


رسالتنا

أمانتنا أمتنا وعالمنا الجودة والنشر العلمي المتخصص في عالم الجودة غايتنا وأن 

نكون المصدر األول في العالم العربي والعالم أجمع لعلوم الجودة وتطبيقاتها.

رؤيتنا

مجلــة عامل الجودة مجلة علمية دورية متخصصة تصدر عن مؤسســة التقنية 

للتطوير واالستشــارات وأنظمة الجودة. أردنا بتواجدنا أن نكون أول مجلة عربية 

متخصصة يف كل أفرع وعلوم وتطبيقات الجودة والبيئة والسالمة والصحة املهنية 

وغريها من أنظمة الجودة وذلك من خالل:

1.مقاالت متخصصة يف شتى علوم الجودة    

2.أبحاث علمية عربية ودولية    

3.مقابالت لرواد الجودة يف العامل العريب وعامليا   

4.متابعة كل ما هو جديد يف عامل الجودة من أخبار ومنتجات ومواصفات    

وندوات ومؤمترات عربيا ودوليا. 

مدعمني بكوادر عربية متخصصة يف شتى مجاالت الجودة أخذت عىل عاتقها 

أمانة نرش ثقافة الجودة يف مجتمعات عربية باتت يف أشــد الحاجة إليها, حاملني 

لواء الجودة عاملنا ومهمتنا توصيله إىل أمتنا العربية والعامل أجمع.
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جملة عامل اجلودة أول جملة علمية عربية متخصصة بش��تى علوم اجلودة كانت البداية 
بفك��رة وهى أن يك��ون لنا بيت يأوي حمب��ن اجلودة مبختل��ف إنتمائتهم ومبختلف 
جماالته��م حي��ث انطلقت الفكرة م��ن مهد حلم ظ��ل يراودنا لتخرج إىل الن��ور من خالل 
كوكب��ة من عاملنا العربي قبلت التحدي وأخذت عل��ى عاتقها أمانة إخراج جملة علمية 
عربي��ة متخصصة يف علوم اجلودة فكانت جملة عامل اجلودة نرحب بكل حميب اجلودة 
وعشاقها,نرحب بكل قلم حر وجرئ ليتناول مشكالت اجلودة وهمومها يف عاملنا العربي 
, نرحب بكل م��ن كان لديه علم وقرر أال يكتمه ليقف بن ثنايا أفكاره ليحتكره 
لنفس��ه فقط , نرحب بكل معطاء أختذ قراره بأن يكون نافعا لنفسه ولآلخرين وألمته 
ال��ي تصارع من أجل تبوء مكانتها بن األمم املتقدمة نرحب بكل باحث عن معلومة رمبا 
جيدها لدينا لنكون سببا يف أن ميسك بقلمه يوما ويواصل العطاء نرحب بكم مجيعا 

يف عاملنا عامل اجلودة

كلمة جملة عامل  اجلودة
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أرسل مقالك

ه  يسعد مجلة عالم الجودة أن تستقبل مقالك أو بحثك لن�ش

وط الن�ش التالية ضمن أعداها وذلك طبقا ل�ش

ي المجلة
سياسة الن�ش �ف

ي والتطبيقي لكل ما يتعلق 
طبيعة المجلة، هو التخصص الف�ف

مة  بن�ش  ف دارية، و المجلــة مل�ت بتطبيقات الجودة ونظمهــا الإ

ي المقالت 
ط أن تتحقق �ف ي ضوء هذه السياسة  ب�ش

المعلومة �ف

وط الآتية : أو الموضوعات أو البحوث أو أي مشاركة ال�ش

أن يكون المقال أو البحث من إعداد الكاتب نفسه.  .1

ي مجلة 
ي مجالت تشبه طبيعة الن�ش �ف

ه �ف أل يكون تم ن�ش  .2

عالم الجودة.

ي 
وط المقال من الناحية اللغوية و الفنية �ف توفر �ش  .3

المقالت المرسلة.

ي كل بحث مرســل إىل 
وط البحث العلمي  �ف توفر �ش  .4

المجلة.

ية  ف تقبل المجلة كل البحوث باللغة العربية أو النجل�ي  .5

نظرا لطبيعة المجلة العلمية.

أل يقل البحث أو المقالة المرسلة إىل  المجلة عن صفحة   .6

واحدة من صفحات word و أل  يزيد عن 10 صفحات  بخط  

حجمه16 بما فيه الرسومات و الجداول.

جمة. تمنح الأهمية للمقالت الم�ت  .7

ي ضوء  طبيعة المجلة 
أن تكون المقالت و  البحوث �ف  .8

دارية. العلمية و الإ

ي ن�ش أو عدم ن�ش المقال أو البحوث 
للمجلة الحق �ف  .9

المرســلة إليها، مع إبداء الأسباب لصاحب العمل من اجل 

التوضيح.

ة الذاتية  للمؤلف يفضل إرسال الس�ي  .10

يتم إرسال املقاالت عبر البريد اإللكتروني التالي:

info@alamelgawda.com

اقــــرأ
فـي هـــــــذا

العــدد

تنويه
املقاالت و املواضيع املنشورة تعرب عن أراء كتابها و ال تغرب بالرضورة  عن رأي املجلة .

املــادة العلمية يف هذا العدد و غريه تعود ملكيتها الفكرية لكتابها و حقوق نرشها يف هذا 

العدد للمجلة

كافة حقوق النرش محفوظة ملجلة عامل الجودة و ال يجوز إعادة نرش ما ورد بالعدد دون الرجوع 

إىل املجلة أو كاتب املوضوع و أخذ موافقة رسمية



التعريف مبجلة عامل اجلودة

مـن نـحــن

دورية اإلصدار 

أهداف اجمللة 

نحن مجلة عامل الجودة أول مجلة الكرتونية علمية متخصصة يف الجودة وعلومها املختلفة تصدر باللغة العربية, تصدر املجلة برعاية مؤسسة 

التقنية للتطوير واالستشارات وأنظمة الجودة,تأسست املجلة رسميا ىف ال24 من يونيو 2010 ميالديا وصدر العدد األول ىف أغسطس 2010 ميالديا.

ربع سنوية ) كل ثالث شهور(

نشر ثقافة الجودة في المجتمع العربي  .1

تبسيط علوم الجودة ونشرها في مقاالت دورية   .2

متابعة كل ما هو جديد في عالم الجودة  .3

توفير مصدر عربي لمعلومات الجودة يساعد المبتدئين على التبحر في هذا العالم الكبير  .4

نشر األبحاث العلمية المتخصصة في الجودة  .5

متابعة أخبار المواصفات والجديد فيها والخاصة بمجاالت الجودة  .6

متابعة كل ما هو جديد من أجهزة ومعدات تستخدم في تطبيقات الجودة المختلفة  .7

عمل استبيانات دورية متخصصة تناقش بعض القضايا المطروحة عالميا وعربيا في مجاالت الجودة  .8

متابعة الندوات والمؤتمرات العلمية التي تعقد على مستوى الوطن العربي وعالميا في مجاالت الجودة  .9

عقد لقاءات و مقابالت علمية مع المتخصصين في الجودة بالعالم العربي وأيضا على المستوى الدولي  .10

للتطوير والإستشارات وأنظمة الجودة

    مؤسسة التقنية

http://www.alamelgawda.com       

الموقع الرسمي لمجلة عالم الجودة



للتطوير والإستشارات وأنظمة الجودة

    مؤسسة التقنية
الراعي الرمسي جمللة عامل اجلودة

ألنظمة  واالستشارات  والتدريب  التطوير  جماالت   مجيع  يف  نعمل 
اجلودة. 

أمانة نقل علوم وثقافات اجلودة إىل عاملنا  كما حنمل على عاتقنا 
العربي من خالل النشر العلمي املتخصص يف مجيع جماالت اجلودة 
علمية  جملة  خالل  من  وذلك  املهنية  والصحة  والسالمة  والبيئة 
جملة  أول  وهى  اجلودة  عامل  جملة  وهى  العلوم  هذه  يف  متخصصة 

علمية عربية متخصصة يف شتى جماالت اجلودة.
والباحثني واالستشاريني  املتخصصني  يدعمنا جمموعة كبرية من 
العرب والذين يتعاونون معنا يف جماالت التدريب واالستشارات كما 
مقاالت  خالل  من  املتخصص  العلمي  النشر  جمال  يف  معنا  يتعاونون 

ومقابالت وأحباث علمية وأخبار عاملية.

العربي  عاملنا  على  مفتوحة  بوابات  إجياد  عاتقنا  على  أخذنا  كما 
منربا  وتكون  والبناء  احلر  للحوار  ساحات  فتح  خالهلا  من  نستطيع 
وتطبيقاتها  اجلودة  إدارة  نظم  حول  واملعلومات  اخلربات  وتبادل  لنقل 
عربية  منتديات  أول  وهى  اجلودة  عامل  منتديات  خالل  من  وذلك 

متخصصة وشاملة لكل أفرع وعلوم اجلودة 

مقر مؤسسة التقنية 
مجهورية مصر العربية – العاشر من رمضان 

ت: 00201008415359                          
www.altaknyia.com

منهجية مؤسسة التقنيةحنن مؤسسة التقنية

 كلمة مؤسسة التقنية 

البداية أن عميلنا هو حمور عملنا وأن رضائه غاية نسعى  أدركنا يف 
التقنية  مؤسسة  كانت  وهلذا  لرؤيتنا  تعزيز  خدماتنا  جودة  وأن  إليها 

للتطوير والتدريب واالستشارات وأنظمة اجلودة متخصصون يف:
• تقديم استشارات التطوير لألنظمة القائمة بالشركات واملؤسسات. 	
• تقديم استشارات التأهيل وبناء نظم اجلودة للشركات الي تسعى 	

لبناء نظم إدارية فعالة ومؤثرة ورفع جودة منتجاتها أو خدماتها.
• مبا 	 الشركات  موظفي  وقدرات  مهارات  لرفع  تدرييب  دعم  تقديم 

يتناسب مع نظم اإلدارة احلديثة وأنظمة اجلودة.

تعتمد منهجية مؤسسة التقنية يف العمل على منظومة إدارية 
معروفة وهى دائرة دمينج للتحسن املستمر:

 : Plan التخطيط

ورائها  من  نضمن  فعالة  استشارات  و  تدريب  لتقديم  خنطط 
حتقيق قيمة مضافة لعمالئنا. 

 :Act التأكيد والتنميط

االستشارية  وأعمالنا  التدريبية  براجمنا  جناح  من  نتأكد 
وحنسن فيها تبعا لرغبات عمالئنا وقياسا على حتقيق النتائج 
لتطويره  نسعى  للعمل  وأسلوبا  منهجا  نتخذها  ثم  منها  املرجوة 

باستمرار.

:Check الفحص والتقييم

التغذية  ونأخذ  االستشارية  وأعمالنا  التدريبية  براجمنا  نقيم 
الراجعة من عمالئنا لتطوير خدماتنا.

:Do التنفيذ

متطورة  بطرق  االستشارية  وأعمالنا  التدريبية  براجمنا  ننفذ 
ومبنهجيات حديثة معتمدين على جمموعة من أفضل الكوادر 

واالستشارين واخلرباء العرب والعاملن.



أو  عامة  أو مدرسة  أو مستشفى  أو هيئة حكومية  أو مصنع  كة  إذا كنت �ش
أو  منتج  تقدم  منظمة  أى  أو  إستشارات   كة  �ش أو  تدريب  مركز  أو  خاصة 
خدمة وعايز تظهر قيمة منتجك وقيمة الجودة �ف منظمتك الفرصة متاحة 
الأن أمامك ومن خالل مجلة عالم الجودة العربية لتقدم نفسك  للجميع 

ولزبائنك.

ة تنافسية ....... مش بس كده بل هى  ف الجودة مش بس مطلب .... الجودة م�ي
ة ف أهم م�ي

تن�ش مجلة عالم الجودة بدءا من العدد القادم بأذن الله تعاىل باب الجودة 
كات فعىل المنظمات ال�ت ترغب بالمشاركة  �ف هذا الباب  كتابة موضوع  وال�ش
ف ول يزيد عن 5 صفحات بما فيها الصور عىل أن يكون  ل يقل عن صفحت�ي

تسلسل الموضوع كالتاىل :

كة . 1 أسم ال�ش

كة . 2 عنوان ال�ش

و�ف. 3 لك�ت الموقع الإ

يد:. 4 ال�ب

التليفونات . 5

كة:. 6 نبذة عن ال�ش

أسم مدير الجودة  . 7

صور من المنظمة ولمنتجاتها أو خدماتها  . 8

سياسة الجودة . 9

الرؤية والرسالة والقيم . 10

كة. 11 اتيجية لل�ش س�ت أهم الأهداف الإ

كة ؟. 12 مدى إنتشار ثقافة الجودة بال�ش

كة ؟. 13 ماهى منتجات ال�ش

ما هى مواصفات المنتجات المطبقة ؟. 14

ما هى خصائص الجودة لهذه المنتجات ؟. 15

من هو الجمهور المستهدف للمنتج ؟. 16

ما هى متطلبات رضا الزبون؟. 17

ات منتجك بالنسبة للمنتجات المثيلة بالسوق؟. 18 ف ما هى مم�ي

كيفية تطبيق الجودة ؟. 19

هل تطبق نظام جودة ؟. 20

ما دور توكيد الجودة ؟. 21

ما دور مراقبة الجودة ؟. 22

أهم الأجهزة المستخدمة �ف الرقابة عىل جودة المنتجات . 23

نتاج أو من داخل المنظمة. 24 صور لخطوط الإ

صور للمنتجات . 25

أى معلومات إضافية تريد المنظمة تضمينها �ف الموضوع. 26

يتم ن�ش موضوع واحد فقط بالعدد 

ستفسار عن سعر الخدمة يمكنكم التصال لالإ

بالتاىل

00201008415359

info@alamelgawda.com

قدم نفسك لجمهورك وزبائنك
وأثبت أنك قد املنافسة

اجلودة والشركات ) املنظمات (

mailto:info@alamelgawda.com


7 عودة للفهرسة

إنطلقت اململكة العربية السعودية فى تطبيق 
اجلودة  لتطبيق  طموح  عربى  مشروع  أول 
من  وذلك  السعودية  احلياة  مناحى  كل  فى 
تكون  ألن  تهدف  طموحة  ورؤية  برنامج  خالل 
فى  اجلودة  لتطبيق  متفردا  منوذجا  اململكة 
خالل  من  وذلك  أمجع  والعامل  بل  العربى  الوطن 
ألن  اهلل  حفظه  الشرفن  احلرمن  خادم  رؤية 

تطبيق  فى  عامليا  معيارا  اململكة  تكون 
اجلودة حبلول عام 2020 م , فهل حقا اململكة 
العربية  الريادة  هلذه  مؤهلة  السعودية  العربية 

والعاملية؟

أعتقد أنه رمبا ليس من السهل اإلجابة على هذا 
األوىل  بداياته  فى  مازال  فاملشروع  األن  السؤال 
من  والتى  املؤشرات  من  الكثري  هناك  ولكن 
املمكن ان تساعد فى اإلجابة على هذا السؤال 
مت  لو  والتى  العقبات  بعض  هناك  أن  كما   ,
التعامل معها بشكل منهجى وصحيح لكانت 
الرؤية  هذه  حتقيق  على  وبشدة  مساعدا 

الطموحة لقائد وشعب يستحق هذه الريادة.

فى  السعودية  للرؤية  النجاح  مؤشرات  أوال: 
تطبيق اجلودة معيارا عامليا سعوديا

التطبيق . 1 فى  لنجاحها  اجلودة  حتتاج 
وليس  العليا  اإلدارة  من  عاليا  التزاما 
السعودية  احلالة  فى  ذلك  من  أبلغ 
باململكة  مسؤول  أكرب  التزام  من 
احلرمن  خلادم  التبنى  و  الرؤية  بهذه 

الشريفن هلذا املعيار.

واملاىل . 2 املادى  الدعم  اجلودة  حتتاج 
موازنتها  فى  اململكة  رصدت  وقد 
الكافية  املبالغ  املستقبلية  وخططها 

لتنفيذ هذه الرؤية.

وجدارات . 3 كفاءات  اىل  اجلودة  حتتاج 
من  عالية  درجة  وعلى  مدربة  بشرية 

اىل  متوفرة  وهى  العلمية  الكفائة 
واألكادمين  الشباب  فى  كبري  حد 
ال  اململكة  أن  كما   , السعودين 
تبخل فى سبيل ذلك جبلب الكفاءات 
واخلربات املتميزة سواء كانت عربية 

أو عاملية.

ثقافتها . 4 لنشر  وقت  اىل  اجلودة  حتتاج 
منهاجا  وجعلها  تطبيقاتها  وغرس 
السعودية  الرؤية  حددت  وقد  عمليا 
فرتة زمنية تبدو كافية وهى اكثر 
من مثانى سنوات حتى عام 2020 م.

ومشاركة . 5 دعما  اىل  اجلودة  حتتاج 
جليا  ذلك  يظهر  بدء  وقد  األفراد  من 
عن  الباحث  السعودى  اجملتمع  داخل 
اجلودة وعلومها وتطبيقاتها وثقافتها 
واملتوجه اىل اجلامعات واألكادمييات 
اإلستشارية  واملراكز  اخلربة  وبيوت 
والعربية  منها  احمللية  والتدريبية 

والعاملية.

كل هذه املؤشرات وغريها الكثري من العوامل 
اململكة  رؤية  لنجاح  بشدة  واملبشرة  الداعمة 

لتصبح فعليا معيارا عامليا لتطبيق اجلودة.

ورؤية  خطة  لكل  فإن  نعلم  وكما  ولكن 
فما  أهدافها  وحتقيق  جناحها  تعيق  قد  عقبات 
والتى رمبا تؤثر على  املتوقعة  العقبات  هى هذه 
لتطبيق  اململكة  رؤية  فعالية  حتى  أو  جناح 

اجلودة ؟ 

مبنية  شخصية  نظر  وجهة  ومن  أعتقد   : ثانيًا 
أن من  العربى  العامل  على بعض من اخلربات فى 

اهم هذه العقبات التاىل:

التسرع فى حصد نتائج ومثار تطبيق . 1
نهاية  حتى  الصرب  وعدم  اجلودة 

تطبيق اخلطة.

للجودة . 2 اململكة  رؤية  تتحول  أن 

ورؤية  خبطة  فقط  مباهة  جمرد  اىل 
دعايات  جمرد  األعمال  وتكون   ,
تليفزيونية  وأخبار  صحفية  ورسائل 
رمبا  جناحات  تظهر  وهناك  هنا  من 

يكون مبالغا فيها.

املفاهيم . 3 على  فقط  الرتكيز  يتم  أن 
ونظمها  اجلودة  ومسميات  واألفكار 

دون التطبيق الفعال والعملى.

من . 4 اجلودة  إدارة  نظم  جتويف  يتم  أن 
وراء  من  اهلدف  فيكون  مضمونها 
أو  املمنوحة  الشهادات  هو  تطبيقها 

اإلعتمادات احمللية او العاملية.

للجودة . 5 النابض  القلب  جتاهل  يتم  أن 
رقابة  وهو  اإلدارية  النظم  داخل 
للخدمات  والفعلية  احلقيقية  اجلودة 
نظم  بناء  بتجاهل  وذلك  واملنتجات 
النظم  ضمن  اجلودة  لرقابة  داخلية 

اإلدارية.

اإلحصائية . 6 للعلوم  اهلام  الدور  إغفال 
وتطبيقاتها فى اجلودة بداية من وضع 
طرق جلمع البيانات مرورا اىل حتليلها 
احلقائق  إستخالص  اىل  ووصوال 

واملعلومات من هذه البيانات.

العقبات . 7 وأكرب  أهم  من  وهو  وأخريا 
وهو  اجلودة  تطبيق  لنجاح  واملؤثرات 
تراقب  فعالة  رقابية  جهات  وجود  عدم 
واجلهات  اإلستشارية  اجلهات  أعمال 
اىل  عملها  فى  تتحول  ال  حتى  املاحنة 

جمرد جهات بائعة لشهادات فقط.

ختاما أمتنى للملكة العربية السعودية النجاح 
والسداد فى تنفيذ تلك الرؤية الطموحة والرائدة 
تكون  وأن  العرب  يابان  اململكة  تصبح  وأن 
تطبيق  فى  وعامليا  وأسيويا  عربيا  معيارا  حقا 

اجلودة.

 قارئ جملة عامل اجلودة العزيز علينا , نعتذر لك 
إننا  لنا  العذر  ولكن  السابع  العدد  لتأخر  بشدة 
مصرون على أن نقدم لك أفضل ما لدينا , وهذا 
ما سوف تراه معنا بالعدد السابع من عامل اجلودة 
 , وستجد ما يثلج صدرك ويضيف لك الكثري 
قراء عامل اجلودة األفاضل مرحبا بكم فى العدد 

السابع.

الكاتب : مهندس جمدى خطاب
رئيس حترير اجمللة

أفتتاحية العدد

اجلودة السعودية والبحث عن الريادة العاملية
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كاريكاتري العدد

أمرح مع اجلودة
سيناريو دكتور أمحد خالد توفيق

رسوم دكتور أشرف محدي
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عامل املواصفات

اإلتحاد الدوىل ملستخدمى املواصفات

رؤيتنا: القضاء على احلواجز 
التقنية أمام التجارة من خالل 

استخدام املواصفات الدولية

نشأة اإلحتاد :

 االحتاد الدولي ملستخدمى املواصفات هو إحتاد 	
مس��تقل ال يهدف إىل الربح وه��و إحتاد دولي 
املواصفات،  الوطني��ة لتطبي��ق  للمنظم��ات 
املهنية  واجلمعي��ات  الش��ركات  وكذل��ك 
والتجارية، وال��وكاالت احلكومية، املعنية 

بإستخدام املواصفات.
 وقد تأسس يف عام 1974 عندما اجتمعت 11 	

منظمة وطني��ة للمواصفات يف باريس لعقد 
مؤمتر دولي.

أهداف اإلحتاد  :

يهدف االحتاد الدولي ملستخدمى املواصفات - يف 
مجلة أمور - ما يلي:

تعزيز تنفيذ املواصف��ات موحدة دون إحنراف . 1
املواصفات  مستخدمي  ملشاكل  حلول  ووضع 

دون اإلخالل باملواصفات نفسها

املواصفات مع . 2 توطي��د مص��احل مس��تخدمي 
التقييس  النظر ح��ول مجيع جوان��ب  وجهات 
وتقييم التطابق، وكذلك تعزيز التعاون مع 

اهليئات الدولية واإلقليمية )مثل 
 ISO  ،IEC  ،ITU  ،CEN  ،CENELEC، 

COPANT،
 وم��ا إىل ذل��ك( م��ن أج��ل توصي��ل وجه��ات نظر 

املستخدمن هلذه املنظمات

تعزي��ز التواص��ل يف جمال التقيي��س الدوىل . 3
وتقييم التطابق

عضوية اإلحتاد

مينح اإلحتاد عضوية مفتوحة خلمس فئات من 
األعضاء وهم: 

• )اهليئات األعضاء – الشركات األعضاء - 	
اهليئات الوطنية النامية األعضاء - الشركات 

األعضاء احملتملن -  األعضاء املنتسبن (

•  اهليئ��ات األعض��اء: وه��ى اهليئ��ات الوطنية 	
للمواصفات.

• الش��ركات، 	 وه��ى  األعض��اء:  الش��ركات 
والوكاالت  والتجاري��ة،  املهني��ة  اإلحت��ادات 

احلكومية املهتمة باملواصفات.

• اهليئ��ات الوطني��ة النامي��ة األعض��اء: وهى 	
اهليئ��ات الوطني��ة للمواصف��ات ذات امل��وارد 

االقتصادية احملدودة.

• وه��ى 	 احملتمل��ن:  األعض��اء  الش��ركات   
الش��ركات، االحت��ادات املهني��ة والتجاري��ة 
وال��وكاالت احلكومي��ة ال��ي تتعام��ل مع 
اس��تخدام املواصفات واملش��اركة يف أنشطة 
اإلحت��اد به��دف أن تصب��ح م��ن الش��ركات 

األعضاء.

• األعض��اء املنتس��بن: ه��م األف��راد الذين قد 	
يش��اركوا فى أعمال اإلحتاد كخرباء على 

قدر معرفتهم املهنية وخربتهم باملواصفات.

املؤمتر الدولي لإلحتاد 
 يعقد االحتاد مؤمتر دولي مرة كل 	

ثالث سنوات، بالتزامن مع اجلمعية 
العمومية لألعضاء. 

 عقد أخر مؤمتر دولي لإلحتاد )املؤمتر 	
13( يف سياتل يف عام 2010.

املوقع اإللكترونى لإلحتاد

www.ifan.org 

مهندس / حسن املنسي

أخبار عامل املواصفات
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رســـــــــالة اليوم العاملى للمواصفات
الرسالة رقم  43

14 أكتوبر 2012
فاقــد أقل، نتائج أفضــــل – 

املواصفـــــــــــــــات تزيد الكفاءة

World Standards Day Message
Message No. 43
14 October 2012
Less waste, better results – 
Standards increase efficiency

تصدرها  الي  تلك  مثل   – الدولية  القياسية  املواصفات  تلعب 
الدولية  املنظمة   ،IEC الكهروتقنية   الدولية  اللجنة  من  كل 
هامًا  دورًا    ITU لإلتصاالت   الدولي  اإلحتاد   ،ISO للتقييس  
أن  حيث  الصدارة  يف  املوضوع  هذا  ويأتي  الكفاءة.   زيادة  يف 
أن  تشريإلي  ماليًا  والاليقن  اإلستدامة  مثل  العاملية  التحديات 

املنشآت يواجهها حتديات لتحقيق نتائج أفضل مع نفايات أقل.

International standards such as those from IEC, ISO 
and•ITU•are•crucial•for•increasing•efficiency.•This•
issue has come to the forefront as global challenges 
like•sustainability•and•financial•uncertainty•mean•
that organizations are challenged to achieve better 
results•with•less•waste.

وبكل بساطة فإن الكفاءة تدل علي القدرة لتحقيق األهداف 
من خالل تنفيذ عمليات لتطوير منتجات أو خدمات ذات اجلودة 
غري  اجلهد  أو  النفقات  أو  النفايات  من  األدني  واحلد  األمثل 
وتلبية  أرباحها  زيادة  يف  املنشآت  تساعد  أنها  كما  الضروري، 
اإلقتصاد  ذات  اليوم  بيئة  يف  للنجاح  ضرورية  وهي  أهدافها 

التنافسي الصعب.

Quite• simply,• efficiency• indicates• the• ability• to•
achieve•objectives•by• implementing•processes• to•
develop• products• or• services• of• optimal• quality•
with• minimal• waste,• expense,• or• unnecessary•
effort.• It• helps• organizations• maximize• profits•
and meet their goals, and is crucial for success 
in•today’s•challenging•and•competitive•economic•
environment.

فإن موضوع  العالية  التنافسية  القدرة  املعقد ذو  اليوم  ويف عامل 
اقتصادي وبيئي وجمتمعي  إليه من منظور  بالنظر   – اإلستدامة 
يعين أنه يلزم علي املشروعات بكافة أنواعها أن تكون أكثر 

فاعلية من خالل سلسلة كبرية من اإلجراءات والقضايا.

In• today’s• highly• competitive• and• complex•
world,•the•issue•of•sustainability,•viewed•from•an•
economic, environmental and societal perspective 
means• that• businesses• must• be• more• efficient•
across•a•wide•range•of•measures•and•issues.
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يف  املنشآت  ملساعدة  فعالة  أدوات  هي  الدولية  املواصفات  إن 
اإلستفادة من جهدهم يف األسواق العاملية ويقوم باعدادها خنبة 
املمارسات  افضل  لتتضمن  العامل  أحناء  مجيع  من  اخلرباء  من 
لقياس ومقارنة وزيادة  استخدامها  والي ميكن  املتوافقة دوليًا 

الكفاءة وتقليل النفايات.

 International standards are powerful tools for
 helping organizations capitalize their potential
 in• the•global•marketplace.•Developed•by•experts
 from•around•the•world,•they•contain•internationally
 harmonized best practice which can be used to
 measure,• compare• and• increase• efficiency• and
reduce waste

فنية  مواصفات  تقديم  خالل  من  فإنه  املثال  سبيل  علي 
واخلدمات  املنتجات  متكن  الدولية  املواصفات  فإن  مشرتكة 
والتكنولوجيا من اإلنسجام سويًا مثل أجزاء اللعبة، فهي تدعم 
غزو  وتسهيل  لتطويراإلبتكارات  راسخًا  أساسًا  وتقدم  التوافق 
املنتجات اجلديدة لألسواق. كما أنها تضمن أن الدول واملنشآت 
ليس  والباحثن  والتشريعات  القواعد  وضع  علي  والقائمن 
يف  يستثمروا  أن  وميكنهم  العجلة  اخرتاع  يعيدوا  أن  عليهم 

أولويات أخري.

For•example,•by•providing•common•specifications,•
international standards enable products, services 
and• technology• from• different• vendors• to• fit•
together• like• pieces• in• a• puzzle.• They• support•
interoperability• and• compatibility,• providing•
a solid base for developing innovations and 
facilitating•market• access• to•new•products.•They•
ensure that countries, organizations, regulators 
and researchers, do not have to reinvent the wheel, 
and•can•invest•in•other•priorities.

منفتحة  الدولية  املواصفات  يف  املتضمنة  املعرفة  امكانية  إن 
حتقيق  يف  يساعدهم  مما  النامية  الدول  بينها  من  اجلميع  أمام 
أقصي استفادة ممكنة من مواردهم البشرية واملادية. ومتكن 
تسهلها  والي  والتجارية  الصناعية  فاعلية  األكثر   - العمليات 
املواصفات - الشركات من املنافسة عامليًا واإلنتاج بشكل أسرع 

للمزيد من األسواق بتكلفة أقل.

The state-of-the-art know-how contained in 
international standards is accessible to all, 
including developing countries, helping them 
make the best use of their human and material 
resources.•More• efficient• industrial• and• business•
processes,• facilitated• by• standards,• empower•
companies•to•compete•globally,•and•produce•faster•
for•more•markets•at•a•lesser•cost.

احتياجات  تلبية  يف  املنشآت  املواصفات  تساعد  الطريقة  وبهذه 
الشركة،  عمليات  وحتسن  علي  الرتكيز  مع  عمالئها 
والتشريعات  الفنية  القواعد  وضع  علي  للقائمن  وميكن 
التوافق  اظهار  سبل  كأحد  الدولية  املواصفات  يستخدموا  أن 
واملستهلك.  السوق  الي حتمي  والتشريعات  للقواعد  وكأساس 
وميكن أن يطمئن مجوع املستهلكن ألن املواصفات الدولية 
بطاقات  وضع  مثل  تهمهم  موضوعات  يف  بالكفاءة  ترتقي 

البيانات علي املنتجات أو السالمة.

In• this• way,• standards• help• organizations• meet•
their• customer’s• needs• while• focusing• and•
optimizing• company• processes.• Regulators•
can use international standards as a means to 
show compliance and as a base for market- and 
consumer-friendly• regulations.• And• consumers•
can rest assured that international standards 
promote•efficiency•on•issues•that•matter•to•them,•
like•product•labeling•or•safety.

األيزو  منظمة  من  كل  عن  الصادرة  الدولية  املواصفات  إن 
ال  لإلتصاالت  الدولي  واإلحتاد  الكهروتقنية  الدولية  واللجنة 
ختلق احساس جيد باملشروعات فقط بل أن املزيد من الكفاءة 
مبا  موارده  من  أفضل  بشكل  اإلستفادة  علي  اجملتمع  تساعد 

يسهم يف الوصول إلي عامل أكثر استدامة .

The bottom line? International standards from 
IEC,• ISO•and• ITU•not•only•make•good•business•
sense,•but•greater•efficiency•helps•society•to•make•
better use of its resources, contributing to a more 
sustainable•world.•

2013العدد السابع يناير جملة عامل اجلودة

عامل املواصفات



13 عودة للفهرسة 2013العدد السابع يناير جملة عامل اجلودة

على  يؤكد  اخلارجية  والتجارة  الصناعة  وزير  صاحل،  حامت  املهندس 
اجلودة  ثقافة  ونشر  املصرية  القياسية  املواصفات  مبنظومة  االرتقاء   أهمية 
املواصفات  : منظومة إصدار  املواصفات واجلودة  رئيس هيئة  د. حسن عبد اجمليد 
تشمل تقديم املواصفة للحلول املثلي للمشكالت الي تواجه العمليات اإلنتاجيه 

واخلدمية مباال خيل حبقوق املستهلك

اليوم  أقيم  الكفاءة«  تزيد  املواصفات  أفضل  نتائج   .. أقل  »فاقد  شعار  حتت 
صاحل،  حامت  املهندس،  حبضور  العاملى  التقييس  مؤمتر   ،2012 أكتوبر   14 األحد 

املصرية  اهليئة  رئيس  اجمليد  عبد  حسن  ود.  واخلارجية،  والتجارة  الصناعة  وزير 
للمواصفات واجلودة.  , عدد كبري من اخلرباء واملتخصصن فى شئون املواصفات 

واجلودة فى مصر. 

االرتقاء  أهمية  اخلارجية،  التجارة  و  الصناعة  وزير  صاحل،  حامت  املهندس  أكد 
إحدي  باعتبارهما  اجلودة  ثقافة  ونشر  املصرية  القياسية  املواصفات  مبنظومة 
املعايري األساسية لتنفيذ اسرتاتيجية الوزارة ملواكبة التطورات العاملية وحتسن 
احلكومة  جهود  تضافر  يتطلب  مما  املنافسة،  على  املصرى  االقتصاد  قدرة 

واملفاهيم  الثقافة  فى  تغيري  إلحداث  باجلودة  املعنية  واجلهات  األعمال  ومنظمات 
اإلدارية والفنية للتوافق مع نظم اإلدارة واجلودة واملعايري الدولية. 

جاء خالل كلمة الوزير فى االحتفال باليوم العاملى للمواصفات، اليوم األحد املوافق 
14 أكتوبر 2012 وهو اليوم الذى حتتفل به منظمة األيزو العاملية وكل هيئات 
املواصفات مبختلف دول العامل باليوم العاملى للمواصفات وقد شارك فى االحتفالية 
العامة للمواصفات واجلودة برئاسة الدكتور حسن  التى نظمتها اهليئة املصرية 
عبد اجمليد عدد كبري من اخلرباء واملتخصصن فى شئون املواصفات واجلودة فى 

مصر. 

املنتجات  تنفذ حالًيا منظومة متكاملة لالرتقاء جبودة  الوزارة  أن  وأضاف صاحل 
النظم  أحدث  وفق  الصناعية  للشركات  التنافسية  القدرة  وزيادة  املصرية 
العاملية فى هذا اجملال وذلك من خالل تقديم حزمة من احلوافز لتشجيع الشركات 

الصناعية املصرية علي احلصول علي شهادات اجلودة العاملية. 

إصدارمواصفات  تشمل  رئيسية  حماور  أربعة  تستهدف  املنظومة  هذه  إن  وقال 
قياسية متوافقة مع املعايري والتشريعات الدولية األمر الذى يؤدى للنهوض مبستوى 
الواردات  مع  العادلة  غري  املنافسة  ومنع  جديدة  تصديرية  أسواق  وفتح  الصناعة 
من  التحقق  على  قادرة  معتمدة  واختبار  فحص  معامل  منظومة  وكذا  الرديئة، 

مؤمتر التقييس العاملى حتت شعار »فاقد أقل .. نتائج أفضل املواصفات تزيد الكفاءة« 

عامل املواصفات
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مطابقة املنتجات ملعايري القبول واجلودة، إىل جانب عمليات تقييم املطابقة والتى 
وفقًا  مطابقتها  وتقييم  العينات  وسحب  والفحص  التفتيش  عمليات  تتضمن 
األسواق  على  للرقابة  حمكمة  منظومة  إىل  باإلضافة  الصادرة  املعملية  للنتائج 

مستندة على أسس علمية تتضمن سهولة عمليات الرقابة. 

جذب  على  والعمل  الرقابة  أدوات  تطوير  ضرورة  الوزير  أكد  الصدد  هذا  وفى 
القطاع العشوائى لالنضمام إىل منظومة القطاع الرمسى خاصة مع انتشار العديد 

من املنتجات العشوائية والرديئة فى خمتلف األسواق احمللية. 

وأوضح الوزير أن املواصفات القياسية تلعب دورًا حيويًا فى توجيه مفاهيم وأساليب 
والبيئة  اجلودة  لنظم  املوحدة  املفاهيم  وترسيخ   ، اإلنتاجية  للمشكالت  العالج 
والسالمة والصحة املهنية ، مما جيعل منها لغة مشرتكة يفهمها اجلميع، الفتًا 
إىل أن املواصفات القياسية تعد من أهم عوامل التقدم االقتصادى ومتثل التجربة 
الرتكية  املواصفات  منظومة  تطوير  ساهم  حيث  ذلك  على  دليل  خري  الرتكية 
وفق مرجعية االحتاد األوروبى على حتقيق تركيا لنهضة كبرية على املستوى 

اإلقليمى والدوىل. 

ممثلة  اخلارجية  والتجارة  الصناعة  وزارة  اهتمام  إىل  صاحل  حامت  املهندس  وأشار 
فى  القياسية  املواصفات  بإصدار  واجلودة  للمواصفات  العامة  املصرية  اهليئة  فى 
كل  من  املعنية  األطراف  كل  إعدادها  فى  يشارك  والتى   ، املختلفة  اجملاالت 
هيئات ومؤسسات الدولة، سواء من احلكومة أو القطاع العام أو اخلاص واملنظمات 
األهلية ومجعيات محاية املستهلك، وفى هذا اإلطار طالب الوزير بضرورة إشراك 
حتى  املواصفات  لوضع  الفنية  اللجان  فى  واملتوسطة  الصغرية  الصناعات  ممثلى 
يتحقق التوازن املطلوب للمواصفات الصادرة مع عدم اإلخالل باملرجعيات الدولية 

فى هذا الشأن. 

إدارة اهليئة املصرية  ومن جانبه أكد الدكتور حسن عبد اجمليد، رئيس جملس 
التقييس  مبادئ  علي  اإلرتكاز  علي  اهليئة  حرص  واجلودة،  للمواصفات  العامة 
وااللتزام باملرجعيات الدولية عند إعداد املواصفات القياسية علي مجيع املستويات 
اآلن قد قامت  اهليئة منذ بداية عملها وحتى  أن  القطاعات، مشري إىل  ويف مجيع 

بإصدار ما يزيد على 10 آالف مواصفة من خالل 170 جلنة أساسية وفرعية. 

املثلي  للحلول  املواصفة  تقديم  تشمل  املواصفات  إصدار  منظومة  أن  وأضاف 
حبقوق  خيل  مباال  واخلدمية  اإلنتاجيه  العمليات  تواجه  الي  للمشكالت 
اإلنتاجيه  القطاعات  فى  اجلودة  من  الالئق  باملستوي  حيظي  أن  يف  املستهلك 
العلمية  للتطورات  املستمرة  واملتابعة  للمواصفات  الدورية  واملراجعة  واخلدميه، 
املستوى  علي  سواء  املؤثرة  املستجدات  اإلعتبار  يف  واألخذ  والتكنولوجية 
بها  عالقة  هلا  الي  املواصفات  مع  املواصفة  ربط  جانب  إىل  التجاري،  أو  اإلقتصادي 
من حيث طريقة القياس والفحص وكيفية أخذ العينات وكيفية االستخدام ، 
ومنع  املواطنن  وصحة  بسالمة  املتعلقة  املوضوعات  يف  خاصة  املواصفة  والزامية 

الغش، ومحاية البيئة واألمن القومي. 

الراغبة فى االستمرارية  املؤسسات  املصرية مجيع  املواصفات  وطالب رئيس هيئة 

يف سوق حتكمه املنافسه الشديدة والتطورات العلمية والتقنيه املتالحقه بتبين 
فقط  وليس  املؤسسات  أنشطة  كل  علي  وتطبيقها  الشاملة  باجلودة  مايسمي 
الرتكيزعلي جودة املنتج النهائي باإلضافة الي تطبيق املواصفات احمللية والعاملية 

حيث البد أن أن تكون لكل مؤسسة القدرة التنافسية الي متكنها من الصمود 
للمجتمع  واملتعاقبة  السريعة  التطورات  ظل  يف  وعامليا  حمليا  منافسيها  أمام 
معدالت  حتقيق  إىل  يؤدى  الشاملة  اجلودة  تبنى  أن  مؤكد  العاملي،  االقتصادي 
االرباح،  وزيادة  وعامليا،  حمليا  املؤسسة  حصة  وزيادة   ، اإلنتاج  حجم  يف  مرتفعة 
االسواق  الي  والدخول  استهالكها،  ومعدالت  االولية  املواد  تكاليف  واخنفاض 
العاملية ، إىل جانب ختفيض نسبة األخطاء والعيوب يف العملية اإلنتاجية، ومتيز 
املخلفات  وتقليص  العاملية،  للمواصفات  ومطابقتها  منتجاتها  جبودة  املؤسسة 

الصناعية.

وجدير بالذكر أن مصر، ممثلة يف اهليئة املصرية العامة للمواصفات واجلودة، قد 
كانت من أوائل الدول الي شاركت يف االحتفال باليوم العاملي للمواصفات حيث 
قامت يف عام 1970 باالحتفال ألول مرة بهذه املناسبة وذلك من خالل إصدار طابع 
الذي احتفلت فيه أيضا منظمة األيزو  العام  الذكري وهو نفس  بريد إحياء هلذه 

باليوم العاملي للمواصفات.

للمواصفات  العاملى  باليوم  لالحتفال  أكتوبر   14 يوم  اختيار  مت  أنه  إىل  وأشار 
العاملية،  26 دولة فى لندن إلنشاء منظمة األيزو  1946 بعد اجتماع  يقرتن بعام 

بهدف زيادة الوعى للصناعة والتجارة واحلكومة واملستهلك.

هيئة  رؤساء  السادة  بتكريم  اجمليد  عبد  حسن  الدكتور  قام  طيبة  لفته  وفى 
النجار  على  والدكتور  السباعى  الباسط  د.عبد   ( السابقن  واجلودة  املواصفات 
والدكتور هانى بركات ( فقد قدم لسيادتهم درع اهليئة ملا بذلوه من جهد وتفانى 
فى عمل لإلرتقاء بدور اهليئة على مجيع املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية. 
واإلعداد  التحضري  فى  ساهم  من  لكل  الشكر  اجمليد  عبد  حسن  د.  قدم  كما 
مساعد  فهمى  مدحت  م.  الفيزيائى  رأسهم  وعلى  العاملى  اإلحتفال  لفاعليات 
واجلودة  للمواصفات   العامة  املصرية  باهليئة  العاملن  مجيع   وهنأ  اهليئة  رئيس 

مبناسبة اليوم العاملي للمواصفات .

رابط فيديو املؤمتر:

https://www.youtube.com/watch?v=G-5YMboWs6c

املراجع:

اهليئة املصرية للمواصفات واجلودة

بوابة أخبار اليوم

عامل املواصفات

https://www.youtube.com/watch?v=G-5YMboWs6c
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السبت 27 أكتوبر 2012

الصناعة  وزير  صاحل  حامت  املهندس  رعاية  حتت 
والتجارة اخلارجية 

نظمت اهليئة املصرية العامة للمواصفات 
الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون  واجلودة 
املسئولية  حول  ندوة   ) أيزو   ( للتقييس 
الغرف  ممثلو  فيها  شارك  اجملتمعية، 
واملؤسسات  والتجارية  الصناعية 
البحثية  واجلهات  والصناعية  اخلدمية 
اجلمعيات  وبعض  واألكادميية، 
احلكومية.  واهليئات   األهلية 

االجتاه  إطار  فى  الندوة  هذه  عقد  ويأتى 
العاملى لتعظيم دور املشاركة اجملتمعية 
للمجتمع  املستدامة  التنمية  حتقيق  فى 
والدور الفعال الذى تقوم به اهليئة املصرية 
الوعى  لنشر  واجلودة  للمواصفات  العامة 
اجملتمعية  املسئولية  ومبادئ  مبفاهيم 
الذى  التجريبى  للمشروع  والرتويج 
مع  بالتعاون  حاليًا  بتنفيذه  اهليئة  تقوم 
وبدعم  )أيزو(  للتقييس  الدولية  املنظمة 
من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون 
-2011( سنوات   4 الدوىل )Sida( ملدة 

القياسية  املواصفة  لتطبيق   )2014
الدولية« ISO   26000 دليل إرشادى حول 
املسئولية اجملتمعية” فى املنشآت الوطنية 
ومشال  األوسط  الشرق  إقليم  بدول 
مصر  بينها  أفريقيا  )MENA(ومن 
والشركات  باملؤسسات  النهوض  بهدف 
بها.  العاملن  واإلرتقاء بكفاءة   املصرية 

اجمليد  عبد  حسن  الدكتور  وأكد 
العامة للمواصفات  رئيس اهليئة املصرية 
حتظى  اجملتمعية  املسؤولية  أن  واجلودة 
احلكومة  داخل  كبري  باهتمام  حاليًا 
وزارة  خاصة  أجهزتها  بكافة  املصرية 
التزام  بضرورة  تهتم  التى   - الصناعة 
باملسؤولية  واخلدمية  الصناعية  املنشآت 
ينعكس  حيث  وتطبيقها،  اجملتمعية 
والشركات  املنشآت  على  إجيابيًا  ذلك 
التنافسية  قدرتها  زيادة  فى  املصرية 
وحتسن  املصرية  واملنتجات  للخدمات 
على  احلفاظ  على  وقدرتها  مسعتها 
وكذلك  كفاءتهم  ورفع  بها  العاملن 
املاىل،  موقفها  وتثبيت  عمالئها  جذب 
حققه مشروع  الذى  النجاح  أن  إىل  مشريًا 
الدولية  القياسية  املواصفة  تطبيق 
األوىل  املرحلة  فى  اجملتمعية  للمسؤولية 
مؤسستن  على  االختيار  وقع  أن  بعد 
لضمان   2011 عام  خالل  وطنيتن 
استدامة أنشطة التنمية اجملتمعية داخل 
باملشروع  االنتقال  فى  ساهم  املؤسسة، 
عدد  لزيادة  الثانية  مرحلته  إىل  مصر  فى 
واخلدمية  الصناعية  املصرية  املؤسسات 
هذا  من  ستستفيد  التى  واألكادميية 
 ،)2014 من)2012-  الفرتة  خالل  املشروع 
من أجل حتسن صورة املؤسسات املصرية 
للخدمات  التنافسية  القدرة  وزيادة 
العاملية.  األسواق  فى  املصرية   واملنتجات 

املصرية  املواصفات  هيئة  أن  إىل  وأشار 
ومبادئ  مفاهيم  بنشر   ً حاليا  تقوم 
املسؤولية اجملتمعية وتقديم الدعم الفنى 
املواصفة  لتطبيق  اإلسرتاتيجى  واإلرشاد 
اجملتمعية  للمسؤولية  الدولية  القياسية 
القطاعن  من  املصرية  املنشات  لكافة 
أصدرت  اهليئة  أن  كما  واخلاص،  العام 
املواصفة القياسية املصرية )م.ق.م 7055-
والتعاريف  املصطلحات  حول   )2009/1
وهى  اجملتمعية،  باملسؤولية  اخلاصة 

مصرية  قياسية  مواصفة  إصدار  بصدد 
املبادئ  لتتناول  العام  هذا  بنهاية  أخرى 
الصلة  ذات  والقضايا  احملورية  واملواضيع 
التطبيق  وسبل  اجملتمعية  باملسئولية 
اإلقتصادية  األبعاد  مع  يتناسب  مبا 
فضاًل  القومية،  والبيئية  واإلجتماعية 
ترمجة  عملية  فى  املشاركة  عن 
  ISO 26000الدولية القياسية  املواصفة 
معتمدة  رمسية  كرتمجة  وصدورها 
العربية. باللغة  الدولية   للمواصفة 

والدعم  املساعدة  أن  اجمليد  عبد  وأوضح 
املواصفات  هيئة  تقدمه  الذى  الفنى 
الوطنية  واملؤسسات  للشركات  املصرية 
اخلاصة  الثقافة  نشر  خالل  من  يتم 
إطار  فى  وذلك  اجملتمعية،  باملسؤولية 
برامج  ًعقد  وأيضا  املستدامة،  التنمية 
متخصصة،  كوادر  لتأهيل  تدريبية 
اجملتمعية  املسؤولية  موقع  وإطالق 
اإلنرتنت،  على  والصناعة  للتجارة 
للمسؤولية  العربية  الشبكة  إنشاء 
نشرة  جملة  إصدار  وكذا  اجملتمعية، 
إىل  اجملتمعية  املسؤولية  عن  دورية 
معايري  تطبيق  ومراقبة  رصد  جانب 
األيزو  ومواصفة  اجملتمعية  املسؤولية 
هلا.  املؤشرات  وضع  خالل  من   26000 

موضوع  برفع  مؤخرًا  اهليئة  قامت  وقد 
على  القائمن  إىل  اجملتمعية  املسئولية 
وضع الدستور املصرى حاليًا إلدراجه ضمن 
التنسيق  مواد الدستور اجلديد فضاًل عن 
والتعليم  الرتبية  ووزارة  بينها  فيما 
باملسئولية  خاصة  تعليمية  مادة  إلعداد 
مراحل  فى  تدريسها  ليتم  اجملتمعية 
العام  من  بدءًا  املختلفة  األساسى  التعليم 

الدراسى القادم.

املراجع:

جريدة اليوم السابع اإللكرتونية

ندوة حول املسئولية اجملتمعية
إصدار مواصفة قياسية جديدة نهاية العام

عامل املواصفات
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   يف ظ��ل التطبي��ق ملفاهيم اإلدارة الرش��يقة ) 
منخفض��ة  واإلدارة    )Lean Management
   ) Low Cost Management ( التكالي��ف 
  )Visual Management( تأت��ي اإلدارة املرئية
كأس��لوب أو نه��ج إداري حدي��ث يطب��ق يف 
العديد من املؤسسات العاملية حيث تعتمد على 

تعظيم االستفادة من التواصل املرئي.

وألن التواصل الفعال ركيزة أساس��ية ومطلبًا 
ه��ام م��ن متطلب��ات نظ��م اإلدارة احلديثة يف 
إدارة املنظم��ات، تأت��ى أهمي��ة اإلدارة املرئي��ة 
كمنهجية س��هلة وفعالة يف إدارة وحتس��ن 
األداء يف املؤسس��ات من خالل استخدام أساليب 
وتقنيات س��هلة وبس��يطة تعتمد على النمط 
التخطي��ط والتنظي��م والتنس��يق  املرئ��ي يف 
املوارد بش��كل  والرقابة الس��تخدام  والتوجيه 

أفضل لتحقيق الرؤى واألهداف املؤسسية. 

وتع��رف االدارة املرئية بأنها:” مجيع املمارس��ات 
اإلدارية احلديث��ة، واملراقبة الفعال��ة لألداء يف 
الطاق��ات لفريق  املنظم��ات، وكيفية تفجري 
العمل بط��رق س��هلة ومبس��طة تعتمد على 
التأثري املتعمق للرؤية عل��ى الفعل واحلركة 

والتصرف الفوري  يف مكان العمل”. 

1.  االدارة املرئية والشفافية 

Visual Management & Transparency

عمل��ي  كأس��لوب  املرئي��ة  االدارة  ظه��رت 

لتحقي��ق مصطل��ح »الش��فافية«، ال��ي نادت 
جهات دولية متعددة بض��رورة حتقيقها ومنها 
 »Transparency منظمة الش��فافية العاملي��ة
»International الي أنشأت عام 1993م وهي 
منظمة غري حكومي��ة ال تعمل من أجل الربح 
ب��ل تك��رس كل جهدها ملكافحة الفس��اد 
واحلد من��ه، وتعترب ه��ذه املنظمة م��ن أكثر 
املنظم��ات األهلية نش��اطًا وفعالي��ة يف جمال 
مكافحة الفس��اد وتعزيز الش��فافية إقليميًا 

ودوليًا.
تعترب الش��فافية Transparency من املفاهيم 
احلديث��ة واملتط��ورة يف اإلدارة وال��ي يتوجب 
عل��ى اإلدارات الواعية ضرورة األخ��ذ بها ملا هلا 
من أهمية يف إح��داث التنمية اإلدارية ومعاجلة 
مظاه��ر الفس��اد اإلداري واملالي وتع��رف بعدة 

تعاريف أهمها:  

»الوض��وح والعقالنية وااللت��زام باملتطلبات أو  ❖
الش��روط املرجعي��ة للعمل وتكاف��ؤ الفرص 

للجميع وسهولة اإلجراءات واحلد من الفساد«.
"وضوح التشريعات وس��هولة فهمها واستقرارها  ❖

وإنس��جامها مع بعضه��ا وموضوعيتها ووضوح 
لغته��ا ومرونته��ا وتطوره��ا وفق��ًا للتغ��ريات 
ومب��ا  واإلداري��ة  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
يتناس��ب م��ع روح العصر، إضافة إىل تبس��يط 
اإلجراءات ونشر املعلومات حبيث تكون متاحة 

للجميع".                       
الش��فافية تعين املكاش��فة والوضوح، وتقبل  ❖

النق��د يف أرحيية وصدر رحب. و ه��و التواصل 
واحملاس��بة الدقيق��ة لكِل ما يعي��ق الصالح 
والتنمي��ة اإلجيابي��ة والعدالة وتقب��ل النقد" 
َها الَِّذي��نَ َآَمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما اَل  قال تعاىل: }َيا َأيُّ
ِ َأن َتُقوُلوا َما اَل 

َتْفَعُل��وَن ، َكرُبَ َمْقًتا ِعن��َد اهللَّ
َتْفَعُلوَن{ .. و املعنى املباش��ر واملبسط للشفافية 
هو ضد الس��رية والتخفي وعدم وضوح الرؤية، 
ويعرف العص��ر احلالي بعصر العوملة وهو عصر 

الشفافية التطبيقية. 

وتتص��ل الش��فافية جبانب��ن: األول يتعل��ق 
بوضوح العمل داخل املؤسس��ة ووضوح العالقة 
م��ع املواطن��ن املنتفعن من خدماته��ا أو الذين 
يس��اعدون يف متويلها، ويتعلق اجلانب الثاني 
باإلج��راءات والغاي��ات واألهداف ال��ي جيب ان 
تكون علنية غري سرية ألي سبب من األسباب.

وتعزز الش��فافية بغرس امُلث��ل األخالقية العليا 
والتع��ّود على حتم��ل املس��ؤولية وتعترب حق 
من حق��وق املواط��ن، وضمان��ة للدميقراطية، 
ويك��ون م��ن واج��ب الس��لطة فس��ح اجملال 
للمواطنن لإلط��الع على س��ري عملية ادارة 

شؤون اجملتمع يف كافة اجملاالت.   
                                                                                    

وفلســفة  املرئيــة  االدارة    .2
الكايزن

Visual Management & Philosophy of 
Kaizen

اإلدارة املرئية منط إدارى أفرزته منهجية حتسن 
األداء اليابانية » كاي��زن » وهى املنهجية التى 
حققت من خالهلا اليابان والشركات اليابانية 
امليزة التنافسية وأصبحت فى الوضع اإلقتصادى 
املتميز التى هى عليه اآلن . ويعتمد هذا النمط 
اإلدارى البس��يط ف��ى متطلبات��ه والفع��ال فى 
قدرته على تطوي��ع وظائف اإلدارة ) التخطيط 
والتنظيم والتنسيق واملتابعة ( الستخدام املوارد 

بشكل فعال إلجناز األهداف للمؤسسة .

توج��د عالق��ة وثيق��ة ترب��ط بن 
فلسفة الكايزن واالدارة املرئية يف اعتمادهما 
على ض��رورة توضيح وإب��راز وإظه��ار األمور، 
ف��االدارة املرئي��ة تنه��ج نه��ج متابع��ة التقدم 
باألعمال عرب الزم��ن حيث تتضمن هذه املتابعة 
التقدم يف تطبيق اجلودة أو التأخر عنه، حتقق 
األه��داف املرس��ومة م��ن عدمه��ا، باإلضافة إىل 
مالحظة اجلوان��ب التطويرية الي حتتاجها تلك 
األعم��ال. أي )قم بقياس ما قم��ت بتطويره، ثم 

أوضح ما قسته(.

يف املقاب��ل ف��إن م��ن أه��م تقنيات 
فلس��فة الكايزن هو الرتكيز على كيفية 
حل املش��كلة وليس على الش��خص املتسبب 
بها، ألن الرتكي��ز على )العملية( يس��اعدنا 
على إش��راك كاف��ة األطراف املعني��ة حملاولة 
الوصول حلل بداًل من إضاعة الوقت يف إلقاء اللوم 
على األشخاص. لذلك تساعد اإلدارة املرئية يف 
توضيح وإظهار لب املشكلة وتشجيع اجلميع 

يف وضع احللول املناسبة.

اجلودة املرئية )فعالية االدارة املرئية يف حتقيق اجلودة 
للمنظمات(

                   Visual Management االدارة المرئية

 مقاالت تقنية يف اجلودة

د. أميرة عبد الرحمن أحمد برهمني  
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وال نقصد هنا باألساليب املرئية هي 
تلك الي تعتمد على اس��تخدام خرائط العمل، 
وامللصقات امللونة وغريها من األشياء املكلفة، 
بل نقصد بها تلك الي تس��تخدم أبسط الطرق 
وأرخصه��ا قيمة إليض��اح األف��كار واملفاهيم 
بسرعة وفعالية. كما أنها تتميز بقدرتها على 
متكن العاملن م��ن رؤية الفكرة يف مواقع 
عملهم بوضوح ومن ثم استيعابها وإجراء تصرف 

مباشر وسريع حياهلا.

إال أن��ه م��ن البديه��ي عن��د اختيار 
وسيلة نشر األفكار بن أفراد املنظمة، ضرورة 
إختي��ار أدوات عرض مالئمة إلب��راز ما حنتاج 
إب��رازه فعليًا ولي��س من الض��روري أن تكون 
مكلف��ة ، فعل��ى س��بيل املث��ال عندم��ا يتم 
وضع رؤية ورس��الة املنظمة، وك��ذا إجراءات 
العمل بش��كل كروت ملونة وتوزيعها على 
العاملن س��تقوم مباشرة جبذب اهتمامهم إليها 
ودون اس��تثناء. كما أن األش��كال املنس��قة 
لع��رض اجل��داول والتخطيطات ال��ي تعرب عن 
املس��تقبلية  واأله��داف  احملقق��ة  االجن��ازات 
وطباعتها بشكل ملصقات ومنشورات ملونة 
ووضعها على ألواح عرض بيضاء ستعطي األثر 
الالزم يف عقول ونفوس العاملن وس��تملؤهم 
بالفخر والثقة والعزم على تطوير إجناز العمل.  

قد تس��اهم التقنية احلديثة أحيانًا 
يف إب��راز أف��كار ومفاهي��م اإلدارة املرئية من 
اإلليكرتوني��ة،  اللوح��ات  إس��تخدام  خ��الل 
وشاش��ات احلاس��ب اآللي املتحرك��ة وغريها. 
إال أن اإلعتم��اد الكام��ل على ه��ذه التقنية 
قد يتس��بب يف بعض األحيان يف تأخري وصول 
األفكار للمتلقي، أي أنه��ا حتتاج لوقت أطول 
من اس��تخدام الوسائل القدمية كالعرض على 
اللوح األبيض على سبيل املثال. كما ميكن 
أن تكون التقنية مكلفة ماديًا واملثل يقول 
)القيام باألم��ور اخلاطئة يف وقته��ا، أفضل من 

القيام باألمور الصحيحة متأخرة(.

لإلدارة  األساســية  املفاهيم   .3
املرئية

 Basic Concepts”Visual« Management
  of

هناك ع��دة مفاهيم لإلدارة املرئي��ة من أهمها ما 
يلي:

كيفية جعل املشاكل مرئية و حمسوسة  ❖

معايشة و مالمس��ة الواقع الركيزة األساسية  ❖
يف اإلدارة املرئية 

كيفي��ة اس��تخدام مفاهي��م اإلدارة املرئية يف  ❖
 »5S« ترتيب و تهيئة مكان العمل بأسلوب

اإلتصال والتواصل مع املوظفن . ❖

مراقبة ومتابعة األداء – قائمة املراجعة . ❖
ترسيخ املبادئ والقيم . ❖
كسب ثقة العمالء . ❖
املعنوي��ة  ❖ روحه��م  ورف��ع  املوظف��ن  حتفي��ز 

وتطويرهم .
بناء الثقة والوالء . ❖
إشاعة روح املرح . ❖
معاجلة ضغوط العمل . ❖
عالج املشكالت  . ❖

لإلدارة  األساســية  املباديء    .4
املرئية

 Basic Principles”Visual« Management
  of

  Good Communication( أ:  التواصل الجيد

مطلب / مبدأ ركيزى لإلدارة اجليدة والرس��الة 
احملددة والكاملة والواضحة هى هدف التواصل 
اجلي��د والرؤي��ة خري وس��يلة لوصول الرس��الة 
احملددة والواضحة والش��املة وف��ى الوقت األقل 

وبالتاىل هى أكثر الطرق فاعلية للتواصل .

ب : ليس من رأى كمن سمع :

 Seeing is« والرؤي��ة ه��ي أس��اس االعتق��اد
believing” والصورة أو الش��كل ممكن أن 
يعرب عن صفحات عديدة من الكلمات ويقدر 
أن الكثري منا حيصل على 80 % من معلوماته 
من الرؤية. قال تعاىل:” َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ َأِرِني 
ِيي امْلَْوَتى َق��اَل َأَومَلْ ُتْؤِم��ْن َقاَل َبَلى  َكْي��َف حُتْ
رْيِ 

َوَلِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْليِب َقاَل َفُخ��ذْ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّ
َفُصْرُه��نَّ ِإَلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَل��ى ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ 
َ َعِزيٌز 

ُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأِتيَنَك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اهللَّ
َحِكيٌم”. البقرة 260

وع��ن أبي هريرة قال: قال رس��ول اهلل صلى اهلل 
عليه وس��لم: “ كفى بامل��رء كذبا أن حيدث 

بكل ما مسع” رواه مسلم/ مقدمة الصحيح 5

ج :  الرؤية )االحساس البرصي(:

مس��توى اإلدراك واإلحس��اس املتولد عن حاسة 
البص��ر ) ما رأته العن( أك��رب بكثري من ذلك 
املتولد عن حاس��ة الس��مع أو اللمس أو التذوق 
أو الش��م ) اإلنس��ان ممكن أن يس��مع ويشم 

ويتذوق وحيس من جمرد الرؤية .... ( 

د : املشاركة يف إتخاذ القرار:

كلما يتم حتديد املش��كلة بش��كل مرئي 
ي��زداد عدد اللذين يرونه��ا وبالتاىل يزداد عدد 
املشاركن فى الدراس��ة والتحليل هلا وبالتاىل 
ت��زداد فرص��ة وج��ود حل��ول جيدة وس��ريعة 

للمشكلة .

