


كلمة جملة عامل  اجلودة

مجل��ة عالم الجودة أول مجلة علمية عربية متخصصة بش��تى عل��وم الجودة كانت 
البداي��ة بفك��رة وهى أن يكون لنا بي��ت يأوي محبين الج��ودة بمختلف إنتمائتهم 
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يمسك بقلمه يوما ويواصل العطاء نرحب بكم جميعا في عالمنا عالم الجودة
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نكون المصدر األول في العالم العربي والعالم أجمع لعلوم الجودة وتطبيقاتها.

رؤيتنا

مجلة ع��امل الجودة مجلة علمي��ة دورية متخصصة تصدر عن مؤسس��ة التقنية 

للتطوير واالستش��ارات وأنظمة الجودة. أردنا بتواجدنا أن نكون أول مجلة عربية 
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وغريها من أنظمة الجودة وذلك من خالل:
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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 ش��تى مجاالت الج��ودة أخذت عىل عاتقها 

أمانة نرش ثقافة الجودة يف مجتمعات عربية باتت يف أش��د الحاجة إليها, حاملني 

لواء الجودة عاملنا ومهمتنا توصيله إىل أمتنا العربية والعامل أجمع.
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النشر التالية
سياسة النشر في اجمللة

طبيعة اجمللة، هو التخصص الفني والتطبيقي لكل 
ما يتعلق بتطبيقات اجلودة ونظمها اإلدارية، و اجمللة 
ملتزمة  بنش��ر املعلومة في ضوء هذه السياس��ة  
بش��رط أن تتحق��ق ف��ي املق��االت أو املوضوعات أو 

البحوث أو أي مشاركة الشروط اآلتية :
أن يكون املق��ال أو البحث من إعداد الكاتب   .1

نفسه.
أال يكون مت نش��ره في مجالت تشبه طبيعة   .2

النشر في مجلة عالم اجلودة.
توفر ش��روط املق��ال من الناحي��ة اللغوية و   .3

الفنية في املقاالت املرسلة.
توفر ش��روط البحث العلمي  في كل بحث   .4

مرسل إلى اجمللة.
تقب��ل اجمللة كل البحوث باللغ��ة العربية أو   .5

االجنليزية نظرا لطبيعة اجمللة العلمية.
أال يقل البحث أو املقالة املرس��لة إلى  اجمللة   .6
ع��ن صفح��ة واح��دة م��ن صفح��ات word و أال  
يزي��د عن 10 صفح��ات  بخط  حجم��ه16 مبا فيه 

الرسومات و اجلداول.
متنح األهمية للمقاالت املترجمة.  .7

أن تكون املقاالت و  البحوث في ضوء  طبيعة   .8
اجمللة العلمية و اإلدارية.

للمجلة احلق في نش��ر أو عدم نشر املقال أو   .9
البحوث املرس��لة إليها، مع إبداء األسباب لصاحب 

العمل من اجل التوضيح.
يفضل إرسال السيرة الذاتية  للمؤلف  .10

يتم إرسال املقاالت عبر البريد اإللكتروني التالي:
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اقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ
فـي هـــــــذا

العــدد

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

امل��ادة العلمي��ة يف هذا العدد و غريه تع��ود ملكيتها الفكرية لكتابه��ا 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(
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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



 والإإستشارات واأنظمة الجودة
تطوير
لل

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 اليت 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 للتحسني 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 

واالستشاريني واخلرباء العرب والعاملني.
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عودة إىل الفهرسة

على  أتت  ثانية  عامليا  حربا  اليابان  خاضت 
كل ما هو أخضر ويابس, حتى اإلنسان دمرت 
من  أثنني  فى  وقطعا  أشالء  فكان  كينونته 
وجنازاكى  هريوشيما  وهما  اليابانية  املدن 
كانوا  فإنهم  األخرى  املدن  فى  جنا  من  وحتى 
وأفكارهم  معنوياتهم  دمرت  بشر  كأشباه 
وللحقيقة  ولكن  أجسادهم.  بقيت  حني  فى 
كان هذا ما رأه البشر أمثالنا ....... إلننا والعامل 
هذه  من  سنوات  عدة  مرور  بعد  فوجئ  كله 
وشعب  جديد  من  تبنى  بدولة  املدمرة  احلرب 
وحضارة  ونهضة  األمم  بني  مكانته  يستعيد 
نعرفها  التى  اليابان  فكانت  جديد  من  تبنى 

