابة مانعة ملنع حدوث األحداث غير املرغوب فيها 
، أو قد تكون كاشفة لكشف وتصحيح ما يحدث من 

أحداث غير مرغوب فيها، أو موجهة لتسبب أو لتشجع 
حدوث حدث مرغوب فيه، كما ميكن تعريفها بأنها 

"عملية ينفذها مجلس اإلدارة وإدارة املنشأة واملوظفون 
اآلخرون، مت تصميمها إلعطاء تأكيد معقول بتحقيق 

احملور الثاني: الرقابة الداخلية يف مؤسسات األعمال:

الثقة يف التقارير املالية، االلتزام بالقوانني واللوائح 
املالئمة، فعالية وكفاءة العمليات".

وعليه ميكن القول بأن الرقابة الداخلية مجموعة من 
املراحل التكاملية الهادفة لتوفير أكبر قدر ممكن من 

احلماية ألصول وموارد 

املؤسسة من خالل خمسة مكونات مترابطة هي:
البيئة الرقابية:

 وهي حتدد مسار املؤسسة، وتؤثر على وعي موظفيها 
بالرقابة، وهي األساس جلميع مكونات الرقابة الداخلية 

األخرى. وتوفر النظام والهيكل.
تقدير املخاطر:

 وهو حتديد املنشأة وحتليلها للمخاطـر املتعلقة بتحقيق 
أهدافها ، وتكّون أساسا لتحديد الكيفية التي يجب أن 

تدار بها املخاطر.
األنشطة الرقابية: 

وهي السياسات واإلجراءات التي تساعد على التأكد 
من أن تعليمات اإلدارة يتم تنفيذها.

املعلومات واالتصال:
 وهي حتديد املعلومات، واحلصول عليها، وتبادلها 

بالشكل ويف الوقت الذي يساعد األفراد على القيام 
مبسئولياتهم.
رقابة األداء:

 وهي عملية تقدر جودة أداء الرقابة الداخلية على مر 
الزمن. 

وغير خفي ما كان لإلخفاقات املالية وحاالت الغش 
والتالعب يف أواخر القرن املاضي من دور ملحوظ 
يف حتفيز الهمم نحو دعم سبل تفعيل نظم الرقابة 

الداخلية مبؤسسات األعمال، انطالقاً من كونها اخلطة 
التنظيمية والطرق املتناسقة التي تتخذ داخل املنظمة 

حلماية أصولها من خالل رفع معدالت التأكد من صحة 
البيانات واملعلومات ومبا يدعم عملية اتخاذ القرارات 

وتعزيز الكفاية التشغيلية، لتشجيع االلتزام بالسياسات 
اإلدارية املوضوعة.

إن شعور األفراد بأن ما يقومون به من أنشطة يحتمل 
أن يخضع للتدقيق واملراجعة بصفة دورية ومستمرة 

ومفاجئه يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على تفعيل 
دور الرقابة الداخلية، وحتى تتم الرقابة على أساس 

سليم، ولكي يتم األداء واإلجناز على النحو الذي حتدده 
األهداف واملعايير املوضوعة وألجل أن تكون الرقابة 
أكثر فاعلية، فال بد من توافر مجموعة من األسس 

واملبادئ مثل:-
1- اتفاق النظام الرقابي املقترح مع حجم وطبيعة 

النشاط الذي تتم الرقابة عليه.
2- حتقيق األهداف على مستوى عاٍل من الفاعلية 

والكفاية والعالقات اإلنسانية السليمة.
3- املوضوعية يف اختيار املعايير الرقابية.

4- الوضوح وسهولة الفهم.
5- تصحيح األخطاء واالنحرافات.

6- توافر القدرات واملعارف اإلدارية والفنية للقائمني 
على أجهزة والرقابة.

7- وضوح املسؤوليات وحتديد الواجبات.
8-  إستمرارية الرقابة.

9- دقة النتائج ووضوحها.

 ختاماً، نود التأكيد على أن إحكام الرقابة على بيئة 
األعمال الداخلية واخلارجية يتطلب تكامل نظم الرقابة 

الداخلية بكل النظم األخرى مبؤسسة االعمال سعياً 
وراء التأكد من أن كل العمليات سائرة مبا يضمن 

احملافظة على املوارد واألصول، وهذا لم يكن ليحدث 
يف ظل أليات التقييم أحادية اجلانب، تلك اآلليات غير 

الشمولية، نظراً إلهتمامها باجلانب املالي فقط.
وعليه كان من الضروري ظهور آليات تقييم حديثة 

تساعد يف توفير صورة شاملة ملتخذي القرارات عن 
مجريات األمور مبختلف أبعادها، وكان من بني تلك 

اآلليات بطاقات قياس األداء املتوازن، حيث حظيت هذه 
اآللية اإلستيراتيجية بقبول واسع النطاق منذ خروجها 

ألول مرة خالل العقد االخير من القرن املاضي.
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من  ميكن  ألدوات  األعمال  مؤسسات  حاجة  تنامي  مع 
اإلجراءات،  من  ملجموعة  إستراتيجياتها  ترجمة  خاللها 
املقياس  فذلك  املتوازن.  األداء  قياس  بطاقات  جاءت 
يعمل   –  Balanced ScoreCard  – اإلستراتيجي 
األهداف  ضوء  يف  ليتم  باملؤسسة  األداء  إدارة   على 
معلومات  نظام  خالل  من  املوضوعة  واالستراتيجيات 
يف  األداء  مستوى  عن  تعبر  بيانية  ورسومات  رقمي 
للقياس  إطاراً  تعطي  األداء  معايير  من  مجموعة  شكل 
االستراتيجي مع بيان العالقة بني السبب والنتيجة، حيث 
تتحول  وبذلك  إلى مناطق عمل،  العمل  بيئة  تقسيم  يتم 
بطاقات قياس األداء املتوازن من كونها نظام قياس لألداء 

ليصبح نظام إدارة إستراتيجية تقود األداء للنجاح.
ملجموعة  اإلستراتيجيات  تترجم  املتوازن  األداء  فبطاقة 
من اإلجراءات، فهي ليست مجرد نظاماً شاماًل لتقومي 
يسعى  متكاماًل  إدارياً  نظاماً  باتت  بل  فحسب،  األداء 
بناء  خالل  من  املؤسساتية،  بالفلسفية  يعرف  ما  لزيادة 
إختراق  قدرات  حتسني  يف  تساعد  تنظيمية  معارف 
عوامل النجاح، وقد تعددت التعريفات التي حاولت بيان 

املقصود بتلك اآللية.
بطاقات  الذي حققته  والعريض  السريع  لالنتشار  نظراً 
املتوازن منذ خروجها يف شكلها األولى يف  قياس األداء 
حيث  التطورات،  من  العديد  شهدت  فقد  1992م،  عام 
كانت تستهدف يف بدايات ظهورها الوصول آللية قياس 
املتوازنة  املؤشرات  من  مجموعة  علي  تستند  متوازنة 
أنها جاءت كمحاولة إلنهاء  باعتبار  واملتعددة،  واملتكاملة 

مرحلة املؤشرات أُحادية اجلانب .
نحو  حتول  املتوازن  األداء  قياس  بطاقات  شهدت  ثم 
مراقبة  من  بذلك  لتتحول  اإلستيراتيجية  النماذج 
وذلك  نفسها،  األهداف  علي  التركيز  إلي  املؤشرات 
سعياً وراء خلق نوع من الترابط بني املجاالت واألهداف 
املؤسسية، وبالتالي متكنت بطاقات قياس األداء املتوازن 

من بيان عالقة السبب والنتيجة. 
إلى  املتوازن  األداء  أن دخلت بطاقات قياس  لبست  وما 
بدال  اإلستيراتيجية،  اإلتصال  أساليب  صياغة  مرحلة 
من اختيار مؤشرات القياس مت البدء باختيار املتغيرات 
املؤسسة تسير علي  للتأكد من كون  تنفيذها  نريد  التي 
اإلدارة,  إلي  القياس  من  ننتقل  وبهذا  الصحيح  الطريق 
ومن  اإلستراتيجية،  إلي صياغة  املؤشرات  مراقبة  ومن 
هنا بدأت مرحلة جديدة لبطاقات قياس األداء املتوازن 

عرفت بأنها "مرحلة اخلرائط اإلستراتيجية". 
املؤشرات  مراقبة  من  التحول  مت  املرحلة  هذه  ففي 
األهداف  علي  التركيز  إلي  األهداف  حتقيق  ومتابعة 
بني  الترابطية  العالقات  بيان  خالل  من  وذلك  نفسها، 
صورة  تشكلت  وهكذا  املؤسسية،  واألهداف  املجاالت 
متكاملة ملجاالت العمل والنشاط داخل املؤسسات، وذلك 
واجلسور  والروابط  السير  وطرق  املواقع  بهدف حتديد 

احملور الثالث: بطاقات قياس األداء املتوازن
املوجودة بني النقاط، فاخلريطة اإلستراتيجية هي منوذج  
التي  ولألطراف  املؤسسات،  ألنشطة  متكامل  افتراضي 
األداء  تؤثر يف طريقة عمالها. وذلك من خالل معادلة 

املؤسسي املتكامل التالية:
متكاملة  أدارة   + لإلستراتيجية  متكاملة  مؤشرات 

لإلستراتيجية = نتائج متكاملة
تعريف  إعادة  علي  تساعدنا  اإلستراتيجية  فاخلرائط 
صناعة  يف  املؤسسة  طريقة  باعتبارها  اإلستراتيجية 
How The Organization Creates Val�  القيمة

ue موزعة علي األطراف  األربعة  املوردين & املوظفني 
& العمالء & املساهمني عبر مجاالتها األربعة األساسية 
التدريب.  والتطوير  والتسويقية&  والتشغيلية&  املالية& 
فصناعة القيمة يف املؤسسة ال تكمن يف القيمة السوقية 
ألسهمها، وال يف القيمة النقدية ملا متلكه من أصول فقط، 
بل يف قدرتها علي توليد قيمة من املخرجات التي تقدمها 
للعمالء، ومن غير املمكن زيادة قدرة املؤسسة علي توليد 
قيمة لعمالئها دون تطوير إستراتيجيتها ووضع خريطة 

إستراتيجية محددة املسارات.

احملور الرابع: عدم قدرة بطاقات قياس 
األداء املتوازن على التوازن

املتوازن  األداء  قياس  بطاقات  جاءت  فقد   
أُحادية اجلانب، حيث  املؤشرات  كمحاولة إلنهاء مرحلة 
من  اإلدارية  اإلستراتيجية  األول حتول  جيلها  خالل  مت 
االعتماد على املؤشرات املالية وحدها إلى االعتماد على 
قدرة  لقياس  املالي  اجلانب  يف  تتمثل  جوهرية  جوانب 
النقدية،  والسيولة  املالية  التدفقات  إدارة  على  املؤسسة 
وجانب العميل لتحديد قطاعات السوق املستهدفة ومدى 
لقياس  الداخلية  العمليات  إختراقها، وجانب  النجاح يف 
التشغيلية،  والعمليات  اإلنتاج  إدارة  على  املؤسسة  قدرة 
كفاءة  بقياس  يهتم  والذي  والتعليم  النمو  جانب  وأخيراً 
رأس املال البشري يف املؤسسة.ومن الغريب أن بطاقات 
من  كثير  على  شاهدًة  كانت  املتوازن  األداء  قياس 
إحكام  أن  أيضاً  الغريب  من  أنه  كما  املالية،  اإلخفاقات 
الرقابة على بواطن األمور داخل مؤسسات األعمال كان 

هذا  ليس  البطاقات،  تلك  وجود  وراء  الرئيسي  الدافع 
فحسب بل إن هذه البطاقات جاءت لتوفر نظرة شاملة 
هذه  من  وبالرغم  القرارات،  ملتخذي  األمور  بواطن  عن 
الدوافع وهذه املسلمات والبديهيات إال أن هذه البطاقات 
لها أن  لم تتمكن من حتقيق ما كان مرجو منها. وكيف 
تتمكن من حتقيق املأمول منها دون أن تلتفت ملا يجري 
حولها من إهتمام متزايد بحد أهم محاور حماية موارد 
وأصول مؤسسات األعمال، إن غض بصر بطاقات قياس 
مما  بالرغم  الداخلية  الرقابة  محور  عن  املتوازن  األداء 
شهدته ساحة األعمال الدولية من حاالت غش واختالس 
خالل العقد االخير من القرن املاضي جعل من توزان هذه 

البطاقات يشوبه كثير من الشكوك.
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فقد جاءت بطاقات
ففي بيئة تتسم بتعاظم عدد وحجم وأثر ما   
يجول بها من مخاطر، ما كان جلموع املهتمني بشئون املال 
واألعمال واإلقتصاد أن يتجاهلوا ما للرقابة الداخلية من 
أثر واضح يف تقويض قوى الفساد. ولذا فقد شهد العقد 
األخير من القرن املاضي والعقد االول من القرن احلالي 
الداخلية، فقد  الرقابة  بكافة سبل دعم  متنامي  إهتمام 
واملخاطر،  الرقابة  توءامة  فكرة  األخيرة  اآلونة  يف  ساد 
"توأمة  يف  تتمثل  ذلك  قبل  السائدة  الفكرة  كانت  فقد 
للرقابة  ملا  اجلميع  إدراك  أن  إال  واملخاطر"،  العائد 
الداخلية من دور يف توفير ذلك القدر املالئم من احلماية 
ملا تنهجه مؤسسات األعمال من سياسات وما تتبعه من 
العائد  كلمة  ليبدل  يتحول  السائد  الفكر  إجراءات جعل 
املرتبطة باملخاطر بكلمة الرقابة، ليصبح الفكر اجلديد 

يقوم مبدأ "توأمة الرقابة واملخاطر".
مالحقة  يف  الداخلية  الرقابة  ونظم  آليات  تنامي  ومع 
وحتول،  وتغير  تضخم  من  األعمال  مخاطر  تشهده  ملا 
تراجعت قدرة بطاقات قياس األداء املتوازن على توفير 
من  وإستراتيجياتها  األعمال  مؤسسات  إليه  حتتاج  ما 
توازن وشمول، فقد ظهرت يف األونة األخيرة بوادر ألفكار 
تنادي بضرورة أن تخضع بطاقات قياس األداء املتوازن 
لعمليات إعادة هيكلة ميكن من خاللها حماية ما حققته 
املنوط  دورها  لها  البطاقات من جناحات، ويحفظ  هذه 
شموليًة  واألكثر  إتزاناً  األكثر  املقاييس  تلك  توفير  يف 
يف ظل بيئة بات فيها التغير هو السمة األكثر إستقراراً 

وإستمراراً.
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توالت جناحات وتطورات بطاقات قياس األداء املتوازن منذ مت اإلعالن عنها ألول مرة يف عام 1992م ، إال أن توالي اإلخفاقات املالية لكثير من مؤسسات األعمال الدولية، بات 
جلياً للجميع عدم قدرة هذه البطاقات على توفير ما كان منعقد عليها من آمال وما كان يصبوا إليه متخذي القرارات من مؤشرات أكثر شمولية.

فمع تنامي ما يحيط بعملية إتخاذ القرار من ظروف عدم تأكد بات األمر أكثر خطورة، ولذا فقد بات على مؤسسات األعمال ضرورة املوازنة بني ما تنتهجه من سياسات إستثمارية 
وبني ما تطبقه من نظم رقابية حتى تتمكن من تعظيم ما لديها من ثروات، فلم يعد من املنطقي استئثار سياسات تعظيم االرباح بإهتمام متخذي القرارات ورسم السياسات 

مبؤسسات االعمال، فقد آن األوان لنظم الرقابة الداخلية أن تستعيد ما لها من دور مبا لديها من إمكانيات.
ولذا نود التأكيد على أن توفير احلماية اللزمة ملوارد مؤسسات االعمال لن يتأتى دون تضافر االليات والنظم واللوائح والقوانيني، فقد أثبت الواقع العملي عدم وجود تلك اآللية 
القادرة على الوقوف صامدة يف مواجهة ما تشهده بيئة االعمال من تطورات وتغيرات، فمع انفتاح االسواق تالشت القيود وبالتالي فقد تنامت معدالت إخفاق مؤسسات األعمال 
يف حتقيق ما تصبوا إليه من تقدم وإستمرار، ودون حدوث تكامل بني ما توفره األساليب اإلدارية من إبتكارات مع ما متوج به األساليب اإلحصائية من أدوات يف ظل ما توفره 

القوانني واللوائح من مسارات لن تتمكن مؤسسات األعمال من حتقيق ما ترجوه من جناحات.

اخلالصة واخلامتة:

املراجع:
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أ.عباس عبد الحفيظ
كلية العلوم التجارية  جامعة تلمسان-ملحقة مغنية-الجزائر

abbasabdelhafidh@gmail.com 

هدفت هذه الدراسة الى بحث مفهوم توظيف تكنولوجيا 
حتقيق  أجل  من  اجلزائرية  اجلامعات  يف  املعلومات 
مفهوم  على  التعرف  خالل  من  العالي  التعليم  جودة 
االهمية  و  االلكتروني   التعليم  و  املعلوماتية  تكنولوجيا 
و  الكشف  الى  الدراسة،  هذه  تتطرق  و  يكتسيها  الذي 
التعليم  جتربة  تطبيق  تعيق  التي  باملشكالت  االحاطة 
احللول  وإعطاء  اجلزائرية.  اجلامعات  يف  االلكتروني 
املناسبة التي من شأنها  جتاوز تلك املشكالت واإلعداد 
النطالقة مبنية على أسس سليمة مستوحاة من جتارب 
عاملية يف هذا املجال وتكتسب برامج التعليم االلكتروني 
أهميتها يف الوقت الراهن من قدرتها على جتاوز مشكلة 
يف  الفكري  النتاج  ضخامة  عن  الناجت  أملعريف  االنفجار 
العلمية واإلنسانية املختلفة. وحتاول اجلامعات  احلقول 
اجلزائرية اليوم، االفادة من برامج التعليم اإللكتروني يف 
تطوير العملية التعليمية. وبالرغم من وجود خطوات مهمة 
توفير  مستوى  على  أالجتاه خاصة  هذا  قد حتققت يف 
األجهزة واملختبرات وتامني االتصال بشبكة أالنترنت إال 
ان األساليب التقليدية يف التعليم هي السائدة يف عموم 

اجلامعات اجلزائرية. 
الكلمات املفتاحية:

 – املعوقات  التقنية-   – العالي  التعليم  جودة  ضمان   
تكنولوجيا   – االلكتروني  التعليم  التقليدي-  التعليم 

املعلومات -اجلامعة اجلزائرية .

والتكنولوجي  املعريف  بالتفجر  احلالي  العصر  يتسم   
للحاسوب  املتزايد  واالستعمال  االتصاالت  نظم  وانتشار 
الذي  األمر  اإلنترنت،  شبكة  استخدام  يف  والتوسع 
الدول  بدأت  وقد  إلكترونية.  كونية  قرية  العالم  جعل 
وحملو  املعلوماتية  للتربية  املتزايدة  باألهمية  تشعر 
وتدريبية  تعليمية  بيئة  توفير  خالل  من  احلاسوب  أمية 
بالتطور  يتميز  األفراد يف عصر  اهتمام  تفاعلية جتذب 

املتسارع والتغير املستمر ،ويعتبر توظيف تقنية املعلومات 
واإلنترنت يف التدريب والتعليم من أهم مؤشرات حتول ا 
املجتمع إلى مجتمع معلوماتي، ألن ذلك سيسهم يف زيادة 
كفاءة وفعالية نظم التعليم، ويف نشر الوعي املعلوماتي، 
وبالتالي سيسهم يف بناء الكوادر املعلوماتية التي تنشدها 
املنظومة  حتول  و   ، احلالي)1(  العصر  يف  املجتمعات 
الى  التعليم،  يف  التقليدية  األساليب  من   ، التعليمية 
التعليم االلكتروني،  أساليب جديدة معتمدة على برامج 
ثالثية  مفهوم  بتغير حقيقي يف  تكون مسبوقة  ان  يجب 
التعليم التقليدية ) االستاذ ، الطالب،  املؤسسة التعليمية 
وعصرية  حداثة  أكثر  تعليمية  عملية  الى  وحتويلها   ،)
وتشمل عناصرها : االستاذ العصري ، الطالب اإليجابي 
، اجلامعة العصرية ، تكنولوجيا التعليم املتقدمة ، املناهج 
التعليمية املتطورة والتعليم غير املنهجي. وال بد لنا قبل 
دراسة برامج التعليم االلكتروني، ان نراجع واقع العملية 
التعليمي  فالنظام  اجلزائرية.  اجلامعات  يف  التعليمية 
يتمركز اليوم حول املقرر الدراسي وفقا ألسلوب التلقني 
بشكل  التحريرية  االمتحانات  على  ويعتمد  واحلفظ، 

رئيسي لتقييم مستوى الطلبة.  
ولكن الوضع الفعلي الذي أخذته املقررات الدراسية يف 
اجلامعات اجلزائرية خالل األعوام املاضية اختلفت متاما 
، إذ أصبح الكتاب املنهجي او بديله )املالزم املستنسخة( 
يف  التعليمية  العملية  منظومة  يف  األهم   العامل  هي 
واالجتماعية  اإلنسانية  باالخص  التخصصات  معظم 
التي تدرس يف اجلامعات اجلزائرية. ان هذا الواقع قد 
افرز معه الكثير من الظواهر السلبية، والتي استفحلت 
يف السنوات األخيرة وهي ظاهرة الغش وعزوف الطلبة 
ان  طاملا  طبيعية  نتيجة  وهي  احملاضرات.  حضور  عن 
التقييم النهائي للطالب يقتصر على مقدار ما حفظه وما 
يتمكن من تذكره يف ساعة االمتحان بصورة مشروعة او 
أي  ان طالب  الظاهرة  تبعات هذه  غير مشروعة. ومن 
التي يفترض  املعلومات  يتذكرون  مرحلة يف معظمهم ال 
النهائية  والنتيجة  السابقة.  املرحلة  يف  درسوها  إنهم 
لتراكمات هذا الواقع هو تخرج اعداد كبيرة من الطلبة ال 
ميتلكون املهارة واخلبرة الالزمة ملواجهة متطلبات احلياة 
العملية، ولعل البعض من هؤالء الطلبة ينخرط يف برامج 

التعليم االلكتروني وضمان جودة التعليم العالي في 
اجلزائر

أ.كريم عبد الكريم   
كلية العلوم االقتصادية بالمركز الجامعي عين تموشنت - الجزائر

  abdelkrim_krim13@yahoo.fr

امللخص:

املقدمة 
:)Introduction(

الدراسات العليا، ويقدر للكثير منهم ان يكونوا مستقبال 
تدريسيني يف تخصصاتهم املوضوعية. )2( 

اجلزائر  يف  العالي  التعليم  على  القائمون  أدرك  لقد 
احللول  إيجاد  على  وعملوا  الظاهرة،  هذه  خطورة 
هذا  يف  املقدمة  املقترحات  أهم  من  ولعل  لها،  املناسبة 
ليس  االلكتروني،  التعليم  برامج  نحو  التوجه  هو  الشأن 
بوصفه ترفا تقنيا، بل حال فاعال للكثير من املشاكل التي 
األخيرة  السنوات  التعليمية، فخالل  العملية  منها  تعاني 
التعليم  مجال  يف  الدخول  اجلزائرية  اجلامعات  حاولت 
املستلزمات  من  الكثير  توفير  الى  وسعت  االلكتروني، 

واألدوات الضرورية الالزمة إلجناح هذه التجربة.
واحلاجات  املتطلبات  من  مجموعة  توجد  االشكالية: 
التعلم  جتعل  والتي  احلالي،  العصر  علينا  فرضها  التي 
املستحدثات  كأحد    -)E-Learning(اإللكترونى
عنه،  بديل  ال  الذي  االستراتيجي  اخليار  التكنولوجية- 
ومن هذه احلاجات:احلاجة إلي التعليم املستمر، واحلاجة 
إلي التعليم املرن، واحلاجة إلي التواصل واالنفتاح علي 
اآلخرين، باإلضافة إلي التوجه احلالي جلعل التعليم:غير 
مبني  تعلم  احلياة،  مدي  تعلم  والزمان،  باملكان   مرتبط 
ويقول  فعال.  تعلم  ذاتي،  تعلم  احلالية،  احلاجة  علي 
بوالية  ستانفورد  جامعة  من  كيوبان  الري   البروفيسور 
اجلامعات،  تغير  ال  اجلديدة  التقنيات  إن   " كاليفورنيا: 
استخدام  من  تتمكن  لكي  اجلامعات  تتغير  أن  يجب  بل 

التقنيات اجلديدة بصورة فعالة".
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إن التحدي الكبير الذي يواجه جامعاتنا اليوم، هو كيف 
تتغير اجلامعات لتواجه متطلبات املستقبل، مبا يف ذلك 
موقعاً  وحتتل  فعاالً،  توظيفاً  املختلفة  التقنيات  توظيف 
وعموماً  للمعلومات"،   السريع  الطريق   " يسمى  فيما 
لتوظيف  مهيأة  تكون  لكى  العالي  التعليم  جامعات  فان 
فيها  يتوفر  أن  يجب  بفعالية،  التكنولوجية  املستحدثات 

بنية حتتية جيدة، ونظام تعليمى مرن، وإدارة فعالة.
وهذا ما دفع الباحثني إلى كتابة هذه الورقة لعلها تفيد 

فى محاولتها اإلجابة عن األسئلة التالية:
ما املقصود بتكنولوجيا التعلم اإللكترونى؟

ما املقصود بجودة التعليم العام؟ وكيف يتم حتقيقها؟.
ملاذا تكون تكنولوجيا التعلم اإللكترونى ضرورة حتمية فى 

التعليم اجلامعي؟
فى  اإللكترونى  التعلم  تكنولوجيا  توظيف  متطلبات  ما 

التعليم اجلامعي ؟
التعلم  تكنولوجيا  توظيف  تواجه  التى  التحديات  ما 

اإللكترونى فى التعليم اجلامعي ؟
هذا  سمات  من  سمة  هي  التقنية  :إن  الدراسة  اهداف 
األعباء  من  الكثير  اإلنسان  عن  ّخففت  والتي  العصر، 
عبر  اآلفاق  صوته  وأوصلت  البعيد  له  فقربت  املؤرقة، 
الفضاء املفتوح الذي أصبح متسعاً للجميع يف آن واحد، 
ومن احلكمة استخدام مثل هذه التقنيات، أن استخدام 
)تقنيات التعليم( باستخدام احلاسوب واالنترنت وتنفيذه 
يف صفوف الدراسة من خالل استخدام عارض والسبورة 
الذكية و املختبرات االفتراضية مقبوال بل ومطلوبا يف ، 
فإن  املختلفة،  الدراسية  املواد  البيانات   Data show
هذا األمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لتدريس بعض 
املواد العلمية إذ أن تدريسها قد يكون أصعب من املادة 
نفسها، فمن املعروف من يزاول مهنة تدريس أن الطلبة 
بسبب  العلمية  املواد  تعلم  يف  جمة  صعوبات  يواجهون 
جتريدات  من  تتضمنه  وملا  جهة،  من  التراكمي  بنائها 

متعددة من جهة أخرى )3(.  
وألهمية موضوع تقنيات تكنولوجيا املعلوماتية 

وهو يهدف إلى:
بالعملية  و عالقتها  التعليم  نظريات جودة  على  التعرف 

التعليمية .
وحتديد  االلكتروني،  التعليم  تقنية  مفهوم  على  التعرف 
األسس النظرية التي قامت عليها و خصائص وأهداف  

و فوائد برامج التعليم االلكتروني .
االلكتروني  التعليم  لتقنية  املختلفة  التعريفات  مناقشة 
املرتبطة  واملفاهيم  مجالها  ومكونات  مفهومها  وحتديد 

بها.
التعليم  برامج  لتطوير  العاملية  املعايير  على  التعرف   -

االلكتروني .

اإلخفاقات  عن  الكشف  الى  البحث،  هذا  يهدف      -
واملشكالت التي تكون وراء تعثر جتربة التعليم االلكتروني 
التي  املناسبة  احللول  وإعطاء  اجلزائرية.  اجلامعات  يف 
النطالقة  واإلعداد  املشكالت  تلك  جتاوز  شأنها   من 
جتارب  من  مستوحاة  سليمة  أسس  على  مبنية  جديدة 
العاملية. مع  املعايير  عاملية يف هذا املجال، وتعتمد على 
األخذ بنظر االعتبار خصوصية الواقع احلالي للجامعات 

اجلزائرية .

1- ضمان جودة العملية 
التعليمية والتعليم االلكتروني:

اآلالت  استخدام  على  يعتمد  الذي  العلم  هي  التقنية 
التعلم  تدعيم  التعليمية،بهدف  واألساليب  والبرامج 
كان  املاضي  العقد  ،وخالل  االشخاص  لدى  وتعزيزه 
هناك ثورة ضخمة يف تطبيقات احلاسوب التعليمي وال 
بداياته  يف  التعليم  مجال  يف  احلاسوب  استخدام  يزال 
التي تزداد يوما بعد يوم، بل اخد ياخد اشكاال عدة فمن 
واخيرا  التعليم  يف  االنترنيت  الى  التعليم  يف  احلاسوب 

ظهور مفهوم التعليم االلكتروني.
يف  التعلم  اساليب  من  أسلوبا  االلكتروني  التعليم  يعد 
االتصال  اليات  استخدام  فيه  ويتم  املعلومة  ايصال 
احلديثة من حاسوب الي وشبكاته ووسطائه املتعددة من 
صوت وصورة ورسومات واليات بحث ومكتبات الكترونية، 
وكذلك بوابات االنترنيت سواء كان عن بعد او يف الفصل 
الدراسي، اي استخدام التقنية بجميع أنواعها يف ايصال 
فائدة،  واكبر  جهد  واقل  وقت  باقصر  للمتعلم   املعلومة 
مجاالت  يف  واملتنامي  السريع  التطور  خضم  يف  ونحن 
املظطرد  واالزدياد  احلديث  العصر  يف  والتقنية  العلوم 
االفقي(  و  )العمودي  الكبير  والتوسع  الطلبة  اعداد  يف 
التدريس  طرائق  تنوع  الى  أدى  التعليمية  للمؤسسات 
احلديثة تبعا لتغير النظرة الى طبيعة عملية التعليم لذا 
اجتهت ميؤسسات التعليم اجلامعي الستعمال تكنولوجيا 
الطالب  جلدب  حديثة  ووسيلة  كطريقة  املعلومات 

وحتفيزهم على التعلم وضمان جودة العملية التعليمية.
1.1 جودة التعليم: 

لدفع  املطلوبة  الدافعة  القوة  هي  التعليم  يف  اجلودة  ان 
ورسالته  اهدافه  ليحقق  فعال  بشكل  التعليمي  النظام 
ذات  االطراف  ومختلف  املجتمع  قبل  من  به  املنوطة 

العالقة بالتربية والتعليم . )4( 
ومعايير اجلودة يف التعليم تعني تلك املواصفات والشروط 
يف  تتمثل  والتي  التعليم  نظام  يف  توافرها  ينبغي  التي 
من  التعليمية  والبرامج  القبول،  وسياسة  االدارة،  جودة 
التقومي  ونظام  املتبعة  التدريس  وطرق  اهدافها   ( حيث 
والتجهيزات  واالبنية  املعلمني،  وجودة  واالمتحانات( 

املادية بحيث تؤدي الى مخرجات تتصف باجلودة وتعمل 
على تلبية احتياجات املستفيدين. )5( 

وبشير مفهوم اجلودة  » quality «بشكل عام الى ثقافة 
التعامل مع املؤسسات التعليمية ليس فقط لضمان جودة 
املخرجات بل ايضا لضمان جودة كافة عناصر املدخالت، 

ولتحقيق االهداف احملددة باعلى كفاءة ممكنة. 
للتعليم  الشاملة  اجلودة  ان  االى  نصر)6(  محمد  يشير 
يقصد بها احلصول على منتج تعليمي جيد باملؤسسات 
التعليمية يتمثل يف خريجيها باالضافة الى اسهامها يف 
حتسني  خالل  من  وذلك  البيئة،  وتنمية  املجتمع  خدمة 
مدخالت كل مؤسسة من تلك املؤسسات، ولهذا فجودة 
العملية  عناصر  جميع  يشمل  متعدد  مفهوم  التعليم 
يف  عالية  كفاءة   ذو  تعلم  اجل  من  ووضائفها  التعليمية 
حتقيق االهداف احملددة مسبقا، وميكن احلكم على ذلك 
من خالل التقومي الذاتي داخل املؤسسة، واخلارجي من 

طرف خبراء متخصصني وسوق العمل.
التعليمية  العملية  منظومة  مدخالت  ان  وحيث 
واملرافق  واملباني  االنشطة  فتشمل  متعددة، 
وبيئات  واملعدات  واالدوات  واالجهزة  واالثاثات 
واالهداف  التعليمم  ووسائل  التعلم  ووسائل  التعلم 
انفسهم  واملتعلمني  واملناهج  الدراسية  واخلطط 
ووسائله  التقومي  واداوات  التعليمية  والبرامج 
االساتذة  من  البشرية  والقوى  والقوانني  واللوائح 
وهيئات  والفنيني   والعمال  واملديرين  واالداريني 
وغيرهم  واملسؤولني  واالشراف  والتوجيه  املتابعة 
بالعملية  مباشرة  غير  او  مباشرة  صلة  لهم  ممن 
التعليمية فان حتقيق جودة نتائج العملية التعليمية 
العناصر  ومواصفات جميع  مراعاة شروط  يتطلب 
متفق  دولية  ملعايير  وفقا  تتطلبها،  التي  واملدخالت 
عليها، مت دراستها وحتليلها وتنظيمها من قبل خبراء 
وجتريبها  مناقشتها  وسبق  دوليني،  ومتخصصني 
االيجابي  بالتاثير  يعود  مبا  عليها  متفق  واصبح 
على نتائج العملية التعليمية ،وقد قامت العديد من 
اجلامعات االمريكية بتطبيق نظام اجلودة الشاملة 
االداري  املسار  تعديل  بهدف  وذلك  كبير  بنجاح 
يف  والتميز  العلمي  السبق  وحتقيق  واالكادميي 
اجلامعات:  هذه  اشهر  ومن  العالي،  التعليم  مجال 
North� احلكومية ميسوري  غرب  شمال   جامعة 
west Missouri state university( وجامعة 
بنسلفانيا Pensylvania university ( وجامعة 

 oregon university اوريجون
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التعليم  التطور والتقدم احلادث يف مجال تكنولوجيا  ان 
التكنولوجية  املستحدثات  من  الكثير  ظهور  الى  ادى 
ملحة،  ضرورة  التعليمية  العملية  يف  توظيفها  أصبح 
ومن  التعليمية  العملية  كفاءة  رفع  يف  منها  لالستفادة 
 Electronic االلكتروني   التعلم  املستحدثات  تلك  بني 
التسعينات واصبح  Learning وقد ضهر يف منتصف 
يختصر مصطلحه الى E Learning ونتيجة لالنشار 
وتوظيفها  واالتصال،  املعلومات  لتكنولوجيا  الواسع 
والكليات  اجلامعات  متكنت  التعليمية،  العملية  خلدمة 
برامجها  اطالق  من  االخرى  التعليمية  واملؤسسات 
ويتداخل  أالنترنيت  عبر  الكترونيا  والتدريبية  التعلبيمية 
مفهوم التعليم االلكتروني مع مفاهيم أخرى . لذا حتاول 
الدراسة وضع تعاريف إجرائية من شأنها اإلحاطة بهذا 
املفهوم من جوانبه كافة وفك ارتباطه باملفاهيم االخرى. 

)7(
تكنولوجيا التعليم.

 .Education Technology 
تعرف منظمة اليونسكوتكنولوجيا التعليم على انه منحنى 
وتقوميها  وتنفيذها  التعليمية،  العملية  لتصميم  نظامي 
األبحاث  نتائج  من  نابعة  محددة،  ألهداف  تبًعا  كلها، 
املوارد  مستخدمة  البشري،  واالتصال  التعليم  مجال  يف 
مزيًدا  التعليم  إكساب  أجل  من  البشرية  وغير  البشرية 

من الفعالية )أو الوصول إلى تعلم أفضل وأكثر فعالية(.
تكنولوجيا املعلومات.

 .Information Technology
املعلومات  ثورة  بأنها  املعلومات  بتكنولوجيا  يقصد 
املرتبطة بصناعة وحيازة املعلومات، وتسويقها وتخزينها 
وسائل  خالل  من  وتوزيعها،  وعرضها  واسترجاعها 
باالستخدام  وسريعة،  ومتطورة  حديثة  تكنولوجية 
االتصاالت  ونظم  اإللكترونية  للحاسبات  املشترك 
يف  جاء  كما  املعلومات  تكنولوجيا  احلديثة.  وتعرف 
أنها  على  واملكتبات  املعلومات  لعلم  الدولية  املوسوعة 
واختزان  لتجميع  الالزمة  اإللكترونية  التكنولوجيا 
قدمت   .1992 عام  ويف  املعلومات.  وتوصيل  وجتهيز 
املعلومات  تكنولوجيا  ملفهوم  تعريفا  اليونسكو  منظمة 
تطبيق  هي  املعلومات  تكنولوجيا  أن  التعريف  يف  وجاء 
التكنولوجيات اإللكترونية ومنها احلاسب اآللي واألقمار 
إلنتاج  املتقدمة  التكنولوجيات  من  وغيرها  الصناعية 
واسترجاعها،  وتخزينها  والرقمية  التناظرية  املعلومات 

وتوزيعها، ونقلها من مكان إلى آخر .
التعليمية. Educational Tools تعَرّف   الوسائل 
بأنها أجهزة وأدوات ومواد يوظفها املعلم يف إطار العملية 
.  وتشتمل  والتعلم   التعليم  عملية  لتحسني  التعليمية 
طريقها  عن  للمعلم  ميكن  التي  االتصال  قنوات  على 
نقل الرسالة )محتوى املادة الدراسية ( بجوانبها الثالثة 
وهو  املرسل  من   ) والوجداني  حركي  والنفس  )املعريف 
بأقل جهد وأقصر  )املتعلم(  إلى املستقبل وهو   ) )املعلم 

وقت وبأوضح ما ميكن وبأقل تكلفة ممكنة .
الوسائط املتعددة. 
  Multimedia

هي مجموعة األدوات واألجهزة والبرمجيات التي ميكن 
حول  والصوت  والصورة  النص  بني  الدمج  خاللها  من 

مفاهيم موضوعية محددة.