هـ : التأثري البرصي

 حنن نعيش فى عامل من األش��ياء املرئية )نسبح 
فى حبر من األش��ياء املرئية ( ونبذل جهد عضلى 
وعصب��ى كبري للرؤية ولتأث��ري الرؤية فكم 
تث��ري الص��ورة املرئي��ة أو الش��كل املرئى من 

الشجون والعواطف وحترك املشاعر .

5.• فوائد تطبيق االدارة المرئية                  

Visual Management )Benefits of 
Application(

تعترب االدراة املرئية إحدى الوس��ائل 
اهلامة لتحس��ن رضا العمي��ل، كما ميكن 
حتديد ع��دد من الفوائد ال��ي ميكن احلصول 

عليها عند تطبيقنا هلذه االدارة وهي:

إش��راك مجيع املوظفن والعاملن ذوي العالقة  ❖
يف عملية مراقبة سري العمل، ومتابعة االجناز 
خطوة خبط��وة، مما ي��ؤدي إىل استش��عارهم 

باملسؤلية جتاه عملهم.

تكوين إتصاالت فعالة بن املوظفن. ❖

الرفع من مستوى جودة العمل واالنتاجية. ❖

فهم وترتيب األولويات. ❖

مراقبة األداء اليومي، ومطابقته ملا هو مأمول. ❖

مالحظة سري العمل وحتديد ما مت اجنازه. ❖

حتديد معايري األداء املناسبة للعمل وفقها. ❖

اإلتصال املباشر بن املوظفن وأدائهم. ❖

إضافة كافة العوامل الالزمة لضمان السالمة  ❖
والكفاءة يف العمل.

تزوي��د مجي��ع املهتم��ن بالتغذي��ة الراجع��ة  ❖
بشكل أرقام واضحة.

تقليص مدة االجتماع باملوظفن وتوفري الوقت  ❖
ملناقشة نتائج العمل.

سرعة اختاذ القرارات. ❖

وأخريًا التقليل من اهلدر يف العمليات. ❖

األدوات والوســائل املساعدة   .6
لتطبيق االدارة املرئية

 مقاالت تقنية يف اجلودة
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• مكان العمل املريئ: 	

اإلشارات. ❖
األرضيات امللونة تبعًا ملناطق العمل. ❖
خطوات العمل املتبعة بش��كل لوحات معلقة  ❖

على اجلدران.
قائمة بأهم األغراض املستخدمة غالبًا. ❖
تصنيف األجهزة وأماكنها لتس��هيل احلصول  ❖

عليها مثل) امللفات – خرائط التدفق – غريها( 
• املعلوماتاملرئية:	

وثائق العمل. ❖
إجراءات العمل يف صفحة واحدة خمتصرة. ❖
امله��ارات والتدريب��ات الي حيتاجه��ا املوظفون  ❖

خللق التنافس بينهم.
• الضبط املرئي لالنتاج:	
مؤشرات األداء )وضعية العمل احلالي – وضعية  ❖

اإلنتاج – املخرجات (
4- قياس األداء املرئي:

الرسوم البيانية اخلاصة باجلودة. ❖
الرسوم البيانية اخلاصة باألداء. ❖
• االدارة املرئية لألمن:	
التحذيرات األمنية. ❖
معلومات السالمة. ❖

وهنالك أيض��ًا العديد من العالمات 
واللوحات والوسائل املرئية الي تستخدم يف هذا 

اجملال، نذكر منها:
Gantt Chart فقد يوضع . 1 الزمني��ة  اجل��داول 

اجل��دول الزم��ين املخطط ث��م يتم توقي��ع زمن 
التنفي��ذ احلقيق��ي وبذلك يك��ون العاملن 

على دراية مبعدل التنفيذ أثناء العمل.
نتائ��ج العم��ل: لوح��ات بيانية توض��ح حجم . 2

اإلنتاج، مستوى اجلودة، عدد األعطال.
صور رقمية تصور املشكلة أو املشاكل.. 3
خمطط هي��كل الس��مكة يوضح أس��باب . 4

املشكلة.
مهام كل فرد على شكل قائمة ختص كل . 5

فرد.
تس��جيل النجاح��ات: ص��ور للحف��الت وصور . 6

لالقرتاحات.
جدول احلضور واألجازات.. 7
مكان تواجد العاملن وهذه تستخدم لتوضيح . 8

مهم��ة كل عامل اليوم أو م��كان تواجده يف 
الوقت احلالي. 

املقرتحات وه��ذه قد خُتصص هلا لوحة حمددة ملا . 9
لالقرتاحات من أهمية يف هذا النظام. 

7.• مكان العمل المرئي                  
Visual Workplace

هو م��كان العمل الذي ميكنك أن تعرف كل 
ما خيص عمليات التش��غيل فيه مبجرد تواجدك 
به واس��تخدامك حلاس��ة البصر. فه��ذا املوقع جتد 
العملي��ة اإلنتاجية مثل  ب��ه م��ا يوض��ح س��ري 
مقاييس اجلودة ونس��بة حتقيق األهداف وأمساء 
املعدات وعالم��ات توض��ح مكان الس��ري اآلمن 
داخ��ل مكان العم��ل وج��داول توضح األعمال 
املطلوبة ولوحات توضح مه��ام األفراد  وتعليمات 

العمل واملواصفات القياسية للعمل وغري ذلك.

يف ه��ذا املوقع ميك��ن للعام��ل أن يعرف كل 
اإلنتاجية وهو  العملي��ة  خت��ص  الي  املعلوم��ات 
النتائج واألعم��ال املطلوبة  يف مكانه ف��كل 
واملش��اكل واضحة أمام��ه. فاملعلومات ليس��ت 
حك��را على املدي��ر وال على املش��رف الذي يرى 

النتائج على شبكة معلومات املؤسسة.

إن مكان العمل املرئي هو فلسفة وثقافة فليس 
جم��رد وضع بع��ض اللوحات يف م��كان العمل 
يعين أننا نطبق هذه الفلسفة. بل إن هذه الثقافة 
تع��ين حرصنا عل��ى وج��ود كل املعلومات الي 
ختص العمل موضحة يف مكان العمل. فنحرص 
على وج��ود معلومات حديثة وعل��ى عدم إخفاء 
املعلومات. فهذه الثقاف��ة تعين توفري املعلومات يف 

صورة يسهل مالحظتها وفهمها. 

مسات الوسائل املرئية

من أهم السمات املتعلقة بالوسائل   
املرئية:

املساعدة يف منع حدوث اخلطأ..•1
تهدف .•2 الوسائل  هذه  والنتائج.  املعلومات  إتاحية 

إلظهار املشاكل وليس إخفاؤها.
املرئية .•3 األشياء  هذه  كانت  فكلما  البساطة 

بسيطة كلما كانت أفضل.
وجتدر .•4 العمل.  موقع  يف  للجميع  اإلتاحية 

بديال  ليست  املعلومات  أنظمة  أن  إىل  اإلشارة 
عن املوقع املرئي ألن املقصود باملوقع املرئي إتاحة 
ولكن  عامل  ألي  العمل  موقع  يف  املعلومة 
أمام  جيلس  ملن  املعلومات  توفر  املعلومات  نظم 

احلاسوب فقط.
التحديث املستمر للنتائج. .•5
إعدادها .•6 يف  أنفسهم  العاملن  على  االعتماد 

أو  البيانية  الرسومات  من  الكثري  جتد  فقد 
كتابة  يتم  فال  اليد  خبط  مكتوبة  اجلداول 
كل شيء على احلاسوب ألن هذا قد يتعارض 
البساطة  ومع  للمعلومات  السريع  التحديث  مع 

املطلوبة ومشاركة العاملن. 

النظر .•7 مبجرد  فتستطيع  الرؤية  على  الرتكيز 
أن تدرك األدوات الناقصة أو املخزون الزائد.

املصادر واملراجع:

القرآن الكريم. 1

األحاديث الشريفة. 2

آل الشيخ، جواهر بنت عبد العزيز. حوهلا ندندن، . 3
وما أدراك ما الشفافية؟ )اجلمعة 27 ربيع األول 

1429 (.جريدة اجلزيرة، العدد 12972.

2007م(. . 4  ،23 املغازي، أمحد إبراهيم. )أكتوبر 
إبداع   .Visual Management املرئية  االدارة 
األداء  حتسن  ملنهجية  آخر  إداري  )حتسن( 
لتطوير  العربية  الشركة  “كايزن”.  اليابانية 

نظم االدارة- كايزن مصر. 

يف . 5 العامة  النزاهة  هيئة  عن  صادر  كتاب 
)معهد  احلضارية  العامة.  النزاهة  هيئة  العراق، 
اإلدارة  دراسات  احلضارية(  والتنمية  األحباث 

املعاصرة.

6 . ،Visual Workplace املرئي  العمل  موقع 
االدارة واهلندسة الصناعية. علم االدارة. يونيو 

1، 2008م.

7 . Gemba Research, Visual
 Management.

Available at:

 URL: http://www.gemba.com/ Access
August 12, 2008

 مقاالت تقنية يف اجلودة

2013العدد السابع يناير جملة عامل اجلودة



19 عودة للفهرسة

مقدمة

إن غاية ما نهدف إليه من تطبيق نظم اجلودة هو 
نتائج  استخدام طرق تعطى نتائج متطابقة مع 
بإجراء  األخرى عند قيام هذه املختربات  املختربات 
طرق أخرى  ذات االختبار لنفس العينة باستخدام 
وبأجهزة خمتلفة ، أى أن النتائج تكون متماثلة 
رغم اختالف الطرق -وبتحقيق هذا التطابق يصبح 
املخترب مؤهال الستخدام املعدالت املرجعية املتعارف 
عليها  -وأيضا فإن استخدام هذا األسلوب فى مقارنة 
النتائج يساعد على االستفادة من جتارب وخربات 
اآلخرين ) تبادل اخلربات(، وميكن إتباع هذا النهج 

من خالل تطبيق برامج لضبط اجلودة اخلارجية.

للمختربات  اخلارجية  اجلودة  ضبط  برامج  وتهدف 
الي:

i . تقييم مستوى األداء املختربى على
املستوى احمللي.

ii . اكتشاف األخطاء الشائعة وحتديد  
التصحيحية  واالجراءات  وسائل تفاديها٠  

الي اختذت لذلك. 

iii . تشجيع استخدام كواشف جيدة وطرق
تعطى نتائج موحدة٠ 

iv . تشجيع االستمرار فى تطبيق انشطة
ضبط اجلودة٠ 

v . اكتساب ثقة املتعاملن مع املخترب٠

عناصر برنامج ضبط اجلودة اخلارجي للمختربات 

للمخترب  اخلارجي  اجلودة  ضبط  برنامج  يرتكز 
علي عنصرين مهمن هما:

املقارانات البن معملية. 1

 اجراء الدراسات البن معملية. 2

 Interlaboratory معملية  البن  املقارانات 
Comparison

البن معملية تتم بن املخترب واملختربات  املقارانات 
واخر  خمترب  بن  العينات  تبادل  طريق  عن  االخري 
النتائج  ومقارنة  خمترب  من  واكثر  خمترب  بن  أو 
من  النوع  هذا  مثل  يف  ويراعي  بينهم,  املختربية 

العمليات ان يتم اجراء االختبار بطرق مماثلة وعدم 
حدوث تغريات فى العينة أثناء نقلها. 

املشاركة  يتطلب  اجليد  اجلودة  تقييم  برنامج 
تتم  والي  معملية  البن  املشرتكة  األختبارات  يف 
اختبارات  جيري  ان  املعمل  وعلي   , املختربات  بن 
دقتها  يف  وموثوق  معتمدة  معامل  مع  مشرتكة 
وكفائتها ملقارنة النتائج . واستخدام هذا األسلوب 
فى مقارنة النتائج يساعد على االستفادة من 
ما  )تبادل اخلربات(.وغالبا  وخربات اآلخرين  جتارب 
أو  سنويا  مرتن  دورية  بصفة  األختبارات  هذه  تتم 
اكثر حسب طبيعة االختبارت وحسب اداء املعمل 
حالة  يف  تتخذ  ان  البد  التصحيحية  االجراءات   .
واألداء  املعملية ليست مقبولة  النتائج  التأكد من 

املعملي ليس علي املستوي املطلوب .

القياسية ملتطلبات اجلودة يف  للمواصفات  وطبقا 
احدي  هي  معملية  البن  املقارانات  فان  املختربات 
الفحص  اجراءات  جودة  لتأكيد  اهلامة  الوسائل 
البنود  ببعض  املواصفات  بعض  وتنص   , واالختبار 

املتعلقة باملقارانات البن معملية والي من اهمها:

• بن 	 املقارانات  يف  املخترب  يشارك  ان  جيب 
الي  مثل  معملية(  البن  )املقارانات  املختربات 

تنظمها خمططات تقييم اجلودة اخلارجية.

• ادارة  املخترب برصد ومراقبة نتائج تقييم 	 تقوم 
تنفيذ  يف  واملشاركة  اخلارجية  اجلودة 
الوفاء  يتم  ال  عندما  التصحيحية  االجراءات 

مبعايري ومقاييس املراقبة والتحكم.

• وجه 	 علي  تسجيل   , توثيق  املخترب  علي  جيب 
السرعة نتائج هذه املقارانات .

• جيب اختاذ الالزم جتاه املشاكل والقصور الي 	
مت حتديدها واالحتفاظ بسجالت هلا.

 Interlaboratory معملية  البن  الدراسات  اجراء 
Studies

تعرف  كاملة  دراسات  اجراء  الي  املخترب  حيتاج  قد 
خمططة  سلسلة  وهي   , املختربية  البن  بالدراسات 
من عمليات التحليل واألختبار ملادة معينة تقوم بها 
العديد من املختربات بهدف تقييم األداء )الكفاءة( 
مبدي  األداء  ويتحدد   , املختربات  هلذه  النسبية 
املستخدمة  التحليل  مالئمة وموافقة ودقة طريقة 
املادة  حتديد  أو  تركيب  معرفة  خالل  من  ,أو 

املستخدمة يف األختبار.

مقارنة  طريق  عن  تتم  معملية  البن  والدراسات 
نظام  كفاءة  من  للتحقق  املختربات  بن  النتائج 
داخل  اجلودة  نظام  وكفاءة  التحليلية  العملية 
املخترب باإلضافة الي كفاءة احملللن داخل املخترب. 
الي  مرتن  من  غالبا  معملية  البن  األختبارت  وتتم 
ثالث مرات سنويا للمقارنة بن املختربات ونتائجها 

والوقوف علي اوجه القصور ونقص األداء .

طريق  عن  معملية  البن  الدراسات  تتم  ما  وغالبا 
جمهولة  عينات  بتوزيع  تقوم  والي  خارجية  جهة 
التعرف عليها  أو  قياسها  التعريف. ويتم  أو  القيمة 
اجلهة  اىل  النتائج  وترسل  املشاركة  املختربات  يف 
خمترب  كل  أداء  دقة  ومعرفة  لتحليلها  الرئيسية 

وإبالغه بذلك إلصالح أي خلل يف األداء.

البن  الدراسات  هناك ثالث جمموعات رئيسية من 
معملية:

• )اختبارات 	 املختربات  ختترب  الي  الدراسات 
 ,  )proficiency tests الكفاءة

• التحليل)طرق 	 طرق  ختترب  الي  الدراسات 
 ,)  Methods Performance testsاألختبار

• 	 . ) )Material tests والدراسات الي ختترب املواد

وهذه الدراسات هلا فائدة كبرية جدا للمختربات اذ 
والنتائج  والقيم  واالحنرافات,  الثغرات,  تكتشف 
املختربات  داخل  طبيعية  الغري  ,واملمارسات  الشاذة 

املشرتكة يف هذه الدراسات. 

املراجع 
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مصادر  دراسة  أو  لتحسينها  عملية  ندرس  عندما 
أهم  من  مساعدة.  وسائل  نستخدم  فإننا  فيها  اخلطأ 
هذه الوسائل خمططات لرسم العملية نفسها. هناك 
خمتلفة.   أغراضا  ختدم  والي  املخططات  من  العديد 
الذي  املنطقي  التسلسل  ُيظهر  املخططات  هذه  أحد 
حتدث به العملية وبعضها ُيظهر الفواقد يف العملية 
يربط  وبعضها  باألماكن  األحداث  يربط  وبعضها 
أحاول  فإنين  ولذلك  املاكينات.  أو  باملوارد  األحداث 
هنا توضيح هذه املخططات املختلفة حبيث تستطيع 

استخدام املناسب منها عند احلاجة.

Flow Chart 1- خريطة التدفق

نظرا  اخلرائط   أشهر  من  هي  اخلريطة  هذه 
استخدام  ولكن  الربجمة.  جمال  يف  الستخدامها 
احلاسوب  جمال  على  يقتصر  ال  اخلريطة  هذه 
عملية أي  لدراسة  عامة  وسيلة  هي   بل 

هناك رموز حمددة تستخدم عند رسم خرائط التدفق. 
أستعرض هذة الرموز األساسية الي يشيع استخدامها.

Start - End  1- بداية أو نهاية العملية

Data Storage 2- ختزين بيانات

                                                               Process 3- خطوات العملية

document  4- وثيقة

                                                                     Decision 5- القرارات

 Manual يدوى  تشغيل  او  يدوية  عملية   -6
operation

                                                                               Daley 7- تأخري

 Manual input   8- دليل اخال

                                                                              Data  9- بيانات

collect  10- مجع

خمطط  استخدام  كيفية  توضح  التالية  األمثلة 
التدفق وفوائده.

بها  مير  الي  اخلطوات  يوضح  التالي  التدفق  خمطط 
اتصال تليفوني )على اهلاتف(. حينما يصلك اتصال 
فإنك تنظر يف اهلاتف )التليفون( ثم تقرر ما إذا كنت 
سرتد أم ال. ف حالة عدم الرد فإنك تضع اهلاتف جانبا 

ويف حالة الرد فإنك ترد ثم تضع اهلاتف جانبا.

رسم  كيفية  توضيح  البسيط  املثال  بهذا  أردت 
إجزاء  يوضح  الرسم  فإن  ترى  كما  التدفق.  خمطط 
أول  هذه  بها.  متر  الي  املنطقية  واخلطوات  العملية 
باستخدامه  فيمكنك  التدفق  خمطط  من  فائدة 
تضع  فقد  ما.  عمل  طريقة  أو  ما  عملية  توضيح 
خمطط تدفق لكي يتبعه املوظف أثناء تأدية عمله 
اخلريطة  فهذه  يتبعها.  خريطة  مبثابة  فيكون 
توضح له اخلطوات وما يفعله يف كل حالة. القائدة 
التعقيد  أو  القصور  دراسة  إمكانية  هي  الثانية 
نسينا  أننا  جند  قد  املخطط  خالل  فمن  العملية.  يف 
خطوة مهمة  أو أن هناك خطوات ال داعي هلا. كذلك 

قد جند حاالت مل تؤخذ يف االعتبار.

شراء  طلب  استالم  عملية  فيوضح  التالي  املثال  أما 
املنتج  اإلنتاج وتصنيع  بتخطيط  والقيام  لعميل  منا 
وتليمه للعميل.  يتم استالم الطلب ثم يتم دراسته 
توفر  من  التأكد  يتم  ثم  اإلنتاج.  متطلبات  ملعرفة 
يتمك  فإنه  اخلامات  توفر  عدم  حالة  ويف  اخلامات 
توفريها قبل وضع الطلب يف خطة اإلنتاج. بعد ذلك 
تصنيع  وإعادة  فحصها  ثم  املنتجات  تصنيع  يتم 

التالف منها. ثم يتم توصيل املنتج للعميل.

ادوات حتليل العمليات
Process Analysis Tools

مهندس : حممد مصطفى
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اخلطوات  فهم  ميكننا  التدفق  خريطة  باستخدام 
على  العملية.  يف  القصور  حبث  وميكننا  بسهولة 
خطة  إضافة  ينبغي  أنه  نكتشف  قد  املثال  سبيل 
يف  املطلوب  املنتج  توفر  عدم  من  للتأكد  البداية  يف 
املخزون وقد نكتشف أنه ال يتم إبالغ إدارة ختطيط 
وهكذا  تصنيعها.  سيعاد  الي  باملنتجات  اإلنتاج 
من  تتعجب  وحتسينهاقد  اخلطوات  دراسة  نستطيع 
وضع بداية ونهاية لكل خمطط. رمبا يكون ذلك 
توضيح  يف  املخططات  هذه  استخدام  طبيعة  بسبب 
بتشغيلها  تبدأ  الي  احلاسوب  لربامج  املنطقي  املسار 
البداية  فإن  العمليات  دراسة  يف  بتوقفها.  وتنتهي 
ملاذا؟  كثرية.   حاالت  يف  ضرورية  تكون  والنهاية 
ألنه يف مثال مثل املثال السابق قد ينتهي األمر بعدة 
الطلبات  بتوصيل  األمر  ينتهي  فقد  خمتلفة.  أشياء 
أو بعدم تلبية طلب العميل لعدم توفر املواد اخلام يف 

السوق أو ملواصفات العميل الي ال نستطيع إنتاجها.

ما الذي ال نراه يف هذه الخريطة؟

حتوي  ال  ولكنها  ومفيدة  بسيطة  اخلريطة  هذه 
كل شيء )وكذلك احلال يف أي خريطة أخرى(. هذه 
اخلريطة ال توضح الفواقد يف العملية فهي ال توضح 
أوقات االنتظار وأوقات النقل بشكل واضح. كذلك 
كل  على  احمُلمل  العبء  تبن  ال  اخلريطة  هذه  فإن 
املختلفة.  لإلدارات  بالنسبة  األحداث  وتسلسل  إدارة 
للعميات  أزمنة  أي  كذلك  توضح  ال  اخلريطة  هذه 
املختلفة. وال ميكننا معرفة املسار اجلغرايف للمنتج 
أو للمستندات من خالل هذه اخلريطة. لذلك كانت 
هناك خمططات أخرى ختدم كل منها أحد هذه األمور 

الي ال نراها يف خمطط التدفق.

 Flow Process العمليات  تسلسل  خريطة   -2
chart

يف  الفاقد  لتقليل  بديعة  وسيلة  هو  املخطط  هذا  إن 
واضح.  بشكل  الفواقد  هذه  يظهر  ألنه  العمليات 
اإلصطالحية  الرموز  بعض  املخطط  هذا  يف  نستخدم 

وهي مبينة يف الشكل التالي 

والتقطيع  التسخن  مثل  عملية  أي  إىل  ترمز  الدائرة 
لعملية  فريمز  السهم  أما  والكتابة.  والتشغيل 
واملربع يرمز  العميل.  أو  العامل  أو حركة  املواد  نقل 
لعميات فحص املنتج أو املستندات أو األشخاص. أما ما 
يشبه حرف D يف اإلجنليزية فريمز لعميات االنتظار 
املواد  انتظار  أو  اخلدمة  لتلقي  العميل  انتظار  مثل 
لكي يتم تشغيلها. وأخريا فإن املثلث املتجه ألسفل 
يرمز ألي عملية ختزين سواء يف بداية العملية مثل 
املنتج  ختزين  مثل  آخرها  يف  أو  اخلام  املواد  ختزين 

النهائي. 

صناعية  عمليات  لتحليل  يستخدم  قد  املخطط  هذا 
استقبال  عملية  لتحليل  نستخدمه  فقد  خدمية.  أو 
أو سائق  أو نزيل يف فندق  وخدمة مريض يف عيادة 
يف إدارة املرور. وقد نستخدمه لدراسة عملية تصنيع 

مالبس أو تصنيع قطع معدنية.

املثال األول:

هذا املثال يوضح خطوات شراء هاتف حممول من أحد 
املثالية  اخلطوات  هي  هذه  ليست  احملمول  بيع  lمنافذ 
ولكنها متثل اخلطوات الواقعية والي علينا حتليلها 

للوصول إىل خدمة أسرع.

هذا املخطط يساعدنا يف فصل اخلطوات ذات الفائدة 
خطوات  من  بالدائرة  املميزة  األنشطة  خطوات  وهي 
االنتظار واالنتقال الي ال فائدة منها. وبالتالي يكون 
علينا دراسة كيفية تقليل وقت هذه اخلطوات غري 
املفيدة. قد يتم ذلك بتقريب األماكن من بعضها أو 
بتوفري وسيلة دفع  أو  مهام  بعدة  املوظف  بقيام نفس 

سريعة.

املثال الثاين:

هذا املثال يدرس خطوات إصالح ماكينة يف شركة 
ما. يبدأ األمر باستدعاء فين الصيانة الذي ينتقل ملوقع 
يعود  ذلك  بعد  املشكلة.  من  يتحقق  ثم  املاكينة 
إىل  يرجع  ثم  األدوات  إلحضار  الصيانة  مركز  إىل 
املوقع. وقبل بداية العمل ينتظر السماح له بالعمل. 
إلحضار  للمخزن  يذهب  ثم  األجزاء  بفك  الفين  يقوم 
األجزاء  تركيب  بعد  للموقع.  يعود  ثم  الغيار  قطع 
اجلديدة ينتظر السماح بتجربة املاكينة ثم يتأكد 
من سالمة املاكينة ويعود بعد ذلك ملركز الصيانة.

يف هذا املثال أضفنا عمودين للمخطط لتوضيح وقت 
االنتقال.  خلطوات  احلقيقية  واملسافة  عملية  كل 
الي ال فائدة  العمليات  هذا ميكننا من معرفة حجم 
ميكننا  وكذلك  املفيدة.  للخطوات  بالنسبة  منها 
من معرفة طول املسافات املقطوعة. كل هذا جيعلنا 
نرى حقيقة أن هناك وقتا ضائعا كبريا وأن العمل 
الكلي  الزمن  بينما  قليال  وقتا  يستغرق  احلقيقي 
ميكن  هل  نفكر  أن  علينا  طويال.  وقتا  يستغرق 
قطع  توفري  ميكن  هل  االنتقاالت،  هذه  بعض  توفري 
جمموعة  توفري  ميكن  هل  أخرى،  بصورة  الغيار 
تقليل  ميكن  هل  العمل،  ملوقع  الذهاب  قبل  أدوات 

وقت االنتظار وهكذا.

املثال الثالث:

قطع  وثقب  تقطيع  خطوات  يوضح  الثالث  املثال 
معدنية.

أوقاتا تفوق  إنها متثل  والنقل.  االنتظار  أوقات  الحظ 
بكثري وقت العمليات املفيدة )ذات القيمة املضافة(. 
وإىل  القطع  تنتقلها  الي  املسافات  طول  إىل  انظر 
ساعدنا  لقد  التشغيل.  وبعد  قبل  االنتظار  أوقات 
نكن  مل  أشياء  رؤية  يف  املخطط  بهذا  العملية  رسم 
ساعات  تستغرق  العملية  تكون  قد  بها.  نشعر 
ملاذا؟  وهي ال تستحق سوى دقائق ولكننا ال نشعر. 
ألن املاكينات تعمل باستمرار والعاملن مشغولون 
واملواد يف حركة أو انتظار أو تشغيل. ولكن هناك 
النقل  مثل  تقليله  ميكن  الذي  العمل  من  الكثري 
وهناك الكثري من الوقت الذي ميكن االستغناء عنه 

مثل االنتظار.

الواقع  يعرض  ولكنه  حلوال  يقدم  ال  املخطط  هذا 
من  املفيدة  العمليات  متييز  من  متكننا  بصورة 
نتعرض  قد  املخطط  هلذا  أخرى  صور  وهناك  غريها. 

إليها يف املقالة التالية إن شاء اهلل.

على  املخطط  هذا  عرض  يف  مشكلة  جتد  قد 
الرمز  على  معتادين  غري  ألنهم  مديريك  أو  زمالئك 
أسفل  للرموز  مفتاح  وضع  يفضل  ولذلك  املستخدمة 
املخطط  هذا  أن  إىل  انتباهك  ألفت  أن  وأحب  املخطط. 
قد يستخدم عن طريق جمموعة أو يستخدمه شخص 
تستخدمه  أن  فيمكنك  ما.  عملية  لتحليل  واحد 
بنفسك  جرب  العملية.  تطوير  يف  تبدأ  لكي 

فالتجربة جتعلك تشعر بفائدة هذا املخطط.

 Swim  3- مخطط تدفق ممرات )حارات( السباحة
Lane Flowchart

خمطط  رسم  طريقة  بنفس  رمسه  يتم  املخطط  هذا 
املناسب  املمر  يف  خطوة  كل  نضع  أننا  غري  التدفق 
ممرات  تشبه  ممرات  عدة  من  يتكون  فاملخطط  هلا. 
ميثل  ممر  وكل  السباقات  يف  نراها  الي  السباحة 
إدارة بعينها أو مكانا بعينه. فهذا  او  شخصا بعينه 

املخطط يتميز بتوضيح من يقوم مباذا.

تكرار  أي  اكتشاف  يف  املخطط  هذا  يساعدنا 
للعمل بن إدارتن أو شخصن خمتلفن. ويساعدنا 
الي  الوظائف  يف  خلل  أي  اكتشاف  على  كذلك 

يقوم بها كل موظف أو كل جهة.

الي  الرموز  نفس  املخطط  هذا  رسم  يف  نستخدم 
التدفق. وهي موضحة  استخدمناها يف رسم خمطط 

يف اجلدول التالي للتذكري.
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كثرية  تكون  ال  قد  أخرى  كثرية  رموز  ويوجد 
على  احلرص  وجيب  العمليات.  حتليل  يف  الفائدة 
القدرة  هو  اهلدف  ألن  اآلخرون  يعرفها  رموز  استخدام 
على توضيح العملية وليس استخدام رموز ال يعرفها 

املستمع أو القارئ.

املثال األول:

عرضتها  الي  األمثلة  أحد  نستخدم  املثال  هذا  يف 
املثال  هذا  الفوارق.  نالحظ  لكي  تدفق  كمخطط 
من  سيلرة  شراء  يريد  عميل  طلب  تلبية  عملية  هو 
هذا  يوضح  أدناه  الرسم  سيارات.  تصنيع  شركة 
أفقية  ممرات  باستخدام  رمسه  مت  والذي  املخطط 

ومُيكن استخدام ممرات رأسية بدال من األفقية.

إدارات  من  إدارة  كل  دور  متييز  نستطيع  وهنا 
إدارة  كل  دور  حتليل  من  ميكننا  هذا  الشركة. 
فقد  إدارة.  كل  بدور  عالقة  هلا  تعديالت  واقرتاح 
خطوة  أو  إدارتن  بن  مفقودة  حلقة  هناك  أن  جند 
باألنظمة  عنها  االستغناء  ميكن  خطوة  أو  زائدة 
ثم  التحسن  أوجه  دراسة  وميكننا  اإللكرتونية. 

رسم خنطط التدفق بعد التحسن ملقارنة احلالتن.

املثال الثاين:

هذا املثال يوضح خطوات عملية تعين موظف جديد 
يف إدارة فنية. واخلطوات باختصار تبدأ باإلعالن عن 
الوظيفة ثم تقدم شخص ما للوظيفة ثم دراسة أوراقه 
اخلطوات  ذلك  ويلي  ال.  أم  مناسبا  كان  إن  وحتديد 
املعتادة من اختبار ومقابلة واعتماد للتعين من املدير 

العام أو رفض املتقدم.

املثال  هذا  املثال.  هذا  من  أشياء نستفيدها  هناك عدة 
للمرات  بديال  تستخدم  والي  رأسية  ممرات  استخدم 
رمز  استخدام  ومت  بينهما.  أفضلية  بدون  األفقية 
املتقدم.  يتلقاها  الي  الرسائل  عن  للتعبري  الوثائق 
وهناك أمر مهم وهو توضيح اشرتاك جهتن يف نفس 
ولكن  املقابلة.  وإجراء  االختبار  إجراء  مثل  العمل 
حبيث  املخطط  تصميم  يتم  أن  البد  بذلك  للقيام 
تكون اجلهات املشرتكة يف عمل ما متجاورة متاما 

يف املخطط.

عند  فائدته  تصور  ميكنك  املخطط  على  بنظرة 
نقاط  وحتديد  لتحسينه  التعين  أسلوب  دراسة 
الضعف. والبد أن جترب هذا املخطط بنفسك لكي 

تستكشف مميزاته.

املكرونة  مخطط  أو  العمل  مسارات  مخطط   -4
اإلسباجتي

Workflow or Spaghetti Diagram 

والنقل  احلركة  عمليات  على  يركز  املخطط  هذا 
هذه  الدراسة.  موضع  العملية  من  كجزء  تتم  الي 
أو  العامل  أو  املواد  حركة  تكون  قد  احلركة 
العميل أو األوراق أو املعلومات. يبن هذا املخطط مدى 
الضائع  الوقت  من  والكثري  العمليات  بعض  تعقيد 
كن الفريق الذي يريد  يف االنتقاالت والنقل. هذا مُيَ
لتقليل  طرق  يف  التفكري  من  العمليات  تطوير 
املسافات الي يقطعها العميل أو املواد أو املوظف وذلك 
بإعادة تنظيم موقع العمل بشكل خمتلف أو إحداث 

تغيري يف خطوات العملية. 

يتم رسم هذا املخطط بطريقة بسيطة وذلك يتوضيح 
العمل.  ملوقع  )خريطة(  أفقي  مسقط  على  اخلطوات 
ينشأ  خبط  عمليتن  كل  بن  التوصيل  وعند 
العمل.  موقع  يف  االنتقاالت  مسار  عن  يعرب  شكال 
شديد  األحيان  من  كثري  يف  يكون  الشكل  هذا 
أو  اإلسباجي  املكرونة  مثل  يبدو  حتى  التعقيد 

كخطوط متقاطعة ومتشابكة.

املثال األول:

تالحظ  هل  تصنيع.  لعملية  املخطط  هذا  إىل  انظر 
تالحظ  هل  واملنتج؟  املواد  بينها  ينتقل  الي  املسافات 

مدى تعقيد عمليات النقل بن األقسام املختلفة ؟

وقت  تقليل  كيفية  يف  التفكري  تستطيع  هل 
ومسافات النقل؟ هل ميكن تبسيط العملية؟ انظر 

املخطط  من  حاال  أفضل  هو  هل  أدناه،  املخطط  إىل 
األول؟ 

باقي  عن  ماذا  ولكن  حاال  أحسن  أنه  تقول  أظنك 
من  سلسلة  له  يكون  قد  املنتج  هذا  إن  املنتجات؟ 
قد  الواحد  واملصنع  غريه  عن  متاما  ختتلف  العمليات 
يقوم بتصنيع العديد من املنتجات املختلفة يف خطوات 
بتكنولوجيا  يعرف  ما  منشأ  هو  هذا  تصنيعها. 
عن  عبارة  وهي   Group Technology اجملموعة 
منتجات  تتشابه  حبيث  جملموعات  املنتجات  تصنيف 
كل جمموعة يف خطوات التصنيع.  وبناء عليه يتم 
تقسيم املصنع إىل خاليا تصنيعية كل منها يقوم 
إحدى  فإن  وبالتالي  اجملموعات.  هذه  إحدى  بتصنيع 
اخلاليا يكون بها ماكينة تقطيع وماكينة حلام 
ماكينة  بها  يوجد  األخرى  واخللية  دهان  وماكينة 

خراطة وماكينة حلام وماكينة دهان.

األمر ال يتوقف على جمرد تقليل املسافات فقد نصل 
لطريقة نستغنى بها عن بعض عمليات النقل أصال. 
اخلطوات  ترتيب  بها  نعيد  طريقة  جند  قد  فمثال 

حبيث ال نعود لنفس النقطة عدة مرات.

املثال الثاين:

هذا املثال يوضح استخدام خمطط مسارات العمل يف 
املخطط عملية استخراج  جمال اخلدمات. يوضح هذا 
أو  اجتماعي  نادي  يف  عضوية  بطاقة  مثل  بطاقة 
رخصة سيارة أو بطاقة اشرتاك يف مكتبة أو ما شابه 

ذلك.

من  مينع  مل  هذا  ولكن  مرتبة  العمل  أماكن  تبدو 
هو  كما  العودة  ثم  هلناك  هنا  من  العميل  انتقال 
واضح من اخلطوط املتقاطعة. هل ميكن أن تفكر 
يف وسيلة لتحسن العملية؟ هل ميكن نقل بعض 
التغليف  قسم  نقل  مثل  أفضل  أماكن  يف  األقسام 
بعض  دمج  ميكن  هل  البطاقة.  تسليم  قسم  جبوار 
هل  فحصه؟  مع  الطلب  تقديم  دمج  مثل  العمليات 
دمج  ميكن  هل  واحدة؟  مرة  الطلب  فحص  ميكن 
املعلومات  تكنولوجيا  باستخدام  اخلطوات  بعض 
طريق  عن  امللفات  من  التأكد  عملية  استبدال  مثل 
الطلب؟  فحص  ملوظف  إلكرتونيا  اللمفات  توفري 
هل ميكن القيام بأي من هذه اخلطوات مسبقا مثل 
من  بأي  القيام  ميكن  هل  وكتابته؟  الطلب  شراء 
هذه اخلطوات الحقا مثل إرسال البطاقة للعميل عن 

طريق الربيد؟ 

ولكن  العملية  طبيعة  حسب  ختتلف  احللول  هذه 
املهم هو أن نفكر يف حلول لتطوير العملية وتقليل 
هذا  للعميل.  أفضل  خدمة  تقديم  وبالتالي  وقتها 
املخطط قد يستخدم لدراسة اخلدمات الداخلية داخل 
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اعتماد  عملية  مثل  اإلدارية  العمليات  أو  املؤسسة 
طلب شراء أو تقديم املوظف لطلب للعالج.

املثال الثالث:

هذا املثال يوضح خطوات انتقال فين الصيانة أو فريق 
يف  ماكينة  إلصالح  الصيانة  مركز  من  الصيانة 
إحدى مواقع العمل. وهو مشابه للمخطط الي مت رمسه 

يف مقالة سابقة عن طريق خمطط تدفق العمليات.

معقد  املخطط  فإن  لتعليق  حيتاج  ال  املخطط  إن 

حبيث نتصور أن هذا الرجل قد قام بتصميم وتصنيع 

بإصالح  يقوم  الواقع  يف  ولكنه  جديدة  ماكينة 

فين  أن  الواضح  من  مقبول؟  أمر  هذا  هل  فقط.  عطل 

مركز  بن  متنقال  طويال  وقتا  يقضي  الصيانة 

التشغيل.  ومسئول  واملخزن  العطل  وموقع  الصيانة 

الرجل  األدوات حبيث ال يضطر هذا  توفري  أال ميكن 

للذهاب ملركز الصيانة عدة مرات؟ هل ميكن قيام 

هل  هل  املخزن؟  من  الغيار  قطع  بتوفري  آخر  شخص 

يتصل  لكي  اتصال  وسيلة  أي  استخدام  ميكن 

احلاجة  دون  التشغيل  مبسئول  الصيانة  مسئول 

لالنتقال إليه؟

هذه  مثل  يف  نفكر  أن  املخطط  هذا  فائدة  هي  هذه 
قد  أنك  الحظ  العملية.  تبسيط  ونستطيع  األسئلة 
الطبيب  كشف  لعملية  مشابه  خمطط  برسم  تقوم 

على مريض.

مرة أخرى أحب أن أشري إىل أنه ليس هناك ما مينع من 
خريطة  عن  احبث  اليد.  خبط  املخطط  هذا  مثل  رسم 
ع  وقِّ ثم  ارمسها بنفسك مبقياس رسم  أو  العمل  ملوقع 
خطوات العمل عليها بالقلم. اجعل هذه فرصة إلعادة 

ب بنفسك. النظر يف العملية. جرِّ

 Worker and Machine 5- مخطط العامل واآللة
Diagram

هذا املخطط يرصد ما يقوم به مشغل اآللة وما تقوم 
له  املخطط  هذا  واحد.  خمطط  يف  ويرمسهما  اآللة  به 
بتشغيل  واحد  مشغل  قيام  يف  الرغبة  عند  أهمية 
أكثر من آلة. فهو يساعدنا على حتديد الوقت الفعال 
أن  تالحظ  التالي  املثال  ففي  الفعال.  غري  والوقت 
من  االستفادة  ميكننا  الوقت.  معظم  ينتظر  العامل 

وقت االنتظار يف أعمال أخرى.

وقد يتبادر إىل الذهن أن قيام العامل بتشغيل أكثر 

أهداف  له  ذلك  ولكن  له  استغالل  هو  ماكينة  من 

إدارية. أوال وقت االنتظار ميثل مشكلة إذ إن العامل 

من  نستفيد  أن  األفضل  فمن  ولذلك  بامللل  يشعر 

متحفزا  نفسه  هو  جيعله  فهذا  آخر  عمل  يف  قدراته 

بتشغيل  املشغل  قيام  ثانيا  عمله.  عن  وراضيا 

الكتساب  فرصة  يعطيه  خمتلفة  أخرى  ماكينة 

وهذا  متنوعة  العمل  خربات  وجيعل  جديدة  مهارات 

نوع من أنواع التحفيز. ثالثا تعترب خاليا التصنيع من 

يتكون  اخلاليا  وهذه  اإلنتاجي  تويوتا  نظام  مسات 

كل منها من عدة ماكينات يقوم بتشغيلها عامل 

تقوم  خلية  وكل  العمال.  من  صغري  عدد  أو  واحد 

مبصنع  أشبه  فهي  املنتج  من  متكامل  جزء  بإنتاج 

التصنيع  وقت  تقليل  اخلاليا  هذه  فوائد  من  صغري. 

عن طريق تقليل وقت النقل واالنتظار باإلضافة إىل 

إحساس العامل أو العاملن يف كل خلية باملسئولية 

الكاملة عن منتجات اخللية. فهذا املخطط يساعدنا 

على ترتيب العمل يف مثل هذه اخلاليا.

عدة  مع  واحد  لعامل  املخطط  نفس  رسم  ميكن 
مع  واحدة  ملاكينة  أو  بتشغيلها  يقوم  ماكينات 
استخدام  وميكن  بتشغيلها.  يقومون  عمال  عدة 
العامل يف آن واحد  بها  املخطط لرسم عدة مهام يوقم 
كل  ويف  تقرير.  وكتابة  ماكينات  تشغيل  مثل 
هذه احلاالت فإن كل ماكينة أو عامل أو عمل يتم 

متثيله بعمود خاص يف املخطط.

Two Hand Process Chart 6- مخطط اليدين

اليدوية  األعمال  حتليل  يف  مفيد  املخطط  هذا 
املتكررة فهو يرسم ما تقوم به كال من اليد اليمنى 
منتج  عملية يدوية مثل جتميع  أثناء  اليسرى  واليد 
لنا  يوضح  املخطط  هذا  احلاسوب.  على  الكتابة  أو 
أفضل  استخدام  طريق  عن  العملية  لتسريع  فرصا 
شخصا  الحظت  هل  اليسرى.  اليد  وخاصة  لليدين 
احلاسوب؟  مفاتيح  لوحة  على  واحد  بإصبع  يكتب 
إن  به؟  يكتب  الذي  الشديد  البطء  الحظت  هل 
خمططا مثل هذا يساعده على معرفة أنه ال يستخدم 

سوى يد واحدة بل إصبع واحد من يد واحدة.

وتظهر أهمية هذا املخطط يف األعمال املتكررة حيث 
أنه قد يساعدنا على تقليل وقت العمل وهو ما يعين 
الذي  العمل  موازنة  على  وكذلك  اإلنتاجية  زيادة 

تقوم به كل يد.

املثال األول :

متسك  ظلت  اليسرى  اليد  ان  تالحظ  املثال  هذا  يف 
بالغالف طوال العملية. هل ميكن حتسن العملية؟ 
ماذا لو استخدمنا ماسكا للغالف؟ إن هذا سيمكننا 
من استخدام اليد اليسرى يف التجميع وبالتالي تقصري 
ثوان  بثالث  التجميع  وقت  قصرنا  لو  التجميع.   وقت 

لزادت اإلنتاجية حبوالي 25%.

املثال الثاىن :

تقوم  الي  هي  اليمنى  اليد  أن  املثال  هذا  يف  نالحظ 

اجلزء.   بإمساك  تقوم  اليسرى  اليد  بينما  بالتجميع 

ميكن  حبيث  للجزء  ماسك  تصنيع  ميكننا 

االستفادة من كلتا اليدين يف التجميع.

األعمال  متييز  على  كذلك  يساعدنا  املخطط  هذا 

غري الفعالة الي تقوم بها كلتا اليدان. فمثال عملية 

البحث عن املسمار املناسب هي عملية غري فعالة ألنه 

التجميع  بعملية  اخلاصة  املسامري  وضع  ميكننا 

للبحث  حيتاج  فال  العامل  أمام  ثايتة  أماكن  يف 

كذلك  ضائع  وقت  هو  للتفكري  التوقف  واالختيار. 

ألن العملية لومتت طبقا خلطوات حمددة فإن العامل 

يفعله.  فيما  ليفكر  وأخرى  خطوة  بن  يتوقف  لن 

عملية تضبيط وضع جزء بالنسبة جلزء آخر ميكن 

تسريعها بتصميم األجزاء حبيث ال ميكن وضعها إال 

يف الوضع الصحيح. 

لتقليل  يدعونا  املخطط  هذا  فإن  ذلك  على  وعالوة 

وقت  تقليل  فيمكننا  الفعالة.  العمليات  زمن 

جتميعها  يسهل  حبيث  األجزاء  يتصميم  التجميع 

الصحيح.  التجميع  اجتاه  تبن  عالمات  وبوجود 

اليدين بوضع األجزاء  وميكننا تقليل وقت حركة 

يف  ننظر  جيعلنا  اليدين  فمخطط  مناسب.  برتتيب 

أمور دقيقة مل نكن نهتم بها من قبل وهذه األمور قد 

وقد  كبرية  بنسبة  اإلنتاجية  زيادة  على  تساعدنا 

تساعدنا على تقليل جمهود العامل كثريا.

برامج عمل املخططات:     
مواقع ذات صلة:

 Two Hand Process Chart                                                  Edraw
      Max

 Flow Chart .... Mind Tools                                                  Smart
 Draw

 Process Analysis Tools                                                    Flow
Charting

 Flow Chart- Wikipedia                                                  Yed
  Graph Editor
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طرق حتقيق متيز مستدام يف األعمال

بقلم األستاذ عثمان على عبود

لي  سنحت  جدة،  مدينة  يف  املاضي  فرباير  شهر  يف 
لتميز  األول  الدولي  »املنتدى  يف  املشاركة  فرصة 
حتت  السعودية،  العربية  اململكة  يف  األعمال« 

رعاية اجمللس السعودي للجودة.

اجلودة  مبعلومات  للغاية  ثري  املنتدى  كان  وقد 
خالل  املواضيع  من  العديد  فيه  ونوقشت  والتميز 

جلسات املنتدى.

الدكتور  املنتدى  يف  الرئيسين  املتحدثن  بن  من 
تيتو كوني Tito Conti  والربوفسور حممد زائريي 
اجللسة  يف  حتدث  حيث   ،Mohamed ZAIRI 
السابق  الرئيس  هو  الذي  تيتو،  الدكتور  األوىل 
املشهورين  الرواد  وأحد  للجودة  الدولية  لألكادميية 
بن  من  كان  وقد  األعمال  ومتيز  اجلودة  جمال  يف 
جائزة  ومفاهيم  أساسيات  بوضع  قاموا  الذين  األوائل 
تديرها  والتى   )Excellence Award( التميز 
وقد   .)EFQM( اجلودة  إلدارة  األوروبية  املؤسسة 
وهو  زائريي  الربوفسور  الثانية  اجللسة  يف  حتدث 
ورئيس  للجودة   JURAN جوران  كرسي  صاحب 
 )BPM( املمارسات  أفضل  إلدارة  األوروبي  املركز 
ويعترب أحد أفضل املساهمن يف تنفيذ منهجية إدارة 

.)BPM( أفضل املمارسات

مت  ما  بعض  أشارككم  أن  أود  الصدد  هذا  ويف 
املقال  هذا  أخصص  وسوف  املنتدى،  خالل  تقدميه 
القادم  املقال  أما  تيتو.  الدكتور  قدمها  الي  للورقة 
قدمه  الذي  للعرض  اهلل  شاء  إن  خنصصه  فسوف 

الربوفسور زائريي.

لقد كان موضوع العرض الذي قدمه الدكتور تيتو 
حول )طرق حتقيق متيز مستدام يف األعمال(.

قدم  وقد  اجلودة  منافسة  بتعريف  اجللسة  بدأت 
الدكتور تيتو التعريف التالي:

منافسة اجلودة تعين املنافسة املبنية على القيمة الي 
يدركها العمالء وفعالية الوقت/ التكلفة.

وقد ذهب الدكتور إىل التأكيد على أن عدد قليل 
الوصول  يف  سينجحون  الذين  هم  املنافسن  من  فقط 
إىل القمة - والبقاء هناك لفرتة طويلة. ولكن أولئك 
لديهم فرص  القمة  البلوغ إىل  الذين ال جيتهدون يف 
املنافسة  ان  الواقع  يف  الطويل.  املدى  يف  للبقاء  أقل 
االعمال  بيئة  ان  وكما  صعوبة  أكثر  اصبحت 

اصبحت أقل استقرارًا.

وفقًا  التميز  اىل  للوصول  الرئيسي  النجاح  عامل  إن 
تعترب  والذي  التنظيمية،  اجلودة  هو  تيتو  للدكتور 
الصفات  و  اجلودة  انواع  جلميع  بل  لكل  مصدرًا 
اخلدمات،   ، )املنتجات  باملنظمة  الصلة  ذات  اخلاصة 

العالقات، املعلومات، اخل(.

جودة التنظيم تعين الصالحية ألغراض التنظيم وهذا 
يعين:

• األشياء 	 على  التعرف  على  القدرة 
بيئة  يف  بها  القيام  جيب  الي  الصحيحة 
متغرية باستمرار، والقدرة على حتقيقها.

• هناك 	 مالئمة  بطريقة  بذلك  وللقيام 
والكفاءات  املناسبة،  املهارات  إىل  حاجة 
من  فقط  تأتي  ال  القدرة  ولكن  واملوارد. 
والعناصر  املكونات  مجيع  وضع  جمرد 
يكون  أن  جيب  بل  البعض،  بعضها  مع 
هنالك نظام، وهندسة تنظيمية متزامنة.

القضايا  العديد من  تيتو وأبرز  الدكتور  لقد أوضح 
املتعلقة بنماذج إدارة اجلودة الشاملة والتميز أهمها:

أنه ينبغي أن ُينظر إىل مناذج إدارة اجلودة الشاملة 
/ التميز على أنها دليل على مدى صالحية املنظمة 
التنظيمية  لألغراض  مناذج  ليست  وأنها  الغراضها، 
العامة، وال مناذج لألعمال، بل هى مناذج تهدف إىل 

اإلبقاء على املنظمة صاحلة ألغراضها.

حمددة  لفئات  قيمة  إلنتاج  املنظمات  أنشئت  لقد 
الشاملة/ اجلودة  )ادارة  النموذج  يعرب  املواضيع.  من 
التميز( عن األغراض واألهداف املستمدة من سياسات 
املنظمات والي ينبغي أن تقود بعد ذلك إىل حتديد 
الي  القيم  إىل  باإلضافة  املصلحة  وصاحب  العميل 

حيتاج إليها األخري.

من الناحية األخرى ينبغي أن يساعد النموذج )ادارة 
اهلندسة  إنشاء  على  أواًل  الشاملة/التميز(   اجلودة 
التنظيمية الالزمة جلعل املنظمة قادرة على حتقيق 
القيم  خللق  ادارتها  على  املساعدة  وثانيًا  اغراضها، 

املتوقعة.

وفيما يتعلق باهلندسة التنظيمية، جيب أن يساعد 
حتديد  على  التنفيذين  املسؤولن  كبار  النموذج 
اختياراتهم. ومن حيث التنظيم ميكن أن يتم ضبط 
النموذج نفسه حسب الطلب ليتناسب مع اخلصائص 

احملددة للمنظمة.

يكون  أن  جيب  التشغيلية  باإلدارة  يتعلق  وفيما 
أنشطة  مراحل  مجيع  خالل  فعااًل  دلياًل  النموذج 
توليد القيمة وفقًا ملنهجية  دورة: التخطيط .العمل 

:)PDCA( اإلختبار- اختاذ القرار -

• أن 	 ينبغي   Plan اخلطة  مرحلة  يف 
قيم  فهم  على  املدراء  النموذج  يساعد 
وجيب  والتوقعات،   / املطلوبة  املنظمة 
مهارات  ضوء  على  النتيجة  مناقشة 
اسرتاتيجيات  الكفاءات،  املنظمة، 
والي  واخلطط،  األهداف  الغايات،  حتديد 
املرحلة  لتوجيه  منارات  تصبح  بدورها  

املقبلة.

• يف مرحلة العمل DO جيب توجيه املدراء 	
جتاه األهداف والغايات، حيث تبدأ النتائج 
املقارنات  إجراء  مع  الظهور،  يف  املستمرة 

بن النتائج واألهداف.

• مرحلة االختبار Check هلا أهمية خاصة 	
بالنسبة للتحسن حيث ينبغي استخدام 
بشكل  الذاتي(  )التقييم  التدقيق 
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منهجي.

• أيضا 	 وهي  ؛   Act القرار  اتخاذ  مرحلة 
هامة لتوطيد التحسينات.

لنماذج  املنتظم  االستخدام  فإن  العموم،  وجه  وعلى 
مراحل  مجيع  يف  التميز   / الشاملة  اجلودة  إدارة 
بأهمية  علم  على  اإلدارة  جيعل  أن  جيب  األنشطة 
بن  األحيان  من  كثري  يف  املعقدة  العالقات  فهم 

اإلجراءات الي اختذتها اإلدارة وبن النتائج.

حتدث الدكتور تيتو أيضًا عن كيفية حقن نظام 

ووصف  الشاملة  اجلودة  إدارة  مناذج  يف  التفكري 
األنواع املختلفة لألنظمة والي تشمل:

1- االنظمة االلية )امليكنة( - العقل خارج النظام.

2- األنظمة العضوية املتحركة - )البرش والحيوانات 
الراقية(، العقل هو جزء من النظام 

)املنظامت   - العقول  املتعددة  األنظمة   .-3
عىل  النظام  يشتمل  والثقافية(،  االجتامعية 
عقول متعددة. ال غنى للقيادة عن الرتكيز عىل 

األهداف املشرتكة وتوجيه العقول إليها.

من  الثالث  النوع  على  تيتو  الدكتور  ركز  لقد 
أو  والثقايف  االجتماعي  النظام  )مناذج  األنظمة 
هذا  بأن  يعتقد  ألنه  نسبًة  العقول(،  املتعدد  النظام 
إن  الوحيد.  اخليار  يصبح  سوف  النماذج  من  النوع 
عبارة »متعدد العقول« توضح لنا السبب: وحيث أن 
والتى  احلرة،  العقول  من  مكونة  البشرية  األنظمة 

تقبل او ترفض االنضمام إىل قيم وأهداف اجملموعة.

يقبلون رمسيًا هذه  الذين  أولئك   ولكن، حتى بن 
أهداف  يف  للمساهمة  الدافع  فإن  واألهداف،  القيم 

املنظمة ميكن أن خيتلف بدرجة كبرية.

وهنا يأتي حتدي القيادة: أي جعل العقول الكثرية 
التعاوني  اجلانب  يربز  هنا  االجتاه.  نفس  يف  تلتقي 
إلدارة اجلودة، وكذلك احلاجة إىل تعليم خاص حول 

إدارة األنظمة املتعددة العقول.

»عندما يكون خفض التباين هو القضية األساسية 
فإن اآلالت تعترب أفضل من األشخاص، ولكن عندما 
خيار  هناك  فليس  ذكي،  عمل  املطلوب  يكون 

علق  احلكيمة  الكلمات  وبهذه  لالنسان«.  بديل 
الدكتور تيتو قائاًل:

النظام  أي  املتبادلة  وعالقاتهم  األشخاص  إن 
االجتماعي والثقايف للمنظمة يف جمتمع قائم على 
ينبغي  بالتالي  الرئيسية.  األصول  من  يعترب  املعرفة 
شكل  على  وثقافتها  املنظمة  هوية  تشكيل 
واإلبداع  التنظيمي  التعلم  فيه  يزدهر  جامع«  »وعاء 

املنتشر )لتحقيق التحسن املستمر واالبتكار(.

هى  القيمة  توليد  يعترب  التنظيم  هذا  مثل  يف 
وأصحاب  للعمالء  االساسية  والقيمة  اللعبة،  اساس 

املصلحة واملنظمة نفسها.

ميكن إعتبار النظام االجتماعي والثقايف للمنظمة 
مبثابة تربة يتم فيها بذر املعرفة والتكنولوجيا. فإذا 
كانت الرتبة خصبة، فإن القيمة التنافسية للعمالء 
يف شكل منتجات وخدمات ودعم ميكنها أن تنمو.

إن النظام اآللي )أنظمة امليكنة( إذا ما مت تصميمه 
هلا  املخطط  القيمة  يوفر  أن  يتوقع  صحيح  بشكل 

)داخل النطاق احملدد له(.

خمتلفة،  والثقافية  االجتماعية  النظم  أن  حن  ويف 
سواء  حد  على  هلما  واحلرية  البشري  الذكاء  أن  إال 
إن  القيمة.  توليد  على  كبري  وإجيابي  سليب  تأثري 
دائما  كان  البشرية  األخطاء  من  واحلد  السيطرة 
فضاًل  اجلودة،  إدارة  يف  أساسية  قضية  يشكل 
عن تعزيز قدرات املساهمة الفردية من خالل التعليم 
والتدريب. إن نظرة املنظمة  لألنظمة جيب ان تركز 

قدرات  زيادة  والعمل على كيفية  العالقات،  على 
توليد القيمة من خالهلا.

خصائص  من  مزيج  ليست  األنظمة  خصائص  إن 
األجزاء املكونة هلا. بل إنها غالبًا ما تكون نتائج ال 
ميكن التنبؤ بها من العالقات املوجودة بن أجزائها؛ 

كما قال الدكتور تيتو.

أعضائها.  بن  التضافر  حصيلة  هو  املنظمة  متيز  إن 
جاهدين  يسعون  الذين  القادة  على  ينبغي  بالتالي 
األوىل  مسؤوليتهم  جيعلوا  أن  التميز  إىل  للوصول 
إنشاء مستويات عالية من التضافر اإلجيابي من خالل 

شبكات توليد القيمة العالية.

على  الضوء  بتسليط  ورقته  تيتو  الدكتور  إختتم 
املشاكل الي تواجهها املنظمات الصغرية والكبرية.

مواكبة  »صعوبة  أن  تيتو  الدكتور  ويرى 
املوارد،  وحمدودية  السوق،  وتغريات  التكنولوجيا 
العقبات  هي  املتخصصة«  املهارات  إىل  واالفتقار 
للمنظمات  بالنسبة  التميز  طريق  على  الرئيسية 

الصغرية وقد مسى هذه العقبات باملشاكل الفنية.

املؤسسات  أن  حن  يف  ذلك،  من  العكس  وعلى 
املقام األول من مشاكل  الكبرية تعاني عادًة ويف 
وشح  األنشطة  جتزئة  مثل  وإدارية  تنظيمية 
الوظيفية  الوحدات  بن  التعاون  وانعدام  االتصاالت 

والي تعترب من أهم املشاكل.

 مقاالت تقنية يف اجلودة
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نظام املعرفة العميقة
The System of Profound knowledge

الجزء األول ) معرفة النظام (

بقلم: مهندس / جمدى خطاب

 مقاالت تقنية يف اجلودة

  SPC على الرغم من أن الضبط اإلحصائي للعمليات
يوجد  أنه  إال  واملنظمات  الشركات  بعض  فى  جنح 
الكثري من حاالت اإلخفاق فى تطبيقه فى شركات 
ومنظمات كثرية أخرى. والسؤال هنا ما هو سر عدم 
الكثري  يعتقد  والشركات؟  املنظمات  تلك  جناح 
اإلخفاق  هلذا  الرئيسي  السبب  أن  اجلودة  علماء  من 
تعي  ال  القيادات  هذه  وأن  الشركات  هذه  قيادة  هو 
أن اجلودة أكرب من جمرد ضبط إحصائي للعمليات 
وأن حماولة متثيل دور أن خرائط الضبط اإلحصائي 
دور  هو  عالية  جودة  لتحقيق  السبيل  هي  للجودة 
قاصر ومبنى على عدم دراسة واقعية وعدم احملاولة 
والي  الصحيحة  البداية  تبدأ  أين  من  لفهم  اجلادة 
ميكن هلا أن تضع تلك الشركات واملنظمات على 

الطريق الصحيح. 
 فبعد سنن من العمل املضين والشاق فى جمال اجلودة

إدوارد  الدكتور/  املشهور  األمريكي  العامل  توصل   
فى  مدوي  تأثريا  أحدثت  التى  نظريته  اىل  دمينج 
وهى”  واملنظمات  الشركات  وإدارة  اجلودة  عامل 
رجل  دمينج   / د  كان  وقد  العميقة”  املعرفة  نظرية 
قوى املالحظة ويرجع إليه الفضل فى املساعدة على 

النهضة احلديثة لليابان وإعادة بنائها بعد
 احلرب العاملية الثانية.