التى  القصة  هذه  وكانت   ....... األن 
ما  ولكن  مننا  جدا  الكثري  يعرفها 
يعرفه القليلون أنه كيف مت هلم ذلك؟ 
أنهم  أم  واملشعوذين  بالسحرة  أتو  فهل 
وهنا   .....  ! والدجالني  بالعسكر  أتو 
عن  ختلت  اليابان  أن  التاريخ  يذكر 
باهليمنة  طموحها  وهو  نكبتها  سبب 
فتخلت   , العامل  هذا  على  قوتها  وفرض 
العسكرية  طموحاتها  كل  عن 
للحماية  كرها  أو  طوعا  وإستسلمت 
األمريكية .... ولكنهم وعلى اجلانب 
والتعمري  البناء  حنو  إنطلقوا  األخر 
التفكري  فى  وأكثروا  جهدا  وأعملوا 
علوم  وأساسها  اإلنطالقة  وكانت 

علماء  من  عدد  بدعوة  فقاموا  واإلدارة  اجلودة 
أعدائهم باألمس .... دعوا أعالم اجلودة وروادها 
وجوزيف  دمينج  إداورد  احلديث  العصر  فى 
واملديرين  املهندسني  بتعليم  ليقوموا  جوران 
اجلودة  فى  جديدة  أصوال  واملشرفني  والفنني 
إحتاد  من  رأسه  هرما  وبنوا  عليها  والرقابة 
كل  وقاعدته  اليابانني  واملهندسني  العلماء 
تربوا  والذين  احملرتفني  املهرة  والعمال  الفنني 
اجلودة  أصبحت  لقد  اجلودة.......  فكر  على 
إنها  بل   ...... للعمل  دائم  أسلوب  اليابان  فى 
اليابان  لذلك كانت   ....... أصبحت منط حياة 

من ضمن سبعة كبار فى عامل اليوم.
مصر......  ختوضها  عاملية  حرب  وبدون  واليوم 
من  الكثري  قلبت  عظيمة  ثورة  وبعد  ولكن 

قبلة  العظيم  الشعب  فيها وأعطت هذا  املوازين 
رئيس  أول  وصول  وبعد  للحياة......  جديدة 
فيها......  احلكم  سدة  إىل  منتخب  مدنى 
جديد  عصر  نبدء  أن  على  معقود  األمل  فإن 
وكل  اجلميع  فيه  يشارك  النهضة  من 
ما  يعرض  أن  اجلميع  وعلى  يستطيع  مبا 
بإنفسنا  نعرف  وهنا   .... يقدمه  أن  يستطيع 
..... حنن من  فنحن أهل اجلودة والعاملون فيها 
وجوران  دمينج  درب  على  ميشوا  أن  حياولون 
وكروسبى وفاجين بوم و بالدريج وإيشكاوا 
واساتذتها  اجلودة  رواد  من  الكثريون  وغريهم 
األيزو  منظمة  نهج  على  منشى  إننا  كما   ...

اجلودة  مناذج  من  كثرية  ومناذج  العاملية 
اجلودة  برقابة  يعملون  من  حنن  العاملية........ 
فنقدم  نظمها  بناء  على  والعمل  وتوكيدها 
الندوات  نعقد  حتى  أو  واإلستشارات  التدريب 
واملؤمترات واحملاضرات التوعوية والتثقيفية ... 
وموظفني  ومشرفني  وعمال  أفراد  الكثري  منا 
 ..... جامعني  أساتذة  و  ودكاترة  ومهندسني 
والشركات  واملؤسسات  املراكز  منا  كما 
وتطبيقاتها  وعلومها  اجلودة  فى  املتخصصة 
وجدارتها  كفأتها  منها  الكثري  أثبت  والتى 
حتى  بل  فحسب  احمللى  الصعيد  على  ليس 

على الصعيد العربى والدوىل.
من  وذلك  الكثري  نقدم  أن  نستطيع  حنن 
علمية  وندوات  تدريبية  برامج  تنظيم  خالل 

أن  خالهلا  من  نستطيع  اجلودة  فى  متخصصة 
والفنني  العاملني  من  نسبة  أكرب  إىل  نصل 
العادين  األفراد  وحتى  واملهندسني  واإلدارين 
يكون  للجودة  جديدة  وثقافة  فكرا  لنبنى 
أن  املمكن  ومن  التطبيق....  هو  األول  هدفها 
تغطى  متكاملة  منظومة  خالل  من  ذلك  يتم 
وتشمل مجيع أركان الدولة يكون هلا عدة 
وثقافة  كمفهوم  اجلودة  نشر  منها  أهداف 
كعلم  اجلودة  نشر   ..... املواطنني  مجيع  لدى 
تطبيقات  نشر  التطبيقات.....  من  الكثري  له 
اجلودة فى كل قطاعات العمل بالدولة سواء 
العامة منها أو اخلاصة...... وليكن أمامنا مثل 
السعودية  العربية  اململكة  قريب وهى 
تتوج  إسرتاتيجية  خطة  وضعت  والتى 
فى عام 2020 ميالديا هدفها أن تكون 
اجلودة مطبقة فى كل عموم اململكة 
نضع  ال  فلما  العام.......  هذا  حبلول 
ولننتهى  األن  من  خطتنا  مصر  فى  حنن 
لدينا  األمر  فإن   2020 العام  نفس  عند 
من  كبرية  قاعدة  لوجود  ويسري  سهل 
يوجد  كما  مصر  فى  باجلودة  املهتمني 
واملنظمات  الشركات  من  الكثري 
إختذو  اليابانيون  للجودة.......  املطبقة 
 ......... إستطاعوا  وبإرادتهم  قرارهم 
ونقول  منهم  أقل  لسنا  املصريون  وحنن 
 .......... وسننهض  وسننجح  سنستطيع 
الرسالة  هذه  من  رسالتى  مبلغ  اىل  أصل  وهنا 
وأتوجه اىل رئيس مصر املنتخب وأقول ............ 