1.2.2 انواع التعليم االلكتروني:

3-  تقنيات التعليم االلكتروني: 
عملية  يف  عظيمة  تسهيالت  احلديثة  التقنيات  تقدم   

التعليم ونذكر منها:
اوال:السبورة التفاعلية الذكية:

يف  املستخدمة  التعليمية  الوسائل  أحدث  من  تعد 
أو  اللوحات  من  خاص  نوع  وهي   ، التعليم  تكنولوجيا 
شاشة  ،فهي  التفاعلية  احلساسة   البيضاء  السبورات 
إلكترونية مسطحة، وتعمل بالتوافق مع أجهزة احلاسوب 
وجهاز عرض البيانات " داتا شو "وحتولها إلى أداة فعالة 
بحيث  للحاسوب،  واضحة  صورة  للتعليم،وتقدم  قوية 
وبواسطة  الكبير،  حجمها  على  ببساطة  ضبطها  ميكن 
اللمس، وميكن التحكم يف عمل احلاسوب واستخدام قلم 
ما  بدرجة  تعرض  أيضاً،وهي  الذاتية  القلم  حافظة  من 
السبورة  هذه  وألن   ، عالٍي  ونقاء  بوضوح  الشاشة  على 
تعمل باللمس من قبل املستخدم، فيستطيع املرء إيضاح 
الصفحات وتغييرها بشكل سريع يف عرض رسوم برامج 
البوربوينت، أو أي تطبيقات أخرى مبجرد اللمس، وهي 
مزودة بجهاز عرض، يعرض الصور املتغيرة مبجرد أن يتم 

تنفيذ األمر على كمبيوتر احملاضر .
ثانيا: املختبرات االفتراضية:

يتم  التي  االفتراضي  اإللكتروني  التّعلم  تقنيات  إحدى 
احلق  اجلامعي   / املدرسي  املختبر  محاكاة  خالله  من 
يقي املعتاد يف وظائفه وأحداثه والتي يقوم الطالب من 
عادة  حتدث  التي  املختبرية  األنشطة  مبمارسة  خاللها 
األساسية  الركائز  احد  وهي   )8( التقليدي  املختبر  يف 
والتطبيقي،   ) العملي  املجال  يف  اإللكتروني  التعليم  يف 
تقوم مبحاكاة  مختلفة  إلكترونية  برامج  باستخدام  ويتم 
ورسومات  صور  باستخدام  احلاسوب  على  التجارب 

مختلفة تعبر عن التجربة املراد إجراؤها .

Syn- )التعليم االلكتروني املباشر أو املتزامن  
chronous E-learning(: تعني عبارة التعليم 
االلكتروني املباشر اسلوب وتقنيات التعليم املعتمدة على 
االبحاث  ومواضيع  الدروس  وتبادل  لتوصيل  االنترنيت 
تدخل  مفهوم  االلكتروني  والتعليم  واملعلم،  املتعلم  بني 
عقد  شهد  فقد  األساليب،  و  التقنيات  من  الكثير  فيه 
الثمانينات اعتماد االقراص املدمجة )CD( للتعليم لكن 
عيبها كان واضحا وهو افتقارها مليزة التفاعل بني املادة 
االنترنيت  انتشار  جاء  ثم  املتلقي،  او  واملتعلم  واملدرس 
مبررا العتماد التعليم االلكتروني املباشر على االنترنيت، 
وتأتي  الواقعية،  التعليم  اساليب  فعالية  حملاكاة  وذلك 
بني  املباشر  التفاعل  عبر  االنسانية  والنواحي  اللمسات 
بني  متاما  نفرق  ان  ويجب  التعليمية،  العملية  اطراف 

تقنيات التعليم ومجرد االتصال بالبريد االلكتروني.
املتزامن  غير  املباشر  االلكتروني  غير  التعليم 
وفيه   :  Asynchronous E-learning
برنامج  وفق  حصص  أو  دورات  على  املتعلم  يحصل 
التي  واألماكن  األوقات  فيه  ينتقي  مخطط  دراسي 
أساليب  بعض  توظيف  طريق  عن  ظروفه  مع  تتناسب 
وأشرطة  اإللكتروني  البريد  مثل  اإللكتروني  التعليم 
يقضيه  الذي  الوقت  على  التعليم  هذا  ويعتمد  الفيديو، 
الدرس.  إليها  يهدف  التي  املهارات  إلى  للوصول  املتعلم 
ومن إيجابيات هذا النوع أن املتعلم يحصل على الدراسة 
يف  يرغب  الذي  وباجلهد  له  األوقات  مالئمة  حسب 
املادة  دراسة  إعادة  الطالب  يستطيع  كذلك   ، إعطائه 
أهم  أما  لذلك.  احتاج  كلما  إلكترونياً  إليها  والرجوع 
على  احلصول  الطالب  استطاعة  عدم  فهي  السلبيات 

1.2 تكنولوجيا التعلم االلكتروني 
:)E_Learning Technology (

التعليمية  املواد  لغرض إنتاج  استخدامها  ميكن  والتي   
املستخدمة يف عرض  الطرق  يثري  بنماذج مختلفة مما 

املادة التعليمية املطلوبة.
التعليم االلكتروني.

 Electronic Learning
جند عدة تعريفات للتعليم االلكتروني منها ما يلي:

متكاملة،  الكترونية  بيئة  على  يعتمد  تفاعلي  نظام  هو 
يسهل  بطريقة  الدراسية  املقررات  بناء  ويستهدف 
توصيلها، بواسطة الشبكات اإللكترونية، وباالعتماد على 
البرامج والتطبيقات، التي توفر بيئة مثالية لدمج النص 
من  املعلومات  إثراء  إمكانية  وتقدم  الصوت،  و  بالصورة 
خالل الروابط الى مصادر املعلومات يف مواقع مختلفة. 
فضال عن إمكانية اإلرشاد والتوجيه وتنظيم االختبارات 
بأنه  أيضا  ويعرف  وتقوميها.  والعمليات  املصادر  وإدارة 
التدريبية  او  التعليمية  البرامج  لتقدمي  تعليمية  منظومة 
للمتعلمني او املتدربني فيأي وقت وفى أي مكان باستخدام 
النترانت،  مثال  التفاعلية  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات 
الفضائية،االقراصاملمغنطة،  او  احمللية  القنوات  أإلذاعة 
الكمبيوتر،  أجهزة  االلكتروني،  البريد  التليفزيون، 
تفاعلية  تعليمية  بيئة  لتوفير  وذلك  عنبعد  املؤمترات 
او  الدراسي  متعددة املصادر بطريقة متزامنة فيالفصل 
غير متزامنة عن بعد دون االلتزام مبكان محدد اعتمادا 

عليالتعلم الذاتي والتفاعل بني املتعلم واملعلم.
غنية  تفاعلية  بيئة  ايجاد  الى  يهدف  الذي  التعليم  هو 
االلي  احلاسوب  تقنيات  على  املعتمدة  بالتطبيقات 

واالنترنيت، 

تغذية راجعة من األستاذ أو املعلم إاّل يف وقت متأخر أو 
عند االنتهاء من الدورة أو البرنامج ، كذلك يحتاج املتعلم 
ألن  وذلك  للدراسة،  نفسه  حتفيز  إلى  دائًما  )الطالب( 

معظم الدراسة انفرادية، مما يشعره بالعزلة.

4- عناصر التعليم االلكتروني : 
املتفاعلة  العناصر  من  مجموعة  االلكتروني  للتعليم  ان 
التي ينبغي توفرها جميعا او توفر معظمها لكي تتحقق 

فلسفة التعليم اإللكتروني ومن هذه العناصر)9( :
املتعلم اإللكتروني:

 ويقصد باملتعلم االلكتروني الطالب الذي يتعلم من خالل 
اسلوب التعلم والتعليم االلكتروني.

املعلم اإللكتروني: 
اللتعليم االلكتروني  وهو املعلم الذي يشرف على عملية 

ويتفاعل مع املتعلمني ويوجه تعلمهم ويقوم آدائهم.
القاعات  بها  ويقصد  اإللكتروني  الدراسي  الفصل 
والوسائل  االجهزة  ببعض  جتهيزها  مت  التي  الدراسية 

التي تخدم عملية التعلم والتعليم االلكتروني.
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الكتاب اإللكتروني:
للكتاب املدرسي املعروف،  التعليمي املشابه   وهو املقرر 
اال انه يختلف يف شكله ويتفوق عليه يف محتواه، اذ قد 
يشمل على نصوص مكتوبة وصور ومقاطع فيديو جتعل 
ان  وميكن  للطالب  وأوضح  متعة  أكثر  التعليمي  احملتوى 
يكون الكتاب االلكتروني موجودا على صفحات االنترنيت 

او منسوخ على اسطوانة ممغنطة.
املكتبات االلكترونية: 

املتكبة عنصر مهم يف التعليم أجلامعي ومن هذا املنطلق 
املكتبة  االلكتروني  للتعليم  املهمة  العناصر  من  فان 
كبير  محتوى  تقدمي  خاللها  من  يتم  ةالتي  االلكترونية، 
من املجالت والكتب االلكترونية التي ميكن تصفحها من 
خالل االنترنيت او من خالل احلصول على اجزاء منها 

من خالل زيارة امني املكتبة االلكترونية.
البريد االلكتروني:

حيث  االلكتروني،  التعليم  وفعالة يف  مهمة  وسيلة  وهو   
يتم من خالله التواصل بالرسائل االلكترونية بني الطالب 
بعضم بالبعض، وكذلك بينهم وبني اساتذتهم وايضا بني 

املؤسسات التعليمية والبحثية املختلفة.
االلكترونية  املجالت  يف  ويتم  االلكترونية:  املجالت 
التي تخدم  واملشاهد  والصور  النصوص  جمع عددا من 
العاملية  الشبكة  خالل  من  تنشر  بحيث  علميا  موضوعا 

لالنترنيت.
املؤمترات التعليمية االلكترونية: 

الطالب  تهم  موضوعات  متس  التي  املؤمترات  ان 
من  قدر  له  ويخصص  التعليم  به  يهتم  أمر  والباحثني 
االمكانيات املادية والبشرية، إال ان التقنية باعتبارها احد 
العناصر املهمة يف التعليم تسهل عقد مؤمتر تعليمي يضم 
ليحقق  مختلفة،  اقطاب  من  وحضور  وخبراء  متحدثني 
القدر االكبر من االنتشار والفائدة وذلك من خالل شبكة 
االنترنيت، اذ يكون كل من املتحدثني يف جامعته او حتى 
يف منزله، وكذلك الطالب واملهتمني قد يكونون يف قاعة 
وهذه  منازلهم  يف  حتى  او  الكلومترات،  االف  عنه  تبعد 

خدمة مهمة يتيحها التعليم االلكتروني.
الفصول االفتراضية: 

وهي عبارة عن فصل تخلي يحاكي الفصل احلقيقي يتم 
بحيث  باالنترنيت،  على صفحة خاصة  ووضعه  برمجته 
يحضر الطالب واملعلم يف وقت محدد ويتم التفاعل فيما 

بينهم الكترونيا.

 -6 معوقات التعليم اإللكتروني 
في اجلزائر :

التعليم االلكتروني كغيرة من طرق التعليم االخرى لديه 
معوقات تعوق تنفيذه ومن هذه العوائق)12(:

1- تطوير املعايير:
بريقه  تطفئ  قد  مصاعب  اإللكتروني  التعليم  يواجه 
قضية  العوائق  هذه  وأهم  بسرعة.  انتشاره  وتعيق 
املعايير املعتمدة، فما هي هذه املعايير وما الذي يجعلها 
ضرورية؟ لو نظرنا إلى بعض املناهج واملقررات التعليمية 
إلجراء  بحاجة  أنها  لوجدنا  املدارس،  أو  اجلامعات  يف 
املختلفة كل  للتطورات  نتيجة  تعديالت وحتديثات كثيرة 
سنة، بل كل شهر أحيانا. فإذا كانت اجلامعة قد استثمرت 
يف شراء مواد تعليمية على شكل كتب أو أقراص مدمجة 
CD، ستجد أنها عاجزة عن تعديل أي شيء فيها ما لم 
تكن هذه الكتب واألقراص قابلة إلعادة الكتابة وهو أمر 
معقد حتى لو كان ممكنا.بسبب االجراءات التي تقوم بها 
الوزارة الوصية )وزارة التعليم العالي اجلزائرية ( كفتح 

املناقصات و التعاقد مع اخلواص و كل هذه االجراءات 
تتطلب و قتا طويال نوعا ما .

2- التحفيز للطالب: 
التي حتفز  املتطلبات  من  التعويضية  واحلوافز  األنظمة 
وجدت  ان  و  اإللكتروني  التعليم  على  الطالب  وتشجع 
احلوافز  قضية  املتفوقني   للطلبة  فقط  فهي مخصصة 
تعوق  التي  العقبات  إحدى  التعليم هي  لبيئة  التشجيعية 

فعالية التعليم اإللكتروني يف جامعات اجلزائرية.
3- التحفيز لهيئة التدريس: 

)املكافآت و الترقية ( تعد املكافآت  من بني أهم احلوافز 
التي قد تشجع أعضاء هيئة التدريس على االقتناع أكثر 
بنظام التعليم اإللكتروني وتشجعهم على العمل يف ظله. 
من  احلد  حتدي  أمام  املسؤولة  الهيئات  فإن  هنا  ومن 
مقاومة أعضاء هيئة التدريس لنظام التعليم اإللكتروني 
واجلهد  تتناسب  عادلة  مادية  تعويضات  بإعطائهم 
بعد  عن  التعليم  برامج  تصميم  يف  املبذولني  والوقت 
ومتابعة العملية التعليمية حيث يصبح االستاذ اجلامعي 
اخرى   ناحية  ومن  اجلامعي  احلرم  خارج  و  داخل  يعمل 
الترقية يف اجلامعات  اجلزائرية على اخلدمات  تعتمد 
التدريس والبحث  التدريس يف  التي يقدمها عضو هيئة 
العلمي  ) قانون الترقية ( ، التحدي الذي ميكن أن يواجه 
نظام  يف  املشاركة  تضمني  كيفية  هو  املسؤولة  الهيئات 
التعليم اإللكتروني كمتطلب للترقية، مبا قد يخلق شعوا 
الذي  واجلهد  الوقت  بأن  التدريس  هيئة  عضو  لدى  ر 
قد  والتي  اإللكتروني  التعليم  برامج  تصميم  يف  يقضيه 

تعيقه عن األمور األخرى يكفل استحقاقه للترقية. 
هيئة  بها عضو  يقوم  التي  األدوار  4- إن جتديد طبيعة 
اإللكترونية  البيئة  داخل  التعليمية  العملية  يف  التدريس 
خلق نوًعا من املقاومة لهذا التغيير. فاألستاذ الذي منا 
كمتعلم  الزمن  من  عقوًدا  التقليدية  األساليب  ظل  يف 
التجريب  من  قليلة  سنوات  يف  منه  مطلوًبا  أصبح  ثم 
جتهيز  دون  اإللكتروني  البديل  إلى  االنتقال  األكادميي 
استراتيجيات  بتغيير  بإقناعه  كفيلة  فكرية  وصياغة 
التعليم التقليدية وعدم نقلها إلى البيئة اإللكترونية، كل 
هذه األمور قد جتعل أعضاء الهيئة التدريسية عازفني أو  
بشدة  لها  ومقاومني  االلكتروني  التعليم  لفكرة  رافضني 

. )13(
6- مدى استجابة الطالب مع النمط اجلديد وتفاعلهم 
الشهادة  على  احلصول  يريد  الطالب  اصبح  حيث  معه 

للتوجه  الى عالم الشغل بأقل جهد ممكن .
7- إن األدوار اجلديدة املطلوبة من عضو هيئة التدريس 
التحول  الصعب  من  جتعل  اإللكتروني  التعليم  نظام  يف 

الفوري من التعليم
الوسائط  فاستخدام  اإللكتروني،  التعليم  إلى  التقليدي 
التعليمية  العملية  ومتابعة  تصميم  يف  اإللكترونية 

االلكترونية يحتاج إلى مهارات
هذه  استخدام  إتقان  من  مختلفة،  مجاالت  يف  متوازنة 
للمادة  اجليد  املنهجي  بالتصميم  ر  مروا  الوسائط 

التعليمية وحتى أساليب التقومي
التدريس  هيئة  عضو  يجعل  مما  املقرر،  وادارة  املتبعة 
أمام حتد تنمية اجتاهه نحو التعليم اإللكتروني واإلطالع 

الواسع على كل ما
غير  وكأنه  طالبه  أمام  الظهور  من  واخلوف  جديد  هو 

كفء.
8-  ضعف البنية التحتية للتعليم االلكتروني وعدم توفر 
وتوسيع  الكهرومغناطيسي  احليز  من  واسعة  مساحة 
نفقات  يتطلب  االخير  هذا  الالسلكي  لالتصال  املجال 

7- حلول التعليم االلكتروني
في اجلزائر: 

1. منح املكافآت و اصالح قانون الترقية بالنسبة لهيئة 
التدريس التي تعد من بني أهم احلوافز التي قد تشجعهم 
وتشجيعهم  اإللكتروني  التعليم  بنظام  أكثر  االقتناع  على 

على العمل يف ظله، و حتفيز الطلبة لزيادة تفاعلهم .
التدريس  ألعضاء  مالية  مساعدات  و  منح  تقدمي   .3
للمشاركة يف الندوات و دورات التكوينية يف نظام التعليم 

االلكتروني و حتى انشاء مخابر بحث يف هذا املجال . 
اجلزائرية  للجامعات  التحتية  البنية  وجتديد  تطوير   .4
و   ) االلكتروني  التعليم   ( اجلديد  نظام  و  يتماشى  مبا 
الكهرومغناطيسي   احليز  من  واسعة  مساحة  توفير 
تقدمي  و  باالنترنت  الالسلكي  لالتصال  املجال  وتوسيع 

اشتراكات مجانية للطلبة لزيادة تفاعلهم .
و  احلديثة  التعليمية  التقنيات  توافر  على  العمل   .5
برمجايتها يف جميع املراحل الدراسية اجلامعية ، فضاًل 
تأهيل تدريسي اجلامعة وتدريبهم على كيفية استخدام 

هذه التقنيات وتطوير برمجياتها.
وتكوين  أإللكتروني  التعليم  ثقافة  نشر  على  العمل   .6
اجتاه ايجابي نحو التعليم اإللكتروني من خالل االعالم 

و عقد الندوات و االيام الدراسية  للتعليم اإللكتروني.
7. ضرورة إطالع عضو هيئة التدريس و الطلبة  على كل 
ما هو جديد والتعلم الذاتي والتجريب لكل ما يستحدث 
يف امليدان التربوي والعلمي   من تقنيات حديثة، وكسر 
خالل  من  بها  ملًما  يكن  لم  وان  حتى  النفسي  احلاجز 
إن  و  اجلامعات  مستوى  على  مخابر  بإنشاء  التدريب 
يف  الوطن  خارج  تربصات  منحهم  حتى  االمر  اقتضى 

جامعت العاملية الرائدة يف التعليم االلكتروني .
اجلامعات  يف  اجلودة  أقسام  لضبط  استحداث    .8
اجلزائرية تتولى مهمة تطبيق معايير اجلودة على مجمل 

النشاطات والفعاليات العلمية والتربوية.
 9. تفعيل  مشاركة اجلامعة اجلزائرية يف مجلس ضمان 
املساهمة  خالل  من  املشتركة  العربية  الهيئات  اجلودة 
االكادميي  والتمّيز  للجودة  عربية  مواصفات  بإرساء 
االعتبار  بعني  تأخذ  واالعتماد  للتقومي  وآليات  وهياكل 

املعاصرة واخلصوصية  الوطنية.

جتهيز معتبرة نوعا ما ، تتحملها الوزارة الوصية. 
ارتباطات  مع  التدريبية  الدورات  جدول  تعارض   -9

األكادميية للهيئة ألتدريسية 
مرتفعة  رسومها  وبقاء  باالنترنت  االتصال  صعوبة   -10

بالنسبة للطلبة. 
11- تخوف أعضاء هيئة التدريس من التقليل من دورهم 
مصممي  إلى  دورهم  وانتقال  التعليمية  العملية  يف 

البرمجيات التعليمية واختصاصي تكنولوجيا التعليم.
12- نظرة أفراد املجتمع اجلزائري إلى التعليم االلكتروني 
عن بعد بأنه ذو مكانة أقل من التعليم النظامي) املجتمع 

اجلزائري يحن دائما الى التعليم القدمي و ميجده ( .
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لم يعد استخدام التقنيات احلديثة يف التعليم أمراً اختيارياً تلجأ إليه إدارات املؤسسات التربوية أو تنصرف عنه باختيارها، ولكنه أصبح شرطاً جوهريا إلمكان بقائها وعدم 
إخفاقها ، فضال عن انه أصبح من أهم مستلزمات حتقيق جودة التعليم توافر تقنيات املعلومات واالتصاالت وتوظيفها بفاعلية من خالل جعلها محوراً أساسياً يف أداء العمل 

داخل هذه املؤسسات واإلدارات وخارجها، و تفعيلها يف عملية   التعليم والتعلم ،وأصبح العالم يعيش اآلن عصراً سمي يف مرحلة "بعصر املعلومات" ثم أطلق عليه عصر ما بعد 
الصناعة ، و أخيراً يطلق عليه البعض عصر املعرفة ، و يف جميع األحوال و بغض النظر عن التسمية فإن سمات و مالمح هذا العصر و آلياته و معاييره تختلف جذرياً عن كل 

ما سبقه ، و تفرض بالتالي على كل من يعاصره ضرورة األخذ باملفاهيم و اآلليات اجلديدة و املتجددة.
توجد ايجابيات متعددة الستخدام التقنيات احلديث يف العملية التعليمية التعلمية ، فقد ساهمت التقنيات احلديثة مساهمة كبيرة يف تطوير أساليب الطباعة واإلخراج وسرعة 

اإلجناز بل يستطيع أي باحث يقوم بطباعة ما يشاء من بحوثه واستخراج احصئياته بنفسه باستخدام اإلكسل أو البرامج اإلحصائية متى يشاء ، فكتب الوسائط اإلعالمية 
املتعددة حتتوي على مجموعة من احملفزات املترابطة لكل من الكلمة والصوت والصورة لذلك ميكن االعتماد عليها يف تعليم اللغات والرياضيات والعلوم بجميع أنواعها دون 

االستغناء عن الكتاب العادي الذي ميكن حمله واستعماله يف أي مكان أو زمان وعلى أية حال فقد أصبحت اقتصاديات املوسوعات اإللكترونية تفوق تلك
املطبوعة يف الكتب العادية . وسوف تزداد تلك األهمية عندما يتم االتصال اإللكتروني مع املكتبات وعندما حتدث ثورة أكبر يف مجال تقنية الشاشات بحيث يستطيع اجلميع 
التعامل معها دون قيود لذلك فإن من يتخلف اليوم عن املتابعة واالستفادة من املستجدات التقنية احلديثة سوف يجد نفسه من زمرة املتخلفني عن ركب احلضارة ومن جهلة 

القرن احلادي والعشرين )14(.

:)Conclusion( اخلالصة
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املنشئات  مايواجه  ابرز  من  لعل   
فالبحث  الوظيفي  التسرب  هو  االيام  هذه 
املوظف عن  او  املنظمة  عن االفضل سواء من 
الينفك.  هم   او  الينقطع  هاجس  هو  االفضل 
 .. معروفة  الطرفني  لكال  االسباب  تكون  وقد 
واالحترافيه  واالتقان  باالبداع  ترغب  فاملنشئة 
والتدرج  التطور  عن  يبحث  واملوظف  وااللتزام 
واالهتمام  االمنة  الصحية  والبيئة  الوظيفي 
االكبر  اخلاسر  يكون  وقد  االفضل,  واملميزات 
من  خسرت  فقد  املنشئة  هو  الصراع  هذا  يف 
املوظف  تعليم  على  والصبر  واجلهد  الوقت 
واليات واعمال واحيانا  ماحتتاجه من مهارات 
ما  ويضيع  تخسره  ان  التلبث  ثم  اسرارمتعددة 

أسميه االستثمار يف املوظف. 
واعتقد ان الميكن ايقاف التسرب نهائيا ولكن 
االدارة  من  الواعي  واالداراك  اجلديه  بالنظرة 
الهمية  البشرية  املوارد  وخصوصا  العليا 
هذا  من  كثيرا  احلد  باالمكان  فانه  املوضوع  

التسرب , ولعلي اخلصها فيما ياتي :
احلقيقية  التسرب  واسباب  املشكلة  معرفة 
فقد يكون مجمل االسباب تافها من وجة نظر 

املنشئة ومهما جدا للموظفني .
ومدى  اجلنسيات  مختلف  بيئات  معرفة 
اهتمامتهم فالبعض يهمه االستقرار الوظيفي او 
البيئة الصحية واملدير املتفهم او التامني الطبي 
او التدريب والتطوير .. ولعل اهم سبب يغادر 
به املوظفون مؤخرا : هو املميزات والتعويضات 
املجزيه. من وجهة نظري اجد ان ابرز احللول: 
تقييم سوق العمل ورفع املميزات لتكون االفضل 

بني تقليص التكلفه ورفع الكفاءة تسربت الكفاءة
م – ممدوح الجليدان

الرياض    
pp9mamdouh@gmail.com

بالكثير  املنشئة  على  ماسيعود  وابرز 
من العوائد تفوق الزيادة يف املميزات 

مثل :
وامنية  للجميع  هدفا  املنشئة  ستكون   -1
ستستقطب  وبذلك  اسطولها  ضمن  للعمل 
شتى  يف  واحملترفني  املوظفني  افضل 

املجاالت.
يكون  ان  املتوسط  املدى  على  2- ستضمن 
العروض  ان  حيث  حاالته  اقل  يف  التسرب 

اخلارجيه غالبا التفوق هذه النسبة.

يف السوق مبا اليقل عن %30 وهذا مايغفل عنه 
التكلفة  على  قاصرة  نظرتهم  وتكون  الكثيرين 
فورد  شركة  استفاقة  ان  احملسوسة.  االولية 
الطريقة  لهذه  اتباعهم  هو  االفالس  خطر  من 

الناجحة .

3- تقليص اخلسائر جراء فقدان املوظفني 
املؤهلني وتدريب اجلدد.

4- السمعة املميزة للشركة والصيت الذائع 
) تسويق مجاني (.

اعلى  يف  ستكون  واالنتماء  العالقة   -5
العليا  باالدارة  سيثق  فاجلميع  مستوياتها 
املوظفني  بوالء  ستثق  العليا  االدارة  وايضا 
هي  كما  االمانة  وحمل  العمل  وجودة 

االهداف املرسومة.
هذه  بتفعيل  قام  من  فعال  هناك   : واخيرا 
السياسة وسبق الكثيرين يف مجاالتهم . ان 
االميان بالهدوء النفسي والراحة للموظفني 
سيؤدي الى استقرار الشركة وسيقودها الى 
مهمات  من  ماترومه  اعظم  وحتقيق  القمة 

ورسالة ورؤية.
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محمد الشحات السعدني   
استاذ مساعد قسم الرياضيات 

كلية العلوم بالزلفي - جامعة املجمعة

ريان عبدالعزيز الفراج
طالب بقسم الرياضيات 
كلية العلوم بالزلفي  - جامعة املجمعة

Key words:
Binomial Experiment, Independent Trials, Random Variable, Outcome, Exclusive Events, Counting 
Techniques, Binomial Distribution.

ان جتربة ذات احلدين  )Binomial Experiment( هي كل جتربة احصائية حتقق الشروط التالية: 
اجراء التجربة عددا محددا  n من احملاوالت   

F  و اما فشل  S  كل محاولة لها نتيجتني فقط : اما جناح  
نتيجة )Outcome( كل محاولة مستقلة  )Independent Trial( عن نتيجة اية محاولة اخرى   

احتمال النجاح   ثابت يف كل محاولة , وعليه فان احتمال الفشل ثابت ايضا   

والسؤال االن: ما هو احتمال 
احلصول على  x  جناحات عند اجراء 

التجربة  n من املرات ؟  
 Random(  متغير عشوائي  X  نفرض أن
Variable( ميثل عدد النجاحات يف  n من 

احملاوالت للتجربة العشوائية , ويكون املطلوب 
هو ايجاد االحتمال    حيث   .

 وللتوضيح , دعنا نعتبر احلالة اخلاصة  وهي 
حساب احتمال احلصول على  3 جناحات  يف  

5  محاوالت ) الشكل )1(( . ان كل نقطة يف 
فضاء العينة )كل النتائج املمكنة( ممثلة بتتابع 
من النجاح  S والفشل  F . سوف نهتم فقط 
باحلدث )Event(  ثالث جناحات , أي ان   

ونحصي كل النتائج التي تؤدي الى حدوث هذا 
احلدث , حيث S تظهر ثالث مرات و F تظهر 

مرتني يف احملاوالت اخلمسة.

الشكل )1( : حساب احتماالت ذات احلدين ,
)a(احلالة اخلاصة :  3 جناحات  يف  5 محاوالت
)b( احلالة العامة :  x جناحات  يف  n محاوالت

االستنتاج االحصائي للقانون االحتمالي  ملتغير ذات احلدين
 Developing the general formula for the binomial probability function
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واآلن نحسب احتمال احلصول على احد هذه النتائج , ولتكن النتيجة  SSSFF  كاالتي  : 
مبا أن اخلمس محاوالت مستقلة فان :

وباملثل , كل نتيجة تؤدي الى هذا احلدث ) 3 جناحات و 2 فشل مع اختالف الترتيب فقط (  يكون لها نفس االحتمال , فمثال
 . ولكن كم عدد هذه النتائج ؟ طبقا لطرق العد  )Counting Techniques ( فان عدد الطرق املختلفة املمكنة لترتيب 5 اشياء فيها  3 متشابهة  S  و 2  متشابهة F  هو :   
, ومن هنا فان عدد النتائج التي تؤدي الى حدوث احلدث  هو  10 نتائج متنافية )Exclusive Events(  , يحدث احلدث بحدوث االولى أو الثانية أو .....أو العاشرة , والتي 

جميعها لها نفس فرصة احلدوث    . ومن مسلمات االحتمال جند ان احتمال احلدث  يساوي حاصل جمع احتماالت هذه النتائج )حوادث( املتنافية , أي ان:  

 أو نكتب                                   
وبصفة عامة ميكن القول أن :  

 وهذا هو توزيع ذات احلدين )Binomial Distribution (  للمتغير العشوائي املنفصل  X . وسمي بذات احلدين الننا نستخدم مفكوك ذات احلدين عند ايجاد خصائص 
)القيمة املتوقعة والتباين (  هذا املتغير .

واجلدير بالذكر انه توجد ظواهر حياتية تطبق هذا القانون , نذكر بعضها يف اجلدول التالي:

 Ronald E. Walpole , )2012( : Probability & statistics for engineers & scientists- 9th ed. Pearson Education,
.Inc

 .Wonnacott, T. H., and Wonnacott, R. J. )1969(: Introductory Statistics. John Wiley & Sons
أساسيات طرق التحليل اإلحصائي/ د. عدنان بري – د. محمود هندي –د. احلسيني عبد البر/ جامعة امللك سعود  1998م.

مقدمة فى اإلحصاء/ د.أبو صالح + د. عوض / جون وايلى )1983(.

املراجع: 
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What is Quality Control?
A part of quality management 
focused on fulfilling quality 
requirements.
What is Quality Assurance?
A part of quality management 
focused on providing confidence 
that quality requirements will be 
fulfilled.
Other Definitions
Quality Assurance is defined 
as All the planned and systematic 
activities implemented within 
the quality system that can 
be demonstrated to provide 
confidence that a product or 
service will fulfill requirements 
for quality.
Quality Control is defined as 
The operational techniques 
and activities used to fulfill 
requirements for quality.
Quality Assurance is 
fundamentally focused on 
planning and documenting 
those processes to assure quality 
including things such as quality 

ISO 9000 Definitions

What is the difference between Quality Assurance and Quality Control?

Quality Control just 
measures and determines the 
quality level of products or 
services. It is a process itself.
Quality Assurance is a 
complete system to assure the 
quality of products or services. 
It is not only a process, but 
a complete system including 
also control. It is a way of 
management.

plans and inspection and test 
plans
Quality Control on the other 
hand is the physical verification 
that the product conforms to 
these planned arrangements by 
inspection, measurement etc

Quality Assurance is 
a system for evaluating 
performance, service, of the 
quality of a product against a 
system,standard or specified 
requirement for customers.
Quality Control is the 
process involved within 
the system to ensure job 
management, competence 
and performance during the 
manufacturing of the the product 
or service to ensure it meets the 
quality plan as designed.
Quality Control
What: The activities or 
techniques used to achieve and 
maintain the product quality, 
process and service.
How: Finding & eliminating 

causes of quality problems 
through tools & equipment so 
that customer's requirements are 
continually met.
Quality Assurance
What: Prevention of quality 
problems through planned and 
systematic activities including 
documentation.
How: Establish a good quality 
management system and the 
assessment of its adequacy 
& conformance audit of the 
operation system & the review of 
the system itself.
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الناشر: دار األصحاب للنشر والتوزيع، الرياض
الردمك:  978-603-90434-5 4-

سنة اإلصدار : الطبعة األولى )2007( – الطبعة الثانية )2014(

ضبط اجلودة
التقنيات األساسية وتطبيقاتها في اجملاالت 

اإلنتاجية واخلدمية

عنوان الكتاب: 

لكتاب ضبط اجلودة:  الثانية  الطبعة  جاءت   
اإلنتاجية  املجاالت  يف  وتطبقاتها  األساسية  التقنيات 
واخلدمية محدثة وثرية مبعلومات جديدة إكتسبها املؤلف 
واقع  يف  عملية  وتطبيقات  معمقة  دراسات  خالل  من 
األسس  الكتاب  يتناول  واإلنتاجية.  اخلدمية  املؤسسات 
العلمية إلدارة اجلودة الشاملة ومفاهيم التميز املؤسسي 
مع التركيز على تقدمي األدوات األساسية السبع للجودة 
املعروفة بالروائع السبع التي متثل احملور األساس لضبط 
حل  يف  تطبيقاتها  مع  سيجما  الستة  ومنهجية  اجلودة 
الياباني  اجلودة  عالم  يؤكد  العمليات.  املشاكل وحتسني 
أي  باملائة من مشاكل   95 يقارب  ما  أن  إيشيكاوا  كوارو 
األدوات  لهذه  املمنهج  باإلستخدام  حلها  ميكن  منظمة 
ولذلك فليس من الغريب أن نرى أن اجلمعية األمريكية 
للجودة قد نشرت يف عام 2012 كتابا مخصصا لألدوات 
للتدريب  املعتمد  املرجع  وهو  للجودة   األساسية  السبع 
على املهارات والكفاءات ألخصائي اجلودة احملترف.
برنامج  تقدمي  هو  الكتاب  من  الثانية  الطبعة  ميز  ما 
اإلحصائي املتخصص يف اجلودة )املينيتاب(، وإستعماله 
حلل العديد من التطبيقات العملية باإلضافة إلى القرص 
املضغوط التعليمي الذي يحتوي على محاضرات تلخص 
برنامج  أمثلة على  الكتاب، وحلول  كل فصل من فصول 
على  تعليمية  روابط  إلى  باإلضافة  إكسل،  امليكروسفت 
املضغوط مصدرا  والقرص  الكتاب  من  اإلنترنت، جتعل 
مهما للتعلم والتدريب على أدوات اجلودة وتقنياتها.
للعمليات  بالتحسني املستمر  الكتاب موجه لكل املهتمني 
القطاعات  مختلف  يف  وإدارية  هندسية  قيادات  من 
يف  واإلدارة  الهندسة  كليات  لطالب  وكذا  اإلقتصادية 
اجلامعات العربية والكليات التقنية وفئة الباحثني األكادمييني يف مجال إدارة اجلودة، الذين سيجدون فيه دعما لبرامجهم الهادفة إلى حتسني العمليات وحتقيق التميز يف األداء. 
املؤلف : محمد أحمد عيشوني هو أستاذ هندسة ونظم اجلودة يف كلية الهندسة بجامعة حائل والباحث الرئيس يف كرسي املعلم محمد بن الدن ألبحاث اجلودة واإلنتاجية يف 
قطاع اإلنشاءات.  يعمل األستاذ الدكتور محمد عيشوني يف احلقل األكادميي منذ 1992 م حيث تدرج يف املراتب األكادميية من أستاذ مساعد إلى أستاذ دكتور، كما تولى العديد 
من املناصب القيادية منها وكيال للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة مستغامن باجلزائر ومديرا لوحدة اجلودة بالكلية التقنية بحائل، ووكيال لكلية الهندسة بجامعة حائل. 
للدكتور محمد ستة مؤلفات يف مجال اجلودة والقياسات الصناعية، ونشر أكثر من خمسني بحثا يف مجالت علمية محكمة، وهو محاضر يف العديد من املؤمترات العلمية يف 
أمريكا وأوروبا وآسيا وإفريقيا. املؤلف عضو فريق التقييم يف جائزة امللك عبدالعزيز للجودة، وهومستشار نظم جودة  لدى العديد من املنظمات احلكومية واخلاصة، وأشرف 
على مشاريع تأهيل قطاعات حكومية وخيرية للحصول على شهادة األيزو 9001، كما أشرف على تصميم وتنفيذ عدة دورات تدريبية يف مجال  نظم اجلودة وحتسني العمليات. 
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مهندسة : يمان قطاع

آليات  وحتسني  تطوير  إلى  واملنشآت  املؤسسات  تسعى 
العمليات  أداء  مستوى  رفع  خالل  من  لديها  العمل 
املرجوة  العامة  األهداف  حتقيقها  وضمان  اإلنتاجية 
احلديثة  اجلودة  منهجيات  إتباع  يتم  ذلك  وألجل  منها 
األمد  طويلة  عمل  إستراتيجية  ترسيخ  إلى  تسعى  التي 
قادرة على مواكبة التطورات يف السوق احمللية والعاملية 
ورفع  التكاليف  إلى تخفيض  إطار منهجي يسعى  ضمن 
اإلنتاجية والتوفير يف الزمن اإلنتاجي واستغالل املوارد 
أداء  املتاحة على أكمل وجه مما ينعكس باإليجاب على 

تلك العمليات اإلنتاجية.
وكما نعلم أن هذه األهداف وتلك ال ميكن حتقيقها إال 
متكامل  جودة  إدارة  لنظام  املؤسسات  تلك  تطبيق  عند 
عمل  تخدم  التي  املواصفات  من  مجموعة  على  يشتمل 
تلك املؤسسات وتصب يف مصلحتها وتؤدي إلى تطويرها 
وازدهارها وحتسني جودة منتجاتها وجودة أعمالها كافة.
جودة  فإن  الغذائي  الصناعي  للقطاع  بالنسبة  أما 
بل  كماليات  أو  ترف  مسألة  تعد  لم  الغذاء  وسالمة  
الدول  لكل  حيوية  مسألة  والسالمة  اجلودة  أصبحت 
,ولن تستطيع أي دولة البقاء فى مجال املنافسة العاملية 
اجلودة  إدارة  لنظم  مطابقة  شهادة   على  باحلصول  إال 
اجلودة  دائماً  يتوقع  املستهلك  أن  حيث  الغذاء  وسالمة 
يف الغذاء مع ضمان السالمة الصحية وقد سيطر هذا 
املوضوع على فكر إدارات الشركات املختلفة العاملة فى 
مجال األغذية بشكل عام  واأللبان بشكل خاص، ساعية 
ثقة املستهلك وحتسني جودة منتجاتها  إلى كسب  بذلك 
التكاليف  من  احلد  محاولة  و  التصنيع  عمليات  وجودة 
وقلة  العمل  فرص  وزيادة  الدولية  التجارة  حركة  وزيادة 
العاملية  املنافسة  بعد  وخاصة  القضائيه  التنزاعات 
احلالية ومحاولة غزو األسواق اخلارجية نتيجة لعمليات 
حترير التجارة العاملية بعد التوقيع على اتفاقيات منظمة 

التجارة العاملية. 
يجب  حيث  كبيرة  جهود  إلى  يحتاج  التحسني  ذلك  لكن 
املنتج  يف  قياسها  يجب  التي  اجلودة  صفات  نحدد  أن 
وإجراء  قياس  أجهزة  باستخدام  وذلك  النهائي  الغذائي 
واستخدام  والفيزيائية  واجلرثومية  الكيميائية  التحاليل 
النتائج.  وتفسير  لتوضيح  اإلحصائية  اجلودة  رقابة 
احلرب  بعد  املتحدة  األمم  هيئة  اهتمت  ذلك  أجل  ومن 
فى  العاملة  الدولية  الهيئات  بتجميع  الثانية   العاملية 
جميع  من  الغذائية  للمواد  والتقييس  املواصفات  مجال 
دول العالم ومت االتفاق فى مؤمتر عاملى عقد عام 1962 
العاملية  والصحة   )FAO( الفاو  منظمتى  إشراف  حتت 
جلنة  بإنشاء  املتحدة  األمم  لهيئة  التابعتني   )WHO(
تكون  ان  على   )Codex( الكودكس  األغذية  دستور 
املسؤول األول فى العالم عن األغذية والشئون الصحية 

املقدمة:

حتسني جودة اليوغورت وفق إدارة سالمة الغذاء 

باملتطلبات  الكودكس  مواصفات  تهتم  حيث  لألغذية.  
الالزمة حلصول املستهلك على غذاء صحى كامل خالى 

من الغش مدون عليه البيانات الصحيحة.
القياسية  املواصفات  إعداد  الكودكس على  وتعمل جلنة 
إعداد  كذلك  املشتركة  الدول  كل  عليها  تتفق  التى 
املواصفات التى تتفق عليها مجموعة من الدول وتطبيق 
حركة  اتساع  وبعد  الدول.  تلك  فى  املواصفات  هذه 
السلع  وتصدير  استيراد  مجال  يف  الدولية  التجارة 
الغذائية أصبحت شركات األغذية التى تعمل فى سلسلة 
عن  الغذاء  أنشطة سالمة  تكثيف  إلى  حاجة  الغذاء يف 
طريق تطبيق نظم إدارة سالمة الغذاء لضمان أمن الغذاء 
والتوافق مع املتطلبات التشريعية والتطابق مع املواصفات 
حاليا  إرتفع   ولذلك  ثقته.  واكتساب  املستهلك  وإرضاء 
عدد الشركات التى تسعى لتطبيق املمارسات الصناعية 
أو   GHP اجليدة  الصحية  واملمارسة   GMP اجليدة 
9001،متهيداً  لأليزو  بتطبيقها  شهادة  على  احلصول 

للحصول على شهادة مطابقة لآليزو 22000. 