واملهندسن  العلماء  إحتاد  قام  عندما  القصة  وتبدأ   
الياباني بدعوة د / دمينج اىل اليابان عام 1950 حيث 

قام بتعليم 

املدراء واملهندسن املسؤلن التنفيذين فى الصناعات 

للعمليات  اإلحصائي  الضبط  أساسيات  اليابانية 

وترك  د / دمينج أثر وبصمة عميقة فى عقول كل 
قوى  وحافز  هائلة  دفع  قوة  وأعطاهم  املشاركن 
فى  للعمليات  اإلحصائي  الضبط  أساليب  إلستخدام 
ضبط اجلودة للصناعات اليابانية. ثم عاد د / دمينج 
مرة أخر اىل أمريكا وبدئت شهرته تزداد ويكون له 
مكانا مرموقا بن العلماء األمريكين. وأمضى د / 
دمينج أعوام عدة يطور فى طريقة تساعد املنظمات 
والعشرون  احلادي  القرن  دخول  على  والشركات 
التى  الطريقة  هذه  تزال  وما  ومتطور.  جديد  بفكر 
وقد  اليوم.  حتى  ومطبقة  مستخدمة  اليها  توصل 
وهى  جديدة  وطريقة  مفهوم  اىل  دمينج   / د  توصل 
 The System of    ( أو   “ العميقة  املعرفة  نظام   “
النظام  هذا  أثبت  حيث   )  Profound knowledge
للشركات  املستمر  والتطوير  النجاح  على  قدرة 
واملنظمات التى قامت بتطبيقه.ويتكون هذا النظام 

من أربع أجزاء ) أو مناطق ( أساسية وهى :-

 knowledge of a system         1- معرفة النظام

 knowledge of variation      2- معرفة التباين

 Theory of  knowledge      3- نظرية املعرفة

knowledge of psychology     4- معرفة النفسية

نفهم  أن  علينا  حيب  العميقة  املعرفة  نظام  ولفهم 
كذلك  النظام.  من  اهلدف  هو  وما  النظام  هو  ما 
الفائدة  أن  ندرك  وأن  التباين  هو  ما  فهم  علينا  جيب 
لدور  إدراكنا  من  تأتى  الفهم  هذا  وراء  من  احلقيقية 
الناجحة  القيادة  هذه  تستطيع  وكيف  القيادة 
فهم نظرية  كذلك جيب علينا  اآلخرين.  التأثري فى 
تفهم  لدينا  يكون  أن  جيب  النهاية  وفى  املعرفة 

للدوافع واحلالة النفسية.

بالضرورة  ليس  أنه  هو  هنا  عنه  التنويه  نود  وما 
ولكن  األربع  النقاط  هذه  فى  خرباء  نكون  أن 
منها.  جزء  كل  عن  مناسبا  قدرا  نعرف  أن  يكفينا 

وذلك ألنها مرتابطة.

ثالث  أو  حلقتن  على  املوضوع  هذا  نتناول  وسوف 
شرحه  فى  لإلستفاضة  وذلك  متتالية  حلقات 
وتوضيحه وسوف نبدأ معا هذه احللقة بتناول اجلزء 

األول من املوضوع وهو:- 

knowledge of a system  معرفة النظام 

املقولة  هذه  لكم  أقدم  احللقة  هذه  نبدأ  أن  وقبل 
الشهرية لدكتور/ دمينج والي يقول فيها 

) أن تفعل ما مبقدورك مل يعد كافيا ولكن جيب 
عليك أن تعرف ما تفعل وأنك حتاول لتعرف ( .

1 .Defining The System  1.تعريف النظام

معقد  ترابط   ( بأنه  النظام  دمينج   / د  عرف  وقد 
ملحاولة  معا  تعمل  والتي  وظيفيا  مرتابطة  ملكونات 

إنجاز هدف النظام (

وأغلب الناس املتفقون فى الرأي معه يرون أن النظام 
عليهم  جيب  والذين  واملنظمة  والزبائن  املوردون  هو 
النظام  من  املنشود  اهلدف  اىل  للوصول  سويا  العمل 

والشكل التالي يعطى تصور للنظام 

نعطى  أن  نستطيع  فإننا  التصور  هذا  على  وبناءا 
بعض األمثلة لنماذج توضيحية للنظام .

من  والي  طريان  شركة  صناعة  عن  مثال  ولنتحدث 
النظام  هذا  مكونات  حيث  نظام  متثل  أنها  احملتمل 

هي:- 

شركة الطريان وتشمل ) املوظفون فى . 1
الشركة من طيارين , مضيفات , عمال 

خدمات وغريهم (

املوردون اىل شركة الطريان وهم ) الشركات . 2
املصنعة للطائرات , شركات إمداد الطعام 

واألغذية , مطارات املدينة وغريها (

الزبائن وهم ) مسافرون عمل , مسافرون فى . 3
رحالت ترفيهية وغريها (

وكاالت تنظيمية حكومية ) تنظم قواعد . 4
وعالقات الطريان وتوفر األمان (

حقا  أنها  جند  املكونات  هذه  كل  الحظنا  لو 
مرتابطة معا وتؤدى هدف واحد هلا وهو خدمة مسافر 
لصناعة  نظام  هذا  يكون  أن  جدا  املمكن  ومن 
شركة طريان واحدة. ولكن جيب علينا أن نالحظ 

أنه ليس نظاما لكامل صناعة شركات الطريان.

- كل منظمة هي فى حد ذاتها نظام ومن املمكن أن 
تكون جزء من نظام أوسع ونالحظ هنا أن املنظمة 
بتحويلها  وتقوم  مورديها  من  التى تستقبل مدخالت 
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وهذه  نظام  هي  عملياتها  خالل  من  خمرجات  اىل 
احلقيقة ميكن تطبيقها على التصنيع أو اخلدمات 

أو التعليم أو اهليئات احلكومية.

ببساطة  العملية  وتعريف  عملياته  نظام  ولكل 
هي ) عمل بسيط والي ميكن أن تكون جزء واحد 
من وظيفة لشخص ما داخل النظام ( ولكل عملية 
أن  ميكن  العملية  ومدخالت  وخمرجات,  مدخالت 
والي  معلومات  أو  خدمات  أو  سلع  صورة  فى  تكون 
 , العملية  بواسطة  أخرى  صورة  اىل  حتويلها  يتم 
من  نهائي  كمنتج  خدمات  أو  سلع  على  وللحصول 
العمليات, واخلرج  العديد من هذه  اىل  نظام  حنتاج 

عمليات  أو  لعملية  الدخل  هو  يكون  عملية  من 
تنشئ  ببعض  العمليامتتصلة  هذه  وكل   , أخرى 
النظام  نظام مركب ومتكامل ويكون اهلدف من 
عالية  كفأه  ذات  نهائية  خدمة  أو  منتج  تقديم  هو 
التالي  تكلفة.والشكل  بأقل  أى  واقتصادية, 

يعطى تصور مبسط للعملية 

العمليات  نظام  أى  فى  أنه  نالحظ  أن  علينا  وجيب 
ولكن  البعض  بعضها  عن  مستقلة  ليست  الفردية 
درجة  كانت  وإن  بينهم  اعتمادية  وجود  من  البد 

االعتمادية متغرية من حالة اىل أخرى.

فى  واحدة   ) عملية   ( نقطة  على  فعل  أو  تأثري  وأي 
 , األخرى  النقاط  تأثري على  النظام سوف يكون هلا 
ما  بتأثري  النظام  داخل  ما  عملية  على  تأثرينا  فعند 
فالبد أن يتبع هذا التأثري تأثريا على النظام ككل, 

لكن هذا التأثري قد يأخذ وقتا لكي يتضح أثره ولن 
التأثري  .وذلك ألن هذا  يكون هناك تقييم فوري هلا 
رمبا يظهر فى مكان آخر أو فى عملية آخري بعيدة 
فرتة  بعد  قلنا  كما  أثره  يظهر  أو  التأثري  نقطة  عن 
العمليات  ترابط  يوضح  التالي  والشكل  الزمن.  من 

وإتصاهلا ببعض داخل النظام

The Aim of a System  2-1- الهدف من النظام

نعود مرة أخرى للحديث عن النظام وما هو اهلدف من 

النظام وهل بالضرورة أن كل تركيبة من املوردون

 واملنظمة والعمالء هي نظام أم أنه إلكتمال صورة

 النظام فأن هناك بعض املكونات أو العوامل األخرى 

أن  رأيه  وكان  النقطة  هذه  عن  دمينج  د/  حتدث 
املفتاح 

 األساسي لفهم ما هو النظام يكمن فى معرفة ما هو ) 
اهلدف ( من النظام أو ما هو الغرض األساسي  من النظام 

والذي بدونه ال يكون هناك نظام باملعنى املقصود.

عليه  وبناءا   ) إليه  يتطلع  مرموق  شئ   ( هو  واهلدف 
فأن اهلدف جيب أن يشمل املستقبل وبعض األشياء 
اىل  يبلغ  أن  وجيب  املنظمة  فى  العاملن  عن  األخرى 
تفهم  على  التأكيد  مع  باملنظمة  العاملن  كل 

اهلدف لكل شخص باملنظمة .

وقد قام د / دمينج بالرتكيز على هذه النقطة كثريا 
أثناء مساعدته لليابانين وإستطاع أن يوصلها إليهم 
.فقد متكن  األثر بعد ذلك  أبلغ  له  متاما مما كان 
اليابان  اليابانين “ أن النظام هو  د / دمينج أن يقنع 
ألن  اليابان  دفع  على  ساعد  الذي  السر  هو  وهذا   “
تكون قوة إقتصادية عظمى ولكن لنأتي للسؤال 

اهلام “ اليابان كانت النظام “ فما هو اهلدف ؟ 

وقد أجاب د / دمينج على هذا السؤال بأن اهلدف جيب 
أن يكون  “املثالية للنظام عرب الوقت “ واملثالية هي 
النظام  مكونات  لكل  اجلهود  تنسيق  “عملية 
على  دمينج   / وشددد  املنشود”  اهلدف  إجناز  أجل  من 
ولنأخذ   - ذاتي”  تقييم   “ للهدف  يكون  أن  ضرورة 
مثاال لتوضيح معنى اهلدف وأن نص اهلدف قد حيوى 
من  ضمنيا  تفهم  والي  املعاني  من  والعديد  العديد 
البضائع  لنقل  شركة  عن  مثال  حتدثنا  .فلو  اهلدف 
 “ وهو  الشركة  هلذه  املعلن  اهلدف  على  وأطلعنا 

تقديم خدمة أفضل وأفضل “ فأن ما نفهمه هو :-

نقل وتسليم البضائع بأمان . 1
فى . 2 التسليم  عملية  إلمتام  املستمر  التحسن 

الوقت احملدد
حتقيق أقل تكلفة بالنسبة للشركة الناقلة . 3

للبضائع
عالي . 4 مستوى  وعلى  كرمية  حياة  توفري 

للموظفن العاملن فى الشحن والنقل.
محاية البيئة.. 5

   - مثال أخر وهو عن نظام لشركة حكومية لإلمداد 
املتوقع؟  النظام  هدف  هو  فما  الكهربائي.  بالتيار 
بإمداد   “ الشركة  تقوم  أن  هو  املتوقع  اهلدف  نعم 

إنقطاع  بدون  الكهربائي  بالتيار  املستهلكن 
الشركة  بن  العالقة  فى  األول  اهلدف  هو  وهذا   “
هلذا  مكملة  أخرى  أمور  تأتى  ثم  واملستهلكن. 
حيصلوا  أن  يودون  املستهلكن  أن  وهى  اهلدف 
على هذه اخلدمة بأقل تكلفة ممكنة “ ياريت لو 
تكون جمانية “ والشركة من جانبها تريد أن تزيد 
معدالت االستهالك ألقصى حد ممكن وأن ختفض 

التكلفة ألقل قيمة ممكنة. وهكذا.

لكي  السابقن  املثالن  من  واضح  هو  كما   -
يتطلب  ذلك  فأن  النظام  من  اهلدف  حتديد  نستطيع 
وبناءا  النظام  مكونات  كل  بن  موازنة  عمل  منا 

عليه يتم حتديد اهلدف.

1-3 Boundaries Of a System  حدود النظام

النظام  معرفة  موضوع  فى  أخرى  نقطة  اىل  لننتقل 
حيث توجد جزئيتن مهمتن جدا وعلى درجة عالية 
من التأثري على مدى فهمنا للنظام وهما مؤثرتان جدا 

فى بداية تطبيق ) نظام املعرفة العميقة ( أال وهما:-
• 	 Defining The النظام   حدود  تعريف 

Boundaries Of a System
• 	Defining The Aim  تعريف اهلدف

 Defining The  أوال:- تعريف حدود النظام 
Boundaries Of a System

    بفرض أن لديك شركة شحن ونقل ملنتج ما. فبداية 
الشركات  من  النوعية  هذه  مثل  تعترب  هل  نسأل 
نظام , وإذا أفرتضنا أنها نظام فهل هذا النظام هو هذه 
الشركة فقط مع مورديها وزبائنها. أم هل النظام هو 
ما يشمل كل شركات شحن ونقل نفس املنتج أو 
عموما شركات الشحن والنقل واملوردون والزبائن ؟ 
هذا السؤال غاية فى األهمية واإلجابة عليه جد هامة. 
مثل  على  جيب  فإنه  الثانية  هي  اإلجابة  كانت  ولو 
وأنه  هلا  منافسن  هناك  أن  تعرف  أن  الشركة  هذه 
رمبا جيب عليها العمل سويا مع هؤالء املنافسن من 

أجل حتسن هذا النظام ككل.

يدعمون  الذين  الناس  من  دمينج   / د  كان  وقد   -
مع  حتى  وتعاونهم  الشركات  عمل  فكرة 
منافسيهم وذلك من أجل حتسن النظام والبقاء علي 
املدى الطويل وقد كان يعتمد فى فلسفته هذه على 
أن التعاون بن املنافسن ميكن أن يساعدهم على 
واالحتكار  السعر  تثبيت  مثال  منها  كثرية  أشياء 
للمنتجات. وطبقا هلذه الرؤية لدكتور / دمينج فإن 
كل شركة تعترب مكون واحد فى النظام. وجيب 
دنيا  فى  البقاء   “ وهو  اهلدف  نفس  هلم  يكونوا  أن 
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ألنفسهم  واحلصول  ممكنة  فرتة  ألطول  األعمال 
أقصى  على  وجملتمعهم  وملورديهم  وملستهلكيهم 

إستفادة ممكنة للجميع “

 Defining The Aim  ثانيا:- تعريف الهدف 

العوامل املهمة جدا لنجاح أى نظام  تعريف اهلدف من 
وجيب أن يكون اهلدف واضح للجميع ويعرفه ألن 
هذه النقطة على وجه التحديد حيدث فيها الكثري 

من أللبث لدى البعض. 

وتصيغها  هلا  اجلودة  سياسة  تضع  املنظمات  فبعض 
واملدقق  الشئ  بعض  غامض  يكون  قد  مفهوم  فى 
هلذا املفهوم قد ال يعرف ما هو هدف هذه املنظمة. وفى 
تكون  والعبارات  السياسات  هذه  أغلب  أن  الواقع 
املوظفينغري  وأغلب  أخرى  اىل  منظمة  من  متباينة 
فهم  وبالتالي  والعبارات  السياسات  هلذه  متفهمن 

يفتقدون  معرفة اهلدف وبالتالي دورهم فى إجنازه.

سهل  بأسلوب  مصاغ  اهلدف  يكون  أن  جيب  لذلك 
فهمه  من  باملنظمة  شخص  كل  ليتمكن  وواضح 
واملوردون  املوظفن  اهلدف  هذا  يشمل  أن  وجيب 

والزبائن.

منظمة  لكل  واملوجه  اجلزئية  هلذه  اهلام  والسؤال 
عملك  هو  ما   “ هو  والبقاء  النجاح  لتحقيق  تسعى 
عليه  أجبت  لو  الذي  السؤال  هو  هذا  ؟   “ األساسي 

بوضوح تستطيع أن تضع هدفك.

السؤال  هذا  على  واإلجابة  النقطة  هذه  ولتوضيح 
مأساوي.  الشبه  املوقف  هذا  اىل  معي  أخذكم  سوف 
كانت  ما  فرتة  فى  السيارات  كل  أن  يعلم  كلنا 
كطريقة  فقط  الكاربرياتري  بنظام  تعمل 
اإلحرتاق  غرفة  اىل  املغذى  الوقود  خللط  مستخدمة 
مصنعو  قام  املسلمة  هذه  على  وبناءا  احملرك  داخل 
وواصلو  ونظامهم  أهدافهم  بوضع  الكاربرياتري 
أحباثهم والعمل املستمر على تطوير صناعته فماذا 
حدث؟ حدث إبتكار جديد, وهو إبتكار نظام حقن 
املاضي  من  شئ  الكاربرياتري  نظام  وأصبح  الوقود 
نفسها  للكاربرياتري  املصنعة  الشركات  ووجدت 
غري  تكون  تكاد  حقيقية  منافسة  موضع  فى 
املوقف  هذا  إزاء  يصنعون  ماذا  وفكروا  متكافئة 
خطأ  على  واملبنى  املتوقع  قرارهم  واختذوا  اجلديد 
مواصلة  هو  القرار  وكان  البداية  منذ  إسرتاتيجي 
وضع  اىل  الوصول  أمل  على  الكاربرياتري  تطوير 
ميكنهم من منافسة نظام احلقن اجلديد. لكن ماذا 
والي  أسواقهم  فقدو  أنهم  النتيجة  النتيجة؟  كانت 
قليال  ولنتفكر  اجلديد.  اإلبتكار  لصاحل  ذهبت 
الصحيح  والعمل  الفعل  رد  هو  ما  نفهم  أن  وحناول 

الذي كان جيب عليهم فعله . نعم كان عليهم أن 
يفكروا فى إجياد طرق أفضل 

“ لوضع اخلليط الصحيح من الوقود فى غرفة اإلحرتاق 
“ وقد كان اخلطأ االسرتاتيجي القاتل الذي وقع فيه 
الكاربرياتري  بأن  سلموا  أنهم  الكاربرياتري  صانعوا 
نظمهم  وبنو  الوقود  خللط  الوحيدة  الوسيلة  هو 
ووضعوا أهدافهم على ذلك ووضعوا اخلطط لتطوير 
هذا الكاربرياتري ولكنهم فعال نسوا “ ما هو الغرض 
هو  ما   “ نسو   “ للكاربرياتري  األصلي  اإلستخدام   و 

عملهم األساسي “.

هلذا فأن تعريف عملك األساسي هو املفتاح رقم واحد 
لوضع هدف لنظامك .

 Defining your basic business is   (
 one key to setting the aim of the
هذا  تعرف  أن  جدا  املهم  من  كذلك   .)  system.
معك  يعملون  الذين  الناس  لكل  األساسي  العمل 
النظام,  داخل  يعملون  أنهم  متفهم  تكون  وأن 
قد  مثال  فأنت  النظام.  على  تعمل  التى  هي  واإلدارة 
هو  ما  تعرف  وال  ما  منظمة  فى  تعمل  نفسك  جتد 
إدارتك  دور  هو  وما  املنظمة  هذه  فى  بالضبط  دورك 
جتد  وقد  باألساس  وأهدافها  منظمتك  دور  هو  وما 
واحلصول  العمل  جملرد  باملنظمة  يعمل  الكل  أن 
هذه  حتقيق  سبيل  فى  منشغل  والكل  راتب  على 
األهداف اخلاصة جدا ولكن ليس فى سبيل حتقيق 
نفسك  جتد  وقد  ككل.  للمنظمة  العام  اهلدف 
كذلك تعمل فى املنظمة وأنت ال تعلم عن موقفها 
شئ وخاصة فيما يتعلق بنجاح أو فشل املنظمة وقد 
يكون من األسرار التى ال جيب أن يعلمها أحد سوى 
اإلدارة العليا وصاحب املنظمة فقط  هو املوقف املالي 
وما  جناح  حتقق  هي  وهل  للمنظمة  واإلسرتاتيجي 
مقداره أم هي فى موقف متأزم وال جتنى سوى الفشل 
وعلى  املوظفن  كل  على  ينعكس  سوف  ما  وهو 
وارتباطاتهم  حياتهم  وفى  املنظمة  داخل  مستقبلهم 

املنظمات  فيها  اخلارجية. لعل كل هذه أخطاء تقع 
ولعلنا كذلك نرى هذا اخلطأ بوضوح كبري جدا فى 
أغلب منظماتنا وشركاتنا فى عاملنا العربي بصفة 

عامة واملصري بصفة خاصة.

Optimize The System  4-1- تحسني النظام

 بعد تعريف حدود النظام وتعريفها جيدا يتم وضع 
اهلدف ومن ثم تأتى وظيفة اإلدارة لتحسن هذا النظام 
كماكينة  العمل  اىل  املنظمة  وتوجيه  لتشغيل 
وذلك للسعي فى طريق حتقيق مثالية النظام وهذه 
املثالية للنظام ممكن أن نشبها مبنظومة تعمل مع 
هو  لذلك  تشبيه  وأبسط  وتوافق  تناغم  فى  بعضها 
منظومة من الرتوس و التى تعمل معا لتحقيق هدف 
معن فلكي تعمل املنظومة جيب أن يكون هناك 
مصدر للقيادة بها وجيب أن تكون كل الرتوس فى 
حالة تعشيق معا على حسب احلركة املطلوبة حبيث 
يتم نقل احلركة من ترس اىل أخر بسالسة وتلقائية 
تامة. وهذا ما جيب على املنظمة أن تراعيه فى كل 
األعمال.  فى  واإلنسيابية  التوافق  مدى  وهو  أعماهلا 
لكن لألسف هذا غالبا ال حيدث فى أغلب املنظمات 
على  عملياتها  وكفأة  جودة  اىل  ينظر  أغلبها  وأن 

املدى القصري وليس على املدى الطويل.

•  ولتحسن النظام واإلدارة جيب مراعاة األتي:-	

ما . 1 على  باملنظمة  العاملة  القوى  تعريف  جيب 
هو النظام وما هي أدوارهم التى  يؤدونها داخل 
باملنظمة جيب عليه  وأن كل شخص  النظام 
يكون  وأن  وظيفته  فى  يؤدى  ماذا  يعرف  أن 
التدريب  هناك تدريب وظيفي وأن يوضح هذا 
لكل شخص ما هو عمله وليس فقط كيف 

يؤدى عمله

جيب أن تدرس العالقة بن املكونات املختلفة . 2
هناك  أن  تدرك   أن  جيب  واإلدارة  للنظام. 
التحسن  وأن  املكونات  هذه  بن  تفاعل 
لكل مكون على حدا لن يكون فى معظم 
احلاالت حتسن للنظام. وأنك إذا أردت حتسن 
النظام فالبد أن يكون ذلك لكل مكوناته 

األساسية.

جيب معرفة أن املثالية والتحسن للنظام تعنى . 3
اإلنتقال من حالة املنافسة بن األقسام واإلدارات 
وذلك  التعاون,  اىل  النظام  داخل  واملوظفون 
والشريفة  اجلادة  املنافسة  أن  من  الرغم  على 
نقصده  ما  ولكن  ومطلوب  جيد  عامل  هي 
املصلحة  على  العامة  املصلحة  تغليب  هو  هنا 
الشخصية أو مصلحة اإلدارة أو القسم من أجل 

إجناح النظام.

كل . 4 بن  تعاون  هناك  يكون  أن  جيب 
بن  احلواجز  وتكسري  النظام  مكونات 
األقسام  و اإلدارات وأن نعى جيدا أنه من النقاط 
كسر  هي  النظام  وحتسن  لتطوير  املؤثرة 
لألسف  لكن  املختلفة.  عملياته  بن  احلواجز 
فإن هذا صعب بعض الشئ فى أغلب املنظمات 

والشركات ويأخذ وقت

و الشئ األصعب هو كسر احلواجز بن املنظمة . 5
و املوردين واملستهلكن.
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حتسن . 6 هناك  يكون  لن  أنه  معرفة  جيب 
حيوي  و  هام  جزء  وهو  توجيه  بدون  للنظام 
تقييم  أن  اإلدارة  فعلى  اإلدارة.  مسئولية  من 
حتسن  ضوء  فى  وذلك  بإستمرار  سياستها 

النظام. 

األحيان . 7 أغلب  فى  وتطويره  النظام  لتحسن 
حنو  مصريية  قرارات  إختاذ  علينا  يكون  قد 
إختاذ  على  الشجاعة  يتطلب  مما  التغيري 

القرارات وعدم الرتدد.

على اإلدارة العليا والقيادات داخل املنظمة أن . 8
سببها  املنظمة  فى  املشاكل  أكثر  أن  تعلم 
الرئيسي أن أجزاء النظام ختفق فى العمل سويا 
يشكل صحيح وأن القليل من هذه املشاكل 
يعنى  ما  وهذا  النظام  داخل  العاملن  من  يأتي 
أن اجلزء األكرب من املشاكل يعود اىل الذين 
اإلتهام  بأصابع  هنا  ونشري  النظام  هذا  وضعوا 

مباشرة اىل مسئولية اإلدارة عن ذلك.

جيب معرفة أن اإلعتماد على مبدأ الرتبح على . 9
املدى القصري لن حيسن النظام.

أن . 10 باملنظمة  العاملون  كل  يعلم  أن  جيب 
وأن  النظام وحتسينه هو جناح للكل  تطوير 

من  خاسر  يوجد  وال  فائزون  النهاية  فى  الكل 
وراء حتسن النظام.

Initial steps   5-1- الخطوات املبدئية ملعرفة النظام

نعرض هنا ملخص للخطوات املبدئية و التى  
جيب أن تتخذها أى منظمة حنو معرفة النظام

وحتديد هدفه ومن ثم حتسينه:-
1- تعريف حدود النظام هو نقطة البدء األوىل 

ومن احملتمل أن يكون حد النظام للمنظمة هو
املنظمة ومستهلكيها ومورديها والعاملون فيها 

وذلك فى الوقت احلالي , وفى املستقبل رمبا 
تتغري لتشمل أيضا املنافسن. والعمل مع 
موردون يفهمون نظام املعرفة العميقة هو

 ضرورة. وقد جيب عليك أن تعلم مورديك وزبائنك 
وذلك حرصا على حتقيق أهدافك وجناح نظامك.

يشمل  عادة  واهلدف  النظام,  من  اهلدف  عرف   -2
وخفض  األساسية  أعمالك  يف  املستمر  التحسن 
التكلفة وحتسن مستوى معيشة املوظفن وعلى 
العليا  واإلدارة  للمستقبل.  اإلبداع  يشمل  أن  اهلدف 
جيب أن تطور اهلدف ومن ثم تسأل املوظفن والزبائن 
كلما  اهلدف  تطوير  فى  للمساهمة  واملوردون 
هذه  ليعكس  يراجع  ان  جيب  واهلدف  أمكن. 
أال  جيب  اهلدف  ان  وهى  أخرى  هامة  نقطة  املساهمة. 
يصاغ وحيدد فى صورة صلبة جامدة حتى إذا حدثت 
املمكن  من  فيكون  املنظمة  ظروف  فى  ما  تغريات 
على  اهلدف  حيث  وأن  تغريه,  أو  اهلدف  هذا  حتديث 
على  وليس  الطويل  املدى  على  املستمر  التحسن 

املدى القصري فحسب.

هو  وما  النظام,  هو  مبا  لديك  العاملة  القوى  أعلم   -3
وأعلم  اهلدف  وإجناز  لتحقيق  دورهم  هو  ما  و  اهلدف 
يكون  لن  جمردة  بصورة  املعلومات  هذه  تبليغ  أن 
فهم  لديه  يكون  أن  جيب  موظف  فكل  كايف. 

وجناح  اهلدف  حتقيق  فى  ودوره  يفعله  ملا  شامل 
النظام.

وغري  مكوناته  بن  العالقة  لفهم  النظام  أدرس   -4
العالقات السلبية إىل عالقات موجبة وأعلم أن اإلدارة 
جيب عليها أن تراجع توقعاتها ملا هو مأمول من كل 
على  التوقعات  هذه  تأثري  هو  وما   , املنظمة  فى  فرد 

حتسن النظام ؟

النظام  حتسن  ضوء  فى  السياسات  كل  راجع   -5
على  تساعد  ال  التى  العوامل  تلك  أحذف  أو  وغري 
النظام , وهذا سوف يتطلب منك أن تكون  حتسن 
هجومي طاملا كان ذلك فى مصلحة حتسن النظام 
تكسريها  يتم  أن  جيب  القدمية  األوضاع  وأخريا   ,

وأعلم أن هذا رمبا يأخذ منك بعض الوقت.

نظام   “ نظرية  من  األوىل  احللقة  هي  هذه  كانت 
 / د  املشهور  األمريكي  للعامل   “ العميقة  املعرفة 
إدوارد دمينج وسوف نستكمل املوضوع فى األعداد 
القادمة وما علينا اآلن هو التفكر فى معنى معرفة 
نشره  ثم  ومن  النظام  هدف  وحتديد  ومعرفة  النظام 
على  الدور  جيئ  ذلك  وبعد  الكل  اىل  وتعريفه 
األمة  وتقدمت  اليابان  جنحت  لقد  النظام.  حتسن 
اليابان  هو  نظامهم  أن  علموا  عندما  بأثرها  اليابانية 
ولكل  النظام  هلذا  املثالية  حتقيق  هو  هدفهم  وأن 
وشعوبنا  العربية  أمتنا  اىل  دعوتي  هي  وتلك  أفراده 
وأن  العربي  نظامنا  وحندد  جهودنا  نوحد  أن  علينا 
حناول أن جند لنا هدف واحد مشرتك نسعى مجيعا 
اىل حتقيقه فنحن أمة ممتدة من احمليط اىل اخلليج 
ومنلك أكثر مما كانت متلكه اليابان فى بداية 
نهضتها. ولكن حقا ما ينقصنا هو النظام وحتديد ال

هدف.                                           

اىل اللقاء فى اجلزء الثانى من نظام املعرفة العميقة

 مقاالت تقنية يف اجلودة

احملرتف العربي للتصميم و االستضافة

ي ي عالم الويب العر�ب
رؤية جديدة �ف

للمزيد من املعلومات أضغط على االعالن
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  امللخص :
اجلودة  إدارة  تطبيق  إمكانية  على  التعرف  إلى  احلالية  الدراسة  هدفت 
الصعوبات  أهم  على  والتعرف  باخلارج،  السعودية  املدارس  في  الشاملة 
التي حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة في املدارس السعودية في اخلارج 

واملتعلقة باإلدارة التعليمية واملعلم من وجهة نظر أفراد العينة .
واشتملت   ، ،واملعلمني(  األقسام  )رؤساء  من  الدراسة  مجتمع  تكون  وقد   
 ) األصلي)عينة شاملة  الدراسة  أفراد مجتمع  على جميع  الدراسة  عينة 

والبالغ عددهم ) 50 ( فرداً .
أداة  الباحث بإعداد  الدراسة وحتقيق أهدافها قام   ولإلجابة على تساؤالت 
الفصل  في  الدراسة  أجريت  ،وقد  محورين  على  اشتملت  حيث  الدراسة 

الدراسي األول 1431-1432هـ ـ 

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها :
تعوق  والتي   ، التعليمية  باإلدارة  املتعلقة  املعوقات  من  العديد  هناك   -1
نظام  ضعف   : التوالي  على  أبرزها  العام  التعليم  في  اجلودة  تطبيق 
التشجيع وحوافز العمل الفعال – عدم توفر الكوادر املؤهلة في مجال إدارة 
اجلودة – املركزية في اتخاذ القرار – سوء استغالل املوارد املالية – نقص في 
إدارة املعلومات والتكنولوجيا – ضعف في ممارسة منهجية قيادة التغيير 

والتحول املؤسسي – عدم تفويض املسؤوليات .

اجلودة  تعوق تطبيق  والتي  باملعلم  املتعلقة  املعوقات  العديد من  2- وجود 
البرامج  حضور  عن  املعلم  عزوف   : التوالي  على  منها  العام  التعليم  في 
التدريس  التقنيات احلديثة في  التدريبية – عدم قدرة املعلم على توظيف 
التقومي وأساليبه – ضعف مهارات املعلم في  بأدوات  إملام املعلم  – ضعف 

االتصال الفعال مع الطالب – عدم رضا املعلم عن وظيفته التربوية .

Abstract of study:
The study aimed to the objective of the new study aims to identify 
the abilities of practicing the whole quality of administration in 
the Saudi schools abroad and to be aware of the major difficulties 
which prevent from applying the quality of administration in the 
Saudi schools abroad, concerning educational administration and 
the teacher regarding the individuals     .
 The study society consists of all the officials )the all educational 
supervisors, teacher(. The study sample comprised of all the 
original study society individuals )comprehensive sample( the total 
number )50( people.
To answer the study questions and actualize its goals the 
researcher prepared the following study’s tool which comprised of 
two aspects, The study held in the first term 14311432-H.
The study reached to many results, the importance ones are:
1-There are many obstacles regarding the educational 
administration, which constrain quality implementation in the 
general education, the main as following: encouragement system 
weakness and effective work motivations –qualified cadres in 
quality administration is not available – centralization in taking 

decisions – unfairly using financial resources – shortage in 
technology and information administration – weakness in change 
directing curricular exerting – responsibilities accreditation is not 
available.

2-There are many obstacles regarding the teacher which constrain 
the quality implementation in general education as following: 
teacher’s disinclination of training programs attendance – a teacher 
is not a capable to appoint the modern technological in teaching – 
teacher’s weakness of evaluation and its styles tools – teacher’s 
weakness in effective communication with students – teacher isn’t 
satisfied of his educational job.

املقدمة :
تتمثل  وحتديات  ضغوطاً  احلديث  العصر  في  املنظمات  تواجه 
أبرزها في : قلة املوارد املتاحة، وتعدد األهداف، وانخفاض مستويات اإلنتاجية، 
وتزايد احلاجات اجملتمعية، وتدني ُمستوى الرضا لدى املستفيدين و العاملني 
... وغير ذلك، فأصبحت احلاجة ُملحة إلى حتسني الربح واإلنتاجية واجلودة، مما 
يتطّلب إحداث تغييرات ديناميكية في جميع نواحي املنظمة لضمان البقاء 
احلالية  األساليب  تَعد  لم  حيث  املتسارعة،  التغيرات  ظل  في  واالستمرار 

قادرة على مواكبة التطورات في مختلف اجملاالت.
إذ تعتبر اجلودة في التعليم من أهم الوسائل واألساليب الناجحة 
بل   ، والبشرية  املادية  مبكوناته  التعليمي  النظام  بنية  وحتسني  تطوير  في 
وأصبحت  ضرورة ملحة ، وخياراً استراتيجياً  متليه طبيعة احلراك التعليمي 

والتربوي في الوقت احلاضر .
إن تطبيق معايير اجلودة في التعليم أمر في غاية األهمية، حيث 
إلى  دعا  قد   )Deming( الشاملة  اجلودة  رائد  أن  )1422هـ(  الشنبري  يذكر  
تطبيق إدارة اجلودة الشاملة في التعليم ملعاجلة قضاياه وحتسني النوعية 
مبادئ  بتعديل  قام   )Langford’s( أن  إلى  أشارت  قد   )Huang( أن  فيه، كما 
مدرسة  على  وطبقها  التعليم  مع  يتالءم  مبا  جميعها   )Deming( الدكتور 
)EDGECUMBEHIGH( ص5، ص6، وهذا يدعم إمكانية بناء معايير للجودة 
التعليمي  اجلانب  يناسب  مبا  اخلارج  في  السعودية  باملدارس  التعليمية 

ويساعد على تطويره وحتسينه.
  Total Quality Management الشاملة  اجلودة  إدارة  أن  وحيث 
تعتبر من أهم االستراتيجيات و األساليب اإلدارية احلديثة إلحداث التغيير 
والتطوير، وذلك نظراً ملا حققته في قطاع  الصناعة واإلنتاج من متيز ، فقد 
بدأ االهتمام املتزايد بإدارة  اجلودة في  التربية في منتصف  السبعينات من 
 2002( علي  نادية  تذكر  كما  العاملي  اجملتمع  أصبح  حيث  العشرين،  القرن 
م، ص 204( ينظر إلى اجلودة الشاملة واإلصالح التربوي باعتبارهما وجهني 
لعملة واحدة، إذ ميكن القول : أن اجلودة الشاملة هي التحدي احلقيقي الذي 

سيواجه األمم في العقود القادمة.
نظرة  من  التربية  إلى  النظرة  تتغير  أن  الضروري  من  كان  لذا 
تقليدية قائمة على احلفظ والفهم واالستظهار إلى مفهوم أشمل وأوسع 
، قائم على إدراك املستجدات واملتغيرات التي يعيشها اجملتمع السعودي ، 
ذلك  يتأتى  ، ولن  األمثل  التوظيف  وتوظيفها  معها  التعامل  على  والقدرة 
إال من خالل بناء نظام تربوي ينهض مبستوى الفرد واجملتمع قائم عليه قائد 
أدائهم  وحتسني  طالبه  خدمة  في  والطاقات  اإلمكانات  كل  ، يوظف  مبدع 

إدارة اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقها يف املدارس السعودية 
يف اخلارج

دراسة مسحية على املدرسة السعودية باجلزائر
الدكتور/أمحد خبيت العدواني 

 حالة دراسية
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العلمي واملهاري .
ومبا أن التعليم في عصرنا احلاضر أصبح قضية بناء مستقبل مشرق لألمة  
السيما وأن الدراسات أوضحت بأن معدالت الزيادة املضطردة واملستمرة في 
أعداد الطالب امللتحقني بالتعليم تسير بشكل كبير ، وبالتالي زيادة الطلب 
نسبة  تكون  سوف  1431هـ/2010م  عام  ففي   ، وكيفاً  كّماً  التعليم  على 
 )41.9%( اململكة  سكان  عدد  جملة  إلى   )15 -0( بني  ما  العمرية  الشريحة 

»خطة التنمية السابعة«   

حتديات  تواجه  أصبحت  أنها  يرى  باخلارج  السعودية  املدارس  لواقع  واملتتبع 
الّتغير  في  سرعة  ويلحظ   ، متوالية  تقنية  وتطورات  وتغيرات   ، متنوعة 
التحديات  ومجابهة  املتغيرات  تلك  مواجهة  ميكن  وال   . الثقافي  واالنفتاح 
اخملتلفة إال من خالل برامج تعليمية تعلمية متميزة تطبق اجلودة الشاملة 

ومعاييرها وأدواتها في احلقل التربوي . 

)1420هـ - 1425هـ،  التخطيط  لوزارة  السابعة  التنمية  خطة  أكدت  كما 
ص 122( على حاجة النظام التعليمي السعودي إلى إدخال اإلصالحات في 
من  للرفع  احلديثة  اإلدارية  األساليب  من  االستفادة  خالل  من  إدارته  مجال 

كفاءته وحتسني ُمخرجاته.

واملنظمات  عامة  بصفة  املنظمات  في  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  أن  إالّ 
جميع  من  تتالءم  تنظيمية  ثقافة  وجود  يتطّلب  خاصة  بصفة  التعليمية 
إّن  حيث  التطبيق،  عملية  حتتاجها  التي  األساسية  املرتكزات  مع  جوانبها 
هذه الثقافة عّدها الكثير من علماء اجلودة مثل دمينج )Deming( وكروسبي 
املنظمة  بيئة  قبول  مدى  على  للحكم  معياراً  الرواد  من  وغيرهم   )Crosby(
إلدخال فكرة أو منوذج جديد، كما أنها تعكس قدرة املنظمة على التكيف مع 
أساليب وممارسات جديدة كممارسات إدارة اجلودة الشاملة، فضالً عن كونها 

ُمحدداً أساسياً لنجاح أو فشل جهود تطبيقها.

مشكلة الدراسة : 

السلوم  يذكر  كما  السعودية  العربية  اململكة  في  العام  التعليم  حقق 
النواحي  على  ُمنصب  ُمعظمه  أّن  إال  كبيراً،  تقدماً   )423 ص  )1416هـ، 
الكمية، أما النواحي الكيفية فإّن نصيبها يُعد متواضعاً إلى حد كبير إذا 
ما قُورن مبا ناله اجلانب الكمي، مما أدى إلى افتقار اإلدارة التربوية إلى املرونة 
اإلدارية، باإلضافة إلى ُضعف القدرة على مواكبة التوسع والتطور الناجت عن 

استخدام التقنية احلديثة في مجال اإلدارة التربوية.

كما أكد درباس )1994م، ص 39( في دراسته على ضرورة إدخال تغييرات جذرية 
على النظام التعليمي السعودي بدءاً من ُمدخالته ومروراً بعملياته وانتهاءاً 
مبُخرجاته، حيث إّن النظام القائم لم يعد قادراً على الوفاء بحاجات ورغبات 
املستفيدين وال مبتطلبات احلياة العصرية التي أصبح شعارها اجلودة. كما 
أنه لوحظ في السنوات األخيرة تدني في اخملرجات التعليمية ، وقصورٌ في 
إملام الطالب ببعض املهارات األساسية ، وتزايُد معدالِت الرسوب والتسرب 
، كما لوحظ اتساع الفجوة بني متطلبات التعليم اجلامعي وقدرات بعض 
 ، الدراسات  بعض  نتائج  خالل  من  مالحظ  ، وهذا  الثانوية  املرحلة  خريجي 
لذلك   . التربويني  املشرفني  ومالحظات   ، العامة  القدرات  اختبارات  ونتائج 
بدأ التركيز على االهتمام بالكيف في اخملرجات النهائية للتعليم والتعلم  
، والنظر  التطوير  و  التحسني  وسائل  من  العديد  لتطبيق  الوزارة  واجتهت   ,
إلى ذلك نظرة كلية لتطوير املنهج مبفهومه الواسع  بكافة عناصره ـ بدالً 
الفاعلة  باالستراتيجيات  األخذ  ،مع  الشخصيةـ  واالجتهادات  التدرج  من 
في مجال التدريب والتدريس وتأليف املقررات ، والدعوة إلى توظيف تقنية 
املعلومات بكافة أمناطها اخملتلفة ، و إعادة تنظيم هيكلة اإلدارة املدرسية 

ملعاجلة هذا القصور وتخطي هذه الصعوبات..
الثالث  على  تزيد  فترة  منذ   التربوي  للعمل  معايشته  خالل  من  والباحث 
املمارسات  في  قصوراً  الحظا  باجلزائر   السعودية  املدرسة  في  سنوات 
أدوارهم  ممارسة  في  عام  بشكل  والتعليمي  التربوي  امليدان  في  التربوية 
اإلدارية والفنية، وضعف املعلمني في قدرتهم على تفعيل االستراتيجيات 
تعلمية  تعليمية  مخرجات  عنها  نتج  مما  التعليم  في  وتقنياتها  احلديثة 
متواضعة ال مُتكن بعض  الطالب من حتقيق أهداف املرحلة  ، والبعض اآلخر  
يفتقد إلى املعارف واملهارات األساسية والتي ال تؤهله للمنافسة العاملية  . 
يستدعي  األمر  أن  من  ص316(  2002م،   ، )عسيري  إليه  أشار  الواقع  وهذا 

إعادة التفكير فيما يقدم للطالب من معارف وخبرات في املراحل التعليمية 
ومحاولة األخذ مبا مت في بعض الدول املتقدمة من إصالحات تربوية ، نتيجة 
للقصور في كفايات املعلم في مجال التدريس ، والتقومي  وبالتالي ضعف 

مخرجات التعليم املعرفية والوجدانية . 
ونظراً ملا حتتله املدارس السعودية باخلارج والبالغ عددها )20( مدرسة التابعة 
لوزارة التربية و التعليم باململكة العربية السعودية من اهتمام كبير من 
املسئولني باململكة ومن املسئولني بالدول التي توجد بها هذه املدارس، وملا 
العربية  اململكة  وسياسة  خطط  وفق  التعليم  نشر  في  بارز  دور  من  لها 
السعودية التعليمية والصدى الكبير الذي حتضى به من ِقبل رجاالت الدول 
اخملتلفة على اختالف توجهاتهم التربوية والثقافية، كان من األجدر البحث 
في إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة لهذه املدارس حتى تؤدي مهمتها 
الرئيسية على أكمل وجه ووفق جودة شاملة إلدارتها على أسس ومعايير 

عاملية.
القحطاني  من  كل  في  جاء  كما  الشاملة  اجلودة  إدارة  مفهوم  أن  حيث 
)1993م( و أبو نبعه وفوزية مسعد) 1998م(  يُعد من أهم املفاهيم اإلدارية 
التغيرات  ملسايرة  املتبع  اإلدارة  أسلوب  في  التغيير  عملية  إلجناز  احلديثة 
بني  واملشاركة  للتعاون  فرص  إيجاد  طريق  عن  وذلك  املعاصرة،  والتحوالت 
األفراد ملناقشة األهداف، واتخاذ القرارات، وإيجاد الروح اجلماعية املتماسكة، 
باملستفيدين  واالهتمام  املوظفني،  وتقدير  اإلبداع،  تشجيع  إلى  باإلضافة 
اخملتلفة،  احتياجاتهم  وتلبية  اجملتمع(  األمور،  أولياء  املعلمات،  )الطالبات، 

وجب االستفادة منه في القطاع التعليمي.
اجملتمع  تطلعات  يلبي  ال  احلالي  الواقع  أن  يتضح  ماسبق  على  وتأسيساً 
املدرسي واخلارجي ، وال تطلعات املسؤولني حيث أن املنهج  بعناصره املتعددة  
في التعليم العام ، يعاني من قصور في تنظيمه  التربوي والتعليمي واإلداري 
واملهني ، وأن محاوالت التحسني والتطوير كانت تعتمد في مجملها على 
آخر  جانب  ومن   ، جانب  من  الشخصي  الطابع  مجملها  في  تأخذ  خبرات 
تأخذ محاوالت التحسني لعنصر دون عنصر مما أحدث انفصام كان له األثر 

السلبي على النظام التعليمي .
ومن أجل التعرف على حقيقة هذه املشكلة ، وحتديدها بشكل علمي دقيق  
مت التوجه إلى إعداد دراسة حملاولة بناء خطط مستقبلية تأخذ في االعتبار 
حتسني وتطوير املدرسة بكافة عناصرها ومكوناتها من خالل نظام ومدخل 
تعليمي تتحقق فيه إدارة اجلودة الشاملة فتتميز عملياته وتبدع مخرجاته ، 
لكون اجلودة  أحد الركائز الرئيسة لنموذج اإلدارة العصرية الذي يتماشى مع 
مشكلة  حتديد  وقدمت  معها  ويتكيف  والدولية  واإلقليمية  احمللية  املتغيرات 

الدراسة في السؤال الرئيسي التالي :
في  السعودية  املدارس  في  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  إمكانية  مدى  ما 

اخلارج ؟ 
ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية :

في  باخلارج  السعودية  املدارس  ستواجهها  التي  الصعوبات  أبرز  ما   :1
باإلدارة  واملتعلقة  العام  التعليم  في  الشاملة  اجلودة  إلدارة  تطبيقها 

التعليمية من وجهة نظر أفراد العينة  ؟ 
في  باخلارج  السعودية  املدارس  ستواجهها  التي  الصعوبات  أبرز  ما   :2
من  باملعلم  واملتعلقة   العام  التعليم  في  الشاملة  اجلودة  إلدارة  تطبيقها 

وجهة نظر أفراد العينة ؟
عينة  أفراد  استجابات  نتائج  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   :  :  3

الدراسة تعزى ملتغير املؤهل العلمي ؟
عينة  أفراد  استجابات  نتائج  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   :  :4

الدراسة تعزى ملتغير اخلبرة  ؟
عينة  أفراد  استجابات  نتائج  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   :  :5

الدراسة تعزى ملتغير الدورات التدريبية في مجال اجلودة  ؟
أهمية الدراسة :

تبرز أهمية هذه الدراسة فيما يأتي :
1- تفيد في أهمية تطبيق اجلودة الشاملة في املدارس السعودية في اخلارج 
وتعترض  الشاملة،  اجلودة  تطبيق  دون  حتول  التي  الصعوبات  معاجلة    -2.

سبل التطبيق في املدارس السعودية في اخلارج .
اجلودة  بأدبيات  واملهتمني  الباحثني  أنظار  تلفت  قد  الدراسة  هذه  أن   -3
املدارس  في  الشاملة  اجلودة  تطبيق  لواقع  تطويرية  دراسة  إلى  الشاملة 

السعودية في اخلارج.
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في  املسئولني  أمام  والتعليمي  التربوي  الواقع  عن  الكشف  في  تسهم   -4 
اإلدارة  والقائمني على التطوير في الوزارة من أجل اتخاذ اإلجراءات التطويرية 
املدارس  في  الشاملة  اجلودة  تطبيق  تواجه  التي  الصعوبات  لتذليل  الالزمة 

السعودية في اخلارج. 
أهداف الدراسة :     

تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي :
1-  لتعرف على إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة في املدارس السعودية 

باخلارج.
في  الشاملة  اجلودة  تطبيق  دون  حتول  التي  الصعوبات  أهم  على  2-  التعرف 
املدارس السعودية في اخلارج املتعلقة باإلدارة التعليمية من وجهة نظر أفراد 

العينة .
3-  معرفة أهم الصعوبات التي حتول دون تطبيق اجلودة الشاملة في املدارس 

السعودية في اخلارج املتعلقة باملعلم من وجهة نظر أفراد العينة.
4-  تشكيل فريق اجلودة والذي يشمل فريق األداء التعليمي،واعتبار كل فرد في 

املدرسة مسؤوال عن اجلودة الشاملة .

5-  مساعدةاملعلمني على اكتساب مهارات جديدة في إدارة املواقف الصفية 
والتركيز على األسئلةالتفكيرية.

حدود الدراسة :
التزم الباحث أثناء إجراء الدراسة باحلدود التالية :ـ

1-  احلد املوضوعي :
اقتصرت الدراسة على معرفة إمكانية تطبيق اجلودة الشاملة في املدرسة 
 ، )ابتدائي  السعودية  التعليم  و  التربية  لوزارة  التابعة  باجلزائر  السعودية 

متوسط ، ثانوي( في مجال ) اإلدارة التعليمية  ، املعلم(
2- احلدود الزمانية واملكانية :

اقتصرت الدراسة على مسئولي اإلدارة )رؤساء األقسام،واملعلمني ( باملدرسة 
السعودية في اجلزائر ، ومت إجراء الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام 

1431هـ -1432 ه .
مصطلحات الدراسة :

- اإلدارة : عرفتها رافدة احلريري )2002م، ص 66( بأنها مجموعة من العمليات 
التي يقوم بها األفراد والتي تتكامل وتتداخل فيما بينها لتحقيق األهداف 
والتقومي  الرقابة  تدعمه  ومنسق  ومنظم  مخطط  برنامج  وفق  املنشودة 

املستمرين، للتأكد من أن تنفيذ هذه العمليات يسير بشكل سليم.
كل  تشمل  عامة  تربوية  عملية   : الدراسة  هذه  في  اإلدارة  مصطلح  أما 
العمليات اإلدارية من تخطيط، وتنظيم، واتخاذ للقرارات، ومتابعة، وعالقات 

إنسانية، وإدارة للموارد، مبا يحقق أهداف العملية التعليمية بشكل عام.
تضمن  والتي  خدمة،  أو  منتج  أي  ومواصفات  سمات  مجموعة   : -اجلودة 

إرضاء احتياجات معلومة  ومحددة للعميل ) ويليامز، 1999م، ص 103(.
- إدارة اجلودة : متثل إحدى وظائف اإلدارة ككل والتي حتدد وتطبق خطة اجلودة    

) ويليامز، 1999م، ص 103(. 
إدارة  فلسفة  هي   :)Total Quality Management( الشاملة  اجلودة  -إدارة 
األدوات  من  شامل  برنامج  خالل  من  العميل  إرضاء  إلى  للوصول  الشركة 

والتقنيات والتدريب )ويليامز، 1999م، ص 103(.
إستراتيجي  إداري  أسلوب   : بأنها   )12 ، ص  )1422هـ  احلربي  حياة  وتعرفها 
متكامل يقوم على مجموعة من املبادئ التي يؤدي تطبيقها في مؤسسات 
التعليم العالي إلى إيجاد بيئة تنظيمية حتقق التميز واجلودة في خدماتها 
ومخرجاتها، من خالل التحسني املستمر لألداء في كافة العمليات اإلدارية 
وبالعمل  للقيام  وتعاونهم  بها  العاملني  جهود  وبتضافر  واألكادميية، 
الصحيح وتالفي األخطاء، باستخدام املوارد املادية والبشرية املتاحة مبرونة 
وفعالية، لتحقيق حاجات ورغبات املستفيدين، مع االعتماد عل تقييمهم 

ملعرفة مدى التحسن في األداء.
أما التعريف اإلجرائي إلدارة اجلودة الشاملة :

على  يقوم  متكامل  إستراتيجي  إداري  أسلوب  بأنها  الباحث  فيعرفها 
مجموعة من املبادئ التي يؤدي تطبيقها في املدارس السعودية باخلارج إلى 
خلق بيئة تنظيمية حتقق التميز واجلودة في خدماتها ومخرجاتها، من خالل 
واألكادميية، وبتضافر  اإلدارية  العمليات  كافة  في  لألداء  املستمر  التحسني 
األخطاء،  وتالفي  الصحيح  بالعمل  للقيام  وتعاونهم  بها  العاملني   جهود 

باستخدام املوارد املادية والبشرية املتاحة مبرونة وفعالية، لتحقيق حاجات 
ورغبات املستفيدين، مع االعتماد على تقييمهم ملعرفة مدى التحسن في 

األداء.
- إمكانية التطبيق : القدرة واإلمكانية بتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة 

على املدارس السعودية باخلارج.
- املدارس السعودية باخلارج : هي مجموعة من املدارس وعددها )20( مدرسة 
وأكادميية تتبع إدارة مستقلة تابعة لوكالة الوزارة للشئون الثقافية بوزارة 
فرص  توفير  إلى  وتهدف  السعودية  العربية  باململكة  والتعليم  التربية 
التعليم ألبناء رعايا اململكة في اخلارج وأبناء اجلاليتني العربية واإلسالمية 
الرقم  ذي  املوقر  الوزراء  مجلس  قرار  بحقها  الدول، صادر  تلك  في  املقيمني 
التربية  وزارة  عليها  وتُشرف  عملها،  ينظم  1418/2/25هـ  في  املؤرخ   )36(
واالقتصاد  واملالية  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  وتعليمياً  تربوياً  التعليم  و 

الوطني والتعليم العالي باململكة.
منهج وإجراءات الدراسة :

منهج الدراسة :
اعتمدت الـدراسـة احلالية على املنهج الوصـفي املسحي .

مجتمع الدراسة :
باملدرسة  واملعلمني  باإلدارة  املسؤولني  جميع  من  الدراسة  مجتمع  تكون 
السعودية في اجلزائر والبالغ عددهم 50 فرداً حيث كان توزيعهم على النحو 
 . املدرسة 1431هـ(  إدارة  )إحصائية  معلماً   )40(  ، مسؤولني   )10(  -: التالي 

وهم ميثلون جميع من هم على رأس العمل من مسؤولني ومعلمني .  
عينة الدراسة :

واملعلمني  باإلدارة  املسؤولني  من  اجملتمع  أفراد  على  الدراسة  تطبيق  مت 
أن  واتضح   ، االستبانات  استعادة  وبعد   ، اجلزائر  في  السعودية  باملدرسة 
عدد املستجيبني الذين خضعوا للتحليل االحصائي كان )50( كالتالي )10( 

مسؤولني، و)40( معلماً .
أداة الدراسة و إجراءات إعدادها وتصميمها :

الباحث  اختار  فقد  الوصفي  املنهج  اتبعت  قد  الدراسة  هذه  أن  حيث 
االستبانة كأداة جلمع البيانات ,واستطالع آراء املسؤولني باإلدارة واملعلمني 

باملدرسة السعودية في اجلزائر.
وفي ضوء القراءات اخلارجية وآراء الزمالء في امليدان التربوي من ذوي اخلبرة ، 
ومن خالل خبرة الباحث فقد صيغت االستبانة في صورتها األولية في )2( 
محورين , حتتوي على )21( عبارة في صورتها األولية قبل التحكيم موزعة 

على محورين  .
جدول رقم ) 1 ( 

توزيع فقرات األداة في صورتها النهائية على محاور  الدراسة 

المحور األول المحاور
اإلدارة التعليمية

المحور الثاني 
المجموعالمعلم

090918عدد األسئلة

صدق األداة :
يعد الصدق من األمور املطلوب توافرها في األداة لبيان مدى قدرة كل عبارة 
األداة  صدق  من  وللتحقق   , لقياسه  وضعت  ما  قياس  على  عباراتها  من 
ومعرفة مدى صالحية استخدامها في التعرف على )مدى امكانية تطبيق 
ادارة اجلودة الشاملة في املدارس السعودية باخلارج , فقد مت االعتماد على 
الصدق الظاهري وعرضت األداة في صورتها األولية على عدد من اخملتصني 
بلغ عددهم على )13( محكماً يعملون في كل من :كلية العلوم االنسانية 
واالجتماعية ، قسم علم النفس وعلوم التربية باجلزائر ؛إلصدار حكمهم 
على مدى صالحية الفقرات وسالمة صياغتها ومالءمتها ملوضوع الدراسة 
مناسبة  ومدى  مناسبتها  عدم  حالة  في  املناسبة  الصيغة  اقتراح  مع 

املقياس اخلماسي في تنفيذ املفردات .
أخذت  التي  واملقترحات   ، امللحوظات  ببعض  بعضها مصحوبا  أعيد  وقد   
بعض  صياغة  وإعادة   ، املصطلحات  بعض  تعديل  مت  حيث   ، االعتبار  بعني 
ضوء  في  وذلك  اآلخر  البعض  وحذف   ، الغموض  اكتنفها  التي  املفردات 
النهائية  صورتها  في  االستبانة  أصبحت  حتى  االستطالعية  التجربة 
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مكونة من )18( مفردة موزعة على محورين مشتملة على النحو التالي :
1-اخلبرة ، وسؤال عن مدى حصول املستجيب على دورة في اجلودة .          

2-اجلزء الثاني اشتمل على مفردات الدراسة وفقاً لتساؤالتها حيث اشتملت 
احملاور على التالي : احملور األول على أبرز الصعوبات املتعلقة باإلدارة التعليمية 
املتعلقة  الصعوبات  أبرز  الثاني على  واحملور   ،  )9-1 املفردات من)  له  وخصص 

باملعلم وخصص له من )18-10( .  
3-حدد درجة التحقق بخمسة مستويات وفقا ملقياس ليكرت  , واستخدمت 
العبـارات التالية في املقياس ) موافق بشدة - موافق – ال أدري - غير موافق - 

غير موافق بشدة ( 
ثبات األداة : 

النتائج  في  اتساقاً  يعطي  ,فهو  الدراسة  أداة  متطلبات  من  الثبات  يعد 
عندما تطبق األداة عدة مرات وحلساب قيم معامل ثبات األداة قام الباحث 
بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية بلغت )35( فردا , ومت حساب قيم 
معامل الثبات بطريقة التناسق الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ 

 . Alpha – Cornpach
                                               

جدول رقم )  2  (
قيم معامل الثبات لعينة الدراسة االستطالعية ) ن = 50 (

قيمة ألفا كرونباخعدد الفقراتاحملور

90.84احملور األول

90.94احملور الثاني

180.89اجملموع العام
يوضح اجلدول رقم )2( أن محاور االستبانة تتمتع بقيمة ثبات كافية ألغراض 

تطبيق األداة حيث بلغ الثبات العام لألداة  )0.89( . 
تطبيق أداة الدراسة وجمعها : 

العام  من  األول  الدراسي  الفصل  في  الدراسة  بتطبيق  الباحث  قام 
طريق  عن   ) االستبانة   ( الدراسة  أداة  بتوزيع  قاما  حيث   ، 1432/1431هـ 

االتصال املباشر مع املسؤولني في اإلدارة واملعلمني في املراحل الثالث . 
أوالً  : املؤهل العلمي   

جدول رقم )3(
توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل

النسبة %التكراراملؤهلم

%048ماجستري1

%4386بكالوريوس2

%012دبلوم معهد معلمن 3

%024أخرى )دكتوراه(4

%50100اجملموع

يتضح من خالل النظر إلى اجلدول السابق توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
املؤهل ما بني بكالوريوس وماجسيتر ودبلوم معهد معلمني ودكتوراه على 
التوالي ، وقد تركزت العينة في مؤهل البكالوريوس بعدد 43 فرداً وبنسبة 

%86 من مجموع أفراد العينة.
كما يتضح أن هناك عدد من أفراد العينة كانت مؤهالته منخفضة ما بني 
ويرجع ذلك ألنهم من أصحاب  دبلوم معهد معلمني ودكتوراة وماجستير 

اخلبرات العالية في مجال التدريس .
ثانياً : سنوات اخلبرة 

جدول رقم ) 4 (
توزيع عينة الدراسة  حسب عدد سنوات اخلبرة في مجال احلقل 

التربوي

النسبة %التكرارسنوات اخلربةم

%0816من 1إىل أقل من 5سنوات1

%2040من 6 إىل أقل من 10 سنوات2

%0816من 11إىل أقل من 15سنة3

%151428سنة فأكثر4
%50100اجملموع

أصحاب  من  كانوا  املستجيبني  أكثر  أن  يتضح  السابق  اجلدول  خالل  من 
اخلبرة العالية في التدريس والذين تتراوح خبراتهم بني 15سنة فأكثر ، ومن 
11إلى أقل من 15 سنة ، حيث كان عدهم 14مستجيباً  ، و08 مستجيباً ، 
وبنسبة) %28( و)%16( على التوالي . وهذا العدد يعطي النتائج واقعية أكثر 
بحكم قدرة هذه العينة على إطالق حكم صادق يفوق احلكم الذي يعطيه 

من هم دونهم خبرة في اجملال التعليمي .
ثالثاً : الدورات التدريبية في اجلودة

جدول رقم ) 5 (
اجلودة  في  دورات  على  احلصول  حسب  الدراسة  عينة  توزيع 

الشاملة

النسبة %التكراراحلاصلن على دورات يف اجلودة م

%0000نعم1
%50100ال2

%50100اجملموع

العينة  أفراد  تأهيل  في  قصورا  هناك  أن  السابق  اجلدول  خالل  من  يتضح 
في مجال اجلودة الشاملة في التعليم ، حيث توضح النتائج أن عدد )50 ( 
شخصاً من املستجيبني لم يحصلوا على دورات تدريبية في اجلودة وبنسبة 
إذا  جدا  متدنية  النسبة  هذه  وتعتبر   ، الدراسة  عينة  أفراد  كل  أي   100%
قورنت بتوجهات الوزارة واإلدارات التعليمية في نشر ثقافة اجلودة ، وتعميم 
االستفادة منها كبرنامج بديل قادر على تطوير وحتسني العملية التعليمية 

.
 املعاجلة اإلحصائية : 

للعلوم  اإلحصائية  الرزمة  برنامج  باستخدام  وحتليلها  البيانات  إدخال  مت 
االجتماعية SPSS ، وقد مت عن طريق البرنامج اإلحصائي حساب مايلي :-

وعينتها،  الدراسة  مجتمع  لوصف   : املئوية  والنسب  التكرارات   -1
وحساب توزيع آرائهم على كل محور من محاور الدراسة ، وعلى كل فقرة من 

الفقرات املكونة لها.
أفراد مجتمع  املعياري الستجابات  ،واالنحراف  املتوسط احلسابي   -2

الدراسة وعينتها.
معادلة ) ألفا كرونباخ ( : لقياس ثبات أداة الدراسة .  -3

.في  متغيرين  بني  اإلحصائية  الفروق  لتحليل    T-TEST  اختبار  -4
متغير الدورات التدريبية .