سيدى الرئيس هل حتتاجنا اىل جوارك؟
جملة عامل اجلودة وأصالة عن نفسى ونيابة عن 
الشعب  نهنئ  اجلودة  عامل  جملة  حترير  فريق 
املصرى برئيسه املنتخب السيد الدكتور حممد 

مرسى رئيس مجهورية مصر العربية.
السادس  بالعدد  العزيز  قارئنا  نهنئك  كما 
فيه  ستطالعون  والذى  اجلودة  عامل  جملة  من 
أخبار  معنا  وتتابعون  اجلودة  عامل  فى  اجلديد 
فيها  وما اجلديد  العامل  معشوقتنا اجلودة حول 
من  جديد  عدد  فى  بكم  ومرحبا  فأهال   ......

عامل اجلودة.

سيدى الرئيس هل حتتاجنا اىل جوارك؟

أفتتاحية العدد

مهند�س / جمدى خطاب
رئيس التحرير

http://www.alamelgawda.com/
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اجلودة والإدارة
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نشأة اليوم العاملى للمواصفات

 العامل��ى 	 بالي��وم  الع��امل  يحتف��ل 

للمواصف��ات كل ع��ام ىف 14 أكتوبر. ىف هذا 

اليوم تكرم الجهود الت��ي يبذلها آالف الخرباء 

الذي��ن يقوم��ون بتطوي��ر املعاي��ري الطوعية 

ضم��ن منظامت وض��ع املعايري مث��ل اللجنة 

الكهروتقنية الدولية )IEC( ، املنظمة الدولية 

للتوحي��د القي��ايس )ISO( و االتح��اد الدويل 

 .)ITU( لالتصاالت السلكية والالسلكية

 إن الهدف من اليوم العاملي للمعايري 	

والصناعة  املنظمني  بني  الوعي  رفع  هو 

التقييس يف  واملستهلكني فيام يتعلق بأهمية 

االقتصاد العاملي.  

 لالحتفال 	 أكتوبر   14 تحديدا  اختري 

 25 مندوبو  تجمع   1946 عام  يف  أنه  حيث 

بلدا ألول مرة يف لندن ، وقرروا إنشاء منظمة 

القياىس.  التوحيد  تسهيل  عىل  تركز  دولية 

املنظمة  تشكيل  تم  أنه  من  الرغم  وعىل 

الدولية للتوحيد القيايس ISO بعد عام واحد 

العاملية  للمواصفات  يوم  بأول  احتفل  لكن   ،

عام 1970. 

	 الدولية املنظمة  ، تحدد  ىف كل عام   .

للتوحيد القيايس ISO موضوعا عىل أساس 

توحيد الجوانب الحالية. 

	 اختيار يتم  العامل  أنحاء  جميع  يف   .

هيئات  طريق  عن  املختلفة  األنشطة 

وطنية الحياء ذكرى هذا التاريخ.

التعاون العاملي للمواصفات
 

 The للمواصفات  العاملي  التعاون  تأسس 

عام  يف   World Standards Cooperation

2001 من قبل اللجنة الكهروتقنية الدولية 

القيايس  للتوحيد  الدولية  واملنظمة   )  IEC  (

  ) ITU ( واالتحاد الدويل لالتصاالت ) ISO (

 يشجع 	 للمواصفات  العاملي  التعاون 

عىل اعتامد وتنفيذ املواصفات الدولية القامئة 

عىل توافق اآلراء يف جميع أنحاء العامل ، ويحل 

القضايا العالقة فيام يتعلق بالتعاون يف العمل 

التقني للمنظامت الثالث. 

 من 	 عديدة  مبادرات  اتخذت  وقد 

منذ  للمواصفات  العاملي  التعاون  جانب 

تأسيسه ، مبا يف ذلك عقد ورش عمل والتعليم 

والتدريب ، وتعزيز نظام املواصفات الدولية 

يف عدة سياقات. 