أهمية البحث:
تطبيق  تأثير  يوضح  كونه  من  البحث  هذا  أهمية  تأتي 
املواصفة ISO22000-2005  على بعض البارامترات 
التي تتعلق بجودة منتجات األلبان يف العمليات املدروسة, 
األمر الذي يؤدي إلى حتسني جودة تلك املنتجات , وذلك 
وبعد  املواصفة  تطبيق  قبل  البارامترات  هذه  بقياس 
وزيادة  البعض منها  تطبيقها, وذلك من خالل تخفيض 
البعض اآلخر مبا يفيد يف موضوع البحث قيد الدراسة.
اجلودة  تكاليف  بني  العالقة  طبيعة  معرفة  ثم  ومن 
واملواصفة ISO 22000-2005 , والتمكن من حتديد 
األلبان  مشتقات  إنتاج  شركات  تواجهها  التي  املعوقات 

.ISO 22000-2005 عند السعي لتطبيق املواصفة
من  االستفادة  الصناعية  الشركات  لكافة  ميكن  لذلك 
جيد  مستوى  ذو  حتسني  لتحقيق  هذا  البحث  موضوع 
يف  الراغبني  للباحثني  وميكن  كما  منتجاتها  جودة  على 
متابعة دراساتهم العليا أن يتخذوا من هذا البحث بداية 

طريق إلكمال تعميم فائدة فكرة البحث بحيث يشمل كافة 
العمليات اإلدارية واخلدمية يف الشركات الصناعية دون 
أن يقتصر فقط على خطوط اإلنتاج وذلك للوصول إلى 
هذا  يسهم  أن  نتوقع  بأننا  العلم  مع  متيزاً,  أكثر  نتائج 
البحث يف رفع جودة منتجات األلبان وأن يؤدي إلى إيجاد 

فرص جديدة لتحسني تلك املنتجات.

أهداف البحث:
 ISO 22000-2005 املواصفة  بيان فعالية تطبيق   -1

يف تخفيض الهدر ملختلف العمليات املدروسة.
2-تخفيض زمن العمليات املدروسة لدى تطبيق املواصفة 

.ISO 22000-2005
نتيجة  املدروسة  العمليات  إنتاجية  الزيادة يف  3-حتديد 

.ISO 22000-2005 تطبيق املواصفة
4- حتديد طبيعة العالقة بني تكاليف اجلودة واملواصفة 

.ISO 22000-2005
5- بيان املعوقات التي تعاني منها شركات إنتاج مشتقات 
ISO 22000- املواصفة  لتطبيق  السعي  عند  األلبان 

.2005

خطوات الهاسب حسب الكودكس:
 1- تشكيل فريق الهاسب

2- وضع وصف للمنتج
3- حتديد االستعمال املقصود من املنتج

به مخطط خلط  ويرفق  التصنيع:  مخطط  تصميم   -4
التصنيع  مناطق  تدرج  املستخدمة–  واآلالت   – اإلنتاج 

حسب اخلطورة.
5- التأكد من صحة مخطط التصنيع يف املوقع

6- وضع قائمة لكل املخاطر احملتملة املقترنة بكل خطوة 
باإلضافة إلى حتليل املخاطر وحتديد وسائل ضبطها 

باستخدام  وذلك  احلرجة:  التحكم  نقاط  حتديد   -7
شجرة القرار وتنظيم مخطط تدفقي للعملية إن احلكمة 
من حتديد نقاط التحكم احلرجة هو انه يف حال حدوث 
خلل ما يف العملية التصنيعية أو أي خلل يف الرقابة على      
كبير  احتمال  عليه  سيترتب  حرجة  حتكم  نقطة  اي 

حلدوث خطر على صحة الغذاء.



35

8- اعتماد حدود حرجة لكل نقطة حتكم حرجة ,فاحلد 
احلرج هو احلد الفاصل بني القبول وعدم القبول
9- اعتماد نظام رقابة على كل نقطة حتكم حرجة

10- اعتماد إجراءات تصحيحية معينة
11- اعتماد طرق محددة للتحقق

12- اعتماد نظام للتوثيق وضبط السجالت.

فوائد تطبيق الهاسب:
1- يغطي عملية إنتاج الغذاء كاملة

2- اتباع نظام التخطيط الوقائي لتأكيد سالمة وجودة 
املنتج

3- يقدم منوذجاً مثالياً للتحكم الفعال يف املخاطر 
الناجمة عن الغذاء

4- يتيح معرفة مصادر اخلطر يف مختلف مراحل 
التصنيع واحملتمل وقوعها

5- ترشيد موارد اإلنفاق على النقاط احلرجة يف 
العملية التصنيعية

6- يؤدي إلى تقليل الفقد يف املنتج.

:GMP نظام ال
تشتمل  والتي  الصحية  باالشتراطات  النظام  هذا  يهتم 
وصحية  نظيفة  أغذية  لتصنيع  مهمة  جوانب  عدة  على 
املصنع  وتصميم  الغذائية  املنشآت  يف  العاملني  مثل 
وتشمل  الصحية  والعمليات  واملعدات  األجهزة  ويشمل 
مقاومة اآلفات واالختبارات والوسائل الصحية والتحكم 
ونظافة  النفايات  من  والتخلص  املياه  مصادر  مثل  فيها 
األجهزة واملعدات وتصميم األجهزة واملعدات والتحكم يف 

خطوات التصنيع كاملة.

ISO 22000-2005 املواصفة
ماهي ISO 22000-2005 ؟

الهاسب  مبادَئ  الدولية  القياسية  املواصفة  هذه  تدمج 
الدستور  جلنة  بواسطة  طورت  التى  التطبيق  وخطوات 
لتَسهيل   ، مراجعتها  ميكن  متطلبات  بواسطة  الغذائي 
فهي  لذلك   ، الدولية  القياسية  املواصفة  هذه  تطبيِق 

طورت كمواصفة قياسية قابلة للمراجعة.  
وتضم سلسلة التصنيع الغذائى العديد ابتداءاً من منتجى 
وحتى  التصنيع  خلامات  املبدئيني  واملنتجيني  األعالف 
واملوردين  والتخزين  النقل  ومسئولى  األغذية  مصنعى 
ملوزعى التجزئة ومحالت تقدمي األغذية ,هذا باإلضافة 
الى منتجى معدات التصنيع ومواد التعبئة واملواد املضافة 

فى  املستخدمة  الكيماويات  وكذلك  الغذائية  واملكونات 
التنظيف.

ISO 22000- فما هو الفرق بني
2005  ، والهاسب؟

1- وجود سياسة جودة مبنية على أهداف ميكن 
قياسها. 

2- متطلبات ملراجعة اإلدارة لنظام إدارة سالمة الغذاء. 
3- زيادة مسئولية رئيس فريق سالمة الغذاء. 

4- متطلبات إضافية خاصة باالتصاالت الداخلية 
واخلارجية. 

5- متطلبات إضافية خاصة بالصالحية.

ISO 22000- إذًا فما هي أهمية
2005  ؟

إن مشاهدة  التطور الهائل فى مجال إنتاج وتصنيع 
وحفظ وتداول املواد الغذائية وزيادة حركة التجارة 

الدولية استدعى ضرورة وجود مواصفة لتأكيد سالمة 
الغذاء، حيث أن انتشار مطاعم الوجبات السريعة 

وأغذية الشوارع وتغير النمط االستهالكى لكثير من 
املجتمعات  جعل احلاجة ملحة لوجود هذه املواصفة.

أكثر من 90 ٪ من األمراض السائدة اآلن هى أمراض 
غذائية وأكثر من 3 مليون شخص ميوتون سنويا نتيجة 

لألغذية امللوثة مبرض جنون البقر وتشعيع األغذية 
والتلوث مبيكروب الليستريا وميكروبات القولون السامة 

واألغذية املهندسة وراثيا، وهذا مايعرف بالتسمم 
الغذائي وكان البد من وجود مواصفة للتأكيد على 

سالمة الغذاء .
إن إدارة سالمة الغذاء مرتبط ببرامج املتطلبات االولية 
.GAPو GTP و GMP و  GHP،و  GSP مثل
صدرت هذه املواصفة الدولية متماشية مع املواصفة 

ايزو9001 لتحسني كفاءة املواصفتني.
تتكامل هذه املواصفة مع أساسيات حتليل مصادر 

اخلطر ونقاط التحكم احلرجة )الهاسب )وخطوات 
تطبيقه التى صدرت عن جلنة دستور األغذية 

)كودكس(.
وأثناء حتليل مصادر اخلطر فإن املؤسسة حتدد 

االستراتيجية املستخدمة لضمان التحكم فى مصادر 
اخلطر بدمج برامج املتطلبات األولية، واملتطلبات 

األولية التنفيذية، وخطة الهاسب.
الهدف من هذه املواصفة ،و التوافق العاملى بشأن 

متطلبات سالمة الغذاء للمشروعات املختلفة فى سلسلة 
الغذاء. 

مفهوم نهج العملية والنظام:
تعبر العملية عن مجموعة األنشطة املترابطة فيما بينها 

والتي حتول املدخالت إلى مخرجات 
اما النظام فهو عبارة مجموعة من تلك العمليات 

املترابطة فيما بينها
واما عن نهج العملية فهو يعبر عن تطبيق نظام عملياتي 

يف املؤسسة باإلضافة إلى التحديد واإلدارة املنهجيني 
لتلك العمليات وللتأثيرات املتبادلة فيما بينها للحصول 

على النتائج املرغوب بها.

الصفات القياسية للعملية:
1- لكل عملية مدير مسؤول عنها

2- مجال العملية محدد بدقة
3- املسؤوليات واحلدود الداخلية بني اإلدارات محددة 

وواضحة
4- أن تكون اجراءات العملية ومهام العمل فيها 

واالحتياجات التدريبية محددة وموثقة
5- أن حتتوي العملية على مقاييس دقيقة وتغذية راجعة 

عن أدائها
6- أن حتتوي كل عملية على حتديد واضح لعمالئها 

ومتطلباتهم وطرق قياس رضاهم
7- أن حتتوي على حتديد دقيق ملعدل الزمن الالزم 

إلجناز كل عملية.

أهداف حتسني جودة العمليات 
اإلنتاجية:

1- ازالة األخطاء واملشاكل والعيوب باإلضافة إلى إلغاء 
الهدر يف املوارد واألنتاج

2- تسهيل أداء العملية وتقليص اوقات التأخير إلغاء 
األنشطة التي المتثل قيمة مضافة للعملية

3- خطوات حتسني العملية اإلنتاجية:
4- تخطيط عمليات التحسني وجدولة العملية املراد 

حتسينها
5- حتديد مالك العملية

6- تكوين فريق التحسني وتدريبه.
7- مراجعة وقياس أداء العملية وحتديد أهداف 

التحسني.
8- حتسني العملية وتطويرها.

9- تدريب العاملني ومتابعة النتائج.

أدوات حتسني اجلودة وحل املشاكل:
العصف الذهني: وهي عبارة عن طريقة منهجية 

لتوليد عدد كبير من األفكار اإلبداعية 
مخطط العالقات: يستخدم لعمل احصائية جتميعية
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خرائط تدفق العمليات : وهو رسم يوضح تدفق 
خطوات العملية بشكل مرتب ويستخدم لتوثيق العملية 

وإلظهار مواطن اخللل فيها وتيسير فهمها ودراستها من 
اجل تطويرها

حتليل سوات وذلك لتحليل الوضع الراهن للمنشاة او 
العملية إليجاد فرص حتسينها

خريطة باريتو : حتلل نسبة حدوث كل سبب من 
أسباب املشكلة والتعرف على تأثيره يف احلصول على 

النتائج  مناذج جمع البيانات
املدرج التكراري ويستخدم إلعطاء معلومات ضرورية 

حول سلوك العملية التخاذ قرار ما حول جهود التحسني
لوحات ضبط اجلودة : وتستخدم لتشخيص وتقومي 
استقرار العملية حيث يتم ضبطها ومراقبتها ومن ثم 

إثبات التحسني فيها.

أقسام الغذاء :
أغذية بطيئة الفساد: 

بسهولة  والتتعرض  املنخفض  املائي  مبحتواها  تتميز 
والشاي  والبقوليات  احلبوب  ومنها  بامليكروبات  للفساد 
بدرجة حراة  عادية  وتخزن يف مخازن  والسكر  والسمن 

الغرفة 25 درجة مئوية
األغذية متوسطة الفساد : محتواها املائي متوسط مثل 
البطاطس واجلزر وتخزن يف مخازن عادية جيدة التهوية 

عند درجة حرارة الغرفة 25 درجة.

األغذية سريعة الفساد:
محتواها املائي مرتفع وتكون عرضة لللفساد بامليكروبات 
يف  وتخزن  ومنتجاتها  واأللبان  والدواجن  اللحوم  ومنها 

الثالجة عند 4 درجة أو املجمدة عند -1٨ درجة.

حتسني جودة املنتج الغذائي:
مطابقتها  مدى  ملعرفة  الغذائية  املنتجات  جودة  تقاس 
القانونية  املواصفات  أو  وضعها  السابق  للمواصفات 
جهات  من  اجلودة  مراقبة  قسم  إلى  تأتى  طرق  بإتباع 
أخرى سواء من قسم البحوث أو املراجع املنشورة للهيئات 
العملية أو الصناعية وهناك نوعان من طرق قياس جودة 

األغذية :

1- طرق شخصية: 
احلواس  على  باالعتماد  احلسى  التقييم  على  وتعتمد 
اخلمسة وذلك من أجل حل املشاكل املتعلقة مبدى تقبل 
الغذاء وتفيد فى حتسني وتطوير جودة السلعة وكذلك فى 
تطوير سلع جديدة, و ميكن أن يدخل العامل فى احلكم 

على جودة السلعة وفق هذا التقييم . 

2- طرق غير شخصية : 
وهذه تعتمد على إستعمال واألجهزه فى قياس اخلواص 
سواء كانت خواص طبيعية أو كيميائية أو ميكروبيولوجية 
. والنتائج املتحصل عليها من مثل هذه اإلختبارات تبني 

ما يلى:
1- نسب ونوع مكونات الغذاء الداخلة فى تركيبة .

2- القيمة الغذائية .
3- مدى سالمة الغذاء صحيا .

قطاع األلبان يف سوريا:
السوري  االقتصاد  يف  محورياً  دوراً  األلبان  قطاع  يلعب 
تشكل  كونها  يف  األلبان  ومنتجات  احلليب  اهمية  وتبرز 
للمواطن  اليومية  الغذائية  الوجبة  يف  أساسياً  مكوناً 

السوري
لذلك أصبح من احلاجة تطوير قطاع انتاج األلبان لتامني 
صحية  وسالمة  نوعية  مبواصفات  ومنتجاته  احلليب 
املستدامة  والتنمية  االستقرار  وحتقيق  عاملياً  معتمدة 
للعاملني يف سلسلة انتاج احلليب وتصنيع منتجات األلبان 

وتسويقها يف سوريا.

نظام املراقبة يف مصانع األلبان:
مراقبة املواد االولية:

اختبارات استالم احلليب اخلام:
اختبارات   - طبيعية  اختبارات   - حسية  اختبارات 

كيميائية - اختبارات بكترولوجية.
اختبارات املواد املساعدة:

 - والرائحة  والطعم  اللون  مكسبات   - السكر   – امللح 
مثبتات ومستحلبات البادئات.

اختبارات جودة املنتج:
أواًل: االختبارات اجلرثومية:

األلبان   - البادئ   – املبستر  احلليب   - السائل  احلليب 
املتخمرة.

ثانيًا: االختبارات الكيماوية:
قياس   - النوعي  الوزن  قياس   - الدهن  نسبة  قياس 
احلموضة يف احلليب - حساب نسبة الرطوبة - اختبار 

غش احلليب - اختبار الفوسفاتيز.
ثالثًا: االختبارات احلسية:

اللون – الطعم – الرائحة – الشوائب.

بعض االشتراطات الصحية فى 
مصانع األلبان:

أواًل: املباني واملرافق 
اختيار  يف  الشروط  من  العديد  مراعاة  يجب   -1

املوقع  عند تصميم املباني وفق شروط معينة. 
2- األرضيات يجب أن تكون: ملساء سهلة التنظيف  
الشقوق - غير مسامية  - ال تسبب  - خالية من 

االنزالق.
3- اجلدران تكون:  من طوب غير مفرع - ملساء 

سهلة التنظيف  - غير منفذة للماء 

4- األسقف تكون ملساء غير منفذة للماء وميكن دهنها 
مبادة مقاومة للرطوبة متنع منو الفطريات.

5- األبواب تكون ذات أسطح ملساء وال تتآكل  - محكمة 
الغلق - ألبواب بداخل املصنع مقاومة للصدأ وال تشرب 

الرطوبة - مصممة بدون جتاويف .
6- النوافذ : يجب أن متنع دخول الغبار - ويجب أن متنع 

دخول اآلفات.
7- يجب أن تكون اإلضاءة يف احلدود املطلوبة مع حسن 
األماكن  اإلضاءة يف  من  الكافية  الكمية  وتوفير  توزيعها 

احلساسة كأقسام الرقابة.
نقيا  املصنع  داخل  الهواء  يبقى  أن  يجب   : التهوية   -8

ومتحركاً.
9- السيطرة على الضوضاء.

10- توفير بعض مواد اإلسعافات األولية
الناحيتني  من  للشرب  املياه صاحلة  تكون  أن  يجب   -11

الكيميائية وامليكروبية 
12- دورات املياه يجب أن تكون صحية

13- املخازن : يجب ان يتوفر فيها اآلتي: درجة احلرارة 
املناسبة للتخزين  - جودة التهوية   -اإلضاءة الكافية 

يف  املباني  تصمم  أن  يجب  والقوارض  احلشرات   -14
األصل بطرقة متنع دخول احلشرات واآلفات

15- التخلص من النفايات. 

ثانيًا - املعدات واألدوات: 
شروط  مع  متناسبة  واملاكينات  املعدات  تكون  أن  يجب 
املواد  نوعية  تكون  أن  يجب  حيث  الصحية  الناحية 
املستخدمة يف تصنيع املعدات واألدوات إما من احلديد 
الزهر أو صلب غير قابل للصدأ أو أملونيوم أو النحاس أو 

اخلشب أو الزجاج أو البالستيك احلراري.

ثالثا - األيدي العاملة: 
آلخر  شخص  من  املرضية  العدوى  تتم  أن  ميكن 
خالل  من  وذلك  نفسه  الغذاء  طريق  عن  تكون  أو 
عدة طرق كاجلهاز التنفسي أو الهضمي أو اجلروح 

امللتهبة والدمامل أو عن طريق اللمس 
وضع اشتراطات صحية خاصة بالعمال للسماح لهم 

مبزاولة املهنة 
وضع اشتراطات تتعلق باملظهر 

وضع اشتراطات صحية يجب مراعاتها يومياً قبل 
البدء فى أداء العمل 

أداء  أثناء  مراعاتها  يجب  اشتراطات صحية  وضع 
العمل. 
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احلليب ومكوناته ومواصفاته 
وخصائصه:

مواصفات احلليب الطبيعي:
-1 يجب أال يتخثر عند الدرجة 100 ملدة خمس دقائق

-2 ناجت عن بقرة غير مصابة بالتهاب الضرع
-3 ناجت عن أبقار غير مجهدة

-4 أن ال يحتوي على السرسوب
-5 أن يكون التعداد اخللوي له جيد

-6 أن يكون نظيف وليس له رائحة كريهة
-7 احلموضة التتجاوز )-0.16 0.17(.

)Ph ) 6.6 – 6.8 8 درجة ال-
-9 أن يجتاز احلليب اختبار الثبات بالكحول بالتركيزات 

املرتفعه
-10 أن يتمتع احلليب بصفة الثبات باملعامالت احلرارية

-11 أن يكون ذو نكهة مقبولة وخالي من الشوائب.
أو  للمضادات احليوية  آثار  أي  يكون خالي من  أن   12-

املواد احلافظة أو املعقمة.
-13 ان يكون عالي النقاوة البكتيرية

-14 نسبة الدسم واملواد الصلبة والكثافة ونقطة التجمد 

مقارنة بني عدة بلدان عربية من حيث خطوات تصنيع لنب اليوغورت:

مطابقة للمواصفات القياسية للحليب اخلام
 3% عن  فيه  الدسم  نسبة  التقل  البقري  -15احلليب 

والصلبة غير الدهنية عن 8.5%
-16 نقطة التجمد 0.55-.

أما بالنسبة ملكوناته فهي:
-1 املاء 87.5%

-2 السكريات 49غ/ل
-3 املادة الدسمة 35غ/ل
-4 مواد آزوتية 34غ/ل

-5 أمالح 9غ/ل
-6 فيتامينات C&B توجد ذائبة يف املاء بنسب ضئيلة

-7 فيتامينات A,D,E,K توجد ذائبة يف املادة الدسمة
-8 الغازات 6-5 % من حجم احلليب.

اختبارات احلليب:
اختبار الكثافة  
اختبار الكحول  

اختبارات احلموضة  
اختبار الدسم  

اختبار غش احلليب  
االختبارات اجلرثومية.  
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عيوب اللنب اخلاثر أو 
اليوغورت:
عيوب الطعم:

الطعم املر - الطعم اخلميري - الطعم الفطري - الطعم 
الطعم   - الشائط  الطعم   - املؤكسد  الطعم   - املتزنخ 

احلامضي الالذع - الطعم الدهني - الطعم الطحيني  
وجود الغازات على السطح 

تشكل مستعمرات على السطح 
منتج على غطاء العبوة 

طبقة من القشدة على السطح 

عيوب القوام:
يوغورت   - اخلثرة  متاسك  ضعف   - اخلثرة   انفصال 

سائل جداً - القوام الرملي - القوام احلبيبي 
عدم وجود الطعم اخلاص باخلاثر

نقص أو زيادة يف احلموضة 
عيوب املظهر: ونذكر منها انفصال املصل.

حتسني جودة منتجات األلبان – لنب 
اليوغورت:

أواًل- شروط احلصول على ألبان متخمرة ذات 
مستوى عالي من اجلودة :

جودة  ذو  الصناعة  يف  املستخدم  اخلام  اللنب  يكون  أن 
مرتفعة. 

أن تكون املعاملة احلرارية كافية. 
أن يكون البادئ نشط. 

سرعة تبريد الناجت بعد انتهاء تصنيعه. 
العناية التامة بعملية اإلنتاج. 

العناية بعمليات النظافة والتعقيم. 
أن يكون اللنب املستخدم خالي من املضادات احليوية. 

او  الزبادي  اللنب  صناعة  فشل  أسباب  ثانيًا- 
اليوغورت:

استخدام بادئ قدمي
عدم نظافة احلليب

استخدام حليب مضاف له مواد حافظة
استخدام حليب به عيوب:

كاحلليب الناجت من حيوانات مصابة بالتهاب الضرع أو 
حليب ترك بعد حلبه مدة طويلة حتى حتلل به الدهن, أو 
حليب من ماشية عوجلت باملضادات احليوية, أو حليب 
ناجت من ماشية تغذت على عالئق بها بقايا من مبيدات 

اآلفات. 
ثالثًا- صفات الزبادي او اليوغورت اجليد:

به ثقوب  وال تظهر  القوام ومتجانساً  أن يكون متماسك 
أو فجوات. 

أال يكون محبباً بل يكون ناعم التركيب. 
أال يكون الشرش فوق سطحه أو ملتصقاً بجوانبه. 

أن يكون لونه متجانساً مقبوالً. 
زائد  وغير  والرائحة  الطعم  مقبول  دسماً  يكون  أن 

احلموضة. 
مينع  غطاء  وعليها  الشكل  مقبولة  عبوات  يف  يعبأ  أن 

تلوثها من اجلو. 

رابعًا- قياس جودة املنتجات اللبنية  
ملعرفة مدى التحسني: 

االختبارات احلسية:
االختبارات  رفضه من خالل هذه  أو  قبوله  حيث ميكن 
اللنب  حرارة  درجة   – اللون   – والرائحة  الطعم  ومنها: 
يف  املرئية  الشوائب  اختبار   - متماسك  اللنب  قوام   –
التشريش -  القوام متماسك - خالي من  اللنب ظاهرياً 

والغازات. 
االختبارات الكيماوية:

1- تقدير نسبة الدهن. 
عن  تقل  أال  يجب  اجليد  الزبادي  يف  احلموضة   -2

 .0.7%
3- يجب أن تكون حموضة البادئ من 0.7 – 0.8 %. 

اجلودة امليكروبيولوجية:
من  عديدة  أنواع  لنمو  املناسبة  البيئات  من  اللنب  يعتبر 
البكتريا التي تصل أثناء إنتاجه من مصادر مختلفة مثل 
وجسمه  احليوان  وضرع  واحلالبني  واألواني  األدوات 
مبكان  احمليطة  املصادر  من  وغيرها  اإلسطبل  وهواء 
درجات  حتت  اللنب  يف  بسرعة  تنمو  والتي  اللنب،  إنتاج 
وعليه  مرغوبة،  غير  تغيرات  وحتدث  املناسبة  احلرارة 
اجلودة  على  كبير  إلي حد  يتوقف  اللنب  قوة حفظ  فإن 
البكتريولوجية للحليب املورد والتي أتبعت يف إنتاجه يف 

املزرعة وأهم هذه االختبارات: 
1- عدد البكتريا يف اللنب بطريقة العد املباشر. 

2- عدد البكتريا يف اللنب بطريقة صب األطباق. 
3- االختبار االحتمالي لوجود ميكروبات القولون. 

4- اختبار أزرق امليثلني.
األلبان  فإن  وامليكروبيولوجية  الصحية  الناحية  ومن 
املتخمرة يجب أن تكون خالية من بكتريا القولون وكذلك 
من اخلمائر والفطريات وهي أهم األنواع امليكروبية التي 

تسبب فساد األلبان املتخمرة.

خامسًا- عدم غش احلليب:
وعادًة يغش احلليب ببعض الطرق اآلتية : 

1- نزع جزء من قشدته أى دهنه .
2- إضافة املاء إليه .
3- إضافة لنب فرز .

4- إضافة مواد مثل النشا أو اجليالتني أو غيرها .
البوراكس  أو  الفورمالني  مثل  حافظة  مواد  إضافة   -5

وهذه املواد تخفي عيوب اللنب لكنها ضارة بالصحة. 
احلموضة  ملعادلة  الصوديوم  بيكربونات  إضافة   -6

الناشئة بسبب التلوث امليكروبي خصوصاً يف الصيف.
7- إضافة مواد ملونة حيث يضاف عادًة اللنب الفرز إلى 
اللنب اجلاموسي مع قليل من ملون األناتو ثم يباع على أنه 
لنب بقري نظراً إلنخفاض املعدالت القانونية بالنسبة للنب 

البقري عما يف اللنب اجلاموسي .
8-خلط ألبان ماشية مختلفة األنواع ببعضها .

أو  لبسترته  اللنب سخن  أن  إذا وضح  إال  اللنب   تسخني 
تعقيمه .

الغش بأكثر من طريقة من الطرق السابقة مثل : 
أ ــ إضافة ماء + لنب فرز.  ب ــ إضافة ماء + مادة مالئة.

االستنتاجات:
 ISO22000-2005 1- عند تطبيق جزأ من املوصفة
حتسني  إلى  ذلك  أدى  اليوغورت  لنب  إنتاج  عملية  على 

جودة املنتج أوالً وتبني لنا ذلك من خالل:
املنتج املختارة نالحظ مع مضي  لبارمترات  بالنسبة   -1
الوقت أن تشتت البيانات يقل شيئاً فشيئاً وبالتالي يزداد 
نسة اخلطأ   أن  يعني  السيغما وهذا  املعياري  االنحراف 
نسبة  أن  نقول  أن  ونستطيع  الوقت  مع  تقل  املنتج  يف 
مع  باملقارنة  تقريبا60%ً  إليها  توصلنا  التي  التحسني 

حالة الستة سيغما مبا يعادل 
عليها  فنالحظ  التحسني  بارمترات  إلى  بالنسبة   -2

التغييرات التالية:
1-اإلنتاجية تزداد مع مرور الوقت  

2-نسبة الهدر تنخفض مع مرور الوقت  
3-الزمن اإلنتاجي ينخفض مع مرور الوقت  
4-تكاليف اجلودة تنخفض مع مرور الوقت.  

2- هناك عالقة تربط بني اإلنتاجية وتكاليف اجلودة  
العمل  اجلاري  التحسني  فاعلية  مدى  لنا  توضح  حيث 
يف  العاملني  للمدراء  راجعة  تغذية  مبثابة  وتعتبر  عليه 
الشركة وكذلك املدير العام تعطي فكرة تقريبية عن مدى 

التحسني اجلاري وإلى أي مستوى قد وصل

تطبيق  عند  مرتفعة  حتسينات  إلى  التوصل  ميكن   -1
املواصفة ISO22000-2005 بحيث تشمل النظام ككل 

أي كافة العمليات اإلدارية    
      واخلدمية واإلنتاجية األخرى.

عني  يف  الصحية  االشتراطات  أخذ  مت  حال  يف   -2
االعتبار وطبقت فإن ذلك سيزيد حتماً من التحسني يف 

جودة املنتج الغذائي.
3- يجب أخذ املتطلبات القانونية أيضاً يف عني االعتبار 

وتطبيقها.
تطبيق  من  للتمكن  هاسب  فريق  تشكيل  من  البد   -4

املواصفة ككل يف كافة جزئياتها على املنشأة كاملة.
5- البد أن يكون هناك نظام اتصاالت فعال يخدم تطبيق 

املواصفة iso22000-2005 يف املنشاة.

التوصيات:
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مت اعتماد النهج النظري وامليداني فيما 
يتوافق مع مسألة البحث وتوظيف ما هو 
إحصائية  وأساليب  تقنيات  من  مناسب 
ومت  كما  البحث,  منهجية  يف  إلتباعها 
االعتماد على بعض الدراسات املرجعية 
فيما يخدم ذلك والعمل على حتسني جودة 
املواصفة  مفاهيم  وفق  األلبان  منتجات 
.ISO22000-2005 القياسية الدولية

واحدة  إنتاجية  عملية  اختيار  مت  حيث 
املصنع  يف  إنتاجية  عمليات  عدة  من 
جزأ  وتطبيق  لدراستها  بالدراسة  املعني 
 ISO22000-2005 املواصفة  من 
عدد  حتديد  مت  خطوة  ,وكأول  عليها 
على  تأثير  لها  والتي  البارامترات  من 
وهي  أال  املنتج  جودة  حتسني  مسألة 
اإلنتاجي  الزمن   – الهدر   – )اإلنتاجية 
– تكاليف اجلودة(.ومن ثم اختيار عملية 
لنب  إنتاج  خط  وهي  أال  واحدة  إنتاجية 
حتديد  مت  ذلك  بعد  اليوغورت,حيث 
جودة  على  تأثيراً  األكثر  البارمترات 
منتج اليوغورت أال وهي ) PH للحليب 
احلليب  يف  املتواجد  املاء  نسبة  اخلام, 
اخلام, درجة حرارة التحضني لليوغورت, 
PH لليوغورت( وذلك باستخدام أدوات 
مرة  البارمترات  تلك  قياس  ومت  اجلودة 
مرات  وثالث  للمواصفة  التطبيق  قبل 
وفق فترات مدروسة وذلك بعد التطبيق 
وعلى مدى 6 أشهر ومن ثم إعادة قياس 
بارمترات حتسني اجلودة السابقة الذكر 
ليتبني  السابقة  الفترات  نفس  وفق 
منتج  جودة  بارمترات  تأثر  كيفية  لنا 
بتطبيق  التحسني اجلاري  مع  اليوغورت 
وذلك  6 شهور   ال  املواصفة على مدى 
تطرأ  التي  التغيرات  دراسة  خالل  من 
وقد  اجلودة,  حتسني  بارمترات  على 
حلساب  التالية  املعادالت  استخدام  مت 

بارمترات التحسني كما يلي:

-2  وحتسب نسبة الهدر من املعادلة التالية:
 

CHECK LIST 3 الزمن اإلنتاجي: ويتم حسابه باستخدام-
-4 وحتسب تكاليف اجلودة مبكوناتها وفق اجلدول التالي:

الذكر والعمل على  البارامترات السابقة  العالقة بني  وباستخدام مفهوم حتليل تكاليف اجلودة سيتم حتديد طبيعة 
زيادة فعالية عملية التحسني بعد تطبيق املواصفة القياسية الدولية ISO 22000-2005 ليتسنى ملدير الشركة معرفة 

.ISO22000-2005 موضع الشركة من تطبيق املواصفة

-1 حتسب اإلنتاجية الكلية وفق املعادلة التالية:

طريقة تنفيذ البحث:
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The Hormone Mythخرافات الهرمونات
By: Nick Dale and Adam Davis
ترجمة م. زراعي/ محمد بابكر محمد

وبعض  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  القانون  مينع   -1
الدول األخرى استخدام الهرمونات. ومن املمكن بالطبع 
وكما  ولكن  قانونية  غير  بصورة  الهرمونات  إضافة 
هذه  إضافة  إطالقا  املنطقي  من  فليس  الحقا  سنوضح 

املركبات واستخدامها يف إنتاج الدواجن .
لزيادة  تؤدي  لن  وإضافتها  مؤثرة  ليست  الهرمونات   -2

7- ليست هناك حاجة للهرمونات . من السهل  
تفسير النمو السريع لدجاج الالحم دون اللجوء 
السجالت  مراجعة  خالل  فمن  للهرمونات،  
عمر  أن  يالحظ  املختلفة  للسالالت  الوراثية 
الطيور للوصول لوزن التسويق يتناقص مبعدل 
التحدي  إن  العقوداألخيرة.  خالل  سنويا،  يوم 
علف  توفير  هو  الدواجن  منتجي  يقابل  الذي 
جيد النوعية )بروتينات ، فيتامينات ... الخ ( 
باإلضافة للبيئة الصحية ، التهوية اجليدة ، العدد 
املناسب من املعالف واملساقي ملقابلة إمكانيات 
الوراثية املدهشة.  وبالنسبة ملن  طيور الالحم 
الدواجن  الفنية إلنتاج  باجلوانب  لديهم معرفة 
فإن النمو السريع للسالالت احلديثة من طيور 
للتحسني  منطقية  نتيجة  كونه  يعدو  ال  الالحم 
الذي طرأ يف مجاالت الوراثة ، التغذية ، اإلدارة 
، ليست هناك  . وببساطة  ومكافحة األمراض 

حاجة للهرمونات .  
تضاف  الهرمونات  بان  اخلاطئ  االعتقاد  إن 
ألعالف الدواجن غير صحيح بالكلية وينتقص 

من جهود صناعة .
واملهتمة  املوجهة  صورتها  من  ويشوه  الدواجن 

كثيرا بصحة املستهلك ووعيه الصحي.

ترجمها بتصرف / محمد بابكر محمد
مدير إدارة التدريب 

شركة مزارع فقيه للدواجن

كثيرا ما يقفز السؤال ،ملاذا تقومون بإضافة   
الهرمونات يف أعالفا لدواجن؟ عند ما يعلم من يجاورك  
اجتماعي  لقاء  أي  يف  يصادفك  أو  الطائرة  مقعد  يف 
السؤال  صيغة  الدواجن.  تغذية  مجال  يف  تعمل  بأنك 
بـ)ملاذا( بدال عن )لو أنكم ..(  توضح مدى درجة الفهم 
املغلوط لألمر لدى قطاع واسع من اجلمهور . وكما يعلم 
اختصاصيو تغذية الدواجن فإن هذا األمر ليس حقيقيا 
  . الدواجن  الهرمونات ال تضاف ألعالف  وأن   ، البتة   ،
بأتالنتا  مؤخرا  عقد  الذي  الدولي  الدواجن  معرض  يف 
من  تكن  ولم  األف  عدة  املشاركة  الشركات  عدد  جتاوز 
ثم  ومن  الهرمونات  جتارة  يف  تعمل  واحدة  شركة  بينها 
بأن  بالسؤال  العام  الرأي  أتى  أين  : من  السؤال  فيمكن 
وقد   . ؟  الدواجن  صناعة  يف  رئيسي  مكون  املواد  هذه 
يف  لإلشارة  املاضية  السنوات  يف  املنتجني  بعض  عمد 
دعاياتهم بأنهم ال يستخدمون الهرمونات ، ورمبا أوحت 
مثل هذه الدعايات لقطاع عريض من اجلمهور بأن األمر 
الشركات  بني  منتشر  الهرمونات  استخدام  وأن  شائع 

املنتجة للدواجن .
هنالك سبب آخر يدعو للشك باستخدام الهرمونات وهو 
النمو املتسارع لدجاج الالحم حاليا الذي يوحي للمستهلك 
بإمكانية استخدام )هذه احلبوب السحرية( كما يتصور . 
ومهما كان األمر فإن الفهم املغلوط الستخدم الهرمونات 
يف صناعة الدواجن يبقى أمرا عاريا عن الصحة متاما. 
استخدام  انكار  فقط  ليس  املقال  هذا  كاتب  وهدف 
األسباب  وإعطاء  لألمام  التقدم خطوة  بل   ، الهرمونات 
ال  الهرمونات  بأن  تبني  التي  التالية   ، القوية   ، السبعة 

تستخدم ، وال ميكن أن تستخدم ، يف إنتاج الدواجن .