اختبار حتليل التباين)Anova( : وذلك ملعرفة مدى وجود فروق ذات   -5
الدراسة على محاور االستبانة  أفراد  داللة إحصائية في اختالف استجابات 

في املتغيرات التالية )املؤهل ، وعدد سنوات اخلبرة ( .
اإلطار النظري : 

فيا يلي سيعرض الباحث بصورة مختصرة  ألدبيات اجلودة من خالل نبذة عن 
، واألسباب الرئيسة إلدخالها في  ، وتعريفها  تاريخها ،واجلودة في اإلسالم 

النظم التعليمية ، ومميزات األخذ بها :

نبذة عن اجلودة :

التدريبي  البرنامج  منذ  وبالتحديد  بعيد  زمن  منذ  باجلودة  االهتمام  بدأ 
الذي وضعه أفالطون لتدريب حرس جمهوريته والذي تطرق إليه في كتابه 

»اجلمهورية » ) األحمد وأخرون ، 1999 : 3 ( 

ولكننا عندما نتحدث عن نشأة إدارة اجلودة الشاملة البد أن نفرق بني إدارة 
وفي   ، الصلة  ذات  واألنشطة  املمارسات  وبني  كمصطلح  الشاملة  اجلودة 
هذا الصدد تشير األدبيات إلى أن مصطلح إدارة اجلودة الشاملة ظهر في 
االجتاه  لهذا  املكونة  العناصر  بينما ظهرت   ، امليالدية  الثمانينات  منتصف 
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عودة للفهرسة34

كمصطلح  ظهوره  قبل 
 Deming  ( ، أما عن هذا االجتاه في العصر احلديث فقد بدأها  بوقت طويل 
( في الواليات املتحدة األمريكية من خالل مجموعة من األفكار تدور حول 
جديد   ملنتج  الوصول  أجل  من  وذلك  كلها،  املؤسسة  في  التكامل  فكرة 
،وتعد اليابان الدولة األولى التي طبقت نظريات ومبادئ ) Deming ( وتوالت 
األفكار حولها وأخذت تطبق على مختلف القطاعات ) اخلطيب واخلطيب 

    ) 45 : 2004 ،

اجلودة في اإلسالم :

  ( العمل  إتقان  اجلودة من خالل  على  عليه وسلم  الرسول صلى اهلل  حث 
( وهذا ترغيب  البيهقي   (   ) أن يتقنه  إذا عمل أحدكم عمالً  إن اهلل يحب 
إلتقان العمل فدين اإلسالم دين اإلتقان وبذلك تكون اجلودة مطلب شرعي 

باإلضافة لكونها مطلب معاصر ينادي عليه اإلداريون يليهم التربويون  .

تعريف اجلودة :

التنافس  بناء على  اقتصادي ظهر  باألساس مصطلح  اجلودة  إن مصطلح 
اإلنتاج  جودة  مراقبة  بهدف  الصناعية  الدول  بني  والتكنولوجي  الصناعي 
وكسب ثقة املستفيد . وتعرف اجلودة ضمن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة 
 ( منها  أحسن  إلى  وجتاوزها  الزبون  توقعات  مقابلة   « بأنها   )  TQM  (

) Barton,Joan ,1991

وقد ورد في األدبيات العديد من التعريفات عن اجلودة ومنها ما يلي :

عرف ) Juran ( اجلودة بعدة تعريفات منها:

، ومقارنته باملعايير  » العملية التي يقاس من خاللها أداء اجلودة احلقيقي 
والعمل على تالفي مواطن اخللل واالختالف عن املعايير«

» أن اجلودة تعني التخلص من العيوب ، مبعنى أن معدل األخطاء يجب أن 
إعادة  تقليل  في  أو   ، اخلدمة  أو  املنتج  تصميم  في  سواء  جداً  قليالً  يكون 

العمل اخلاطئ ، ونسبة معدالت التفتيش ».  

    مالئمة املنتج أو اخلدمة لالحتياج ».
   » املطابقة الحتياجات متلقي اخلدمة ».

ويعرفها باختصار » املالءمة لالستعمال ». وينتج عن ذلك مفهومان :

أن اجلودة تعني تقليل معدل األخطاء إلى أقل حد ممكن في كل مراحل   -1
العمل » التصميم ، اإلنتاج ، البيع » للوصول إلى منتج ال يحوي أي عيب . 

أن اجلودة تعني توفير الصفات واخلصائص التي تلبي احتياجات متلقي   -2
اخلدمة وتوقعاته في املنتج أو اخلدمة ) نياز،2005 :15 ( .

وتعريف اجلودة في التربية بأنها » استراتيجية إدارية ترتكز على مجموعة 
من القيم  وتستمد طاقة حركتها من املعلومات التي تتمكن في إطارها 
مختلف  في  الفكرية  قدراتهم  واستثمار  العاملني  مواهب  توظيف  من 
مستويات التنظيم على نحو إبداعي لتحقيق التحسن املستمر للمنظمة 

» ) Rhodes , 1992 :16 ( )درباس ، 1994م: 15 (

وفي التعليم عرف البروفسور ) Graham Gibbs ,1992 ( اجلودة بأنها ) كل ما 
يؤدي إلى تطوير القدرات الفكرية واخليالية عند الطالب .. وحتسني مستوى 
 .. واملسائل  القضايا  حل  في  ومهاراتهم   .. لديهم  واالستيعاب  الفهم 
وقدراتهم على توصيل املعلومة بشكل فعال والنظر في األمور من خالل ما 
تعلموه في املاضي وما يدرسونه حالياً .. لتحقيق هذا البد من تبني منهج 
دراسي يساعد على إثارة غرائز اإلبداع واالستفسار والتحليل عند الطالب 
وأهمية  واألفكار  لآلراء  اختيارهم وطرحهم  االستقاللية في  وحثهم على 
النقد الذاتي في عملية التعلم (  أما عن مفهوم الكم في عملية التعليم 
والتعلم ، أستخدمه هنا للداللة على مقدار أو حجم املعلومة والوقت الذي 
يستغرق في التعليم واألسلوب السطحي الكتساب املعلومة .. وقد علق ) 
براون وريس ( بينما الطالب العربي يقضي معظم وقته في الدراسة سواء 
داخل املدرسة أو خارجها ويعاني من كثرة املواد التعليمية وأن أسلوبه في 
التعليم ميتاز بالسطحية أي ما يتعلمه هو عبارة عن حقائق متفرقة حتفظ 

غيباً ثم تعاد أو تكرر في االختبارات )براون وريس , 1997 :12 (

وعرفها أحمد :اجلودة هي عملية بنائية تهدف إلى حتسني املنتج النهائي وال 

ميكن اعتبارها عملية خيالية أو معقدة حيث تستند على اإلحساس العام 
للحكم على األشياء . كما تركزاجلودة على اجلهود اإليجابية التي يبذلها 

شخص ما )أحمد ، 2003م: 17 (

األسباب الرئيسة إلدخال نظام )  اجلودة ( في النظم التعليمية : 

إقبال معظم اجملتمعات على التوسع في التعليم مع بداية السبعينات  مما 	•
أدى بالتضحية باجلودة في التعليم .

زيادة التسابق االقتصادي جعل دول العالم تتطلع إلى النظام التعليمي ، 	•
ملواجهة التنافس والعوملة .

حتدياً 	• ميثل  واملعرفي  العلمي  التدفق  على  والقائمة  التكنولوجية  الثورة 
للعقل البشري 

العوملة والتي تتطلب التفاهم والتسامح بني الشعوب مما يلزم باجلودة في 	•
التعليم . ) أحمد ، 2003 م  : 34 (

مزايا تطبيق اجلودة في التعليم :

يتميز التعليم مرتفع اجلودة مبا يلي :

قدرة الطالب على إكتشاف املعرفة بنفسه . فالطالب يتدرب على مهارات 	•
البحث والقدرة على التحليل والتركيب والتقومي ليكتشف املعرفة بنفسه 

واملعلم مشارك ومساند لذلك .
القدرة على االحتفاظ باملعرفة ألنها بنيت على الفهم .	•
الربط بني اخلبرات املاضية واحلاضرة وإدراك العالقات .	•
االبتكار بحيث يبني املتعلم على ما تعلمه معرفة جديدة من إنتاجه .	•
لديه 	• ما  تطبيق  خالل  من  املتعلم  تواجه  التي  املشكالت  حل  من  التمكن 

من مهارات .
يتميز املتعلم بالقدرة على توصيل ما لديه لآلخرين فلديه فكر مستقل .	•
مدى 	• التعلم  في  لالستمرار  مستعد  فهو  املزيد  يطلب  بل  ميل   ال  املتعلم 

احلياة . ) اخلطيب ، 2003م : 17-15 ( 
النظم  حتقيق  جناح  مدى  تقييم  الصعب  من  أنه  ذكره  اجلدير  ومن 
التي  القيم  يحددون  املنتفعني  مختلف  أن  أولهما   : لسببني  التعليمية 
يؤمنون بها خملتلف األهداف . وقد ال يتفق على تقدير نوع واحد من النتائج 
للقيم  نظرته  االبتكاري  فالفكر  تختلف  النظر  فوجهات  غيرها  تقدير  مع 
التعليمية  النظم  مقارنة  ميكن  فال  لذا   . التقليدي  الفكر  مع  تتفق  ال  قد 
على أساس نوع واحد من النتائج ألن لكل نظام قناعات يحدد النتائج التي 
قياساً  أسهل  النتائج  بعض  أن  هو  الثاني  والسبب   . لها  للوصول  يسعى 
باستخدام  البسيطة  املهارات  امتالك  قياس  فيمكن   . غيرها  من  ومقارنة 
االختبارات النموذجية ، ولكن من الصعب القيام بهذه املهمة فيما يتعلق 

بالفكر النقدي واالبتكاري .)اليونسكو 2004م : 20-19 (  .

عرض نتائج الدراسة وحتليلها وتفسيرها:

إجابة الدراسة عن السؤال األول  :
باخلارج  السعودية  املدارس  ستواجهها  التي  الصعوبات  أبرز  ما   «  
باإلدارة  واملتعلقة  العام  التعليم  في  الشاملة  اجلودة  إلدارة  تطبيقها  في 

التعليمية من وجهة نظر أفراد العينة  ؟ 

املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  واملتوسطات  املئوية  النسب  استخدام  مت 

الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  صعوبات  حول  الدراسة  عينة  أفراد  إلجابات 

في التعليم العام املتعلقة باإلدارة التعليمية وقد رتبت تنازليا لكل محور 

حسب املتوسطات احلسابية . 

جدول رقم )6(

عينة  إلجابات  املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  واملتوسطات  املئوية  النسب 

الدراسة

املتعلقة  العام  التعليم  في  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  صعوبات  حول 

باإلدارة التعليمية
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35 عودة للفهرسة

رقم 
العبارةترتيبهاالفقرة

غري  موافقال أدريموافقموافق بشدة
غري

موافق بشدة
االحنرافاملتوسط

٪ت٪ت٪ت٪ت٪ت

ضعف نظام التشجيع وحوافز العمل 81
4.620.602--01--3316الفعال

جمال 92 يف  املؤهلة  الكوادر  توفر  عدم 
4.780.418------3911إدارة اجلودة

4.720.701--41060102املركزية يف اختاذ القرار63

4.360.875--28150403سوء استغالل املوارد املالية54

نقص يف إدارة املعلومات 45
4.080.633--10360202والتكنولوجيا

قيادة 36 منهجية  ممارسة  يف  ضعف 
4.120.520--09390101التغيري والتحول املؤسسي

4.360.662--22250201عدم تفويض املسئوليات يف اإلدارة77

4.440.643--25230101قصور يف خمرجات القيادة اإلدارية28

لإلدارة 19 واضحة  رؤية  وجود  عدم 
4.840.370------4208التعليمية

4.13املتوسط احلسابي العام

يوضح اجلدول رقم )6( أن املتوسطات احلسابية لهذا احملور قد تراوحت بني  )4.84( و )4.12( وأن درجة املوافقة على صعوبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 
املتعلقة باإلدارة التعليمية كانت بدرجة )موافق بشدة( في عدد )4( من العبارات التي شملتها أداة الدراسة وهي : ضعف نظام التشجيع وحوافز العمل 
الفعال , وعدم توفر الكوادر املؤهلة في مجال إدارة اجلودة , واملركزية في اتخاذ القرار , وعدم وجود رؤية واضحة لإلدارة التعليمية ,حيث بلغت متوسطاتها 
)4.62( , )4.78( , )4.72( , )4.84(على التوالي . ويوضح اجلدول السابق أن درجة املوافقة على صعوبات اجلودة التعليمية في التعليم العام املتعلقة باإلدارة 
املعلومات  إدارة  في  ونقص   , املالية  املوارد  استغالل  سوء   : وهي  الدراسة  أداة  شملتها  التي  العبارات  من   )5( عدد  في  )موافق(  بدرجة  كانت  التعليمية 
والتكنولوجيا , وضعف في ممارسة منهجية قيادة التغيير والتحول املؤسسي , وعدم تفويض املسئوليات في اإلدارة , وقصور في مخرجات القيادة اإلدارية, 

حيث بلغت متوسطاتها )4.36( , )4.05( ,)4.08( , )4.12( , )4.36( , )4.44( على التوالي .
ويدل حتليل بيانات الدراسة أن درجة املوافقة على صعوبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة املتعلقة باإلدارة التعليمية الواردة في أداة هذه الدراسة كانت 

بدرجة )موافق( حيث بلغ املتوسط احلسابي العام )4.13(.
ويتضح من اجلدول أن أعلى نسبة في تكرارات إجابات أفراد العينة إزاء صعوبات اإلدارة التعليمية قد تركزت في )4( عبارات بدرجة موافق بشدة وهي على 
التوالي : ضعف نظام التشجيع وحوافز العمل الفعال , وعدم توفر الكوادر املؤهلة في مجال إدارة اجلودة , واملركزية في اتخاذ القرار , وعدم وجود رؤية واضحة 
لإلدارة التعليمية ، ويرى الباحث أن انعدام ثقافة اجلودة وإشاعتها في اإلدارة التعليمية بصفة عامة و املدارس بصفة خاصة، ولعدم وجود قسم يتبنى هذا 
املنهج ويشرف عليه فلن يكون هناك تشجع وحتفيز لآلخرين ، أما العبارة الثانية والثالثة فال زالت ولألسف في امليدان التربوي فلقد أشار درباس )1994م 
في دراسته إلى أن من الصعوبات التي ستواجه صانعي القرار واملسئولني التربويني عند تطبيق اجلودة الشاملة »عدم توفر الكوادر املؤهلة في مجال إدارة 
اجلودة , واملركزية في اتخاذ القرار » . ويعزز ذلك أيضاَ إجابة العينة على السؤال األخير في اجلزء األول من االستبانة حيث دل توزيع عينة الدراسة أن نسبة 
الذين ليس لديهم دورات في اجلودة كان )%84,7( بينما من حظي بالدورات كان بنسبة )15,3(من عينة الدراسة.  أما املفردات الباقية والتي نالت متوسطات 
بدرجة )موافق ( فهي صعوبات واقعية يحتم على أصحاب الشأن »بذل اجلهود لتطوير اإلدارة التعليمية مبا يجعلها أكثر استجابة للتجديد ، وتقبالً للتطوير 

ملواجهة ،متطلبات التعايش الفعال مع عصر التغيرات« .)الرشيد،2000 ، 165(  .   
إجابة الدراسة  عن السؤال اخلامس  :

 » ما أبرز الصعوبات التي ستواجهها املدارس السعودية باخلارج في تطبيقها إلدارة اجلودة الشاملة في التعليم العام واملتعلقة  باملعلم من وجهة 
نظر أفراد العينة ؟

مت استخدام النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول صعوبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة في 
التعليم العام املتعلقة باملعلم وقد رتبت تنازليا لكل محور حسب املتوسطات احلسابية 

جدول رقم )7(
النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة

حول صعوبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة في التعليم العام املتعلقة باملعلم
رقم 

الفقرة

ها
يب

رت
ت

العبارة
غري موافق بشدةغري موافقال أدريموافقموافق بشدة

االحنرافاملتوسط
٪ت٪ت٪ت٪ت٪ت

4.160.61--02--1236قلة حضور املعلمن للربامج التدريبية421
43

2
عدم قدرة املعلم على توظيف التقنيات 

--10340402احلديثة يف التدريس
4.040.66

4.100.54--09380201ضعف إملام املعلم بأدوات التقويم وأساليبه443

39
4

مع  الفعال  االتصال  يف  املعلم  مهارات  ضعف 
----084101الطالب

4.140.40

4.000.69--10320602عدم مساهمة املعلم يف خدمة اجملتمع احمللي415

4.200.49----123602ضعف كفاية املعلم مهنيا476
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40
7

عدم رضا املعلم عن وظيفته الرتبوية
1030------

4.400.49

4.060.61--09370202قلة تعاون املعلم مع اإلدارة املدرسية458

04180612102.881.31ندرة املعلم املؤهل أكادمييا469

4.78املتوسط احلسابي العام

إدارة اجلودة الشاملة  املوافقة على صعوبات تطبيق  وأن درجة   .  )2.88( و  تراوحت بني)4.40(  والتي  املتوسطات احلسابية لهذا احملور   )7( يوضح اجلدول رقم 
املتعلقة باملعلم كانت بدرجة )موافق( في عدد )9( من العبارات التي شملتها أداة الدراسة وهي: قلة  حضور  املعلمني للبرامج التدريبية , وعدم قدرة املعلم 
على توظيف التقنيات احلديثة في التدريس , وضعف إملام املعلم بأدوات التقومي وأساليبه , وضعف مهارات املعلم في االتصال الفعال مع الطالب , وعدم 
مساهمة املعلم في خدمة اجملتمع احمللي , وضعف كفاية املعلم مهنيا , وعدم رضا املعلم عن وظيفته التربوية , وقلة تعاون املعلم مع اإلدارة املدرسية , 

وندرة املعلم املؤهل أكادمييا , حيث بلغت متوسطاتها )4.16( , )4.04( , )4.10( , )4.14( , )4.00( ,)4.20( , )4.40( , )4.06( , )2.88( على التوالي .
ويدل حتليل بيانات الدراسة أن درجة املوافقة على صعوبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة املتعلقة باملعلم الواردة في أداة هذه الدراسة كانت بدرجة )موافق( 

حيث بلغ املتوسط احلسابي العام )4.78(.
متوسطاً)قلة  أعالها  وكان   ) )موافق  بدرجة  باملعلم  تتعلق  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  دون  هناك صعوبات حتول  أن  يتضح  السابقة  النتائج  عرض  من 
حضوراملعلمني للبرامج التدريبية ( ويعزي الباحث هذه النتيجة إلى تدني دافعية املعلمني حلضور البرامج التدريبية ، خاصة في البرامج املسائية وآليات 
اإلشراف التربوي، إضافة إلى قلة احلوافز التشجيعيه، وضعف اجلودة فيما يقدم للمعلمني... وتتفق هذه االستجابات مع نتائج دراسة )غنيم، 2005 (التي 
بينت أن الكفايات املهنية تتوافر لدى املعلمني بدرجة متوسطة . وما أشار إليه )العسيري ،  2002م،( من قصور في كفايات املعلم في مجال التدريس ، 
والتقومي  وبالتالي ضعف مخرجات التعليم املعرفية والوجدانية .  أما أدناها متوسطاً في تكرارات أفراد العينة إزاء الصعوبات املتعلقة باملعلم و تعيق بدرجة 

)موافق( فتشير إلى )ندرة املعلم املؤهل أكادمييا( وهذا مالحظ في املرحلة الثانوية.

إجابة الدراسة عن السؤال التاسع :
 » هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغير املؤهل العلمي  ؟ 

جدول رقم )8(
نتائج حتليل التباين في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغير املؤهل العلمي 

قيمةمتوسط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناحملور
)ف(

مستوى الداللة

7.87641.9698.170.000بن اجملموعاتاألول

10.84445.241داخل اجملموعات

18.72049اجملموع

6.48941.6229.112.000بن اجملموعاتالثاني

8.01145.178داخل اجملموعات

14.50049اجملموع

 يوضح اجلدول السابق نتائج مجموع ومتوسط املربعات ودرجات احلرية وقيمة )ف( ومستوى الداللة بالنسبة حملاور االستبانة في متغير املؤهل العلمي وهي 
أكثر من القيمة اجلدولية , وهي دالة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعات الثالث .

إجابة الدراسة عن السؤال العاشر :
 » هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغير اخلبرة ؟ 

جدول رقم )9(
نتائج حتليل التباين في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغير اخلبرة

درجة احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناحملور
متوسط 
املربعات

قيمة
مستوى الداللة)ف(

األول

8.80942.202بن اجملموعات

9.899.000 10.01145داخل اجملموعات
.222

18.82049اجملموع

الثاني

5.95641.489بن اجملموعات

11.085.000 6.04445داخل اجملموعات
.134

12.00049اجملموع
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يوضح اجلدول السابق نتائج مجموع ومتوسط املربعات ودرجات احلرية وقيمة )ف( ومستوى الداللة بالنسبة حملاور االستبانة في متغير اخلبرة  وهي أكثر من 
القيمة اجلدولية , وقد أسفرت النتيجة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعات الثالث في احملور : األول والثاني تعزى ملن هم أكثر خبرة .

إجابة الدراسة عن السؤال احلادي عشر :
 » هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغير الدورات التدريبية في مجال اجلودة  ؟ 

جدول رقم )10(
نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة في  متغير الدورات التدريبية في اجلودة

العدداحملور
املتوسط
احلسابي

قيمةاالحنراف املعياري
) ت(

األول
001.42000.4985نعم

64.957
504.58000.4985ال

الثاني
001.46000.4989نعم

62.870
504.40000.4948ال

بالنظر للجدول السابق رقم )10 (  اخلاص باستجابات أفراد عينة الدراسة في  متغير الدورات التدريبية يتبني من املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية 

وقيم )ت( بني العينة يتضح بأنه  توجد فروق ذات داللة  إحصائية بني اجملموعتني .

في ضوء حتليل استبانات املستجيبني ، وتفسيرها ، مت التوصل للنتائج التالية :-

1- هناك العديد من الصعوبات املتعلقة باإلدارة التعليمية ، والتي تعوق تطبيق اجلودة الشاملة في املدارس السعودية في اخلارج في التعليم العام أبرزها 

على التوالي : ضعف نظام التشجيع وحوافز العمل الفعال – عدم توفر الكوادر املؤهلة في مجال إدارة اجلودة – املركزية في اتخاذ القرار – عدم وجود رؤية 

والتحول  التغيير  والتكنولوجيا – ضعف في ممارسة منهجية قيادة  املعلومات  إدارة  املالية – نقص في  املوارد  التعليمية - سوء استغالل  واضحة لإلدارة 

املؤسسي – عدم تفويض املسؤوليات .

2- وجود العديد من الصعوبات املتعلقة باملعلم والتي تعوق تطبيق اجلودة الشاملة في املدارس السعودية في اخلارج في التعليم العام منها على التوالي 

: عزوف املعلم عن حضور البرامج التدريبية – عدم قدرة املعلم على توظيف التقنيات احلديثة في التدريس – ضعف إملام املعلم بأدوات التقومي وأساليبه – 

ضعف مهارات املعلم في االتصال الفعال مع الطالب – عدم رضا املعلم عن وظيفته التربوية .

وقد أثبتت نتائج دراسة كل من مكروم )1996م( و املديرس )2000م( و السعود )2002م( أّن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة في املؤسسات التعليمية يُؤدي إلى 

حتقيق مجموعة من الفوائد منها :

أنه يُعنى بتطوير القيادة املدرسية مع ضمان مشاركة جميع العاملني في املدرسة في مستويات صناعة القرار، وحتديد األهداف، وتخطيط البرامج.  -

دراسة متطلبات اجملتمع واحتياجات أفراده، والوفاء بتلك املتطلبات.  -

أداء األعمال بشكل صحيح وفي أقل وقت وجهد ممكن.  -

حتسني ٌسمعة املنظمة التعليمية في نظر املعلمني و الطالب وأفراد اجملتمع احمللي.  -

حتقيق االتصال الفّعال بني األقسام و اإلدارات والوحدات اخملتلفة في املنظمات التعليمية.  -

املراجع :

القحطاني، سالم، إدارة اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقها في القطاع احلكومي، مجلة اإلدارة العامة، العدد )78( السنة الثانية والثالثون، معهد اإلدارة   -1

العامة، الرياض، شوال 1993م.

اإلدارة  منشورة، قسم  غير  دكتوراه  السعودية، رسالة  اجلامعات  على  التطبيق  وإمكانية  األهمية  بني  اجلودة  إدارة  )1422هـ(، مبادئ  الشنبري، محسن   -2

التربوية والتخطيط، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

درباس، أحمد، إدارة اجلودة الكلية، مفهومها وتطبيقاتها التربوية وإمكانية اإلفادة منها في القطاع التعليمي السعودي، رسالة اخلليج، العدد )50(.   -3

السنة الرابعة عشر، 1414هـ.

أبو نبعة، عبد العزيز، وفوزية، مسعد، إدارة اجلودة في مؤسسات التعليم العالي، مؤمتر التعليم العالي في الوطن العربي في ضوء متغيرات العصر،   -4

اإلمارات العربية املتحدة، العني، 1998م.

احلربي، حياة )1422هـ(. إدارة اجلودة الشاملة كمدخل لتطوير اجلامعات السعودية، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، كلية   -6

التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

اخلطيب، أحمد، واخلطيب، رداح )ب. ت(. إدارة اجلودة الشاملة: تطبيقات تربوية، عالم الكتب احلديث، إربد، األردن.  -7

اخلطيب، محمد )2003م(. اجلودة الشاملة و االعتماد األكادميي في التعليم، دار اخلريجي للنشر والتوزيع، الرياض.  -8

أحمد ، أحمد إبراهيم ، اجلودة الشاملة في االدارة التعليمية واملدرسية ، االسكندرية ، دار الوفاء ، 2003م .  -9

10- العسيري ، علي سعيد مريزن ، واقع االختبارات التحصيلية في التعليم العام واجلامعي وأثره على اخملرجات التعليمية ، بحوث ودراسات وأوراق العمل 

للقاء العاشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ، 1423هـ .
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مبتكرات اجلودة

 )1( 

على  التزام  هو  التعليم  تطوير  يف  املشاركة 
األسرة  من  ابتداء  األمة  أفراد  من  فرد  كل 
التعليم  حقل  يف  بالعاملن  وانتهاء  واجملتمع 
أحيانا  تطوعا  احلقل  هذا  يدعمون  ومن 

)لكل فرد يف اجملتمع دور يقوم به(. 

 )2(

العاملي  االقتصاد  يف  املنافسة  ميكن  حتى 
فتح  من  بد  ال  متحضر  جمتمع  يف  واحلياة 
للقدرات  اجملال  وإفساح  الكامنة  املغاليق 

الذهنية املتوقعة لدى كل شاب وشابة. 

 )3(

الروح  لرفع  كبرية  جهود  تبذل  أن  جيب 
املدارس  يف  العاملن  وحتفيز  املعنوية 

والكليات والسلطات الرتبوية. 

 )4(

جيب تشجيع برامج التعليم األسري واالعتماد 
يف  األطفال  لتعليم  كنواة  األسرة  على 

السنوات املبكرة.

 )5(

األجهزة  يف  أكرب  بصورة  اآلباء  متثيل  جيب 
اإلدارية وإجياد ممثلن هلم يف اإلدارات احمللية 
و  التعليمية  للعملية  كمراقبن  للتعليم.. 
إلزالة  مناسبة  تصورات  وضع  يف  مساهمن 

املعوقات الي تواجه الطالب . 

 )6(

للتالميذ  جيدة  مساعدات  تقديم  جيب 
وحتاشي  سلوكية  مشاكل  لديهم  الذين 
فصلهم من املدرسة.. مع وضع برامج سلوكية 

وتربوية إجبارية لتقوميهم يف وجود اآلباء . 

 )7(

أكثر  يستخدمون  الذين  األكفاء  املعلمون 
الذي  الرئيس  العامل  هم  املؤثرة  الطرق 
يساعد على حتقيق أعلى املستويات ومن ثم 

يعتربون استثمارا وطنيا مهما. 

 )8(

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

على املدارس والدعم هلا. 

 )9(

وكون  األداء،  سوء  حالة  يف  التدخل  جيب 
التدخل متناسبا بشكل عكسي مع مقدار 
النجاح.. ووضع حلول سريعة و جذرية ملعاجلة 

أوجه القصور املؤسسي . 

 )10(

على  املعلمن  تدريب  على  الرتكيز  جيب 
أولوية كبرية  العمل وإعطاء هذا األمر  رأس 

على كافة املستويات. 

 )11(

االستثمار يف جمال التعليم يف القرن احلادي 
اآلالت  جمال  يف  لالستثمار  معادل  والعشرين 
ضروريا  كان  الذي  الفنية  واالبتكارات 
ألول ثورة صناعية كربى حيث ساد رأس املال 

املادي واآلن يسيطر رأس املال البشري. 

 )12(

الدقيق  التقويم  فكرة  تطبيق  من  بد  ال 
االبتدائية..  املرحلة  بدء  منذ  للتالميذ 
تكنولوجيا  مع  يتناسب  مبا  وتطويرها 

العصر. 

 )13(

مستويات  لرفع  وطين  برنامج  وضع  جيب 
ولتنمية  واحلساب  والكتابة  القراءة  معرفة 

االجتاهات اإلجيابية حنو التعلم. 

 )14(

رفع  يف  الرئيسية  املسؤولية  وضع  جيب 

نفسها،  املدارس  عاتق  على  األداء  مستويات 
نشاطا  أكثر  املدارس  هذه  تكون  وأن 
الفعالة  باملشاركة  ذلك  حتقيق  يف  وفعالية 
مع اإلدارات احمللية للتعليم ومكتب املعايري 

التعليمية ووزارة الرتبية والتوظيف. 

 )15(

جيب أن يرتكز دور اإلدارات احمللية للتعليم 
على حث املدارس على رفع مستوياتها وتوفري 
أن  ميكن  األداء  ملستويات  واضحة  بيانات 
املدارس  قبل  من  لالستخدام  جاهزة  تكون 
تكون  الي  للمدارس  املركز  الدعم  وتوفري 
املنشود  املستوى  دون  فيها  األداء  مستويات 
وتركيز اجلهود على األولويات الوطنية مثل 

تعليم القراءة والكتابة واحلساب. 

 )16(

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

واجلهات املشاركة األخرى. 

 )17(

جيب معاجلة األداء الضعيف باملدارس بصورة 
من  وذلك  اخلطر  يستفحل  أن  قبل  سريعة 

خالل استخدام نظام اإلنذارات املبكرة. 

 )18(

والتوظيف  الرتبية  وزارة  تكون  أن  جيب 
املدارس  مشاكل  ملعاجلة  األخري  امللجأ  هي 
احمللية  اإلدارات  تستطع  مل  الي  الضعيفة 
ومعاجلة  متاما  مشاكلها  تعاجل  أن  للتعليم 

مواطن اخللل باإلدارات احمللية الضعيفة. 

 )19(

توظيف  يف  املبادرة  زمام  استعادة  من  بد  ال 
التقنيات املتطورة يف التعليم من خالل تدريب 
استخدام  يف  براعتهم  من  للتأكد  املعلمن 
تدريب  وإعادة  واالتصاالت  املعلومات  تقنية 

بقلم األستاذ: حممد خطاب

روشته إلصالح التعليم
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املدارس  وربط  العمل  رأس  على  املعلمن 
الالزم  الدعم  وتوفري  املعلومات  بشبكات 

لذلك. 

 )20(

أجل  من  التغيري  فكرة  نشجع  أن  نريد  ال 
التغيري وال أن ننبذ أساليب التدريس والتعليم 
الي أثبتت فعاليتها، لكننا نعتقد أنه جيب 
أن تلعب الدولة دورا مهما يف تشجيع اجلهود 
املبذولة يف جمال البحوث والتطوير يف مدارس 

املستقبل. 

 )21(

مت  الذين  أولئك  مجيع  أن  من  التأكد  جيب 
قياديا  مؤهال  حيملون  كمديرين  تعيينهم 
الكفاءات  ميلكون  أنهم  يثبت  مناسبا 
املعلمن  أداء  لرفع  الضرورية  القيادية 

والتالميذ وإدارة املدرسة بطريقة فاعلة. 

 )22(

الربنامج  انطالق  عن  عاجال  اإلعالن  من  البد 
انبثق  الذي  للمدربن  املهين  للتأهيل  الوطين 

عن وكالة تدريب املعلمن. 

 )23(

من  نتوقعها  الي  املستويات  رفع  من  البد 
املعلمن اجلدد وأن يتلقى كل معلم دعما 
السنة  يف  التدريس  ممارسة  أثناء  منتظما 
القوة  مواطن  لتحديد  ذلك  يتم  وأن  األوىل 

واملواطن الي حتتاج إىل تطوير لديه. 

 )24(

هم  الطويلة  اخلربات  وذوو  املهرة  املعلمون 
هناك  ولذلك  للمدارس.  األساسية  الركيزة 
حاجة ماسة إىل وجودهم باستمرار يف اخلدمة 
الالزمة  املساعدة  تقديم  على  قادرون  ألنهم 
مبعرفتهم  املساهمة  طريق  عن  لزمالئهم 
بالنسبة  الرتقية  أن  هي  وخربتهم.واملشكلة 
بقائهم  مدة  ختفيض  عادة  تعين  للمعلمن 
بالنسبة  للموهبة  ضياع  وهذا  اخلدمة  يف 
التدريس،  مهارات عالية يف  للذين ميلكون 
أول  ومعلم  معلم  تصنيف  فان  السبب  وهلذا 
الي معلم خبري تصنيف جيد للمعلمن الذين 
على  ملكافأتهم  عالية  مبهارات  ميتازون 
حتسن  يف  للمساهمة  إضافية  أعباء  حتمل 

نوعية التدريس يف مدارسهم. 

 )25(

العالية  املهارات  املعلمون ذوو  أال يضيع  جيب 
تنفذ  أن  الي ميكن  األشياء  وقتهم يف عمل 
بواسطة اآلخرين، ولذلك ميكن توفري املعلم 
بصورة  يشارك  أن  ميكن  الذي  املساعد 

فاعلة يف عملية التعليم. 

 )26(

جمال  يف  املمتازة  املراكز  متنح  أن  جيب 
لآلباء  واملساندة  الدعم  فرص  التعليم 
وأطفاهلم معا، وذلك بتوفري ورش عمل لآلباء 
أطفاهلم  يدرسها  الي  املواد  على  لالطالع 
املساعدة يف  أن يقدموا هلم  حتى يستطيعوا 
تعلم القراءة واالستفادة املبكرة من تقنيات 

التدريس. 

 )27(

جيب مشاركة األسرة يف التعليم يف املرحلة 
الطالب  بوالدي  باالستعانة  وذلك  االبتدائية، 
يف برنامج تعليم القراءة والكتابة ومساندة 

فكرة الربنامج باملتابعة والدعم املعنوي. 

 )28(

عقد  وجود  فكرة  وتطبيق  نشر  يتعن 
يعترب  وأن  واملدرسة،  املنزل  بن  مكتوب 
ويعكس  املدارس  كل  يف  ملزما  شرطا 
مستويات  رفع  يف  واملدرسة  املنزل  مسؤوليات 
أداء التالميذ ويبن بوضوح ما يتوقع أن يقدم 

كل من املدرسة واآلباء والتالميذ. 

 )29(

داخل  اجليد  باالنضباط  االهتمام  جيب 
داخل  السياسة  هذه  واعتماد  املدارس 
املعنية.  اجلهات  كل  مشاركة  مع  املدارس 
املدرسة واملنزل  الروابط بن  وسيؤدي حتسن 
والكفاءة يف أساليب التدريس إىل املساهمة 
انضباط  عدم  حاالت  ختفيض  يف  الفعالة 

التالميذ وحتقيق أهداف التعليم. 

 )30(

جيب استخدام أسلوب الضبط اإلجيابي املبين 
لضبط  والتشجيع  والتقدير  االحرتام  على 
ميكن  حيث  باملدارس  التالميذ  سلوك 
االستفادة من هذا األسلوب وتكييفه ليصبح 
ولتالميذنا  مدارسنا  يف  لالستخدام  مناسبا 

على اختالف مستوياتهم. 

 )31(

واعتباره  املنزلي  بالواجب  االهتمام  من  بد  ال 
جزء من نظام التعليم اجليد. 

 )32(

الوفاء  كيفية  يشرح  دليل  إصدار  جيب 
باالعتماد  للمديرين  التدريبية  باالحتياجات 

على أفضل املمارسات احلالية. 

 )33(

بالبيئة  الوثيق  املدرسة  ارتباط  جيب 
اجلارة،  )الصناعة،  حوهلا  من  االجتماعية 
الدوائر احلكومية( واكتشاف ما ميكن أن 
مادي  دعم  من  للتعليم  احمللية  البيئة  تقدمه 

ومعنوي وخربات متخصصة. 

 )34(

جيب إشراك رجال األعمال والصناعة وكبار 
خدمات  تقديم  يف  والرتبوين  املسئولن 
إسهامات  شكل  على  للمدارس  تطوعية 
وتوجيه..  إرشاد  لقاءات،  )حماضرات،  متنوعة 

إخل.(. 

 )35(

قبل  )من  تطوعية  خدمات  تقديم  ميكن 
األمور  ألولياء  بالتعليم(  واملهتمن  املربين 
سلوكية  صعوبات  أبناؤهم  يواجه  الذين 
بتولي  ذلك  حتقيق  وميكن  إدارية،  أو 
اإلشراف  األسرة  أو  املدرسة  خارج  من  شخص 
القدوة  وتوفري  ومساعدتهم  التالميذ  على 
ملساعدة  متطوعن  استخدام  وميكن  هلم. 

األطفال على تعلم القراءة. 

 )36(

منوذجية  مدرسة  ورعاية  تأسيس  جيب 
عدم  حالة  )يف  تعليمية  منطقة  كل  يف 
منه  االستفادة  تتم  منوذج  لتكون  وجودها( 
وتتخذ  األخرى.  املدارس  قبل  من  وحماكاته 
العالي  األداء  ملستوى  كنموذج  املدرسة  هذه 
واإلدارة اجليدة والعالقات املتميزة مع األسرة 

واجملتمع احمللي. 

 )37(

يف  السن  كبار  من  املدرسة  استفادة  جيب 
موضوعات  يف  الطالب  مع  منتظمة  لقاءات 
معينة،  ثقافية  أو  جغرافية  أو  تارخيية 
)األسبوعية  احملاضرات  من  سلسلة  وعقد 
األعمال  ورجال  املربون  فيها  يشرتك  مثال( 
فيها  يتم  إخل.   ... الدولة  ورجال  املهن  وأصحاب 
تعريف الطالب على أمثلة حية ملختلف املهن 

واألعمال واالهتمامات. 

 )38(

ألنه  التعليم  بإصالح  فوقية  قرارات  تصدر  أال 
بل  يفيد  ال  و  التعليمية  بالعملية  يضر 
شامل  إلصالح  وثيقة  يف  املعلم  إشراك  جيب 

للتعليم . 

 )39(

ان تعتمد املدارس يف براجمها الذاتية للتطوير 
اخلاصة  املؤسسات  و  اجلمعيات  علي 
وكذلك األحزاب يف التمويل وتوفري املوارد و 
ال يستتبع ذالك أي والء من جانب املدرسة ألي 
انتقائي جلانب و  التعاون  جانب و ال يكون 

إنكار آخر .

مبتكرات اجلودة
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لنفرض أن لديك  N من البيانات االحصائية  N_X,…,2_X,1_X  والي متثل درجات اختبار القبول للسنة اجلامعية األوىل , واملطلوب منك أن 

تعطي ملخص يصف هذه البيانات يف قيمة أو قيمتن. إن الوسط احلسابي )املعدل( μ   للبيانات هو أحد املقاييس الي تصف البيانات وهو 

ببساطة يساوي جمموع البيانات تقسيم عددهم ، أي أن  أو بطريقة أخري : الوسط احلسابي هو القيمة الي لو أخذتها مجيع 

البيانات لكان جمموع البيانات يساوي أيضا  

أي أن :الحظ     

عزيزي القارئ التناظر بن طريف املعادلة األخرية. 

لكي  ؟  خمتلفة  أم  البعض  بعضها  من  متقاربة  الدرجات  هذه  هل  نعرف  أن  نريد   ،μ هي   واحدة  بقيمة  البيانات  متثيل  بعد  واآلن 

هي: جديدة  قيم  على  فنحصل   ) البيانات  كل  ميثل  )بصفته  املعدل   منها  ونطرح  مفردة  كل  نأخذ   , االختالف  هذا  نقيس 

 

   هذه القيم متثل اختالفات )احنرافات( البيانات عن وسطها , واملطلوب أن نلخص هذه االحنرافات يف قيمة واحدة . إن أول ما يتبادر إىل 

أن:  أي  صفر    = وسطها  عن  البيانات  الحنرافات  اجلربي  اجملموع  أن  دائما  جند  احلظ  ولسوء   ، االحنرافات  هذه  معدل  حساب  هو  الذهن 

 ، وهذه النتيجة منطقية حيث توجد درجات أعلى من املعدل ودرجات أخرى أقل من املعدل وبالتالي تظهر لنا إشارة 

سالبة عند إجياد االحنرافات  . احدى الطرق الي تزيل االشارة السالبة هي تربيع هذه االختالفات ومن ثم حساب املعدل لنحصل 

على مقياس لالحنراف )التشتت( يسمى التباين  : 

)الحظ وجود الرتبيع يف الرمز( حيث :   ال تنس عزيزي القارئ أن 

التباين يصف مربع االحنرافات )االختالفات( وليس االحنرافات نفسها ، لذلك جيب علينا أخذ اجلذر الرتبيعي املوجب للتباين لنحصل على 

فكلما  البيانات،  لتشتت  مقياسا  ويكون  األصلية  البيانات  وحدة  نفس  وحدتها  قيمة  يعطي  والذي  املعياري   باالحنراف  يسمى  ما 

كان االحنراف املعياري صغريا كلما كانت البيانات أكثر جتانسا. 

إعداد :  د. حممد الشحات حممود السعدني 

 اعرف مصطلح يف اجلودة

 رئيس قسم الرايضيات بلكية العلوم ابلزلفي – جامعة اجملمعة

اجملموع اجلربي ووصف البيانات اإلحصائية 
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هي األحرف العربية للحروف الالتينية   : االيزو 

املنظمة  ألختصار اسم اهلئية الدولية للمواصفات او 

  International organizationالدولية للمعايري

 for standardization(

ومقرها يف جنيف والي تأسست يف عام. 1947  
وتضم حاليا اكثر من 130 دولة وتهتم يف

األساس بتدعيم وتطوير املعايري واملقاييس 
والعمليات املرتبطة بها .وقد أصدرت هذه اهلئية يف 
وهي   )ISO9000( جمموعة مواصفات  عام1987 
مواصفات تعنى بنظم ادارة املنشات الصناعية او 
اخلدمية ومتثل احلدود الدنيا للضوابط والقواعد 
احلصول على مستوى  الواجب االلتزام بها لضمان 
جودة املنتج ، وقد مت بعد ذلك اجراء عدد من 

التعديالت واإلضافات

واملعايري  حيث صدرت بصوره  على هذه املواصفات 
نهاية عام 1994 لتتناسب مع املتطلبات واالحتياجات 
وتقوم منظمة  ألنظمة ادارة اجلودة املطبقة عامليا. 
مبهمة تطوير املواصفات يف اجملاالت كافة   )  ISO(
باستثناء املنتوجات اخلاصة بالصناعات الكهربائية 
وااللكرتونية الي تقع ضمن مسؤولية منظمة 

أخرى هي املنظمة العاملية للمواصفات الدقيقة

 . ) EIC ( 

ماهو التدقيق على اجلودة 

الداخلي للجودة  التدقيق  ان اهمية  الثابت عمليا  من 
تكمن بالوقاية من تدني مستوى نظام ادارة اجلودة 
املعتمد يف اية شركة من جانب ومن جانب اخر توفري 

املعلومات الدقيقة عن جماالت تطوير النظام .

اجلانبين  هلذين  النهائي  التحصيل  ان  البديهي  ومن 
اجلهات  رضا  لتحقيق  املالئمة  االرضية  يهيئ 
التجارب  خالل  من  الشركة  منتجات  من  املستفيدة 
مهما  وتوقعاتهم  واحتياجاتهم  رغباتهم  مع  السريع 
التسويق  لنشاط  الرئيسي  للمبدأ  تطبيقا   , كانت 
الذي مفاده )اجلهات املستفيدة على حق دائما(, وهذا 

املبدا هو الذي حيكم العالقة بن املنتج واملستهلك .

من  تؤدى  مستمرة  عملية  هي  التدقيق  عملية  ان 
قبل افراد مستقلن عن العمل املدقق ، وتتطلب توفر 
املهارة والتاهيل والتدريب الكايف للمدقق ليتسنى 
هي  التدقيق  مهمة  .وتبقى  منها  اهلدف  حتقيق 
تصحيح مسرية العمل وليس القاء اللوم على احد او 
البحث عن االخطاء كما تؤكد على العمل مببدا 

اداء الشيء الصحيح من املرة االوىل.

ان اهلدف من تطبيق اجلودة هو مالئمة املنتج او اخلدمة 
لالستخدام وتطابقها مع االحتياجات واملواصفات الي 

العمل  هذا  ودميومة   , املستفيدة  اجلهات  تتوقعها 
يعين ضمان او توكيد اجلودة .

• تعريف التدقيق :	
لغرض  وموثقة  ومستقلة  منهجية  فحص  عملية  هو 
مبوضوعية  وتقييمه  مرجعي  دليل  على  احلصول 
املراجعة  معايري  استيفاء  مت  اليه  الذي  املدى  لتحديد 

احملددة مواصفة االيزو 9001 لعام 2008 .
وباختصار انه عملية تقييم نظامية مستقلة .

• اي يقصد بالتقييم هو تثمن او وزن الفعاليات 	
مقارنة  خالل  من  اجلودة  بوظيفة  الصلة  ذات 

ماهو كائن مع ما جيب ان يكون.
• طبقا 	 التدقيق  اجراء  وجوب  اي  بالنظامي  يعين 

املواصفة  متطلبات  ووفق  الفحص  لقوائم 
الدولية االيزو )9001( لعام 2008 .

•  يقصد باملستقل هو وجوب تنفيذ التدقيق من 	
قبل التدقيق او مدقق من قسم اخر اي حيادية .

• معيار التدقيق – يشمل جمموعة من سياسات 	
او اجراءات او متطلبات تستخدم كمرجع .

 – املوقع   : مثل  التدقيق  حدود   – التدقيق  جمال 
الي  والعمليات  االنشطة   – التظيمية  الوحدات 

سيتم التدقيق عليها .

• التدقيق 	 عملية  تهدف   : التدقيق  اهداف 
اىل الوقاية من تدني مستوى فاعلية نظام 
اجلودة عن املستوى الذي حتدده مواصفة 
2008/9001 املعرب عنه باملتطلبات  ايزو 
ضمن عنصر التدقيق الداخلي للجودة من 

خالل : - 

التعرف على املشاكل. 1
التاكد من حدوث التحسن املستمر يف اجلودة . 2

.التعرف على مدى التاثري املتوقع واملخطط له من 
خالل املراقبة والتدقيق .

بتحقيق . 3 العالقة  ذات  املعلومات  مصدر  حتديد 
اجلودة .

الرتكيز على املؤشرات املتحققة للهدف .. 4
انتاجية . 5 حيقق  مبا  العمل  اجراءات  تبسيط 

افضل وجودة افضل .
تهيئة التغذية العكسية املستمرة .. 6
النظام . 7 فاعلية  من  للتحقق  جيدة  اداة  توفري 

ودعم االدارة العليا يف اختاذ القرارات 

• اسباب التدقيق :	
يتم اجراء التدقيق لالسباب التالية :

نظام . 1 فاعلية  من  التاكد  املنظمة  تريد  عندما 
ادارة اجلودة .

لدى . 2 النظام  ان  من  التاكد  الزبون  يريد  عندما 
املدقق  اخلدمة   / املنتج  لتجهيز  يؤهله  املورد 

عليها )سواء كان ذلك قبل او اثناء التجهيز(.
يف . 3 املطبق  النظام  يف  جوهري  تغيري  حدث  اذا 

املنظمة .
رغبة املنظمة يف احلصول على شهادة املطابقة . 4

التدقيق  ان  حيث  العااملية  اجلودة  ادارة  لنظم 
الداخلي متطلب رئيسي من متطلبات املواصفة 

ايزو 9001 لعام 2008 .
• الشخصية 	 الصفات   : املدقق  صفات 

املطلوب توفرها يف املدقق هي :

خلوق ، خملص ، صادق ، حمرتم ، امن ، هادى . 1
، حكيم .

متفتح الذهن ، دبلوماسي ، لبق ، قوي املالحظة .. 2
سريع . 3  ، واضح   ، )صريح  بسرعة  اليغضب 

البديهية ، قادر على االقناع ، متفهم (
مرن )قادر على التكيف مع الظروف(. 4
بسرعة . 5 املشكلة  حتديد  على  )قادر  متآني 

بدون استعمال االستناج(.
قادر على التغلب على الصعاب .. 6
مع . 7 والعمل  االتصار  على  )قادر  اجتماعي 

االخرين يف كل املستويات (.
باسلوب . 8 املشكلة  صياغة  على  )قادر  منظم 

منطقي ومنظم (

وهنالك صفات اخرى تتعلق باالهلية جيب ان تتوفر 
لدى املدقق فيها : 

التأهيل العلمي والعملي الكايف .. 1
احلياد واالستقاللية بعملية الفحص . 2

واملراجعة .
بذل العناية الواجبة واملعقولة عند ادائه مهمة . 3

التدقيق .

•  عالقة املدقق مع االخرين 	

شخصية  صالحيات  الداخلي  املدقق  ميتلك  ما  نادرا 
على  تقع  واملسؤولية   , التصحيحة  االجراءات  الختاذ 
املدقق  دور  ويبقى  وممثليها  العليا  االدارة  عاتق 
لدى  قناعة  خلق  يف  املساهمة  عليه  ولكن  حياديا 
تكرار  ومنع  التصحيحة  االجراءات  الختاذ  االدارة 

االنتقادات .

سؤال وجواب يف اجلودة

اجلودة والتدقيق 
ماهو التدقيق على اجلودة ؟

بقلم األستاذ: وليد نزهت نشات عبداهلل
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نبذة خمتصرة عن الكتاب:

يتناول الكتاب األسس العلمية إلدارة اجلودة الشاملة

السبع  التقنيات  تقديم  يف  اإلسهاب  مع   )Total Quality Management(  
األساسية للجودة )The Seven Basic Quality Tools( الي متثل احملور األساس 
لضبط اجلودة )Quality Control( مع تطبيقاتها يف مراقبة وحتسن العمليات 

.)Manufacturing and Services( اإلنتاجية واخلدمية

خالل  من  املعريف  و  العلمي  التحصيل  عملية  جودة  حتسن  و  حتقيق  أجل  من 
 )e-Learning( اإللكرتوني  التعليم  أسلوب  بإدماج  قمنا  فقد  الكتاب  هذا 
على  حيتوي  للكتاب  مصاحب  مضغوط  قرص  تصميم  مت  حيث  إعداده  يف 
جمموعة من حماضرات )Power Point Presentations( تلخص أهم املفاهيم 
و تطبيقاتها و تعرضها بأسلوب سلس و ممتع مع نهاية كل فصل و كذلك 
قمنا بعرض حلول الكثري من التطبيقات العملية على برنامج امليكروسفت 
و  العلمية  اإللكرتونية  املواقع  من  جمموعة  إىل  باإلضافة   )Excel( إكسل 
املنتديات التقنية على شبكة االنرتنت بهدف تزويد القارئ الكريم مبعلومات 
إضافية قيمة عن تقنيات ضبط اجلودة مع العديد من التطبيقات املهمة من واقع 
أحد  هو  للكتاب  املصاحب  القرص  أن  نعترب  اخلدمية.  و  اإلنتاجية  العمليات 
للقارئ  التقنية  املعلومة  تقديم  يف  سواه  ما  عن  متميزا  جتعله  الي  املواصفات 

العربي يف قالب مواكب لعصر التقنية و اجلودة.

حيتوي الكتاب على ستة فصول أساسية وفصل ختامي إضافة إىل جمموعة 
ونظم  للجودة  األساسية  املفاهيم  لعرض  األول  الفصل  خصص  امللحقات.  من 
إدارتها، يف حن يعرض الفصل الثاني التقنيات السبع األساسية للجودة و يتبعه 
الفصل الثالث بعرض لألساليب اإلحصائية وتطبيقاتها يف جمال ضبط اجلودة. 
للمتغريات  املراقبة  خرائط  تقنيات  بتقديم  اخلامس  و  الرابع  الفصلن  يف  نقوم 
 Statistical( للعمليات  اإلحصائية  للمراقبة  األساس  متثل  الي  اخلواص  و 
العمليات  مقدرة  لدراسة  السادس  الفصل  وخنصص   ،)Process Control
و  السابع  الفصل  أما  اجلودة.  مواصفات  حتقيق  على   )Process Capability(
 Quality( إدارة اجلودة  العلمي يف جمال  اخلتامي فهو عبارة عن مدخل للبحث 
 The Seven( و تطبيقات التقنيات السبع األساسية للجودة )Management
اخلدمية  و  اإلنتاجية  للعمليات  املستمر  التحسن  يف   )Basic Quality Tools
 .)Continuous Process Improvement( واملنظمات احلكومية و اخلاصة
لتقنيات ضبط  املفاهيم األساسية  بأنه مت عرض  القارئ،  سوف تالحظ، عزيزي 
اجلودة معززة بالصيغ الرياضية و الرسومات البيانية مشروحة بشكل عملي 
واقع  من  عملية  بتطبيقات  معززة  و   )step by step( خبطوة  خطوة  مبسط، 
وكيماويات،  البرت  امليكانيكية،  الصناعات  مثل  اإلنتاجية  العمليات 
إدارة  مثل  خدمية  جماالت  من  تطبيقات  إىل  إضافة  الغذائية،  و  الصيدالنية 
ذلك.  غري  إىل  الطريان  وشركات  السياحية،  الفنادق  املستشفيات،  البنوك، 
 )The Magnificent Seven ( الروائع  السبع  من  تقنية  كل  بعرض  سنقوم 

على النحو التالي:

• املفهوم العام للتقنية	

• االستعماالت العملية للتقنية	

• اخلطوات العملية لتطبيق و عمل التقنية   	

• أمثلة عملية من الواقع الصناعي أو اخلدمي للمنظمات	

• حل أمثلة إضافية عن طريق برنامج امليكروسفت االكسل	
الفئات املستهدفة من الكتاب

الكتاب موجه لطلبة كليات اهلندسة واإلدارة والطب يف اجلامعات والكليات 
لفئة  وكذلك  اجلودة،  إدارة  جمال  يف  األكادميين  الباحثن  وفئة  التقنية 
املهندسن الصناعين واملوظفن والقيادات اإلدارية يف املؤسسات الذين سيجدون 
 Continuous Process( العمليات  حتسن  إىل  اهلادفة  لرباجمهم  دعما  فيه 

. )Business Excellence( وحتقيق التميز يف األداء )Improvement

نبذة عن املؤلف:

حائل  جبامعة  اهلندسة  كلية  يف  أستاذا  هو  عيشوني  أمحد  حممد  د.  أ. 
باململكة العربية السعودية، تدرج يف العمل األكادميي منذ 1992 عندما 
مساعد  كأستاذ  للعمل  باجلزائر  مستغامن  جبامعة  اهلندسة  بكلية  إلتحق 
 )2001( أستاذا  ثم   )2001-1996( مشاركا  أستاذا  ثم   ،)1996-1992(
التقنية  لقسم  ورئيسا  مساعدا  أستاذا  حبائل   التقنية  بالكلية  عمل  كما 
شهادة  على  املؤلف  حتصل   .)2009-2001( الفرتة  خالل  امليكانيكيية 
صالفرد  جامعة  من  الطريان  وعلوم  امليكانيكية  اهلندسة  يف  الدكتوراه 
البحرية من جامعة  البكالوريوس يف اهلندسة  وشهادة   1992 بربيطانيا سنة 
من  العديد  املؤلف  تقلد   .1987 سنة  باجلزائر  بوهران  والتكنولوجيا  العلوم 
العلمي والعالقات  العليا والبحث  املناصب األكادميية منها وكيال للدراسات 
اخلارجية )1993-2001( يف جامعة مستغامن ومديرا لوحدة اجلودة بالكلية 
الصناعية  اهلندسة  لقسم  رئيسا  اآلن  وهو   )2007-2006( حبائل  التقنية 
إىل  ونشر  واملاجستري  الدكتوراه  رسائل  من  العديد  على  أشرف  حائل.  جبامعة 
اآلن مخسة كتب يف جماالت اجلودة والتقييس وله ما يقارب اخلمسن حبثا 
املؤمترات  من  العديد  يف  حاضر  كما  حمكمة،  علمية  جمالت  يف  منشورا 
وفرنسا  وأملانيا  وبريطانيا  وكندا  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  العلمية 
من  العديد  للمؤلف  املتحدة.  واإلمارات  السعودية  العربية  واململكة  واجلزائر 
كل  يف  والتقييس  اجلودة  جمال  يف  متخصصة  علمية  جلان  يف  املشاركات 
من اجلزائر واململكة العربية السعودية. الدكتور حممد عضو فريق التقييم 
وله  للجودة  السعودي  للجودة وهو عضو يف اجمللس  امللك عبدالعزيز  يف جائزة 
مشاركات استشارية عديدة يف جمال تطبيق نظم اجلودة والتنظيم اإلداري يف 

القطاعات الصناعية واخلدمية.   

 http://faculty.uoh.edu.sa/m.aichouni : املوقع اإللكرتوني

ضبط اجلودة - التقنيات األساسية وتطبيقاتها يف اجملاالت اإلنتاجية واخلدمية
Quality Control - The Basic Tools and Their Applications in Manufacturing and 

Services

كتاب يف اجلودة

2013العدد السابع يناير جملة عامل اجلودة
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بالتعاون بن وزارة القوى العاملة وجمموعة العربى..

للمنشآت  املهنية  والصحة  السالمة  جمال  فى  شركة   27 تدريب 
الصناعية

إبراهيم العربى

ملفات  بثالث  الوزارة  اهتمام  العاملة،  القوى  وزير  مستشار  رحيان  عادل  أكد 
باخلارج  املصرين  وأوضاع  البشرية  والتنمية  بالتدريب  االرتقاء  هى  مهمة 
العمال  وطموحات  آمال  لتحقيق  جديدة  دماء  ضخ  أجل  من  العمالية  والنقابات 
انتشار  حدث  أنه  مشريا  مصر،  وجهه  غريت  التى  اجمليدة  يناير   25 ثورة  بعد 
مبد  قانون  إلصدار  الوزير  اضطر  مما  تنظيم  دون  العمالية  للنقابات  كبري 
القادم. مارس  فى  تنتهى  اجلمهورية  رئيس  من  بقانون  أشهر   6 النقابية   الدورة 

طبقا  العمالية  للنقابات  جمتمعى  حوار  يتم  أن  فى  يأمل  الوزير  أن  وأضاف 
القانون  يكون  أن  على  الشعب،  مبجلس  العاملة  القوى  جلنة  إليه  انتهت  ملا 
جاء  القادم،  مارس  شهر  فى  الدورة  نهاية  قبل  العمالية  لالنتخابات  جاهزا 
بيئة  وتأمن  املهنية  والصحة  السالمة  أسبوع  ختام  فعاليات  هامش  على  ذلك 
شركة   27 مبشاركة  العربى  شركات  جمموعة  نظمته  التى  العمل 
العاملة. القوى  وزارة  مع  بالتعاون  الصناعية  قويسنا  مبنطقة   صناعية 

وأشار مستشار الوزير، أن الرئيس حممد مرسى وضع فى اهتماماته أحوال املصرين 
و5  اخلليج  بدول  مالين   3 منهم  مصرى  مالين   10 عددهم  البالغ  اخلارج  فى 
واجلنوبية  الشمالية  أمريكا  بن  ما  مليون  و2  وأسرتاليا  أوربا  دول  فى  مالين 
وحل  لرعايتهم  باخلارج  املصرين  لرعاية  أعلى  جملس  تشكيل  تقرر  حيث 
من  جديد  جيل  إلفراز  العماىل  البيت  برتتيب  مرسى  اهتمام  موضحا  مشكالتهم 
العمال خالل  النقابى لتحقيق طموحات  العمل  القدرة على قيادة  النقابين هلم 
هذه الفرتة اهلامة فى تاريخ مصر، وهو ما ترتب عليه إحالة كل من جتاوز عمره 
قانون  قام بتشكيل جلنة من أجل إصدار  الوزير  أن  املعاش وأوضح  60 عاما إىل 
العمل  فى  واالستقرار  األمان  للشباب  ويضمن  املرحلة  مع  يتناسب  عصرى  عمل 
بالقطاع اخلاص وحيقق التوازن بن العمال وأصحاب األعمال مستشهدا بتطبيق 
منوذج رجل األعمال حممود العربى الذى استطاع أن يبحر بالسفينة إىل بر األمان 

على الرغم من العواصف والرياح التى اجتاحت اجملتمع املصرى.