 للمواصفات 	 العاملي  التعاون  ويؤمن 

من  متكن  أداة  هي  الدولية  املواصفات  أن 

به  ومعرتف  ومستقر  متناسق  إطار  وضع 

املامرسات  أفضل  واستخدام  للنرش  عامليا 

تدعم  التي   ، واالتفاقات  والتكنولوجيات 

النمو الشامل ملجتمع املعلومات. 

	 للمواصفات عىل العاملي  التعاون  ويعمل 

ضامن ان املنظامت الثالثة تعمل بشفافية 

، وتتجنب االزدواجية والتداخل يف العمل 

، بقدر اإلمكان. 

•  Standards زيادة كفاءة املواصفات

increase efficiency

قياس  عىل  تساعد  الدولية  املواصفات       

يف  الهدر  وخفض  الكفاءة  وزيادة  ومقارنة 

صلبة  قاعدة  تخلق  ألنها  أشكاله.  جميع 

ميكن من خاللها تطوير املنتجات والخدمات 

بشأن  عملية  توجيهات  وتقديم  املبتكرة 

واملنظامت  االقتصادات  تساعد  التي  القضايا 

عىل زيادة كفاءتها وفعاليتها لتلبية احتياجات 

عمالئها. كلام كانت كفاءة العمليات الصناعية 

املنافسة  للرشكات  اتاحت  كلام  والتجارية 

وبتكلفة  أكرث  ألسواق  أرسع  إنتاج   ، عامليا 

 ، االزدواجية  تجنب  عىل  تساعد  إنها  أقل. 

والسامح للرشكات والدول عىل االستثامر اكرث 

يف أولويات أخرى. 

 والمقصود من النص أعلاه لتقديم معلومات

 أساسية حول موضوع اليوم العالمى

 . للمواصفات لعام 2012

ليس هذا هو النص الفعلي للرسالة اليوم 

العالمى للمواصفات لعام 2012.

وسيتم اصدار هذا في منتصف العام. 

املراجع:

القياىس 	  للتوحيد  الدولية  املنظمة  موقع 

 www.iso.org

موقع التعاون العاملى للمواصفات	 

 	www.worldstandardscooperation.org 

 	 http://en.wikipedia.org/wiki/world

standards day

عالم المواصفات

مقالت ق�صرية فى عامل املوا�صفات

املهندس/ حسن منسي

http://www.alamelgawda.com/
http://www.alamelgawda.com/
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 مقاالت تقنية في الجودة

حتديات النفجار املعريف واجلودة التعليمية

ان التحديات املعارصة التي تعيشها دول العامل 

الي��وم مثل العوملة و التنافس��ية   االقتصادية  

واالنفجار املعريف  متثل فرص حقيقيه لتطوير 

مؤسس��اتها لتصبح قادرة ع��ىل دعم  التحول 

اىل مجتمع املعرفة ويعترب التعليم هو املرتكز 

األساس لتحقيق مجتمع املعرفة  الذي يعتمد 

عىل االستثامر يف رأس املال  البرشي  ولقد كان 

التعلي��م ذي الجودة العالية  من اهم  عوامل  

تح��ول الدول  املتقدم��ة  اقتصاديا  وحضاريا 

.واململك��ة العربية  الس��عودية  تنطلق اليوم 

اىل مرحلة جديدة يف تاريخها التعليمي  تركز 

فيها عىل الجودة  والوصول اىل مستويات أداء 

اعىل للمؤسس��ات التعليمية  بعد ان حققت 

ولله الحمد انجازات كبرية يف املراحل السابقة  

تتمث��ل يف تعزيز مكانة التعلي��م يف املجتمع  

وزي��ادة  وع��ي املجتمع بأهميت��ه  باإلضافة 

اىل تحقيق التوس��ع  واالنتش��ار للمؤسسات 

التعليمي��ة  مبا يضمن  توفر ف��رص االلتحاق 

للتعليم  لجميع األطفال يف اململكة .

خ�صائ�س جمتمع املعرفة
مجتم��ع املعرف��ة ال��ذي يس��تخدم املعرفة 

كمورد اس��ايس للتنمي��ة االقتصادية  مجتمع 

يس��تخدم أفراده تقنية املعلومات  ووس��ائل 

االتص��ال الحديث��ة كأدوات أساس��يه لإلنتاج 

واالتصال  واإلبداع مجتمع يس��تخدم افراده  

مهارات التفكري العليا لحل املش��كالت القامئة 

للوصول لحقائق جدي��ده  ثم تطرقت لدورة 

املعرفة  ومكونات  مجتمع املعرفة  يركز عىل 

االس��تثامر يف اإلنسان  وعىل تقنية املعلومات  

واالتص��ال ولق��د ادركت  حكومتنا الرش��يدة  

ذل��ك  فخصصت مبالغ طائله الس��تثامرها يف 

العنرص البرشي.