النمو يف الدواجن كما أن حقن الهرمون بالوريد لن يساعد 
فريق لكرة السلة لكسب املباراة . إن عملية النمو عملية 
التمثيلية  الوظائف  من  خليط  على  وتعتمد  جدا  معقدة 
التي تعتمد على حزمة من إشارات الغدد الصماء الطفل 
عند  وزنه  ليبلغ  أسبوعا   )14( ملدة  يحتاج  حديثا  املولود 
الالحم  وزن صوص  يتضاعف  بينما   ، الضعفني  الوالدة 
مبعدل )65( ضعفا يف فترة سبعة أسابيع ، وقد يبدو ذلك 

مستحيال يف نظر قطاع عريض الناس .
بالنسبة  يحدث  كما  الهرمون  إعطاء  صعوبة   -3
 . األنسولني  حقن  يستخدمون  الذين  السكر  ملرضى 
عن  عبارة  واألنسولني(  النمو  )هرمون  الهرمونني  فكال 
بروتينات لو مت تناولها عن طريق الفم لتم هضمها كما 
يعني   وهذا  مثال.  كالصويا  األخرى  البروتينات  تهضم 
وحتى يكون هرمون النمو مفيدا وفعاال فيجب أن يعطى 
منطقي  وغير  جدا  صعبا  يبدو  وهو  احلقن  طريق  عن 
وذلك الستحالة حقن عدة  آالف من الطيور ولعدة مرات 
. وقد أوضحت األبحاث أن إفراز الهرمون يتم على شكل 
مما   دقيقة   )90( كل  قمتها  تبلغ  )دفقات(  أو  نبضات 
يعني أنه وحتى يكون الهرمون فعاال فيجب أن يعطى على 
جرعات متتالية وهو أمر يكاد يكون مستحيل التطبيق . 

ينتج  ال  النمو  هرمون  وأن  خاصة  العالية  التكلفة   -4
جتاريا مما يجعل تكلفته مرتفعة ، وإذا كنا بصدد إعطاء 
الطائر مليجرام واحد ، فقط ، من الهرمون فإن التكلفة 
ال  األمر  فإن  وبداهة   ، نفسه  الطائر  تتجاوز سعر  قدد 

يبدو منطقيا بحال من األحوال .
فإن   : الطيور  وإنتاجية  أداء  على  السلبي  التأثير   -5
لتنمو  وراثيا  حتسينها  مت  قد  احلديثة  الالحم  طيور 
املقدرات  مع  أحيانا  يتعارض  قد  مما  متسارعا  منوا 
الزائد  النمو  يالحظ  واجلميع   . للطائر  الفسيولوجية 
للشباب عند دخولهم مرحلة البلوغ والذي تصاحبه أحيانا 

بعض املشاكل .  
قدراتها  حدود  يف  تعيش  الالحم  طيور  فإن  وباملثل 
تقنني  ممارسة  أحيانا  نشاهد  وقد  القصوى  التمثيلية 
العلف )كميا ونوعيا( للحد من النمو وتقليل حاالت العرج 
واالستسقاء . كما أن الزيادة احلادة يف النمو يف املناطق 
املدارية قد تزيد نسبة النفوق مبعدل الضعفني أوالثالثة 
أو رمبا األربعة أضعاف بسبب اإلجهاد احلراري . ومن 
هنا فإن دفع الطيور فجأة لزيادة النمو قد يتعارض مع 

قدرات الطيور االنتاجية .
6- ماذا عن الستيرويدات البنائية ؟ يتم أحيانا 
من  البنائية  الستيرويدات  استخدام  اكتشاف 
قبل ممارسي ألعاب القوى كما يتردد يف وسائل 
االعالم ، وعلى كل فإن تأثير هذه الستيرويدات 
يتزامن مع التدريبات العنيفة كرفع األثقال مثال 
. وكما هو معروف فإن املكون األكبر لعضالت 
تستخدم  التي  الصدر  عضالت  هي  الدجاج 
ال  الدجاج  أن  ومبا   ، األجنحة  وخفض  لرفع 

تبدو  فال  السنني  من  آالف  عدة  ومنذ  يطير 
الستيرويدات  استخدام  من  فائدة  أي  هنالك 
البنائية طاملا أنه ليست هناك متارين رياضية 

للعضالت .
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اسقاط
من حياتنا العملية على حياتنا االجتماعية

لدرجة  مبكان  األهمية  من  اجلودة  إن 
أنه تكاد التوجد شركة ال تطبق مبادىء 
ومفاهيم اجلودة وإال ستخرج حتميا من 

السوق ولن يكون لها وجود .
اجلودة فى حياتنا العملية لها تعريفات 
ما  منها  نتخير  كتيرة   ومعان  عديدة 

يفيدنا فى هذه اخلاطرة  فمنها مثاًل 
1-  مطابقة املنتج للمواصفات

2– خلو املنتج من العيوب
 ، الصحيحة  األشياء  نعمل  أن   –3

صحيحة ، من أول مرة ، وفى كل مرة .
فإذاحاولنا عمل اسقاط لهذا اجلزء املهم 
العملية على  ) اجلودة( من حياتنا  جداً 
حياتنا االجتماعية جند أول ما يواجهنا 
اعملوا  وقل   " وتعالى  ربنا سبحانه  قول 
واملؤمنون  ورسوله  عملكم  اهلل  فسيرى 
أعمالنا،  كل  على  مطلع  إذن  "فاهلل 
وعلنها،  سرها   ، وكبيرها  صغيرها 

حسنها وسيئها.
غير  منك  اهلل  يرى  أن  ترضى  فهل 

االحسان ؟ 

المهندس: سليم عمران

وهذا ما أراده اهلل سبحانه وتعالى فسن 
التشريعات  لنا  وأصدر   ، القوانني  لنا 
التى تدفعنا دفعاً نحو اجلودة ، واالتقان 
، واالحسان  فقال صلى اهلل عليه وسلم 
: " إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عماًل 
أن يتقنه ".  وقال أيضاً صلى اهلل عليه 
وسلم : " إن اهلل كتب االحسان على كل 

شىء ".
واالحسان   ، واالتقان   ، فاجلودة  إذن 
أسس راسخة حلياتنا فى ظل هذا الدين 
العظيم الذى أسس لكل فضيلة ، وقوض 

كل رذيلة.
االسقاط  من  آخر  إسقاط  عملنا  وإذا 
التربية  عملية  اخترنا  إذا  أى   ، السابق 
من حياتنا االجتماعية ، جند أن األسس 
أيضا موجودة حيث قال رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم : " مامن مولود إال ويولد 
على الفطرة ، فأبواه يهودانه أوينصرانه 
إال  يولد  طفل  من  فما   ." أوميجسانه 
ويكون على الفطرة الطاهرة النقية فطرة 
وتعاليمه  السمحة  مبفاهيمه   ( االسالم 

السامية ( التى فطر اهلل الناس عليها . 
وقال صلى اهلل عليه

وكلكم مسئول عن   ، راع  كلكم   "  : وسلم 
رعيتة ....... الى آخر احلديث ".

تربية  نحو  مسئوليته  منا  كل  حمل  فهل 
أبنائه ؟!

أعتقد ... بل أكاد أن أجزم بأن االجابة 
....." ال " . 

ماذا فعلنا كى نتقن تربية أبنائنا ؟!
 ماذا فعلنا كى نحسن تربية أبنائنا ؟! 

نحو  بحق  مسئوليته  منا  كل  حمل  هل 
تربية ورعاية أبنائه؟!

هل فكر أحد منا أن يتعلم كيف يكون أباً ؟ 
كل منا تعلم كيف يكون معلماً ، كيف يكون 
مهندساً ، كيف يكون طبيباً ، أوحتى كيف 
يكون فالحاً . فكل مهنة متتهنها البد لها 
أباً  تكون  أن  فكونك   ، وتدريب  تعلم  من 
مسئولية شاقة ستسأل عنها أمام اهلل .

حتملت  هل  ؟  نفسك  أعددت  فهل 
مسئوليتك ؟!
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كتبها عبدالمنعم الحسين
 المشرف التربوي بإدارة الجودة الشاملة

 باإلدارة العامة للتربية والتعليم باألحساء
monem75@gmail.com

محافظ  معالي  مع  سريع  ودي  حديث  دار 
هشال  بن  نايف  الدكتور  التعليم  تقومي  هيئة 
الرومي وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا حول 
انطباعاته عن زيارته لليابان فقال مازحا أن كل 
املمارسات سوى  شيء عادي ال يوجد فرق يف 
بعض الفروق البسيطة جدا ثم أخذ يعدد تلك 
األفكار   . املختلفة كفالشات سريعة  الفروقات 
وحياتية  مجتمعية  جودة  مبادئ  تناولها  التي 
برنامجه  يف  لها  يشير  أن  الشقيري  حاول 
وأظن مؤمتر اجلودة األول يف التعليم استضاف 
كتاب  أيضا  وله  ذلك  حول  للحديث  الشقيري 

خواطر 3 يف احلديث عن ذلك
سأتأمل معك عزيزي القارئ عددا مختارا من 
الياباني  بها  يتعامل  التي  الصارمة  املزايا  تلك 
بسبيل  لكن  التمجيد  بسبيل  ال  العادات  يف 
وحب  الثقافة  بناء  يف  للتفكير  الضوء  تسليط 
التي  بالتفاصيل  واالهتمام  التعامل  يف  اجلودة 
بالسعادة  أثرا  يترك  وأثرا  جميلة  روحا  تعكس 
على املستفيدين وسأركز على بعد مهم جدا يف 
العملية وهو األخالق أو مايسمى أخالق املهنة 

والعمل
1-  األمانة :

ويف  اخلدمة  ويف  التسعيرة  ويف  الوقت   يف 
اإلخالص ويف احلفاظ على األجهزة واملعدات 
إن خير من   (  ، العمل  لغير  وعدم استخدامها 
استأجرت القوي األمني ( تبدأ األمانة من حيث 

حسن اختيار وإسناد األعمال .
2-   التواضع :

خواطر اجلودة احلياتية في مجتمع اليابان

7-  كايزن التحسني املستمر:
 ثقافة مهمة جدا يف رغبة التحسني والتطوير 
إلى ما ال نهاية بحث دائم وحلوح نحو األفضل 
سنكون  كيف  العميق  والتفكير  اجلاد  والعمل 
غدا أفضل وامتنى استخدام طريقة من طرق 
صندوق  أو  باالستبانات  التحسني  ووسائل 
يف  الالنهاية  رحلة  املهم  غيرها  أو  الشكاوى 
املساحات  أو  املال  يف  الهدر  على  القضاء 
يف  التفكير  إعادة  يجب  املواد  أو  األوقات  أو 
نقدمها  التي  واخلدمات  واألعمال  العمليات 

العمل  فريق  وقائد  الرئيس  لعطاء  مدّمر  أكبر 
هو بيروقراطية املديرين وأرباب العمل وتكّبرهم 
الذين  املوظفني  وزمالئهم  املستفيدين  على 
اليابانية  الفلسفة  بينما  رئاستهم  حتت  يقعون 
تقوم على تعاون املدير ووجود املدير مع موظفيه 
وقربه منهم يف مكان واحد وعدم التمييز العالي 
يف فخامة املكتب بينه وبني بقية املوظفني بحيث 
ترتسم االبتسامة بينهم ويف وجه املستفيد بشكل 
خاص بحيث تزيد اللحمة والتفاهم والتناغم يف 

العمل وبالتالي تزيد اإلنتاجية .
3- العناية بالزي املوحد النظيف :

 إن زي رجل األمن وموظف االستقبال وموظف 
التفاصيل يف  بأدق  والعناية  الضيافة واخلدمة 
توحيده وااللتزام به يشكل رونقا من االنضباط 
اإلتقان  من  عالية  قيما  ويعكس  وااللتزام 
اجلودة  متثل  ذهنية  صورة  ببناء  واالهتمام 

احملسوسة التي يبحث عنها العميل واملراقب .
4- العناية الفائقة باالحتياجات اخلاصة :

كما  اخلاصة  والطاقات  املهارات  أصحاب 
ومثل  العميان  مثل  حاجات  لهم  أحدهم  يعبر 
للغة  يحتاجون  والذين  العربات  مستخدمي 
خدمات  توفير  نحتاج  بهم  اخلاصة  التفاهم 
ونطور اخلدمات ونطور مفاهيمنا لتقدمي خدمة 

أفضل لهذه الفئات .
5- النظافة والترتيب :

الترتيب يف  وعدم  االتساخ  ينزعج من  منا   كل 
أي مكان ندخل له وعنوان من عنوانات اجلودة 
على  نحافظ  بحيث  النظافة  مبوضوع  العناية 
نظافة األماكن بعدم ترك أي أثر غير مناسب 
ذلك  نتولى  أن  وعلينا  به  نتواجد  مكان  أي  يف 
بأنفسنا فاملعلم يقوم بتنظيف صفه مع الطالب 

وال يتكبر على ذلك .
6-اجلوال اخللوق :

 ليس من شيء نتأذى منه كلنا من رنة اجلوال 
العالية يف مكاتبنا ويف املطاعم ويف أهم االماكن 
املساجد خاصة ملا تكون على نغمة غير مناسبة 
رنة اجلوال يف  أكثر  أو  املوسيقية  املقاطع  مثل 
االجتماعات واحملاضرات غير ظريفة  وال رفع 
الصوت أثناء احلديث باملكاملة جودة التعامل أن 
نحترم ذوق الناس وراحتهم فال نزعجهم بذلك .

ماذا ميكن أن نضيف عليها لتكون أسهل ، لتكون 
أسرع ، لتكون أقل تكلفة ومرة أخرى بعد مدة 
نعيد التفكير فيها ونضعها على طاولة التفكير 

والتحسني من جديد .
8- ثقافة الكاروشي :

والتفاني  التميز  وحب  واحلماسة  والعمل 
على  واحملافظة  املبكر  واحلضور  والتضحية 
وقت العمل واالستعداد لبذل املزيد من اجلهد 
يف الوظيفة واملزيد من املبادرات واملقترحات من 
دون انتظار احلافز واملكافأة من رب العمل بل 
مراقبة ذاتية وحب ذاتي ملتعة اإلجناز وحتقيق 
اجتماعية  وخدمة  اجلماعي  والعمل  عام  نفع 

وترجمة مثلى للوطنية .
9-  تربية وتعليم ورضاعة اجلودة:

بالنظام  الفائقة  والعناية  الدقة   وقيم 
واحملافظة  الشخصية  والنظافة  واالصطفاف 
على الطعام وعدم طلب كمية أكثر عن احلاجة 
واألكل بنظافة داخل الصف وبإشراف املعلمني 
وتقدير الطالب وعدم اإلساءة له والعكس تقدير 

الطالب واألسرة للمعلم واملدرسة .
10- التركيز على األخالق والقيم :

واالحترام  باألخالق  األعمال  جودة  وقيادة 
قاعدة  الناس  حقوق  على  واحلفاظ  املتبادل 
جميلة يتم التعامل بها علم + أخالق+ عمل = 

نهضة
 

أخيرا هي نقاط ومبادئ وخارطة طريق ميكن 
طريقة  عن  يبحث  شخص  أي  بها  يستدل  أن 
اجلودة  تطبيقات  يف  للبداية  وسريعة  سهلة 
التنشئة  مجالي  يف  خاصة  والعملية  احلياتية 

والتربية .



45

graduated with mech eng degree 
from Nogoya 
worked for the Toyoda Weaving 
Company 
1939: Toyota Motor as machine 
shop manager 
1988: Workplace Management 
~ just�in�time and Toyota 
Production System
)later known as Lean 
Manufacturing(. 
regarded as the father of 
Just�In�Time )JIT( at Toyota. 
Ohno: seven forms of waste
 overproduction 
 waiting 
 transportation 
 motion 
 inventory 
 defects 
 overprocessing 

Taiichi Ohno
 )1912-1990(

1930: ME degree from Yamanashi Tech
Taipei Railway Factory, Taiwan
consultant with Japan Management Assn
1955: training at Toyota Motor Company
1959: Institute of  Management Improvement
1961-64: concept of  Poka-Yoke 
Poka-Yoke: mistake-proofing
 identify errors before they become defects
 stop the process whenever a defect occurs, define the source and  
            prevent recurrence
1967: source inspection + improved PY
 prevented the worker from making errors 
 so that defects could not occur
   Zero Quality Control 

Shigeo Shingo )1909-1990(
Poka-Yoke: mistake-proofing
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1945: graduated from Kyoto University
1961: doctorate in engineering & Prof
1987 Emeritus Professor
1989: Human Motivation
 a key factor for management 
1993: Companywide Quality Control
 leadership is central to implementation of TQM

Human work should include:
 creativity
  the joy of thinking
 physical activity
  the joy of working with sweat on the forehead
 sociality
  the joy of sharing pleasure and pain with colleagues

Four points of action to support motivation
 when giving work instruction, clarify the true aims of the work
 see that people have a strong sense of responsibility towards their work
 give time for the creation of ideas
 nurture ideas and bring them to fruition

Leaders must have
 a dream )vision and shared goals(
 strength of will and tenacity of purpose
 ability to win the support of followers
 ability to do more than their followers,
 without interfering when they can do it alone
 successes
 ability to give the right advice

Yoshio Kondo )b.1924(
motivation of employees is important
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طرق حتقيق متيز مستدام فى االعمال )2(
الكاتب دكتور: عثمان على عبود

مواصلة للمقال السابق "طرق حتقيق متيز مستدام فى 
االعمال" بالعدد السابع من املجلة ، والذى احتوى على 
األعمال  لتميز  األول  الدولي  فياملنتدى  قدم  مما  بعض 
السعودى  املجلس  برعاية  السعوديةو  العربية  اململكة  يف 
املقال  هذا  خالل  من  جدة.سنستعرض  مبدينة  للجودة، 
زائيرى،وهو  محمد  البروفسور  بواسطة  املقدمة  الورقة 
صاحب كرسي جوران JURAN للجودة ورئيس املركز 
ويعتبر   )BPM( املمارسات  أفضل  إلدارة  األوروبي 
أفضل  إدارة  منهجية  تنفيذ  يف  املساهمني  أفضل  أحد 
املمارسات )BPM(و احد تالمذة رائد اجلودة جوزيف 
جوران. حتدث البروفسور زائيريفيورقتة باملنتدى عن دور 
Customer Experienceفى  العميل  جتربة  ادارة 
زائيرميداخلتة  ابتدر  املؤسسى.  التميز  استدامة  عملية 
بحقيقة مفادها ان الوصول الى التميز اخذ وقتا طويال 
من االنسانية منذ اكتشاف االنسان للنار الى يومنا هذا. 
تسال زائيرى هل نشهد قريبا نهاية حقبة ادارة اجلودة 

الشاملة بحيث تصبح فقط مجرد شهادة للممارسة.
ادوارد  اجلودة  لرائد  مشهورة  مبقولة  زائيرى  استشهد 
ارضاء  فقط  والًء؟  العميالكثر  يجعل  الذى  ما   " دمينق 
مدخال  املقولة  تلك  زائيرى  اتخذ  بكافى".  ليس  العميل 
ان  اوضح  وقد  العمالء،  قياس رضا  عملية  حلديثة عن 
عملية القياس ال تعبر تعبير كامل عن جتربة العميل وقد 

خلص بعض االفكار عن ذلك:
للتجربة  العميل، هى قياس  1- عملية قياس مدى رضا 
املاضية للعميل وال تعطينا فكرة واضحة عن مدى تاثير 

ذلك فى مستقبل جتربة العميل.
نوايا  التقاط  على  تعمل  ال  القياس  عملية   -2

العمالءواهتمامتهم املستقبلية.
Cus�(العميل تعتبر متنبئ سئ فيما يخص سلوك   -3

.)tomer behavior
على  التركيز  هو عصر  احلالى  العصر  ان  اعتبرزائيرى 
العميل وجعلة محور ومركز االهتمام. فإن معرفة اجلانب 

العاطفي من جتربة 
الشركة  تعطي  التي  املضافة  القيمة  هو  يكون  العمالء 
الشركات  بقية  عن  منفردة  والتى جتعلها  تنافسية  ميزة 

واملؤسسات.

وحتدثزائيرى عن  تاثيرات تزايد التجارة االلكترونية وان 
كثيرا من املفاهيم بدات بالتبلور وقد واورد بعض منها:

ومن املهم جدا ان ندرك ان التعويل فقط على النواحى 
احلسية او الفيزيائية بالنسبة لتجربة العميل مثل السعر، 

اجلودة وغيرها، ليس بكافى لضمان استدامة التميز.
فتجربة العمالء هي خليط من وجهة نظرهم و مشاعرهم 
ومايحسونة من خالل ما يقدم لهم من خدمات او منتجات. 
أو عملية اخلدمة التي تخلق استجابات العميل املعرفية 
واملختزنة  جتربتة  عن  الناجتة  والسلوكية  والعاطفية 
فيزاكرته . فمثال لذلك ، مقعد مريح بالطائرة ، وجبة 
مالئمة باملطعم ، و قطار نظيف وغيرها ، وكل ذلك يصبح 
مختلطا مع األشياء الغير ملموسة ، و اجلوانب النفسية 
للعميل . أشياء مثل كيفية تعامل املوظفني مع العميل وما 
مدى االهتمام به، هل يشعر العميل بقيمته واهميته وانه 
االول دائما فى سلم االولويات ؟ ام انه يعامل كسلعة، او 
كشئ ال قيمة له، هل تهتم الشركة فعال ملشكلته ؟ كيف 
أنها تتفاعل عندما تسوء األمور ؟ هنا يكمن لب املوضوع 
وتتبلور حينها جتربة العميل اما ان يكون راضيا عن ما 
قدم له ويصبح اكثر والًءاو يظل غير راضى ويتحول الى 

شركة اخرى خلدمة او منتج افضل.
وحتدث البروفسور زائيرى عن ادارة جتربة العميل، حيث 
إدارة  يجب  حيث  التميز.  استدامة  ركائز  احد  يعتبرها 
األثر التراكمي لتفاعل العمالء مع العالمة التجارية عبر 
جميع نقاط االتصال من خالل كامل دورة حياة العمالء 
ما  عن  تعبر  للعمالء  تنافسية  جتربة  تقدمي  أجل  من   ،
تناسب معتقداتة ومشاعره وقناعاتة  العميل  يبحث عنه 

وتوقعاته. 
املصاحبة  الكبيرة  التغيرات  عن  وانتقلزائيريللحديث 
االلكترونية.  التجارة  الى  التقليدية  التجارة  من  للتحول 
حيث اصبح االنترنيت من االساسيات فى التجارة العاملية 
اليوم، حيث منت التجارة االلكترونية العاملية بشكل سريع 
فى العقد املاضى، حيث وصلت الى 74 مليار دوالر فى 
عام 2002م والى 172 مليار فى عام 2005م والى 329 
الرقم  يتضاعف  ان  املتوقع  ومن  2010م  عام  فى  مليار 

بحلول عام 2015م.

ليست  للتسوق  االسواق  زيارة  لكن  ضرورى  التسوق   -1
كذلك

2- الصيرفة ضرورية لكن الذهاب للبنكالدارة حساباتكم  
ليس كذلك

املستشفيات  زيارة  لكن  ضرورية  الصحية  الرعاية   -3
الخذ االستشارة الطبية  ليست كذلك

ليس  للتعلم  اجلامعات  ارتياد  لكن   التعليم ضرورى   -4
كذلك

واملح زائيرى الى ان التفاعل من خالل الشبكة العنكبوتية 
يختلف عن التفاعل التقليدى من خالل التجارة العادية، 
التفاعل  خالل  من  تاثرا  اكثر  العمالء  يكون  حيث 
االجتماعية،  التفاعل  مجموعات  تاثير  عبر  االلكترونى 
حرية  من  اكبر  قدر  االلكترونية  التجارة  اتاحت  كما 
االختيار للعميل وحرية اكبر فى اوقات اختيار املنتج او 
مدار  على  اليوم  فى  ساعة   24 اصبحت  حيث  اخلدمة 

السنة.
هو  ليس  اليوم  عميل  ان  زائيرى  البروفسور  اورد  وقد 
بالفعل  حدثت  قد  التحوالت  من  فكثير  االمس  عميل 

ومنها:
1- ان العميل االن هو من يقود عملية التطوير، اى انه 
اصبح يعبر عن عنمتطلباتة جليا وليس كالسابق مستقبال 

فقط ملا يقدمة له املصنع او صاحب اخلدمة.
2- العمالء االن اكثر وعيا وادراكا حلقوقهم وملا ينفعهم 

او يضرهم. 
3- العمالء صغار السن من جيل Digital يعبرون وبقوة 

عن متطاباتهم و تطلعاتهم املستقبلية.
ثم ختم بروفسور زائيريورقتة باحلديث عن اهمية عملية 
العمل  استراتيجية  تعتبر  حيث  العمالء  عالقات  ادارة 
العمالءهى  مع  العالقات  على  اإلبقاء  و  على  للحصول 
العمالء  عالقات  ادارة  عملية  وتتطلب   . قيمة  األكثر 
دعم  وثقافة  العمالء  على  التركيز  على  تعمل  لفلسفة 
املبيعات والتسويق لتقدمي افضل ما ميكن للعميل وجعل 
العميل محور اهتمامهم واهتمام الشركة ككل، شريطة أن 
يكون للمؤسسة االستراتيجية الصحيحة للقيادة والثقافة 

املناسبة.
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الكاتب مهندس : عادل موسى 
مدير عام شركة التقنية الرائدة - ليبيا

الزبون  رضا  ألهمية  اجلميع  إدراك  من  بالرغم 
وأهميته  للقدرة التنافسية للمؤسسة  اال ان املشكلة 

تكمن فى كيفية معرفة رضا الزبون من عدمه .
تهدف هذه الورقة الى تعريف مفهوم رضا الزبون 
القيام بقياس  وعالقته باجلودة  و أسباب ضرورة 
املؤسسة  تقدمها  التي  اخلدمات  عن  الزبون  رضا 
وكيفية القيام بعمليات قياس رضا الزبون و ما هى 
البيانات  جمع  ووسائل  لذلك  املستخدمة  األدوات 

وأساليب القياس و التحليل للنتائج 
وكيف ميكن توظيف نتائج القياس للرفع من جودة 

اخلدمات .
اخلدمة  تلقى  بأنه  الزبون  اقناع  هو  الزبون   رضا 

التى توقعها او خدمة تفوق توقعاته 
و  اكثر  معك  تعامل  كلما  راضيا  الزبون  كان  فكلما 
تزداد مشترياته كما انه عادة ما ينصح أصدقاءه و 
ذويه بالتعامل معك و من ثم يتضح انه هناك عالقة 
مباشرة بني نسبة املبيعات و مستوى اخلدمة و مدى 
رضا الزبون و القدرة على حتقيق الربح فكلما كان 
الزبون راضيا انفق اكثر و كلما انفق اكثر كلما زادت 

مبيعاتك و بالطبع تبيع اكثر و تربح اكثر .
أو  املنتج  له  تقدم  عندما  راضيا  العميل  يكون  إذا 
اخلدمة التي تلبى احتياجاته او تفوقها  ومن هذا 
يراه  ما  انها  على  اجلودة  تعريف  ميكن  املنظور 
الزبون انه جودة  او هى املوصفات التى يقوم العميل 

بتحديدها طبقا لتصوراته اخلاصة .
وباستخدام هذه التعريفات ميكن لك قياس مستوى 
اجلودة و رضا الزبون فى مؤسستك فتتمثل اهداف 
القياس ببساطة فى البحث عما يراه الزبون على انه 
جودة و عن الطريقة التى تشعره بالرضا و من ثم 
يتم حتديد أساليب القياس اخلاصة بك على اساس 

املفاهيم السابقة الذكر

قياس رضا الزبون و تأثيره على جودة اخلدمات للمؤسسات احمللية

1- املقدمة 

2- العالقة بني اجلودة و اخلدمة و رضا الزبون:
تبد العالقة كما يوضح الشكل من الزبون و تنتهي عنده باكتساب زبائن آخرين .

1- الزبون يحدد مستوى اجلودة و اخلدمة 
2- املستوى العالى للجودة و اخلدمة يؤدى الى تلبية متطلبات الزبون 

3- تلبية املتطلبات تؤدى الى رضا الزبون 
4- حتقيق رضا الزبون 

بالتعامل معك فتكسب زبائن آخرين  الزبائن  الزبون ينصح غيره من  5- عندما يرضى 
ويزداد عدد زبائنك 

وميكن حتديد مدى تأثير هذه العالقة على عملك فى السنوات املقبلة و ذلك باستعمال 
اجلدول التالي   و مراجعته من حني إلى آخر ملالحظة التطور الذي يحدث عند حتسني 

مستوى اجلودة و خدمة الزبائن
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3- تطوير نظام خدمة الزبائن:
قبل القيام بقياس مستوى خدمة الزبائن لديك 
البد من تأسيس نظام خلدمة الزبائن أوال و إال 
لن جتد طريقة لتقيس بها رضا الزبون وفيما 

يلي خطوات تطوير نظام خدمة الزبائن :
1- االلتزام باألهداف اإلدارية ،  يبدأ االلتزام 
من أعلى السلم اإلداري إلى األسفل مع ضرورة 
األعلى   للمدير  مطورة  و  واضحة  رؤية  وجود 
عن أسلوب تطوير نظام خدمة الزبائن وكيفية 

تطبيقه و نتائجه املتوقعة .  
التعرف  يجب   ، قرب  عن  الزبون  معرفة   -2
على الزبون عن قرب من حيث ميوله وتوقعاته 
احلالية و املستقبلية وعوامل إرضائه  وتفادى 

فقدانه و االحتفاظ به .
3- وضع معايير ملستوى اخلدمة ، ويعتمد هذا 
ال  هذا  ولكن  فرد  لكل  الشخصية  الرؤية  على 
مينع  وجود معايير ميكن القياس بها عما يستاء 
منه و عما يتوقعه منك أو كيف يقوم هو بتقييم 

مستوى خدمتك .
4- استخدام و تدريب العاملني األكفاء ، تكمن 
جودة اخلدمة فى كفاءة القائمني بها فمن املهم 
تدريب العاملني فى وظائفهم و فى غيرها  فور 
مع  متميزة  خدمة  على  للحصول  استخدامهم 
و  للزبون  إرضائهم  حالة  فى  حتفيزهم  أهمية 
جلب زبائن جدد ومنحهم فرصة اتخاذ القرار 

طاملا ذلك يرضى الزبون .
5-  مكافأة العاملني و الزبائن  .

6- االتصال الدائم بالزبون ،من املهم استعمال 
العالقة  وتوطيد  بالزبون  الطرق لالحتفاظ  كل 
معه نظرا الحتمال وجود متطلبات متغيرة لديه.

توطيد  بعد   ، للخدمات  الدائم  التطوير   -7
يبقى  العاملني  تدريب  و  الزبون  مع  العالقة 
دائما  العمل  وهو  الكامل  للنظام  الثالث  الضلع 

على حتسني جودة خدمة الزبائن .
رؤية الزبون: 

نظام  حتسني  على  السابقة  اخلطوات  تساعد 
العمل  فى  يكمن  السر  لكن  و  للزبائن  اخلدمة 
حسب وجهة نظر الزبون فالنظام البد أن يقوم 

على محور أساسي هو رضا الزبون
وفيما يلي الطرق التى تؤدى الى حتسني جودة 

املنتجات و اخلدمات التى تقدم للزبون :
1- تقدمي ما يفوق توقعات الزبون ، لضمان دوام 

رضاه و تعامله معك
2-  تدريب فريق العمل ، تدريب وتقييم العاملني 
اإلحصائي  القياس  أدوات  على  باالعتماد 
ومعايير جودة األداء فى التقييم والتدريب يجب 
يلحظها  ان  قبل  املشاكل  حل  طرق  يشمل  ان 

4- قياس مستوى اجلودة و رضا الزبون :
اوال: االعتبارات الالزمة لنجاح القياس 

1- ان يقوم اجلميع بالقياس .
2- ان يتم قياس كل شئ يؤثر على الزبون .

3- يتم القياس فى جميع االوقات .
4- يكون القياس فى جميع عمليات املؤسسة التى من املمكن ان تؤثر على مستوى اجلودة  و رضا الزبون .

5- يكون القياس  عن طريق عمل معايير لألداء تكون قابلة للقياس و التقييم و تستخدم فيها األرقام و البيانات.
6- يتم القياس للتعرف على طرق حتسني اجلودة و جدب اكبر عدد من الزبائن.

ثانيا: األسباب الرئيسية للقياس
1- التعرف على انطباعات و اراء الزبائن .

2- حتديد متطلبات و توقعات الزبون احلالية و املستقبلية .
3- سد الفجوات و الثغرات التى تنشأ بينك و بني الزبون ،فالوعود بتقدمي مستوى معني من                                                               

4- اخلدمة يرفع مستوى التوقعات للزبون  و عدم الوفاء بالوعود يؤدى الى استياء الزبون .
5- حتديد األهداف .

6- األداء املتطور يؤدى الى زيادة الربح .

تقييم املستوى احلالي و حتديد اخلطط املستقبلية .   
التمكن من االستمرار فى عملية التطوير .  

الزبون 
الزبائن   يشعر   ، بالزبائن  االتصال  مداومة   -3
الذين تداوم على االتصال بهم مبدى اهتمامك 
بهم و يجعلهم يتغاضوا عن بعض األخطاء التي 
قد حتدث ويكون االتصال اما هاتفيا او برسائل 
املعايدة و التهانى او ارسال النشرات االخبارية 

عن منتجاتك اجلديدة .
4- اتباع برنامج ملكافأة الزبائن األوفياء 
، وذلك بتقدمي بعض الهدايا املجانية أو 

متييزهم باخلصومات فى األسعار .
5- إشراك الزبائن فى اجتماعات مجلس 
االدارة ، لالستفادة من آرائهم حول كيفية  

حتسني اخلدمة حسب وجه نظرهم .
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رضا  و  اجلودة  مستوى  تقييم  فوائد  ثالثا 
الزبون :

1- شعور العاملني بتحقيقهم للهدف املطلوب  
مما يترجم فى شكل خدمة متميزة للزبائن .

2- يوضح للعاملني احلد األدنى من مستوى 
األداء و املستويات العالية من اجلودة التى 
يجب الوصول إليها بتطوير املنتج و اخلدمة 

و زيادة معدالت رضا الزبائن .
3- ميثل نوع من رد الفعل للعاملني وجهودهم 

مما يشجعهم على تقدمي األفضل دائما .
4- توضيح ما ينبغي عمله لتحسني مستوى 

اجلودة و اخلدمة و كيفية عمل ذلك .
5- حتفيز العاملني و تشجيعهم على االداء 

اجليد و رفع مستوى االنتاجية .
مستوى  لقياس  املستخدمة  الوسائل   -5

رضا الزبون :
1-5 البيانات األولية 

 هي البيانات املتوفرة من جهات أخرى و ال 
االستفادة  وميكنك  جمعها  فى  جهدا  تبذل 
منها فى       أبحاثك اخلاصة ومصادرها 
دراسات  و  إحصائيات  و  نشرات  و  دفاتر 
اجلهد  و  الوقت  توفير  وميزتها   ، سابقة 
غير  او  قدمية  تكون  قد  انها  عيبها  ان  إال 
دقيقة بالدرجة التى ميكن اتخاد القرار على 

ضوءها  .
2-5 البيانات الرئيسية 

و  بنفسك  جتمعها  التى  البيانات  هى   
متعلقة مباشرة مبوضوع البحث ومصدرها 
مالحظة  سلوك الزبون أو إجراء مقابالت 
معه او إجراء استطالعات الرأي و الفحوص 
و التجارب و البحوث وميزتها الدقة البالغة 
فبواسطتها نحدد رأى و سلوك ورغبة الزبون 
مما يساعد على تطوير املنتج او اخلدمة ، 

وعيبها اكثر تكلفة و استهالك للوقت .  
3-5 البحوث النوعية 

تهدف إلى فهم حالة الزبون عند شراءه او 
ومصدرها  اخلدمة  او  للمنتج  استخدامه 
الشخصية  والتجربة  املقابلة  و  املالحظة 
وميزتها   ،  ) الزبون  مكان  نفسك  )تضع 
و  ألراء  واضح  تصور  على  احلصول 

انطباعات الزبون 

4-5 البحوث الكمية 
حتليل  وأجراء  املعلومات  جمع  فيها  ويتم   
موضوعية  انها  وميزتها  لها  إحصائي 
البيانات  جمع  ومصدرها  للقياس  وقابلة 
املباشرة  األسئلة  او  الرأي  باستطالعات 

للزبون 
وميكن جمع البيانات بعدة وسائل منها :

1- استطالعات الرأي
2- البحوث املكتوبة 

3- البحث من خالل الهاتف 
4- املقابالت اجلماعية 
5- املقابالت الشخصية

6- التوظيف األمثل لنتائج القياس : 
املعلومات  للتصرف حيال  هناك عدة طرق 
التى مت جمعها و حتليلها لالستفادة منها فى 
زيادة مستوى رضى الزبون و حتسني املنتج 

أو اخلدمة املقدمة له ومن اهمها :
إجراءات  اتخاذ   ، التفاعلية  اجلهود   -1

إصالحية بناء على تنبيه من الزبون 
2- اجلهود املسبقة ، تطبيق معايير اخلدمة 

اجليدة قبل حدوث مواجهة مع الزبون 
التفاعلية و املسبقة فى  3- تطبيق اجلهود 

نفس الوقت  .
فى  ما  كل  تبذل  أن   ، املثالية  الطريقة   -4
قبل  حتليلك  و  بقياساتك  لتقوم  وسعك 
تدون  األداء  مستوى  ولرفع  الزبون   شكوى 
اجلهود  نقاط  و  التفاعلية  اجلهود  نقاط 
اجلهود  نقاط  تكون  ان  يجب  و  املسبقة 

املسبقة اكبر من نقاط اجلهود التفاعلية 

 ، الفاروق  : دار   ، العميل  , كيف تقيس رضا  العامرى  1- د. ريتشارد جيرسون ،ترجمة د.خالد 
القاهرة ،2003 

2- رتشارد ويتلى ، ترجمة د. عبد الرحمن توفيق ، اإلدارة بالعمالء ،  اصدارات مبيك ، القاهرة 
1998

3- د.عبد الرحمن توفيق ، اجلودة الشاملة الدليل املتكامل للمفاهيم و األدوات ، اصدارات مبيك 
، القاهرة 2003

4- مواقع من االنترنت 
  http://www.tagitraining.com     ادارة العالقة مع العميل -

http://www.hrm-group.com      ماهية رضا العميل وكيفية حتقيقه -

8- المراجع:

وهناك عدة خطوات ميكن اتباعها لرفع مستوى 
الزبون  اليك  يتوجه  ان  قبل  واألداء  اخلدمة 
بالشكوى وتأتى يف إطار اجلهود املسبقة وهى :

1- الكل يعمل من اجل إرضاء الزبون 
2- احلرص على معرفة الزبون عن قرب 

جودة  بأعلى  الزبون  احتياجات  تقدمي   -3
ممكنة.