نقال عن اليوم السابع األحد، 2 ديسمرب 2012

»األزهري«: السالمه والصحة املهنية هي أحد أهم أولويات الوزارة

خالد األزهري، وزير القوى العاملة واهلجرة ) مصر (

مروة الشافعي 

أسبوع  ختام  كلمته،  يف  واهلجرة،  العاملة  القوى  وزير  األزهري،  خالد  أكد 
يسعى  أنه  الصناعية،  قويسنا  مبدينة  عقد  الذي  املهنية،  والصحة  السالمة 
حنو تطوير العمل بالوزارة، خاصة يف جمال السالمة والصحة املهنية، ملا له من 
أهمية قصوى يف احلفاظ على بيئة عمل آمنة، باعتبار أن القوى البشرية هي 

أغلى ما منلكه وما نتطلع إىل احلفاظ عليه.

وأضاف األزهري، أنه يولي اهتمام بالغ هلذا امللف؛ نظًرا ألهميتة لكل من الفرد 
تأثري فعال يف اجملتمع،  له من  ملا  بهذا اجملال،  اهتمامه  واملنشاة، مؤكًدا على 

وأوصى بضرورة توصيل ما اكتسبه املفتشون ألفراد اجملتمع.

وأشار إىل، أن أوضاع السالمة والصحة املهنية يف مصر قد تدهورت خالل العقود 
املاضية، األمر الذي راح ضحيته العديد من أبناءنا يف مواقع كثرية من مواقع 

العمل واإلنتاج، على امتداد أرض الوطن.

جدير بالذكر، أنه حضر أعمال امللتقى أكثر من 100 من مسئولي السالمة 
قويسنا  مبنطقة  عاملة  شركة   30 من  ألكثر  ممثلن  املهنية  والصحة 
الصناعية، والي يعمل بها أكثر من 150 ألف عامل، ومت خالل امللتقى توعية 
وكذا  هلا،  املنفذة  والقرارات  املهنية  السالمة  بقوانن  اجملال  هذا  يف  العاملن 
املخاطر الكيميائية يف بيئة العمل واألمراض املهنية وجلان التحكيم الطيب 

واللجان اخلماسية.

كما حضر مراسم اخلتام عادل رحيان، مستشار الوزير، والسيد عالء عوض، 
املستشار اإلعالمي للوزارة، والسيد عادل جابر، وكيل الوزارة باملنوفية.

نقال عن جريدة الشروق نشر فى : اخلميس 29 نوفمرب 2012

املهنية يناقش املسودة االوىل السرتاتيجية  مركز أبوظيب للسالمة و الصحة 
السالمة والصحة املهنية

على هامش امللتقى السنوي األول للسالمة والصحة املهنية الذي إقيم يف أبوظيب 
يف الفرتة من 26 - 27 نوفمرب، عقد مركز أبوظيب للسالمة والصحة املهنية 
والصحة  السالمة  »اسرتاتيجية  حول  عمل  ورشة  للملتقى  الثاني  اليوم  يف 
املهنية إلمارة أبوظيب« مبشاركة خرباء من عدة منظمات دولية وممثلن عن 

خمتلف القطاعات املطبقة للنظام على مستوى االمارة.

يف  الدولية  املنظمات  جتارب  استعراض  اىل  أساسي  بشكل  الورشة  وهدفت 
العمل لتغطية  املتعلقة بأماكن  العمل  جمال اعداد االسرتاتيجيات وخطط 
يف  التجارب  هذه  من  لالستفادة  وذلك  املهنية،  والصحة  السالمة  جوانب 
بشكلها  أبوظيب  إلمارة  املهنية  والصحة  السالمة  اسرتاتيجية  مسودة  وضع 
املهنية  والصحة  السالمة  اسرتاتيجية  مسودة  اعداد  مت  قد  وكان  النهائي. 
للبيئة  العليا  اللجنة  إشراف  حتت   2020-2013 للفرتة  أبوظيب  إلمارة 
املعنية. القطاعات  كافة  مع  والتشاور  وبالتنسيق  والسالمة   والصحة 

للصحة  التنفيذية  للهيئة  املمثلن  املشاركن  اخلرباء  بان  املركز  واكد 
االمريكية  واجلمعية  البيئة،  صحة  ومعهد  الربيطانية،  املهنية  والسالمة 
املهنية،  والصحة  للسالمة  الربيطانية  واملؤسسة  السالمة،  ملهندسي 
جمال  يف  جتاربهم  بعرض  قاموا  والسالمة،  املخاطر  الدارة  الدولي  واملعهد 
الي  والتحديات  املهنية  والصحة  بالسالمة  اخلاصة  االسرتاتيجيات  إعداد 
اإلصدار  عن  عرض  بتقديم  املركز  قام  جهته  ومن  التطبيق.  عملية  تواجه 
وبرنامج  أبوظيب  إلمارة  والسالمة  والصحة  البيئة  إدارة  لنظام  الثاني 
لالمارة. املهنية  والصحة  السالمة  اسرتاتيجية  مسودة  إىل  إضافة   قدرات، 

قامت  الي  باالجنازات  الكبري  اعجابهم  عن  املنظمات  هذه  ممثلي  أعرب  وقد 
بها اللجنة العليا واملركز والقطاعات خالل السنوات القليلة املاضية ومستوى 
التقدم الذي وصلت اليه االمارة يف جمال وضع أنظمة وبرامج للمحافظة على 
أماكن العمل بدعم من حكومة أبوظيب، وهو االمر الذي ميكن مقارنته مبا 

وصلت اليه دول اخرى متقدمة خالل عشرات السنوات من التخطيط والعمل.
نقال عن جوهر معلومات الشرق األوسط 

التجارية
اإلمارات العربية املتحدة: األربعاء 28 نوفمرب 

2012
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اقتصاد املعرفة... أخضر

جنيب صعب : 
للمهندسن  الدولي  االحت�اد  مؤمتر  طرحه  سؤال  األخضر؟  االقتصاد  بعد  ماذا 
االستشارين. وألن امل�ؤمتر عقد يف سيول، عاصمة كوريا اجلنوبية الي تتخذ 
من »النم�و األخضر« أساسًا لسي�اساتها االقتصادي�ة، كان ممكنًا ط�رح هذا 
السؤال. فمعظم بلدان العامل مل تبدأ بعد بالتعامل اجلدي مع االقتصاد األخضر، 

ناهيك بالبحث يف ما بعده.

اتفق املتحاورون يف سيول على أنه اذا كان اهلدف املباشر من التحول اىل االقتصاد 
املوارد  يف  نقصًا  يواجه  عامل  يف  للبشر  والبقاء  العيش  سبل  تأمن  هو  األخضر 
تأمن نوعية حياة أفضل،  البعيد جيب أن يكون  املدى  الطبيعية، فاهلدف يف 
وليس جمرد القدرة على االستمرار يف العيش. هذا يقتضي االنتقال اىل أمناط 
جديدة يف االنتاج واالستهالك، حتافظ على التوازن يف املوارد الطبيعية وتدعم 
قدرتها على التجدد. لكنها تذهب أبعد من هذا اىل تنمية القدرة التجديدية هلذه 

املوارد، وعدم االكتفاء باستنزافها.

منطقتنا.  يف  إحلاحًا  األكثر  اهلدف  املوارد  استخدام  يف  الكفاءة  تكون  قد 
فمع أن البلدان العربية هي األفقر يف املياه العذبة املتجددة، يتجاوز االستهالك 
الفردي املنزلي للمياه يف بعض بلدانها أعلى املعدالت يف العامل، وهي غالبًا مياه 
حبر حمالة غالية الثمن. وتقّل معدالت الكفاءة يف الري عن ثالثن يف املئة. وال 
تتجاوز كمية مياه الصرف الي تتم معاجلتها وإعادة استعماهلا مخسة يف املئة. 
وتتميز معظم البلدان العربية بأدنى معدالت كفاءة استخدام الطاقة يف العامل.

فرص  عن  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  يعده  الذي  اجلديد  التقرير  ويظهر 
للحبوب  املنتجة  الرئيسية  العربية  الدول  اذا رفعت  أنه  العربية  البلدان  البقاء يف 
تسد  أن  ميكنها  فقط،  العاملي  املستوى  اىل  الري  وكفاءة  االنتاجية  معدالت 
العجز. ويستتبع هذا تطوير فصائل جديدة من النباتات تتحمل احلرارة واجلفاف، 
واستنباط تقنيات رخيصة لتحلية مياه البحر، مبا قد يسمح باستخدامها أيضًا 

لالنتاج الغذائي.

سياسة  فهو  األخضر«،  »االقتصاد  لتعريف  سيول  يف  حاجة  هناك  تكن  مل 
على  الكالم  لكن  العملي.  التطبيق  يف  يوميًا  ممارستها  تتم  حكومية 
االقتصاد األخضر يف املنطقة العربية يتطلب أمثلة واقعية لتفسريه. إنه االقتصاد 
الذي يقوم على االستثمار املتوازن للموارد، مبا حيافظ على قدرة الطبيعة على 
الي  الدراسات  بينت  وقد  املستقبل.  ويف  اآلن  االقتصادي،  النمو  ويؤمن  التجدد، 
100 بليون دوالر سنويًا يف  أجراها املنتدى العربي للبيئة والتنمية أن استثمار 
الطاقة املتجددة خيلق أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، ويولد التحول اىل 
يف  مخسة  حنو  يبلغ  العربية  للبلدان  إضافيًا  دخاًل  مستدامة  زراعية  ممارسات 
املئة من النات�ج احمللي االمجالي. أما ختضري 50 يف املئة من قطاع النقل، جبعله 

أكثر كفاءة وأقل تلويثًا، فيمكن أن يوفر 23 بليون دوالر سنويًا.

من  أكرب  كلفة  يتطلب  األخضر  االقتصاد  اىل  التحول  أن  كثريون  يعتقد 
إعادة  هي  املسألة  ألن  متامًا،  خاطئ  االعتقاد  هذا  التقليدية.  التنمية  أمناط 
جدولة التكاليف ومراحل استعادة االستثمارات وجين العوائد منها. فاالقتصاد 
لكنه  والتنفيذ،  التخطيط  مراحل  يف  أعلى  كلفة  يستدعي  قد  األخضر 

يتطلب مصاريف أقل يف مرحلة الصيانة.

االنتقال اىل االقتصاد األخضر يتطلب تطوير قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا، 
للنفط  املصدرة  العربية  البلدان  وأمام  التنمية.  أجل  من  لألحباث  حتتية  وبنية 
تكنولوجيا  على  قائم  اقتصاد  إقامة  اىل  دخلها  من  جزء  لتحويل  اليوم  فرصة 

املعرفة. وهناك مبادرات واعدة يف هذا اجملال، مثل جامعة امللك عبدال�له للعلوم 
والتكنولوجيا يف السعودية ومدينة ومعهد مصدر يف أبوظيب ومؤسسة قطر، 
وإنتاج  واملياه  الطاقة  قطاعات  يف  جديدة  تكنولوجيات  تطوير  يف  املتخصصة 

الغذاء.
يف كوريا اجلنوبية وزارة خمتصة باقتصاد املعرفة، هي املسؤولة عن ختطيط 
من  الكثري  تتعلم  أن  العربية  للدول  ميكن  البالد.  يف  األخضر  النمو  برامج 
سياسات  صناعة  يف  العلمي  البحث  توظيف  حيث  من  الكورية،  التجربة 
العامة،  السياسات  املبادرات إىل نتائج ملموسة يف  التنمية. هذا يتطلب حتويل 

بدل االكتفاء بالعالقات العامة.
)ينشر بالتزامن مع جملة “البيئة والتنمية” عدد أكتوبر / تشرين الثاني 2012 (

األستاذ جنيب صعب : اآلمن العام للمنتدي العربي للبيئة والتنمية- رئيس التحرير 
جملة البيئة والتنمية- بريوت - لبنان .

 نقال عن موقع جريدة البيئة األن

لعدد 175 من جملة البيئة والتنمية : كيف ختتار سيارتك؟

بيروت- البيئة اآلن: 

الشركة  أو  بالفرد  جيدر  سيارة  أي 
أقل  وقودًا  تستهلك  حبيث  اقتناؤها 
يتأثر  أن  غري  من  أقل  انبعاثات  وتطلق 
األول  تشرين  عدد  موضوع  أداؤها؟ 
)أكتوبر( من جملة »البيئة والتنمية« 
حول  وإرشادات  معلومات  يقدم 
السيارات املقتصدة بالوقود يف املنطقة 
السيارة  قيادة  وطريقة  العربية، 
استنادًا  اهلدف،  هذا  لتحقيق  وصيانتها 
اىل »دليل كفاءة الطاقة« الصادر عن 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية.
البديلة،  الطاقة  اىل  التحول  إطار  ويف 
الشمسية  الكرميات  حملطة  عرض 

جامعة  يف  الشمسية  بالطاقة  املياه  تسخن  وحمطة  مصر،  يف  الكهرباء  لتوليد 
األمرية نورة يف السعودية الي ميكن أن تكون منوذجًا للجامعات العربية. ومن 
العدد، مشروع  الي تتناوهلا مواضيع  العربية والعاملية  البيئة والتنمية  مستجدات 
التنمية  ومشاريع  السمكية،  الثروة  حلماية  املغرب  يف  اصطناعية  شعاب  بناء 
الريفية يف حممية عجلون يف األردن، ونضوب نهر الوند يف العراق نتيجة حتويل 
الكهربائي  واالنقطاع  املتحدة،  الواليات  على  الزاحف  واجلفاف  جمراه،  إيران 
700 مليون هندي يف الظلمة هذا الصيف، إىل تكنولوجيا  العظيم الذي حبس 
مدن  عليها  تشاد  جزر  تتوسطها  الصحراء  يف  حبريات  إلقامة  العلمي  كاخليال 
املستقبل. ويف بداية هذه السنة الدراسية، جمموعة أفكار ومبادرات خضراء تتيح 

للمدارس أن تكون صديقة للبيئة.

ويف مقابلة خاصة، يتحدث وزير البيئة يف السنغال حيدر العلي، املتحدر من أصل 
لبناني، عن املشاكل البيئة املشرتكة واهلدر الذي يفقر البلدان والنضال البيئي 
قسم  ويتضمن  كبرية«.  أعمااًل  يصنعون  وإميان  وعزم  رؤية  ذوي  و«رجاالت 
كتاب الطبيعة حتقيقن مصورين، األول عن حممية عجلون األردنية الي تتميز 
بتنوع حيوي جيعلها معلمًا بارزًا يف السياحة البيئية ورافدًا حيويًا للتنمية احمللية، 
»حديقة  لقبت  والي  جبنائها  الشهرية  كنت  مقاطعة  يف  بالقارئ  جيول  والثاني 
البيئة،  سوق  العلوم،  عامل  شهر،  يف  البيئة  الثابتة:  األبواب  عن  فضاًل  بريطانيا«، 
وبرنامج  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  نشاطات  عن  وملحق  البيئية،  املفكرة 
مؤمتره السنوي حول البصمة البيئية للدول العربية. ومع العدد هدية جمانية هي 
البلدان العربية،  البيئية يف  بوسرت »اجلريدة اخلضراء« الي تستهدف نشر املعرفة 

وموضوعها هذه املرة »النقل الصديق للبيئة«.

ويف افتتاحية العدد بعنوان »اقتصاد املعرفة أخضر«، يرى جنيب صعب أن االنتقال 
وبنية  والتكنولوجيا،  للعلم  صلبة  قاعدة  تطوير  يتطلب  األخضر  االقتصاد  اىل 
حتتية لألحباث من أجل التنمية، وأن أمام البلدان العربية فرصة لتحويل جزء من 
دخلها اىل إقامة اقتصاد قائم على تكنولوجيا املعرفة. ويستشهد بتجربة كوريا 
برامج  عن  ومسؤولة  املعرفة  باقتصاد  متخصصة  »وزارة  توجد  حيث  اجلنوبية 
ختطيط النمو األخضر يف البالد، وبامكان الدول العربية أن تتعلم الكثري منها، 

من حيث توظيف البحث العلمي يف صناعة سياسات التنمية«.
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حصة البيئة من الثورات
جني�ب صع�ب: 

مل حين الوقت بعد لتحديد حصة البيئة من الثورات واالنتفاضات الي جتتاح العامل 
التضييق  ختفيف  فمع  متفاوتة.  رصدها  أمكن  الي  األوىل  االشارات  العربي. 
وتونس  مصر  يف  البيئين  الناشطن  بعض  بدأ  واألحزاب،   اجلمعيات  على
جديدة  قوانن  عن  االعالن  ومع  مستقلة.  خضراء  حركات  لتأسيس  التحضري 
يف  متعذرًا  هذا  وكان  بيئية،  جمالت  الصدار  االعداد  البعض  بدأ  للمطبوعات، 
أوىل ضحايا  املستدامة من  والتنمية  البيئة  وزارة  تونس، فكانت  أما يف  املاضي. 
التغيري، إذ مت دجمها يف وزارة الزراع�ة، ومل تنجح احتجاجات حزب اخلضر للتقدم 

يف محايتها.
وإذا كان لنا أن نّدعي بعض حّص�ة من الثورات، ففي احلكومة املصرية ثالثة 
وزراء من خرباء املنتدى العربي للبيئة والتنمية، ساهموا يف اعداد التقارير عن وضع 
البيئة العربية، الي أصدرها املنتدى خالل السنوات الثالث املاضية. نتمنى أن يتاح 
هلم أن ينفذوا يف احلكم ما اقرتحوه يف هذه التقارير، ان كان يف التشريعات أو 

املياه أو الزراعة أو املواصالت.
أولويات  يف  البيئ�ة  تك�ون  بأن  األمل  مع  يأتي،  ما  انتظار  علينا  أنه  غري 
حكومات  جاءت  إذا  كذلك،  تكون  أن  بد  وال  املنتظرة.  اجلديدة  احلكومات 
تقرير  يف  الفصل  الكلمة  للناس  يكون  فحن  لشعوبها.  متثياًل  أكثر 
الي  الضيقة،  واحلسابات   البقاء  على الصراع  من  االهتمام  يتح�ول  مصريهم، 
 مواقع التسّلط والتحّكم واستنزاف املوارد جلين  تنحصر يف تأمن احلفاظ على
مكتسبات سريعة للحاكم واحلاشية، إىل اهلدف األهم واألمسى، وهو املستقبل 

املستدام للجميع.
أشكال  أقبح  مبمارسة  لنفسها  تسمح  شعبية  ملساءلة  ختض�ع  ال  الي  السلطة 
حلوب.  كبقرة  العامة  الطبيعية  الثروات  مع  تتعامل  ألنها  واالنتهاك،  التدمري 
وسامة  نووية  نفايات  طمر  يف  وأبنائهم  مسؤولن  توّرط  فضائح  نذكر  زلنا  وما 
يف بلدانهم، لقاء حفنة من املال. وذاك املقاول السياسي الذي دّمر اجلبال والغابات 
الطبيعية  بلدانهم  ثروات  باعوا  والذين  بوزارة.  فكوفئ  وكساراته،  مبقالعه 
استنزف  الذي  عن  ناهيك  ولذرّيتهم.  هلم  العموالت   بعض  لقاء األمثان  بأرخص 
ثروة بالده من املياه اجلوفية لبناء »نهر عظيم« يف أبشع ممارسة جلنون العظمة، 
رمال  يف  النيل  مياه  أض�اع  الذي  توشكي،  مشروع  عن  وماذا  أحد.  حياسبه  ومل 

الصحراء؟
للشعوب  متثياًل  أكثر  حكم  أنظمة  عن  االنتفاضات  تتمّخض  أن  نأمل  لذا، 
يعود  وال  هلم،  معنى  ذا  املستقبل  يصبح  مصريهم،  الناس  ميتلك  فحن  العربية. 
اهتمامهم حمصورًا بصراع البقاء يومًا بيوم. والعمل للمستقبل يعين احلفاظ على 
رأس املال الطبيعي، أي ثروات البلد فوق األرض ويف باطنها، الي هي حق للجميع 
بكامله.  جليل  حتى  أو  حلزب  أو   حلاكم  ملكًا وليست  املقبلة،  ولألجيال 
هّم�ه  كّل  حاكم  للمستقبل  يعمل  أن  ننتظر  هل  ولكن  استمرار.  فاجملتمع 
الزائل، أو مواطن مقهور يكاد يفقد  البقرة احللوب خالل حكمه  أن يستنزف 

الشعور باالنتماء إىل وطن ُس�لب منه ومل ُي�رتك له رأي يف ادارة مقّدراته؟

ملستقبل  فالعمل  الفوضى.  إىل  االنتفاضات  تقود  أاّل  أيضًا،  أملنا،  أن  غري 
واقتصاديًا، كما يتطلب احلفاظ  استقرارًا سياسيًا واجتماعيًا  مستدام يتطلب 
واملساءلة.  للمحاسبة  احلاكم  واخضاع  والكرامة  باحلرية  الشعوب   حق  على

وال جيوز املفاضلة بن االثنن.
حن  ويف  تعويضه.  ميكن  ال  خنسره  يوم  كل  إن  اذ  خيارًا،  يعد  مل  االنتظار 
ال  املالية،  االنهيارات  ملواجهة  العملة  أوراق  الوقت بطبع  للحكومات شراء  ميكن 

 واهلواء والرتاب للتعويض عن خسارة رأس املال الطبيعي. ميكنها أن تطبع املاء

دميوقراطية  حكم  أنظمة  الشعبية  االنتفاضات  أنتجت  إذا  الراحبة،  هي  البيئة 
البيئة  وزارة  وحتول  أولوياتها،  طليعة  يف  البيئة  تضع  أنظمة  ومستقرة.  وعادلة 
الدرجة  من  وزارة  العربي  عاملنا  يف   اليوم  حتى وهي  بامتياز،  سيادية  وزارة  إىل 
الي يستكثرون  الدينية واحلزبية،  ُت�عطى كجائزة ترضية لألقليات  الثانية، 

عليها وزارات أخرى.
من  مهرب  هناك  ليس  واالنتفاضات،  والثورات  والنزاعات  احلروب  تنتهي  أن  بعد 
نظيف  وهواء  يشربونها  عذبة  مياه  إىل  حيتاجون  أيضًا  فالثوار  البيئة.  استحقاق 

يتنفسونه وتربة خصبة لغذاء يأكلونه.
األستاذ جنيب صعب 

ناشر ورئيس التحرير جملة البيئة والتنمية اللبنانية- األمن العام للمنتدي العربي 
للبيئة والتنمية- بريوت.

ينشر املقال بالتزامن مع جملة البيئة والتنمية عدد أيلول/ سبتمرب 2011.
نقال عن موقع جريدة البيئة األن

»البيئة«: 3495 مخالفة لمنشآت صناعية وغذائية وزراعية الشهر الماضي

 ) األردن (

عمان -الدستور – غادة أبويوسف

 3495 البيئة  حلماية  امللكية  االدارة  مع  بالتعاون  البيئة  وزارة  أصدرت 
وزراعية يف  املاضي حبق منشآت صناعية وحرفية وغذائية  الشهر  خمالفة خالل 
االجراءات  البيئية، واختذت  اململكة، وذلك ملخالفتها االشرتاطات  خمتلف أحناء 
أمحد  املهندس  البيئة  وزارة  عام  أمن  وقال  وإنذار.  إغالق  بن  ما  حبقها  الالزمة 
نفذت  البيئية،  الشرطة  مع  وبالتعاون  الوزارة،  إن  صحفي،  بيان  يف  القطارنة، 
حمملة  مركبة   12 ومصادرة  ضبط  مت  كما  خمالفة،  ملنشآت  إغالقا   )38(
إطار  يف  االغوار  منطقة  يف  أطنان   110 بواقع  املعاجل  غري  العضوي  بالسماد 
ألغراض  املعاجل  غري  العضوي  السماد  استخدام  من  للحد  الرامية  الوزارة  خطة 
االغوار. مناطق  يف  الذباب  وتكاثر  النتشار  الرئيسي  املسبب  باعتباره   الزراعة 

ترخيص  بدون  تعمل  منشأة   360 خمالفة  مت  انه  القطارنة  املهندس  واضاف 
جانب  اىل  املعنية،  اجلهات  من  الالزم  الرتخيص  على  باحلصول  إلزامها  اىل  ليصار 
نوعية  على  يؤثر  الذي  بالشكل  الدخان  انبعاثات  بسبب  منشأة   682 خمالفة 
احلرجية  املناطق  على  الرقابي  الدور  تعزيز  مت  انه  القطارنة  وأوضح  اهلواء. 
فصل  ابواب  على  أننا  خاصة  الزراعة  ووزارة  البيئة  الشرطة  مع  بالتعاون 
التحطيب،  لغايات  احلرجية  واملناطق  الغابات  على  اعتداءات  تقع  حيث  الشتاء 
واحلبس  مالية  غرامات  يرتب  احلرجية  االشجار  على  االعتداء  ان  من  وحذر 
املاضي. الشهر  للغابات  حرائق  ثالث  مع  التعامل  مت  انه  اىل  مشريا   للمخالفن، 

وتوزعت االنذارات واملخالفات على املنشآت الصناعية واحلرفية وضجيج املركبات 
وانبعاث الدخان وحرق االطارات واالغذية واالدوية الفاسدة وعدم نظافة احملالت 

والعمل بدون ترخيص، وطرح الطمم واملياه العادمة.

التاريخ : 2012-12-03

السالمة والصحة املهنية والبيئة
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ي كافة دول 
اً عىل مختلف المستويات �ف يشهد التعليم الجامعي اهتماماً كب�ي

حاجات  لمواكبة  الأفضل  نحو  مستمرا  تطوراً  يشهد  انه  عن  فضال  العالم، 

فإنه  ذلك  عىل  وبناء   ، ي
والتق�ف العلمي  العرص  وخصائص  والمجتمع  الفرد 

تقدم  ي 
�ف يلبيه  الذي  ف  المتم�ي الدور  أساس  الجامعي عىل  التعليم  إىل  ينظر 

ية  الب�ش والطاقات  الكوادر  إعداد  طريق  عن  وذلك  وتنميتها  المجتمعات 

ي مجالت 
الفنية والعلمية والثقافية والمهنية وكذلك إعداد القيادات الفكرية �ف

بوية والعلمية والمهنية. التعليم المختلفة ال�ت

ي التعليم هي عملية إدارية تحقق أهداف كل 
     ان إدارة الجودة الشاملة �ف

من سوق العمل والطالب ، أي إنها تشمل جميع وظائف ونشاطات المؤسسة 

ي توصيلها ، الأمر الذي 
ي إنتاج الخدمة فحسب ، وإنما �ف

التعليمية ، ليس �ف

ف مركز المؤسسة التعليمية  ينطوي عىل رضا الطالب وزيادة ثقتهم ، وتحس�ي

ومصطفى  ي  ص�ب محمد    ( العمل  سوق  ي 
�ف نصيبها  وزيادة  وعالمياً  محلياً 

ي التعليم الجامعي ، فأنها 
يوسف ، 2000 ، 330( أما إدارة الجودة الشاملة �ف

اتيجية  نموذج إداري شامل يقوم عىل الجودة فكراً وتنظيماً وينطلق من إس�ت

 ، والمجتمع   ، الجامعة  أهداف  تحقيق  لضمان  ف  للتحس�ي ومستمرة  تعاونية 

ف عىل المدى القص�ي والطويل .  وإرضاء العمالء الداخلي�ي

الأنشطة  كافة  بتوجيه  القيام   « العاىلي  التعليم  ي 
�ف الشاملة  الجودة  وتعرف 

منظومة  ي 
�ف المستويات  كافة  وعىل  والمالية  دارية  والإ الأكاديمية  والعمليات 

التطوير  طريق  عن  والطالب  العمل  سوق  رغبات  شباع  لإ العاىلي  التعليم 

ف لجودة الخدمة المقدمة للطالب للحصول عىل خريج ذي كفاءة  والتحس�ي

عالية يتطلبه سوق العمل 

 

ي مؤسسات التعليم العالي  
  النتائج المتوقعة من تطبيق الجودة �ف

رؤية ورسالة وأهداف واضحة ومحددة للمؤسسة.  .1

اتيجية للمؤسسة والخطط السنوية للوحدات متوفرة  س�ت الخطة الإ  .2

ولكل  وحدة  لكل  الوظيفي  الوصف  ,ووضوح  علمية  أسس  عىل  ومبنية 

موظف.

للمؤسسة  ومستقرة  ومتكاملة  وشاملة  ومحددة  واضحة  الهيكلية   .3

داري للمؤسسة . ي النظام الإ
وادوار واضحة ومحددة �ف

ف وأعضاء  ام ومشاركة العامل�ي ف ارتفاع ملحوظ لدافعية وانتماء وال�ت  .4

هيئة التدريس والطلبة .

ف  نسانية السلمية ب�ي توفر جو من التفاهم والتعاون والعالقات الإ  .5

ي المؤسسة 
ف �ف جميع العامل�ي

ي المؤسسة والعمل بروح 
ف والدارين �ف ف الكاديم�ي ترابط وتكامل ب�ي  .6

الفريق

وامتالك  مشكالت  من  العمل  ض  يع�ت لما  ومتواصل  مستمر  حل   .7

ف وأعضاء هيئة التدريس للمهارات الالزمة لحل المشاكل بطريقة  العامل�ي

علمية سليمة .

عربيا  الجودة  وتجارب  للبحوث  التدريس  هيئة  أعضاء  متابعة   .8

وعالميا لالستفادة منها.

ارتفاع مستوى أداء المؤسسة التعليمية.  .9

المؤسسات  من خدمات  المستفيدين  واحتياجات  10تحقيق طموحات 

التعليمية.

م.د خالد اسود اليخ
جامعة املثنى- العراق 

جودة التعليم

  مفهوم  إدارة اجلودة الشاملة
 يف التعليم اجلامعي 

2013العدد السابع يناير جملة عامل اجلودة



عودة للفهرسة48

ركائز  أهم  من  ات  المخت�ب او  المعامل  تعت�ب 
العملية التعليمية و كلما زادت جودة المعامل 
التعليمية.  العملية  جودة  �ف  اسهامها  زاد 
الجامعية  أو  المدرسية  المعامل  �ف  والجودة 
بالدور  للقيام  بالمالئمة  تعريفها  يمكن 
احتياجات  تلبية  أو قدرتها عىل  له  المخصصة 
نظم  من  العديد  وهناك  الطالب.  و  المدرس 
ية  الب�ش النشطة  عىل  تطبق  ال�ت  الجودة 
المختلفة و لتحقيق جودة المعامل يمكن تطبيق 
 OHSAs,ISO14001,ISO9001 نظم اليزو مثل
العمل  بنظام   ً معا  الثالثة  ويسمى    18001
المتكامل او تطبيق معاي�ي هيئة ضمان الجودة 
و العتماد )نقاء (،وتطبق جودة المعامل عىل 
Labora� Good GLP  رمحاو ثالث وفقا لنظام

Practice tory ) الممارسات المعملية الجيدة 
ف بالمعامل (� المكان  ( و هى : الفراد )العامل�ي

)المنشئات المعملية (� الدوات و الجهزة . 

بالنسبة لالفراد :

ف بالمؤسسة  1.     يجب ان يؤمن جميع العامل�ي
جميع  تشمل  العلياوح�ت  الدارة  من  بداية 

ف  العامل�ي
المهام  2.     يجب تدريب الفراد جيدا عىل 

ف بها . المكلف�ي
ف  بالعامل�ي دورية  اجتماعات  عقد  يجب       .3

لمناقشتهم �ف الداء و تحسينه .
الوظيفى  الوصف  بطاقات  عمل  يجب       .4
يحدد به المهام و الواجبات و المسئوليات و 
وط شغل الوظيفة و فق هيكل ادارى معلن  �ش

و معروف .

ف و تقييم الفراد وفق برنامج  5.      يجب تحف�ي
ف بها . متكامل يرتبط بالأداء و المهام المكلف�ي

ف بالمخاطر المهنية  6.     يجب توعية العامل�ي
و الوقاية منها .

مع  بالتعامل  ف  العامل�ي توعية  يجب       .7
النفايات الخطرة .

بالنسبة لالجهزة و االدوات:
القياس  اجهزة  معايرة  يتم  ان  يجب   �1
و  الهيدروجي�ف  الس  مقياس  و  الموازين  مثل 
خاصة  استيكرات  عليها  تلصق  و  الوتوكالف 

بذلك .
الجهزة  بتنظيف  الهتمام  يجب   �2

جيدا.
يجب توق�ي تعليمات تشغيل الجهزة   �3
متناول  �ف  تحفظ  و  ووافية  مبسطة   تكون 

مستخدم الجهاز.
يجب ان يكون عدد الجهزة و الدوات   �4

كاف لعدد الطالب و التجارب .
ومحتويات  الدراج  تعريف  يجب   �5
ك بها الدوات مثل  الثالجات والجهزة ال�ت ت�ت

الفران و الحضانات.
الجيد  التنظيف  طرق  مراعاة  يجب   �6

لالدوات و طرق تخزينها.
الصالحية  تاريخ  مراعاة  يجب   �7
استعمال  يتم  وعندالستخدام  كيماويات 
�ف    First expire first our القرب  العبوات 
الول  لقاعدة  الصالحية)تحديث  اتهاء  تاريخ 
  out  First  in  First استخدام  الول  استالما 

FIFO
السالمة  بيانات  شيت  توف�ي  يجب   �8

ويتم   safety  material الكيميائية  للمواد 
 data sheet تداول و تخزين الكيماويات وفقا

MSDS
 operating  standard عمل  يتم   �9
القياسية  التشغيل  طرق   SOP  procedure
ات  لالجراءات ال�ت تتم �ف المعمل من تحض�ي
 work   WI عمل  و  النفايات  من  التخلص  او 
لالنشطة  تشغيل  تعليمات    instructions
مثل  تفصيالتها  وبيان  بها  الهتمام  المطلوب 

السعافات الولية بالمعامل .
ة و  عمل استيكرات للمحاليل المحرصف  �10

ات اليومى تسجيلها بسجل التحض�ي
اته: ف بالنسبة للمكان وتجه�ي

من  التعليمية  العملية  المكان  يالئم  ان  يجب 
حيث :

مساحة كافية.  �1
التهوية الجيدة .  �2
الضاءة المناسبة  �3

المناسبة  الحرارة  ودرجة  التكييف   �4
لحفظ الكيماويات .

او  اق  لالح�ت قابلة  الغ�ي  الرضيات   �5
تسبب  النزلق .

الستائر الغ�ي قابلة لالشتعال .  �6
خلو الجدران  من الشقوق و الفتحات   �7
و  ات  الح�ش تواجد  �ف  سببا  تكون  ل  ح�ت 

القوارض
تغطية الوصالت الكهربائية  �8

و  النذار  و  الطفاء  وسائل  توافر   �9
خطط الخالء                                                            

اجلودة فى املعامل التعليمية
إعداد: أمحد حممد على احلسيكي

جودة التعليم
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السبيل إىل جودة احلياة

الكاتب: د. محدي الفرماوي

جودة احلياة

النفسية  للصحة  العربية  الشبكة  موقع  عن  نقال 
الإجتماعية

نسان ي جوهر الإ
 جودة الحياة �ف

نسان بمكنوناته وخصائصه فيه أسباب  جوهر الإ
جودة الحياة وبهجتها، ذلك هو المضمون الذي 

تحاول الورقة الحالية مناقشته، ومن الطبيعي أن 
 نتساءل عن ماهية الجوهر؟

ي عمق الفطرة وثراءها، فيه 
نسان يتمثل �ف إن جوهر الإ

نسان الكامنة، وطاقاته المتأصلة، تلك  إمكانيات الإ
نسان مع�ف  نسانية وتعطي لالإ ي تجسد الطبيعة الإ

ال�ت
نسانيته وإعالء  لوجوده وهدفاً لحياته، فيه تحقيق لإ

 للنفس فوق مادياتها.
نسان خصائص مهمة تكشف الكث�ي عن  ولجوهر الإ

مكنوناته وتوجهات هذه المكونات وعالقاتها البينية، 
نسان النفسية. ي تشكل بنية الإ

 تلك ال�ت
ي ثالثة أمور 

ولكن السبيل لجودة الحياة ربما يكون �ف
 مهمة هي:

 * مجاهدة النفس
نسان بالكينونة وتعميق الوجود  * تمسك الإ

اف أفق الحرية الأرحب.  * است�ش
 أولً: مجاهدة النفس:

ي النفس وينتهي إىل سلوك 
إن الرصاع الذي يدور �ف

، نزعة  ف ف متضادت�ي ف نزعت�ي عىل نحو ما، هو رصاع ب�ي
ي إذا 

مادية تسود فيها قوى الذات الدونية، تلك ال�ت
سادت تطرف السلوك إىل الالسوية )عدم العتدال( 
نسان  ونزعة روحية تسمو بالسلوك ليتفق مع قيم الإ

 الموجبة.

نسان عىل الأرض متطلعاً إىل  ومن أجل أن يعيش الإ
ي سبيل الحصول 

الآخرة كان من الطبيعي أن يجاهد �ف
شباع المتوازن لحاجاته المادية  عىل العتدال والإ

 والروحية.
ول يعد الحصول عىل هذا التوازن أمراً سهالً لذا فإن 

نسان  ي حالة مجاهدة مستمرة وسبيل الإ
نسان �ف الإ

ي الحفاظ عىل قوة دفع المجاهدة أو التوازن قد 
�ف

ي أربعة مسالك، هي:
 يتحدد �ف

رادة.  * استنهاض الإ
 * النشغال بالستقامة

ات وتثبيت النفس  * استباق الخ�ي
 * السمو والعفة.

رادة: 1. استنهاض الإ

رادة قوة عظيمة من قوى النفس تلعب مع  فالإ

ي الوعي والختيار، والعقل 
العقل الدور الفعال �ف

نسان قوى  رادة ويوجهها يستشعر الإ حيث يتبرص الإ

التقوى فيه، فيستمد العقل صفاءه من الروح 

 لينعكس ذلك عىل النفس سمواً فوق غرائزها.

 2. النشغال بالستقامة:

ف تنشغل النفس بالحق والستقامة يصعب أن  ح�ي

 تنشغل بالباطل

ي َجْوِفِه(  ِ
ِ �ف

ف
ْ ن َقْلَب�ي ا َجَعَل اللَُّه ِلرَُجٍل مِّ يقول تعاىل: )مَّ

 )الأحزاب: 4(

نسان إذن أن ينشغل بأك�ش من  من الصعب عىل الإ

ي 
نسان نفسه �ف ي آن واحد، أما إذا وضع الإ

أمر �ف

المواقف والظروف الممهدة لغلبة الشهوات وصنوف 

الهدف هنا يغفل القلب وتتغلب الأهواء المزيفة. 

يقول تعاىل: )َوَل تُِطْع َمْن أَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعن ِذْكِرنَا َواتََّبَع 

َهَواُه َوَكاَن أَْمرُُه ُفرًُطا( )الكهف: 28(، والرسول الكريم 

ته« صدق  يقول: »من حفظ برصه نور هللا بص�ي

 رسول هللا .

نسان بالستقامة يحميه  النشغال بالحق وانشغال الإ

 إذن من غلبة الأهواء.

ات وتثبيت النفس:  3. استباق الخ�ي

نسان أن يجعل دائماً الخ�ي سبيله  يجب عىل الإ

ومقصده، يقول تعاىل: )َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها 

َاِت أَيَْن َما تَُكونُواْ يَأِْت ِبُكُم الّلُه َجِميًعا  ْ َفاْسَتِبُقواْ اْلَخ�ي

ٍء َقِديٌر( )البقرة: 148(. فتكرار  ْ ي َ ِإنَّ الّلَه َعىَل ُكلِّ �ش

فعل الخ�ي سبيل لتثبيت النفس، وثبات النفس هو 

قمة التكيف والصحة النفسية، يقول تعاىل: )َوَمَثُل 

ْن  الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَلُهُم ابِْتَغاء َمرَْضاِت الّلِه َوتَْثِبيًتا مِّ

ٍة ِبَربَْوٍة أََصابََها َواِبٌل َفآتَْت أُُكَلَها  أَنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنَّ

ِ َفِإن لَّْم يُِصْبَها َواِبٌل َفَطلٌّ َوالّلُه ِبَما تَْعَمُلوَن 
ف
ْ ِضْعَف�ي

( )البقرة: 265(. ٌ  بَِص�ي

اِبِت  ُت الّلُه الَِّذيَن آَمُنواْ ِباْلَقْوِل الثَّ ويقول تعاىل: )يَُثبِّ

 َ ف ي الآِخرَِة َويُِضلُّ الّلُه الظَّاِلِم�ي ِ
نَْيا َو�ف ي اْلَحَياِة الدُّ ِ

�ف

 َويَْفَعُل الّلُه َما يََشاء()إبراهيم: 27(

 4. السمو والعفة:

السمو والعفة وسيلتان متضامنتان لمجاهدة النفس، 

ي النفس 
ف بضعف �ف ف مرتبطت�ي وهما ليستا وسيلت�ي

ية، بل هما دليل عىل طهر النفس وتغلب  الب�ش

الجانب الروحي فيه عىل الجانب المادي، وكل منهما 

يتم عىل مستوى الوعي وليس الالوعى، وبهذا المعن 

نسان  ل يصبح السمو ل شعورياً بل شعورياً يدركه الإ

ويستمتع بإدراكه، فيعيش شعوراً روحانياً بتفضيل 

ي 
شباعات ال�ت ها من السلوكيات والإ الفضيلة عىل غ�ي

 تفقده ذاته.

نسان من المال أو الوسيلة ما  فإذا لم يجد الإ

يستطيع به النكاح � مثالً � فليصل بدافعة إىل السمو 

رادة وتطهر النفس من  ي تقوى الإ
عالء بالعفة ال�ت والإ

 أهوائها.

 َّ : )َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن َل يَِجُدوَن ِنَكاًحا َح�ت يقول تعاىلي

 يُْغِنَيُهْم اللَُّه ِمن َفْضِلِه( )النور: 33(

ف أو أعراف أو  نسان قوان�ي ي الإ
وليس المحرك للسمو �ف

نسان هو  ي جوهر الإ
أطماع بل الهدف من السمو �ف

 السمو ذاته.

نسان بالكينونة وتعميق الوجود:  ثانياً: تمسك الإ

اء فيه يجعله  نسان بجوهره ومكنونات ال�ش تمسك الإ

يسعى إىل تنمية وتوظيف مواهبه وإمكاناته الذاتية، 

هذا هو سبيل الكينونة، وهذا هو الحال الذي 

نسان كإنسان، أما إذا كانت حياة  يتطابق مع الإ

نسان قائمة عىل أساس ما يملك من ماديات الحياة  الإ

ي هذه الحالة ل 
)مال أو جاه أو سلطان( فإنه �ف

ي هذه الحالة 
يساوي شيئاً، ول يملك شيئاً، إنه �ف

مملوك أك�ش من كونه مالكاً وذلك المع�ف هو ما 

 To have« ي كتابة الشه�ي
توصل إليه »إريك فروم« �ف

or to be” مع�ف ذلك أن السبيل إىل جودة الحياة 

نسان بكينونته وليس بما يملكه،  ي تمسك الإ
يكمن �ف

بداخله وليس بخارجه، ونستطيع أن نوضح ذلك ع�ب 

ف هما: ف هام�ي  مسلك�ي

 * البعد عن شهوة التملك.

يثار.  * البعد عن الأثرة إىل الإ
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�1 البعد عن شهوة التملك: الدافع إىل التملك يشبع 

ف والسيطرة ومن ثم الزهو  نسان الإحساس بالتم�ي ي الإ
�ف

والتفاخر، وشهوة التملك يصاحبها العتداء عىل 

نسان حق فيه.  حقوق الغ�ي واغتصاب ما ليس لالإ

َساء  َهَواِت ِمَن النِّ اِس ُحبُّ الشَّ : )ُزيَِّن ِللنَّ يقول تعاىلي

ِة  َهِب َواْلِفضَّ ِ اْلُمَقنَطرَِة ِمَن الذَّ َ َواْلَقَناِط�ي ف َواْلَبِن�ي

َمِة َوالأَنَْعاِم َواْلَحرِْث َذِلَك َمَتاُع اْلَحَياِة  َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ

نَْيا َوالّلُه ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب( )آل عمران: 14(، لكن  الدُّ

ف والسيطرة أو الأمن الناتج عن  نسان بالتم�ي شعور الإ

التملك من هذا النوع هو شعور مزيف بل يتعرض 

نسان إىل  اً للزوال، وعندما تتوجه سلوكيات الإ كث�ي

مجرد الستحواذ أو تملك الجاه أو المال أو السلطان 

يفقده ذلك ثراء الكينونة والشعور بها، فهو وما يملك 

كما يقول »إريك فورم« يصبحان أشياء، مجرد أشياء 

قب والهم.  خالية من الحياة، يرتبط بها القلق وال�ت

يقول تعاىل: )َفالَ تُْعِجْبَك أَْمَواُلُهْم َولَ أَْولَُدُهْم ِإنََّما 

نَْيا َوتَزَْهَق  ي اْلَحَياِة الدُّ ِ
بَُهم ِبَها �ف يُِريُد الّلُه ِلُيَعذِّ

 أَنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن( )التوبة: 55(.

أما جودة الحياة الحقيقية فهي مع فقد شهوة التملك 

نسان بما يستطيع إنجازه، والتفوق فيه  وتمسك الإ

نسان نفسه القلق  وإثبات وجوده، بهذا يقى الإ

ي هذه الحالة 
نسان �ف قب والخوف، فأمن الإ وال�ت

ي 
ي خارجه، �ف

نسان وليس �ف توجد مسبباته داخل الإ

ي تماسك 
ي ثقافته، �ف

ي طاقاته، �ف
ي إنجازاته �ف

إمكانياته �ف

شخصيته، وعىل ذلك فلن يستطيع أحد أن يفقده أو 

نسان بكينونته يكون  ي حالة تمسك الإ
يسلبه إياه. و�ف

ي استخدام مثمر لطاقاته، 
نشاطه موجهاً من داخله، �ف

ي نفس 
يجابية والفعالية، و�ف فيتصف نشاطه بالإ

ي نمو وتطور، مرناً مع 
الوقت بالتجدد، فهو دائماً �ف

ي حياة متجددة 
المواقف، منشغالً بتحقيق ذاته، �ف

 متدفقة.

يثار عطاء بال توقع  يثار: الإ 2. البعد عن الأثرة إىل الإ

ة  ي الأخ�ي
يثار عكس الأثرة، وتع�ف مقابل أو جزاء، والإ

 الأنانية والتمركز حول المنفعة الذاتية.

ي إشباعه حد التعاطف إىل الحد 
يثار يتجاوز �ف والإ

نسان المؤثر حاجة أخيه  الذي يستشعر فيه الإ

نسان، فيمد يد العون إليه مستمتعاً بهذا  الإ

 العطاء.

يثار بدلً من البخل والشح  نسان إىل الإ ونزعة الإ

ي الوقت الذي 
اخي تع�ب عن نفس زكيه، �ف وال�ت

نسان، فحياته ثرية بالعطاء،  تعمق معها وجود الإ

ي تحقيقها 
فإرادة العطاء جزء من إرادة الوجود و�ف

نسان وكينونته، ذلك لأن  تحقيق لمع�ف وجود الإ

يثار خاصية من خصائص غلبة القوة  الدافع إىل الإ

نسان بها يحقق إنسانيته، ويعلو  ي الإ
الروحية �ف

فوق أنانيته، ويسمو فوق دوافع التملك 

 والعدوان.

نسان لأفق الحرية الأرحب: اف الإ  ثالثاً: است�ش

نسان تجعله يخاف  ي الإ
إرادة الحياة قوة خفية �ف

الموت ويسلك وفق ما يحافظ عىل ذاته، فيحافظ 

عىل الحياة، إنه خوف من فقد الهوية، خوف من 

 النفصال.

ي الحفاظ عىل هويته قد تشبع 
نسان �ف ونزعة الإ

اهة التملك والقلق  بسلوكيات غ�ي سوية، مثل �ش

نجاب،  المرتبط بتوقع الموت، والقلق المرتبط بالإ

ونوعية جنس الطفل ويؤدي ذلك إىل قيود وضغوط 

نسان يجب أن  الحياة، تعوق جودتها وبهجتها، لكن الإ

يدرك الأسباب والبواعث وراء ترصفاته وأفعاله، وهنا 

رادة وإرادة  ي الوضع الذي يملك فيه حرية الإ
يكون �ف

 الحرية.

نسان لخالقه،  فإذا كانت “الأمانة« تستوجب طاعة الإ

ي الوقت الذي تنطبع فيه هذه الطاعة بالحرية، 
�ف

فالتكليف إذن طاعة وحرية معاً، فإذا كانت الطاعة 

لزمة للتكليف فإن الحرية هي إرادة المخلوق، ولكن 

 ليس من وراء إرادة الخالق جل وعال.

ي أعىل مستوياته ل يكون إل 
نسان �ف وتحرر الإ

بالعبودية هلل والثقة فيه، هنا يتحرر من عبادة العباد 

ي السموات 
إىل عبادة رب العباد، فليس كل من �ف

ي التجاه إىل الخالق 
والأرض إل خاضعاً للرحمن، و�ف

نسان من عبودية النفس بما فيها  العظيم يتحرر الإ

ي اللجوء إىل هللا آمن واطمئنان 
من شهوة وطمع، و�ف

وسكينة، فال يصبح الموت مصدراً للخوف، لأنه بيد 

هللا عز وجل ول يصبح انقطاع الرزق مصدراً للقلق 

 والنفاق، لأنه ليس بيد عبد من عباد هللا.

َماء ِرْزُقُكْم َوَما تُوَعُدوَن(  ي السَّ ِ
يقول هللا تعاىل: )َو�ف

 )الذاريات: 22(

ي أحد من الب�ش 
ي ذلك قمة الحرية؟، فلن يأ�ت

أليس �ف

بالموت إىل إنسان آخر، وليس هناك من الب�ش من 

 يقطع رزقاً عن إنسان آخر.

نسان بذلك يجعله يعيش جودة الحياة لأنه  وإيمان الإ

يكون قد تلمس أفقاً رحباً للحرية، وإذن فلن ينافق أو 

يداهن، بل يعيش قوياً ولدية الفرصة الكاملة للتفك�ي 

 والتدبر، وزيادة معرفته وتحقيق أسمى غاياته.

نسان  من جانب آخر، فإن التعصب كسلوك يقيد الإ

نسان متسلطاً  ، فيصبح الإ ويفقده حرية التفك�ي

متحامالً متصلباً جامداً، والشخصية التسلطية تفتقد 

ي 
الأمن، وغالباً ما تشعر بالفشل والإحباط. و�ف

التعصب تعطيل لقوى العقل، فهو تقليد أعمى 

نسان القدرة عىل  ة ووعي، حيث يفقد الإ بدون بص�ي

تمحيص الحقائق، فالنفعال غالب عىل العقالنية، 

ي التعصب عدم تسامح وعدم مرونة ومن ثم 
و�ف

نسان  مقاومة للتجديد والتغي�ي والتطور، وجور الإ

يرفض التعصب الذي هو ضد السعى وراء الحقيقة، 

 ضد التقليد الأعمى، ومن ثم ضد جودة الحياة.

َ الرُّْشُد ِمَن  ف َّ يِن َقد تََّب�ي ي الدِّ ِ
يقول تعاىل: )لَ ِإْكَراَه �ف

ٌر لَّْسَت  ْر ِإنََّما أَنَت ُمَذكِّ ( )البقرة: 256(، )َفَذكِّ اْلَغيِّ

 َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطٍر( )الغاشية: 21، 22(

ي حاجة ماسة الآن، ونحن عىل 
وبعد.... أعتقد أننا �ف

ي دراستنا 
مشارف الألفية الثالثة إىل أن نتوجه �ف

ي 
النفسية والجتماعية إىل تعميق لبعض المفاهيم ال�ت

نسان وأسلوب الحياة، مثل:  تتعلق بجوهر الإ

ي 
الكينونة، ومجاهدة النفس، ورصاع المادة والروح �ف

رادة، والسمو  نسان النفسية، واستنهاض الإ بنية الإ

 والعفة وتربية »التوازن« وتثبيت النفس؛

ولست أقصد من ذلك مجرد �د لمفاهيم قد نتطرق 

إليها ول نوظفها، بل أقصد أن تتخذ هذه المفاهيم 

ي 
كأبعاد لظواهر سلوكية، نوظف المنهج العلمي �ف

دراستها، ونعتمدها كمداخل توجيهية إرشادية، فهي 

ي مجتمعنا اليوم، 
ي �ف سبيل إىل وصف الداء المست�ش

رشاد والعالج، ربما من خاللها نعود  وهي طريق إىل الإ

ف المادية وإشباعات الروح  إىل التوازن والعتدال ب�ي

ي 
فينا، ونعود لنملك هويتنا وإرادتنا وجودة الحياة �ف

جوهرنا.

جودة احلياة
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نقال عن: جملة اجلودة -العدد السابع 2005-5

حبث اإلنسان منذ القدم عن جودة احلياة أو السعادة 
الرسول  وحتى  السالم  عليه  نوح  منذ  األديان  ودعت 
احلياة  جودة  إىل  وسلم  عليه  اهلل  صلى  حممد 
)وملخصها تكوين الشخصية السوية وبناء اإلنسان 
األخالق  ومكارم  واإلدارة  والعلم  اهلمة  شحذ  على 
مع  العالقة  وتقنن  الظلم  وعدم   Equity واملساواه 
اآلخرين -  كما فكر الفالسفة فى املدينة الفاضلة 
التى يعيش فيها اإلنسان فى سالم وجودة عالية وقال 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى  الناس  أيها  تعاىل »يا 
أكرمكم  إن  لتعارفوا  وقبائل  شعوبًا  وجعلناكم 
خبري)احلجرات  عليم  اهلل  إن  أتقاكم  اهلل  عند 

13(«،وليس لتتقاتلوا بل لتتنافسوا تنافسا شريفا. 

البنود الثمانية لقياس جودة احلياة)لإلنسان السوى( 
Measures QL 8 The :

1 . good Feeling اإلحساس بالسالم النفسى
2 .Satisfaction Life الرضا باحلياة
3 . Happiness السعادة
4 .Fulfillment Need إشباع الرغبات
العمل العائلى وإستغالل وقت الفراغ . 5

time leisure and work Family

6 . Satisfaction الرضا بالعالقات مع اآلخرين
relations personal with

7 . realization Life إدراك معنى احلياة
8 . Objective العوامل املوضوعية لألهداف

 factors

وتعقد  السابقة  املختلفة  العوامل  لتشابك  ونظرا 
بيانات  األوروبية  البشرية وضعت اجملموعة  الرغبات 

لإلستقصاء عن جودة احلياة تشمل اآلتى :- 

1 . Housing السكن والتأثر بالبيئة احمليطة
environment living and

الصحة واخلدمات الصحية املقدمة من . 2
 services health and Health اجملتمع

3 .Education التعليم
4 . and Employment التوظيف وظروف العمل

conditions working

األسرة والعالقات اإلجتماعية . 5
 networks social and Family املتشابكة

6 . use Time اإلستخدام األمثل للوقت
7 . Social اخلدمات احلكومية واجلماهريية

publicservices and capital

املصادر اإلقتصادية ومالئمة الدخل . 8
resources Economic

9 . assessment Self :التقييم الذاتى ويشمل
•	actualization Mental التحقق العقلى
•	 actualizationSpiritual التحقق الروحى
•	 search The البحث عن معنى وهدف للحياة

 meaning of

وقد توصلت لبعض النتائج منها :- 

أن جودة احلياة الترتبط مبستوى املعيشة . 1
.

واملديرين . 2 للقادة  كبري  تأثري  هناك  أن 
على جودة احلياة.

وميتافيزيقية . 3 مادية  غري  أشياء  هناك  أن 
فى  والرغبة  احلياة  جودة  على  تؤثر 
العالقات  فإن  احلقيقة  وفى  إستمرارها 
احلياة  جودة  حتددها  السابقة  البنود  بن 
العائلية  واحلياة  العمل  بن  وخصوصًا 
الوقت  وإستخدام  اإلجتماعية  والعالقات 
الداخلى  والرضا  جيدة  بصحة  والتمتع 

والضمان اإلجتماعى ملا بعد التقاعد .
وإجتهت األحباث احلالية لزيادة دراسة:-

1 . out Stress اإلجهاد فى العمل
الطاقة . 2 فوق  والتحميل  العصبى  الشد 

 overloaded and Tense

عوامل اإلحباط .. 3
إخنفاض الروح املعنوية .. 4
التسلسل اهلرمى لإلحتياجات .. 5
الرغبات واملعاناه من عدم حتقيق الرغبات . 6
على . 7 والسعادة  الفرص  وإقتناص  األنانية 

حساب اآلخرين .
عدم . 8 أو  والعجز  الشيخوخة  فى  التفكري 

األهلية.
األمل pain  ومسبباته.. 9
باألمن . 10 واإلحساس  ومسبباته   Fear اخلوف 

واألمان وقلة اجلرمية.
تأثري البيئة النظيفة )مجيع أنواع التلوث(.. 11
تأثري احلرية والعدل واملساواه على اإلنتاج . 12

واإلبداع.
من هم املسئولون عن جودة حياتنا؟

معنى املسئولية :- القابلية ألى حتدى فى احلياة على 
حنو الئق لطبيعتنا كبشر.

حنن أنفسنا .. 1
املساعدون فى العمل أو البيت.. 2
التعليم.. 3
األقرباء .. 4
املديرين والسياسيون واحلكام الذين . 5

يكون تأثريهم وقراراتهم علينا إما 
بالسعادة أو بالوبال .

تنفيذ مسئولية حتسن جودة احلياة :- 

1- فيجب أن نتعلم أن نقبل املسئولية عن حياتنا .
• هنا واآلن وأينما نعيش ، نعمل أو نلعب 	

)التطلع إىل األفضل بالتدرج العاقل(.

• والعاطفية 	 والبدنية  النفسية  صحتنا 
والعقلية واملادية.

• 	 ، أحوالنا  ،حتسن  ،تطويرنا  منونا 
تعليمنا، ثقافتنا ،جتاربنا.

• مستقبلنا خصوصا فى شيخوختنا .	
2 - جيب أن نقبل املسئولية عن البشر الذين 

يساعدوننا.

• الزوج أو الزوجة .	
• األوالد واألحفاد .	
• املرؤوسن.	
• زمالء الدراسة والعمل واألخوة .	
• املديرين والرؤساء والوالدين واملدرسن .	

3- أى شخص يتم التعامل معه فى العمل أو حميط 
السكن.

• املسئولية 	 حتمل  أوالدنا  تعليم  جيب 
والعناية بأنفسهم من أول يوم .

• جيب تعليم الزوجة القيام بأعمال سيادية 	
فرمبا  املنزلية  األعمال  فقط  وليس  مهمة 
منوت فى أى وقت لذا جيب ان نرتك كل 

شئ يدار بعدنا جيدًا .
4- حنن مسئولون عن مجيع عالقاتنا .

 Two party dealفجميع العالقات هلا عالقة بطريقتن
وحتتاج العالقات مع اآلخرين إىل :- 

• تغذية وحرارة ومدى إسهامك فى هذه 	
العالقة .

• اإلعرتاف بإسهام اآلخرين فى هذه العالقة.	
• اإلحرتام املتبادل .	
• اإلحتياج هلذه العالقة .	
• عدم األنانية فالعالقات تبنى على األخذ 	

والعطاء .
• وسائل اإلتصال مع مجيع املستويات 	

لسماع وجهات نظرهم .
• عش ودع اآلخرين يعيشوا وال جتعل 	

اآلخرين يتبعوا نفس أسلوب حياتك.
• تفائل وإنشر جو التفائل واحلب فى مجيع 	

املتعاملن معك.
اخلطوات التى تتخذ لتحسن جودة احلياة :- 

قدرنا  أو  عاقبتنا  أن  لنا  يبدو  فإنه  سبق  ما  كل  من 
يتأثر من ناتج أيدينا وبعضها يتأثر من تأثري اجلماعة 
على  التطبيقية  األمثلة  من  عشرات  وهناك  علينا 
ذلك ،واإلدارة التقليدية للمصنع املنتج أو اجلمعيات 
حبثية  طرق  أو  رؤى  ثالثة  هلم  احلياه  جبودة  املهتمة 

كالتاىل:- 

جودة احلياه )مفهوم شامل(

بقلم املهندس زكريا على اجلوهرى

جودة احلياة

2013العدد السابع يناير جملة عامل اجلودة



53 عودة للفهرسة

PREVENTIVE
اإلجراء الوقائى

CORRECTIVE
التصحيح

ASSESSMENT
التقييم

Impact studies -

تأثري الدراسات 

 Tradeoffsتبديل الرؤية  
 Responsibilities from-

cradle to grave

املسؤولية من املهد إىل اللحد

   Repair - اإلصالح 

Relief•-•اإلنصاف الراحة 

Tools  األدوات 

)Re-( Training

 إعادة التدريب

 Physical - البدنى 

Emotional   العاطفى- Mental•
  العقلى

Spiritual -  الروحى

PERSONAL

)internal(

شخصى )داخلى(

 ASSESSMENT : التقييم

وراء  احلياة  فى  دورنا  إىل  ننظر  أن  جيب 
أن  ميكن  أين  الشخصية-  إهتماماتنا 
ماذا  ؟  القيادة  مند  أن  جيب  مباذا  نساعد؟ 
 ، اإلنتخابات  فى  تصويتنا  يؤثر  أن  ميكن 

التستهون بصوتك.