تعن��ي  تحقي��ق  التعلي��م  الج��ودة يف  و    

اكتساب الطالب والطالبة للمعارف واملهارات  

والس��لوكيات  واالتجاه��ات  املطلوب��ة  من 

خ��الل املدرس��ة املتعلمة  الت��ي تعتمد عىل 

املعاير وتقويم األداء والتحسني املستمر  وهو 

يركز عىل نواتج التعلم  وجعل املتعلم  محور 

االرتكاز لعملية التعليم  والتعلم نفسها. 

خ�ص��ائ�س التعليم  ذي اجلودة 
العالية 

يركز ع��ىل النواتج  وتعل��م الطالب   .1

واكتسابه  للكفايات املطلوبة

التج��دد  بفاعلي��ة م��ع  يس��تجيب   .2

املستمر  الحتياجات  املجتمع 

يواكب التجدد املستمر للمعرفة   .3

الرتكيز عىل احتياجات  املتعلم      .4

الرشاك��ة  املجتمعي��ة يف العمليات   .5

التعليمية 

خفض التكلفة والجهد وتقليل الهدر   .6

يف الوقت  واملوارد وغريها 

تعزيز مبدا التعلم مدى الحياة   .7

االعتامد عىل املعاير ملختلف عنارص   .8

العملية التعليمية ولنواتج تعلم الطالب التي 

تح��دد ما يعرفه  ويس��تطيع عمله يف مراحل 

دراسته كلها

تقويم نواتج عملية التعلم باالعتامد   .9

عىل معاير  أدوات القياس الدقيقة 

التقوي��م الفع��ال  لجمي��ع عن��ارص   .10

العملية التعليمية  

التحسني املستمر املبني  عىل التقويم    .11

لنواتج مختلف عنارص العملية التعليمية 

التحفيز  واملحاسبية  .12

افرتاضات  اساسيه للتعليم ذي الجودة 

ان جمي��ع الط��الب يس��تطيعوا ان   .1

يتعلموا مبستويات اعىل 

التدري��ب وف��ق معاي��ر واه��داف    .2

محددة وواضحة 

تطبي��ق الربامج  واملامرس��ات  التي   .3

تضم��ن اتق��ان جمي��ع الط��الب للمع��ارف 

واملهارات األساسية

مراقب��ة وتقوي��م  فعالي��ة  الربامج    .4

وتعديلها عند الرضورة   

الرتكيز ع��ىل جميع فئ��ات  الطالب   .5

ذوي  او  العادي��ن   او  املتفوق��ني  س��واء 

االحتياجات  الخاصة

العمل عن طريق الفريق ألنه  يحقق   .6

نجاح اكرب من العمل الفردي

التعليم  جتوي��د  ا�ص��راتيجية 
املدر�صي 

مشاركة املعلمني والجهاز اإلداري يف   .1

اتخاذ القرار من خالل طرق حل املشكالت 

تشجيع املامرسات املبتكرة   .2

بقلم اأميمة عبداهلل الأحمدي

http://www.alamelgawda.com/
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التعرف عىل عوائق النجاح  وإزالتها   .3