4- دعم العالقة بينك و بني الزبون .
5- تدريب جميع العاملني على خدمة الزبون و 

إرضاءه .
6- منح العاملني صالحية اتخاذ أي قرار يؤدى 

لرضا الزبون .
7- قياس و تقييم كل شي و من ثم تطوير كل 

شى 
8- مكافأة العاملني و الزبائن ماديا و معنويا 

9- تقدمي ما يفوق توقعات الزبون 
10-حاول ان تصل الى األفضل دائما " التحسني 

املستمر 
7- التوصيات :

1- ضرورة االهتمام برضا الزبون ملا له من اثر 
على تطور املؤسسة.

الزبون  رضا  دراسات  و  بأبحاث  االهتمام   -2
واستخدام األساليب اإلحصائية لقياس رضاه.

3- نشر الوعي وتدريس أساليب قياس و حتليل 
رضا الزبون. 

خدمة  بأقسام  االهتمام  و  إنشاء  ضرورة   -4
الزبائن و خدمات ما بعد البيع فى املؤسسات 

احمللية.
5- التأكيد على تصميم استبيانات رضا الزبون 
بالطريقة العلمية الصحيحة حتى تؤدى الغرض 

منها.
مكتب  لتكوين  احمللية   املؤسسات  دعوة   -6

لتلقى الشكاوى والتعريف به لدى زبائنهم.  
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املؤسسة التعليمية
مؤسسة تقود اجملتمع 
خدمتها  علي  يقوم  و 

اجملتمع

 يقول جون ديوي »بإمكان املدرسة أن تغير نظام املجتمع 
إلى حد معني، وهو عمل تعجز عنه سائر املؤسسات«.

السؤال ملاذا فشلنا يف الوصول ملدرسة متطورة رغم كم 
عملية  أكبر  و  التعليمة  العملية  علي  املفروضة  القيود 
تفتيش و رقابة لكل نفس داخل املدرسة من خالل جلان 
املتابعة والشئون القانونية و القيادات التنفيذية و ما زالت 
املدرسة املصرية غارقة يف وحل التخلف و اجلمود رغم 

اإلمكانيات البسيطة التي حتاول الدولة توفيرها لها .
و كما قالت لورين إيزلي »إن املعاهد الثقافية واملؤسسات 
حضارة  عليه  تقوم  الذي  الفقري  العمود  هي  التربوية 
علينا  لنا،  حلاجة  تلبية  املدرسة  أقيمت  وقد  ما،  بلد 
ندع  فال  ومنظم،  دائم  بشكل  ونلبيها  لها  نستجيب  أن 

استجابتنا هذه للمصادفة أو أمر مشكوك فيه«.

 الوصول ملفهوم املؤسسة
حوار  خالل  من  ترسيخه  و  املؤسسة  مفهوم   حتديد 
مجتمعي يضم أعضاء هيئة التدريسي و الطالب و أولياء 
األمور والقيادات التنفيذية و املنشغلني بالشأن التعليمي 
معها  التجاوب  و  املؤسسة  مفهوم  لدعم  جدا  ضروري 
حتى ال تظل املدرسة يف نظر بعض أولياء األمور مجرد 
فيها  يستريحون  زمنية  فترة  أبناءهم  فيه  يضعون  مكان 

من شقاوتهم.

املعلم :
الركيزة  هم  الطويلة  اخلبرات  وذوو  املهرة  املعلمون 
إلى  ماسة  حاجة  هناك  ولذلك  للمدارس.  األساسية 
على  قادرون  ألنهم  اخلدمة  فى  باستمرار  وجودهم 
املساهمة  طريق  عن  لزمالئهم  الالزمة  املساعدة  تقدمي 
بالنسبة  الترقية  أن  هى  وخبرتهم.واملشكلة  مبعرفتهم 
اخلدمة  فى  بقائهم  مدة  تخفيض  عادة  تعنى  للمعلمني 
وهذا ضياع للموهبة بالنسبة للذين ميلكون مهارات عالية 
فى التدريس، ولهذا السبب فان تصنيف معلم ومعلم أول 
ميتازون  الذين  للمعلمني  جيد  تصنيف  خبير  معلم  الى 
إضافية  أعباء  حتمل  على  ملكافأتهم  عالية  مبهارات 

للمساهمة فى حتسني نوعية التدريس فى مدارسهم.
أيضا أن تهتم الوزارة بتوفير أماكن جتمع آدمية للمعلمني 
و أثاث جيد و أجهزة حاسب و دليل املعلم و كل ما يلزم 

ألداء املهمة بشكل سلس و مقبول

دور ولي األمر :
املؤسسة كشريك  دوره يف  أن  يدرك  أن  األمر  ولي  علي 
الرقابة  و  املدرسة  مع  املستمر  التواصل  عليه  تستوجب 

الدعم الفني :
تغيير مفهوم التوجيه و التفتيش علي املدارس و استبدالها 
ببرامج الدعم الفني للمدرسة و لعناصر املجتمع املدرسي 
.. ومراعاة البعد اإلنساني و احتياجات املعلم للتدريب و 
أخالقية  و  فنية  صالحيات  إعطاءه  و  املستمر  التوجيه 
وضع  يف  اإلدارة  مع  ومشاركته   .. التعليم  دفة  لقيادة 

اخلطة السنوية للمدرسة بشكل أساسي .

 اإلمكانيات املادية و التقنية :
مدارسنا بال إمكانيات تقينة و أجهزة الكمبيوتر ال تطابق 
املواصفات إن لم تكن معطلة أصال .. و املطلوب حتديث 
األجهزة و توفير تدريب متكامل للقيادة املدرسية و املعلم 
أكثر  وبرامج   .. الكمبيوتر  مهارات  كل  علي  الطالب  و 
تخصصا للعاملني باملدرسة علي استخدام الكمبيوتر يف 

عمل املرتبات و شئون العاملني و .......الخ

 العقاب
العقاب إشكالية داخل املدارس بشكل خاص و يف املجتمع 

بشكل عام
من  مختلف  بشكل  التعليمية  املؤسسة  عناصر  متارسه 

شخص آلخر
يجب وضع ضوابط عقابية يتفق عليها و يقرها املجتمع 

وتكون فعالة
بحيث تكون رادع ال وسيلة لزيادة التطاول . كذلك يجب 
مشاكل  لديهم  الذين  للتالميذ  جيدة  مساعدات  تقدمي 
سلوكية وحتاشى فصلهم من املدرسة.. مع وضع برامج 

سلوكية وتربوية إجبارية لتقوميهم فى وجود اآلباء .
 
املنهج الدراسي : 

بعني  يأخذ  الذي  هو  الناضج  الدراسي  املنهج 
االعتبار كل ما يستجد يف املجتمع من مواقف 
ومشكالت وحاجات وأدوات جديدة ينقلها إلى 
يبقى  وحتى   ، جذاب  علمي  قالب  يف  الطالب 
املنهج متطورا أو قابال للتطور ال بد وأن يكون 

علي ابنه ووضع برامج مشتركة لتقومي سلوك االبن مع 
األخصائي االجتماعي و النفسي باملدرسة ..كذلك يجب 
وإيجاد  اإلدارية  األجهزة  فى  أكبر  بصورة  اآلباء  متثيل 
كمراقبني  للتعليم..  احمللية  اإلدارات  فى  لهم  ممثلني 
للعملية التعليمية ومساهمني فى وضع تصورات مناسبة 

إلزالة املعوقات التي تواجه الطالب .

مرنا يسهل تكييفه وتعديله كلما دعت احلاجة
املنهج الدراسي ليكون ناجحا أن يعمل على :

بأهمية  تؤمن  التي  املتفتحة  العقلية  تكوين   -
ملجرد  بالقدمي  تتمسك  وال  وحتميته  التطوير 

أنها ألفته وتعودت عليه .
إلمداد  الواعية  الذكية  القيادات  إعداد   -
املجتمع بها يف شتى مجاالت احلياة وميادينها .
التي  األساسية  باملهارات  الطالب  تزويد   -
 ، متغير  ناهض  مجتمع  العيش يف  من  متكنهم 
مع  والتوافق  التكيف  سرعة  على  وتساعدهم 

املجتمع وثقافاته املتعددة .
املالئمة  التقدير  أوجه  تكوين  على  العمل 
العلماء  وجهود  العلم  أهمية  كتقدير   ، للطالب 
باعتبارها من أبرز عوامل التغيير يف املجتمعات 
، وتقدير أهمية التمسك بالقيم الدينية والقيم 
االجتماعية السامية . ) الدمرداش ، صبري ) 

2001م (
التي  التربوية  الدراسات  من  العديد  هناك  و 
حتث على ضرورت استجابة املناهج الدراسية 
البنك الدولي  لتطورات العصر ، ومنها دراسة 
2000م ، التي بينت ضرورة استخدام التقنيات 
املتعددة ، وخاصة التفاعلية منها ، واالستجابة 
املناهج  خالل  من  خاصة  املعلوماتية  للثورة 
الدراسية ، وكذلك وثيقة مدرسة املستقبل التي 
أصدرتها منظمة التربية العربية للثقافة والعلوم 
والتعليم  التربية  لوزراء  الثاني  املؤمتر  خالل 
دمشق  يف  املنعقد  العربي  الوطن  يف  واملعارف 
تطوير  بضرورة  أوصت  والتي   ،  2000 يوليو 
املؤسسة املدرسية يف القرن احلادي والعشرين 
املجتمع  فئات  واسعة من  تبنى مبشاركة  وأن   ،
بحيث  التقومي  إلى  النظرة  تغيير  وضرورة   ،
تتسع لتشمل قياس قدرات الطالب على حتقيق 
ذواتهم ، والعيش مع اآلخرين .) املنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم ، 2000 (

بقلم : محمد خطاب
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املكتبة املدرسية :
الثورات  و ركيزة  الكتاب هو صانع احلضارات 
العلمية و حامل تاريخ البشرية و ال غني عنه ملن 
يسعي للتطوير و التجديد و لذلك تصبح املكتبة 
املدرسية هرما شامخا لتعليم و تثقيف الطالب 
موحد  تصور  ووضع  شامل  لتجديد  وحتتاج 
الطالب  يحتاجها  التي  املختلفة  املناهل  ألنواع 
و فتح باب التبرع لها من املجتمع احمللي .. و 
االعتماد علي األبحاث التي جتبر الطالب علي 

االطالع و القراءة الدائمني .
 اإلدارة التعليمية :

يجب أن يتركز دور اإلدارات احمللية للتعليم على 
حث املدارس على رفع مستوياتها وتوفير بيانات 
واضحة ملستويات األداء ميكن أن تكون جاهزة 
الدعم  وتوفير  املدارس  قبل  من  لالستخدام 
األداء  مستويات  تكون  التى  للمدارس  املركز 
فيها دون املستوى املنشود وتركيز اجلهود على 
والكتابة  القراءة  تعليم  مثل  الوطنية  األولويات 

واحلساب.
احمللية  اإلدارات  من  إدارة  كل  مطالبة  يجب 
موضحة  التعليم  لتطوير  خطة  بإعداد  للتعليم 
التطور  عمليات  تعزز  أن  ميكن  كيف  فيها 
واألهداف املعدة من قبل املدارس باالتفاق مع 
للتعليم وأن توضع خطة تطوير  اإلدارة احمللية 
واجلهات  املدارس  كل  مع  بالتشاور  التعليم 

املشاركة األخرى.
 إجراءات صارمة :

 ال بد من تطبيق إجراءات صارمة على املدارس 
املستويات من  ورفع  التطور  أجل  واملعلمني من 
الضغط  إجراءات  بني  حكيمة  موازنة  خالل 

االيجابي على املدارس والدعم لها.
وكون  األداء،  سوء  حالة  فى  التدخل  يجب 
مقدار  مع  عكسى  بشكل  متناسبا  التدخل 
النجاح.. ووضع حلول سريعة و جذرية ملعاجلة 

أوجه القصور املؤسسي .
 التقومي :

ال بد من تطبيق فكرة التقومي الدقيق للتالميذ 
مبا  وتطويرها  االبتدائية..  املرحلة  بدء  منذ 

يتناسب مع تكنولوجيا العصر.
برنامج ووطني :

يجب وضع برنامج وطنى لرفع مستويات معرفة 
االجتاهات  ولتنمية  واحلساب  والكتابة  القراءة 

اإليجابية نحو التعلم.
وذلك يستوجب مشاركة األسرة فى التعليم فى 
بوالدى  باالستعانة  وذلك  االبتدائية،  املرحلة 
والكتابة  القراءة  تعليم  برنامج  فى  الطالب 
والدعم  باملتابعة  البرنامج  فكرة  ومساندة 

شراكة حقيقية :
والصناعة  األعمال  رجال  إشراك   يجب 
تقدمي خدمات  فى  والتربويني  املسئولني  وكبار 
تطوعية للمدارس على شكل إسهامات متنوعة 

)محاضرات، لقاءات، إرشاد وتوجيه.. إلخ.(.
قبل  )من  تطوعية  تقدمي خدمات  كذلك ميكن 
املربيني واملهتمني بالتعليم( ألولياء األمور الذين 
إدارية،  أو  سلوكية  صعوبات  أبناؤهم  يواجه 
خارج  من  شخص  بتولى  ذلك  حتقيق  وميكن 
التالميذ  على  اإلشراف  األسرة  أو  املدرسة 
وميكن  لهم.  القدوة  وتوفير  ومساعدتهم 
استخدام متطوعني ملساعدة األطفال على تعلم 

القراءة.
مدرسة منوذجية :

يجب تأسيس ورعاية مدرسة منوذجية فى كل 
منطقة تعليمية )فى حالة عدم وجودها( لتكون 
قبل  من  ومحاكاته  منه  االستفادة  تتم  منوذج 
املدارس األخرى. وتتخذ هذه املدرسة كنموذج 
ملستوى األداء العالى واإلدارة اجليدة والعالقات 

املتميزة مع األسرة واملجتمع احمللي.
األمن :

شركة بني الوزارة و الشرطة لتوفني عنصر أمن 
االمن  لتوفير  املدارس  بجوار  أمنية  دوريات  و 

لكل عناصر املؤسسة

محمد عبد الحميد عبد الرحمن خطاب
الوادي الجديد – الخارجة

مدرسة المشتركة ع
01282825937

اإلعالم :
يتعرض املعلم باستمرار لالهانة من قبل اإلعالم 
واملجتمع الذي يصوره بأنه تاجر ال مربي أجيال 
املنظومة وهو  لوجود عناصر فاسدة يف  وذلك 
ما يتطلب مع عقاب العناصر التي تسيء لصورة 
املعلم مسئول تكون مهمته التركيز علي الصورة 

االيجابية آلالف املعلمني الشرفاء يف املدارس
األنشطة :

األنشطة املدرسية ال حتظي بدعم مالي و يجب 
زيادة احلافز املالي للمعلم والطالب تغيير الئحة 
عليها  يقبل  حتى  والفنية  الثقافية  املسابقات 

اجلميع
املسرح املدرسي :

املناهج  ملسرحة  نص  ألفضل  مسابقة  عمل 
تشجيع  و  الدارس  علي  وتعميمه  وطباعته 
مسرحة املناهج ألهميتها يف صقل املادة العلمية 

للطالب .
ميكنة اإلدارات و املديريات :

ما  التكنولوجيا  انه يف عصر  املعقول  من  ليس 
زال العمل الورقي هو السيد يف التربية و التعليم 
يجب ان يكون دورا كبيرا للتكنولوجيا احلديثة 
يف العمل املؤسسي ، باالضافة الرشفة ملفات 
الكمبيوتر  علي  الصحي   امللف  و  العاملني  
ميكن  مما   .. اجلميع  متناول  يف  تكون  بحيث 

صانع القرار من اتخاذ قرارات صحيحة .

املعنوي.
 يجب ارتباط املدرسة الوثيق بالبيئة االجتماعية 
الدوائر  اجلارة،  )الصناعة،  حولها  من 
احلكومية( واكتشاف ما ميكن أن تقدمه البيئة 
احمللية للتعليم من دعم مادى ومعنوى وخبرات 

متخصصة.
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جودة التعليم اخلليحي
 و خطوة على الطريق

بعض  من  رغبت ان اجعل  هذا  مقالي  يف 
النظام  مضمار  يف  الناجحة  التجارب 
مفهوم ادارة اجلودة  التعليمي التي تبنت 
تستحق  مناذج  التعليم  يف  الشاملة 
املتقدمة  الدول  متكنت   حيث  النظر اليها  
إرساء  التعمق يف  من  املاضية  السنوات  يف 
ومتكنت به   الشاملة  اجلودة  مبدأ  وتطويع 
من خلق كوادر بشرية قامت يف األخذ على 
اليوم  لتصبح  األمم  بتلك  بالنهوض  عاتقها 
للحظة  أنني  املتقدمة. إال  بالدول  تسمى 
التقليدي   التعليم  منبع  من  قررت ان أبدء 
أبناء  من  غيري  والكثير  أنا  استقيت  حيث 
يف  التجربة  بداية  من  الرغم  فعلى  جيلي. 
 ) اخلبرة  )بيت  سمي  ما  بتطبيق  اليابان 
والذي مت استخدامه يف املجاالت الصناعية 
من خالله من حتقيق ثورة  ومتكنت 
آنذاك  منافسيها  فيها  جتاوزت  صناعية 
خلدمة  التجربة  هذه  تطويع  على  معتمدة 
اخلليج  دول  إال اننا يف  التعليمي.  النظام 
القليلة  السنوات  يف  ندرك أهميتة إال  لم 
املاضية  عندما  عمل قلة ممن احتك بتلك 
اخلارج  يف  تعلمهم  الناجحة اثناء  التجارب 
على نقل تلك األفكار اجلديده إلى املجتمع 
يف  متحفظا  كعادته  بدأ  الذي  و  اخلليجي 
إال ان دول  التحفظ  ورغم  التجربة.   تبني 
الفكرة كمبدء ولكن  ترفض  لم  اخلليج 
الكايف  العدد  تخوفا من فشلها لعدم وجود 
من  الكفاءات التي  ميكن االعتماد عليها يف 
لتجربة  األولية  اللبنات  الوقت إلرساء  ذلك 

اجلودة الشاملة يف النظام التعليمي.  
ففي السنوات األخيرة  خاضت دول اخلليج 
التعليم   يف  الشاملة  جتربة ادارة اجلودة 
واالجتاه  الدولية  املتغيرات  مع  متاشيا 

دكتورة رفيعة السليطى

التصاعدي نحو العوملة.  وقد متكنت نتيجة  
لالزدهار التكنولوجي والتطوراملعلوماتي يف 
وأصبحت  واألزمنة  املسافات  اختصار 
متتلك املقدرة التنافسية مع الدول اآلخرى  
املستوى  ورفع  البشرية  التنمية  مضمار  يف 
أجل  من  واالجتماعي  والفكري  الثقايف 
وتقليص  احلضاري  التقدم  قافلة  مواكبة 
الدول وان كان جناحا بسيطا  الفوارق بني 
الرغم  على  و  التجربة.  خصوص  فيكفيها 
يف  شجاعة  من  اخلليج  دول  أبدته  ما  من 
التعليم  يف  الشاملة  تبني ادارة اجلودة 
حتقيق  من  تتمكن  لم   لألسف  أنها  إال 
النتائج املبهرة يف هذا املجال وذلك بسبب  
اجلودة  ادارة  مفهوم  ملنهجية  الفهم  سوء 
جميع  انحصرت  حيث  الشاملة  وتطبيقه. 

التجارب 
تغيير  على  اجلودة  تطبيق  يف  خليجيا 
واألداء  والكتب  املناهج  و  املباني  وتطوير 
اإلشرايف  التعليمي للمعلمني والعمل 
املهمة  العناصر  بعض  إغفال  ومت  واإلداري 
التكامل  شأنها ان حتقق  من  والتي   جدا 
وهي  والتربوي.  التعليمي  للنظام  األمثل 
تلك املبادئ التي التي ارتكزت عليها اليابان 
سنوات  منذ  التعليمي  تقدمها  حتقيق  يف 
وتطبيق   فهم  من  متكنت  حيث  مضت.  
يف  األولى.معتمدة  بالدرجة  فكرة اجلودة 
جتربتها على الفرد املتعلم )الطالب( حيث 
عالية  جودة  ذوي  طالب  بتخريج  اهتمت 
واالبتكار  اإلبداع  باعطاءهم حرية  ومتميزة 
محترمة يف ذلك كونهم عناصر منتجه تبنت 
التحسني  لتحقيق  املستمرة   املتابعة  فكرة 
التعليمي  وأساليب النظام  جلميع مدخالت 
والتربوي سواء مادية أو بشرية أو معنوية  

وذلك للوصول إلى ما يرغب املجتمع واألسر 
عليه   احلصول  من  أنفسهم  والتالميذ 
يكن  ولم  النظام.   ذلك  من  كمستفيدين 
ذلك منفردا ولكن كان ينبع من مبدأ إميان 
واحد....  كفريق  بالعمل  الياباني  املجتمع 
ومن جهة أخرى عملت على توجية البرامج 
تعمق  التي  للمعلمني  املتخصصة  التدريبية 
مبدأ جودة النظام وتقليل الهدر املالي بوضع 
اخلطط االستراتيجية التي من شأنها خلق 

األداء التربوي اجليد.
الشاملة  تطبيق ادارة اجلودة  فإن  وأخيرا 
ما  نوعا  كانت  وان  التعليم   يف  خليجا 
بالدول  مقارنة  سنها  شبة ناجحه لصغر 
إلى  حتتاج  زالت  فما  فإنها  املتقدمة. 
القرارات  يف  املركزية  من  التخلص 
املعلوماتي واالنتقال به من  النظام  وتعديل 
على ايجاد  والعمل  حديث.  إلى  تقليدي 
للمساهمة  إداريا  املؤهلة  الكوادر  وتبني 
النظام  يف  الشاملة  اجلودة  حتقيق  يف 
املادية  اإلمكانيات  جميع  وحشد  التعليمي 
التجربة واألهم  هذه  خلدمة  وتسخيرها 
من  جذري  وبشكل  التخلص  هو  ذلك  من 
واخلروج به من  للتعليم  التقليدي  املعتقد 
السابق  املعتقد إالجتماعي والثقايف  دائرة 
التلقني املعلوماتي إلى   على  واملبني 
ويخلق  الفرد  عقلية  يحترم  تعليم 
فباحملاولة  عقليات ابتكارية ومبدعة. 
ماهية  عن  البحث  يف  والتعمق  املستمرة 
اخلطط  ووضع  تطبيق ادارة اجلودة 
ملصاف  بدولنا  يوما  نصل  قد  املدروسة 
التنافس مع الدول املتقدم ونتمكن من خلق 

بنية بشرية تنهض باملجتمع.  
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إدارة اجلــــــــودةالشــــاملة
 في التعليــــــــم اجلامـــــعي:

الكاتبة األستاذة : غوارى مليكة

مقدمة:
يقوم التعليم العالي بإعداد القوة البشرية التي حتتاجها 
، وتقوم  املجتمع  العمل واإلنتاج واخلدمات يف  قطاعات 
التعليم  العالي مبهام عديدة تتمثل يف  التعليم  مؤسسات 
والبحث العلمي وخدمة املجتمع يف شتى املجاالت . وحتى 
بكفاءة  بها  املناطة  املهام  العالي  التعليم  تؤدى مؤسسات 
واإلمكانيات  املوارد  لها  تتوفر  أن  ينبغي  فانه   ، عالية 
املادية والبشرية الالزمة للقيام بهذه املهام. ورمبا يرجع 
يف  التوسع  أن  إلى  التعليم  يف  اجلودة  بقضية  االهتمام 
أعداد  وزيادة  العاملي  املستوى  على  التعليم  مؤسسات 
الطالب أدى إلى انخفاض مستويات اإلجناز التعليمي ، 
وبخاصة مع االنخفاض املستمر يف املوارد املالية واملادية 
الدولي  البنك  التعليمية،ويقرر  للمؤسسات  املمنوحة 
أن  يؤكد  التعليم،حيث  عن  املتواترة  تقاريره  يف  ذلك 
مشكلة انحدار جودة التدريس والبحث أصبحت مشكلة 
ومتداخلة،منها  متعددة  لعوامل  كنتيجة  عاملية،وذلك 
ضعف كفاءة املعلمني،محدودية املوارد املالية والتسهيالت 
املادية،فقر التجهيزات املكتبية والعلمية،انخفاض الكفاءة 
وعليه  املتعلمني  بني  البطالة  مشكلة  الداخلية،وظهور 
مثل:  الشاملة،  للجودة  العاملية  والنماذج  املعايير  ظهرت 
 ،  Baldrige Criteria أمريكا  يف  بالدريج  معايير 
وجائزة دمينج يف اليابان Deming Awards، وظهرت 
األكادميي  االعتماد  واجلودة،ومؤسسات  التميز  مراكز 
واملهنيAccreditation ، واملواصفات الدولية للجودة 
الرقابة  وأنظمة  املختلفة،  بتقسيماتها   ISO الشاملة 
على اجلودة الشاملة،وظهر الكثير من النماذج التطبيقية 
اجلامعي  قبل  التعليم  مؤسسات  فى  الشاملة  للجودة 

والعالي يف الكثير من الدول .
ولقد تزايد االهتمام بقضية اجلودة الشاملة يف التعليم 
إلى احلد الذي جعل املفكرين يطلقون على هذا العصر 
"عصر اجلودة الشاملة " باعتبارها أحد الركائز األساسية 
التغيرات  ملسايرة  تولد  الذي  اجلديد  اإلدارة  لنموذج 
املجتمع  معها،وأصبح  التكيف  ومحاولة  واحمللية  الدولية 
العاملي ينظر إلى اجلودة واإلصالح التربوي باعتبارهما 

وجهني لعملة واحدة .

 مفهوم إدارة اجلودة الشاملة 
يف التعليم اجلامعي:

)العمالة(-  وتوقعات - مستخدمي  احتياجات  ترجمة   -
خريجي اجلامعة كمخرجات لنظام التعليم يف كل كلية- 
تكون أساسا  ومعايير محددة يف اخلريج  إلى خصائص 
املستمر  التطوير  مع  التعليمية  البرامج  وتنفيذ  لتصميم 

لها. )مصطفى1997.367 (
أو  اجلامعات   داخل  جديدة  حياة  طريقة  هي   "  -
سلسلة  انه  على  اجلامعي  التنظيم  إلى  تنظر  الكليات 
جودة مستمرة تبدأ من املنتج إلى ملستهلك مارة بعمليات 

أسس بناء اجلودة يف إدارة التعليم العالى:
ال بد على كل مؤسسة أن تقوم بصياغة سياسة عامة 

لها ترتكز على عدة موجهات أساسية من أهمها مايلى :
1- التأكيد على وحدة املعرفة اإلنسانية وتكاملها 
واإلفادة منها مبا اليتعارض مع   الهوية الوطنية .

2- التوافق مع املتغيرات العاملية واالنفتاح على 
املؤسسات واملنظمات التعليمية والبحثية العاملية
3- التأكيد على التكامل بني مخرجات املؤسسة 

ومتطلبات التنمية الشاملة
4- التنسيق بني االعتبارات احمللية واحلفاظ على 

الهوية القومية وبني متطلبات العاملية يف صياغة النظم 
والبرامج التعليمية

5- االرتفاع مبستوى أعداد اخلريجني وتأهيلهم 
وتدريبهن مبا ميكنهم من استيعاب التطورات التقنية 

املستقبلية
6- االرتفاع مبستوى كفاءة التعليم مبا يحقق املزيد من 

االستجابة الحتياجات املجتمع املتجددة
7- استحداث الطرق واألساليب التي تساعد على 

تعليم وتعلم الطالب وإكسابهم أساليب التخطيط وصنع 
واتخاذ القرارات

8- االهتمام بتعليم العلوم األساسية واللغات 
واحلاسبات

9- حتقيق املزيد من إسهامات البرامج التعليمية يف 
تعزيز االنتماء الوطني

10- تبنى استراتيجيات تضمن جودة العملية التعليمية 
داخل القاعات الدراسية واملعامل وورش التدريب

11- تطوير برامج ونظم اختيار وإعداد وتأهيل أعضاء 
هيئة التدريس

12- التنوع يف البرامج والتخصصات العلمية استجابة 
ملطالب واحتياجات مختلف فئات وشرائح املجتمع

13- التأكيد على اجلدوى االقتصادية واالجتماعية 
للكليات واألقسام والتخصصات والشعب القائمة 
يف ضوء احتياجات سوق    

العمل.) امللتقى األول ملسئولي اجلودة يف اجلامعات 
السعودية،1429 ه(

مكونات اجلودة الشاملة يف التعليم:
John west-burnham : أوال 
"األساس األوروبي إلدارة اجلودة"  ناقش جون يف مقاله 
املنظمات  يف  كبير  بشكل  النموذج  هذا  تقبل  مت  ،وقد 
التجارية يف أوروبا ،وكان األساس للعمل التطوري الهام يف 
املدارس ، وهذا النموذج قائم على أساس حتليل مكونات 

اإلنتاج نفسها،وهي شاملة ألنها تشمل كل جوانب العملية 
التعليمية. )حافظ ويوسف 2000.23  (

اإلدارة يف املنظمات )التنظيمات الناجحة( وتصنيفها إلى 
املخولني والعمليات املتضمنة التي عن طريقها نصل إلى 
النتائج،وعند العمل بهذا النموذج ال بد من التركيز على:

-  كل عنصر من عناصر النموذج مرتبط باآلخر ومتوقف 
عليه.

-  إدراك الوزن املساهم به كل عنصر من عناصر النموذج 
يف حتقيق اجلودة اإلجمالية 

-  إن العمليات هي حلقة متوسطة بني املخولني والنتائج.
-  التأكيد على املخرجات والنتائج وهي متنوعة.

- أهمية تواجد القيادة وعملية إدارة الناس .
و،محمد  )يوسف  العميل  رضا  على  التأكيد   -

وآخرون،2008،225(

Lewis and smith : ثانيا 
يشيران يف كتابهما عن"اجلودة يف التعليم العالي"إلى 
مايسمى" بيت اجلودة" ،ويفترض النموذج املقدم انه 
فرعية  أنظمة   3 بني  التمييز  ميكن  منظمة  أي  يف 

هي:
واللوائح  اإلداري  اجلهاز  وهو  اإلداري:   النظام   -

القانونية التي تعمل املنظمة )اجلامعة( مبوجبها.
- النظام التقني: هو عبارة عن األساليب والوسائل 
التي تدعم تنفيذ فلسفة اجلودة،ويف اجلامعة عبارة 
املعلم  :ماذا يستخدم  والتعليم،مثل  التعلم  عن نظام 
من مصادر التعليم؟ ماهي األنشطة؟ ... وغالبا ما 

يستخدم التكنولوجيا.
التفاعالت  مجموعة  وهو  االجتماعي:  النظام   -  
بني األشخاص يف املنظمة)اجلامعة(،وهذا التفاعل 
واملعايير  القوانني  من  ملجموعة  ويخضع  مضبوط 
التي تقره وتضبطه،وعلى ضوء ذلك فهناك تفاعل 
االجتماعي،وهذا  النظام  و  اإلداري  النظام  بني 
داخل  اخلفي  يسمى"باملنهاج  ما  هو  التفاعل 

اجلامعة") يوسف و،محمد وآخرون،،2008،225(
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A-Glathon :ثالثا 
 developing" كتابه  يف   "1994 "جالتهورن  وضع 
املناهج  إدارة  وكيفية   "a curriculum quality
وذلك   )TQM( الكلية  اجلودة  إدارة  منحنى  باستخدام 

من أجل تصميم مناهج ذات جودة عالية.
وميكن توضيح أن النماذج التي ترتكز على حتقيق اجلودة 
الكلية تتضمن بعض املفاهيم األساسية التي تساعد يف 

صنع اجلودة الشاملة هي:
- كفاءة ومالئمة الهدف:  هذا هو التعريف املتميز للجودة 
الهدف  هذا  تعريف  مت  وهل  الهدف؟  يرى:أين  الذي 
بواسطة العميل؟ هل العمليات والنواجت تتجه نحو حتقيق 
الهدف ؟ وهذا مايجب أن تركز عليه املؤسسات التربوية 
من حتديدها ألهداف اجلودة وحرصها على بلوغها لهذه 

األهداف وحتسني عمليات الوصول إليها باستمرار.
الذي  الدائم  االلتزام  هو  وهذا  املستمر:  التحسني   -

حترص اجلامعة من خالله على تقوية وتعزيز نواجتها.
إدارة  تتأكد  أن  املفهوم  هذا  يستلزم  التباين:  استبعاد   -
اخلصائص  تطابق  املخرجات  أن  من  الكلية  اجلودة 
واملواصفات املتفق عليها أو تتفوق عليها،مبعنى إن تضمن 

للعميل الشعور بالثقة مبا يقدم. 
وأدوات  املالحظة  عمليات  باستخدام  وذلك  القياس:   -
املنتج  متاسك  مدى  حتديد  بغرض  املختلفة  القياس 
األساليب  استخدام  خالل  من  التباين  واستبعاد 
العميل  رضا  قياس  إلى  املتنوعة،باإلضافة  اإلحصائية 

لنوعية املخرجات.
على  والتأكيد  الهدر  منع  بها  يقصد  اجلودة:  تأكيد   -
جودة املنتج من خالل التعريف اجليد باملصادر والتدريب 

املستمر للعاملني.
- االقتراب من العميل: يعني إدماج العميل يف العمليات 
من خاللها  والتي  تبادلية  خلق عالقة  بقصد  األساسية 
يتم حتسني عملية االتصال مع العميل. )يوسف و،محمد 

وآخرون،،2008،225-228(

 joblonski joseph منهج
لتطبيق إدارة اجلـــودة الشاملة يف 

اجلامعة:
 املرحلة الصفرية:  يف هذه املرحلة يقرر املدراء إذا كانوا
اجلودة إدارة  من  الشاملة  التحسينات  من   سيستفيدون 
إدارة لتطبيق  القرار  اتخاذ  مرحلة  ال،وهذه  أم   الشاملة 

.اجلودة الشاملة
مرحلة عليها  نطلق  أن  ميكن  والصياغة:   التخطيط 
الشاملة،وفيها اجلودة  إدارة  بتطبيق  القرار   اتخاذ 
املنشودة وأهدافه  اجلامعي  النظام  رؤية  صياغة   يتم 
يف املقترحة،ويتطلب  والسياسات   االستراتيجيات 
كل على  الشاملة  اجلودة  ومفاهيم  شروح  املرحلة   هذه 
 املستويات داخل النظام،واختيار بعض األعضاء للمشاركة
 يف عمليات التطوير وحتويل هيراريكية النظام إلى روح

 .الفريق
 التقومي والتقدير: تشمل التقومي الذاتي ألداء األفراد
الشامل املسح  إجراء  مع  للنظام  التنظيمي   والتقدير 
 إلرضاء العمالء املستفيدين،وهم الطلبة بالدرجة األولى

.واجلامعة بشكل عام والبيئة احمللية
إدارة  فلسفة  تنفيذ  بدء  مرحلة  هي  التطبيق: 

املعايير العشرة لتوكيد اجلودة  يف التعليم:
1.األهداف: عامة / خاصة/ معارف/ مهارات.....الخ.

2.املناهج: 
خطة الدراسة – وصف املقررات – التقومي......الخ.

3.التعليم والتعلم: 
األساليب... الوسائل التكنولوجية.......الخ.

4.هيئة التدريس واإلدارة ) القوة البشرية(: الكم 
والكيف والتواصل والتأهيل والنسبة للطالب.

5.مصادر التعلم: 
األجهزة – املعدات – موقع إلكتروني- خدمة إنترنت.

6.تقومي الطالب: األساليب – العدالة – الشفافية.
األكادميي  اإلرشاد  وحتصيلهم:  الطالب  7.إجناز 
والنفسي – تخطيط تعليمي للطلبة اجلدد – اخلريج مع 

سوق العمل – تكافؤ فرص القبول والعمل.

لتطوير  اإلدارة  أدوات  وتوكيدها:  اجلودة  8.إدارة 
التعليم ، وحدة ضمان اجلودة، دليل اجلودة ، نظام تقييم 

داخلي.

9.املرافق واخلدمات املساندة: 
مكتبة ، قاعدة بيانات للكلية ، مختبرات ، أجهزة ، معامل.

10.اإلدارة: نشرة ودليل تعريف رسالة الكلية وأهدافها ، 

املستويات  كافة  على  النظام  داخل  الشاملة  اجلودة 
بشكل  محددة  تدريبية  مبادرات  ذلك  اإلدارية،ويصحب 
العليا  اإلدارة  من  مساندة  ويدعم  األفراد  لكل  مناسب 
املرغوبة  اجلودة  مجاالت  أو  عمليات  حتسني  يتم  حتى 

،ومتر هذه املرحلة ببعض اخلطوات أهمها:
أ. اختيار من يتولى التدريب من داخل املنظمة من جميع 
وااللتزام  املصداقية  فيهم  ويتوافر  اإلدارية  املستويات 

باجلودة الشاملة وأهميتها.
وأدوات  مبادئ  عن  مكثفا  تدريبا  املدربني  تدريب  ب. 
اجلودة الشاملة على أيدي متخصصني وخبراء لهم خبرة 

يف هذا املجال.
ج. إنشاء مكتبة خاصة بإدارة اجلودة الشاملة.

د. تشكيل فريق عمل يضم مزيجا من العاملني واإلدارة 
الوسطى واإلدارة العليا. 

مرحلة تبادل ونشر اخلبرات: تعتمد على نشر اخلبرات 
الشاملة،ويفترض  اجلودة  إدارة  تطبيق  يف  النجاح  عند 
خبراء اجلودة الشاملة إن اجلدول الزمني الالزم لتطبيق 
برنامج اجلودة الشاملة يتراوح بني )15-9( شهرا،وللحكم 
على مدى جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات 
املختلفة مت وضع جوائز للمنظمات التي تنجح برامجها 
التطبيق  لنجاح  كمعايير  الشاملة  اجلودة  حتسني  يف 
والتنفيذ والتطبيق متنح املؤسسات شهادات دولية حيث 
اإلحصائية  الرقابة  النجاح يف  ركزت هذه اجلوائز على 

كوسيلة لتحسني اجلودة.
)يوسف ومحمد وآخرون ،2008،218-219(

أسلوب اإلدارة ،   الشفافية ، روح الفريق، مجالس وجلان 
األول ملسئولي  امللتقى  وتتابعها)  وقراراتها  أعمالها  توثق 

اجلودة يف اجلامعات السعودية،1429 ه(

التعليم  يف  الشاملة  اجلودة  تطبيق  عوائق 
اجلامعي العالي:

رغم السمات واملميزات إلدارة اجلودة الشاملة يف املجال 
املعيقات  من  العديد  يصادف  تطبيقها  أن  إال  التعليمي 

والصعوبات أهمها:
اجلودة  إدارة  ألن  التربوي  القرار  اتخاذ  يف  املركزية   -1
باملزيد  يسمح  المركزي  نظام  إلي  بحاجة  الشاملة 
الروتني  عن  بعيداً  العمل  يف  واالبتكار  احلريات  من 

والتعقيدات اإلدارية التي تضعف العمل واألداء.
2- اعتماد نظام معلومات يف املجال التربوي يعتمد علي 

األساليب التقليدية.
3- ضعف الكوادر املدربة واملؤهلة يف مجال إدارة اجلودة 
الشاملة يف املجال التربوي والقادرة علي حتمل املسئولية 

واالبتكار.
4- يحتاج تطبيق إدارة اجلودة الشاملة إلي ميزانية كافية 

غير عادية. 
التطوير  أساليب  والعاملني  اإلداريني  تقبل  5-عدم 
ال  وكفايات  مهارات  منهم  تتطلب  ألنها  والتحسني، 
سلطتهم  مع  ضعفاً  لهم  تسبب  كما  حتملها  يستطيعون 

اإلدارية.
6- اإلرث الثقايف واالجتماعي الذي يرفض تقبل ما هو 

جديد ومتطور. 
واإلداريني  املديرين  لدي  القيادية  األمناط  ضعف   -7

أصحاب القرار يف امليدان التربوي.
التعليمية  املؤسسات  بني  العالقة  ضعف   -8
اتخاذ  يف  املشاركة  عمليات  وضعف  احمللي،  واملجتمع 

القرارات)عبود: 1990 :160 (.