ACTION CORRECTIVE اإلجراءات التصحيحية

فإنك  وتستخدمها  تصححها  مل  إذا  حياتك 
أنزل  وكما  لديك  أمانة  وصحتك  تفقدها 
الدواء ،العيش بشرف  الداء أنزل كذلك  اهلل 
مند  وأن  احلياة  أنواع  أفضل  وجدية  وقناعة 
مأل  الذى  اليأس  لتدمري  يالئم  مبا  القيادة 

العامل ونستعيد جودة احلياة للجميع.

 ACTIONPREVENTIVE : اإلجراءات الوقائية

العالج  من  كثريا  وأصلح  أبعد  والوقاية 
اجلودة  إدارة  فإن  الصناعة  فى  كما   –
الوقائية هى اإلدارة املنطقية لتحسن اجلودة 
عن  واضحة  رؤية  لدينا  يكون  أن  فيجب 
اإلحتياجات التى جيب أن تتغري واإلحتياجات 
التى جيب أن تصحح فى حياتنا ،هل فكرنا 
فى شبابنا من تأثري املواد السامة فى التدخن 
على  السمنه   – املخدرات   – والكحوليات 

شيخوختنا.

جودة  وحنسن  نصون  أن  نريد  كنا  وإذا 
للتعلم  يقظن  نكون  أن  فيجب  حياتنا 
ومساعدة  املسئولية  ألخذ  واملبادرة  الدائم 
اآلخرين وبذا تكون حياتنا مليئة باألحداث 
بنفسة(  اهلل  شغله  اآلخرين  يساعد  مل  )من 
فى  اآلخرين  مع  العمل  أن  ندرك  أن  وجيب 
تعاون دائم أكثر تأثريا ونتيجة عن العمل 

الفردى .

 a there Is هل هناك معنى لكل هذا ؟
 ?all it to meaning

حقيقة . 1 تكتشف  أن  املهم  من  أنه 
داخل  احلقيقة  ألن   – نفسك 
معنى  ستعطى  التى  هى  نفسك 
من  يأتى  احلياة  ،ومعنى  للحياة 
قديم  برنامج  من  وليس  روحك 
أو  مدرسيك  أو  والديك  عن  موروث 

أحد أصدقائك أو حتى أعدائك .

العمل . 2 فى  اجلودة  ناتج  رؤية 
)على  خدمة  فى  أو  منتج  فى  سواء 
أو  املرؤوس(  أو  العامل  مستوى 
مدرس  أو  حتصيله  لنتيجة  الطالب 
ناتج  أو  تالمذته  جناح  بنسبة 
قرارات صائبة لإلدارة العليا يعطى 
والرضا  بالسعادة  عاىل  إحساس 

الذاتى. 

إذا مل تعطى معنى وهدف حلياتك . 3
فلن   ، حتقيقه  على  اإلصرار  مع 
باحلياة  إحساس  هناك  يكون 

أساسًا . 

أو . 4 للمعاناه  إطالقا  داعى  ال 
الذات  جلد  أو  اآلمل  إستعذاب 

،ونعمة احلياه أفضل من العدم .

السعادة لآلخرين جيب أن تسعدك . 5
بك  احمليطن  يد  فى  ملا  تنظر  وال 

بنظره حسد وغل .

وعلينا . 6 جتارب  جمموعة  احلياه 
وأفضل  جتاربنا  من  اإلستفادة 
جتارب لآلخرين والفشل فى جتربة 

ليس نهاية العامل.

الدينى . 7 اإلعتقاد  ويقن  صحة 
تساندك  كربى  قوى  هناك  بأن 
وتعضدك والتفقد الثقة باملبادىء 
مصائب  من  قابلت  مهما  والقيم 

وإبتالءات.

كل ما سبق سيعيدنا إىل ما ذكر ما فى 
األديان السماوية والتى فيها عالج وشفاء .

أحدكم 1.  عمل  إذا  حيب  اهلل  )إن 
عمال أن يتقنه( حديث شريف.

قال تعاىل )وال متدن عينيك إىل ما . 2
متعنا به أزواجًا منهم زهرة احلياة 

الدنيا لنفتنهم فيه ( )طه13(.

قال تعاىل)لكيال تأسوا على ما . 3
فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم( 

)احلديد23(.

القول . 4 يستمعون  تعاىل)الذين  قال 
الذين  أولئك  أحسنه  فيتبعون 
األلباب(  أولوا  وأولئك  اهلل  هداهم 

)الزمر18(.

الرزق . 5 اهلل  بسط  تعاىل)ولو  قال 
ولكن  األرض  فى  لبغوا  لعباده 
ينزل بقدر مايشاء إنه خبري بصري( 

)الشورى27(.

جودة احلياة

2013العدد السابع يناير جملة عامل اجلودة



عودة للفهرسة54

اتيجي لدعم عملية  الجودة تهدف إىل امتالك مهارات الإحسان وهي خيار اس�ت

ي تنمو وتتطور مثل المملكة العربية 
ي الدول ال�ت

التطوير والتنمية وخاصة �ف

مة  ف المل�ت السعودية  ثقافتنا  ضمن  الجودة  تكون  أن  إىل  ونسعى  السعودية 

ي 
بتطبيق كتاب الله وسنة نبيه محمد صىل الله عليه وسلم وصول لريادة �ف

جميع المجالت.

ف الملك عبد الله بن عبد العزيز �  يف�ي ف ال�ش وانطالقاً من رؤية خادم الحرم�ي

ف الشعوب وتفعيل  ي ب�ي
ي الدعوة إىل مد جسور التواصل الثقا�ف

حفظه الله � �ف

مكتبة  إدارة  مجلس  موافقة  صدرت  الحضارات،  ف  ب�ي ي 
المعر�ف التصال 

جمة تحمل اسم “جائزة  لل�ت بإنشاء جائزة عالمية  العامة  العزيز  الملك عبد 

ف عبد الله بن عبد العزيز آل سعود و أنشئت جائزة  يف�ي ف ال�ش خادم الحرم�ي

مجلس  من  بقرار  ف  والموهوب�ي ف  ع�ي المخ�ت لتكريم  ف  يف�ي ال�ش ف  الحرم�ي خادم 

ي المملكة، 
ي تطوير مجالت العلوم والتقنية �ف

سهام �ف الوزراء وتهدف إىل الإ

والمنتجات القائمة عليها، دعماً للتحول إىل مجتمع المعرفة وتشجيع وتكريم 

نتاج  والإ والتقنية  العلمية،  المجالت  ي 
�ف ين  ف المتم�ي ف  والموهوب�ي ف  ع�ي المخ�ت

ف  وتحف�ي اع،  والخ�ت  ، والبتكار  بداع،  الإ روح  تنمية  إىل  بالإضافة  الفكري. 

المواهب والقدرات.

الوزراء  مجلس  رئيس  ف  يف�ي ال�ش ف  الحرم�ي خادم  موافقة  صدرت  وقد 

 “ تسمى  للجودة  جائزة  بإنشاء  27/11/1420هـ  وتاريخ  رقم7/ب/18670 

جائزة الملك عبد العزيز للجودة “ .

ي 
إن جائزة الملك عبد العزيز للجودة بالمملكة العربية السعودية تساهم �ف

يجابية  الإ المنافسة  ز  الوطنية وت�ب المنتجات والخدمات  رفع مستوى جودة 

المنتجات  منافسة  عىل  وتساعدها  المختلفة  القطاعات  ي 
�ف المنشآت  ف  ب�ي

ي الأسواق المحلية والعالمية وتحقيق رضا المستفيدين منها.
والخدمات �ف

ي الأعمال من خالل توف�ي هيكل متكامل 
ف �ف و تَُعدُّ الجائزة وسيلة لتحقيق التم�ي

من  المنشآت  ف  بتمك�ي وذلك  وإدارتها،  الأداء  ف  تحس�ي أنشطة  جميع  لتنسيق 

ة  ف المتم�ي المنشآت  ي 
�ف الأداء  بمستوى  ومقارنته  الحاىلي  أدائها  مستوى  تقييم 

ف  ب�ي الموجودة  الثغرات  سد  عىل  العمل  ثم  ومن  العالم،  مستوى  عىل 

ي 
. وتقدم الجائزة معاي�ي محددة تمكن المنشآت من قياس أدائها �ف ف المستوي�ي

ف الأعمال بصورة مستمرة لتحديد  عدة مجالت رئيسة تساعدها عىل تحس�ي

الأهداف وترتيب أولوياتها وتنظيمها وتحقيقها ومراجعتها بغرض إنجاز هذه 

الأهداف. 

شح للجائزة، تعطي المنشأة نفسها فرصة للخضوع لعملية  فعند التقدم لل�ت

ف عىل كيفية تطبيق المعاي�ي  ف مدرب�ي ف خارجي�ي تقييم موضوعية من قبل مقيم�ي

ي تقييم منشآت مشابهة.
ة �ف ولديهم خ�ب

ي المملكة العربية السعودية  لتطوير التعليم 
بية والتعليم �ف إن رؤية وزارة ال�ت

العزيز  عبد  بن  الله  عبد  الملك  ف  يف�ي ال�ش ف  الحرم�ي خادم  رؤية  العام هي 

ي وجه من خاللها �حفظه الله� الوزارة بتوف�ي كل ما من 
لتطوير التعليم، وال�ت

بوية والتعليمة وأستطيع القول إن الآمال عريضة  شأنه النهوض بالعملية ال�ت

. ف والتحديات يجب أن تتوفر أمامها فرص التحس�ي

جودة احلياة

الكاتب : األستاذ صاحل الصاعدى

إستشارى اجلودة املعتمد

اجلودة رؤية قائد وحلم وطن
 يف وطن العطاء ومملكة النماء
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مقدمة:- 

الممىلأ  الجودة  عالم  ي 
�ف معا  نبحر  القارئ..  عزيزي 

بالأ�ار ومع احد علماء الجودة  الرواد،  والذي كانت 
و  نهضة  ي 

�ف أثرت  إسهامات عديدة ومفيدة جدا  لهم 
 ، فيجبنوم  ارماند   : العالم  و هو  أل  بالدهم  تقدم 
 Feigenbaum  .V  Armand  ”« ية  ف النجل�ي وباللغة 
مولد  عن  لمحة  بإيجاز �يع  المقال  ي هذا 

�ف ونتناول 
ي 

�ف إسهاماته  أيضا  به،  التعريف  و  العالم  ونشأة هذا 
عليها  حصل  ي 

ال�ت الجوائز  و  الأوسمة   ، الجودة  علم 
القارئ..  عزيزي  مستعد  فكن  العلمية.  مؤلفاته  واهم 
أن  ف  أملي�ي العالم  هذا  عن  هامه  بمعلومات  ود  ف لل�ت
العالم  ي 

�ف الجودة  علم  ون�ش  لتنمية  نوة  هذه  يكون 
ي مع مجلة عالم الجودة. العر�ب

النشأة و التعريف بالعالم: - 

أمريكي  وهو  1922م  سنة  �ف  »فيججبنوم«  ولد 
التحاد،  كلية  من  البكالوريوس  عىل  حصل  الجنسية. 
دارة ، وحصل  وحصل عىل الماجست�ي من كلية سلون لالإ
ي القتصاد من معهد ماساتشوستس 

عىل الدكتوراه  �ف
للتكنولوجي. أما عن حياة »ارماند فيجبنوم »  العملية 
ال  ج�ف كة  �ش ي 

�ف التصنيع  عمليات  مدير  عمل  فقد 
ة من )1968�1958( ، وشغل منصب   ي الف�ت

يك �ف إلك�ت
ة من )1963�1961(،  ي الف�ت

رئيس الجمعية الأمريكية �ف
للمنظومات  العامة  كة  و )CEO(  لل�ش الرئيس  والآن 
كة  �ش وهي  ماساشوستس ،  ولية  من بيتسفيلد، 
ي تقوم بتصميم وتركيب أنظمة التشغيل. 

الهندسة ال�ت
فهو خب�ي جودة ورجل من رجال الأعمال.

ي علم الجودة:- 
إسهاماته وفكره �ف

 	 Total( ابتكر مفهوم مراقبة الجودة الشاملة
بعد ذلك  والذي طور   )Control  Quality
الشاملة)  الجودة  إدارة  بمفهوم  واستبدل 
Management Quality Total( وكان يرى 
الكلية/  الجودة  مراقبة  مفهوم  ان  العالم 
الشاملة يتمثل �ف نظام فعال مدمج لتنمية 
ف  تحس�ي الجودة، وجهود  الجودة، وصيانة 
ي المؤسسة 

الجودة لمختلف المجموعات �ف
تنال  والخدمات  نتاج  الإ لجعل   وذلك 
الرضا التام للعمالء عىل كافة المستويات 

القتصادية.

 	 )plant–  hidden( الخفية  المحطة  فكرة 
عند  انه  أساس  عىل  الفكرة  هذه  وتقوم 
ة  كث�ي تصحيحية  اعمل  تنفيذ  أو  إجراء 
محطة  هناك  أن  فاعلم   � المنشأة  داخل 
تشكل  ي 

ال�ت هي  المنشأة  داخل  خفية 
الغ�ي  إىل  المشاكل  و  الأخطاء  وتصدر 
المحطة  هذه  اكتشاف  �عة  يلزم  فلذا 

الكامنة  المشاكل  كافة  معالجة  و  الخفية 
منظمتك؟  داخل  بها. فكم محطة مخفية 

أو وطنك؟!!

 »ارماند 	 رأى  حيث  الجودة:�  عن  المساءلة 
يحاسب  وظيفة  الجودة  أن   « فيجبنوم 
ف  عليها الجميع ويسأل عنها جميع العامل�ي
بالمنشاة ولكن يجب أن يدار هذا النشاط 
واضحة   رؤية  حسب  بالجودة  الخاص 
إن  بمع�ف  دارية.  الإ المستويات  أعىل  من 
قوى،  دعم  لها  يكون  أن  لبد  الجودة 
دارة العليا بالمنشاة  رصيح و واضح  من الإ
وعىل الجميع تنفيذ هذه الرؤى عىل حسب 

ف بالمنشأة. المكانة الوظيفية للعامل�ي

 	Qual� ( الجودة  تكاليف  مفهوم  وأيضا    
العلماء  من  العديد  هنا  ولكن   )costs  ity
ي موضوع 

الذين كان لهم اثر بالغ الأهمية �ف
المثال  سبيل  عىل  ومنهم  الجودة  تكاليف 
إما  الهدف.  و  الخسارة  ودالة   ) ي

)تاجو�ش
عن “ فيجبنوم” فرأى أن الجودة و التكلفة 

وجهان لعملة واحده. 

إن لكل عالم من علماء الجودة عىل سبيل الذكر 
ل للحرص عدة عنارص أو نقاط وضعها كمبادئ 
ي 

أو طرق الهتمام بها يجعل المنظمة تعيش �ف
عالم الجودة / أو تطبق منهج و فلسفة الجودة 
 « العالم  وضعة  ي 

ال�ت النقاط  من  إن  الشاملة. 
: طار ما يىلي ي هذا الإ

فيجبنوم” �ف

1 .. أن الجودة مبدأ رئيسي

العميل . 2 يراها  ي 
ال�ت هي  الجودة  أن 

ي ترها المنشأة.
وليس هي ال�ت

ام الفرد و الفريق . 3 ف الجودة تشكل ال�ت
معا.

ترتبط الجودة بالبتكارات و المنفعة . 4
المتبادلة. 

العمل . 5 إدارة  تع�ف  الجودة  إدارة 
بالكلية.

من . 6 ذكرنا  التكلفة.كما  تع�ف  الجودة 
قبل هما وجهان لعملة واحدة،

تطبيق نظام الجودة يشمل موردين . 7
و عمالء المنظمة .

و . 8 نتاجية  الإ المكاسب  وضوح  إن 

استثمارات  من  ي 
يأ�ت منها  الستفادة 

الجودة الفاعلة من حيث التكلفة.

أو . 9 الجودة ليس حال مؤقت  ف  تحس�ي
�يع ولكنه عملية مستمرة.

ف عىل العميل سوء  ك�ي كانت هذه مبادئ »فيجبنوم” لل�ت
داخليا أو خارجيا.

ي حصل عليها عالم الجودة 
ال�ت الجوائز  االأوسمة و 

»ارماند فيجبنوم »:

الجمعية -   ( لنكس�ت  بجائزة  فائز  أول 
.)ASQs �المريكية للجودة

افا -  ميدالية ادواردز عام 1965 تقديرا واع�ت
مراقبة  أساسيات  ونفذ  إنشاء  بأنها  له 

.ASQs � الجودة الحديثة

جائزة الستحقاق من رابطة الأمن القومي - 
الصناعية.

للجيش -  الستشاري  الفريق  ي 
�ف عضو 
. الأمريكي

الأنشطة -  من  واسعة  نظم  لتقييم  رئيس 
لضمان الجودة للجيش قيادة العتاد.

للقوات -  الصناعية  الكلية  مع  استشاري 
المسلحة.

 - . ف وسام من كلية التحاد المؤسس�ي

وزميل الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم.- 

مهند�ي -  معهد  ي 
�ف الحياة  مدى  عضو 
ونيات. لك�ت الكهرباء والإ

الأمريكية -  الجمعية  ي 
�ف الحياة  مدى  عضو 

. ف ف الميكانيكي�ي للمهندس�ي

البيولوجيا -  جمعية  ي 
�ف الحياة  مدى  عضو 

البحرية بليموث.   

كتاباته   « فيجبنوم  »ارماند  الخب�ي  و  للعالم  إن  كما 
البحث  لكم حرية  ولكن ساترك  الجودة  ومؤلفاته عن 
من  العدد  مقالة هذا  عالمنا موضوع  بـ  أك�ش  للتعرف 
واىل  الجودة  عالم  مجلة  ي 

�ف فقط  الجودة  علماء  باب 
لقاء قادم إن شاء الله نتواصل معا عىل خ�ي بمقالت 

علمية أخرى عن نظم إدارة الجودة المختلفة. 

ارماند فيجبنوم

اعداد م/ حممد عطية عبد الكريم
ماجستري  إدارة اجلودة

املدير التنفيذي ملؤسسة التقنية

علماء اجلودة
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-1900(  W. Edwards Deming وُصّنف  
تأثريًا  األكثر  شخصية   50 ال�  ضمن   )1994
بناء  إعادة  يف  وخصوصًا  العشرين  القرن  يف 
مسعة الصناعة اليابانية، أهتم منذ الثالثينات 
أداًة  اإلحصاء  اعتماد  يف  العشرين  القرن  من 
على  السيطرة  ألقسام  أداء  أفضل  لتحقيق 
واضح  Deming إسهامًا  بدأ  وبذلك  اجلودة، 
املعامل يف حركة إدارة اجلودة مل تقتصر على 
لتالقي  أفكاره  امتدت  بل  أمريكا  موطنه 
وبريطانيا،  اليابان  يف  النطاق  واسع  قبواًل 
من  املعتمدة  املداخل  كانت  ذلك  من  وأكثر 
  Feigenbaum , Juran أمثال  آخرين  علماء 
 Deming أفكار  مع  ومتوافقة  متداخلة 
على  للسيطرة  الروحي  باألب  يّلقب  وهو   ،)1(

للموجة  الروحي  األب  أو  اليابان  يف  اجلودة 
الثورة الصناعية أو اجلودة الشاملة  الثالثة من 
ذات  الفلسفة   « ب�  فلسفته  على  طلق 

ُ
أ كما 

. « Statistical Thinking التوجه اإلحصائي

ومطلع  مخسينيات  أواخر  يف 
القيادات  بدأت  العشرين  القرن  ستينيات 
لفكرة  حقيقي  بإدراك  اليابانية  الصناعية 
األسواق  يف  املنافسة  مفتاح  بوصفها  اجلودة 
من   Deming إىل  دعوة  توجيه  فتم  العاملية، 
قبل Shigeiti Mariguti من جامعة طوكيو 
شركة  من   Sizatura Mishibori و 
يف  آرائه  ملشاطرة  اليابان  لزيارة    Toshiba
اجلودة وخصوصًا التحسن املستمر للكفاءة 
مع  والتعامل  البدء  منذ  الصحيح  والعمل 
   Associates شركاء  بوصفهم  العاملن 
عدم  حال  يف  اإلدارة  على  اللوم  إلقاء  وفكرة 
اندفاع العاملن حنو العمل تلك األفكار الي 

مل ٌيرحب بها يف موطنه .

واسع  قبواًل   Deming أفكار  القت 
خالل  من  اليابانين  الصناعين  لدى  النطاق 
أقامها،  الي  النقاشية  واحللقات  احملاضرات 
وفهم هؤالء الدرس جيدًا وبات أفضل ما تتمناه 
احلصول  هو  اآلن  وحتى  اليابانية  الشركات 
)الفصل  بامسه  اقرتنت  الي  اجلائزة  على 
وطين  وسام  على  حصل  أنه  كما  العاشر(، 
عام  الياباني  اإلمرباطور  من  الثانية  الدرجة  من 

  .1960

اليابانية  الصناعات  وصلت  وعندما 
الصناعات  من  العديد  وواجهت  قمتها  إىل 
األمريكية من خالل حلقات اجلودة وأنظمة 

مثانينات  يف  املنخفض  اخلزين  ذات  التصنيع 
يف  الصناعين  القادة  عزم  العشرين  القرن 
أفكار اكتشاف  إعادة  على  أمريكا 

على  تنهال  الطلبات  فبدأت    Deming 
اعرتاضهم  من  الرغم  على   Deming خدمات 
رفضه  وخصوصًا  أفكاره  من  جمموعة  على 
فهو  للجودة،  االقتصادية  الكلفة  فكرة 
يعتقد أن كلف العيوب الي تشكل نسبة 
ال  اجلودة  كلف  جمموع  من  بها  يستهان  ال 
ميكن أن تنحصر وتّبوب، وإكرامًا لذكراه 
محل  معهد  وطالبه  أقرباءه  من  عدد  أسس 
الربح  إىل  هادفة  غري  منظمة  بوصفه  امسه 
www. املوقع   يف  زيارته  ميكن   1993 عام 
مؤلفات  اقتصرت  عمومًا   ،  deming.org
صدروا  مرجعين   كتابن  على   Deming
و    Out Of Crisis    هما طبعات  بعّدة  
 The New Economics For Industry,
وميكن   ،  Government, Education 

تلخيص األفكار الواردة فيهما باآلتي : 

 أسباب 	 على  الرتكيز  إىل  اإلدارة  دعوة 
وحتليل  التصنيع  عمليات  يف  التباين 
أسباب  إىل  قسمها  الي  حدوثها  أسباب 
خارج  وتظهر  املشّغل  إىل  )تعود  خاصة 
)أعلى  الضبط  لوحة  يف  السيطرة  حدّي 
احلد  من  وأقل  للضبط  األعلى  احلد  من 
)وتظهر  عامة  وأسباب  للضبط((،  األدنى 
مسؤولية  من  وهي  النظام  عمليات  يف 
أن  دون   94% إىل  نسبتها  وتصل  اإلدارة 

خترج عن حدّي الضبط( .

 مشكالت 	 حتديد  يف  الكمي  املدخل 
اجلودة وحّلها باعتماد املواصفات احملددة 

واحملددات املعرّب عنها بصفة بيانات .

 يف 	  Systematic  النظمي املدخل 
دورة  خالل  من  اجلودة  مشكالت  حل 
واملقتبسة   )PDCA )دورة  التحسن 

 . Shewhart  أساسًا من أفكار

مبكان  الصعوبة  من  أنه  ونعتقد 
حركة  يف   Deming إسهامات  وصف 
هذه  تلخيص  سنحاول  أننا  إاّل  اجلودة،  إدارة 
إليها  دعا  الي  املبدئية  بالطرق  اإلسهامات 
وكانت حماور أساس يف فلسفته وعلى النحو 

اآلتي :

اجلودة . 1 حتسن  يف   Deming حلقة 

. )PDCA حلقة(

النقاط األربعة عشر )الوصايا الذهبية( .. 2

األمراض السبعة املميتة .. 3

 : اجلودة  حتسن  يف   Deming حلقة   .1
 Shewhart دورة  ب�  أيضًا  عليها  يطلق  و 
وحاجات  اإلنتاج  عمليات  لربط  وصممت 
األقسام  يف  املوارد  تركيز  وعمليات  الزبون 
واإلنتاج  والتصميم  )البحوث  املختلفة 
تلك  مع  للتالقي  متداخلة  وجبهود  والتسويق( 

احلاجات، وهذه احللقة تأخذ املسار اآلتي : )2( 

• الزبون 	 عن  وحبوث  دراسات  إقامة 
للمنتج  التخطيط  يف  نتائجها  واستخدام 

. Plan  )خطط(

• 	. Do  )القيام  بإنتاج املنتج )افعل

• فحص املنتج للتأكد من إنه قد أنتج يف 	
. Check )نطاق اخلطة )افحص

• وجودها 	 حال  يف  التباينات  تشخيص 
وعد العّدة على اختاذ إجراءات التصحيح 

)نفذ( Act )الشكل )1-2(( . 

Deming حلقة

على  يركز  الدورة  هذه  على  تعديل  وهناك 
عمليات  ممارسة  قبل  العمليات  استقرارية 
 ، )التقييس  يتضمن  وهو  املستمر  التحسن 
 )SDCA()الفعل ، الفحص ، اإلجراء التنفيذي

.

فلسفة Deming )الفلسفة اإلحصائية(

          أستاذ إدارة العمليات 

أ. د /  ميسر إبراهيم اجلبوري 

W. Edwards Deming

التحسني امُلستمر
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 : الذهبية(  )الوصايا  عشر  األربعة  النقاط   .2
العملية  بتوجهاتها  فلسفته  تلخيص  يتم  إذ 
الضرورية  اإلجراءات  توضح  نقاط  خالل  من 
اإلدارين  القادة  إىل  وجهت  والتنافس  للبقاء 
إدراك مضامينها ونقلها  الذين يتوجب عليهم 
وجهة  تبيّن  على  يساعد  مبا  العاملن  إىل 
على  تشّجع  وبيئته  العمل  حنو  جديدة  نظر 

التحسن املستمر، وهذه النقاط هي : )3( 

أو/. 1 املنتج  تطوير  حنو  ثابت  هدف  وضع 
التنافسية  امليزة  حتقيق  بهدف  واخلدمة 
عمل  فرص  وإتاحة  العمل  يف  والبقاء 
مسؤولية  حتديد  مع  )النمو(،  جديدة 

اإلدارة العليا .
تبيّن فلسفة جديدة مفادها، أن الشركة . 2

الراهن  الوقت  يف  تستمر  أن  ميكن  ال 
معيبة،  مواد  يقبل  إداري  منوذج  ضمن 
التأخري  تكرار  مع  ضعيفة،  عمل  وقوة 
التغيري  فاملطلوب  التسليم،  مواعيد  يف 
حنو منوذج إداري يعد العيوب واألخطاء 
واملواعيد غري املناسبة حاالت غري مقبولة 

من الضروري القضاء عليها .
لتحقيق . 3 الفحص  على  االعتماد  إيقاف 

الفحص  إىل  احلاجة  إلغاء  مع  اجلودة، 
يف  اجلودة  بناء  إىل  والتّحول  الشامل 
املنتج يف مراحل اإلنتاج األوىل باالعتماد 
على األدلة اإلحصائية الي توضح أسباب 

العيوب وتضمن عدم حتققها ثانيًة .
املرتبطة بشراء . 4 بالسياقات  العمل  إيقاف 

السعر  أساس  على  واخلدمات  املنتجات 
مواصفات  استخدام  إىل  والتحول  وحده، 
القرارات،  اختاذ  عند  السعر  مع  متوافقة 
غري  اجملهزين  مع  التعامل  إلغاء  مع 
إحصائية  ِأدّلة  تقديم  من  املتمّكنن 

تشري إىل اجلودة املطلوبة .
اإلنتاج . 5 املتوافق واملستمر لنظم  التحسن 

اجلودة  حتسن  باجتاه  واخلدمات 
الكلف  ختفيض  ثم  واإلنتاجية، 
املشكالت  عن  الكشف  خالل  من 
أوجه  كل  ويف  باستمرار  ومقاومتها 
وطرائق  أساليب  استخدام  مع  اإلنتاج، 

إحصائية إلظهار مصادرها .
أثناء . 6 يف  للتدريب  حديثة  طرائق  إجياد 

العمل .
بهدف . 7 والقيادة،  اإلشراف  نظام  إجياد 

والتقنية،  العاملن  بن  مواءمة  حتقيق 
العمل  مشرف  قيام  على  الرتكيز  مع 
وليس  اجلودة  إدارة  أساس  على  مبهامه 
مستويات  عوائق  وإزالة  األرقام،  إدارة 

اجلودة واإلنتاجية احملددة من قبله .
اجلميع . 8 ليتمّكن  اخلوف  على  القضاء 

من العمل بكفاءة ضمن بيئة ال خياف 
تضم  تقارير  إعداد  من  العامل  فيها 
املشكالت أو حتدد مقرتحات التحسن، 
سواء كان ذلك اخلوف من العقاب أو من 
من  أو  املعلومات  تقديم  من  أو  الفشل 

فقدان السيطرة أو من التغيري .
مع . 9 األقسام  بن  احلواجز  على  القضاء 

من  العاملن  مشاركة  مفهوم  استخدام 
ميثلون  أعضاء  تضم  فرق  تنظيم  خالل 
عددًا من األقسام ويوجهون جهودهم حنو 
مشكالت حمددة يف اجلودة واإلنتاجية 

.
واألهداف . 10 الشعارات  على  ألقضاء 

املكّيمة، خاصة إذا مل يتاح للعاملن 
لتحقيقها،  الكفيلة  الوسائل 
إىل  الوصول  حنو  املستمر  فالتحريض 
وحتقيق  اإلنتاج  من  عالية  مستويات 
 Zero الصفرية  العيوب  هدف 
مقاومة  يسبب  قد  الذي   Defects 
األسباب  تعاجل  مل  إذا  العاملن  لدى 
املستويات  حتقيق  لعدم  الظاهرية 
اإلنتاج  نظام  )مشكالت  العالية 

مثاًل( .
حتدد . 11 الي  العمل  مقاييس  من  احلد 

عن  واالبتعاد  يومية،  إنتاج  أرقام 
أسلوب اإلدارة باألهداف واستبدال ذلك 

بتطور جوهري يف منط اإلدارة .
العامل . 12 حق  تسلب  الي  احلواجز  إزالة 

التفاخر  يف مواقع اإلنتاج أو اإلدارة من 
بعمله، مع تغيري مسؤولية املشرف من 
السنوي(  )التقييم  القياسية  املعدالت 

إىل ضمان اجلودة .
تعليم . 13 لنظام  سليمة  أسس  وضع 

وتدريب يشدد على املهارات املتجددة .
تلك . 14 لتحقيق  إدارية  هيكلية  إعداد 

جعلها  مع  أعاله  املؤشرة  التحوالت 
مسؤولية اجلميع .

3. األمراض السبعة املميتة : قدمت عام 1986 
اخلاطئة  اإلدارية  بالتطبيقات  وترتبط 
الوصايا  كانت  فإذا  إزالتها،  ينبغي  الي 
من  فعله  املطلوب  ما  تلّخص  الذهبية 
من  الفاعل  التحول  لتحقيق  الشركة 
اجلودة  إىل  للجودة  العادي  املستوى 
 World-Class العاملي  املستوى  ذات 
بأنه  يعتقد   Deming فإن   Quality
ويف أثناء هذا التحول تربز أمام الشركة 
 Deming وإدارتها جمموعة نقاط عّدها
هذا  همة  من  تثبط  مميتة(  )أمراضًا 
خالل  منها  عدد  جتاوز  ميكن  التحول، 
وميكن  الشاملة،  اجلودة  مدخل  تبين 

تلخيص النقاط السبعة كاآلتي : 
 مبعنى 	 الثبات،  على  القدرة  ضعف 

غياب االلتزام الثابت واملطلق حنو اجلودة 
أو  العليا  اإلدارة  من  واإلبداع  واإلنتاجية 
عدم حبثها عن حلول ثورية واكتفاءها 

بالبقاء واالنتظار .
 املدى 	 قصرية  األرباح  على  الرتكيز 

مبعنى  املدى  قصري  التفكري  ومستوى 
والسعي  املصاحل  أصحاب  إرضاء  جتاهل 

حنو العوائد الفورية على رأس املال .
 باالعتماد 	 األفراد  أداء  تدقيق  نظم  تبيّن 

فشلت  فإذا  الشخصي،  التقدير  على 
حالة  إىل  باألفراد  الوصول  يف  اإلدارة 
االقتناع واالندفاع واالعتماد على الذات 
يف إطار روح العمل الفرقي فإن أي نظام 

لتقييمهم سوف يغدو مغالطة . 

 العمل، 	 املدراء على  الذي يفرضه  الطوق 
وهو ما يؤدي إىل عدم االستقرار واجملابهة 

ويساعد على حتطيم فرق العمل .

 امللموسة 	 والشواهد  البيانات  استخدام 
مع  القرارات  اختاذ  عمليات  يف  وحدها 
اهتمام قليل أو معدوم ملا هو غري معروف 
الزبون  رضا  تأثري  )مثل  املعرفة  صعب  أو 
الزبون  رضا  أن  إذ  املبيعات(  زيادة  على 
متغرّي صعب القياس، وهذا املرض يصيب 
شيء  كل  أن  يعتقدون  عندما  املدراء 
ميكن أن يقاس متجاهلن غري امللموس 

والال كّمي .                                

 والعالجي 	 الصحي  التأمن  كلف 
 Excessive Medical Costs الزائدة  
يتم  مباشرة  غري  كلف  متّثل  وهي   ،
سعر  يف  زيادة  شكل  على  تغطيتها 
التنافسية  القابلية  من  يقلل  مما  املنتج 

له وللشركة باحملصلة .

 باألعباء 	 اخلاصة  املتزايدة  الكلف 
وااللتزامات القانونية . 

اخلالصة 

فلسفة  يف  نقدية  قراءة  إن 
وفكرة  النظمي  املدخل  أن  تبن   Deming 
من  وخارجين  داخلين  إىل  الزبائن  تصنيف 
هذا   ،  Deming فلسفة  يف  القوة  نقاط  أبرز 
فضاًل عن تأسيس منظور تطبيقي للسيطرة 
متّيزت  كما  العمليات،  على  اإلحصائية 
االعتماد  تكثيف  إىل  بالدعوة  الفلسفة 

على اإلحصاء من قبل اإلدارين .

هذه  تعرضت  فقد  وباملقابل   
اآلليات  بغياب  ارتبطت  النتقادات  الفلسفة 
التطبيقية  األفكار  لتنفيذ  الضرورية 
واضحة  منهجية  يقدم  مل  أنه  مبعنى  املقدمة، 
وعلى  أنه  كما  بها،  االعتداد  ميكن  املعامل 
اإلحصائية  الطرق  على  التشديد  من  الرغم 
بعض  قياس  استحالة  الفلسفة  تتناسى  مل 
قضايا اجلودة مما قد يؤشر شيء من التناقض 
الذي تكرر مع فكرة  احلال  الفكري، وهو 
واملستقبلية  احلالية  الزبائن  متطلبات  مقابلة 
حول  تساؤالت  ذلك  يثري  حبيث  بالكامل 
التحسن،  فوائد  من  املستقبلية  التوقعات 
وأخريًا يؤشر املتتبع ألفكار Deming جتاهل 
واضح ملوضوع كلف اجلودة بوصفه أحد أبرز 

عناصر كلف اإلنتاج .

التحسني امُلستمر
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احلرمن  خادم  أصدرها  الي  امللكية  األوامر 
العديد  حتوي  السعودي  للشعب  الشريفن 
من الفوائد اإلدارية، وتضع خطوطًا عريضة 
العمل  فريق  مع  التعامل  فن  يف  للمدراء 
ماميكن  أقصى  لتقديم  والئهم  وكسب 
إلجناح األعمال. تعرف على الفوائد اإلدارية 

من خالل النقاط التالية: 

اهتم . 1 العاملن:  مجيع  اكسب 
املرتبطة  الشرائح  بكافة 
العامن،  املدراء  باملؤسسة، 
كافة  يف  املوظفن  املشرفن، 
أظهر  املتدربن.  وحتى  القطاعات، 
احتياجهم،  تفقد  االهتمام،  هلم 
وقيمتهم،  بوجودهم  أشعرهم 

التهمل أحدًا منهم، وارتبط بهم.

رّكز على املؤثرين يف الفريق: يف . 2
يف  يؤثرون  قادة  جتد  فريق  كل 
للبذل..  واستعداده  الفريق  توجه 
فريقك  يف  املؤثرين  عن  احبث 
حّدد  ثم  ومن  إمكانياتهم  وادرس 
فيه  لتضعهم  املالئم  املكان  هلم 
البذل  درجات  أقصى  وتكسب 
املكان  يف  القائد  ضع  لديهم. 

املناسب، تكسب بقية الفريق.

يؤثر . 3 الشي  مالية:  مكافأة  اعط 
احتياجاتهم  للموظفن  كاملادة. 
من  البد  تهملها..  فال  املالية 
الزيادة  الشعور بهم واحلرص على 
دائم  بشكل  األوضاع  وحتسن 
وعدم  باملنشأة  ارتباطهم  لضمان 
أفضل.  فرص  عن  للبحث  تفلتهم 
املكافأة السنوية والزيادة تؤثران 

يف املعنويات. 

حيمل . 4 الظاهرة:  املشاكل  عاجل 
بشكل  اإلسكان  هم  العاملن 
كبري، ويستعد املوظف لالرتباط 
بالشركة طوال العمر لو وفرت له 

ومعاشًا  وسكنًا،  مالئمًا،  راتبًا 
متأكدًا  أولوياتك  ضع  تقاعديًا.. 
العاملن  اهتمامات  تعاجل  أنها  من 

وحتقق أحالمهم.

ازرع األمل: ميكن أن يتم ذلك من . 5
اإلسكان  توفري  مسابقات  خالل 
املستمر  والتحسن  للعملن، 
املنشأة  وتضع  الفرد..  دخل  يف 
على  للحصول  األفضلية  معايري 
مراعاة  مع  املختلفة،  االمتيازات 

احتياجات الشرائح املختلفة.

وحل  االحتياجات،  مع  التعامل  امللخص: 

الشرائح  بكافة  واالهتمام  املشاكل، 
تنجح العمل، ومن ذلك:

اكسب مجيع العاملن.. 1

رّكز على املؤثرين يف الفريق.. 2

اعط مكافأة مالية.. 3

عاجل املشاكل الظاهرة.. 4

ازرع األمل.. 5

النفرح بالكوارث واألزمات، ولكن نتعلم 
منها مايساعدنا على إدارة احلياة من حولنا.

العديد  األخري  والتسونامي  اليابان  زلزال  يف 
مايالئم  منها  اخرتنا  املستقاة،  الدروس  من 
الواقع ويظهر بوضوح يف التعامل مع احلدث.

خالل  من  الدروس  على  التعرف  ميكنك 
قراءة الصفحات التالية:

ليس . 1 االحتماالت:  كافة  ضع 
االحتماالت  تدرس  أن  تشاؤمًا 
ختطط  حن  توقعاتك،  وتضع 
شي،  كل  توقع  للمشاريع 
طارئ.  أي  ملواجهة  خطط  وضع 
تفادي  من  الواقعية  ستمكنك 
مل  عوامل  من  عليك  يطرا  ماقد 
متغريات  أو  احلسبان،  يف  تكن 

بدأت  حن  ممكنة  تكن  مل 
التخطيط. 

بأن . 2 البأس  البديلة:  اخلطط  جهز 
احلوادث  أعمالنا،  بعض  تتعطل 
وضع  كثرية،  نتعثر  جتعلنا  الي 
االحتماالت سيقودنا لوضع خطط 
ملواجهة املواقف. ضع لنفسك خطة 
ذلك  حيكم  أكثر  أو  بديلة 

مايلي:

• حجم العمل لديك.	

• توفر اإلمكانيات. 	

ادرس . 3 املوارد:  كافة  احصر 
حتتاج  بالكامل،  منظمتك 
املنظمة  بيئات  على  تتعرف  أن 
املتاحة  املوارد  من  لالستفادة 
بالصورة املثلى. التبدأ عملك وأنت 
جتهل مالديك، عمل )SWOT( يف 
البداية سيعطي إشارات تساعدك 

على التخطيط الصحيح. 
بن . 4 الربط  الفريق:  روح  ازرع 

سيساعدك  العمل  وفرق  اإلدارات 
املعوقات.  من  العديد  جتنب  يف 
الفريق  أفراد  بن  التكامل 
إليه.  احلاجة  وقت  مثاره  سيؤتي 
درب فرق العمل لديك على العمل 
وروح  االنتماء  وازرع  التكاملي 

الفريق فيهم. 
حاول تقليل اخلسائر: مهمة القائد . 5

يتمثل  وقد  دائمًا،  الربح  حتقيق 
اخلسائر.  من  التقليل  يف  الربح 
واتباع  خسائر،  بال  عمل  اليوجد 
الضرر  سيقلل  السابقة  اخلطوات 
األزمات.  من  أزمة  نتيجة  الواقع 
األولويات،  بن  تقارن  أن  حاول 
املنشأة  أصول  ماحيفظ  وقدم 

وأهمها البشر. 
تسونامي  من  نستفيد  أن  ميكن  امللخص: 

اإلدارة  يف  تساعدنا  دروس  عدة  اليابان 

مخاسيات 
لألستاذ عبد اهلل على على

ي االأوامر الملكية
فوائد إدارية �ف

دروس من تسونامي
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ومنها:

ضع كافة االحتماالت.. 1

جهز اخلطط البديلة.. 2

احصر كافة املوارد.. 3

ازرع روح الفريق.. 4

حاول تقليل اخلسائر.. 5

فريق العمل الفريق الفاشل

الفريق  عالية..  جبودة  املهام  يؤدي  احملرتف   
غري  خسائر  ويسبب  للعمل  يسيئ  السئ 
فيه اليقدم يف  اإلجناز  أن  إال  توقعة، إضافة 

صورته املثلى.
للفريق الفاشل عدة صفات، وألنهم موظفن 
هنا  ومن  معهم..  التعامل  فيجب  املنشأة  يف 

ميكنك أن تتعرف على بعض صفاتهم: 
الفاشل . 1 الفريق  الفاشل:  القائد 

حيب أن يرأسه قائد فاشل.. لكي 
ضعفهم..  نقاط  يكتشف  ال 
قادة  اختيار  اإلدارة  على  جيب 
املشاريع  ماتتطلبه  وفق  الفرق 
معايري  وضع  وميكن  املقامة، 

اختيار ومنها:

• اخلربة.	

• التأهيل املعريف والفين. 	

حيب . 2 الفاشل  الفريق  التميز:  عدم 
متميز..  شخص  فيه  يكون  أال 
بينهم.. وبالتالي  لكي ال يربز من 
الفريق  متيز  لغياب  اإلدارة  تتنبه 
التميز،  الفريق  حيارب  احلالي.. 
دراسة  القائد  على  جيب  هنا  ومن 
لالستفادة  عليهم  والتعرف  فريقه 

من الكوادر النافعة بينهم.

املسئوليات والزمن: الفريق الفاشل . 3
املسئوليات..   توزيع  عدم  يفضل 
وعدم حتديد جدول زمين لإلجناز.. 
اإلهمال  على  الحياسب  لكي 
عنها  ينتج  والي  والتقصري، 
القائد  على  تأخري..  الغالب  يف 
للتفاصيل،  الدقيق  التخطيط 
تنفيذ  وتاريخ  املسئول  موضحًا 

املهمة بدقة.

توافق الطبع: الفريق الفاشل حيب . 4
أن يتكون من شخصيات متوافقة 
التخصصات  إىل  والينظر  الطبع.. 
تكوين  اإلدارة  على  واملهارات.. 

العناصر  وجتنب  متكامل،  فريق 
لضمان  فعالة..  والغري  املزعجة، 

األداء املتزن وإنهاء املهام.

واملنهجية: . 5 التخطيط  غياب 
مسارات  وجود  تعين  املنهجية 
على  مبنية  مؤصلة  واضحة 
واستشارات  ناجحة  ومناذج  خربات 
يعين  والتخطيط  متخصصة.. 
تأكيد املنهجية وختطيطها. على 
اسرتاتيجتها  لبناء  العمل  اإلدارة 

بصورة صحيحة. 

امللخص: هناك عدة أمور حيبها الفريق الفاشل 

ومنها:

أن يرأسه قائد فاشل.. 1

أاّل يتميز أفراده.. 2

أاّل حتدد املسئوليات ووقت التنفيذ.. 3

لتوافق . 4 بل  املهارات  إىل  الينظر 
الطبع.

غياب التخطيط واملنهجية.أنواع. 5
 .	
 .7
 .8
 .9
 .01
 .11
 .21

رق العمل. 13

املنضبط.. . 1 العمل  فريق  املنضبط: 
الفريق  وضده املتسيب.. ميتاز هذا 

باالنضباط يف:
• الوقت يف احلضور.	
• الوقت يف تنفيذ املهام.	
• تسليم 	 يف  الوقت 

املشاريع.
• الي 	 األوامر  تنفيذ 

وصلته بدقة.
• االلتزام بقانون الفريق. 	

املبدع: فريق العمل املبدع.. وضده . 2
هذا  ميتاز  التقليدي..  املقلد، 

الفريق باآلتي:
• توليد أفكار جديدة.	
• ابتكار طرق تنفيذ.	
• مع 	 التعامل  حتسن 

التقنيات.

• واجلهد 	 الوقت  استغالل 
بصورة مثالية.

املنظم: فريق العمل املنظم.. وضده . 3
الفريق  هذا  ميتاز  العشوائي.. 

بالنقاط التالية:
• وتوزيع 	 األداء  تنظيم 

األدوار.
• ع�����ل�����ى 	 احملافظة 

اآلالت واملعدات.
• تنسيق الوقت واملهام.	
• مع 	 التعامل  يف  اجلدية 

العهدة.
• امل����ت��م��يز 	 اإلخراج 

للناتج النهائي.
العمل . 4 فريق  املتكامل: 

ميتاز  املشتت..  وضده  املتكامل.. 
هذا الفريق بالصفات التالية:

• متعدد التخصصات.	
• واضح األدوار.	
• متقاسم املهام.	
• متآلف يف عالقاته.	
• إنساني بن 	 رابط  يوجد 

األعضاء. 
املتآلف.. . 5 العمل  فريق  املتآلف: 

وضده املتنافر. ميتاز هذا الفريق ب�:
• العمل بروح الصداقة.	
• العالقة خارج العمل.	
• أداء 	 يف  اآلخر  معاونة 

مهامه.
• البقاء معًا لفرتات أطول.	
• بعد 	 عالقتهم  تستمر 

املهمة.
العمل،  لفرق  أنواع  عدة  هناك  امللخص: 
الفريق  حيوي  وقد  املواصفات،  على  مبنية 

صفتن معًا. ومن أنواعهم:
املنضبط.. 1
املبدع.. 2
املنظم.. 3
املتكامل.. 4
املتآلف.. 5

الفريق الفاشل

ال تتشابه فرق العمل في املنشآت، فلكل فريق 
عمل صفاته اخلاصة به والتي متيزه عن غيره.

قادة الفرق يبحثون عن الفريق األفضل، ولكن 
معايير  وضع  ميكن  هل  مواصفاته؟  ماهي 

نحكم من خاللها؟

تعرف معنا على األنواع التالية: 
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أسرتاحة عامل اجلودة

أعظم وأعجب حماكمة مسعت بها أذن التاريخ

أعجب حماكمة مسعت بها أذن التاريخ!!!

نادى الغالم : ياقتيبة ) هكذا بال لقب (

القاضي  أمام  الكهنة  وكبري  هو  وجلس  قتيبة  فجاء 
)مُجْيع( 

ثم قال القاضي : ما دعواك يا مسرقندي ؟

قال : إجتاحنا قتيبة جبيشه 

ومل يدُعنا إىل اإلسالم 

وميهلنا حتى ننظر يف أمرنا ..

إلتفت القاضي إىل قتيبة 

وقال : وما تقول يف هذا يا قتيبة ؟

قال قتيبة : احلرب خدعة وهذا بلد عظيم

 وكل البلدان من حوله كانوا يقاومون 

ومل يدخلوا اإلسالم ومل يقبلوا باجلزية ...

قال القاضي : يا قتيبة هل دعوتهم لإلسالم 

أو اجلزية أو احلرب ؟

قال قتيبة : ال إمنا باغتناهم ملا ذكرت لك ...

قال القاضي : أراك قد أقررت ، 

وإذا أقر املدعي عليه انتهت احملاكمة ، 

يا قتيبة ما نصر اهلل هذه األمة إال بالدين 

واجتناب الغدر وإقامة العدل .

أرض  من  املسلمن  مجيع  بإخراج  قضينا   : قال  ثم 
مسرقند 

من حكام وجيوش ورجال وأطفال ونساء 

وأن ترتك الدكاكن والدور ، 

وأْن ال يبق يف مسرقند أحد ، 

على أْن ينذرهم املسلمون بعد ذلك !!

مل يصدق الكهنة ما شاهدوه ومسعوه ، 

فال شهود وال أدلة ومل تدم احملاكمة إال دقائق معدودة 
 ،

ينصرفون  وقتيبة  والغالم  والقاضي  إال  يشعروا  ومل   
أمامهم ، 

وبعد ساعات قليلة مسع أهل مسرقند جبلبة تعلو 

 وأصوات ترتفع وغبار يعم اجلنبات ، 

ورايات تلوح خالل الغبار ، 

فسألوا فقيل هلم إنَّ احلكم قد ُنِفَذ 

وأنَّ اجليش قد انسحب ، 

يف مشهٍد تقشعر منه جلود الذين شاهدوه أو مسعوا به 
..

وما إْن غُربت مشس ذلك اليوم 

إال والكالب تتجول بطرق مسرقند اخلالية ، 

وصوت بكاٍء ُيسمع يف كل بيٍت 

على خروج تلك األمة العادلة الرحيمة من بلدهم ، 

لساعات  أنفسهم  مسرقند  وأهل  الكهنة  يتمالك  ومل 
أكثر ، 

باجتاه  أمامهم  الكهنة  وكبري  أفواجًا  خرجوا  حتى 
معسكر املسلمن 

وهم يرددون شهادة أن ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ..

فيا اهلل ما أعظمها من قصة ، 

وما أنصعها من صفحة من صفحات تارخينا املشرق ، 

املدينة  أهل  يشتكي  ثم  مدينة  يفتح  جيشًا  أرأيتم 
للدولة املنتصرة ، 

فيحكم قضاؤها على اجليش الظافر باخلروج ؟

واهلل ال نعلم شبهًا هلذا املوقف ألمة من األمم .

بقي أن تعرف أن هذه احلادثة 

كانت يف عهد اخلليفة الصاحل 

عمر بن عبدالعزيز 

حيث أرسل أهل مسرقند رسوهلم إليه 

أو  إنذار  دون  ألراضيهم  اإلسالمي  اجليش  دخول  بعد 
دعوة 

فكتب مع رسوهلم للقاضي أن احكم بينهم 

فكانت هذه القصة ألي تعترب من األساطري 

للشيخ  التاريخ(  من  )قصص  كتاب  من  قصة  هي 
األديب علي الطنطاوي رمحه اهلل ....

وأصلها التارخيي يف الصفحة 411 من ) فتوح البلدان 
( للبالذري

طبعة مصر سنة 1932م   
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أجمل حكمة

سئل احد الشيوخ عن أمجل حكمة قراها يف حياته فقال : 

يف كتابه ) صيد اخلاطر ( لقد قرأت ألكثر من سبعن عاما 

فما وجدت حكمة أمجل من تلك الي رواها ابن اجلوزي رمحه اهلل حيث 
يقول :

ويبقى  تذهب  املعاصي  لذة  وان  ثوابها  ويبقى  تذهب  الطاعة  مشقة  ان   «
عقابها « 

ُك�ن مع اهلل و ال ُت�بالي ، وُم�ّد يديك إليه يف ُظ�ُل�مات الّل�يالي ، 

ُق�ل : يا رب ما طابت الّدنيا إاّل بذكرك ، و ال اآلخرة إاّل بعفوك ، وال اجلّن�ة 
إاّل بُرؤيتك.. اللهم آمن ... 

مهما اختفت من حياتك أمور ظننت أنها سبب سعادتك ! 

تأكد أن اهلل صرفها عنك قبل أن تكون سببًا يف تعاستك صافح وسامح 
 ..

ودع اخللق للخالق ..} فأنت { و} هم { و} حنن { راحلون ..... 

أفعل اخلري مهما استصغرته .. فال تدري أي حسنة تدخلك اجلنة.

أمجل حكمة  ابن اجلوزي

أسرتاحة عامل اجلودة

احلزم قبل العزم فاحزم واعزم واذا استبان لك الصواب فصمم 
) عمرو بن حييى (

االرادة ال اجلسد هي الي تصنع الفساد ) سريوس (
من له ارادة له القوة ) ميناندر ( 

متى توفرت االرادة سهلت الطريقة ) مثل اجنليزي ( 
ال حُنقق االعمال بالتمنيات ، وامنا باالرادة نصنع املعجزات ) مثل امريكي ( 

ال راي ملن ال ارادة له ) مثل اسباني ( 
ال مستحيل عند اهل العزميه ) جون هيود( 

ال مستحيل امام القلب النشيط ) جاك كور (
سأل املمكن املستحيل اين تقيم ؟ فأجاب : يف احالم العاجز ) طاغور (

الذي ينتصر على غريه قوي ، لكن الذي ينتصر على نفسه اقوى
 ) مكرم عبيد ( 

اذا مل يكن ما تريد فأرد ما يكون ) حكمة عربية ( 
كل ارادة ال تتغلب على العاطفة تنهار وتفشل ) مايكل كولنز (

الرتدد واملماطلة والتأجيل أشبه ببطاقة ائتمان : لذيذ استعماهلا اىل حن وصول 
الفاتورة ) كريستوفر باركر (

الرتدد اكرب عقبة يف طريق النجاح ) عمر املختار ( 
ال مستحيل حتت الشمس ) نابليون ( 

من ال يعرف كيف يقرن ارادته بقوة ال قوة له ) شامفور (

اقوال الفالسفة يف النجاح

1� إذا قال لك طفل صغ�ي معي مبلغ كب�ي ، فأنت تتوقع أن 
معه10  ريال  – عىل قدر حجمه وقدرته 

مثال   تتوقع  فأنت   ، كب�ي  مبلغ  لك  عندي  بنك  مدير  لك  قال  فإذا 
»مليون« ريال – عىل قدر حجمه وقدرته 

فإذا قال ملك أو رئيس عندي لك مبلغ كب�ي ، فأنت تتوقع مثالً ”مليار“ 
ريال    – عىل قدر حجمه وقدرته 

ف  فما بالك إذا قال الله عزوجل عن الجنة ……أعددت لعبادي الصالح�ي
ف رأت ول أذن سمعت ول خطر عىل قلب ب�ش » !!؟  ما ل ع�ي

اء الُسُفن وسفينة ) نــوح ( بُنيت  �2 سفينة ) تايتنك( بناها أفضل خ�ب
ة! الأوىل غِرقت والثانية حملت البشــرية ،، • • التوفيق  من دون أّي ِخ�ب

من الله سبحانه وتعاىل ) (*                     
نحن  بل  ..؟  »الأرض«  الكوكب  لهذا  ف  الأصلي�ي السكان  لسنا  نحن   3�
ي البداية... لكننا نزلنا 

ننتمي إىل  »الجّنة« حيث كان أبـونا آدم يسكن �ف
ا * ثم نرجع ب�عة فحاول أن تعمل  هنا مؤقتاً لكي نؤّدي * اختبارا قص�ي
ي ستعود إىل ”وطننا الجميل“  

ف ال�ت ما بوسعك للحاق بقافلة الصالح�ي
 .. ي هذا الكوكب الصغ�ي

الواسع ولتضيع وقتك �ف
ّ الموت ليس فراقا 

�4 الفرااق ،،، ليس السفر! ول فراق الحبيب!!! ح�ت
ي 

ي الجنہ والآخر �ف
ي الآخره الِفراق هو أن يكون أحدنا �ف

!!!!!!ْ سنجتَمع �ف
ي عىل تحفيظ الصغار سورة 

النار  قال ٵحدهم: »ل أدع أحًدا يسبق�ف
الفاتحة لأنه سيصىلي بها طوال حياته« 

( لنعلم أولدنا فنحن أوىل بأجرهم  �5 )ما أر�ت هذا النوع من التفك�ي
�6  زرعان يحبهما الله زرع الشجر وزرع الأثر، فإن زرعت الشجر ربحت 

 .. ظل وثمر.. وإن زرعت طيب الأثر حصدت محبة الله ثم الب�ش
ي 

�7 طبتم بطيب الذكر والأثر ، ورزقكم الله أعظم الأجر ، وجمع�ف
َ ِإىَل ِديِنِهْم  ف ي مقعد صدق عند مليك مقتدر »اللَُّهمَّ رُدَّ اْلُمْسِلِم�ي

بكم �ف
رَّداً َجِميالً َواْجَمْع َكِلَمَتُهْم َواْحِقْن ِدَماَءَهُم َوأَْهِلْك الطََّواِغيَت َوأَْعَوانَُهْم 
ول  الغيث  اسقنا  »اللهم  ة«  ُبوَّ النُّ ِمْنَهاِج  َعىَل  َراِشداً  ُحْكماً  َلَنا   ْ أ ِّ َوَه�ي

ف تجعلنا من القانط�ي

اقوال مجيلة
تقال ... ال�ب

تقريبا.لأن  بساعة  الحليب  ب  وبعد �ش قبل  تقال  ال�ب أكل  بعدم  ينصح 
بروتينات الحليب إذا إلتقت مع حمضيات الفواكه قد تحدث تصلبا.لذا، 
كي  الوقت  هذا  الحمضية، خالل  الفواكه  أنواع  من  أياً  تناول  عدم  يجب 

لتؤثر عىل هضم و إمتصاص الحليب .

عص�ي الفواكة ...

ي ,و إذا قلت 
ف الفوسفا�ت وت�ي   بروتينات الحليب%80 منهاهي  الكازين ال�ب

ة من الكازين تقوم بعملية  درجة حموضة الحليب عن 4.6 فإن كمية كب�ي
الحالت  ي 

إمتصاصها،و�ف و  هضمها  عملية  تع�  وبذلك  ترسب  و  تركز 
سهال. لذا،يجب أن ل نخلط الحليب  الخطرة تؤدي إىل ع� الهضم أو الإ

وبات الحمضية الخرى. مع عص�ي الفواكه أو بقية الم�ش

السكر ...

ف و أثناء تسخينه يحدث تفاعال مع سكر  يحتوي الحليب عىل عنرص الليس�ي
ف السام، المرصف بالصحة.لذا، يجب  الفاكهة الفركتوزوينتج فركتوز الليس�ي
ننتظر ح�ت يغىلي  إنما  أثناء غليانه،و  الطازج  للحليب  السكر  عدم إضافة 

د قليال، حينها يمكننا إضافة السكر. الحليب ثم ي�ب

الشوكالتة ...

عىل  الشوكولطة  تحتوي  ف  ح�ي ي 
�ف الكلسيوم،  و  وتينات  بال�ب ي 

غ�ف الحليب 
غ�ي  الأكساليك  كلسيوم  تكون  يسبب  معا  تناولهما  الأكساليك،و  حامض 
من  الكلسيوم،بل  إمتصاص  عىل  ة  كب�ي بدرجة  يؤثر  للذوبان،مما  القابل 

سهال و بطء النمو إلخ. الممكن أن يسبب تجفف الشعر و الإ

الدواء ...

أ تفاعال كيميائيا  الحليب من السهل أن يشكل غشاًء حول الدواء،و هذا ينسش
ي يحتويها الحليب مع 

يو وسائر المواد المعدنيةال�ت ف ف الكلسيوم و المغن�ي ب�ي
الدواء، و يشكل مواد غ�ي قابلة للذوبان،وبذلك يؤثر عىل إمتصاص الدواء، 

ب الحليب قبل و بعد تناول الدواء بساعة. لذا يجب عدم �ش

األغذية اليت الميكن تناوهلا مع احلليب
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الأوىل : عبادة من غ�ي عناء
الثانية : زينة من غ�ي حىلي 

الثالثة : هيبة من غ�ي سلطان 
الرابعة : حصن من غ�ي حائط 

الخامسة : الستغناء عن العتذار لحد
ف السادسة : راحة للكرام الكاتب�ي

السابعة : س�ت لعيوب الجاهلية
 .. الصمت ..

ي كل ما يحصل حولك 
يمنحك طاقه قوية للتفك�ي بعمق �ف

ف بعقالنية عىل اجابتك  ك�ي .... وال�ت
.. الصمت ..

يجعلك تسيطر عىل من أمامك من خالل نظرات محملة بمعان غ�ي 
ها  ي تفس�ي

..... منطوقة تجعلهم حائرين �ف
.. الصمت ..

يماءات يرغم من أمامك عىل البوح  المصحوب ببعض الحركات والإ
..... بما داخله فيقول اك�ش مما يريد فعال 

.. الصمت ..
ونه هجوما  يولد لدى الآخرين شعورا بالغيظ الشديد لأنهم يعت�ب

ا ، فتكون الأقوى من دون كالم ول تعب  ..... مست�ت
.. الصمت ..

.... هو الحل الأفضل أمام المشاكل الزوجية التافهة 
.. الصمت ..

ام ، بعكس الرصاع و الجدل  ي المواقف الصعبة يولد الح�ت
�ف

.... الذي يولد التنافر والحقد 
.. الصمت ..

يدمر أسلحة من تتشاجر معهم ويجردهم من القدرة عىل 
.... مواصلة الكالم

.. الصمت ..
ون ..... يعلمك حسن الستماع الذي يفتقده الكث�ي

ل تجالس أنصاف العشاق
ول تصادق أنصاف الأصدقاء

ف ل تقرا لـ أنصاف الموهوب�ي
ول تعش نصف حياة

ل تمت نصف موت
ول تخت�ب نصف حل

ي منتصف الحقيقة
ل تقف �ف

ول تحلم نصف حلم
ول تتعلق بنصف أمل ..

إذا صمّت ، فـ اصمت ح�ت النهاية
..وإذا تكلمت ، فتكّلم ح�ت النهاية ..