تبن��ي مفه��وم املدرس��ة املتعلم��ة   .4

املتمركزة  حول الطالب

توفري الفرص للتطوير املهني املستمر   .5

تفعيل املشاركة املجتمعية الفعالة   .6

تفعيل مجتمعات  التعلم املهنية من   .7

خالل التواصل املس��تمر ب��ني املعلمني داخل 

املدرس��ة ومع املعلمني  يف امل��دارس األخرى 

حول افكار وإجراءات التحسن املستمر وحل 

املشكالت 

وج��ود عمليات  واضح��ه  ومحدده   .8

لجميع البيانات وتفس��ريها  الس��تخدامها  يف 

اتخاد القرار وحل املشكالت

تش��جيع جميع العاملني عىل التعلم    .9

والتطور املهني املستمرين

امن��وذج للتعل��م  للقرن الح��ادي والعرشين 

للطالب واملعلمني واملناهج واملدارس

الطالب

متمكن��ون  م��ن  امله��ارات األكادميي��ة التي 

تتطلبها  مقررات املناه��ج املركزية - اللغات  

والعلوم  والرياضيات  وخالفها 

متمكن��ون  من  مه��ارات التفكري العليا  مثل 

مهارات التفكري الناقد االبتكار –حل املشكالت 

– االتصال 

يظهرون مرون��ة كافية وقابلي��ة للتكيف مع  

بيئ��ات  التعليم والتدري��ب والعمل واإلبداع  

فيها  -مواطنون رقميون املعلمني

خرباء دامئي التعلم  

يطبقون متغريات   النظرية البنائية  والتصميم 

التعليم��ي بفعالية-متمكن��ون  م��ن مهارات 

دمج التقنية ومهارات تعزيز التنوع  والتعلم 

التعاوين يف بيئات التعلم املختلفة 

ق��ادرون عىل تصميم بيئ��ات  تعلم متمركزة 

حول املتعلمني وممكنه ملهارات  التعلم الذايت 

والتعلم مدى الحياة

املناهج
مناهج متكاملة وغ��ري خطيه تتصف باملرونة  

وتركز عىل املوضوعات الكربى 

تعتم��د عىل املعاير العاملي��ة يف بناء املحتوى 

وتصميم خربات التعلم 

تهي��ئ ف��رص حقيقي��ه للتعل��م  والتحصيل 

والتميز لجميع الطالب 

متثل  اساس��اً متين��ا لتنمية مه��ارات التفكري 

ومهارات الحياة ومهارات انتاج املعرفة وبنائها  

املدا ر�س
تركز عىل تنمية الش��خصية املتكاملة للمتعلم 

يف الجوانب القيمي��ة واألخالقية  والفكرية و 

االجتامعية  والثقافية  -منظمة متعلمة تعمل 

ع��ىل تصميم بيئات وخ��ربات تعلم  حقيقية 

عالي��ة الجودة وفقا للمعاي��ر العاملية لجميع 

الط��الب -متتلك القدرة عىل القي��ادة الذاتية  

ومعتمدة  وفقاً للمعاير العاملية

تعزز الرشاكة الفكرية واملؤسس��ية  واألرسية 

واملجتمعية

وبن���اء ع��ىل ذل��ك كان لزاماَ علينا الس��عي 

إلخراج واق��ع تعليمي متقن ناج��ح يف تلبية 

احتياجات س��وق العمل ومتطلب��ات التنمية 

البرشي��ة املس��تقبلية  للوص��ول اىل  قاع��دة 

وطني��ة تدع��م الوطن يف ع��دة جوانب منها 

العلمية واملهنية والفنية والتقنية ، قادرة عىل 

تلبية االحتياجات املستقبلية 

 مقاالت تقنية في الجودة

http://www.alamelgawda.com/
http://www.alamelgawda.com/
http://www.altaknyia.com/tak/


12
جملة عامل اجلودة / العدد السادس يوليو 2012

عودة إىل الفهرسة

تعد الهندس��ة الصناعية وإلداري��ة مجاال مهنيا 

واس��عا يهتم بدراس��ة وتحليل وتصميم وإدارة 

النظ��م والعملي��ات املتكاملة لتنظي��م املوارد 

األساس��ية ىف اإلنتاج - الب��رش واملواد واملعدات 

واملعلومات - لتحقيق أهدام محددة. وقد أدى 

التزايد ىف تعقيد املنظامت الصناعية والخدمية 

الحديثة وتأكيدها عىل الجودة وزيادة الفعالية 

واإلنتاجية من خالل عمليات األمتتة والحوسبة 

إىل زي��ادة الطلب عىل جيل جديد من خريجى 

الهندس��ة الصناعية. وعىل الرغ��م من أن هذا 

التخصص حديث نسبيا تطور عىل مدى العقود 

الثالث��ة املاضية، إال أنه قد أصبح بالفعل واحدا 

من أكرب املجاالت الهندسية وأرسعها منوا.

الركائز األساسية للهندسة الصناعية 

1.  الجودة

2.  تخطيط ومراقبة االنتاج

3.  بحوث العمليات

4.  التصميم والتصنيع بأستخدام الحاسب 

االىل

5.  االقتصاد الهندىس

هدف برنام��ج الهندس��ة الصناعية  .1

واإلدارية

تأسس برنامج الهندس��ة الصناعية واإلدارية ىف 

األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البح��رى عام 1994 إلع��داد خريجني للعمل ىف 

العديد من املجاالت. ويعدهم الربنامج للعمل 

ىف الوظائف الفنية واإلدارية التى تتطلب أسس 

س��ليمة لتطور مهنى يس��تمر طوال الحياة ىف 

الهندسة مامرسة وبحثا وإدارة. وقد تم تصميم 

الربنام��ج بعناي��ة وتحديثه ليتفق م��ع املعايري 

الهندس��ية الحديث��ة 2000 التى ص��دق عليها 

مجلس إدارة

 Accreditio Board for Engineering and 

Technology )ABET

ىف أول نوفمرب 1997.

والهدف األساىس للربنامج هو إعداد خريج:

• ليمتل��ك القدرة عىل تصميم وتطوير وتطبيق 

وتحس��ني النظ��م املتكاملة التى تض��م البرش 

واملواد واملعلومات واآلالت والطاقة.