إدارة  تطبيق  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  جتربة 

اجلودة الشاملة يف التعليم العالي:
توازى  مبدأ  راعى  من  أول  املتحدة  الواليات  كانت 
املؤسسات  من  للعديد  واجلودة"، حيث سمحت  "احلرية 
التعليمية أن تنتشر وفى نفس الوقت ومنذ أوائل القرن 
أداء  جودة  تتابع  التي  املناسبة  اآلليات  أنشئت  العشرين 
Ac� االعتماد منها  ما يستحق  وتعتمد  املؤسسات   هذه 
creditation وجتعل نتائج هذه املتابعة متاحة لراغبى 
التعليم حتى يكونوا على بينة من موقف مؤسسات التعليم 

املتاحة.
املتحدة  الواليات  يف  العالي  التعليم  مؤسسات  وتشبه 
األمريكية -إلى حد كبير- املؤسسات اخلاصة التي تتمتع 
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باستقاللية كبيرة وسلطة متثل مبجالس إدارة هذه 
املؤسسات.

املؤسسات  هذه  على  احلكومي  التأثير  ويعتبر 
فإن  ولذلك  األوروبية،  بالدول  قياسا  األثر  محدود 
املسؤولية تقع على مؤسسات التعليم العالي لتنظيم 
نفسها وإيجاد موارد لها وإال فقدت هذه املؤسسات 
نحو  بالتالي  يتجهون  الذين  وطالبها  مواردها 

املؤسسات املنافسة.
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  االعتماد  ويتخذ 

شكلني:
Institutional Ac� اعتماد مؤسسي :أولهما
creditation وتقوم به مجالس إقليمية تابعة 

ملؤسسات التعليم العالي نفسها.
Program Ac�اعتمادتخصصي :ثانيهما
creditation  للبرامج الدراسية تقوم به 

جلان متخصصة مثل مجلس اعتماد الهندسة 
والتكنولوجيا )ABET( والذي يعمل منذ 

الثالثينات من القرن املاضى وهيئة اعتماد التعليم 
الطبي.

في عام 1996 مت إنشاء مجلس 
اعتماد التعليم العالي

The Council for Higher 
Education Accreditation 

)CHEA( 
والذي يهدف إلى إيجاد مؤسسة قومية تتولى اإلشراف 
حكومية  غير  مؤسسات  وهى  االعتماد  مؤسسات  على 
 )CHEA( االعتماد  ويقوم مجلس  العالي.   التعليم  يف 
باالعتراف مبؤسسات االعتماد العاملة فى مجال التعليم 
العالى بناًء على معايير محددة يضعها مجلس االعتماد.  
سنوات   10 كل  مرة  املؤسسات  هذه  اعتماد  إعادة  ويتم 
بناًء على تقرير يقدم كل 5 سنوات.  والعمل الذي تقوم 
به مؤسسات االعتماد هو عمل تطوعي ويتم من خالل 

املهام اآلتية:
Self-Assess� الذاتي  التقييم  عمليات  مراجعة   -1
Peer Re� املراجعة  على  القائمني  بواسطة   ment

.viewers

قائمة المراجع:
العاملة-سلسلة  بالقوى  التوجه  مدخل   - الشاملة  اجلودة  حتقيق  ومعوقات  بكر،مقومات  أبو  محمود  مصطفى   -

إصدارات مبيك،القاهرة،1997.
للنشر  اجلامعي،الوراق  التعليم  يف  الشاملة  اجلودة  العبادي،أدارة  فوزي  الطائي،محمد  حجيم  يوسف   -

والتوزيع،ط1،عمان،االردن،2008.
- عبود عبد الغني، إدارة التربية وتطبيقاتها املعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة،  1990 .

-  أسس بناء اجلودة يف إدارة التعليم العالي،  ورقة بحثية مقدمة من جامعة الباحة إلى امللتقى األول ملسئولي اجلودة 
يف اجلامعات السعودية ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية – الرياض،    27/10/1429-25 ه.

2- زيارة ميدانية للمؤسسة التعليمية مرة كل عام.
3- العمل على جذب متطوعني جدد من املهتمني بالتعليم العالي لالنضمام إلى املنظمة.

ومعايير االعتماد يف أمريكا هي : 
1- النجاح الذي يتعلق بإجنازات الطالب وعالقته برسالة املؤسسـة ، واألخذ يف    االعتبار إمتام البرنامج ، واختبارات 

الترخيص بالوالية .
2- املناهج .

3- أعضاء هيئة التدريس .
4- التسهيالت واألجهزة واملوارد .

5- القدرة املادية واإلدارية .
6- خدمات دعم الطالب .

7-  ممارسات التعيني والقبول والنتائج األكادميية واملنشورات واإلعالنات .
8- طول البرامج الدراسية وأهدافها ، والشهادات التي متنحها .

9- سجل شكاوى الطالب التي تتلقاها املؤسسة التعليمية . ) امللتقى األول ملسئولي اجلودة يف اجلامعات السعودية،1429 ه(
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يف العقد األخير من القرن التاسع عشر)1890م( 
يعمل  عمره  من  العشرين  يف  شاب  هناك  كان 
لدى شركة »بوفالو فورج« يف »بونالو« بنيويورك، 
َوُعنيِّ يف قسم آالت تزويد الغاز يف مصنع تابع 
»كريستل  يف  جالس«  باليت  »بيتسبرج  لشركة 
تكاليفه  بلغت  مصنع  وهو  مبيسوري؛  سيتي« 
ماليني الدوالرات وتلك ثروة هائلة يومئذ، وكان 
الهدف من التزويد إزالة الشوائب من الغاز حتى 
يحترق من دون أن يُؤثر يف اآلالت، وهذه حينها 
ب سوى مرة واحدة ويف  رَّ طريقة حديثة لم جُتَ
حاالت مختلفة، وأثناء عمله يف »كريستل سيتي« 
لم  منتَظرة، حيث  غير  كثيرة  واجهته مصاعُب 
يف  فشله  إلى  أدى  مما  تام  بشكل  اآللة  تعمل 

املهمة املوكلة إليه وخراب اآللة.
 ُصدم الشاب بالفشل وشعر أنه خسر كل شيء 
بألم شديد يف بطنه ودوار يف رأسه  كما شعر 
يستطع  لم  كبير  همٌّ  وانتابه  حاد  قلق  وأصابه 
أخطر  من  والقلق  الهم  إن  أليام.  بسببه  النوم 
ما  وعادة  باإلنسان  َفتْكا  النفسية  األمراض 
تصاحبه  قادم  من مجهول  يكون سببه اخلوف 
يف  اإلنسان  وقع  وإذا  كبيرة،  سلبية  احتماالت 
كبيرة  دوامة  ما يدخل يف  فعادة  القلق  َمْصيدة 
من املشاعر واألفكار السلبية تصيبه باالكتئاب 
واألمراض املستعصية وجتعله كمن يلبس نظارة 
سوداء يرى كل شيء يف الكون أسود، وقد يبلغ 
االنتحار  حد  إلى  بصاحبه  واالكتئاب  القلق 
يَْختَِرُم  َوالَهمُّ  املتنبي:  يقول  باهلل.  والعياذ 
الّصبّي  نَاِصيََة  نََحاَفًة****َويُشيُب  اجَلسيَم 

َويُهِرُم
غض  شاب  على  قاسية  جتربة  كانت  لقد 
نفسية  بحالة  أصابته  عمره  مقتبل  يف  العود 

إدارة القلق

وتتكون خطة »كارير« من ثالث ُخطوات بسيطة 
ويطبقها  يتعلمها  أن  منا  كل  باستطاعة 

ويستفيد منها وهي كالتالي:
ما  نفسه:  اإلنسان  يسأل  األولى: أن  اخلطوة 
هذا  نتيجة  لي  يحدث  أن  ميكن  شيء  أسوأ 

الفشل؟
فأجاب »كارير« نفسه بأنه لن يُطلق عليه أحٌد 
النار ولن يُسَجن، وأقصى ما يف األمر أن يُفصل 
20 ألف دوالر  من عمله وتَخسر الشركة مبلغ 

وهو مبلغ كبير يف حينه.
اخلطوة الثانية: تقبل هذا األسوأ والرضا به؛ 
قال »كارير« مخاطباً نفسه: إذا ُفصلت من عملي 
فسوف أتقبل األمر بشجاعة وأبذل جهدي يف 
البحث عن عمل آخر، وأما املبلغ الذي ستخسره 
الشركة فهي قادرة على حتمل خسارته وحسبي 
جهدي  بذلت  وإمنا  أختلس  ولم  أهمل  لم  أني 

وهذا قدر اهلل وضميري مرتاح.
إن تقبل األمر الواقع بعد بذل األسباب خطوة 
يف  والطمأنينة  بالهدوء  تبعث  جداً  مهمة 
أسوأ  ملواجهة  تقبله  بعد  »كارير«  يقول  النفس؛ 
التي  والراحة  باالسترخاء  شعرت  االحتماالت: 
لم أشعر بها منذ أيام وأصبحت منذ ذلك احلني 

سيئة للغاية، ولكنه بدالً من االستسالم لليأس 
واإلحباط أدرك الشاب »ويليس كارير« - وهو 
التكييف  أجهزة  اخترع  الذي  العظيم  املخترع 
التي وفرت لنا نعمة تلطيف اجلو أيام الصيف 
- أن القلق لن يجديه نفعاً ولن يحل له مشكلة، 
حيث قال: علمت أن القلق لن يُفيدني يف شيء 
فقررت البحث عن خطة تساعدني يف حل هذه 
املشكلة، وفعاًل انتهيت إلى خطة للحل جنَحْت 

معي طوال ثالثني سنة التالية من عمري.

قادراً على التفكير بشكل صحيح.
ينسجم  التفكير  هذا  أن  وأحسب   تعليق: 
َوُهَو  َشيًْئا  تَْكَرُهوا  أَْن  »َوَعَسى  تعالى:  مع قوله 

َخيٌْر لَُكْم«.
الوضع  حتسني  على  الثالثة: العمل  اخلطوة 
احلالي السيئ على قدر اإلمكان. يقول »كاري«: 
يف  طاقتي  كل  وكرست  تفكيري  كل  وجهت 
آثار  وتقليل  السيئ  الوضع  حتسني  محاولة 
لو  أننا  فاكتشفت  فيها،  وقعت  التي  األخطاء 
إضافية  جتهيزات  دوالر  آالف  خمسة  أنفقنا 
قمنا  وقد  اخلسارة،  تخفيف  على  فستساعد 
 20 من  بدالً  اخلسارة  فتحولت  بالفعل  بذلك 

ألف دوالر.
تستغرقا  لم  معاً  والثانية  األولى  اخلطوة  إن 
ولكن  دقائق   10 من  أكثر  »كارير«  تفكير  من 
وليالي،  أياماً  منه  أخذت  رمبا  الثالثة  اخلطوة 
مع  التعامل  يف  الصحيح  الوضع  هو  وهذا 
املشكالت،  وحل  القلق  عن  لالبتعاد  املشكالت 
ولكن لألسف فأغلب الناس يخطئ يف منهجية 
ويعيش يف  املشكلة  التفكير فيركز كل وقته يف 
آثارها السلبية، فيجلب لنفسه الهم والقلق وال 
حُتل املشكلة بل تتضخم وتتضاعف أكثَر َفأكثر.
العامل  وهي  الفيصل  هي  تفكيرنا  طريقة  إن 
احلاسم يف األمر وليس وجود املشاكل يف حد 
التعرض  يف  يشتركون  البشر  فجميع  ذاتها؛ 
تعاملهم  طريقة  يف  يفترقون  ولكنهم  للمشاكل 

معها.
ال  الذين  كاريل«: »إن  »ألكسيس  الدكتور  يقول 

يعرفون مجابهة القلق ميوتون مبكرا«.
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كتب أحد العباد الى اإلمام مالك ينكر علية اشتغاله 
بالعلم ويدعوه إلى التفرغ للعبادة ، فكتب له مالك :

إن اهلل قسم األعمال كما قسم األرزاق
الصوم  له يف  يفتح  ولم  الصالة،  له يف  فـُتح  رجٍل  فُرب 

وآخر فتح له
يف  له  فتح  وآخر  الصوم  يف  له  يفتح  ولم  الصدقة   يف 
البر،وقد رضيت  العلم من افضل أعمال  اجلهاد ،فنشر 
فيه،  ماأنت  بدون  فيه  أنا  ما  أظن  وما  فيه  لي  فتح  مبا 

وأرجو أن يكون كالنا على خير وبر.(
باب احلسنات الى اهلل عظيم

ف أختر لك مايفتح اهلل به عليك
والتكaلف نفسك ما أُغلق عليك

همسه...
الى اهلل مثل بر  ابن عباس ال أعلم عمل يقرب  1.يقول 

االم..
2.يقول ابن تيمية ال أعلم عمل يقرب الى بعد الفرائض) 

اركان االسالم (مثل كثرة ذكر اهلل...
3.قيل حملمد بن املنكدر:
أي االعمال افضل قال:

إدخال السرور على املؤمنني.
4.قال االمام الشافعي 

افضل األعمال ذكراهلل تعالى ومواساة األخوان
5.قال العابد قاسم اجلوعي:

أفضل العبادة مكابدة الليل بالقيام.
6.قال االمام احمد افضل االعمال

الفقه يف الدين...
اهلل  الى  احلسنات  تسابقت  اخلطاب  عمربن  يقول 

فسبقتهن الصدقه.
احلسن البصري يرى أن افضل االعمال الدعوه الى اهلل.

همسه......
قال احد السلف اذا قصر ابن آدم يف العمل ابتاله اهلل 

بالهموم 
فالزمه  صالح  عمل  يف  عليك  عزوجل  اهلل  فتح  اذا 

.العالمة عبدالكرمي اخلضيرة
همسة من نورة

عاش الناس حياتهم على مرادهم
اهلل  مراد  على  عاشوها  لو  فهلكوا  واهلل 

لفلحوا  وجنوا.....    ابن القيم
املسائل ليست متشابهة فال تخدعوا باملظاهر

*******
انطالق  سرعة  عن  تختلف  الغزال  سرعة 

الرصاصة الطائشة
واجلوع ليس األخ التوأم ملمارسة الريجيم

يف اجلوع ال مكان لالختيار
يف الريجيم منارس حرية أن جنوع أو ال جنوع

صحيح أنها يف احلالتني حرمان
للحرية  ممارسة  هو  الريجيم  حرمان  لكن 

بأجلى معانيها
نفس  إلى  تصل  عبودية  هو  اجلوع  وحرمان 

النتيجة
فال تخدعوا باملظاهر

*******
العرق على وجه الفالحني يف آخر النهار

ليس هو العرق على وجه العبي التنس
كله عرق

لكن الفرق كبير يف حرية االختيار
فال تخدعوا باملظاهر

*******
هناك من ميوتون من اجلوع

وهناك من ميوتون من التخمة
هناك فرق بني أن تعرق للحصول على الطعام

عن  الزائد  الطعام  لهضم  تعرق  أن  وبني 
احلاجة

فال تخدعوا باملظاهر
*******

الوجوه حتمّر خجال وقوراً فتزداد جماال
والوجوه حتمر غضبا فتزداد جتهما وكراهية

ليس احمرار وجوه الصبايا اخلجوالت
يف  الصارخني  الغاضبني  وجوه  احمرار  مثل 

وجه الناس
فال تخدعوا باملظاهر

*******
املجانني يفعلون ما ال نستطيع أن نفعله

يفاجئوننا بتصرفات خارقة للعادة
واملبدعون كذلك يفعلون ما ال نستطيع فعله

يأتون بتصرفات خارقة للعادة
املجانني يتمردون على الزمان واملكان

واملبدعون كذلك
بحرية  مرتبطة  أخرى  مرة  املسألة  لكن 

االختيار
أن متارس اجلنون املفروض ليس كأن متارس 

اإلبداع باالختيار
وصحيح أن اإلبداع هو أرقى أنواع اجلنون

لكن علينا أال ننخدع
الفرق كبير.. فال تعطوا املجانني دفة القيادة

أعطوها للمبدعني
املسائل نسبية

فال تخدعوا باملظاهر
*******

ليس املاء كالسراب
ليس كل ما يلمع ذهبا

ليس كل الكالم اجلميل صادقا
تذكروا أن لدينا أجهزه لقياس نبض القلوب

لكن ليس لدينا جهاز يفرق بني القلوب احملبة 
والقلوب الكارهة

أشياء كثيرة ميكن أن نقيسها
باستثناء الضمائر واملشاعر
لذلك ال تخدعوا باملظاهر

*******

ال تُخدعـوا باملظاهـر فائدة عظيمة النفع
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حني تستعجل يف صالتك 
فتـذَكّر أن كل ماتُريد اللحاق به ، 

وجميع ما تخشى فواته ، 
ِبـيَـد من تقـفـ أمامه 

 
أكثر الّناس فرًحا بالهديَّة ُمشتريها ،

تخذله  فال   ، أثرها  ليرقب  اللحظات  يسابق 
مهما كانت !

 
ال جتعل من نفسك نقطة عبور لشائعة ،

أو غيـبة  ، أو كذبة فـتبـلغ اآلفاق ،
فأوزارها محسوبة عليك

بل إبق نقطة رقابة
حتجز األذى عن اآلخرين من مجتمعك .

 
جاء شخص لشيخ جليل ،فقال له : 

فالن شتمك يف أحد املجالس !
فقال الشيخ : 

إن كان الرجل رماني بسهم فلم يُصبني ،
فحملت أنت السهم وغرسته يف قلبي ! 

حقيقة غائبة عتا:
عدوك ليس من قال فيك ،

قد يكون عدوك هو من بـلَّغـك !
 

ال تُغِيّروا أسالـيـبـكم فقط لطلب الرزق
لكن أيضا غـّيروا ) نـيَّـاتكم ! ( 

فعلى " ِنيـاتكم تـرزقون "

 
احلياة مثل السوبرماركت !

تتجول فيه ، وتأخذ مايطيب لك من املعروض ،
 ولكن تذكر بأن احِلساب أمامك

وستدفع ثمن كل شيء أخذته !
 

 أغلق آذانك عن سخف الكالم
إذا كنت ال تستطيع إغالق أفواه اآلخرين .

 
كلما إرتفع املصباح

كلما اتـَّسع نطاق إضاءته ، 
فارتفع ،،بدينك ، أخالقك ،

بتفكيرك ، بقدراتك ،
لكي يتسع نطاق عطاءك ،

وتأثيرك اإليجابي يف احلياة .
 

الـقـلـق :
از ! مثل الكرسي الهـَزّ

سيجعلك تـتحّرك بطريقة عجيبة ،
لكّنه لن يُوِصلـك إلى أي مكان .

 
ُمؤِسٌف حـقـًا أن تكون :

النظارة ماركة ،
والساعة ماركة ،
واحلذاء ماركة ،

والشخصيَّة تـقـلـيـد !
 

اجلبال  ِقمم  سوى  تضرب  ال  الصواعق  إن 
الشامخة ،

عبارات،،،
 نحتاج اعادة قراءتها مرارا

املياه  فيها إال  تستقر  فال  املنحدرات  وأما 
لة باألوساخ ، الراكدة احملَمّ

 
والـَمرءُ يُـبـتـلى على قدر دينه .

 
يظل اإلنسان يف هذه احلياة مثل قلم الرصاص 

،
تـَبريـه العثرات ليكتب بخط أجمل ،

إال  بعده  فاليبقى   ، القلم  يَـفنى  حتى  وهكذا 
جميل ما كتب !

 
بعض  حياتك  يف  حدثت  إذا  تـتـضايق  ال 

الـتـقـلـبات ..
ي ، هذا أمر ِصِحّ

ألن حياتك مثل رسم مخطط القلب ،
إذا كان على خط واحد ،

ـِّت ! فهذا يعني أنك مـي
 

ستـنـتـهي  ، فمتى  باإلساءة  اإلساءة  قابلنا  إذا 
اإلساءة ؟!

قال تعالى :
} ِ } َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح َفَأْجُرهُ َعلَى اهلَلّ
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1- حصر البول لفترة طويلة جداً ميكن أنيؤدي 
 ، الدم  يف  الصوديوم  نقص  بسبب  املوت  الى 

ويدعى "بالتسمم املائي"! 
خطر  من  الرعب يقلل  افالم  مشاهدة   -2
من  مزيد  حلرق  مييل  اجلسم  ألن   ، السمنة 
افالم  مشاهدة  اثناء  احلرارية  السعرات 

الرعب! 
3- عندما تذهب الى كندا فإن وزنك سيصبح 
أخف ، ألن اجلاذبية األرضية هناك اخف من 

أي مكان على سطح األرض ! 
داخلك إذا  حتدث  حيويه  عمليات  ثمة   -4

اردت سماعها ، قم بإغالق اذنيك ! 
بعد  بالراحة  الناس  من  كثير  يشعر   -5
البكاء وهو بسبب طرد السموم من اجلسم من 

خالل الدموع ! 
الناس يف  اغلب  بني  األحالم شيوعاً  اكثر   -6
العالم حسب احصائية بريطانية هي "السقوط 

من مكان عاٍل" ! 
7- خوف األنثى من احلشرات ليس مصطنعاً ، 

بل هو خوف حقيقي موجود يف جيناتها ! 
8- العضوان الوحيدان يف جسم اإلنسان اللذان 
ال يتوقفان عن النمو طوال احلياة هما األنف 

واألذنان ! ( 
ثالث  من  أقل  القهوة يف  من  كأس  مئة   -9

ساعات كافية لقتلك ! 
10-عندما تشرب مشروب ساخن ويلذعك يف 

لسانك ، فأنه يقتل ما يقارب 3 مليون خلية !
11- أسباب رئيسية مضرة بالدماغ هي :

- عدم تناول وجبة اإلفطار الصباحية
-  تناول الطعام حلد التخمة 

- التدخني 
- التناول املفرط للسكر 

-  تلوث الهواء 
-  احلرمان من النوم 

- تغطية الرأس خالل النوم 
-  إجهاد املخ خالل فترة املرض 

-  عدم حتفيز التفكير 
-ندرة التحدث أو إجراء احلوار 

إتالف  يف  املسببة  الرئيسية  -11 األسباب 
الكبد :

- النوم املتأخر
- عدم التبول يف الصباح

 معلومات

- تناول األطعمة بشراهة
- عدم تناول إفطار الصباح

12- املبالغة يف تناول األدوية الطبية
واحملليات  وامللونة  احلافظة  املواد  - استهالك 

االصطناعية
- استهالك الزيوت غير الصحية

- استهالك األطعمة غير الطازجة أو األطعمة 
املقلية املخزنة 

املسببة  الرئيسية  اخلمسة  األطعمة   -13
للسرطان هي : 

-  النقانق
-  اللحوم املعاجَلة

-  الكعك املقلي
-  البطاطس املقلي

-  شرائح البطاطس والكعك احمللى املقرمش

14- معلومات قيمه 
عصير  من  كوبا  بالتعب؟*~أشرب  - تشعر 

البرتقال*
- مصاب بالفطريات؟*~أكثر من تناول الثوم*

نقيع  املعدة؟*~أشرب  حرقة  من  ¤ منزعج 
البابوجن*

- ينتابك ألم يف رأسك؟*~تناول 
البطاطا*املسلوق ه

- تعاني ارتفاع مستويات 
الكوليسترول؟*~أقضم )كمثرى(

- تضايقك عوارض احلساسية ؟*~عليك 
باالناناس

-مفاصلك تؤملك؟*_ احرص على تناول 

السمسم 
15- معلومة جديـده 

اإلغتسال باملطر شفاء من السحر واملس و العني 
و الدليل على أن ماء املطر طارد للشياطني قوله 

تعالي :
ِبِه  َرُكْم  ِليَُطِهّ َماًء  َماِء  الَسّ ِمْن  َعلَيُْكْم  ُل  ) َويُنَِزّ
َعلَى  َوِليَْرِبَط  يَْطاِن  الَشّ ِرْجَز  َعنُكْم  َويُْذِهَب 

ُقلُوِبُكْم َويُثَِبَّت ِبِه األَْقَداَم ( ]األنفال : 11
16- املــــــــــــــــــــــــــــــاء 

بعد اإلستيقاظ من  املاء  )2( كأس من  - عدد 
النوم – يساعد على تنشيط الدورة الدموية. 

- كأس )1( من املاء – قبل الوجبة بنصف ساعة 
– يساعد على الهضم. 

 -كأس )1( من املاء – قبل اإلستحمام – يساعد 
على خفض ضغط الدم. 

- كأس )1( من املاء – قبل النوم – يجنب- بإذن 
اهلل- السكتة أو النوبات القلبية. 

أفضل عشرة أطباء يف العالم هم:
. - أشعة الشمس.
-  كثرة شرب املاء.

-  النوم الكايف لياًل.
-  الهواء الطلق النقي.

-  املشي نصف ساعة يومياً.
-  الغذاء الصحي املتوازن.

للروح  غذاء  وهو   .. الكرمي  القرآن  - تالوة 
الميكن االستغناء عنه.

 -  العسل.
  - احلبة السوداء.

- القناعة
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)نفسك( عالم عجيب!
يتبدل كل حلظة ويتغير

وال يستقر على حال

حتب املرء فتراه ملكا
ثم تكرهه فتُبصره شيطانا

وما كان ملكاً وال كان شيطانا
وما تبّدل!

ولكن تبدلت )حالة نفسك(

وتكون يف مسرة
َفترى الدنيا ضاحكة

ثم تراها وأنت يف كدر باكية
قد فرغت يف سواد احلداد

ما ضحكت الدنيا قّط وال بكت!
ولكن كنت أنت: 

)الضاحك الباكي(

مسكني جداً أنت 
"حني تظن...

أن الُكره يجعلك أقوى"
وأن احلقد يجعلك اذكى

وأن القسوة واجلفاء
هي ما جتعلك 

إنساناً محترما! 

تعلّم أن تضحك مع من معك
وأن تشاركه أمله ومعاناته

عش معه وتعايش به
عش كبيرا

مهما كان األلم مريرا

هل تعلم أن احلكمة الشهيرة:
"رضا الناس غاية ال تدرك"
دائما يتناقلها الناس مبتورة

وغير مكتملة
وأنها بتكملتها

من أروع احلكم وهي:

"رضا الناس غاية ال تدرك
ورضا اهلل غاية ال تترك

فاترك ما ال يدرك
وأدرك ما ال يترك"

ال يلزم أن تكون وسيما
لتكون جميال

وال مداحا لتكون محبوبا
وال غنيا لتكون سعيدا
يكفي أن ترضي ربك

وهو سيجعلك عند الناس
جميال ومحبوبا وسعيدا

لو أصبت 99 مرة
وأخطأت مرة واحدة

لعاتبوك بالواحدة
وتركوا الـ 99

هؤالء هم البشر!

ولو أخطأت 99 مرة
وأصبت مرة لغفر اهلل
ال 99 وقبل الواحدة

ذاك هو اهلل

فما بالنا نلهث وراء البشر
ونبتعد عن اهلل؟!!!

السمو بالنفس هو أن تتنازل آحياناً 
وتنسحب بهدوء ألن بقائك سيخدش 

قيمتك مع من آل يقدرون القيم...

حـروفنا أصبحت حتتاج إلى محامي نحن 
ننطقها بـ براءه وغيرنا يفهمها بـ خبث 

”!!..

يخطـئون ثم يرددون الدنيا تغيرت الدنيا لم 
تتغير يا أصدقاء ألنها ليست بعاقل حتى 
تدرك وتتغير، القلوب واألخالق والنفوس 

واملبادئ هي التي تغيرت ..!

من أجمل ومن أروع ما كتب
) الشيخ الطنطاوي( رحمه الله

لم أجد وصف للحياة إال أنها جتارب فإن 
لم تتعلم من الضربة األولى فـأنت تستحق 

الثانيه!.. 

وإن سألوك يوماً ملاذا أنت حزيّن ؟!
أجّب بصدق ، وُقل لهم :

قليُل اإلستغفار ... هاِجر للُقرآّن !.

إحدى صلواتك ستكون األخيرة وستودع 
الدنيا بعدها،فحافظ عليها، وأحسن فيها 
جميعها، فما تدري أيها ستكون اآلخيرة !

ما أجمل كبار السن، يداهمهم النسيان يف 
كل شيء، ما عدا ذكر اهلل !...

كلنا مثقوبَوُن بالعيْوب ولّوال رداَء ُمن اهلل 
اسمه الَستر لُكَسرت أعناقناَ ُمن شدة 

اخلَجل...

قل احلمد هلل يف عز الوجع وقت الفرح 
واحلزن والغضب والصمت أنطقها من 

قلبك ورددها دوماً ولن تضعف مهما كانت 
األحوال ...احلمدهلل كثيراً...

آل يـوجد أحن من اهلل علينآ .

ما دام قلبك ينبض 
فـــــقــــل : ال إلــه إال اللــه محمــد رســول 

اهلل 

وأخيراً إذا أعجبتك كلماتي فال تقل شكـًرا
 بل انقلها لغيرك كي يستفيد .

رحم اهلل من نقلها عني
 وجعلها مبيزان ....حسناته.
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انظر فاألسفل لتعرف معنى شجرتك

23 ديسمبر إلى 1 يناير ........ شجرة التفاح 
2 يناير إلى 11 يناير . .... . . شجرة تنوب 

12 يناير إلى 24 يناير . .... . شجرة الدردار 
25 يناير إلى 3 فبراير ….... شجرة سرو 

4 فبراير إلى 8 فبراير ......... شجرة حور 
9 فبراير إلى 18 فبراير ... . شجرة األرز 

19 فبراير إلى 28 فبراير . . . شجرة صنوبر 
1 مارس إلى 10 مارس .… الّشجرة صفصاف 

11 مارس إلى 20 مارس .. . شجرة كلس 
21 مارس . ..................... .. شجرة البلّوط 

22مارس إلى 31 مارس........ . . . شجرة البندق 
1 إبريل إلى 10 أبريل ...... . شجرة لسان العصفور 

11 إبريل إلى 20 أبريل . ..... شجرة قيقب 
21 أبريل إلى 30 أبريل ... . . شجرة جوز 

1 مايو إلى 14 مايو. ...... شجرة احلور 
15 مايو إلى 24 مايو .... . شجرة الكستناء 
25 مايو إلى 3 يونيو ...... . شجرة رمادية 

4 حزيران إلى 13 يونيو . .. . شجرة ّنير 
14 يونيو إلى 23 يونيو . ...... . الّشجرة تني 
24 يونيو . . .................. شجرة البتول 
25 يونيو 4 يوليو . ......... . شجرة التفاح 
5 يوليو إلى 14 يوليو ..... . . شجرة تّنوب 
15 يوليو 1إلى 25 يوليو …... شجرة دردار 

26 يوليو إلى 4 أغسطس …..... شجرة سرو 
5أغسطس إلى 13 أغسطس .... . شجرة حور 

14 أغسطس إلى 23 أغسطس ... . . شجرة األرز 
24 أغسطس إلى 2 سبتمبر . ...... . شجرة صنوبر 

3 سبتمبر إلى 12 سبتمبر . . ........ الّشجرة 
صفصاف 

13 سبتمبر إلى 22 سبتمبر ......... . شجرة كلس 
23 سبتمبر . ...... ........... شجرة الزيتون 

24 سبتمبر إلى تشرين 3 أكتوبر ..... . . شجرة البندق 

4 أكتوبر إلى 13 أكتوبر . .......... . شجرة لسان 
عصفور 

14 أكتوبر إلى 23 أكتوبر . ...... . شجرة قيقب 
من 24 أكتوبر إلى 11 نوفمبر . ....... . شجرة اجلوز 

12 نوفمبر إلى 21 نوفمبر . ......... . شجرة الكستناء 
22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر . ........... . شجرة 

الرمادية 
2 ديسمبر إلى 11 ديسمبر .. .......... . شجرة شجرة 

ّنير 
12 ديسمبر إلى 21 ديسمبر ......... . . الشجرة تني 

22 ديسمبر . ............................. شجرة 
الزيتون 

شجرة التفاح: البنية الضعيفة 
فيه الكثير من الّسحر اجلاذبية يتصف بهالة لطيفة 

حساس 
ومغامر ويحب الغزل يعيش دائماً حالة من احلب يحتاج 

أن 
يكون حبيب ومحبوب شريك مقدام كرمي جداً ميلك 

مواهب 
علمية يعيش يومه خالي البال وفيلسوف وخيالي 

_________________
شجرة التنوب: الغامض 

ذواق بدرجة غير عادية صاحب كرامة يحب أي شئ 
عنيد 

مزاجي جميل مييل إلى األنانية ولكنه يهتم باملقربني منه 
باألحرى األكبر منه طموح جداً ودؤوب وموهوب ولكنه 

ال 
يرضي احلبيبة لديه العديد من الصدقات والعديد من 

األعداء و شخص ميكن االعتماد عليه .
_________________

شجرة الدردار: النبيل 
نبيل وعقالني شكله لطيف ميلك ذوق يف اللبس معتدل 

الطلبات مييل إلى أن ال يغفر أخطاء اآلخرين مبتهج 

 شجره انت؟؟  من اي

يفضل 
أن يقود ال أن ينقاد شريك أمني ومخلص ويحب أن 

يعرف 
جميع املواقف ويعطي قرارات عن اآلخرين صاحب عقل 

نبيل وكرمي وميلك روح الدعابة وعملي. 
________________

شجرة السرو: اإلخالص 
ذو بنية قوية و متكيف يأخذ ما متنحه له احلياةَ متفاءل 

وميتلى سعادة يحب املال واملدح يكره الوحدة حبيب 
عاطفي الذي ال ميكن أن يكون حبيب عاطفي 

ومن الصعب أرضاه مخلص حاد الطبع ومتزمت ومهمل. 
________________

شجرة األرز: اإلميان 
جماله نادر يعرف كيف يتكيف يحب الرفاهية والصحة 

اجليدة وليس خجول مييل أن يستصغر األخرين 
يتمتع بصحة جيدة واثق من نفسه حلوح غير صبور 

يرغب من أن يلفت نظر اآلخرين ميلك مواهب عديدة 
مكافح متفاءل بشكل صحي ينتظر حب صادق 

يستطيع أن يتخذ القرارات بسرعة. 
________________

شجرة صنوبِر الدقيق 
يحب الرفقة املالئمة له نشيط جداً يعرف كيف يجعل 
احلياة مريحة طبيعي رفيق جيد ولكنه نادراً ما يكون 
مرافق جيد ولكنه نادراً ما يكون ودود يقع يف احلب 

بسهوله وبشكل عنيف ثم سريعاً ما يتوقف عن 
هذا احلب بنفس السرعة خيباته وفشله العديدة 

جعله مثالي جدير بالثقة وعملي . 
________________

شجرة الصفصاف: السوداوي 
جميل ولكنه ملئ بالتشاؤم جذاب ميلك ذوقاً حسناً 

وعاشق للجمال والسفر حالم ال يعرف الراحة يحب 
النزوات صادق ميكن أن يؤثر يف اآلخرين ولكن من 
الصعب العيش معه يطلب الكثير لديه حاسة جيدة 

يعاني من احلب ولكنه أحياناً يجد الشريك الذي 
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يستطيع أن يعتمد عليه . 
________________

ِس: الّشك 
يقبل ما تقدمه له احلياة بطريقة هادئة يكره 

املشاجرات إجهاد وعمل مييل إلى الكسل 
والتسيب ناعم 

يكره القتال إجهاد وعمل مييل ِإلى الكسِل 
والتسيب، ناعم ولني يضحي من أجل األصدقاء 

يتمتع مبواهب عديدة ولكنه ال يتمسك بوحدة 
منها حتى تزهر دائماً ينعي ويشتكي شديد 

الغيرة ومخلص. 
________________
شجرة البلوط: طبيعي ونشيط شجاع وقوي وصارم 

ومستقل 
وحساس ال يحب التغير يضع قدماه على األرض 

أنه شخص صاحب األفعال.
________________

شجرة البندِق: االستثنائي 
ساحر وسهل ومتفهم يعرف كيف يعطي أنطباع 

جيداً لدى اآلخرين شخصية نشيطة يف احلفالت 
االجتماعية ميلك شعبية مزاجي ومحب صاحب 
نزوات صادق وشريك متسامح وميلك إحساس 

دقيق يف احلكم. 
________________

شجرة لسان العصفور: احلساسية 
ملئ بالسحر واالبتهاج موهوب خالي من األنانية 
يحب أن يلفت االنتباه يحب احلياة عاطفي ملي 
باحلركة ال يعرف الراحة قلق إلى درجة املرض 
سواء كان مستقل أو تابع ذواق جيد فنان سريع 
الغضب عاطفي رفيق جيد ال يسامح بسهولة . 

________________
شجرة القيقب: استقالل العقِل 

أنه شخص غير عادي ملي باخليال واألصالة خجول 

ومتحفظ طموح فخور ويحترم نفسه متعطش للتجارب 
اجلديدة أحياناً عصبي املزاج فيه العديد من العقد 

ميلك ذاكرة جيدة يتعلم بسهولة معقد من 
احلب يحب أن يكون موضع إعجاب . 

________________
شجرة اجلوِز: العاطفة 

صارم غريب وملي بالتناقضات أحياناً يكون أناني 
وعدواني نبيل واسع األفق ردوده غير متوقعه 

تلقائي وعفوي طموح بشكل ال محدود ال ميلك 
مرونة شريك صعب املراس ال يعرف احلب بصفة 
دائمة وشريك نادر متكبر أحياناً مبدع استراتيجي 

شديد الغيرة والغضب ال يعرف املساومات. 
_______________

القلق :
يحب أن يتزين كثيراً غير واثق من سلوكه شجاع 

عند الضرورة يحتاج الراحة والصفاء يف محيطه صعب 
إرضاءه غالباً وحيد مولع بالفن والطبيعة يحب 

التنظيم و مييل إلى الفلسفة ميكن االعتماد عليه 
يف أي موقف يأخذ املشاركة بشكل جدي .. 