ل تصمت كي تتكلم ول تتكلم كي تصمت ..
ّ عن رضاك ل تصطنع نصف رضا .. إذا رضيت ..فع�ب

ّ عن رفضك ، لأن نصف الرفض قبول .. وإذا رفضت ..فع�ب
النصف !!!!هو حياة لم تعشها ، وهو كلمة لم تقلها ، وهو ابتسامة 

أّجلتها ، وهو حب لم تصل إليه ، وهو صداقة لم تعرفها النصف !!!!هو 
ما يجعلك غريباً عن أقرب الناس إليك ، وهو ما يجعل أقرب الناس إليك 

غرباء عنك ..
النصف !!!!هو أن تصل وأن لتصل ، أن تعمل وأن ل تعمل ، أن تغيب 

وأن تحرصف ..
النصف !!!!هو أنت ، عندما ل تكون أنت ..لأنك لم تعرف من أنت ..

النصف !!!هو أن ل تعرف من أنت ..
ي الوقت نفسه .. ♥

ي مكان آخر �ف
ومن تحب ليس نصفك الآخر , هو أنت �ف

بة لن تروي ظمأك ، ونصف وجبة لن تشبع جوعك ، نصف  نصف �ش
طريق لن يوصلك إىل أي مكان ، ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة 

..النصف هو لحظة عجزك وأنت لست بعاجز ..لأنك لست نصف إنسان 
!!أنت إنسان ..وجدت كي تعيش الحياة .. وليس كي تعيش نصف حياة

ان ان خليل ج�ب ج�ب

و يمكنها أن تغ�ي حياتك �ف دقائق ..

هم بأنهم كانوا من أفضل الأساتذة بالمدرسة بالعام الما�ف .. و أمرهم بالستعداد للتدريس لثالث فصول يحتوون  ف , و أخ�ب استدعى مدير المدرسة ثالثة مدرس�ي

وا الطلبة بهذا عىل  ط عليهم أّل يخ�ب عىل أنبغ 90 طالب �ف المدرسة .. الأوائل �ف اختبارات الذكاء و الفهم و التحصيل .. كل فصل يحتوى عىل 30 طالب .. , و لكنه �ش

عج أولياء أمورهم , أو أولياء أمور الطلبة الآخرين !! ف الإطالق , ك ...ل ي�ف

ها عىل مستوى المدرسة , بل أنها تفوقت بنسب من 30%�20  و بدأ العام الدرا� و انتهى , لنجد أن نتائج اختبارات هؤلء الطلبة �ف الـ 3 فصول , كانت أعىل من غ�ي

أك�ش من المستوى العام لمدارس المنطقة جميعها .. و عندما سأل المدير الأساتذة عن وجهة نظرهم و تحليلهم للوضع , أجمعوا عىل أنها كانت تجربة رائعة جدا , 

ف .. و أنهم لم يبذلوا معهم الكث�ي من الجهد .. ف و متفوق�ي و أن ما سّهل عليهم ذلك , هو أن الطلبة كانوا رائع�ي

ناكم !!  كم الحقيقة .. لقد تم اختيار الـ 90 طالب عشوائيا من ضمن طلبة المدرسة , فهم ليسوا �ف قمة الذكاء كما أخ�ب و هنا فاجأهم المدير بقوله : اسمحوا ىل أخ�ب

.. , فانبهر الـ 3 مدرسون , و قالوا : إذن , هل نحن السبب خلف نجاح الطالب بهذا الشكل ؟؟ 

ف بالمدرسة , و أغمضت  ف العامل�ي كم الحقيقة الثانية , و هى أن أسماءكم لم يتم اختيارها إل عندما كتبت كل أسماء المدرس�ي فقال لهم المدير : الآن اسمحوا ىل أن أخ�ب

عي�ف , لأش�ي عىل ثالثة أسماء منهم دون تحديد .. و كنتم أنتم أصحاب الأسماء المختارة!!!! .. قالوا له : إذن , فما السبب ؟؟ ... قال لهم : السبب هو أنكم بنيتم 

توقعكم �ف بداية الدراسة عىل معلومات جعلتكم تتوقعون نجاحا فائقا , .. فحققتم النتيجة , بالرغم من عدم صدق المعلومات نفسها !!

و ما نخرج به من هذه التجربة , عدداً من النصائح : .. أنت نتاج ما تفكر فيه .. ما تتوقعه , هو ما سيحدث لك بإذن الله .. من يخاف من العفريت , يراه .. و من يتوقع 

الخ�ي , يحدث له .. تفاءلوا بالخ�ي تجدوه .. �ف أسوأ الظروف , ل تفكر �ف المشكلة , و لكن فكر �ف حلها .

النصففوائد الصمت سبعة

جتربة رائعة جدًا للمذهل »برايان تريسى«

أسرتاحة عامل اجلودة
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الملخص

بشكل  مرهون  الأردن  ي 
�ف وتطورها  السياحية  التنمية  مستقبل  إن 

فبالتعليم والتعلم   ، ي 
السياحي والفند�ت التعليم  رئيسي بكفاءة وفعالية 

الملبية  المهنية  والمهارات  بالمعرفة  المتسلحة  ية  الب�ش الكفاءات  تعد 
من  إل  يتأ�ت  ل  والمستقبلية.وهذا  الحالية  السياحي  السوق  لمتطلبات 
ي المجال السياحي 

ية �ف اتيجية واضحة لتنمية الموارد الب�ش خالل وجود إس�ت
ي 

ي العمل �ف
ف �ف , بحيث يتم فيها تأهيل وتدريب الشباب الراغب�ي ي

والفند�ت
القطاعات  من  المهم  القطاع  بهذا  النهوض  إىل  يؤدي  بما  المجال,  هذا 
ي ويكون له دور 

القتصادية، الذي من المتوقع أن يقود القتصاد الأرد�ف
ي المرحلة المقبلة.

ي الحياة القتصادية �ف
ملحوظ �ف

ومن هنا جاءت هذه الدراسه  لتقييم اثر استخدام الساليب التدريبيه 
للتعليم  الجامعيه  الردن  كلية  ي 

�ف التدريبيه  امج  ال�ب كفاءة  عىل  الحديثه 
ي والسياحي وذلك للوقوف عىل اهمية الساليب التدريبيه الحديثه 

الفند�ت
ي العمليه التدريبه ومعرفة مدى تطبيق كلية الردن الجامعيه للتعليم 

�ف
ي 

�ف الساليب  هذه  مساهمة  وبيان  الساليب  لهذه  والسياحي  ي 
الفند�ت

تتبعها  ي 
ال�ت تتبعها  ي 

ال�ت المعاي�ي  وماهي  ي  التدري�ب نامج  ال�ب وكفاءة  نجاح 
ومعرفة  الحديثه  التدريب  اساليب  اختيار  عند  الجامعيه  الردن  كلية 
ي كلية الردن الجامعيه 

ي تحول دون تطبيق هذه الساليب �ف
المعوفات ال�ت

ي والسياحي وتكونت عينة الدراسه من طلبة الفوج السابع 
للتعليم الفند�ت

 126 عددهم  والبالغ  الدبلوم  لطلبة  ع�ش  الثالث  والفوج  للبكالوريوس 
د منها  طالب وطالبه حيث تم توزيع استبانه خاصه لهذه الدراسه اس�ت

)109( استبانات صالحه للتحليل.

ف  ب�ي معنوية  دلله  ذات  ارتباط  عالقة  وجود  إىل  الدراسة  توصلت  وقد 
ي وقدمت  نامج التدري�ب استخدام الساليب التدريبيه الحديثه وكفاءة ال�ب

بعض التوصيات منها:

زيادة المخصصات الماليه المرصوده للعمليه التدريبيه بحيث يتم تذليل - 
التدريبيه  الساليب  تطبيق  من  تحد  ي 

ال�ت والمعوقات  الصعوبات  كافة 
الحديثه.

طبيعة -  مع  تتالئم  ي 
ال�ت الحديثه  التدريبيه  الساليب  اختيار  عىل  العمل 

امج  ال�ب من  النوع  بهذا  اللتحاق  عىل  الردنيه  الفتاه  تشجيع  التدريب 
الدراسيه من خالل  قيام الكليه بعمل حمالت دعائيه للكليه وعمل حوافز 

تشجيعيه عن طريق عمل تخفيضات وحسومات بالرسوم الدراسيه.

عمل -  خالل  من  السياحيه  الداره  نامج  ب�ب اللتحاق  عىل  الطلبه  تشجيع 
وعمل حسومات  الدراسه   من  النوع  مزايا هذا  ف  تب�ي ات  ومحارصف ات  ن�ش

نامج. لمن يلتحق بهذا ال�ب

ي كلية - 
ي طريقة اختيار الساليب التدريبيه الحديثه المطبقه �ف

اعادة النظر �ف
ي والسياحي بحيث يتم استخدام كافة 

الردن الجامعيه  للتعليم الفند�ت
الساليب الحديثه كون عملية التدريب عمليه متكامله.

ه والقدره عىل تطبيق -  ف الكفاء وذوي الخ�ب العمل عىل استقطاب المدرب�ي
كافة الساليب التدريبيه الحديثه السياحي.

التدريبه� التدريبيه�الساليب  امج  المفتاحيه:ال�ب الكلمات 
التدريب�التدريب السياحي�

طالب دراسات عليا) دكتوراه( كلية القتصاد قسم ادارة العمال –جامعة 	•
ين –الالذقيه�سوريا ت�ش

The Impact of Using Modern Training Methods on 
Training Program Efficiency

(A Field Study on Jordan Applied University 
College of Hospitality & Tourism Education

 

Hayel Falah Al-Serhan (Ph.D. Student, Business 
Admin., Faculty of Economics, Teshreen Univ.)

ABSTRACT

The future of tourism development and its progress in 
Jordan•mainly•depends•on•the•efficiency•and•effectiveness•
of•tourism•and•hotel•education.••Education•and•learning•
are• considered• the• human• efficiencies• supported•with•
professional•knowledge•and•skills•that•fulfill•current•and•
future•tourism•market•requirements.••This•is•met•with•a•
clear• strategy• to• develop• human• resources• in• tourism•
and•hotel•fields.• •Where•interested•youth•are•qualified•
and•trained,•which•leads•to•developing•this•significant•
economic sector which is expected to lead the Jordanian 
economy•and•to•have•a•significant•role•in•the•future.

 أثر األساليب التدريبية احلديثة على كفاءة 
الربنامج التدرييب  

ي والسياحي(
  )دراسه ميدانيه عىل كلية االأردن الجامعية للتعليم الفند�ت

هايل فالح السرحان
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This• study• aimed• to• discuss• the• impact• of• using• the•
modern• training•methods•on• the•efficiency•of• training•
programs•at• the•Jordan•Applied•University•College•of•
Hospitality•and•Tourism•Education•(JAUCHTE).••This•
is,•to•investigate•the•significance•of•the•modern•training•
methods in the training process, know the extent of 
applying• these• methods• by• (JAUCHTE),• point• out•
the contribution of these methods in the success and 
efficiency•of•the•training•program,•the•criteria•adopted•
by•(JAUCHTE)•to•select•the•modern•training•methods,•
the obstacles hindering the application of these methods 
by•(JAUCHTE).

The•society•of•the•study•consisted•of•the•seventh•group•
of bachelors degree graduates and the thirteenth group 
of diploma graduates consisting of 126 male and female 
students.• • A• questionnaire• was• developed• for• this•
purpose and distributed, where 109 valid questionnaires 
were•received.

The• study• concluded• to• that• there• is• a• relationship• of•
statistical indication between the modern training 
methods• and• the• efficiency• of• the• training• program.••
This•study•submitted•a•set•of•recommendations:

- Increase the training funds in order to overcome the 
difficulties•and•hindrances•that•limit•the•application•of•
modern•training•methods.

- Select• modern• training• methods• that• suit• the• type• of•
training that encourages the Jordan girl to join this 
type• of• educational• programs• through• promotional•
campaigns•and•adopt•incentives•of•fees•discounts.

- Encourage students to join tourism management 
program through publications and seminars to point out 
the•privileges•of•this•subject•and•provide•fees•discounts.

- Reconsider•the•method•of•selecting•the•modern•training•
methods•at• (JAUCHTE)•and•consider•using•all•of• the•
modern•methods,•since•training•is•an•integrated•process.

- Attract•efficient•instructors•with•experience•and•capacity•
to•apply•all•of•the•modern•training•methods•in•tourism.

Key words: training programs, training methods, 

training, tourism training

Hayel Falah Al-Serhan (Ph.D. Student, Business 
Admin., Faculty of Economics, Teshreen Univircity.

Lattikia-Syria)

المقدمة 

صناعة  مجال  ي 
�ف الناضج  للعمل  البداية  نقطة  السياحي  التعليم  يعد 

برامجها  تطوير  السياحية  والمعاهد  الجامعات  تحاول  ولذلك  السياحة، 
بهدف جذب أعداد من الطلبة، كما وتعد السياحة الأردنية من أبرز روافد 
ي إعداد وخلق القوى 

ز دور التعليم السياحي �ف ، وهنا ي�ب ي
القتصاد الوط�ف

ي الأسواق السياحية 
ية المدربة، والمؤهلة والقادرة عىل المنافسة �ف الب�ش

قليمية، والعالمية. الإ

ي المعاهد والجامعات 
امج الأكاديمية المطروحة �ف وهنا ل بد أن تكون ال�ب

ما  إذا  خاصة  حقيقية  ظروف  تحت  تطبيقية  تدريبية  برامج  مع  متالزمة 
ي صناعة 

علمنا أن التدريب السياحي هو المفتاح للوصول لمهنة ناجحة �ف
السياحة وذلك من خالل الرتقاء بمستوى التعليم والتدريب السياحي، 
تدعم  ي 

ال�ت التدريبية  والأساليب  امج  ال�ب وتطوير  التدريب  كفاءة  ورفع 
تأهيالً  والمؤهلة  الكافية  ية  الب�ش بالقوى  وترفده  السياحي  العمل  سوق 

ي هذا القطاع.
نتاجية �ف ف الإ عالياً، وذلك لتحس�ي

وعدم  العمل،  سوق  لحتياجات  المناسبة  التدريبية  امج  ال�ب غياب  إن 
عنها  ينتج  إىل حدوث فجوة  يؤدي  الصحيحة  التدريبية  الأساليب  اختيار 
ي مستوى الخدمة السياحية، وبالتاىلي عدم القدرة عىل منافسة الأسواق 

تد�ف
الأخرى، ويصبح التدريب السياحي أك�ش جدوى وفعالية عندما يكون مبنياً 
امج التدريبية  ي تعتمد عىل إعداد ال�ب

عىل أساس التتابع والستمرارية، ال�ت
ي تالزم التعليم الأكاديمي السياحي.

التطبيقية ال�ت

أهمية البحث وأهدافه: 

: يستمد البحث أهميته من عدة اعتبارات يمكن تلخيصها بما يىلي

ي كلية الأردن الجامعية للتعليم . 1
إن تنوع وتطوير الأساليب التدريبية �ف

ف مستوى أداء المتدرب وبالتاىلي  ي تحس�ي
ي والسياحي يساعد �ف

الفند�ت
ف أداء المؤسسات السياحية الأردنية. ي تحس�ي

المساهمة �ف

ي كلية الأردن الجامعية للتعليم . 2
إن تطوير وتنوع الأساليب التدريبية �ف

ف عىل تطوير مهاراتهم ومعارفهم  ي والسياحي تساعد المتدرب�ي
الفند�ت

كات السياحية للتطورات  ي مواكبة ال�ش
واتجاهاتهم. وبالتاىلي المساهمة �ف

. ي يشهدها عرصنا الحارصف
ات ال�ت والمتغ�ي

ي تجري عىل مؤسسات التعليم . 3
تعت�ب من الدراسات القليلة ال�ت

السياحي وسوف تحاول هذه الدراسة التعرف عىل مدى اتباع تلك 
ي تحديد الأساليب التدريبية.

المؤسسات للطرق العلمية �ف

ي محاولة تحديد الأساليب التدريبية وبيان أثرها 
وتتمثل أهداف البحث �ف

ي 
الفند�ت للتعليم  الجامعية  الأردن  كلية  ي 

�ف التدريبية  امج  ال�ب فعالية  ي 
�ف

الفرعية  الأهداف  تحقيق  من خالل  ذلك  إىل  التوصل  ويمكن  والسياحي. 
التالية: 
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ي . 1
ي السياحه �ف

التعرف عىل مدى تطبيق الأساليب التدريبية الحديثة �ف
ي والسياحي.

كلية الأردن الجامعية للتدريب الفند�ت

ي . 2
ي يتم من خالل اختيار أساليب التدريب �ف

التعرف عىل المعاي�ي ال�ت
ي 

الفند�ت للتعليم  الجامعية  الأردن  كلية  ي 
�ف السياحي  التدريب  برامج 

والسياحي.

ي نجاح برامج . 3
التعرف عىل مدى مساهمة الأساليب التدريبية الحديثة �ف

ي والسياحي.
ي كلية الأردن الجامعية للتعليم الفند�ت

التدريب السياحي �ف

التدريبية . 4 الأساليب  استخدام  من  تحد  ي 
ال�ت المعوقات  التعرف عىل 

ي والسياحي.
ي كلية الأردن الجامعية للتعليم الفند�ت

الحديثة �ف

مشكلة البحث: 

مرهون  الأردن  ي 
�ف وتطورها  السياحية  التنمية  ينتظر  الذي  المستقبل  إن 

ي 
بشكل رئيسي بمدى كفاءة وفعالية التعليم والتدريب السياحي والفند�ت

ي  تل�ب ي 
ال�ت المهنية  بالمعرفة والمهارة  المزودة  ية  الب�ش الكوادر  يعد  الذي 

طلبات السوق السياحي الحالية والمستقبلية.

ي والسياحي من أهم 
وتعد كلية الأردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفند�ت

ي مجال 
ي الأردن من خالل ما تقدمه من برامج تدريبية �ف

المراكز التدريبية �ف
ي هذا المجال.

ضافة إىل التعليم الأكاديمي �ف السياحة بالإ

لها  تدريبية  الكلية من جهود  به  تقوم  الذي  ي  التدري�ب الدور  أهمية  ومع 
ي مجال إعداد الخطط التدريبية 

ي المخرجات التدريبية سواء �ف
أثر فعال �ف

امج التدريبية المناسبة لالحتياجات السياحية تبقى قضية  أو تصميم ال�ب
ي التدريب أمر يحتاج إىل دراسة 

العتماد عىل الأساليب التقليدية النظرية �ف
كز بشكل أسا�ي عىل دراسة: “أثر  وبحث. وعليه فإن مشكلة البحث ست�ت
ي كلية 

االأساليب التدريبية الحديثة عىل كفاءة برامج التدريب السياحي �ف
ي والسياحي”.

االأردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفند�ت

وذلك من خالل الإجابة عىل التساؤلت التالية: 

ي كلية الأردن . 1
امج التدريبية �ف ي كفاءة ال�ب

هل تؤثر الأساليب التدريبية �ف
ي والسياحي؟

الجامعية للتعليم الفند�ت

ي كلية الأردن . 2
ي �ف نامج التدري�ب ف لفاعلية ال�ب ما هو تقييم المتدرب�ي

ي والسياحي؟
الجامعية للتعليم الفند�ت

ي تتبعها كلية الأردن . 3
ف لأساليب التدريب ال�ت ما هو تقييم المتدرب�ي

ي والسياحي؟
الجامعية للتعليم الفند�ت

ي . 4
ف �ف ما هي أهمية الأساليب التدريبية الحديثة من وجهة نظر المتدرب�ي

ي والسياحي؟
كلية الأردن الجامعية للتعليم الفند�ت

ي . 5
ي تحد من تطبيق الأساليب ألتدريبيه ألحديثه �ف

ماهي المعوقات ال�ت
ي والسياحي؟

كليه الأردن ألجامعيه للتدريب الفند�ت

فرضيات البحث:

الفرضيات  ثبات  لإ جاءت  الدراسة  هذه  فإن  الدراسة  مشكلة  منطلق  من 
التالية: 

ف اهمية الساليب  الفرضيه االول : ل توجد عالقه ذات دلله احصائيه ب�ي
الجامعيه  الردن  كلية  ي 

�ف ي  التدري�ب نامج  ال�ب وكفاءة  الحديثه  التدريبيه 
ي والسياحي

للتدريب الفند�ت

ف تطبيق الأساليب  الفرضية الثانيه: ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية ب�ي
الجامعية  الأردن  كلية  ي 

�ف ي  التدري�ب نامج  ال�ب وكفاءة  الحديثة  التدريبية 
ي والسياحي.

للتعليم الفند�ت

ف معاي�ي تحديد  الفرضية الثالثه: ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية ب�ي
الأردن  كلية  ي 

�ف ي  التدري�ب نامج  ال�ب وكفاءة  الحديثة  التدريبية  الأساليب 
ي والسياحي.

الجامعية للتعليم الفند�ت

ف أساليب التدريب  الفرضية الرابعه: ل توجد عالقة ذات دللة إحصائية ب�ي
ي 

ي كلية الأردن الجامعية للتعليم الفند�ت
ي �ف نامج التدري�ب الحديثة وكفاءة ال�ب

والسياحي.

معوقات  ف  ب�ي إحصائية  دللة  ذات  عالقة  يوجد  ل  الخامسه:  الفرضية 
كلية  ي 

�ف ي  التدري�ب نامج  ال�ب وكفاءة  الحديثة  التدريبية  الأساليب  استخدام 
ي والسياحي.

الأردن الجامعية للتعليم الفند�ت

منهجية البحث: 

ف هما:  ف أساسي�ي من أجل تحقيق أهداف البحث فقد تم تقسيمه إىل قسم�ي

1- القسم النظري:

وفيه تم العتماد عىل الأسلوب الوصفي والتحليىلي لأهم الكتب والمراجع 
بموضوع  المتعلقة  الرسمية  والمنشورات  والمقالت  والأجنبية  العربية 

البحث.

 : ي
2- القسم الميدا�ف

ف  ي للطلبة الدارس�ي
ي الميدا�ف

وفيه تم العتماد عىل أسلوب المسح الإحصا�أ
ي والسياحي محل الدراسة وذلك 

ي كلية الأردن الجامعية للتعليم الفند�ت
�ف

باستخدام استبانة تتضمن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بموضوع البحث.

مجتمع وعينة البحث: 

يتكون مجتمع البحث من طالب كلية الأردن الجامعية للتعليم 
ي والسياحي اما عينة الدراسه فهي خريجوا الفوج الحادي ع�ش من 

الفند�ت
الكليه لسنة 2011

أسلوب جمع البيانات: 

شاد  الس�ت بعد  البيانات  لجمع  خاصة  استبانه  بتصميم  الباحث  قام  أ� 
الدراسة.  لهذه  النظري  طار  الإ ومن  المجال  هذا  ي 

�ف السالفة  بالدراسات 
 : وتتألف الستبانة مما يىلي

الجزء االأول: ويحتوي عىل معلومات عامة تتعلق بالخصائص الديمغرافية 
ف من أفراد عينة الدراسة مثل: الجنس، العمر، السنة الدراسة،  بمجموعت�ي

والتخصص.
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: ويحتوي عىل فقرات تتعلق بموضوع الدراسة تكشف مدى  ي
الجزء الثا�ف

. ي نامج التدري�ب تأث�ي الأساليب التدريبية الحديثة عىل كفاءة ال�ب

الطالب  عىل   .... استمارات  بتوزيع  الباحث  قام  حيث  الستبانة:  ب� 
تعبئة  تتم  ي 

ال�ت الطريقة  ح  ب�ش وقام  المقابلة،  طريق  عن  ف  المبحوث�ي
ح الفقرات الخاصة بها. الستمارة بها، و�ش

التدريبية  الهيئة  أعضاء  بعض  بمقابلة  الباحث  قام  حيث  المقابلة:  ج� 
ي والسياحي.

ي كلية الأردن الجامعية للتعليم الفند�ت
ف �ف والمدرب�ي

معالجة البيانات: 

بعد تفريغها عىل  المجمعة من الستبانات إحصائياً  البيانات  تم تحليل 
نماذج خاصة تحتوي عىل الإجابات ضمن رموز واضحة يتم إدخالها عىل 
النتائج  لعرض  الوصفي  الإحصاء  أسلوب  استخدام  متضمناً  الحاسوب 
ها لالإجابة  وذلك باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وغ�ي

عىل تساؤلت الدراسة.

الدراسات السابقة: 

الدراسة االأول: دراسة صالح العطوي 2007م)1(.

نامج  ال�ب فاعلية  عىل  وأثرها  التدريب  أساليب  بتناول  الباحث  قام  وقد 
ي المملكة العربية 

ي �ف
ي المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المه�ف

ي �ف التدري�ب
السعودية.

لتلبية  كافية  المتبعة  التدريبية  الأساليب  أن  الدراسة  نتائج  من  وكان 
ف بيئة التدريب بتوف�ي قاعات تدريب  ورة تحس�ي احتياجات التدريب مع رصف

خاصة مزودة بكافة وسائل التدريب.

مان 2007م)2(. ة ال�ش الدراسة الثانية: دراسة من�ي

ي 
وقد جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف عىل فعالية الورش التدريبية �ف

ي جامعة مؤتة وتكونت  عينة 
ي لأعضاء هيئة التدريس �ف

تطوير الأداء المه�ف
الدراسة من )66( عضو هيئة تدريس من مختلف كليات الجامعة.

ي تعقدها 
وقد كان من نتائج هذه الدراسة أن تخطيط الورش التدريبية ال�ت

باختالف  تختلف  التدريبية  الورش  فعالية  وأن  ضعيفاً  كان  الجامعة 
التخصص بالنسبة للمشارك.

الدراسة الثالثة: دراسة نور الدين هرمز 2006م)3(.

ورة من  باعتباره رصف السياحي  التخطيط  الباحث بدراسة أهمية  وقد قام 
السياحية  الأسواق  ي 

�ف المنافسة  أجل  من  المستدامة  التنمية  ورات  رصف
الدولية واعتبار أن التنمية السياحية ليست مقترصه عىل  وزارة السياحة 

فقط.

ورة استخدام السياحة كمحرك يحقق  وقد كان من نتائج هذه الدراسة رصف
ي 

�ف التكامل  لتحقيق  السياحي  بالتخطيط  والهتمام  القتصادية  التنمية 
ف كافة القطاعات. التنمية ب�ي

الدراسة الرابعة: 

دراسة عبد الله الشهري 2002م)4(.

ي 
�ف المستخدمة  التدريبية  الأساليب  تقييم دور  بتناول  الباحث  وقد قام 

السعودية  العربية  المملكة  ي 
�ف العامة  دارة  الإ معهد  ي 

�ف التدريبية  امج  ال�ب
ي تحقيق الأهداف المخططة 

وذلك بهدف التعرف عىل مدى مساهمتها �ف
. ي للنشاط التدري�ب

ف لبعض  ي ثقافة المتدرب�ي
وكان من نتائج هذه الدراسة أن هناك ضعف �ف

ونها غ�ي مجدية وعديمة الفائدة وأن بعض  أساليب التدريب بحيث يعت�ب
ف هي أهم محددات أسلوب التدريب(. ات الشخصية للمتدرب�ي المتغ�ي

 )5()Teresa Brannick, etd, 2002 )دراسة  الخامسة:  الدراسة 
 ”Service Management Practice – Performance Model: a:بعنوان

focus on Training Practice“.

جاءت هذه الدراسة لمعرفة أثر ممارسات التدريب عىل مستوى تقديم 
ي ايرلندا وتوصلت 

كة خدمية �ف الخدمة وقد قام الباحثون بدراسة )143( �ش
الدراسة إىل أن تقديم برامج تدريب مكثفة ومخططة بشكل سليم يساهم 
تقديم خدمات ذات مستوى  ف عىل  العامل�ي ف قدرة  ي تحس�ي

�ف كب�ي  بشكل 
مهارة عاىلي وبالتاىلي تحقيق رضا الزبائن.

اختالف الدراسة عن الدراسات السابقة: 

امج  ي ال�ب
تناولت الدراسات السابقة أهمية استخدام الأساليب التدريبية �ف

والأنشطة التدريبية.

درست  لأنها  السابقة  الدراسات  عن  تختلف  الدراسة  هذه  أن  ف  ح�ي ي 
�ف

ي إحدى مؤسسات 
واقعاً جديداً وبيئة جديدة وحللت العملية التدريبية �ف

ي والسياحي ومدى اتباع هذه المؤسسة لالأساليب التدريبية 
التعليم الفند�ت

. ي نامج التدري�ب ي نجاح وفعالية ال�ب
الحديثة وأثر هذه الأساليب �ف

النتائج والمناقشة: 

أوالً: مفهوم التدريب.

ات  يعرف التدريب بأنه الجهود المنظمة والمخصصة لتطوير معارف وخ�ب
ي أداء مهامهم)6(.

، وذلك بجعلهم أك�ش فاعلية �ف ف واتجاهات المتدرب�ي

قدرات  وتطوير  لتنمية  يهدف  مخطط  نشاط  بأنه  التدريب  يعرف  كما 
ف  العامل�ي الأفراد  وسلوكيات  واتجاهات  وقيم  وأفكار  ومهارات(  )معارف 
لتمكينهم من تحقيق ذواتهم من خالل تحقيق مزيج أهدافهم الشخصية 

وأهداف المنظمة بأعىل كفاءة ممكنة)7(.

بالمعلومات  والجماعات  الأفراد  تزويد  عملية  بأنه  التدريب  عرف  كما 
ات والمهارات وطرق الأداء والسلوك بحيث يكون هؤلء الأفراد أو  والخ�ب

الجماعات قادرين عىل القيام بوظائفهم بفعالية وكفاءة)8(.

ومن خالل المفاهيم السابقة للتدريب ينضج أن التدريب هو عبارة عن 
عملية مخططة ومنظمة ومستمرة تهدف إىل تنمية مهارات وقدرات الفرد 
القيام  من  يتمكن  بحيث  واتجاهاته  سلوكه  ف  وتحس�ي معلوماته  وزيادة 

بوظيفته بفعالية وكفاءة.
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ثانياً: التدريب السياحي.

البقاء  الناجحة من أجل  اتيجية  س�ت بأنه تلك الإ السياحي  التدريب  يعرف 
ي ظل عالم متغ�ي من خالل تقديم أساليب تدريبية لمواجهة صعوبة 

�ف
لدى  الفجوة  ال�يعة وسد  ات  للتغ�ي مناسب  بشكل  والستجابة  التكيف 

ي طريقة التعامل مع السائح)9(.
ي قطاع السياحة �ف

ف �ف العامل�ي

ليساهموا  ف  العامل�ي قدرات  تطوير  بأنه  يعرّف  السياحي  التدريب  أن  كما 
السياح  رغبات  إشباع  وتحقيق  السياحية  امج  ال�ب ي 

�ف الحياة  بعث  ي 
�ف

ة  ي عرض المعلومة والخ�ب
وإدخال المتعة إىل نفوسهم من خالل المهارة �ف

والمعرفة)01(.

ف لنا أن التدريب السياحي هو تزويد  ف يتب�ي ف السابق�ي من خالل التعريف�ي
ة والمهارة والمعرفة لكي يتمكنوا من إشباع وتحقيق رغبات  ف بالخ�ب العامل�ي
ات ال�يعة  ي تمكنهم من مسايرة المتغ�ي

السائح وتزويدهم بالمعرفة ال�ت
ي عالم السياحة.

ي تحدث �ف
ال�ت

ثالثاً: مفهوم االأساليب التدريبية.

يجاد  لإ مالئم  ظرف  ي 
�ف تستخدم  طريقة  بأنه  ي  التدري�ب الأسلوب  يعرف 

مهارات  أو  تبادل معلومات  أو  تنمية  أو  إكساب  فيه  يتم  ي  تدري�ب موقف 
نامج  ال�ب إىل تحقيق أهداف  ف وصولً  ف المدرب والمتدرب�ي أو اتجاهات ب�ي

.)11(
ي التدري�ب

كما ويعرف بأنه كل ما يساعد عىل انتقال المعرفة والمعلومات والمهارات 
المختلفة من المدرب إىل المتدرب وتعزز من قدرة المتدرب عىل إكساب 

تلك المعرفة والمهارات)21(.

هو  ي  التدري�ب الأسلوب  بأن  القول  يمكن  ف  السابق�ي ف  التعريف�ي خالل  من 
عىل  وعرضها  التدريبية  المادة  تبسيط  خاللها  من  يمكن  ي 

ال�ت الطريقة 
تحتوي  ي 

ال�ت والمهارات  المعارف  اكتساب  من  تمكنهم  بحيث  ف  المتدرب�ي
عليها تلك المادة.

رابعاً: تصنيف االأساليب التدريبية.

يمكن  التدريبية  الأساليب  من  مجموعة  عىل  التدريبية  العملية  تشمل 
ي مجموعات؛ 

تصنيفها �ف

مجموعة  من  أك�ش  ي 
�ف تصنيفه  يمكن  الواحد  الأسلوب  أن  إىل  شارة  الإ مع 

وفيما يىلي هذا التصنيف)31(:

مجموعة الأساليب الفردية:   �1

وفيها تتم عملية التدريب بشكل إفرادي إىل رجل لرجل فالأول هو المدرب 
ي هو المتدرب.

والثا�ف

مجموعة الأساليب الجماعية:   �2

ومجموعة  واحد  مدرب  أي  جماعي  بشكل  التدريب  عملية  تتم  وفيها   
. ف متدرب�ي

مجموعة الأساليب التدريسية:   �3

ي قاعات تدريسية ويغلب عليها الطابع النظري.
ي تتم �ف

وهي ال�ت  

مجموعة الأساليب التطبيقية:  �4

ي عملية التدريب.
ي تهتم بالجانب العمىلي �ف

وهي ال�ت  

ية: 5�  مجموعة الأساليب الخ�ب

ي عملية 
ي تعتمد عىل استخدام نماذج ومواقف مماثلة للواقع �ف

وهي ال�ت  
التدريب.

ف الأداء. مجموعة أساليب تطوير وتحس�ي  �6

ي تركز عىل رفع مستوى المهارة والمعرفة لدى المتدرب.
وهي ال�ت  

مجموعة الأساليب السلوكية.  �7

ي تهدف إىل إكساب أنماط سلوكية جديدة، أو تعديل السلوكات 
وهي ال�ت  
الحالية.

ي ثالثة فئات واسعة 
وبشكل أك�ش إيضاحاً يمكن دمج الأساليب التدريبية �ف
تشمل طرق التصنيف السابقة وهذه الفئات هي)41(:

� أساليب العرض: وهنا يلعب المتدرب دور المتلقي الأسا�ي للمعلومات، 
ة، التعلم عن بعد، التقنيات السمعية والبرصية(. وتشمل )المحارصف

ي تتطلب مشاركة فعالة من قبل 
� أساليب المشاركة: وتشمل الأساليب ال�ت

دراسة  الأدوار،  لعب  التمثيل،  العمل،  عىل  )التدريب  وتشمل  المتدرب 
نت(.  طة الفيديو، والتدريب المعتمد عىل الن�ت الحالة، أ�ش

ي تقوم عىل تبادل الأفكار 
� أساليب المجموعات: وهي تلك الأساليب ال�ت

ات والتجارب وبالتاىلي تساعد عىل تطوير العالقات الشخصية مما  والخ�ب
ة، تدريب  ف وتشمل المحارصف ي معرفة نقاط ضعف وقوة المتدرب�ي

يساهم �ف
الفرق، تعلم الفعل.

ي العملية التدريبية: 
خامساً: دور االأساليب التدريبية �ف

ي العملية التدريبية، عن طريقها يتم 
تعد الأساليب التدريبية ركناً هاماً �ف

تحقيق  بهدف  وذلك   ، ف للمتدرب�ي الجديدة  والمعارف  المهارات  إيصال 
الغاية من التدريب، واختالف درجة ممارسة وتطبيق الأساليب التدريبية 

ي تحقيق الأهداف التدريبية.
ل يقلل من أهميتها �ف

امج التدريبية تسجيالت عديدة  ولذلك فإن الأساليب التدريبية تحقق لل�ب
ي تحقيق الأهداف التدريبية المرجوة ومن أبرزها)51(:

تساعد �ف

ف وزيادة اهتمامهم بموضوع التدريب.. 1 جلب انتباه المشارك�ي

ي من خالل تجسيد الأفكار بوسائل ومساعدات . 2
تسهل إدراك المعا�ف

ي الأذهان.
تدريب محسوسة، مما يساعد عىل تكوين صورة مرئية �ف

تجعل التدريب أك�ش أثراً وأقل نسياناً.. 3

4 .. ف ف المتدرب�ي ي مواجهة الفروقات الفردية ب�ي
تساعد �ف

تعمل عىل تيس�ي التدريب عىل موضوعات معينة قد يصعب بدونها . 5
تدريبها بكفاءة وفعالية.

لدراسة الميدانية:

أحباث علمية يف اجلودة
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ثبات االأداة: 

ي اختبار الفرضيات ولتحقيق 
ولختبار أداة الدراسة وإمكانية العتماد عليها �ف

أهداف الدراسة فقد تم استخدام مقياس التساق الداخىلي كرونباخ ألفا 
أسئلة  الدراسة عىل  عينة  إجابات  لقياس مصداقية   )Cronbach Alpha(

ف بالجدول رقم ) 2 (: ستبانة، وكانت النتائج كما هو مب�ي الإ

جدول رقم )2(

اختبار ثبات أداة الدراسة

يةالبند
ض

فر
ال

قيمة معامل ألفا

10.754أهمية األساليب التدريبية

20.716األساليب احلديثة املطبقة

3معايري حتديد األساليب التدريبية
0.733

40.810مساهمة األساليب التدريبية

5معوقات استخدام األساليب التدريبية
0.877

ي
** المصدر: نتائج التحليل االإحصا�أ

ف  ي تراوحت ب�ي
يظهر الجدول رقم ) 2 ( اختبار ثبات أداة الدراسة  وال�ت

إمكانية  يؤكد  مما  إحصائيا،ً  مقبولة  ثبات  معامل  0.877( وهي    �0.716(
ي اختبار الفرضيات. 

ستبانة �ف العتماد عىل الإ

 : ف تحليل البيانات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية للمستجيب�ي

ي استخدمت هي: الجنس والتخصص 
العوامل الديموغرافية ال�ت  

ي الجدول رقم ) 3 (  التكرارات والنسب 
ي تظهر �ف

نامج الأكاديمي  وال�ت وال�ب
المئوية لكل فئة: 

الجدول رقم )3( 

وصف العوامل الديموغرافية

النسبة املئوية %التكرارالبيانمعلومات عامة

اجلنس
9183.5ذكر

1816.5أنثى

التخصص
9990.8إدارة فندقية

109.2إدارة سياحية

 الربنامج
األكادميي

8073.4بكالوريوس

2926.6دبلوم

ي
** المصدر: نتائج التحليل االإحصا�أ

الأردن  بكلية  ف  الملتحق�ي الذكور  نسبة  أن  رقم)3(  الجدول  من  نالحظ 
جاءت  بينما  وبنسبة83.5%  مرتفعه  جاءت  والسياحي  ي 

الفند�ت للتعليم 
الفتاه الردنيه  أن رغبة  ناث متدنية وبواقع%16.5 مما يش�ي إىل  الإ نسبة 
ناتجا  ذلك  يكون  وقد  جدا  قليله  الدراسية  امج  ال�ب هذه  بمثل  لاللتحاق 
ي القطاع السياحي بعد 

ي ما تزال ترفض العمل �ف
إىل القيود ألجتماعيه ال�ت

ي كل الجامعات 
ي �ف

امج الكاديميه �ف التخرج اظافه اىل عدم توفر هذه ال�ب

لاللتحاق  العاصمه  اىل  السفر  اىل  الفتاه  يضطر  الذي  المر  الردنيه 
بالجامعه  وجاءت تخصص الداره الفندقيه بالدرجه الوىل من حيث رغبة 
الطلبه بدراسته بنسبه بلغت %90.8 وقد يكون ذلك ناتجا لطبيعة العمل 
بعد التخرج بحيث تكون محصوره داخل الفنادق وامكانية الحصول عىل 
ي مرتبه متدنيه 

فرصة عمل تكون اك�ب بينما جاء تخصص الداره السياحيه �ف
ي 

الميدا�ف العمل  يتطلب  التخصص  وبنسبه بلغت %9.2 وذلك كون هذا 
ين ويحتاج اىل الغياب والمبيت  بعد التخرج المر الذي ربما ل يروق للكث�ي
ي مهنة الدليل السياحي اظف اىل ان امكانية 

ل كما هو الحال �ف ف خارج الم�ف
وجاء  الفندقيه  الداره  بتخصص  مقارنه  قليله  تكون  العمل  فرصة  توفر 
به  باللتحاق  الطلبه  رغبة  حيث  من  الوىل  بالدرجه  البكالوريوس  برنامج 
البكالوريوس  ي برنامج 

يلتحقون �ف الذين  وبنسبه بلغت %73.4 وذلك لن 
فرصة  لن  ثم  العامه  الثانويه  مرحلة  انهوا  الذين  الشباب  فئة  من  هم 
الدبلوم  برنامج  وجاء  الدبلوم  نامج  ب�ب مقارنه  اك�ب  عمل  عىل  الحصول 
نامج عادة ممن  بنسبه قليله بلغت %26.6 وذلك كون من يلتحقون بهذا ال�ب
ف مركزهم  نامج لزيادة معرفتهم وتحس�ي يعملون اصال ويلتحقون بهذا ال�ب
ي 

ف من مؤسساتهم ال�ت ي يعملون بها او مبعوث�ي
ي المؤسسات ال�ت

الوظيفي �ف
يعملون بها.

اختبار الفرضيات:

الفرضية االأول:   مجال أهمية االأساليب التدريبية .               

جدول رقم ) 4(

مجال أهمية االأساليب التدريبية

الرتتيباالحنراف املعياريالوسط احلسابيالفقرةت

3.98170.922773احملاضرة1

4.00920.907742متثيل األدوار2

3.8440.914645املمارسات اإلدارية3

3.90830.701074دراسة احلالة4

4.0551.016851التدريب العملي5

3.77060.909146التعليم املربمج6

3.68811.051438الزيارات امليدانية7

3.6330.765719احلوادث احلرجة8

3.75230.992157احملاكاة9

3.56880.8857610النموذج السلوكي10

3.9128.69002اجملموع العام

ي
** المصدر: نتائج التحليل االحصا�أ

ي لتقديرات أفراد العينة )3.9128( والذي يقابل مستوى  بلغ الوسط الحسا�ب
ي لأداة القياس )3( 

ي الفر�ف الموافقة المرتفع كما أنه أك�ب من الوسط الحسا�ب
وقد بلغ النحراف المعياري لالإجابات عن ذلك المجال )0.69002( وهذا يدل 
عىل تناسق وتقارب الإجابات وموافقتهم عىل صحة تلك التساؤلت  ونالحظ 
ان التدريب العمىلي احتل ألمرتبه الوىل من حيث الهميه وفقا لإجابات ألعينه 
ي والسياحي لهذا 

مما يدل عىل اهتمام كلية الأردن الجامعيه للتعليم الفند�ت
الجانب ونظرا لن هذا النوع من الدراسه يعتمد بالدرجه الوىل عىل التطبيق 
العمىلي وجاءت فقرة تمثيل الدوار بالمرتبه الثانيه من حيث الهميه وذلك 
ف جاءت فقرة النموذج السلوكي  ي ح�ي

لوضع المتدرب بصورة الواقع الحقيقي �ف
ه حسب اجابات العينه ويرى الباحث ان ذلك ربما يكون ناتجا  بالمرتبه الخ�ي
ف لهذا النوع من الساليب  ف والمتدرب�ي عن عدم فهم وادراك كل من المدرب�ي
المر الذي يستدعي مراعاة هذا الجانب من قبل مسؤوىلي التدريب مستقبال 
لكي تكون العمليه التدريبيه متناسقه ومتكامله ويتضح من ذلك وجود عالقه 
. أما اختبار   ي نامج التدري�ب ف اهمية الساليب التدريبيه وكفاءة ال�ب جوهريه ب�ي

ف بالجدول رقم )5(:  T- testفكانت النتائج كما هو مب�ي

أحباث علمية يف اجلودة
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جدول رقم ) 5 (

One-Sample Test

Test Value = 3اجملال

tDfSig. 

)2-tailed(

Mean 

Difference

95% Confidence Interval of 

the Difference

 أهمية

 األساليب

التدريبية

LowerUpper

13.812108.000.91284.78181.0439

ي
** المصدر: نتائج التحليل الحصا�أ

ي أن قيمة 
تم استخدام اختبار ) T (، حيث كانت نتيجة التحليل الإحصا�أ

دللة  ذات  قيمة  وهي    13.812T = وقيمة   الدللة(  مستو   (  α=0.00
ي قبول الفرضية.

إحصائية عند مستوى دللة a £ 0.05 مما يع�ف

ي كلية االأردن 
الفرضية الثانية: االأساليب التدريبية الحديثة المطبقة �ف

ي والسياسي
الجامعة للتعليم الفند�ت

جدول رقم ) 6 (

االإحصاء الوصفي االأساليب التدريبية الحديثة المطبقة

الرتتيباالحنراف املعياريالوسط احلسابيالفقرةت

4.0825690.8291952احملاضرة1

3.9908260.937843متثيل األدوار2

3.8899081.0657935املمارسات اإلدارية3

3.8256880.9412769دراسة احلالة4

4.2752290.8374521التدريب العملي5

3.9633030.7689174التعليم املربمج6

3.8623851.0405476الزيارات امليدانية7

3.8440371.0289728احلوادث احلرجة8

3.8532111.052567احملاكاة9

3.7522941.10684710النموذج السلوكي10

4.0367.66565اجملموع العام

** المصدر: نتائج التحليل االحصائي

بلغ الوسط الحسابي لتقديرات أفراد العينة )4.0367( والذي يقابل 
ي لأداة القياس )3( 

ي الفر�ف مستوى موافقة مرتفع كما أنه أك�ب من الوسط الحسا�ب
وقد بلغ النحراف المعياري لالإجابات عن ذلك المجال )0.66565 ( وهذا يدل 
عىل تناسق وتقارب الإجابات وموافقتهم عىل صحة تلك التساؤلت، ونالحظ 
ي كلية 

ف الساليب التدريبيه المطبقه �ف ان التدريب العمىلي جاء بالمرتبه الوىل ب�ي
ي اهتمام الكليه بالجانب 

ي والسياحي مما يع�ف
الردن الجامعيه للتعليم الفند�ت

ي هذا النوع من 
العمىلي للتدريب ونظرا لرتباط الجانب النظري بالعمىلي �ف

ه بالمرتبه الثانيه من حيث التطبيق المر الذي  الدراسه  وجاء اسلوب المحارصف
يؤكد وجود جانب نظري كب�ي لهذا النوع من الدراسه بينما جاء اسلوب تمثيل 
ي المرتبه الثالثه من حيث التطبيق نظرا لما لهذا السلوب من اهميه 

الدوار �ف
ف  ي ح�ي

من حيث وضع المتدرب بصورة الواقع الحقيقيه لما درسه وتدرب عليه �ف
ه من حيث التطبيق المر الذي  نرى ان النموذج السلوكي قد جاء بالمرتبه الخ�ي
ي الكليه 

ف عىل التدريب �ف يستدعي اخذ هذا المر بالحسبان من قبل القائم�ي
  T- test مستقبال وذلك ح�ت تكون عملية التدريب عمليه متكامله أما اختبار

ف بالجدول رقم ) 7 (: فكانت النتائج كما هو مب�ي

جدول رقم ) 7 (

One-Sample Test

اجملال

 

Test Value = 3

tdfSig. 
)2-tailed(

Mean 
Difference

95% Confidence Interval of 
the Difference

 األساليب
 التدريبية

املطبقة

    LowerUpper

16.260108.0001.03670.91031.1631

ي
** المصدر: نتائج التحليل االحصا�أ

ي أن قيمة 
تم استخدام اختبار ) T (، حيث كانت نتيجة التحليل الإحصا�أ

α=0.00 ) مستو الدللة( وقيمةT = 16.26 وهي قيمة ذات دللة إحصائية 
ي قبول الفرضية.

عند مستوى دللة a £ 0.05 مما يع�ف

الفرضية الثالثة: مجال معايير تحديد األساليب التدريبية:

جدول رقم ) 8(

اإلحصاء الوصفي معايير تحديد األساليب التدريبية

الفقرةت
الوسط

احلسابي
االحنراف

باملعياري
تي

رت
ال

3.9266061.0689773هدف الربنامج التدرييب1

3.532110.89823710كفاءة املدربن وقدرتهم2

3.5779821.0996099ختصص املتدربن3

3.9266060.8244694الربنامج األكادميي للمتدربن4

4.0917430.9183451مادة الربنامج التدرييب العلمية5

3.8807341.1997285فرتة الربنامج التدرييب الزمنية6

3.6422020.9767958مكان وبيئة التدريب7

3.6788990.9217617املهارات املتوقع اكتسابها8

4.0001.1055422تكاليف الربنامج التدرييب9

نوع األجهزة واألدوات املستخدمة يف 10
3.6880730.9971936التدريب

3.6101.78575اجملموع العام

ي
** المصدر: نتائج التحليل االحصا�أ

ي لتقديرات أفراد العينة )3.6101( والذي يقابل مستوى  بلغ الوسط الحسا�ب
ي لأداة القياس )3( 

ي الفر�ف الموافقة المرتفع كما أنه أك�ب من الوسط الحسا�ب
وقد بلغ النحراف المعياري لالإجابات عن ذلك المجال )0.78575( وهذا يدل 
عىل تناسق وتقارب الإجابات وموافقتهم عىل صحة تلك التساؤلت،ونالحظ 
ي تحدد 

ف المعاي�ي ال�ت ي قد جاءت بالمرتبه الوىل من ب�ي نامج التدري�ب بان مادة ال�ب
ي بالمرتبه  نامج التدري�ب ي الكليه بينما جاء معيار تكلفة ال�ب

اسلوب التدريب �ف
ف المعاي�ي وفقا لإجابات ألعينه وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر  الثانيه من ب�ي
نامج  ي الكليه بحيث ل تهتم بالتكلفه اذا كان ال�ب

فيه من قبل هيئة التدريب �ف
ف وقدرتهم بالمرتبه  ف جاءت كفاءة المدرب�ي ي ح�ي

سيحقق نتائج ايجابيه للطلبه �ف
ي الكليه وهنا عىل الكليه 

ي تحدد اسلوب التدريب �ف
ف المعاي�ي ال�ت ه من ب�ي الخ�ي

أما اختبار  T- test فكانت  ف وأقدرهم.  ان تسعى لستقطاب أكفأ المدرب�ي
ف بالجدول رقم )9(: النتائج كما هو مب�ي

جدول رقم ) 9(
One-Sample Test

أحباث علمية يف اجلودة
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اجملال

 

Test Value = 3

tdfSig. 
)2-tailed(

Mean 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference

 معايري حتديد
 األساليب
التدريبية

    LowerUpper

8.106108.000.61009.4609.7593

ي
** المصدر: نتائج التحليل االحصا�أ

ي أن قيمة 
تم استخدام اختبار ) T (، حيث كانت نتيجة التحليل الإحصا�أ

دللة  ذات  قيمة  = T وهي   8.106 وقيمة   الدللة(  )مستوى   α=0.00
ي قبول الفرضية.

إحصائية عند مستوى دللة a £ 0.05 مما يع�ف
نامج  ي كفاءة ال�ب

الفرضية الرابعة: مجال مساهمة االأساليب التدريبية �ف
: ي التدري�ب

جدول رقم ) 10 ( 

نامج  ي كفاءة ال�ب
االإحصاء الوصفي مساهمة االأساليب التدريبية �ف

ي التدري�ب

ت
الوسط الفقرة

احلسابي
االحنراف 
الرتتيباملعياري

1
تسهم يف تنمية مهارة االبتكار 

4.064220.7610334للمتدربن

2
تسهم يف تفاعل املتدربن مع املدرب

4.1192660.6487133

3
تسهم يف فهم وإدراك املتدربن للمادة 

4.1559630.5801392العلمية

4
تسهم يف وصول املعلومة بشكل سريع

4.2385320.575731

3.9082570.7642638تسهم يف توفري جهد املتدربن5

6
تسهم يف تنمية العمل بالتعاون بن 

3.9908260.8766037املتدربن

7
تسهم يف انتقال دور املدرب من ملقن 

4.0366970.7191385إىل مشارك

4.0091740.8220956تسهم يف تعزيز ثقة املتدرب بنفسه.8

9
يسهم يف تنمية العمل اجلماعي بن 

3.7064220.87456610املتدربن

3.8807340.8246759تسهم يف توفري جهد املدربن10

3.8945.65994اجملموع العام

ي
** المصدر: نتائج التحليل االحصا�أ

ي لتقديرات أفراد العينة )3.8945( والذي يقابل مستوى     بلغ الوسط الحسا�ب
ي لأداة القياس )3( 

ي الفر�ف الموافقة المرتفع كما أنه أك�ب من الوسط الحسا�ب
وقد بلغ النحراف المعياري لالإجابات عن ذلك المجال )0.65994 ( وهذا يدل 
عىل تناسق وتقارب الإجابات وموافقتهم عىل صحة تلك التساؤلت،ونالحظ 
ان الفقره الرابعه والمتعلقه بوصول المعلومه بشكل �يع من حيث مساهمة 
الوىل  المرتبه  ي 

�ف ي قد جاءت  التدري�ب نامج  ال�ب كفاءة  ي 
�ف التدريبيه  الساليب 

ي يلعب دروا رئيسيا  ي ان السلوب التدري�ب
حسب اجابات افراد العينه مما يع�ف

ي ترسيخ ووصول المعلومه للمتدرب وجاءت الفقره الثالثه والنتعلقه بزياده 
�ف

ي المرتبه الثانيه مما يدل عىل مساهمة 
ف للماده التدريبيه �ف فهم وادراك المتدرب�ي

ي الجانب النظري من 
ي فهم المتدرب وادراكه لما تلقاه �ف

ي �ف السلوب التدري�ب
ي بينما نالحظ ان ان الفقره التاسعه والنتعلقه  نامج التدري�ب ي ال�ب

خال تطبيقه �ف
ه من حيث  ي المرتبه الخ�ي

ف قد جاءت �ف ف المتدرب�ي ي تنمية العمل الجماعي ب�ي
�ف

نامج التدريبي وقد يكون ذلك ناتجا  ي كفاءة ال�ب
اسهام الساليب التدريبيه �ف

عن محاولة كل متدرب اتقان العمل بنفسه وبشكل فردي من اجل الحصول 
ف عىل  ك�ي ي طريقة التدريب وال�ت

عىل عالمه افضل مما يستدعي اعادة النظر �ف

التدريب بنظام المجموعات  

ف بالجدول رقم )11(: أما اختبار  T- test فكانت النتائج كما هو مب�ي

جدول رقم ) 11 (

One-Sample Test

اجملال

Test Value = 3

tdfSig. 
)2-tailed(

Mean 
Difference

95% Confidence Interval of 
the Difference

مساهمة 
األساليب 
التدريبية

    LowerUpper

14.151108.000.89450.76921.0198

ي
** المصدر: نتائج التحليل االحصا�أ

ي أن قيمة 
تم استخدام اختبار ) T (، حيث كانت نتيجة التحليل الإحصا�أ

قيمة ذات دللة  الدللة( وقيمة  T =  14.151وهي  ) مستوى   α=0.00
ي قبول الفرضية.

إحصائية عند مستوى دللة a £ 0.05 مما يع�ف

الفرضية الخامسة: مجال معوقات استخدام االأساليب التدريبية:

جدول رقم ) 12 (

االإحصاء الوصفي مجال معوقات استخدام االأساليب التدريبية

ت
الوسط الفقرة

احلسابي
االحنراف 

باملعياري
تي

رت
ال

4.4128440.6966991التكاليف املالية العالية لتلك األساليب1

2
عدم توفر األجهزة واملعدات لتنفيذ تلك 

3.9908260.7514855األساليب

عدم كفاءة مصممي الربامج التدريبية3
3.8807340.9787069

ضعف املدربن4
3.8807340.9401028

3.6422021.10153910ضعف مستوى املتدربن5

3.9908260.9476624عدم كفاية املدة الزمنية للتدريب6

3.9174310.9918977الثقافة السياحية السائدة7

8
عدم قناعة اإلدارة العليا بأساليب التدريب 

3.9174310.9825186احلديثة

9
عدم مالئمة أساليب التدريب احلديثة لطبيعة 

4.0825690.6255143التدريب السياحي

10
سياسة التدريب املتبعة )التدريب يف مكان 

4.1009170.7691382واحد(

3.8165.83793اجملموع العام

ي
** المصدر: نتائج التحليل االحصا�أ

ي لتقديرات أفراد العينة )3.8165( والذي يقابل مستوى   بلغ الوسط الحسا�ب
ي لأداة القياس )3( وقد 

ي الفر�ف الموافقة المرتفع كما أنه  أك�ب من الوسط الحسا�ب
بلغ النحراف المعياري لالإجابات عن ذلك المجال )0.83793( وهذا يدل عىل 
تناسق وتقارب الإجابات وموافقتهم عىل صحة تلك التساؤلت،ونالحظ بان 
الفقره الوىل والنتعلقه بالتكاليف الماليه العاليه لالساليب التدريبيه قد احتلت 
ي كلية الردن 

ف معوقات استخدام الساليب التدريبيه �ف المرتبه الوىل من ب�ي
ي والسياحي ويرى الباحث ان السبب قد يكون ناتجا 

الجامعيه للتعليم الفند�ت
ة متطلبات العمليه التدريبيه من مساعدات تدريبيه واجهزه ومعدات   عن ك�ش
ها وهي مكلفه ماديا  مما يستدعي زيادة المخصصات الماليه المرصوده  وغ�ي
التدريبيه  انواع الساليب  كافة  تتمكن من تطبيق  التدريبيه بحيث  للعمليه 
ه والمتعلقه بسياسة التدريب المتبعه  الحديثه المتاحه وجاءت الفقره العا�ش
ي اعادة 

ي مكان واحد ( بالمرتبه الثانيه من حيث المعوقات مما يع�ف
) التدريب �ف

ي السياسات التدريبيه 
ي التدريب والتنويع �ف

ي سياسة الكليه المتبعه �ف
النظر �ف
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وجاءت الفقره التاسعه والنتعلقه بعدم مالئمة اساليب التدريب الحديثه 
ي المرتبه الثالثه من حيث معوقات استخدام 

لطبيعة التدريب السياحي �ف
الساليب التدريبيه المر الذي يوجب عىل ادارة الكليه اختيار اساليب تدريبيه 
  T- test تتناسب وطبيعة التدريب السياحي الذي يحتاجه الطلبه  اما اختبار

ف بالجدول رقم )13(: فكانت النتائج كما هو مب�ي
جدول رقم ) 13 (

One-Sample Test

Test Value = 3اجملال

tDfSig. 
)2-tailed(

Mean 
Difference

95% Confidence Interval of the 
Difference

املعوقات
    LowerUpper

10.173108.000.81651.6574.9756

ي
** المصدر: نتائج التحليل االحصا�أ

ي أن قيمة 
تم استخدام اختبار ) T (، حيث كانت نتيجة التحليل الإحصا�أ

دللة  ذات  قيمة  وهي    T =  10.173 وقيمة   الدللة(  مستو   (  α=0.00
ي قبول الفرضية.

إحصائية عند مستوى دللة a £ 0.05 مما يع�ف

االستنتاجات والتوصيات:

االستنتاجات:

من خالل تحليل الدراسة تم التوصل إىل النتائج ألتاليه:

الجامعيه . 1 الردن  بكلية  التحاقا  الك�ش  هم  الذكور  الشباب  فئة  ان 
جدا  قليال  جاء  الذي  الناث  بعدد  مقارنه  والسياحي  ي 

الفند�ت للتعليم 
وبنسبه متدنيه

كال . 2 من  الطلبه  لدى  رغبه  الك�ش  هو  الفندقيه  الداره  تخصص  ان   
ف جاء تخصص الداره السياحيه بنسبه متدنيه من حيث  ي ح�ي

ف �ف الجنس�ي
رغبة الطلبه لاللتحاق به ودراسته

نامج . 3  ان برنامج البكالوريوس هو الك�ش التحاقا من قبل الطلبه مقارنه ب�ب
الدبلوم الذي يظم عددا قليال من الطلبه 

ي كلية الردن . 4
 ان عينة الدراسه موافقون عىل اهمية الساليب التدريبيه �ف

الدرجه  العمىلي  التدريب  واحتل  والسياحي  ي 
الفند�ت للتعليم  الجامعيه 

ف جاءت الساليب الخرى  ي ح�ي
الوىل من حيث الهميه حسب رايهم �ف

متفاوتة درجة الهميه 

 بينت الدراسه ان افراد العينه موافقون عىل تطبيق الساليب التدريبيه . 5
ي والسياحي كما بينت 

ي كلية الردن الجامعيه للتعليم الفند�ت
الحديثه �ف

تيب  انهم موافقون بدرجه عاليه عىل اربعه من هذه الساليب وهي بال�ت
ف  ي ح�ي

مج �ف ه وتمثيل الدوار والتعليم الم�ب التدريب العمىلي والمحارصف
بقية الساليب وجاء  انهم موافقون بدرجه متدنيه عىل  الدراسه  بينت 
ه  ي المرتبه الخ�ي

اسلوب النموذج السلوكي والحوادث الحرجه بالمرتبه �ف
من حيث التطبيق حسب رايهم.