• يتفهم العالقات الهندس��ية بني املهام اإلدارية 

م��ن تخطيط وتنظيم وقي��ادة ورقابة والجانب 

اإلنساىن ىف اإلنتاج والبحث ومنظامت الخدمات.

• يتفهم ويتمك��ن من التعامل مع تكامل نظم 

اإلدارة ىف سلس��لة م��ن البيئ��ات التكنولوجية. 

وتقع مس��ئولية تحقيق هذا الهدف عىل هيئة 

التدري��س املكونة من مهندس��ني ع��ىل درجة 

عالية م��ن الكفاءة والخربة ىف إدارة الهندس��ة 

واألنشطة التكنولوجية.

الهندسة الصناعية :- إستهدفت :-

1. تحلي��ل الحاجات الرضوري��ه للنظام وإلغاء 
الغري رضورى منها .

2.  إلغ��اء الوقت غري الرضورى من هذا العمل 
وإقتصار زمن العمل عىل العمل فقط .

3.  تحدي��د الزم��ن النمطى لتحدي��د العامله 
والطاقه ومعرفه الس��عر الدقيق للمنتج وذلك 

للدخول ىف املناقصات .

4. عمل دراسه للعمل )work study ( لتبسيط 
العم��ل وتحقيق ط��رق كف��اءة وفاعليه وأقل 

. ) motion study ( تكلفه واسمها السابق

 Frank ومن قام بتحديد هذه املس��ميات هو

Gelberth وقد عارص tailor ولكنه توس��ع ىف 

دراس��ة اإلدارة العلميه بعده حيث قام بدراسة 

تفصيليه )motion study( عام 1880 ثم أنشأ 

micro motion study وق��ام بتقس��يم ه��ذا 

العمل وسامه ) ثربلج ( وهىمقلوب )جلربث (

 , كل منها تهتم بدراسة أسباب عدم الحركة أو 

الحركه الدقيق��ه . وكان لزوجته ليليان جلربث 

أثر واضح ىف الدراسات اإلجتامعيه 

 Gantt ثوتيولوج��ى ( . وأىت من بعدها العامل (

الذى اهتم بدراس��ة الجدولة وه��و من إبتكر 

خريط��ة Gantt لجدولة املرشوعات أو املهام ) 

 . ) Gantt chart

ثم أىت بعد ذلك العامل Schewart الذى بحث 

 مقاالت تقنية في الجودة

الهندسة الصناعية واإلدارية

مهندس/ محمد مصطفى

http://www.alamelgawda.com/


13
جملة عامل اجلودة / العدد السادس يوليو 2012

عودة إىل الفهرسة

ىف إدارة الجودة وأس��س مايسمى ب )spc( أى 

الضبط اإلحصاىئ للعمليات

Statistical process control . 

دور املهندس الصناعى

إن أه��م العوام��ل الت��ى تدع��م التنمية هى 

الدرج��ة التى يص��ل إليها التقدم ىف الهندس��ة 

والتكنولوجيا. فاملهندس��ني هم البناه والفاعلني 

وصن��اع القرارات. وليس م��ن مجال تتضح فيه 

ه��ذه الحقيقة أكرث م��ن الهندس��ة الصناعية. 

فاملهندس��ون الصناعيون اليوم هم املهندس��ني 

القادري��ن عىل تصمي��م وبن��اء واإلرشاف عىل 

وإدارة واس��تخدام النظم وتحقيق التكامل بني 

وظائفها. فاملهندس الصناعى يجمع بني قدرات 

املهن��دس واملدير. وه��و يعتمد ع��ىل املعرفة 

بالرياضيات وعلوم الهندسة الفيزيائية والفنية 

باإلضافة إىل اإلدارة والعلوم السلوكية لىك يقوم 

بدوره ىف حل املش��كالت واإلب��داع والتصميم 

والتنس��يق وإيجاد التكامل ب��ني األنظمة. ومن 

هن��ا يعمل املهندس الصناع��ى ىف كافة مراحل 

العملي��ات الصناعي��ة والصناع��ات الخدمي��ة 

وال��وكاالت الحكومي��ة. فه��و يق��وم بتصميم 

وتنس��يق التصمي��م ىف املصن��ع والنظ��م التى 

تتضمن البرش واآلالت ونظم تداول املواد الخام 

ونظم املعلومات والنظم التى يتم التحكم فيها 

باستخدام الحاسب ونظم الجرد. وباإلضافة إىل 

ذلك، فإن��ه يقوم بتحلي��ل التكاليف والجدوى 

االقتصادي��ة والقدرات واالحتياج��ات البرشية 

ومقاييس العمل والعامل��ة والنامذج الرياضية 

للنظ��م. وتوف��ر الخلفي��ة والخ��ربة والتدريب 

للمهندس الصناعى معرفة واس��عة باملش��اكل 

الصناعية.