________________
ناِء: األمانة 

جماله غير عادي ال يفضل أن يكون موضع إعجاب لديه 
إحساس جيد بالتطور والعدالة مرح دبلوماسي حيوي 

لكن يف رفقته حساس وسريع الغضب أحياناً يتفوق 
يف تصرفاته على األخرين يحب مرة واحدة ولكنه يواجه 

صعوبات يف فهم الشريك . 
________________

الشجرة الرمادية: الّطموح 
جذاب بشكل غير عادي مرح مندفع حيوي كثير املطالب 
ال يهتم بالنقد طموح و ذكي و موهوب يحب أن ال يؤمن 
بالقضاء والقدر ميكن أن يكون أناني أنه شخص محل 

ثقة وميكن االعتماد عليه بشكل كبير حبيب مخلص 

ومتعقل ويتحكم يف قلبه وعقله و يأخذ 
املشاركة بشكل جدي . 

 ________________
شجرة النير: الذواق 

جماله هادئ يهتم مبظهره ويتمتع بذوق جيد مييل إلى 
األنا يصنع احلياة املريحة واحملتملة مييل إلى املعقول 
يبحث عن الشفقة والتقدير والشريك العاطفي يحلم 

بحبيب غير عادي ونادراً ما يكون سعيداً مبشاعره يشك 
يف معظم الناس ومطلقاً ال يكون متأكد من القرارات 

ولكنه واعي جداً.
________________

احلساسية: 
حساس قوي جداً، عنيد نوعاً ما مستقل ال يسمح 
بالتناقضات أو املجادالت، يحب احلياة واألطفال 

والعائلة 
واحليوانات وخاصة الفراشة يتصف بروح الدعابة 

والتسيب والكسل وميلك موهبة علمية وذكاء. 
 ________________

شجرة البتول: اإللهام 
مرح وجذاب وأنيق وودود بسيط ومتواضع ومعتدل ال 

يحب 
اإلفراط يف الشئ ميقت الرذيلة يحب احلياة بالشكل 
طبيعي وهادئ أنه شخص ليس عاطفي كثيراً ميتلى 

باخليال وقليل الطموح يخلق الهدوء ويرضى بالوضع. 
________________

ون: احلكمة 
يحب الشمس مشاعره جميلة ودافئة 
واقي متوازن يتجنب العدوات والعنف 

متسامح مبتهج هادئ لديه حس التطور 
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إدارة اجلودة الشاملة كمنهجية لتحسني األداء في القطاع احلكومي : 
دراسة تطبيقية في اإلدارة العامة لدوريات األمن في اململكة العربية السعودية

)1( أستاذ اجلودة يف جامعة حائل، مستشار اجلودة الشاملة لدى إدارة دوريات األمن مبنطقة حائل ومقيم معتمد 
 m_aichouni@yahoo.co.uk(( يف جائزة امللك عبد العزيز للجودة

Nif.D.alrougi@hotmail.com(( مقدم، مدير إدارة دوريات األمن مبنطقة حائل )2(
)3( مالزم أول، منسق اجلودة الشاملة يف إدارة دوريات األمن مبنطقة حائل

ملخص البحث
تشجع  تنظيمية  ثقافة  إيجاد  إلى  تسعى  إدارية  إستراتيجية  هي  الشاملة  اجلودة  إدارة 
بهدف  وكل هذا  األوقات  كل  العاملني ويف  للعمليات ومبشاركة جميع  املستمر  التحسني 
حتقيق رضا العميل. ولذلك فهي تتطلب عملية التغيير والتحسني يف العمليات واإلجراءات 
التنظيمية، والسلوكيات واملعتقدات الفردية واملؤسسية. وعلى جانب آخر فإن قياس األداء 
املنظمات  تساعد  اإلدارية،  االستراتيجيات  من  العديد  من  يتجزأ  ال  جزء  يعتبر  الذي 
التي ميكن  املشاكل  )احلكومية واخلاصة( على حتديد  اإلنتاجية واخلدمية  واملؤسسات 
حلها عن طريق تعديل وحتسني العمليات القائمة. تبني هذه الورقة البحثية كيفية استعمال 
األداء من خالل حتسني جودة  أعلى مستويات  لتحقيق  كمنهجية  الشاملة  إدارة اجلودة 
اخلدمات و رضا العمالء وبالتالي حتقيق التميز املؤسسي. بناء على املفاهيم األساسية 
إلدارة اجلودة الشاملة فقد مت تبني خطة عمل يف إدارة دوريات األمن تهدف إلى الرفع 
من مستوى األداء وتقدمي خدمات ذات جودة عالية للعمالء من خالل فرق العمل ومشاركة 

املوظفني والعمل على التحسني املستمر للعمليات.

الكلمات الدالة:  حتسني اجلودة، إدارة اجلودة الشاملة ، قياس األداء ، اخلدمات 
احلكومية ، اخلدمات األمنية ، أدوات اجلودة ، حتليل مقدرة العمليات، االستبانة.

Abstract
Total quality management )TQM( is a strategy that strives to create 
an organizational culture that fosters continuous improvement 
in everything by everyone at all times. It requires changes in 
organizational processes, strategic priorities, individual beliefs, 
people attitudes and behaviors. On the other hand, performance 
measurement )PM( which is an integrated part of many management 
strategies, helps organizations identify operational problems that 
can be solved by adjusting and improving existing processes. The 
present paper shows how total quality management approach can 
be used to improve performance and service quality and achieve 
customer satisfaction and business excellence in government 
services; A practical method was developed that identifies critical 
areas for improvement in the police service through team work, 
employees participation. 

Key Words: Quality Improvement, Total Quality Management, 
Performance Measurement, Government services, Police, Quality 
Tools, Process Capability Analysis, Survey.

1 –  مقدمة عن استعمال إدارة اجلودة الشاملة 
وحتسني األداء يف املنظمات احلكومية 

تعد إدارة اجلودة الشاملة منهجاً علمياً وإداريا متكاماًل 
هدفه األساسي هو إرضاء العميل )الداخلي واخلارجي( 
يف املنظمة من خالل العمل على استراتيجيات تقوم على 
People involve� العاملني  جميع  ومشاركة  )متكني 
 )ment and employee empowerment
 )Performance Measurement( األداء  وقياس 
continuous im� للعمليات  املستمر  )والتحسني 

provement( )Milakovich, 2005(. ميكن قياس 
رضا العميل عن جودة املنتج أو اخلدمة املقدمة له من 
خالل أبعاد اجلودة التي تتضمن العناصر اخلاصة باألداء 
 )Conformance( واملطابقة   )Performance(
 )Reliability( واملوثوقية   )Accuracy( والدقة 
والسرعة يف التسليم )Timeliness(. يالحظ أن هذه 
تكون  للعمالء  املقدمة  اخلدمات  جلودة  احملددة  األبعاد 
لعمليات  إخضاعها  وبالتالي ميكن  الكمي  للقياس  قابلة 
التخطيط واملراقبة )التقييم والتحليل( والتحسني املستمر 
 .)Juran Trilogy for Quality Management(
ضبط  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  مهمة  تأتي  هنا  ومن 
ومراقبة هذه العمليات األساسية من خالل إستراتيجيات 
أسسها التركيز على العميل والتحسني املستمر ومشاركة 
العاملني بهدف تقدمي مستويات عليا من اجلودة  جميع 
 Customer( املنظمة من حتقيق رضا عمالئها متكن 
 business( وحتقيق التميز يف األداء )satisfaction

أ. د. محمد أحمد عيشوني )1(
نايف ضيف اهلل الروقي )2(

خالد شديد املطيري )3(

  .)excellence
وإذا كانت إدارة اجلودة الشاملة كفلسفة إدارية حديثة قد 
نشأت باألساس يف الغرب كأسلوب عمل ووسيلة لتطوير 
خالل  من  الربح  إلى  الساعية  اإلنتاجية  املنظمات  أداء 
ورغبات  مبتطلبات  تفي  اجلودة  عالية  منتجات  تقدمي 
من  الفلسفة  هذه  ونشر  بتطوير  املهتمني  فإن  عمالئها، 
علماء الفكر اإلداري أكدوا إمكانية تطبيقها يف املنظمات 
احلكومية  واألجهزة  واملستشفيات  البنوك  مثل  اخلدمية 
التي تندرج ضمنها األجهزة األمنية والشرطية. ومن أهم 
األمني  الطابع  ذات  احلكومية  املنظمات  هذه خصائص 
أنها ال  تهدف إلى حتقيق ربح مادي ملموس ميكن قياسه 
وإمنا تعمل على حتقيـق " ربح مجتمعي " يتمثل يف إقرار 
األمن والسكينة بني مختلف شرائح املجتمع داخل الوطن، 
وهو أمر ضروري لتحقيق التنمية االقتصادية يف الوطن 
يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  إن  وتقدمه.  املجتمع  ورفاهية 
األجهزة األمنية تعني ذلك املنهج اإلداري املتكامل الذي 
يجب  التي  اجلودة  إلدارة  األساسية  العناصر  يشمل 
تطبيقها بشكل كلى وفى ظل األنظمة والقوانني املعمول 
بها قصد حتقيق األهداف الرئيسية للمنظمة واملتمثلة يف 
حتقيق األمن واالستقرار وكذا إرضاء جمهور العمالء من 
مواطنني ومقيمني يف الوطن من خالل التحسني املستمر 
للعمليات واإلجراءات املتبعة. وما من شك أن املنظمات 
األمنية تسعى من خالل خططها اإلستراتيجية لتحسني 
اجلودة نحو حتقيق االستقرار األمني يف مجال مواجهة 
اجلرمية واحلد من معدالت ارتكابها أوال، ثم العمل على 
حتسني إجراءات العمل وتبسيط وتيسير اإلجراءات على 

األمنية  اخلدمات  على  احلصول  يف  املواطنني  جماهير 
والتواصل البناء مع أعضاء املجتمع وهذا ما يطلق عليه 
Community Polic� املجتمعية  الشرطة  )مبفهوم 

.)ing
 Tari,( املوثقة  العلمية  الدراسات  من  العديد  تشير 
 ,))2006(, Ntungo )2007(, Milakovich )2005
إدارية  كمنهجية  الشاملة  اجلودة  إدارة  استعمال  إلى   )
عامة  بصفة  احلكومية  املنظمات  أداء  لتحسني  فعالة 
واألجهزة األمنية بصفة خاصة وتقدمي خدماتها لعمالئها 
يف  يساهم  مما  اجلودة  مستويات  بأعلى  املواطنني  من 
حتقيقها ألعلى معايير األداء احلكومي املتميز. كما تشير 
 Dolan, )2003(,( الدراسات املقدمة من طرف كل من
 Elefalk )2001(, Greasley )2004(, Jones
الزعيزع  و   )))1998(, Pun )2003(, Lin )1996
السبع  كالتقنيات  تقنيات اجلودة  استعمال  إلى   )2008(
 The seven basic Quality( للجودة  األساسية 
 Balanced Score( وبطاقات األداء املتوازن )Tools
 )Benchmarking( والقياس باألداء املقارن )Cards
 )Six Sigma philosophy( وفلسفة الستة سيجما
لتحسني العمليات وحتقيق أعلى مستويات رضا العمالء 

من مواطنني ومقيمني.
لتطبيق  خطة  منوذج  عرض  إلى  البحث  هذا  يهدف 
املنظمات  أداء  لتحسني  الشاملة  اجلودة  إدارة  مفاهيم 
مت  التي  النتائج  ويقدم  األمنية  الطبيعة  ذات  احلكومية 
احلصول عليها يف املراحل األولى من تطبيق هذه اخلطة 
وحتقيق  اخلدمات  جودة  بتحسني  املتعلقة  تلك  خاصة 
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رضا العمالء الداخليني واخلارجيني.  
2 – مقترح خطة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

يف املنظمات احلكومية ذات الطابع األمني
1-2  اإلطار النظري خلطة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

يف املنظمات احلكومية )األمنية( 
اجلودة  ملفاهيم  الكتب  وأمهات  األدبيات  تعرضت  لقد 
اإلنتاجية  املنظمات  يف  تطبيقها  وأساليب  الشاملة 
وإرضاء  اجلودة  مستويات  أعلى  بغية حتقيق  واخلدمية 
وقد  املؤسسي.  األداء  يف  التميز  إلى  والوصول  العميل 
التفاصيل  كل  استعراض  املقام  هذا  مجديا يف  يكون  ال 
الضروري  من  أنه  إال  الشاملة  اجلودة  إدارة  بخصوص 
الشاملة  اجلودة  إلدارة  األساسية  باملفاهيم  التذكير 
 Customer( العميل  على  التركيز   )1( يف  واملتمثلة 
Contin�( للعمليات  املستمر  التحسني   )Focus( )2
مشاركة   )3( و   )uous Process Improvement
جميع العاملني )Employee involvement(، والتي 
تطبيق  عليه منوذج خطة  الذي سيقوم  األساس  ستمثل 
أمنية  خدمات  تقدم  منظمة  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة 
على  العملي  النموذج  هذا  يرتكز  األمن.  دوريات  كجهاز 
بنية أساسية للجودة واملتمثلة يف )أ( تأييد اإلدارة العليا 
منهجية  )ب(  و   )Leadership Commitment(
حتسني اجلودة القائمة منهجية دمينج للتحسني املستمر 
اجلودة  أدوات  باستعمال   )PDCA Cycle( للعمليات 
التحسني  مراحل  مختلف  خالل   )Quality Tools(
املتحصل  والنتائج  األداء  قياس  من خاللها ميكن  والتي 
 .)Quality Culture( نشر ثقافة اجلودة )عليها و )ج
اجلودة  إلدارة  األساسية  العناصر   1 الشكل  يوضح 
الذي ستقوم عليه خطة  النموذج  والتي ستمثل  الشاملة 
تطبيق اجلودة الشاملة يف املنظمات اإلنتاجية واخلدمية 

)جوران 2000(.

2-2   حلقة دمينج للتحسني املستمر للعمليات

تعتبر حلقة دمينج للتحسني املستمر للعمليات 
 )PDCA Cycle or Deming Wheel(

إحدى الدعامات األساسية يف إدارة اجلودة 
الشاملة إذ من خاللها ميكن للمنظمات حتقيق 

حتسينات جوهرية على عملياتها مما يساهم يف 
حتسني مستوى اجلودة و حتقيق أعلى مستويات 

إرضاء العمالء. اخلطوات األربع األساسية يف هذه 
احللقة )الشكل 2( هي: 

خطط )Plan( : الهدف يف هذه املرحلة هو 
تخطيط ما يجب أن يفعل، مبعنى حتديد األهداف 

و العمليات الضرورية لتحقيق املنتج أو اخلدمة 
حسب مواصفات ومتطلبات العميل.

نفذ )Do( : يتم يف هذه املرحلة تنفيذ ما مت 
تخطيطه. 

قيم أو افحص )Check(  : يف هذه املرحلة نقوم 
بتقييم و دراسة النتائج املتحصل عليها من العملية 

و هذا مبقارنتها مع األهداف واملواصفات.
حسن )Act( : بناءا على نتائج التقييم نقوم 

بإجراء التحسينات والتعديالت على العملية ونعود 
إلى املرحلة األولى لتعديل التخطيط ومن ثم تسير 

احللقة مستمرة.

حتسني  يف  دمينج  حلقة  تطبيق  مير  العملي  الواقع  يف 
العمليات بسبعة مراحل أساسية، هي )عيشوني ، 2007(:
 Identify the(  : الفرصة  حتديد   - األولى  املرحلة 
Opportunity( يف هذه املرحلة نقوم بتحديد وترتيب 
املشاكل  حتديد  وكذلك  التحسني،  لفرص  األولويات 
هذه  يف  تستعمل  العملية.  لتحسني  حتل  أن  يجب  التي 
التقنيات  خاصة  اجلودة  تقنيات  من  مجموعة  املرحلة 
كوارو  الياباني  العالم  قام  التي  للجودة  األساسية  السبع 
إيشيكاوا بطرحها يف 1972 و التي سيتم استعمالها يف 

خطة اجلودة باملنظمة.
Ana- احلالية  العمليات  حتليل   - الثانية  )املرحلة 
هذه  يف  الهدف   :)lyze Current Processes
بتحديد  للعملية وهذا  األداء احلالي  املرحلة هو حتديد 
العملية،  حدود  حتديد  العملية،  يف  الرئيسية  األنشطة 
و  واملمونني  املدخالت  العمالء،  مخرجاتها،  حتديد 
تدفق العمليات. ولكي يتم قياس مدى تطابق خصائص 
قياس  و  العميل  ورغبات  توقعات  مع  العملية  مخرجات 
بيانات عن  يتم جمع  املستهلكني،  و  العمالء  درجة رضا 

العملية وحتليلها.
 Develop( احللول  أنسب  تطوير   : الثالثة  املرحلة 
Optimal Solutions( : و هذا بالبحث عن أحسن 
إلى حتسني  تؤدي  أنها  على  اجلميع  يتفق  التي  احللول 

العملية والرفع من مستوى جودة مخرجاتها.
 Implement( التغيرات  تنفيذ   - الرابعة  املرحلة 
احللول  أحسن  إلى  الوصول  أن مت  بعد   :  )Changes
تأتي مرحلة تنفيذ هذه احللول على واقع العملية و يقوم 
وضع  على  بالعمل  العملية  حتسني  على  العامل  الفريق 

خطة لتنفيذ التحسينات على العملية و البدء بتنفيذها.
 Study( النتائج  تقييم  و  دراسة   - اخلامسة  املرحلة 
هذه  من   الهدف   )and Evaluate the Results
املرحلة هو تقييم التحسينات التي أجريت على العملية و 
هذا عن طريق مراقبة العملية و تغيرات خصائص املنتج 
أجل  من  وحتليلها  العملية  عن  البيانات  جمع  يتم  فيها. 
تقييم التطور الناجت عن التحسينات املدخلة على العملية. 

الشكل 1  العناصر األساسية إلدارة 
الجودة الشاملة

الشكل 2  حلقة ديمنج للتحسين 
)PDCA Cycle( المستمر

املعيارية  احللول  تأسيس  و  تنميط   - السادسة  املرحلة 
نتأكد  أن  بعد   :  )Standardize the Solution(
النتائج  إلى  العملية أدت  من أن التحسينات املدرجة يف 
املتوقعة و إلى حتسني يف مستوى جودة املخرجات، نقوم 
بتدوين هذه احللول وجعلها حلوال معيارية. كما يجب أن 
تبقى العملية خالل هذه الفترة حتت املراقبة، كما نقوم 
عملية  يتم حتقيق  حتى  دورية  بصفة  بإجراء حتسينات 

التحسني املستمر.
 Plan for( للمستقبل  التخطيط   - السابعة  املرحلة 
التحقيق  إلى  املرحلة  هذه  تهدف   :  )the future
الدائم و املستمر ألعلى مستويات األداء للعملية. فبغض 
عليها  احلصول  مت  التي  املهمة  التحسينات  عن  النظر 
يجب  العملية  يف  التحسني  لكن  و  السابقة  املراحل  يف 
أن يكون مستمرا بحيث تبحث دائما عما هو أفضل، و 
هذا ألن توقعات العميل التي تعتبر الغاية من وراء عملية 
التحسني، يف تغير مستمر. و لهذا فيجب أن يكون التركيز 

قويا على عملية التخطيط املستقبلي للجودة.

3-2  أدوات اجلودة والتحسني املستمر للعمليات  
من  واسعة  مجموعة  على  الشاملة  اجلودة  إدارة  تقوم 
عمليات  يف  تستعمل  التي  العملية  والتقنيات  األدوات 
Continuous Process Im� املستمر  )التحسني 
 Problem( العمليات  مشاكل  وحل    )provement
من  بالكثير  اجلودة  رواد  إليها  تطرق  وقد   )Solving
واألدوات  التقنيات  هذه  تصنيف  ميكن  حيث  التفصيل 
السبع  األدوات  )أ(  هي:  رئيسية،  مجموعات  ثالثة  إلى 
The Seven Basic Quali� للجودة  )األساسية 

التخطيط   و  لإلدارة  السبع  األدوات  )ب(    )ty Tools
 The Seven Management and Planning(
Other Qual�( أدوات اجلودة األخرى )( و )جTools
ity Tools(. نشير هنا أن ما أحدث املعجزة اليابانية 
يف سنوات السبعينيات امليالدية وما ترتب عنها من بزوغ 
اليابان كقطب صناعي يقود العالم بجودة منتجاته العالية 
وإنتاجيته املتنامية هو اعتماده على مبادئ اجلودة التي 
جوران  دمينج،  أمثال  األمريكيني  العلماء  على  تعلمها 
إيشيكاوا  أمثال  إسهامات علمائه  إلى  إضافة  وكروسبي 
وتاجوشي وشينجو وإمياي، ولعل من بني أهم اإلسهامات 
للجودة  األساسية  السبع  التقنيات  نذكر  املجال  هذا  يف 
والتي   1972 عام  إيشيكاوا  الياباني  العالم  طورها  التي 
يف  العمليات  وحتسني  تطوير  يف  الزاوية  حجر  كانت 
ترتب  والتي  السبعينات  بداية  منذ  اليابانية  الصناعات 
عنها تقدمي املنتجات اليابانية بأحسن جودة وأقل األسعار 
واألوربية خالل  األمريكية  األسواق  غزو  من  مكنها  مما 
السبعينيات والثمانينيات. يذكر األستاذ بوكس من مركز 
حتسني اجلودة و اإلنتاجية بجامعة ويسكونسن ماديسون 
أنه من منظور اإلدارة اليابانية فإن اجلودة عمل جماعي 
يقوم على املنهجية العلمية القائمة على حتليل البيانات 
فيها  املوجودة  االختالفات  وفهم  العملية  من  املجمعة 
باستعمال التقنيات األساسية السبع للجودة  )عيشوني، 
السبع  )1( استعماالت األدوات  2007(. يوضح اجلدول 
املستمر  التحسني  عملية  مراحل  يف  للجودة  األساسية 
لهذه  العلماء  تسمية  أن  هنا  من  نالحظ  للعمليات، 
التقنيات بالروائع السبع تعود إلى استعماالتها يف جميع 
 85% إلى كونها حتل أكثر من  التحسني إضافة  مراحل 

من مشاكل أي منظمة حسب العالم إيشيكاوا. 
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4-2   خطة تطبيق مفاهيم اجلودة الشاملة 
يف الدوريات األمن مبنطقة حائل

بناء على ما مت عرضه من مفاهيم أساسية 
لألدبيات  واستقراء  الشاملة  اجلودة  إلدارة 
الشاملة يف  اجلودة  إدارة  تطبيق  مجال  يف 
Mila� )اخلدمات احلكومية بصفة عامة 

األمنية  واخلدمات   ))kovich )2005
 Tari )2006(, Dolan,( خاصة  بصفة 
)2003(, Elefalk )2001(, Greas�
ley )2004(,(  فقد مت وضع خطة عمل 
دوريات  إدارة  يف  الشاملة  اجلودة  إلدارة 
األمن مبنطقة حائل، تقوم هذه اخلطة يف 
مرحلتها األولى على العمل على تنفيذ ثالث 
 : التالية  اجلوانب  تخص  أساسية  مشاريع 
أفراد  أوساط  بني  اجلودة  ثقافة  نشر  )أ( 
)قيادات  املختلفة  مستوياتهم  على  املنظمة 
على  وتدريبهم  وجنود(  عليا، ضباط صف 
حتسني  مشروع  و)ب(  اجلودة،  أدوات 
العمل  لسير  املتبعة  واإلجراءات  العمليات 
اجلودة.  ملف  وإعداد  التوثيق  عملية  و)ج( 
وقد مت فعليا البدء يف تنفيذ اخلطة ابتداء 
من منتصف 1429 هجري وال يزال العمل 

اجلدول 1  األدوات السبع األساسية للجودة واستعماالتها يف إطار فلسفة التحسني املستمر

الفقرة  يف   . الساعة  حد  إلى  عليها  قائما 
النتائج  )3( سنقوم بعرض موجز لعينة من 
هذه  تطبيق  خالل  من  عليها  املتحصل 
مستويات  بتحقيق  سمحت  والتي  اخلطة 
عالية من التحسني يف أداء املنظمة وحتقيق 
اإلدارة(  )موظفي  الداخليني  عمالئها  رضا 

واخلارجيني.
اجلودة  إدارة  مفاهيم  تطبيق  نتائج    –  3
الشاملة يف حتسني األداء لدى إدارة دوريات 

األمن
 : اخلارجي  العميل  على  التركيز     3-1
مكان  إلى  الدوريات  انتقال  عملية  حتسني 

املبلغ عنه
مكان  إلى  الدوريات  انتقال  عملية  تعتبر 
العمليات  أهم  من  احلادث  مكان  أو  البالغ 
املؤثرة على رضا العميل اخلارجي للمنظمة 
املكان  إلى  الوصول  مدة  أن  حيث  األمنية 
املبلغ عنه قد تكون له آثار سلبية على حياة 
هذا  ويف  ورفاهيتهم،  وراحتهم  املواطنني 
األمن  دوريات  إدارة  اعتمدت  فقد  السياق 
مبنطقة حائل يف مبادرة حتسينية وتطويرية 

تقنيات  على  قائم  آلي  نظام  استعمال  على 
إطار  ويف  احلديثة،  واالتصال  املعلومات 
يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  مشروع 
هذا  فعالية  مدى  دراسة  فقد متت  اإلدارة 
األمني  األداء  وقياس  التحسيني  اإلجراء 

املترتب عنه. 
الواردة  البالغات  من  الهائل  للعدد  نظرا 
 1200 املتوسط  )يف  العمليات  غرفة  على 
عملية   50 اختيار  مت  فقد  يوميا(  بالغا 
النظام  اعتماد  وبعد  قبل  بطريقة عشوائية 
أدوات  باستعمال  البيانات  هذه  حتليل  ومت 
فريق  تدريب  مت  التي  األساسية  اجلودة 
اجلودة  خطة  إطار  يف  عليها  التحسني 
الشاملة يف إدارة الدوريات. من خالل هذه 
الدراسة سيتم توضيح مدى التحسن الذي 
طرأ على العملية من خالل اعتماد النظام 
اآللي يف تقليل زمن وصول الدورية للمكان 
حتقيق  على  مقدرتها  وحتديد  عنه  املبلغ 
مواصفات )معيارية( سيتم حتديدها والتي 
جودة  حتسني  برنامج  يف  اعتمادها  ميكن 
األمن  لدوريات  العامة  اإلدارة  لدى  األداء 

على املستوى الوطني.
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لعملية  التكراري  التوزيع    3 الشكل 
البالغ  إلى مكان  األمن  دوريات  انتقال 

قبل وبعد اعتماد التحسني

)أ( قبل اعتماد النظام                            

  )ب(  بعد عملية التحسني

الجدول 2     مقارنة أداء العملية قبل وبعد التحسين

ومن اجل قياس مدى التحسن الذي مت حتقيقه عن طريق النظام اآللي يف أداء دوريات األمن فقد متت دراسة مقدرة 
العملية )Process capability analysis( على حتقيق املواصفات املعيارية املخطط لها )اجلدول 3( وهذا مبقارنة 
األداء قبل وبعد عملية التحسني كما هو موضح على الشكل 4. تبني الدراسة أن العملية لم تكن قادرة على حتقيق 
املواصفات احملددة )الوصول إلى مكان البالغ خالل دقيقتني ونصف على أال تزيد املدة على 5 دقائق من وقت البالغ 
كحد أعلى( قبل اعتماد النظام اآللي وهذا باعتبار أن معامل املقدرة )Cp=0.853( هو أقل من 1.00 . ومن خالل 
اعتماد النظام اآللي يف غرفة العمليات فإن معامل املقدرة )Cp=1.535( وهو أكبر من 1.00 وتقارب قيمة 2.00 
املعتمدة يف العمليات احملسنة لدى كبرى املنظمات العاملية وهذا دليل على أن مقدرة العملية ممتازة وأن اعتماد النظام 
اآللي قد أدى إلى حتسني العملية بشكل جوهري مما يحقق مستويات أداء أمني متميز. ميثل الشكل )5( متثيال بيانيا 
خلريطة تدفق اإلجراءات )Flow chart( قبل وبعد التحسني لعملية انتقال الدوريات إلى مكان البالغ وهذا كأسلوب 
لتنميط وتأسيس احللول املعيارية التي مت الوصول إليها من خالل عملية التحسني املستمر للعمليات املعتمدة يف إطار 

خطة تطبيق مفاهيم اجلودة يف اإلدارة.

الشكل 4 -  مقارنة مقدرة العملية قبل وبعد اعتماد النظام اآللي في غرفة العمليات

الدراسة  نتائج   )2( واجلدول   )3( الشكل  يوضح 
اإلحصائية للبيانات املجمعة من العملية باستعمال تقنية 
اإلحصائي  والتحليل   )Histogram( التكراري  املدرج 
املدخلة  التحسينات  أن  النتائج  للبيانات حيث تبني هذه 
بتخفيض  سمحت  اآللي  النظام  باستعمال  العملية  على 
من 6.4  البالغ  مكان  إلى  الدورية  زمن وصول  متوسط 
دقيقة )قبل التحسني( إلى 2.62 دقيقة )بعد التحسني( 
كما أن مقدار التشتت ومجال التغير يف العملية مت خفضه 
من 6 دقيقة إلى 4 دقيقة. يتضح أن النظام اآللي املعتمد 
قد أدى إلى إحداث حتسينات جوهرية يف العملية ومنه 
ميكن اعتماد البيانات اإلحصائية للعملية بعد التحسني 
مواصفات  حتديد  خاللها  من  ميكن  معيارية  كمقاييس 

للعملية كما هو موضح على اجلدول )3(.

اجلدول 3     مقارنة أداء العملية قبل وبعد التحسني
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الشكل 5 -  خريطة التدفق لعملية انتقال الدوريات إلى مكان البالغ قبل وبعد التحسني

التركيز على العميل الداخلي : حتسني 
إجراءات اإلجازات ملوظف اإلدارة

األول إلدارة  األساسي  للمفهوم  تطبيقا 
التركيز  يف  واملتمثل  الشاملة  اجلودة 
على العميل ومبا أن العميل الداخلي يف 
لنجاح  األساس  العنصر  ميثل  املنظمة 
أنه  حيث  الشاملة  إدارة جلودة  برنامج 
داخل  األعمال  أداء  بجودة  ويتأثر  يؤثر 
املعتمد  البرنامج  إطار  ويف  املنظمة 
االمنية  اخلدمات  جودة  لتحسني 
املقدمة من طرف املنظمة لعمالئها من 
قام  فقد  وموظفني  ومقيمني  مواطنني 
عملية حصول  باختيار  التحسني  فريق 
األفراد على إجازاتهم كفرصة للتحسني 
وإتباع  التحليلية  الدراسة  خالل  من 
فلسفات  يف  املعتمدة  العلمية  املنهجية 
اجلودة وحلقة دمينج للتحسني املستمر 
كفرصة  العملية  حتديد  للعمليات.بعد 
جيدة للتحسني داخل املنظمة، قام فريق 
حتسني اجلودة بعقد سلسلة من لقاءات 
 )Brainstorming( العصف الذهني
باإلدارة  املتبعة  اإلجراءات  لدراسة 
اإلجازة  على  املوظف  حصول  لعملية 
إلى  الدراسة  وخلصت  أنواعها  بجميع 
التأكيد بأن اإلجراءات املتبعة معقدة وكثيرة وتستغرق الكثير من الوقت للموظف من خالل مراجعاته املتكررة للعديد من اجلهات 
اإلدارية وهذا ما يؤثر سلبا على أدائه يف أعماله املناط بها نظاميا. وقد أقترح أعضاء فريق التحسني سلسلة من التوصيات 
التحسينية )Improvement Suggestions( الهادفة إلى تبسيط اإلجراءات وإلغاء كل إجراء ليس له قيمة مضافة للعمل. 
وبناء على هذه التوصيات التحسينية عليها قام فريق التحسني برسم خريطة التدفق للعملية )Flow Chart( يف حالتها األولى 
)أي قبل عملية التحسني( واخلريطة بعد إجراء عملية التحسني املقترحة وقد مت اعتمادها من طرف اإلدارة العليا يف إطار 
تطبيق مفهوم التزام اإلدارة العليا مبفاهيم اجلودة )Leadership commitment ( وبدأ العمل على تنفيذها يف اإلدارة. 
وقصد دراسة وتقييم عملية التحسني يف اإلجازات فقد مت إعداد استبانه لقياس مدى فعالية عملية التحسني وأثرها على رضا 

العميل الداخلي )Internal Customer ( حيث تقيس هذه االستبانه املتغيرات التالية:
رتبة املوظف املجيب عن االستبانة

سنوات خبرته يف املنظمة
مدى رضا املوظف على اإلجراءات قبل عملية التحسني
مدى رضا املوظف على اإلجراءات بعد عملية التحسني

وقد مت توزيع االستبانات على عينة من أفراد املنظمة يف مختلف اإلدارات واألقسام وقد استلمت 45 استبانه مكتملة التعبئة 
ومتت دراستها وحتليلها باستعمال مجموعة من تقنيات اجلودة األساسية كما هو موضح يف األشكال )6( و )7(.
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الشكل 6   -  توزيع املجيبني عن االستبانة حسب الرتبة وسنوات اخلبرة يف املنظمة
يتبني من خالل األشكال 6 )أ( و)ب( أن نسبة املوظفني 
ذوي الرتب العسكرية البسيطة )جندي إلى وكيل رقيب( 
البشرية  املوارد  يف  العظمى  الغالبية  ميثلون  والذين 
%87 ، كما أن نسبة  للمنظمة ميثلون يف هذه الدراسة 
ذوي اخلبرة منهم أكثر من خمسة سنوات متثل 82% . 
حيث  الدراسة  نتائج  مصداقية  مدى  النسب  هذه  تبني 
برتبته  تتأثر  ال  اإلجازة  على  الفرد  حصول  عملية  أن 
العسكرية وأن جتربته مع هذا اإلجراء موثوق فيها من 
خالل سنوات عمله يف اإلدارة. كما يتضح أيضا من خالل 
إجراءات  يف  التحسني  عملية  أن  و)ب(  )أ(   7 األشكال 
الدراسة  هذه  على  بناء  اعتمادها  مت  التي  اإلجازات 
التحسينية والتطويرية أدت إلى إحداث نسبة %100 من 
رضا العميل الداخلي بعد أن كانت نسبة عدم الرضا على 
مستوى  التحسني يف  هذا  إن   .65% تساوي  اإلجراءات 
رضا العميل الداخلي على إجراءات عمله سينعكس حتما 
إيجابا على جودة  يؤثر  الوظيفي واملهني مما  أداءه  على 
للعميل اخلارجي ويعزز والء  التي تقدم  العمل واخلدمة 
التي تسعى  للمنظمة وميثل هذا أحد األهداف  املوظف 
اخلدمية  املنظمات  يف  الشاملة  اجلودة  إدارة  لتحقيقها 
واإلنتاجية واملندرجة أيضا ضمن معايير التميز املؤسسي 
يف  املتبنية   )Business Excellence Models(
 )EFQM( جوائز اجلودة العاملية كنموذج التميز األوربي
وجائزة مالكوم بالدريج بأمريكا وجائزة امللك عبد العزيز 

للجودة باململكة العربية السعودية. 
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للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اإلسكندرية.

4 – اخلالصة والتوصيات
قدمت هذه الدراسة منوذجا عمليا خلطة تطبيق مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات احلكومية بصفة عامة واملنظمات األمنية بصفة خاصة وقد مت تطبيق هذا النموذج 
على إدارة دوريات األمن مبنطقة حائل. تقوم هذه اخلطة على العمل على تنفيذ ثالث مشاريع أساسية تخص جوانب مهمة تتمثل يف : )أ( نشر ثقافة اجلودة بني أوساط أفراد 
املنظمة على مستوياتهم املختلفة )قيادات عليا، ضباط صف وجنود( وهذا من خالل إقامة محاضرات علمية وندوات ودورات تدريبية متخصصة على أدوات اجلودة ألعضاء 
فريق التحسني )Quality improvement team( الذي مت تشكيله يف إطار اخلطة، و)ب( مشروع حتسني العمليات واإلجراءات املتبعة لسير العمل و)ج( عملية التوثيق 

وإعداد ملف اجلودة. وتشير النتائج املتحصل عليها يف املراحل األولى من تطبيق هذه اخلطة إلى حتقيق مستويات جيدة يف حتسني جودة اخلدمات وحتقيق رضا العمالء 
الداخليني واخلارجيني وحتقيق أعلى مستويات يف أداء املنظمة.
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حتسني اإلدارة باملنشآت النووية واإلشعاعية
بتطبيق منوذج مقترح لنظام اإلدارة املتكاملة

املقدمة 
التكتالت  نحو  التوجهات  أن  يبدو 
انعكس  والدول  الشعوب  بني  واالندماجات 
اجلديد  التوجه  فأصبح  اإلدارة   نظم  على 
االندماجات  فى  أيضا  هو  اإلدارة  لنظم 
املواصفات  ان  بينها. وحيث  فيما  والتكامل 
هى  أصبحت  قد   )ISO االيزو   العاملية) 
وهى  والتميز  التفوق  إلى  الدخول  بوابة 
وهى  األعمال  وكل  املؤسسات  جناح  محور 
والبيئة  لإلنسان  السالمة  بتحقيق  املنوطة 
فان  والدولى  الوطنى  املجتمع  ثقة  وكسب 
متكاملة  منظومة  فى  مواصفات  عدة  دمج 
حتقق  التى  الفاعلة  األدوات  احدث  يعتبر 
أعلى مستويات اإلدارة والتفوق والتميز فى 
اآلن  يعد  لم  املختلفة.  واملنظمات  املنشآت 
املتقدمة  الدول  تقع املؤسسة فى  اين  مهما 
ام فى الدول النامية فى الدول الغنية ام فى 
الدول الفقيرة ،  ولكن املهم ما هى املعايير 
نظام  هو  وما  املؤسسة  تتبعها  التى  العاملية 

اإلدارة املتبع.
ويعتبر تطبيق اإلدارة املتكاملة فى املنشآت 
 ، بالغة  وخطورة  أهمية  من  لها  ملا  النووية 
الفائدة  لتعظيم  استراتيجياً ضروريا  خياراً 
ودرء اخلطر النووي وتعزيز درجة السالمة 

إعداد: ناهد احمد فراج
دكتوراه فلسفة فى العلوم البيئية 

- قسم العلوم االقتصادية والقانونية واإلدارية البيئية 
معهد الدراسات والبحوث البيئية – جامعة عين شمس

املنشآت  هذه  داخل  واجلودة  واألمان 
النووية ، وقد أولت الوكالة الدولية للطاقة 
اجلديد  النهج  بهذا   بالغا  اهتماما  الذرية 
نظم  وأصبحت  النووية  املنشآت  إدارة  فى 
بعضها  منفصلة  نظم  على  تقوم  ال  اإلدارة 
عن بعض ولكنه حتول إلى النهج  احلديث  
الذى يسمح بدمج عدة معايير ومواصفات 
دولية ) االيزو ( مع معايير الوكالة الدولية 
فى   )GS-R-3 : 2006( الذرية  للطاقة 
كأداة   ، النووية  واملرافق  األنشطة  إدارة 
والتطوير  والفاعلية  الكفاءة  لتحقيق  فاعلة 
على  التأكيد  مع  املستمر  والتحسني 
إلى  يؤدى  النهج  فهذا   . واألمان  السالمة 
نظرة شمولية ورؤية واضحة ويسر جلميع 
األعمال باملنشأة . فيجب التركيز واالهتمام 
منظومة  تشمل  التي  اإلدارة  أنظمة  على 
فى  اإلدارات  كل  توحد  متكاملة  إدارية 
منظومة واحدة متكاملة تعمل بروح وعقلية 
جديدة مبتكرة وموحدة ، وحتقق السيطرة 
 ، املؤسسة  جوانب  كل  فى  الكلى  والتحكم 
الذي  العام  اإلطار  متثل  املتكاملة  فاإلدارة 
يوجه جزئيات العمل واختصاصاته املختلفة 
مبا يخدم الهدف املطلوب والغاية املنشودة 

بأعلى كفاءة  وأمان وحتسني مستمر.  