 بينت الدراسه ان افراد العينه موافقون بدرجه عاليه عىل معيارين من . 6
العلميه  ي  التدري�ب نامج  ال�ب مادة  ي وهما  التدري�ب نامج  ال�ب تحديد  معاي�ي 
ي بينما بينت الدراسه ان بقية المعاي�ي جاءت  نامج التدري�ب وتكاليف ال�ب
ي 

�ف وقدراتهم  ف  المدرب�ي كفاءة  معيار  جاء  ف  ح�ي ي 
�ف متوسطه  بدرجات 

ف المعاي�ي  ه من ب�ي المرتبه الخ�ي

مساهمة . 7 عىل  عاليه  بدرجه  موفقون  العينه  افراد  ان  الدراسه  بينت   
الردن  كلية  ي 

�ف ي  التدري�ب نامج  ال�ب كفاءة  ي 
�ف الحديثه  التدريبيه  الساليب 

العينه  افراد  ان  ايظا  وبينت  والسياحي  ي 
الفند�ت للتعليم  الجامعيه 

كفاءة  ي 
�ف الساليب  لهذه  اسهامات  اربعه  عىل  عاليه  بدرجه  موافقون 

المعلومه  ي وصول 
انها تسهم �ف الردن وهي  كلية  ي 

�ف ي  التدري�ب نامج  ال�ب
ي التفاعل 

ي فهم وادراك الماده العلميه وتسهم �ف
بشكل �يع وتسهم �ف

ف  ي ح�ي
ف �ف ف وتزيد من تنمية مهارة البتكار للمتدرب�ي ف المرب والمتدرب�ي ب�ي

اسهام هذه  وجاء  اقل  بدرجه  السهامات  بقية  موافقتهم عىل  جاءت 
ف  ف وتوف�ي جهد المدرب�ي ف المتدرب�ي ي تنمية العمل الجماعي ب�ي

الساليب �ف
ف افراد العينه ه من حيث الموافقه ب�ي ي المرتبه الخ�ي

�ف

 بينت الدراسه ان افراد العينه موافقون عىل وجود معوقات تحد من . 8
ي كلية الردن الجامعيه للتعليم 

استخدام الساليب التدريبيه الحديثه �ف
عاليه  بدرجه  موافقون  العينه  افراد  ان  بينت  كما  والسياحي  ي 

الفند�ت
وسياسة  العاليه  الماليه  التكاليف  وهي  المعوقات  هذه  من  ثالثه  عىل 
اساليب  مالئمة  وعدم  واحد(  مكان  ي 

�ف التدريب  المتبعه)  التدريب 
التدريب الحديثه لطبيعة التدريب السياحي بينما جاءت موافقتهم عىل 

بقية المعوقات بدرجه اقل.

التوصيات:
 بناءا عىل نتائج الدراسه الميدانيه تم التوصل اىل التوصيات الآتيه:

امج الدراسيه . 1 تشجيع الفتاه الردنيه عىل اللتحاق بهذا النوع من ال�ب
من خالل  قيام الكليه بعمل حمالت دعائيه للكليه وعمل حوافز 

تشجيعيه عن طريق عمل تخفيضات وحسومات بالرسوم الدراسيه.

نامج الداره السياحيه من خالل عمل . 2 تشجيع الطلبه عىل اللتحاق ب�ب
ف مزايا هذا النوع من الدراسه  وعمل حسومات  ات تب�ي ات ومحارصف ن�ش

نامج. لمن يلتحق بهذا ال�ب

ي طريقة اختيار الساليب التدريبيه الحديثه المطبقه . 3
 اعادة النظر �ف

ي والسياحي بحيث يتم 
ي كلية الردن الجامعيه  للتعليم الفند�ت

�ف
استخدام كافة الساليب الحديثه كون عملية التدريب عمليه متكامله.

ه والقدره عىل . 4 ف الكفاء وذوي الخ�ب العمل عىل استقطاب المدرب�ي
تطبيق كافة الساليب التدريبيه الحديثه.

زيادة المخصصات الماليه المرصوده للعمليه التدريبيه بحيث يتم . 5
ي تحد من تطبيق الساليب 

تذليل كافة الصعوبات والمعوقات ال�ت
التدريبيه الحديثه.

ي تتالئم مع طبيعة . 6
العمل عىل اختيار الساليب التدريبيه الحديثه ال�ت

التدريب السياحي.

ف المر الذي . 7 ف المتدرب�ي زيادة الهتمام بتنمية العمل الجماعي ب�ي
. ف ي توف�ي جهدهم وجهد المدرب�ي

ي �ف
يسهم �ف

المراجع:

)setondnE(

ي 
امج التدريبية �ف )( العطوي صالح، أثر أساليب التدريب عىل فاعلية ال�ب  1

رسالة  السعودية،  العربية  المملكة  ي 
�ف ي 

المه�ف للتدريب  العامة  المؤسسة 
ماجست�ي غ�ي منشورة، جامعة مؤتة كلية القتصاد، الكرك، 2007م.
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ي لأعضاء 
ي تطوير الأداء المه�ف

ة، فعالية الورش التدريبية �ف مان، من�ي )( ال�ش  2
ي جامعة مؤتة، المؤتمر الأول حول تنمية وإدارة الموارد 

هيئة التدريس �ف
موك، الأردن، 2007م. ي المنظمات المعارصة، جامعة ال�ي

ية �ف الب�ش

السياسية،  والتنمية   ، السيا�ي التخطيط  الدين،  نور  هرمز،   )(  3
القتصادية  العلوم  سلسلة  والبحوث،  للدراسات  ين  ت�ش جامعة  مجلة 

والقانونية، المجلد )28(، العدد )3(، 2006م.

ي تحقيق أهداف التدريب: 
)( الشهري، عبد الله، دور الأساليب التدريبية �ف  4

دارة العامة، رسالة ماجست�ي غ�ي منشورة،  دراسة ميدانية عىل مع هد الإ
دارة، الرياض، 2002م. جامعة الملك عبد العزيز، كلية القتصاد والإ

5 )5( Teresa Brannick, Sean de Burca, Brian Fynes, Service 
Management Practice – Performance Model: a focus on 
Training Practice, Journal of European Industrial Training, Vol. 
26, Issue 8, 2002, pp 394�403.

التدريبية  امج  ال�ب بناء  فعاليته،  مفهومه،  التدريب:  حسن،   ، ي
الطعا�ف  )(  6

وق للن�ش والتوزيع، ...، ص13. وتطويرها، عمان، الأردن، دار ال�ش

الحادي  القرن  منظور  ية:  الب�ش الموارد  إدارة  سيد،  أحمد  مصطفى،   )(  7
ون، مكتبة الأنجلو المرصية، القاهرة، 2000م، ص534. والع�ش

اتيجي  اس�ت مدخل  ية،  الب�ش الموارد  إدارة  محمد،  راشد  الجليل  عبد   )(  8
ي للطباعة، 2000م، ص61. ، القاهرة، دار الن� الذه�ب تكامىلي

وصناعة  والبحث،  والتدريب  التعليم  ف  ب�ي العالقة  محمود،  هويدي،   )(  9
جامعة  والفنادق،  السياحة  لكلية  العلمية  المجلة  والضيافة،  السياحة 

الفيوم، المجلد الأول، آذار، 2001م، ص18.

الكرك،  محافظة  ي 
�ف السياسة  تنمية  مو�،  يونس  النوايسة،   )(  10

رسالة ماجست�ي غ�ي منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة مؤتة، الكرك، 
2001م، ص93.

11  )( Lynton, P.Rolf & Pareek Vdia, 1990, Training for 
Development, 2nd, ed, P131.

والتوزيع،  للن�ش  وائل  دار  داري،  الإ التدريب  بالل،  السكارنه،   )(  12
عمان، 2009م، ط1، ص168.

اتيجي،  ية المعارصة، بعد اس�ت ، وصفي، إدارة الموارد الب�ش )( عقيىلي  13
دار وائل للن�ش والتوزيع، عمان، 2009م، ط2، ص463.

جودة  ف  تحس�ي عىل  التدريب  أثر  رمضان،  وائل  السليمان،   )(  14
الخدمات الصحية: دراسة ميدانية عىل مستشفيات وزارة التعليم العاىلي 
ين،  القتصاد، جامعة ت�ش كلية  ي سوريا، رسالة ماجست�ي غ�ي منشورة، 

�ف
الالذقية، 2005م، ص54.

وحالت  نظري  إطار  ية،  الب�ش الموارد  إدارة  نادر،  شيخة،  أبو   )(  15
عملية، دار الصفاء للن�ش والتوزيع، عمان، 2010م، ط1، ص394.
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المستخلص

تطبيق  أن  والعربية  الأجنبية  الدراسات  من  العديد  مراجعة  من خالل  ف  تب�ي
المستوى  عىل  التعليم  مؤسسات  ي 

�ف بنجاح  الشاملة  الجودة  إدارة  فلسفة 
العقبات  من  العديد  يواجه  خاص  بوجه  جامعاتنا  ي 

و�ف عموماً  العالمي 
وإمكانات  ي 

ثقا�ف تغي�ي  من  تتطلبه  ما  إىل  بعضها  يرجع  قد  ي 
ال�ت والمشكالت 

انبثقت  ي 
وال�ت المفهوم  كينونة  إىل  بعضها  يرجع  وقد  وتكنولوجية  مادية 

ي المجال الصناعي.
وتبلورت �ف

ي 
نشاء هيئات النوعية والعتماد �ف ومن أجل ذلك اتجهت الكث�ي من الدول لإ

امج  ي الجامعات، وتعتمد ال�ب
ف عىل الجودة والنوعية �ف ، لت�ش التعليم العاىلي

والكالم عىل النوعية والعتماد يستوجب تعريف هذه  والتخصصات فيها، 
والتجارب  النماذج  بعض  هناك  أن  كما  ي إطارها العلمي. 

المصطلحات �ف
مؤسسات  ي 

�ف الأكاديمي  العتماد  نظام  تطبيق  ي 
�ف الدول  لبعض  ات  والخ�ب

التعليم الجامعي يمكن الستفادة منها.

وح�ت تكون كليات الهندسة بالفعل جاهزة لتطبيق العتماد وضمان الجودة، 
وجب أن تقوم بتطوير ذاتها وفقا لما يتطلبه العتماد وضمان الجودة، وصولً 
مواجهة  عىل  بالفعل  قادرة  تكون  وح�ت  وبمخرجاتها،  بها  المجتمع  ثقة  إىل 
ي تهدف إىل 

ات،  جاءت فكرة هذه الدراسة وال�ت مختلف التحديات والمتغ�ي
ي ضوء معاي�ي العتماد وضمان 

حات لتطوير كليات الهندسة بليبيا �ف وضع مق�ت
الجودة.

ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها فقد تم تطوير استبانة 
ي ست كليات للهندسة 

ي تمثلت �ف
خاصة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة ال�ت

تابعة للجامعات بليبيا وهي )عمر المختار، بنغازي، �ت، مرصاتة، الزاوية، 
المرقب( بكافة مكوناتها، من سياسات ولوائح وأنظمة متعلقة بقبول الطالب 
مهنية  وتنمية  ف  وتعي�ي الكليات،   لخريجي  المقدمة  والخدمات  وأنشطتهم 
ي وتقويم، 

لأعضاء هيئة التدريس، وبرامج ومقررات تعليمية وتدريب ميدا�ف
علمي،  وبحث  وتقنية،  ومادية  مالية  وموارد  وظيفي،  ورضا  وإدارة  وقيادة 
وخدمة المجتمع، إضافة إىل ما يتعلق بضمان الجودة من آليات وإجراءات 
ومدراء  العمداء،   ( فئة  من  ف  الممثل�ي الأشخاص  اختيار  وتم  إتباعها.  يتم 
دارية، وشؤون الطالب، ومسؤوىلي  وحدات الجودة، ومدراء مكاتب الشؤون الإ

المكتبات(.  

  وتوصلت الدراسة إل مجموعة من النتائج أبرزها ما يىل:

ي 
�ف  05.0=α مستوى  عند  إحصائية  دللة  ذات  فروق  توجد 

ي ينتمون 
تقدير أفراد العينة لمعاي�ي ضمان الجودة تبعاً لختالف الكلية ال�ت

أعىل  أن  ي لبيانات الدراسة الحالية  
أظهر التحليل الإحصا�أ فقد  إليها، 

مستوى  عند  دللة  ذات  فروق  بها  توجد  ي 
ال�ت ي المحاور 

المتوسطات �ف
التعليم(  وخدمات  )الموارد  و  اتيجي(  الس�ت )التخطيط   05.0=α
العينة  أفراد  تقدير  ي 

�ف والتعلم(  التعليم  برامج  و)  والخريجون(  و)الطالب 
ي ينتمون إليها إحصائية كانت 

لمعاي�ي ضمان الجودة تبعاً لختالف الكلية ال�ت
ف  لصالح كلية الهندسة بجامعة مرصاتة. أما عن المجالت مجتمعة  فقد ب�ي
 ،) 05.0=α نتائج الدراسة أن مستوى المعنوية المشاهد له أصغر من )
ف أعطوا تقييم عدم تحقق المجالت  مما يدل عىل أن أفراد العينة المبحوث�ي
مجتمعة لمتطلبات ومعاي�ي ضمان الجودة، وقد  حصلت المجالت مجتمعة 
 � ف )33%  ب�ي ينحرص  )52.66( وهو  ي  )1.64( ووزن نس�ب ي  عىل متوسط حسا�ب

%55.33( المع�ب عىل عدم تحقق متطلبات معاي�ي وضمان الجودة.

مقدمة:

ف  ركائز التعليم والمعرفة، وهذا يتطلب تحس�ي أحد  العاىلي  التعليم  يعد 
ي ظل عرص العولمة والمنافسة كان لبد من وضع 

جودته وضمان نوعيته، و�ف
، بما يتناسب  ي التعليم العاىلي

النوعية والجودة �ف آليات ومعاي�ي لضمان 
تتعرض مؤسسات التعليم العاىلي  ة  ي الآونة الأخ�ي

مع المعاي�ي الدولية، و�ف
ي مجالت 

ات، مثل:  التعليم عن بعد، التطور الهائل �ف للعديد من المتغ�ي
ف  ي حجم تعليم البالغ�ي

ة �ف تكنولوجيا المعلومات والتصالت، الزيادة الكب�ي
ضافة إىل أن دور  الطلبة بشكل عام،  ونمو التمويل الخارجي، بالإ وأعداد 
ي التغ�ي من حيث التطبيق، والتأث�ي 

أنشطة البحث العلمي والتطوير قد بدأ �ف
والقتصاد، عالوة عىل البحث التقليدي  الجتماعي، والعالقة بالصناعة 

والتعليم ]1[.

نشاء هيئات النوعية والعتماد  ومن أجل ذلك قد اتجهت الكث�ي من الدول لإ
ي الجامعات، وتعتمد 

ف عىل الجودة والنوعية �ف ، لت�ش العاىلي ي التعليم 
�ف

امج والتخصصات فيها، والكالم عىل النوعية والعتماد يستوجب تعريف  ال�ب
ي إطارها العلمي.

هذه المصطلحات �ف

اتيجية وصيغة لضمان  ي ظهرت حديثا كاس�ت
ويعد العتماد من المصطلحات ال�ت

ي التعليم، وتستهدف الوصول إىل قبول المستوى العلمي للمؤسسة 
الجودة �ف

ورات الملحة  التعليمية ومخرجاتها، خاصة وأن الجودة قد أصبحت من الرصف
ات الدولية. وقد ظهر العتماد لأول مرة خالل  لمواجهة التحديات والمتغ�ي
أنه  الأمريكية، وتقوم فكرته الأساسية عىل  المتحدة  بالوليات  العام 1906 
من حق المجتمع أن يتأكد من أن مؤسساته تقوم بدورها الذي أنشأت من 
أجله عىل أكمل وجه، وعرّف بأنه: »عملية تقييميه تقوم بها مؤسسة خارجية 

اف« ]2[. للمؤسسات التعليمية وبرامجها وصولً بها إىل الجودة والع�ت

ورقة بحثية: منشورة في مجلة األكادميية الليبية - طرابلس

د. مصطفى أمحد بن حكومه

مدير مكتب ضمان اجلودة واالعتماد 
بفرع األكادميية الليبية - مصراتة

تطوير كليات اهلندسة بليبيا يف ضور معايري 
االعتماد وضمان اجلودة
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العتماد   معاي�ي  وتطبيق  الجودة  لضمان  جادة  محاولت  هناك  ليبيا  ي 
و�ف

)سابقاً(  العامة  الشعبية  اللجنة  أصدرت  حيث   ، العاىلي التعليم  لمؤسسات 
واعتماد  جودة  ضمان  مركز  إنشاء  بشأن   2006 للعام   164 رقم  القرار 
اح السياسة العامة  ، بهدف ن�ش ثقافة الجودة واق�ت مؤسسات التعليم العاىلي
لتقويم الأداء وضمان الجودة والعتماد، ومن هذا المنطلق فقد ركزت اللجنة 
الشعبية العامة للتعليم العاىلي )سابقاً( عىل الجودة، وأنشأت إدارة لمراقبة 
الجودة، وأصدرت تعليمات بشأن إنشاء مكاتب لمراقبة الجودة بالجامعات، 
انتهت إىل وضع وثيقة معاي�ي  وشّكلت لجنة لوضع معاي�ي العتماد محليا، 
، وشملت أسس تصنيف  نظام الجودة والعتماد لمؤسسات التعليم العاىلي
العتماد  التقييم ومراحل  ودليل  العتماد  بليبيا ومعاي�ي  التعليم  مؤسسات 

نامجي ]3[. ونماذج طلب العتماد المؤسسي وال�ب

ي 
ي تأسست عام 1961 وال�ت

  فكليات الهندسة هي إحدى الكليات الليبية ال�ت
وتساهم  العالمية  الكليات  من  اتها  نظ�ي ف  ب�ي ة  ف متم�ي تكون  أن  عىل  تحرص 
مختلف  مع  المستمر  التفاعل  خالل  من  وذلك  المحىلي  المجتمع  تطوير  ي 

�ف
ي والعالمي. فقد  قطاعاته وتوف�ي الكفاءات المتخصصة لتطوير القتصاد اللي�ب
 ، ي عانت منها مؤسسات التعليم الهند�ي

ورثت تركة قديمة من المشكالت ال�ت
ي سياسة القبول إىل ضعف الكفاءة بها، وانفصالها عن متطلبات 

من ضعف �ف
ي نوعية خريجيها، والنقص الواضح إضافة إىل ضعف كفاءة أعضاء 

التنمية وتد�ف
ها من المشكالت، وح�ت تكون كليات الهندسة بالفعل  هيئة التدريس بها وغ�ي
جاهزة لتطبيق العتماد وضمان الجودة، وجب أن تقوم بتطوير ذاتها وفقا 
لما يتطلبه العتماد وضمان الجودة، وصولً إىل ثقة المجتمع بها وبمخرجاتها، 
ات،  جاءت  وح�ت تكون قادرة بالفعل عىل مواجهة مختلف التحديات والمتغ�ي
حات لتطوير كليات الهندسة  ي تهدف إىل وضع مق�ت

فكرة هذه الدراسة وال�ت
ي ضوء معاي�ي العتماد وضمان الجودة.

بليبيا �ف

: مفهوم ضمان الجودة بالتعليم العالي

إن مصطلح ضمان الجودة أو توكيد الجودة  Quality Assurance قد أدخل 
ين تقريبا، ومع  ي العقد الأخ�ي من القرن الع�ش

التعليم العاىلي �ف بمفردات 
ة لضمان الجودة، فهي تشمل كل السياسات  وجود مفاهيم وتعريفات كث�ي
ي يتم من خاللها تحقيق وتطوير جودة 

والمقاييس والأفعال المخططة ال�ت
التعليم العاىلي ]4[.

ويعرف » ضمان الجودة » عىل انه » جميع الإجراءات والخطط والمنهجية 
ي يتم إتباعها داخل المؤسسة التعليمية بهدف تلبية متطلبات الجودة , 

ال�ت
ي متطلباتهم«]5[. وتؤكد ثقة العمالء بأن الخدمة المقدمة تل�ب

مفهوم االعتماد: 

حول  اختلفت  ي 
ال�ت الآراء  من  بالكث�ي  وحظيت  العتماد  مفاهيم  تعددت 

ء: عمداً،  ي
العربية يش�ي إىل عمد السش اللغة  وضع مفهوم محدد له، ففي 

ء وعليه اتكأ ]6[.  ي
ء: قصده واعتمد السش ي

أي أقام بعماد ودعمه، وعمد السش

بمع�ف  ورد  فقد   ،Accreditation اعتماد   مصطلح  ية  ف نجل�ي الإ اللغة  ي 
و�ف  

اتكال أو استناد أو ثقة ) dependence, trust , confidence (، ووردت أيضا 
 ) Authorization , sanction , approval ( بمع�ف إقرار أو موافقة أو قبول
]7[، ومن حيث المع�ف الصطالحي فهناك العديد من التعريفات لالعتماد 

نذكر منها عىل سبيل المثال ل الحرص:�

التعليمية -  ي تقوم من خاللها المؤسسة 
العتماد هو العملية ال�ت

يطبق  أن  ويمكن  العتماد،  وكالة  تضعها  ي 
ال�ت المعاي�ي  بتطبيق 

داخل  المتخصصة  امج  ال�ب أو  ككل  المؤسسة  مستوى  عىل 
المؤسسة ]8[.

هو صيغة أو شهادة لمؤسسة أو برنامج تعليمي مقابل استيفاء - 
عىل  متخصصة  أكاديمية  ومنظمات  هيئات  تصدرها  معاي�ي 
الوسط  ثقة  لنيل  يؤهلها  بما   , قليمي  والإ المحىلي   المستوى 

الأكاديمي والجمهور المستهدف ]9[.

العتماد يعد عمل خارجي لهيئة مستقلة تعمل عىل تقييم نوعية - 
أداء الجامعات, أو جزء من أجزائها ]10[.

ف أو مؤسسة تعليمية وصلت -  اف بأن برنامج تعليمي مع�ي هو الع�ت
إىل مستوى معياري محدد من قبل هيئة مسؤولة عن العتماد, 
ويرتبط فكر العتماد ارتباطاً وثيقاً بمبادئ الجودة, كما يرتبط مع 

خيص ]14[. اف وال�ت مفاهيم أخرى كالع�ت

ي 
ي الشكل الآ�ت

ويمكن أن نجمل جملة من الركائز الأساسية لفلسفة العتماد �ف
:]11[)1(

 شكل رقم )1(: الركائز االأساسية لفلسفة االعتماد

: أنواع االعتماد وضمان الجودة بالتعليم العالي

 

ي تناولت موضوع أنواع العتماد وضمان 
وفق العديد من الكتابات ال�ت

الجودة ، فانه يمكن تصنيفه وفق معيار صفة العتماد وضمان الجودة 
إىل خمسة أنواع ، وكذا تصنيفه وفق معيار موضوع العتماد وضمان 
الجودة إىل ثالثة أنواع ، كما هناك تصنيف خاص بالوليات المتحدة 

الأمريكية، وهي كما يىلي :�

أوال : التصنيف حسب صفة االعتماد وضمان الجودة ]9[: 

»Accreditation « االعتماد  -1

ي ضوء معاي�ي يتم 
امج أو المؤسسات �ف   وهو تقييم جودة ال�ب

عىل  للحصول  تطوعيا  المعاي�ي  بهذه  ام  ف الل�ت ويكون  عليها  التفاق 
اللقب من الجهات المانحة لالعتماد.

 »Certification « جازة المهنية الشهادة أو االإ  -2

أحباث علمية يف اجلودة

2013العدد السابع يناير جملة عامل اجلودة



79 عودة للفهرسة

ي ضوء امتالكها برامج تتوافر فيها 
وهي شهادة تمنح للمؤسسة أو الفرد �ف

أو   ، ف ي مجال مع�ي
�ف للعمل  والمالئمة  للتأهيل  عليها  المتفق  المعاي�ي 

ي ل يؤدي إىل درجة جامعية.
هي شهادة يحصل عليها خريج برنامج مه�ف

 »Permission, Licensing « خيص أو الترصيح ال�ت  -3

ة عىل درجة  هو منح الفرد أو المؤسسة الترصيح لممارسة مهام صغ�ي
خيص لستخدام برامج أو تعليم القيادة  مالئمة من الكفاءة مثل ال�ت

. ىلي
أو تعليم الحاسب الآ

 »Recognition « اف المؤسسي المحىلي االع�ت  -4

اف الذي تمنحه عادة الحكومات للمؤسسات التعليمية . هو الع�ت

»Equivalence « المعادلة  -5

ف  ب�ي للطالب  النتقال  لتسهيل  جامعه  بأي  داخلية  أليه  هي   
الجامعات.

ثانيا: التصنيف حسب موضوع ومجال االعتماد وضمان الجودة.

تعددت الآراء حول تقسيم العتماد وضمان الجودة  حسب موضوعه 
ف فقط ,وآخرين يرون أن العتماد  ، فهناك من يرى انه يقسم إىل قسم�ي
ي ضوء ما تناولته 

وضمان الجودة ينقسم إىل ثالثة أقسام , إل انه و�ف
معظم الكتب يمكن توضيح أنواع العتماد وضمان الجودة  لمؤسسات 

: ي
التعليم الجامعي عىل النحو الآ�ت

1 . »Institutional Accreditation« المؤسسي أو العام 

من  شاملة  بصورة  التعليمية  المؤسسة  أداء  تقييم  عىل  يركز  وهو 
الناحية الأكاديمية، والحياة الطالبية، والتمويل، والخدمات، والفاعلية 
المؤسسية، وإقرار أهليتها عىل تقديم خدمات تعليمية طبقا لمعاي�ي 
إىل  لالنضمام  يؤهلها  للمؤسسة  ترخيص  إعطاء  به  ويقصد  محددة، 
وضمان  العتماد  من  النوع  هذا  ويقوم  المماثلة،  المؤسسات  اتحاد 
الجودة عىل أساس أن المؤسسة تحقق أك�ب قدر ممكن من أهدافها، 
ويشمل  الستمرار،  من  يمكنها  ما  والموارد  المصادر  من  لديها  وأن 
القبول،  دارة،  )الإ متكامل  بشكل  المؤسسي   الجودة  العتماد وضمان 
أعضاء هيئة التدريس، الشؤون الطالبية، الموارد المالية، التحصيل، 
ي عليها النوع 

ي يب�ف
.. الخ ( ويعد هذا النوع هو القاعدة الأساسية ال�ت

الذي يليه من العتماد وضمان الجودة ]12[. 

ويركز العتماد المؤسسي عىل استخدام معاي�ي نوعية تؤكد عىل تحقيق 
لثقة  ضمان  المؤسسي  العتماد  ويعد  وأهدافها،  المؤسسة  رسالة 
ي أداء وجودة وتكامل والمؤسسة، 

بوي والجمهور العام �ف المجتمع ال�ت
عىل أن يكون لها أهداف محددة بوضوح ومالئمة، وان تمتلك موارد 
وإمكانيات وهيئة تدريس ودعم وتنظيم يمكنها من تحقيق أهدافها 

والقدرة عىل الستمرار ]13[.

 ”Specialized or programmatic»نامجي أو المتخصص ال�ب  -2
:Accreditation 

ي تقدمها المؤسسة التعليمية 
امج الأكاديمية ال�ت وهو يركز عىل تقييم ال�ب

عىل  التعليمية  المؤسسة  حصول  بعد  المتخصصة  امج  لل�ب ويمنح   ،
العتماد وضمان الجودة المؤسسي ، وبعد تخريج الدفعة الأوىل بسنة 

واحدة، وذلك من أجل ضمان الحصول عىل تقويم متكامل وفحص 
التدريس،  هيئة  وأعضاء  الدراسية،  امج  بال�ب يتعلق  ما  لكل  دقيق 
العتماد  من  النوع  هذا  أن  بمع�ف  أي  التعليم،  ومصادر  والطالب، 
ي بتقويم وحدات أكاديمية، أو كليات أو مدارس، أو قسم داخل 

مع�ف
المؤسسة، أو برامج داخل المؤسسة ذاتها ]14[.

« Professional Accreditation « ي
3- المه�ف

معاي�ي  ضوء  ي 
�ف معينة  مهنة  لممارسة  بالكفاية  اف  الع�ت به  ويقصد 

تقوم بوضعها هيئات ومنظمات مهنية متخصصة، أي بمع�ف أن هذا 
وأهلية  بجودة  اف  بالع�ت يختص  الجودة  وضمان  العتماد  من  النوع 
والهندسية،  الطبية  كالعلوم  المختلفة،  المهن  لممارسة  الأشخاص 

ها ]14[. بوية، وغ�ي وال�ت

الشكل  ي 
�ف الجودة  وضمان  االعتماد  أنواع  نحدد  أن  يمكن  سبق  ومما 

-: التالي

كل رقم )2(: أنواع االعتماد وضمان الجودة

خالصة النتائج:

أن أفراد عينة الدراسة يرون أن درجة تحقيق كليات الهندسة بليبيا 
ي  مجال )الرؤية والرسالة( كان 

لمتطلبات معاي�ي العتماد وضمان الجودة �ف
ي )%62.66(، حيث يش�ي إىل درجة تحقيق أحياناً،  بدرجة متوسطة وبوزن نس�ب
كما أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تحقيق كليات الهندسة بليبيا لمتطلبات 

بدرجة  اتيجية(  االس�ت )االأهداف  مجال  ي 
�ف الجودة  وضمان  العتماد  معاي�ي 

المجال  لهذا  ي  النس�ب الوزن  فبلغ  ال،  ضعيفة، حيث يش�ي إىل درجة تحقيق 
أن  الدراسة  نتائج  كشفت  فقد  التنفيذية(  )الخطة  مجال  أما   .)53.66%(
تحقيق كليات الهندسة بليبيا لمتطلبات معاي�ي العتماد وضمان الجودة لهذا 
ي )%74.00(، حيث يش�ي إىل درجة تحقيق  المجال بدرجة عالية وبوزن نس�ب
نعم. وبينت نتائج الدراسة أن تحقيق كليات الهندسة بليبيا لمتطلبات معاي�ي 
ي  مجال )الهيكل التنظيمي( بدرجة عالية، وبوزن 

العتماد وضمان الجودة �ف
ي )%79.33(، حيث يش�ي إىل درجة تحقيق نعم. وأظهرت نتائج الدراسة  نس�ب
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أن تحقيق كليات الهندسة بليبيا لمتطلبات معاي�ي العتماد وضمان الجودة 
ي )%42.66(، حيث  ي مجال )القيادة والحوكمة( بنسبة ضعيفة وبوزن نس�ب

�ف
الهندسة  كليات  تحقيق  أن  الدراسة  نتائج  وبينت  ال.  تحقيق  درجة  إىل  يش�ي 
بنسبة  دارة(  )االإ مجال  ي 

�ف الجودة  وضمان  العتماد  معاي�ي  لمتطلبات  بليبيا 
نعم. وكشفت  ي )%78.66(، حيث يش�ي إىل درجة تحقيق  عالية وبوزن نس�ب
العتماد  معاي�ي  لمتطلبات  بليبيا  الهندسة  كليات  تحقيق  أن  الدراسة  نتائج 
بنسبة ضعيفة وبوزن  المالية والمادية(  )الموارد  ي مجال 

الجودة �ف وضمان 
ي  بلغ )%41.66(، حيث يش�ي إىل درجة تحقيق ال. وكشفت نتائج الدراسة  نس�ب
أن تحقيق كليات الهندسة بليبيا لمتطلبات معاي�ي العتماد وضمان الجودة 
 ،)56.85%( بلغ  ي   نس�ب وبوزن  متوسطة  بنسبة  التقنية(  )الموارد  مجال  ي 

�ف
تحقيق  أن  الدراسة  نتائج  بينت  كما  أحياناً.  تحقيق  درجة  إىل  يش�ي  حيث 
مجال  ي 

�ف الجودة  وضمان  العتماد  معاي�ي  لمتطلبات  بليبيا  الهندسة  كليات 
 ،)54.00%( بلغ  ي   نس�ب وبوزن  بنسبة ضعيفة  والتعلم(  التعليم  )خدمات 
أن درجة تحقيق  الدراسة  عينة  أفراد  ويرى  تحقيق ال.  إىل درجة  يش�ي  حيث 
ي  مجال 

�ف الجودة  العتماد وضمان  لمتطلبات معاي�ي  بليبيا  الهندسة  كليات 
يش�ي  حيث   ،)81.33%( ي  نس�ب وبوزن  عالية  بدرجة  كان  والكفاءة(  )الكفاية 
نعًم. كما يرى أفراد عينة الدراسة أن درجة تحقيق كليات  إىل درجة تحقيق 
ي  مجال )التنمية 

الهندسة بليبيا لمتطلبات معاي�ي العتماد وضمان الجودة �ف
ي )%43.66(، حيث يش�ي إىل درجة  المهنية( كان بدرجة ضعيفة وبوزن نس�ب
بليبيا  الهندسة  أن درجة تحقيق كليات  الدراسة  أفراد عينة  ال. ويرى  تحقيق 
ي  مجال )تقييم االأداء والرضا 

لمتطلبات معاي�ي العتماد وضمان الجودة �ف
ي )%46.66(، حيث يش�ي إىل درجة  الوظيفي( كان بدرجة ضعيفة وبوزن نس�ب
تحقيق ال. ووفقاً لستجابة أفراد عينة الدراسة أن درجة تحقيق كليات الهندسة 
ي  مجال )سياسة القبول 

بليبيا لمتطلبات معاي�ي العتماد وضمان الجودة �ف
ي )%60.00(، حيث يش�ي إىل درجة  والتحويل( كان بدرجة متوسطة وبوزن نس�ب
درجة تحقيق كليات  أن  الدراسة  عينة  أفراد  نتائج  بينت  كما  أحياناً.  تحقيق 
ي  مجال )الدعم 

الهندسة بليبيا لمتطلبات معاي�ي العتماد وضمان الجودة �ف
ي )%50.66(، حيث يش�ي  ي واالأنشطة( كان بدرجة ضعيفة وبوزن نس�ب الطال�ب
إىل درجة تحقيق ال. ويرى أفراد عينة الدراسة أن درجة تحقيق كليات الهندسة 
الطالب  )رضا  مجال  ي  

�ف الجودة  وضمان  العتماد  معاي�ي  لمتطلبات  بليبيا 
ي )%52.66(، حيث يش�ي إىل درجة  والتقويم( كان بدرجة ضعيفة وبوزن نس�ب
تحقيق ال. كما يرى أفراد عينة الدراسة أن درجة تحقيق كليات الهندسة بليبيا 
( كان  ف ي مجال )خدمات الخريج�ي

لمتطلبات معاي�ي العتماد وضمان الجودة �ف
ي )%44.33(، حيث يش�ي إىل درجة تحقيق ال. ويرى  بدرجة ضعيفة وبوزن نس�ب
أفراد عينة الدراسة أن درجة تحقيق كليات الهندسة بليبيا لمتطلبات معاي�ي 
امج والمقررات( كان بدرجة متوسطة  ي مجال )ال�ب

العتماد وضمان الجودة �ف
ي )%55.33(، حيث يش�ي إىل درجة تحقيق أحياناً. وكشفت نتائج  وبوزن نس�ب
أفراد عينة الدراسة أن درجة تحقيق كليات الهندسة بليبيا لمتطلبات معاي�ي 
بدرجة ضعيفة  كان  والتعليم(  )التعلم  مجال  ي 

�ف الجودة  العتماد وضمان 
ي )%48.33(، حيث يش�ي إىل درجة تحقيق ال. وبينت نتائج أفراد  وبوزن نس�ب
معاي�ي  لمتطلبات  بليبيا  الهندسة  درجة تحقيق كليات  أن  الدراسة  عينة 
ضعيفة  بدرجة  كان   ) ي

الميدا�ف )التدريب  مجال  ي 
�ف الجودة  وضمان  العتماد 

نتائج  وكشفت  ال.  تحقيق  درجة  إىل  يش�ي  حيث   ،)48.00%( ي  نس�ب وبوزن 
أفراد عينة الدراسة أن درجة تحقيق كليات الهندسة بليبيا لمتطلبات معاي�ي 
ضعيفة  بدرجة  كان  العليا(  )الدراسات  مجال  ي 

�ف الجودة  وضمان  العتماد 
أفراد عينة  إىل درجة تحقيق ال. ويرى  )%39.00(، حيث يش�ي  ي  وبوزن نس�ب
العتماد  معاي�ي  لمتطلبات  بليبيا  الهندسة  درجة تحقيق كليات  أن  الدراسة 
ي مجال )أنشطة البحث العلمي( كان بدرجة ضعيفة وبوزن 

وضمان الجودة �ف
ي )%41.00(، حيث يش�ي إىل درجة تحقيق ال. كما يرى أفراد عينة الدراسة  نس�ب

وضمان  العتماد  معاي�ي  لمتطلبات  بليبيا  الهندسة  درجة تحقيق كليات  أن 
ي  ي مجال )خدمة المجتمع والبيئة( كان بدرجة ضعيفة وبوزن نس�ب

الجودة �ف
أن  الدراسة  عينة  أفراد  ويرى  ال.  تحقيق  درجة  إىل  يش�ي  حيث   ،)44.33%(
درجة تحقيق كليات الهندسة بليبيا لمتطلبات معاي�ي العتماد وضمان الجودة 
وبوزن  ضعيفة  بدرجة  كان  التعليمية(  والفاعلية  االأداء  )تقويم  مجال  ي 

�ف
ي )%48.00(، حيث يش�ي إىل درجة تحقيق ال. وأظهرت نتائج أفراد عينة  نس�ب
العتماد  معاي�ي  لمتطلبات  بليبيا  الهندسة  درجة تحقيق كليات  أن  الدراسة 
ي مجال )نظام ضبط وضمان الجودة( كان بدرجة ضعيفة 

وضمان الجودة �ف
ي )%54.66(، حيث يش�ي إىل درجة تحقيق ال. وبوزن نس�ب

ي تقدير أفراد 
α=05.0 �ف وتوجد فروق ذات دللة إحصائية  عند مستوى   

فقد  إليها،  ينتمون  ي 
ال�ت الكلية  لختالف  تبعاً  الجودة  لمعاي�ي ضمان  العينة 

ي 
أعىل المتوسطات �ف أن  ي لبيانات الدراسة الحالية  

أظهر التحليل الإحصا�أ
 05.0=α مستوى    عند  دللة  ذات  فروق  بها  توجد  ي 

ال�ت المحاور 
)الطالب  و  التعليم(  وخدمات  و)الموارد  اتيجي(  الس�ت ))التخطيط 
لمعاي�ي  العينة  أفراد  تقدير  ي 

�ف والتعلم(  التعليم  برامج   ( و  والخريجون( 
ي ينتمون إليها إحصائية كانت لصالح 

ضمان الجودة تبعاً لختالف الكلية ال�ت
نتائج  ف  ب�ي فقد  مجتمعة   المجالت  عن  أما  مرصاتة.  بجامعة  الهندسة  كلية 
مما   ،) 05.0=α ( من  أصغر  له  المشاهد  المعنوية  مستوى  أن  الدراسة 
المجالت  تحقق  عدم  تقييم  أعطوا  ف  المبحوث�ي العينة  أفراد  أن  عىل  يدل 
مجتمعة لمتطلبات ومعاي�ي ضمان الجودة، وقد  حصلت المجالت مجتمعة 
 �  33%( ف  ب�ي ينحرص  )52.66( وهو  ي  نس�ب )1.64( ووزن  ي  متوسط حسا�ب عىل 

%55.33( المع�ب عىل عدم تحقق متطلبات معاي�ي وضمان الجودة.

وع تطوير كليات الهندسة بليبيا ح لم�ش التصور المق�ت

وع تطوير كليات  ح لم�ش شكل رقم )3(: التصور المق�ت
الهندسة بليبيا

وع:  أهداف الم�ش

ف المستمر ورفع كفاءة أداء مؤسسات . 1 ضمان جودة التعليم والتحس�ي
ف  ي قدرة الخرج�ي

التعليم العاىلي مما يودي إىل كسب ثقة المجتمع �ف
وكفاءتهم عىل المستوى القومي والدوىلي وهذا من خالل تأهيل 
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الجامعات الليبية للحصول عىل العتماد.

ف كليات الهندسة بالجامعات . 2 تعرف مدى انتشار ثقافة الجودة ب�ي
الليبية.

ات دالة لتقويم أداء نظام الجودة الداخلية . 3 التوصل إىل مؤ�ش
بكليات الهندسة.

ات مركز ضمان الجودة . 4 ات المستخرجة مع مؤ�ش مراجعة المؤ�ش
. ي والعتماد اللي�ب

ال�ت تحققها الكليات �ف إطار عنارص تقويم . 5 تعرف أهم العوائد 
الأداء كما حددت بالدراسة.

وع �ف بعض . 6 يجابيات ال�ت تواجه تنفيذ الم�ش تعرف السلبيات والإ
الكليات ح�ت يمكن تدعيمها أو تالفيها.

أي متخذي القرار لتعديل المسار لتحقيق . 7 حات  تقديم مق�ت
المردود المعياري لنظام الجودة الداخلية بالكليات.

التعليمية . 8 ات والأفكار الخاصة بتقويم العملية  تبادل الخ�ب
ي تحقيق التطوير المنشود

والستفادة منها �ف

امج الدراسية . 9 مكانيات وال�ب ي الإ
تحديد جوانب القوة والضعف �ف

والوسائل المناسبة  حات  ي تقدمها الكليات وتقديم المق�ت
ال�ت

للتغلب عليها ووضع خطط العمل بتوقيتات ومسؤوليات وتحديد 
مكانيات الالزمة لها. الإ

امجها ولوائحها للوصول بخريجيها إىل . 10 متابعة تطوير الكليات ل�ب
ي الجامعات بما 

المناظرة �ف ف خريجي الكليات  ف ب�ي مستوى متم�ي
ي سوق العمل.

يحقق لهم القدرة التنافسية العالية �ف

ي . 11
العمل عىل إيجاد قنوات اتصال مع الهيئات القومية والدولية ال�ت

ة بما يطور  ي التعليم الجامعي لتبادل الخ�ب
تهتم بتقويم الأداء �ف

من أداء العملية التعليمية بالكليات.

وع: محاور الم�ش

 المحور االأول: رسالة المؤسسة وأهدافها:	

تعكس  ومعلنة  واضحة  رسالة  تمتلك  أن  المؤسسة  عىل  ينبغي  حيث 
أهداف  إىل  الرسالة  هذه  ترجمة  عليها  ينبغي  كما  التعليمية،  رؤيتها 
ي مجال 

واضحة قابلة للتحقيق والقياس، فيما يتعلق بدورها ونشاطها �ف
التعليم العاىلي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

 دارة:	 : الهيكل التنظيمي والقيادة واالإ ي
المحور الثا�ف

مع  يتما�ش  إدارياً  تنظيماً  الكلية  تمتلك  أن  إىل  المحور  هذا  ويهدف 
أهدافها  لتحقيق  مناسباً  يكون  وبحيث   ، العاىلي التعليم  متطلبات 
لعملياتها  وموضحاً  المختلفة،  للوظائف  الوظيفي  الوصف  ومتضمناً 
ف  القائم�ي ومسؤوليات  وصالحيات  وواجبات  لمهام  إضافة  المختلفة، 
دارية المختلفة ، ويجب عىل النظام  عىل تنفيذ الأعمال الأكاديمية والإ

داري أن يعكس رسالة وأهداف المؤسسة. الإ

 نامج التعليمي: 	 المحور الثالث: ال�ب

تطبيق  إىل  تسعى  وأن  مناهجها،  اتساق  إىل  تسعى  أن  المؤسسة  عىل 
تؤكد  وكي  المناسبة،  التعليمية  البيئة  وتوف�ي  الحديثة،  التدريس  طرق 
يفاء بمجموعة  المؤسسة قدرتها للحصول عىل اعتماد برامجها لبد من الإ
نامج التعليمي يجب أن ترتبط مع  ي منها: أهداف ال�ب

من المتطلبات ال�ت
احتياجات  مع  الأهداف  هذه  تتالءم  وان  المؤسسة،  وأهداف  رسالة 
والتخصصات  امج  ال�ب ف  ب�ي تكامل  هناك  يكون  وان  العمل،  سوق 
ية والتعليمية الكافية، وأن  المختلفة، وان تتوافر الموارد المالية والب�ش
نامج بالقدرات والستعدادات المناسبة،  ف بال�ب يتسم الطالب الملتحق�ي
بكل  الدراسة  إتمام  ومتطلبات  القبول،  وط  �ش المحور  هذا  وضمن 
إضافة   ، العمىلي والتدريب  يتضمنها،  ي 

ال�ت الدراسية  والمناهج  برنامج، 
رشاد، سواء عىل مستوى برامج الدراسات الجامعية أم  إىل التقويم والإ

الدراسات العليا.

 المحور الرابع: هيئة التدريس: 	

لتحقيق  الآتية  الجيدة  الممارسات  بتطبيق  تقوم  أن  المؤسسة  عىل 
: ي

ي تتمثل �ف
يفاء بمتطلبات هذا المحور ال�ت أهدافها والإ

ف العدد المناسب -  السياسات المناسبة لستقطاب واختيار وتعي�ي
ف لكل تخصص  ف والمتعاون�ي المتفرغ�ي التدريس  من أعضاء هيئة 

وبرنامج أكاديمي.

لأعضاء -  ي 
المه�ف للتطوير  والمحددة  الواضحة  امج  وال�ب الخطط 

هيئة التدريس وتطوير كفاءاتهم العلمية والتعليمية والبحثية.

والتظلم -  والشكاوي  والحوافز  والمكافآت  قية  ال�ت إجراءات 
والحقوق والواجبات كافة.

 المحور الخامس: خدمات الدعم التعليمية: 	

يجب عىل المؤسسة أن تضع أهداف واضحة ومحددة لخدمات الدعم 
التعليمية، إضافة إىل المتابعة المستمرة من اجل تطوير هذه الخدمات 
امج  بالشكل المناسب، وتسهيل سبل الوصول إليها، لدعم وإنجاح ال�ب
التعليمية والمناهج، وتشمل خدمات الدعم التعليمية )المكتبة ومصادر 
ونية،  لك�ت والإ المطبوعة  والدوريات  الكتب  من  بها  المتعلقة  التعلم 
وموارد تقنيات التعليم، وموارد أنظمة تقنيات المعلومات، والخدمات 
ات  الفنية المساندة مثل الأجهزة التعليمية والمرافق المتخصصة كالمخت�ب
النسخ  وخدمات  الهندسية،  والمعامل  البرصية،  السمعية  والوسائل 

اء الكتب الدراسية(. والتصوير و�ش

 المحور السادس: الشؤون الطالبية: 	

ي 
ي والثقا�ف

يجب أن تسعى المؤسسة إىل التطوير العلمي والفكري والأخال�ت
وأهدافها،  رسالتها  مع  يتناسب  وبما  للطالب،  ي 

والريا�ف والجتماعي 
واحتياجات ورغبات وطموحات الطالب، وتعزيز قدراتهم عىل النخراط 
ي سوق العمل، ومن هذا المنطلق يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمي 

�ف
وتنفيذ  تخطيط  عن  مبا�ش  بشكل  مسؤولة  إدارية  وحدة  للمؤسسة 
رشاد  والإ والتسجيل،  القبول  تشمل  ي 

وال�ت الطالبية،  التنمية  خدمات 
وتقييم  وتخطيط  الطالب،  وتظلم  الطالبية،  والأنشطة  الأكاديمي، 
عالمية  الإ والأنشطة  المستمر  والتعليم  للطالب،  المقدمة  الخدمات 
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والثقافية، والخدمات الصحية. 

 المحور السابع: المرافق: 	

ي 
ال�ت التعليمية  الأنشطة  مع  متالئمة  المؤسسة  مرافق  تكون  أن  يجب 

تقدمها، وان تتوافر بها ) المالعب – المسارح – المتاحف – المساجد – 
مواقف السيارات – خدمات النقل ( وأن تحتفظ المؤسسة بالمخططات 
والخرائط الرئيسة لكافة المرافق التابعة للمؤسسة، وتوفر برنامجاً كامالً 
دارة المخاطر بكافة أصولها الثابتة ومرافقها المختلفة. وأن تكون لها  لإ
ي 

خطة عملية مناسبة للقيام بأعمال الصيانة الوقائية والعالجية للمبا�ف
ات.  ف والمرافق والتجه�ي

 المحور الثامن: الشؤون المالية: 	

وتقديم  لتسي�ي  المالية  الموارد  من  يكفي  ما  المؤسسة  لدى  يكون  أن  يجب 
تتمتع مصادر  أن  المختلفة، ويجب  دارية والأكاديمية والبحثية  الإ الخدمات 
قراراتها  اتخاذ  ي 

�ف مصادرها  تؤثر  أل  يجب  كما  التامة،  بالشفافية  الموارد 
دارة  الإ بت  تقوم  الذي  الماىلي  والتخطيط  انيات  ف الم�ي خالل  من  وإجراءاتها 

المالية، والمراجعة المالية.

 المحور التاسع: البحث العلمي وخدمات المجتمع والبيئة 	

امج البحثية كجزء ل يتجزأ من عملية  عىل المؤسسة أن تقوم بإدخال ال�ب
العالقة  ذات  المجالت  جميع  ي 

�ف المجتمع  وخدمة  المستمر  التطوير 
، وتمويل  بنشاط المؤسسة من خالل سياسات البحث العلمي المؤسسي
البحث العلمي، والعالقة مع المجتمع، والسمعة المؤسسية، وذلك من 
خالل تطوير برامج البحث العلمي وخدمة المجتمع، وتخصيص الموارد 
والتقارير،  الأبحاث  إجراء  ي 

�ف ف  الباحث�ي حرية  وضمان  لذلك،  المناسبة 
وإقامة  والعلمية،  الفنية  والدراسات  التدريبية  للدورات  برامج  ووضع 

الندوات والمؤتمرات العلمية.

 ف المستمر 	 : ضمان الجودة والتحس�ي المحور العا�ش

وتطوير  ف  لتحس�ي الدائم  السعي  مستمر  وبشكل  المؤسسة  عىل  يجب 
يجب  لذا  وبحثية،  وأكاديمية  إدارية  من  وعملياتها  أنشطتها  جميع 
مكانات للقيام بعمليات التدقيق  عليها إعداد وتوف�ي جميع السبل والإ
، عىل أساس موضوعي وعلمي لأدائها، كوسيلة لمراجعة أنشطتها  الداخىلي
ي تنفذها، وذلك بشكل دوري لتحديد مدى توافق أهداف 

وبرامجها ال�ت
المؤسسة،  وأهداف  وسياسة  رسالة  مع  امج  وال�ب الأنشطة  تلك  ونتائج 
ي 

�ف للوضع  نقدية  صورة  الداخىلي  التدقيق  يقدم  أن  وري  الرصف ومن 
المؤسسة وبرامجها التعليمية، وتحليالً لمكامن القوة والضعف بها.

التوصيات:

ي كليات الهندسة . 1
ورة تفعيل مكاتب ضمان الجودة والعتماد �ف رصف

وقيادتها من كوادر مؤهلة.

توف�ي متطلبات بيئة الجودة، والهتمام بن�ش ثقافة الجودة . 2
ي كليات الهندسة، وتهيئة 

ف �ف ف العامل�ي الشاملة وتعزيز مفاهيمها ب�ي
المناخ التنظيمي المالئم.

ف . 3 قناعهم بأهمية التغي�ي وتحس�ي ن�ش ثقافة الجودة للقيادات أول لإ

الأداء وأهمية معاي�ي الجودة العتماد الأكاديمي.

اعتماد نظام ماىلي يتسم بالشفافية وتحمل المسؤولية، مع . 4
والبحث العلمي، وتوف�ي  بداع  توفر التمويل الالزم للتوسع والإ

انيات الالزمة لتحقيق تلك الأغراض. ف الم�ي

ربط الكليات بالمجتمع المحىلي والعالمي من خالل سياسات . 5
جديدة فعالة.

ي كافة المجالت من خالل توف�ي . 6
ف �ف ة العامل�ي رفع كفاءة وخ�ب

ف محلًيا وعالمًيا. التدريب والتأهيل المناسب�ي

ف الكليات الهندسية ومؤسسات . 7 ابط والتعاون ب�ي تعزيز التواصل وال�ت
ات  ي والعالمي بهدف الستفادة من الخ�ب المجتمع المحىلي والعر�ب

 . ف ي إطار الجودة الشاملة والتم�ي
المحلية والدولية �ف

ي المشاركة . 8
والطالب �ف التدريس  لأعضاء هيئة  إتاحة الفرصة 

ي تخصهم تخطيطا وتنفيذا.
بالقرارات ال�ت

ف والعمل عىل توف�ي فرص . 9 ورة تب�ف سياسات تهتم بالخريج�ي رصف
ي المجتمع.

ف لندماجهم �ف عمل إنتاجية تستفيد منها فئة الخريج�ي

تكثيف الهتمام بنوعية جودة المقررات والوسائط التعليمية . 10
عداد والإخراج  الأكاديمية من حيث الإ امج  والتخصصات وال�ب

. لمالءمة مستحدثات العرص الحاىلي

ي وضع الخطط والسياسات . 11
اك أعضاء هيئة التدريس بالقسم �ف إ�ش

ي وضع 
ف وتطوير الجودة، و�ف والعمليات لتحس�ي والإجراءات 

انيات السنوية الخاصة به. ف الم�ي

ونية متطورة للبيانات والمعلومات الخاصة بالكلية . 12 عمل قواعد الك�ت
ي اتخاذ القرارات الخاصة 

من الستفادة منها �ف ف منتسبيها  وتمك�ي
ف وتطوير الجودة به، ويتم تحديثها بصورة مستمرة. بتحس�ي

التأكد من الكتب والمراجع الدراسية المستخدمة تعد حديثة . 13
ومتطورة.

نامج . 14 عمل تقارير سنوية دورية لتقويم المقررات الدراسية وال�ب
ف الجودة وتطويرها. التعليمي تعد مرجع لعمليات تحس�ي

القيام بمسح أراء أعضاء هيئة التدريس والطالبات لمعرفة مدى . 15
فعالية أساليب التعلم والتدريس، وإجراءات التقويم والخدمات 
ات الأخرى  ف ات والتجه�ي ي والقاعات والمخت�ب

الطالبية وجودة المبا�ف
ف جودتها  لتحديد أوجه القصور والضعف ووضع آليات لتحس�ي

وتطويرها.

اكات الأكاديمية مع مؤسسات المجتمع . 16 العمل عىل بناء ال�ش
الهند�ي لدعم  نامج التعليمي  ال�ب المستفيدة من مخرجات 
، وعمل الطلبة لبعض الوقت بهذه المؤسسات،  ي

التدريب الميدا�ف
وتزويد القسم بآرائه حول مخرجاته من الطلبة والبحوث 

والخدمات المتعددة.

إثراء المكتبات بكافة المراجع والكتب الحديثة والدوريات ... الخ . 17
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ف بشكل يحقق  نت لتخدم الطالب والعامل�ي ن�ت مع توف�ي خدمة الإ
المنفعة وتعزيز البحث العلمي.

ات الكافية لتشجيع مشاركة . 18 ف توف�ي الموارد والتسهيالت والتجه�ي
أعضاء هيئة التدريس مع مثيلهم بالجامعات المحلية والعالمية 
ي تساند أيًضا قيام الطلبة  

كة، وال�ت وعات بحثية مش�ت لتقديم م�ش
وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بالأنشطة البحثية.

قائمة المراجع:

الواقع . 1 ف  ب�ي ي  العر�ب الوطن  ي 
�ف التعليم  تطوير  نحو   : حسن  شحاتة، 

والمستقبل، سلسلة آفاق تربوية متجددة، ط 1، الدار المرصية اللبنانية، 
القاهرة ، 2003، ص17.

ف نموذج . 2 ستيف ليىل: نحو معاي�ي مهنية لعتماد مؤسسات إعداد المعلم�ي
للعلوم  السعودية  للجمعية  الرابع ع�ش  السنوي  اللقاء   ،)NCATE( ي

نكا�ت
ي التعليم العام، ترجمة صالح بن 

(: الجودة �ف ف بوية والنفسية )جس�ت ال�ت
عبد العزيز النصار، القصيم، 15 – 16 مايو 2007، ص ص 5 – 7.

قطاع . 3 عن  تقرير   : )سابقاً(  العالي  للتعليم  العامة  الشعبية  اللجنة 
، وثيقة من موقع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العاىلي  التعليم العاىلي

ي :� http://www.higeredu.gov.ly  بتاريخ 2012�03�12.
�ف

التعليم . 4 ي 
�ف الجودة  وضمان  »العتماد  العزيز،  عبد  السيد   ، ي

البهواسش
«، القاهرة:  مكتبة النهضة العربية، 2007، ص 16. العاىلي

5. Rama , Kondapalli : ” Assessment and Accreditation of Teacher 
Education Institutions, a Strategic Step to Improve Teacher 
Quality National Assessment, Accreditation Council )NAAC(, 
Bangalore, p6, at http://www.naacindia .com.

، وإبراهيم، محمد عبد الرازق، »معاي�ي . 	 ف سالمة، عبد العظيم حس�ي
ي ضوء بعض التجاهات العالمية الحديثة«، مجلة 

اعتماد المعلم �ف
بية العربية، المجلد الثامن، العدد )24(، يناير 2002،  مستقبل ال�ت

ص ص 9 – 68.

دار . 7 وت،  ب�ي  ،)13( الطبعة  المورد،  قاموس   : من�ي روحي   ، البعلبكي
، 2000، ص 129. ف العلم للمالي�ي

8. Emmanuel , Topa Makoju: ”Quality Assurance Practices in 
Nigerian Teacher Education“, Paper in the Roundtable on 
Teacher Education – Innovations  in Teacher Education: 
International  Practices of  Quality Assurance  , Editors.

الأجنبية والتجربة . 9 ة  الخ�ب الأكاديمي:  جمال عىل، »العتماد  الدهشان، 
سكندرية: دار المعرفة الجامعية، 2007. المحلية«، الإ

10. Huai, Nathan Jiang : ” Quality Assurance in Australian 
Universities ” , A Study of Quality Assurance in Undergraduate 
Education at University of Culture in 2005 , a Thesis Submitted 
in Fulfillment pf the Requirements for the Award of the 
Degree Doctor of Education , Faculty of Education , University 
of Wollongong , 2007 , p 32.

ي . 11
مجاهد، محمد عطوة، والمتوىلي اسماعيل بدير، “الجودة والعتماد �ف

بية”، المنصورة: المكتبة  التعليم الجامعي مع التطبيق عىل كليات ال�ت
العرصية للن�ش والتوزيع،2006.

ات . 12 ، محمد احمد عبد العال، »خ�ب ، وعن�ت أبو الحسن، بدري أحمد عىلي
بمؤسسات  العتماد  نظام  تطبيق  ي 

�ف أسيا  ق  �ش جنوب  دول  بعض 
رؤية  العربية:  بجمهورية مرص  منها  فادة  الإ وإمكان  الجامعي  التعليم 
بية بالفيوم , العدد )6( , مارس 2007 , ص  مستقبلية«، مجلة كلية ال�ت

ص 159 �162.

13. Ronald, L. Baker : ” Evaluating Quality and Effectiveness 
: Regional Accreditation Principles and Practices ” , The 
Journal of Academic Librarianship , Vol.28,no.1/2,January – 
March2002 , pp 3 – 7.

14. Harvey, L :“The power of Accreditation: viewer of Academics“ 
Workshop European Network for Quality Assurance in 
Higher Education, Accreditation Models in Higher Education 
Experience and perspective, printed by Multiprint, Helsinki, 
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الجهود لتطوير مجلة عالم الجودة ضمن مراحل  المنطلق نحاول بذل  الجميع إىل تحقيقه ، ومن هذا  التطوير هدف طموح يسعى 

التطوير والتحديث .

ف  ي بمستوى الأداء ، لتكون هذه المجلة المتخصصة نافذة معرفية للمستهلك ولكل العامل�ي
ة ، والر�ت ف نسعى لتقديم رسالة إعالمية متم�ي

ي توعية وإرشاد وتثقيف المجتمع بأسلوب سهل وبسيط حيث يتم إدخال زوايا جديدة 
بإدارة الجودة ، ويسعدنا إن نساهم بفاعلية �ف

للمجلة ومن ضمن تلك الزوايا » نبذة عن مؤتمر » كما نقوم من ضمن صفحات المجلة بتناول قضايا وشؤون المستهلك ، وال�ت تساهم 

ي الحفاظ عىل صحته وسالمته ، إىل جانب تعريفه بحقوقه وواجباته .
�ف

ي مجال الجودة وإجراءات وتقويم المطابقة ، ونأمل أن 
والتواصل معه بصفة مستمرة ، إضافة إىل ن�ش آخر التطورات والمستجدات �ف

ي مختلف القطاعات الحكومية والخاصة 
ي تعزيز ثقافة الجودة ورفع مستوى الجودة ) منتجات – خدمات – أداء ( �ف

تساهم هذه الجهود �ف

ي الوطن العر�ب .
ف المستمر ودفع عجلة التنمية �ف ة الأساسية للتطوير والتحس�ي ف باعتبارها الرك�ي

وإنه لمن دواعي �ورنا أن تلتقى وجهات نظر القراء الكرام اتجاه هذا التطور ، كما نأمل موافاتنا بما يرونه من مرئيات ومالحظات ، ونحن 

عىل استعداد تام لدراستها ، لتقديم أفضل خدمة إعالمية وتوعوية للقراء الكرام .

وختاماً نسأل الله سبحانه وتعاىل أن نكون عند حسن ظن الجميع ، كما ندعوه عز وجل أن يعيننا عىل إنجاز هذه الرسالة النبيلة وأن يكون 

تقان . أداؤنا أقرب ما يكون من الجودة والإ

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،،،

م .د. سعيد بن محود الزهراني
 

نائب رئيس تحرير المجلة 

2inarhazlas@   :  للتواصل
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الرؤية
بالتطوير والتدريب واالستشارات الفاعلة نقودكم إلى التميز

الرسالة
 نحن مؤسسة التقنية للتطوير واالستشارات وأنظمة الجودة أوجدنا أنفسنا لنكون معكم يف بدايات عملكم

التطوير والتحسني املستمر ألنظمتكم وهدفنا أن تكون  من خالل عملنا االستشاري  وبجانبكم يف مراحل 

 نظمكم اإلدارية هي األقوى ومنتجاتكم وخدماتكم هي األفضل لنصل سويا إىل عامل بال حدود من الجودة

.والتميز

خالل من  تطويرها  عىل  والعمل  عليها  والتدريب  الجودة  ألنظمة  االستشارية  خدماتنا  من  انطالقا   وذلك 

 مجموعة من الكوادر عالية املستوى وذات الخربات العالية يف شتى مجاالت التطوير والتدريب واالستشارات

.عىل أنظمة الجودة

طريقكم إلى التميز يبدأ مع مؤسسة التقنية

لالتصال بنا وطلب خدمات التدريب أو التأهيل واالستشارات ألنظمة الجودة
 جمهورية مصر العربية – العاشر من رمضان

                                              ت:•00201008415359
     موقعنا

  www.altaknyia.com

نية
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