الدراسات السابقة 
   :Oliveira1 and Zouain ; 2007 دراسة

للوكالة  اإلدارة  نظم  تطور  الدراسة  تناولت   
النهج  إلى  الذرية حتى وصلت  للطاقة  الدولية 
كما   ،  GS- R-3:2006 لإلدارة   اجلديد 
فى  املتكاملة  اإلدارة  تطبيق  الدراسة  تناولت 
وأوصت    ، والبرازيل  باجنلترا  النووية  املنشآت 
بضرورة االنتقال من أسلوب األنظمة املنفصلة  
الى نظام اإلدارة املتكاملة ملا لها من أهمية بالغة 
فى حتقيق األمان والكفاء والتحسني املستمر ، 
  Mulu Mezoh Ajija Patience ; 2008

دراسة  :
ثالث  العملية  بالتجربة  الدراسة  هذه  تناولت 
فى  املختلفة  الدامنركية  الشركات  من  حاالت 
احلجم ونوع النشاط ،. وخلصت الدراسة إلى 
أن كل شركة تستخدم منوذج معني لنظام اإلدارة 
املتكاملة ، يعتمد على االحتياجات اخلاصة بكل 
يؤدى  البسيط  النموذج  وان  حدة،  على  شركة 
الى مستوى منخفض من التكامل بينما النموذج 
من  اكبر  مجموعة  من  يتكون  الذى  املركب 
األنظمة يؤدى الى مستويات أعلى من التكامل.

   : Lineu Prestes ; 2009   دراسة
تناولت الدراسة  نظام اإلدارة املتكاملة  كأفضل 
املمارسات يف املختبرات اإلشعاعية اإليكولوجية
كنموذج مقترح للمعامل اإلشعاعية اإليكولوجية. 
والتدقيق   ، اإلنفاق  ترشيد  من  املنظمة  ميكن 
فى عملية التنفيذ، حماية العاملني  واملتعاونني 
نظم  وحتسني  التعقيد  مستوى  من  واحلد 
واوصت  والسوق،  العام  الرأي  أمام  صورتهم 
الدراسة بدعم نظم اإلدارة املتكاملة و بضرورة 

األخذ بها لتحقيق الكفاءة ولتحسني املستمر
 Pierre Lahaie ; 2010 : دراسة

فى  اإلدارة  نظام  متطلبات  الدراسة  تناولت 
محطات الطاقة النووية بكندا، قدمت الدراسة 
فى احملطات  الكندى  التنظيمى  لإلطار  منوذج 
املتكاملة،   اإلدارة  تطبيق  شمل  ،والذى  النووية 
اإلدارة  ودعم  أهمية  على  الدراسة  وأكدت 
املتكاملة ملا لها من خفض التكاليف والتكرارية  
والكفاءة  األمان  وحتقيق  األخطار  وخفض 

والتحسني املستمر 
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 Joint IAEA/KHALIFA University
- School of Nuclear Energy Man-

agement –دراسة 2012 
لإلدارة  مختلفة  مناذج  الدراسة  عرضت 
املتكاملة للمنشآت النووية باسبانيا وسيالفيلد 

وسويسرا .
العناصر  النظر يف  أن  الى  الدراسة  ،وتوصلت 
بشكل منفصل  يعرض املنظمة للتأثير السلبي 

احملتمل على سالمة وكفاءة املنظمة.
مشكلة البحث :

املتبعة  اإلدارة  نظم  تدنى  هى  البحث  مشكلة 
وعدم   ، املصرية  الذرية  الطاقة  هيئة  فى 
دعت  والتى  احلديثة،  اإلدارية  النظم  تطبيق 
إليها للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى النظام 
األمان  سلسلة  واألنشطة  للمرافق  اإلدارى 
اإلدارة  لتطبيق   GS-R-3: 2006 رقم  العدد 
عدة  بدمج  يسمح  جديد  كنهج   ، املتكاملة 
هيئة  ولكن   ، متماسك  واحد  نظام  فى  أنظمة 
النظم  تتبع  مازالت  املصرية  الذرية  الطاقة 
على  تعتمد  والتى  التقليدية،  القدمية  اإلدارية 
عن  إدارة  كل  منفصلة  كوحدات  اإلدارات  نظم 
والتضارب  التكرارية  الى  يؤدى  مما   ، غيرها 
تعطيل  إلى  يؤدى  بدوره  وهذا  التطبيق  عند 
واملال  واجلهد  الوقت  وإضاعة  العمل  وإعاقة 
السلبى،  بالتأثير  الهيئة  النهاية على  ويعود فى 
فى  متكاملة  إدارية  منظومة  وجود  عدم  وان 
هيئة الطاقة الذرية املصرية ،  والتى متثل أهم 
مبصر  واإلشعاعية  النووية  املنشآت  واخطر 
لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، يعرض 
نووية  وحوادث  أزمات  حدوث  الحتمال  الهيئة 
والبيئة  واإلنسان  املنشأة  تكلف  قد  وإشعاعية 

احمليطة تداعيات مخيفة وخطيرة.
أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث فى انه يقدم منوذج لإلدارة 
معايير  احدث  على  القائمة  احلديثة  العاملية 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إدارة املرافق 
واملواصفات   )  GS-R-3 النووية)  واملنشآت 
العاملية)االيزو( بدمجهما معا فى إدارة متكاملة  
تستخدم كأداة فاعلة لتحقيق السالمة واألمان 
والكفاءة والتحسني املستمر فى املنشآت النووية 
واإلشعاعية ، وحماية االنسان والبيئة ، حيث أن 
املنشآت النووية لالستخدامات السلمية الطاقة 
الصناعات  ذات  املنشآت  من  تعتبر  الذرية 
واعية  إدارة  إلى  حتتاج  فهي   ، اخلطيرة  

السائدة  البيروقراطية  اإلدارة  عن  ومختلفة 
للمنشآت  املتكاملة  اإلدارة  منظومة  وتعتبر   ،
النووية، هي رافد األمان النووي الذي يقلل من 
خطر احلوادث النووية ويحد من املخاوف التي 

حتيط بهذه الصناعة اخلطيرة .
2- حتقيق االستثمار يف اجلهود واملوارد الالزمة 
فنظام اإلدارة املتكامل يؤدى إلى وفورات كبيرة 
أن  فبدل  التدريب  مثل  األنشطة  من  كثير  فى 
يكون تدريب فردى لكل نظام على حدة  فسيكون 
التدريب على منظومة متكاملة من عدة أنظمة ،  
واجلهود  واملوافقات  للمراجعات  بالنسبة  أيضا 
تكون  عندما  املختلفة  األطراف  من  املبذولة 
األنظمة منفصلة ، وعندما تكون هناك توجهات  
نظام ضد توجهات نظام آخر وتكون الصراعات 
وضياع  واألعمال  القرارات  فى  واالزدواجية 

الوقت واجلهد واملال.

األبحاث  هذه  مبثل  العربية  املكتبة  إثراء   -3
التى تتناول االجتاهات احلديثة فى نظم اإلدارة 
فى  العربية  األبحاث  لندرة  العاملية  باملقاييس 

هذا املجال بالرغم من أهميتها البالغة. 
أهداف البحث :

1- تقدمي منوذج ملنظومة إدارة متكامل متطورة 
ضوء  فى  النووى  األمان  متطلبات  حتقق 
الوكالة  ومعايير   ) االيزو   ( العاملية  املواصفات 

الدولية للطاقة الذرية 
2- تناول معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية) 

)-GS-R-3:2006 IEAE
طبقا  اجلودة  ادارة  نظام  متطلبات  تناول   -3
السالمة  إدارة   ،)2008  :  9001( لاليزو 
والصحة املهنية طبقا لاليزو)18001 : 2007(، 
لاليزو)14001:2004(،  طبقا  البيئية  اإلدارة 
إدارة املعامل واملختبرات طبقا لاليزو)17025: 
املعلومات  وســــرية  أمن  إدارة   ،)  2005

طبقــــــــــــا لاليزو) 27001 : 2005(
اإلدارة  نظـــــــــــــــــــــــام  متطلبات  تناول   -4

املتكامل باس) 99 : 2006 ( 
منهج البحث:

الذى  التحليلى  الوصفى  املنهج  استخدام  مت 
العلمية  الكتب  الى  الرجوع  على  يعتمد 
والوثائق،  والتقارير  واملنشورات  والدوريات 
واملواصفات واملعايير الدولية )االيزو( ، ومعايير 
ثم وصف   . الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

كما   . البحث  هذا  فى  املتناولة  للمعايير 
الشخصية  املقابالت  البحث  منهج  شمل 
املصرية  الذرية  الطاقة  بهيئة  واملالحظة 
بالهيئة  املتبعة  االدارة   نظم  على  للوقوف 
احلديثة  اإلدارة  لنظم  الهيئة  تطبيق  ومدى 

واإلدارة املتكاملة . 
النووية  املنشآت  خصائص  استعراض 

واإلشعاعية واألنشطة والطاقة الذرية
أوال - املنشآت النووية: هى املنشآت املرتبطة 

بدورة الوقود النووى  وتشمل : 
مفاعالت   -2 النووى  الوقود  مصانع   -1
البحوث واالختبارات  3- املجمعات احلرجة 
النووية   القوى  4- مفاعالت  ودون احلرجة 

5- مخازن الوقود النووى املستهلك  
6- محطات التحويل النووية

7- مصانع إثراء الوقود النووى -8 محطات 
إعادة معاجلة الوقود النووى املستهلك .

املنشآت  هى   : اإلشعاعية  املنشآت   - ثانيا 
تنطوى  أنشطة  بها  أو متارس  تتداول  التى 
املنشآت  عدا  إشعاعية  مصادر  وجود  على 
األشعة  أجهزة  استخدام  ومنشآت  النووية 

السينية فى املجال الطبى .
هى  واإلشعاعية:  النووية  األنشطة   - ثالثا 
النووية  باملنشآت  املتعلقة  األنشطة  كافة 
واستخداماملصادر  وإنتاج  واإلشعاعية 
اإلشعاعية وتداولها وجميع األنشطة املتعلقة 
بإدارة النفايات املشعة وأية ممارسات أخرى 
أو  أواملمتلكات  اإلنسان  فيها  يتعرض  قد 
البيئة إلشعاعات مؤينة من مصادر طبيعية 
املنطوية  األنشطة  عدا  وذلك  صناعية  أو 
السينية  األشعة  أجهزة  استخدامات  على 

فى املجال الطبى.
أنواع  كافة  هى   : الذرية  الطاقة   - رابعا 
عمليات  خالل  الذرة  عن  الناجتة  الطاقة 
واالنشطار  واالضمحالل  والتأين  اإلثارة 

واالندماج ) قانون 7 /2010(
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الدراسات السابقة 
    Oliveira1 and Zouain ; 2007 دراسة

 تناولت الدراسة تطور نظم اإلدارة للوكالة الدولية 
اجلديد  النهج  إلى  وصلت  حتى  الذرية  للطاقة 
لإلدارة  GS- R-3:2006 ، كما تناولت الدراسة 
تطبيق اإلدارة املتكاملة فى املنشآت النووية باجنلترا 
االنتقال من أسلوب  ، وأوصت  بضرورة  والبرازيل 
ملا  املتكاملة  اإلدارة  نظام  الى  املنفصلة   األنظمة 
والكفاء  األمان  حتقيق  فى  بالغة  أهمية  من  لها 

والتحسني املستمر ، 
  Mulu Mezoh Ajija Patience ; 2008

دراسة  :
تناولت هذه الدراسة بالتجربة العملية ثالث حاالت 
من الشركات الدامنركية املختلفة فى احلجم ونوع 
شركة  كل  أن  إلى  الدراسة  وخلصت   .، النشاط 
تستخدم منوذج معني لنظام اإلدارة املتكاملة ، يعتمد 
حدة،  على  شركة  بكل  اخلاصة  االحتياجات  على 
منخفض  مستوى  الى  يؤدى  البسيط  النموذج  وان 
من  يتكون  الذى  املركب  النموذج  بينما  التكامل  من 
مجموعة اكبر من األنظمة يؤدى الى مستويات أعلى 

من التكامل.
   : Lineu Prestes ; 2009   دراسة

كأفضل  املتكاملة   اإلدارة  نظام  الدراسة   تناولت 
املمارسات يف املختبرات اإلشعاعية اإليكولوجية

اإليكولوجية.  اإلشعاعية  للمعامل  مقترح  كنموذج 
فى  والتدقيق   ، اإلنفاق  ترشيد  من  املنظمة  ميكن 
واملتعاونني واحلد  العاملني   التنفيذ، حماية  عملية 
أمام  صورتهم  نظم  وحتسني  التعقيد  مستوى  من 
نظم  بدعم  الدراسة  واوصت  والسوق،  العام  الرأي 
لتحقيق  بها  األخذ  بضرورة  و  املتكاملة  اإلدارة 

الكفاءة ولتحسني املستمر
 Pierre Lahaie ; 2010 : دراسة

تناولت الدراسة متطلبات نظام اإلدارة فى محطات 
الطاقة النووية بكندا، قدمت الدراسة منوذج لإلطار 
التنظيمى الكندى فى احملطات النووية ،والذى شمل 
على  الدراسة  وأكدت  املتكاملة،   اإلدارة  تطبيق 
خفض  من  لها  ملا  املتكاملة  اإلدارة  ودعم  أهمية 
وحتقيق  األخطار  وخفض  والتكرارية   التكاليف 

األمان والكفاءة والتحسني املستمر 
 Joint IAEA/KHALIFA University -
School of Nuclear Energy Manage-

ment –دراسة 2012 
املتكاملة  لإلدارة  مختلفة  مناذج  الدراسة  عرضت 

للمنشآت النووية باسبانيا وسيالفيلد وسويسرا .
،وتوصلت الدراسة الى أن النظر يف العناصر بشكل 
احملتمل  السلبي  للتأثير  املنظمة  يعرض  منفصل  

على سالمة وكفاءة املنظمة.
مشكلة البحث :

اإلدارة  نظم  تدنى  هى  البحث  مشكلة   
وعدم   ، املصرية  الذرية  الطاقة  هيئة  فى  املتبعة 
إليها  دعت  والتى  احلديثة،  اإلدارية  النظم  تطبيق 

اإلدارى  النظام  فى  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة 
GS- للمرافق واألنشطة سلسلة األمان العدد رقم

R-3: 2006 لتطبيق اإلدارة املتكاملة ، كنهج جديد 
أنظمة فى نظام واحد متماسك  يسمح بدمج عدة 
تتبع  مازالت  املصرية  الذرية  الطاقة  هيئة  ولكن   ،
النظم اإلدارية القدمية التقليدية، والتى تعتمد على 
نظم اإلدارات كوحدات منفصلة كل إدارة عن غيرها 
، مما يؤدى الى التكرارية والتضارب عند التطبيق 
وهذا بدوره يؤدى إلى تعطيل وإعاقة العمل وإضاعة 
الوقت واجلهد واملال ويعود فى النهاية على الهيئة 
إدارية  منظومة  وجود  عدم  وان  السلبى،  بالتأثير 
،  والتى  الذرية املصرية  متكاملة فى هيئة الطاقة 
واإلشعاعية  النووية  املنشآت  واخطر  أهم  متثل 
 ، الذرية  للطاقة  السلمية  لالستخدامات  مبصر 
وحوادث  أزمات  حدوث  الحتمال  الهيئة  يعرض 
نووية وإشعاعية قد تكلف املنشأة واإلنسان والبيئة 

احمليطة تداعيات مخيفة وخطيرة.
أهمية البحث: 

لإلدارة  منوذج  يقدم  انه  فى  البحث  أهمية  تكمن 
العاملية احلديثة القائمة على احدث معايير الوكالة 
واملنشآت  املرافق  إدارة  فى  الذرية  للطاقة  الدولية 
العاملية)االيزو(  واملواصفات   )  GS-R-3 النووية) 
كأداة  تستخدم  متكاملة   إدارة  فى  معا  بدمجهما 
فاعلة لتحقيق السالمة واألمان والكفاءة والتحسني 
املستمر فى املنشآت النووية واإلشعاعية ، وحماية 
النووية  املنشآت  أن  حيث   ، والبيئة  االنسان 
من  تعتبر  الذرية  الطاقة  السلمية  لالستخدامات 
حتتاج  فهي   ، اخلطيرة   الصناعات  ذات  املنشآت 
إلى إدارة واعية ومختلفة عن اإلدارة البيروقراطية 
السائدة ، وتعتبر منظومة اإلدارة املتكاملة للمنشآت 
النووية، هي رافد األمان النووي الذي يقلل من خطر 
حتيط  التي  املخاوف  من  ويحد  النووية  احلوادث 

بهذه الصناعة اخلطيرة .
الالزمة  واملوارد  اجلهود  يف  االستثمار  حتقيق   -2
كبيرة  وفورات  إلى  يؤدى  املتكامل  اإلدارة  فنظام 
فى كثير من األنشطة مثل التدريب فبدل أن يكون 
تدريب فردى لكل نظام على حدة  فسيكون التدريب 
أيضا    ، أنظمة  عدة  من  متكاملة  منظومة  على 
بالنسبة للمراجعات واملوافقات واجلهود املبذولة من 
 ، تكون األنظمة منفصلة  املختلفة عندما  األطراف 
توجهات  نظام ضد  توجهات   هناك  تكون  وعندما 
فى  واالزدواجية  الصراعات  وتكون  آخر  نظام 

القرارات واألعمال وضياع الوقت واجلهد واملال.

التى  األبحاث  هذه  مبثل  العربية  املكتبة  إثراء   -3
اإلدارة  نظم  فى  احلديثة  االجتاهات  تتناول 
هذا  فى  العربية  األبحاث  لندرة  العاملية  باملقاييس 

املجال بالرغم من أهميتها البالغة. 
أهداف البحث :

متطورة  متكامل  إدارة  ملنظومة  منوذج  تقدمي   -1
حتقق متطلبات األمان النووى فى ضوء املواصفات 

للطاقة  الدولية  الوكالة  ومعايير   ) االيزو   ( العاملية 
الذرية 

الذرية)  للطاقة  الدولية  الوكالة  معايير  تناول   -2
)-GS-R-3:2006 IEAE

3- تناول متطلبات نظام ادارة اجلودة طبقا لاليزو 
املهنية  والصحة  السالمة  إدارة   ،)2008  :  9001(
طبقا لاليزو)18001 : 2007(، اإلدارة البيئية طبقا 
واملختبرات  املعامل  إدارة  لاليزو)14001:2004(، 
طبقا لاليزو)17025: 2005 (، إدارة أمن وســــرية 

املعلومات طبقــــــــــــا لاليزو) 27001 : 2005(
املتكامل  اإلدارة  نظـــــــــــــــــــــــام  تناول متطلبات   -4

باس) 99 : 2006 ( 
منهج البحث: 

الذى  التحليلى  الوصفى  املنهج  استخدام  مت 
والدوريات  العلمية  الكتب  الى  الرجوع  على  يعتمد 
واملواصفات  والوثائق،  والتقارير  واملنشورات 
واملعايير الدولية )االيزو( ، ومعايير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية . ثم وصف للمعايير املتناولة فى هذا 
البحث . كما شمل منهج البحث املقابالت الشخصية 
للوقوف  املصرية  الذرية  الطاقة  بهيئة  واملالحظة 
على نظم االدارة  املتبعة بالهيئة ومدى تطبيق الهيئة 

لنظم اإلدارة احلديثة واإلدارة املتكاملة . 
واإلشعاعية  النووية  املنشآت  خصائص  استعراض 

واألنشطة والطاقة الذرية
أوال - املنشآت النووية: هى املنشآت املرتبطة بدورة 

الوقود النووى  وتشمل : 
1- مصانع الوقود النووى 

2- مفاعالت البحوث واالختبارات 
3- املجمعات احلرجة ودون احلرجة

4- مفاعالت القوى النووية  
5- مخازن الوقود النووى املستهلك  

6- محطات التحويل النووية
7- مصانع إثراء الوقود النووى 

8- محطات إعادة معاجلة الوقود النووى املستهلك .
التى  املنشآت  هى   : اإلشعاعية  املنشآت   - ثانيا 
وجود  على  تنطوى  أنشطة  بها  متارس  أو  تتداول 
ومنشآت  النووية  املنشآت  عدا  إشعاعية  مصادر 
استخدام أجهزة األشعة السينية فى املجال الطبى .

كافة  هى  واإلشعاعية:  النووية  األنشطة   - ثالثا 
واإلشعاعية  النووية  باملنشآت  املتعلقة  األنشطة 
وتداولها  اإلشعاعية  واستخداماملصادر  وإنتاج 
املشعة  النفايات  بإدارة  املتعلقة  األنشطة  وجميع 
اإلنسان  فيها  يتعرض  قد  أخرى  ممارسات  وأية 
البيئة إلشعاعات مؤينة من مصادر  أو  أواملمتلكات 
املنطوية  األنشطة  عدا  وذلك  صناعية  أو  طبيعية 
على استخدامات أجهزة األشعة السينية فى املجال 

الطبى.
الطاقة  أنواع  كافة  هى   : الذرية  الطاقة   - رابعا 
والتأين  اإلثارة  عمليات  خالل  الذرة  عن  الناجتة 
 7 قانون   ( واالندماج  واالنشطار  واالضمحالل 

)2010/
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من مميزات نظام اإلدارة املتكاملة :
االهداف  ،التركيز على  للمنظمة  الشاملة  الرؤية  وضوح 
الرئيسية ، تقليل التكرار بالعمل، تقليل استعمال األوراق 
الذي يؤدى بدوره إلى تقليل التكاليف ، سهولة االستعمال  
، تقليل املخاطر وزيادة األرباح ، تقليل األهداف املتضاربة  
.تنسيق  والعالقات  املسؤوليات  تضارب  على  القضاء   ،
و  حتسني   ، الترابط   خللق  املمارسات  أفضل  وحتقيق 

تيسير االتصال والتدريب والتطوير.
يتكون نظام اإلدارة املتكاملة  املقترح من  : 

1- نظام إدارة اجلودة  - ايزو 9001 : 2008
2- نظام إدارة البيئة  -  ايزو 14001 : 2004

 IMS  ) ) Integratedاملتكاملة اإلدارة  نظام 
إدارى  نظام  Management Systemهو 
متكامل يشمل دمج عدة أنظمة إدارية أحادية ، فى نظام 
 ، املنظمة  جوانب  جميع  يشمل  متماسك،  واحد  ادارى 
طريق  عن  إليها  والوصول  األحادية  املتطلبات  لتحقيق 
للحصول    ، املترابطة  اإلجراءات  من  مجموعة  عمل 
مستوى  على  يطبق  متكامل  واحد  إدارة  نظام  على 
دمجها  يتم  التى  األنظمة  اختيار  ويتم  بالكامل،  املنظمة 
أداة  مبثابة  لتكون  وأهدافها،  املنظمة  احتياجات  حسب 
كفاءة  بكل  للمنظمة  الرئيسية  األهداف  لتحقيق  فاعلة 

واستمرارية، ويحقق شعورا عمليا جيدا لإلدارة.
هو  الرئيسى  الهدف  فإن  النووية،  للمنشآت  بالنسبة 
للطاقة  الدولية  الوكالة  وضعت  لذلك  السالمة،  حتقيق 
متطلبات  حتدد  التي  املعايير،  من  مجموعة  الذرية 
السالمة وإرشادات لتطبيق نظام إداري متكامل للمرافق 
يسمح  الذى   ،GS-R-3:2006 اإلصدار  فى  واألنشطة 
معايير  مع  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  معايير  بدمج 
السالمة  عناصر  من   ) االيزو   ( العاملية  املواصفات 
والصحة والبيئة واألمن واجلودة وغيرها ، يف نظام ادارى 
واحد تتكامل وتتماسك فيه كل العناصر ،  ينظر يف اآلثار 
املترتبة على جميع اإلجراءات فيما يتعلق بالسالمة ككل، 
وليس يف نظم إدارية منفصلة، لتحقيق السالمة والكفاءة 

والتحسني املستمر للمنظمة ككل . 

مفهوم نظام اإلدارة املتكاملة فى املنشآت النووية

3- نظام اعتماد املختبرات -  ايزو 17025: 2005 
4- نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية -  ايزو 18001: 

2007
5- نظام امن وسرية املعلومات - ايزو 27001: 2005

GS-  2006 : 6- نظام إدارة املراق واألنشطة النووية
R-3

يتم دمج هذه املعايير من خالل باس 99: 2006 متطلبات 
نظام اإلدارة املتكامل 

Specification(  Specification of com-
mon management    

PAS  99:2006 ) Publicly Available 
system requirements as a framework 

for integration.
تطبيق  لدمج  عمل  كإطار  خصيصا  تستخدم  التى 
املتطلبات  تضم   فهى  اإلدارة  لنظم  أكثر  أو  مواصفتني 
تطبيق  ويتم  اإلدارة  نظم  املشتركة بني جميع مواصفات 
عن  النظر  بصرف  املنشآت  جميع  على  املواصفة  هذه 
نوع  أو  احلجم  اإلدارة  لنظام  املشتركة  املتطلبات  حتدد 

النشاط.

اإلدارة  نظام  متطلبات  حتتوى 
املتكامل )باس 99 :2006( على : 

1- متطلبات عامة 
2-  سياسة نظام اإلدارة 

املظاهر  وتقييم  حتديد  ويشمل:  التخطيط   -3
والتأثيرات واملخاطر ، املتطلبات القانونية      وغيرها 

من املتطلبات األخرى ، تخطيط 
         الطوارئ ، األهداف ، الهيكل التنظيمى واألدوار 

واملسئوليات والسلطات .
4-  التطبيق والعملية ويشمل: ضبط العملية ، إدارة 

املوارد ، متطلبات التوثيق ، االتصاالت
تقييم   ، والقياس  املراقبة  ويشمل:  األداء  تقييم    -5
عدم  مع حاالت  التعامل   ، الداخلية  املراجعة   ، التطابق 

املطابقة 
والتصحيحى  الوقائى  اإلجراء  التحسني ويشمل:    -6

والتحسينى 
7- مراجعة اإلدارة وتشمل: مدخالت مراجعة اإلدارة ، 

مخرجات مراجعة اإلدارة 

)ISO(  ما هى االيزو
Standard� ىهى املنظمة الدولية للتوحيد القياس

ization Organization for Interna�
tional  وهى إحتـاد دولي لهيئات التقييس التي 

مُتَِثل الدول األعضاء يف ُمنَظمة االيزو ،هى منظمة 
غير حكومية وغير ربحية ، مقرها جنيف بسويسرا 

، أنشئت عام1٩٤٧ ، مختصة بوضع املواصفات 
واملقاييس الدولية عن طريق هيئة تتألف من 

ممثلني من أكثر من 15٠ منظمة وطنية. الهدف 
من املنظمة الدولية للتوحيد القياسي هو توفير 
مجموعة موحدة من املعايير يتوجب االعتراف 

بها واحترامها فى كل مكان من العالم، كانت فى 
البداية املواصفات توضع للسلع واملنتجات وطرق 
االختبار أو الفحص اخلاصة بها . ثم مت تطوير 
املواصفات لتشمل  العمليات واخلدمات وأنظمة 

العمل واإلدارة ومجاالت أخرى عديدة. تعمل على 
توفير أدوات عملية ملعاجلة العديد من التحديات 

العاملية اليوم .
أصبحت املواصفات القياسية )ISO(  أالن أكثر 

منهجيات نظم اإلدارة استخداما على مستوى 
العالم فى املؤسسات الصناعية واخلدمية على حد 

سواء ، حيث تتضمن هذه املواصفات متطلبات 
يؤدى تطبيقها إلى إنشاء منظومة إدارية / فنية 

متكاملة تهدف إلى استحداث آليات للتحسني 
والتطوير املستمر تعمل فى املؤسسة من خالل 

املنظومة املوثقة ، باإلضافة إلى تتويج هذه املزايا 
باحلصول على شهادات املطابقة العاملية والتى 

تصبغ آليات العمل باملؤسسة مبالمح العاملية 
، وتكسب املتعاملني معها الثقة والوالء جتاه 

املؤسسة.
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مجال التطبيق بني مواصفات االيزو

جدول يوضح متطلبات مواصفات االيزو

جدول يوضح مجال التطبيق ملواصفات االيزو متطلبات النظم اإلدارية  ملعايير االيزو
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األعمال املتشابه لألنظمة املتناولة فى البحث :
1-  إلتزام اإلدارة العليا  2- الرقابة على الوثائق  3 - الرقابة على السجالت   4- حتديد السياسة

5- التخطيط لألهداف العامة والدقيقة   6- إجراءات التدريب  7- إجراءات اإلتصاالت الداخلية واخلارجية  8- املراجعات الداخلية
9-  ضبط حاالت عدم املطابقة   10  - اإلجراءات التصحيحية والوقائية   11- مراجعة اإلدارة.

كما اشتملت املعايير على العناصر الستة األساسية ألى نظام إداري  والتى تتمثل فى :
1- السياسة    2- التخطيط    3- التطبيق     4- التشغيل    5- تقييم األداء    6- التحسني

)Plan-Do-Check-Act(واعتمدت منهجية العمل للمعايير على دائرة دمينج للتحسني املستمر 
• خطة-  Plan  وضع اخلطط والعمليات الالزمة لتحقيق النتائج

•   عمل - Do تنفيذ العمليات.
•  فحص -Check رصد وتقييم العمليات والنتائج ضد األهداف واملواصفات وتقدمي تقرير

                                            بالنتائج النهائية.
•  تطبيق - Act تطبيق اإلجراءات الضرورية لتحسني النتائج. 

وهذا يعني إعادة النظر يف كل اخلطوات ( خطة، عمل، فحص تطبيق(،  وتعديل العمليات لتحسينها قبل تنفيذها مرة أخرى.

-دراسة نظم اإلدارة  واملعايير املراد تطبيقها
-دراسة القواسم املشتركة بني األنظمة املختلفة مثل الوثائق واملراقبة والسجالت والتقييمات 

-دراسة االختالفات بني األنظمة مثل األهداف التى يركز عليها كل نظام 
-وضع خطة دمج تفصيلية لألنظمة اإلدارية توضح العمليات واألعمال واملسئوليات واإلرشادات

   ، وجمع متطلبات االنظمة يف طريقة متكاملة ومتماسكة بدال من أنظمة منفصلة 
-تصميم منهج عملى عام للعمليات على أساس املتطلبات واإلرشادات الواردة فى املعايير 

-إنشاء فريق من اخلبراء من مختلف املجاالت لتطوير اإلطار العام والعمليات الالزمة للنظام املتكامل. )مجدى خطاب 
)2012

اخلطوات الرئيسية لتحقيق 
االندماج بني املعايير :
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البحث  ومنهجية  السابقة  الدراسات  من  تبني 
النتائج اآلتية :

1- أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية استبدلت 
النظم القدمية - من ضبط اجلودة وتوكيد اجلودة

 الى النهج اجلديد لنظم اإلدارة وهى:2006  
GS-R-3 IAEA-، والذى يسمح بدمج 

املواصفات واملعايير الدولية) االيزو ( من جودة 
وصحة وبيئة وغيرها، مع متطلبات  الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية فى منظومة إدارة متكاملة 
تشمل جميع جوانب املنشآت النووية حتقق األمان 
والسالمة والتحسني املستمر بكفاءة وفاعلية عالية 

وتوفر التكالف والوقت واجلهد.
2-  أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعت الى 

إتباع النهج اجلديد فى اإلدارة وهو نهج نظم 
اإلدارة املتكاملة مبا يحقق السالمة واألمان فى 

املرافق واملنشآت النووية .
3- ان معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، 

واملعايير الدولية للمواصفات ) االيزو ( ، قدمتا 
مناذج وأدوات فاعلة للقياس والتحكم والرقابة فى 

املنشآت واملنظمات املختلفة واتفقت فيما بينها 
فى كثير من متطلبات النظام اخلاص بها واختلفت 

  GS-R-3فى املجال والتركيز ، حيث ركزت
IAEA بقوة على السالمة واألمان وثقافة األمان 
النووى ، وااليزو 9001 ركزت على جودة املنتجات 
واخلدمات وإرضاء العميل، وااليزو 14001 ركزت 

على اجلوانب البيئة والتشريعات والقوانني البيئية، 
وااليزو 18001 ركزت على صحة وسالمة العاملني 
واملتعاملني والتخطيط ملواجهة األخطار والطوارئ 
والقوانني واتشريعات، وااليزو 17025 ركزت على 
جودة وكفاءة املعامل ، وااليزو 27001 ركزت على 

امن وسرية املعلومات ، وان اختيار هذه املعايير 
فى النموذج املقترح بهذا البحث يغطى كل جوانب 

املنشآت واملرافق النووية .
4-  ان هيئة الطاقة الذرية املصرية ال تطبق نظام 

اإلدارة املتكامل وتعتمد على األساليب القدمية 
واإلدارات املنفصلة ، حيث يكون فكر املسئولني 

أنه طاملا أن األمور تسير باألساليب القدمية ، فال 
حاجة إلى التغيير وإنفاق األموال، وال يعلمون أن 
األمور تسير حقا ولكن إلى الوراء والى التخلف 
، وأننا بهذا الفكر نظل دائما من الدول النامية 
املتخلفة عن ركب احلضارة والتقدم والتنمية .
5- االفتقار إلى ثقافة نظم اإلدارة املتكاملة، 

وأهميتها البالغة وفوائدها املتعددة ،  وكونها من 
احدث نظم اإلدارة الواعدة ، وانها طبقت فى 

كثير من الدول األجنبية وفى أنشطة  اقل خطورة 
وأهمية من الطاقة الذرية املصرية.

املراجعالنتائج 
1- املواصفة القياسية الدولية )ايزو 9001 :2008( أنظمة إدارة اجلودة – املتطلبات 

2- املواصفة القياسية الدولية )ايزو 14001 : 2004 ( نظم اإلدارة البيئية – املتطلبات
3- املواصفة القياسية الدولية)ايزو18001: 2007(نظم إدارة السالمة والصحة املهنية- 

متطلبات 
4- املواصفة القياسية الدولية )ايزو17025 :2005 ( متطلبات كفاءة مختبرات الفحص 

واملعايرة
5- املواصفة القياسية الدولية )ايزو 27001 :2005( - نظم إدارة أمن املعلومات – 

املتطلبات
6- قانون رقم 7 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية مبصر –

7- متطلبات نظام اإلدارة املتكاملة باس 99:2006 -ترجمة أمين خليفة-مجلة عالم 
اجلودة

 معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية )GS-R-3:2006  IAEA ) إدارة املرافق 
واألنشطة 

8-  مجدى خطاب 2012- – محاضرات تدريبية.
9- محمد عزت عبد العزيز )1998( تكنولوجيا اإلشعاع لإلستخدامات الطبية والصناعية 

والبيئية - كتاب - ص 9، 173-175
10- يوكيا أمانو-2011- األمان من خالل معايير دولية - الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

–فيينا ص43
11-Integrated Management Systems  -  Joint IAEA/
KHALIFA University - School of Nuclear Energy Man-
agement – 2012
12-   Lineu Prestes -  INTEGRATED  MANAGEMENT  
SYSTEM  BEST PRACTICES  IN RADIOECOLOGICAL 
LABORATORIES –International Nuclear Atlantic Con-
ference) INAC( 2009, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
13-Integrated Management Systems - A qualitative 
study of the levels of integration of three Danish Com-
panies-Master of Science in Engineering in Environ-
mental management- 2008
14-Integrated management system - management stan-
dards evolution and the IAEA new approach - Oliveira, 
Dirceu Paulo de )Centro Tecnologico da Marinha em 
Sao Paulo )CTMSP(, Ipero, SP )Brazil((; Zouain, Desiree 
Moraes )Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucle-
ares )IPEN/CNEN-SP(, Sao Paulo, SP )Brazil(2007
15-Basic principles, contents, and benefits of an inte-
grated management system-
Schwarzin, Juergen )E.ON Kernkraft GmbH, Hannover 
)Germany(. Bereich Steuerungs systeme(2010
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ارتباطًا  ، تصبح اإلدارة أشد  ، ونتيجة للتعقد التكنولوجي المستمر في المنتجات والعمليات اإلنتاجية والخدمية ورقابة الجودة  مع بداية القرن الحادي والعشرين 

بالجودة ، فتحقيق النتائج هو مسئولية جميع العاملين ، وينبغي أن ترتبط أهداف المنظمة بأهداف العاملين ، لذلك ال تتحقق النتائج من خالل نجاح القيادة فى 

تخطيط العمل فقط ، لكن يجب أيضًا أن يكون التخطيط موجودًا عند جميع مستويات العاملين. فالتخطيط مشارك فيه على كل المستويات ، ويعطى ذلك 

مسئولية لكل المشاركين عند تنفيذ هذا التخطيط ، لذا فالقيادة هنا مسئوليتها التأكد من أن التخطيط على جميع المستويات سليمًا وفى اتجاه تحقيق هذه 

األهداف ، ومن ثم تلك النتائج. 

وينبغي أن يكون التخطيط موجودًا عند جميع مستويات العاملين في المنظمة ، فذلك يعطى مسئولية لكل المشاركين عن تنفيذ هذا التخطيط ، وفى إطار 

متكامل وشامل للجودة. من هنا ونتيجة لما مرت به مفاهيم الجودة خالل القرن العشرين المنصرم ، امتزجت جميع مراحل التطور التاريخي للجودة ووصلت إلى أال 

تكون حكرًا فقط على مستوى اإلدارة الوسطى للمنظمة ، بل يلزم أن تشارك جميع المستويات اإلدارية األخرى فيها.

ويعد التقدم التكنولوجى العام فى شتى مجاالت الحياة ، ال سيما المرتبط باإلدارة ونظم المعلومات ، دافعًا أقوى لتخصيص القوى العاملة وتوقع مستويات 

أعلى فى أدائها ، ويتأتى ذلك من خالل التدريب لزيادة المعارف واكتساب المهارات وتغيير االتجاهات بإكساب سلوكيات جديدة تدفع ذلك األداء إلى االهتمام 

بدرجات أعلى من الجودة. 

من ثم تصبح الجودة مجموعة من الحلقات المترابطة تبعًا لألدوار المختلفة التى تقوم بها الوحدات اإلدارية الموجودة فى المنظمة ، وكنتيجة لتطور هذه األدوار 

خالل القرن العشرين وصلت إلى أن أصبحت كيانًا أصياًل بها يجب أن يتواجد فى تنظيمها فى شكل "إدارة للجودة " ، كما يلزم له اتصال ال ينقطع بجميع أجزائها . 

يشبه هذا االتصال الشرايين الدموية التى تسرى عبر جميع أجزاء الجسم البشرى فتحتل الجودة موضع القلب من الجسم لقيامها بتوصيل المادة الحيوية إلى كافة 

أجزاء المنظمة. 

إعداد املدير اإلدارى لعالم اجلودة

مهندسة / فاتن صالح الدين

املقال اخلتامي
اجلودة مسئولية اجلميع
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