مجاالت الهندسة الصناعية

تشتمل مجاالت الهندس��ة الصناعية عىل أربع 

حلقات إنتاجية مرتابط��ة ومتكاملة مع بعضها 

البعض. وتضم هذه الحلقات العديد من مهام 

املهن��دس الصناع��ي، حي��ث يقوم باس��تخدام 

الوس��ائل الهندس��ية الفنية والطرق التحليلية 

والتجريبي��ة للوص��ول إىل الحل��ول املثىل لهذه 

األع��امل. وميك��ن إيج��از هذه امله��ام بوصف 

مخترص فيام ييل:

 

:Product املنتج

يقوم املهندس الصناعي بدراسة تحليلية للمنتج 

يف مرحلتي متطلبات السوق والتصميم .

:Marketing Research أبحاث التسويق

دراس��ة الجدوى االقتصادية لإلنت��اج الصناعي 

حيث يتم تقدير كل من التكلفة وحجم السوق 

باإلضاف��ة إىل حس��اب طاقة املصن��ع وربحية 

املرشوع الصناعي. وكذلك دراس��ة املتغريات يف 

مواصف��ات املنتج ومن ثم وضع قواعد لتقييس 

هذه املواصفات وتبسيطها..

 Product املنت��ج  وتطوي��ر  تصمي��م 

:Development and Design

يقوم املهندس الصناعي بتصميم املنتج ودراسة 

موثوقيت��ه وتكلفته وقابليت��ه لإلنتاج. باإلضافة 

إىل اختيار املواد وعوامله اإلنس��انية ودراس��ة 

متغريات املواصفات ووضع القواعد القياس��ية 

والتوصيف.

Production Process عمليات اإلنتاج

يق��وم املهن��دس الصناع��ي بتصمي��م عمليات 

اإلنتاج األساسية املثيل للقيام بالعملية اإلنتاجية 

وتشمل:

1.  دراس��ة قرار اإلنتاج أو الرشاء لجزء أو 

أجزاء من املنتج.

2.  دراسة عمليات اإلنتاج واختيار العملية 

3.  اإلنتاجية املناسبة.

4.  دراسة وتحليل العمل وأزمنته القياسية 

5.  التخطيط لعمليات اإلنتاج وتسلس��لها 

املنطقي ووضع جداول تسلسل العمليات 

ومخططات مسار حركة اإلنتاج والتجميع 

6.  دراس��ة وسائل الفحص وضبط الجودة 

ووضع أس��اليب مخطط��ات الرقابة وأخذ 

العينات.

7.  تحدي��د الكمي��ات املطلوبة من املادة 

الخ��ام والعاملة وذلك باس��تخدام الطرق 

التجريبية والتحليلية واملحاكاة.

8.  اختي��ار املع��دات واألدوات ومعدات 

املناولة ونظمها

Workplace Design تصميم موقع العمل

يقوم املهندس الصناعي باألعامل اآلتية :

1.  اختيار املكان

2.  تحلي��ل واختيار املوقع األمثل للمصنع 
أو العمل أو مكان الخدمة.

3.  تصميم خطوط اإلنتاج واملوقع

4.  تخطيط حركة اإلنتاج ومواقعها.

5.  تحليل توازن خطوط اإلنتاج والتجميع.

6.  تحدي��د مراك��ز العم��ل واألنش��طة 
املساندة لإلنتاج

تحدي��د متطلبات املبن��ى وخدماته   .1

ومنافع��ه لعملي��ات اإلنت��اج والعوام��ل 

اإلنسانية ومتطلبات السالمة.

تحديد متطلب��ات الصيانة للمعدات   .2

واألدوات واملوقع.

Production اإلنتاج

 مقاالت تقنية في الجودة
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يق��وم املهن��دس الصناعي بتخطي��ط وجدولة 

ومراقبة اإلنتاج عىل النحو التايل:

التخطي��ط إليجاد مع��دالت اإلنتاج   .1

بواس��طة ط��رق التخطي��ط ع��ىل املدى 

املتوسط.

وضع جداول اإلنتاج.  .2

األولي��ة  امل��واد  مخ��زون  مراقب��ة   .3

واملنتجات النهائية.

تحديد أس��اليب الرقابة عىل اإلنتاج   .4

وأداء العاملة.

تحديد أس��اليب الرقاب��ة عىل جودة   .5

املنتج.

بعض إهتاممات املهندس الصناعى الحديثة 

العلوم االنسانية  •

هذا املوضوع يجعل الهندسة الصناعية منفردة 

نوع��ا ما ع��ن باق��ى إختصاص��ات أو مجاالت 

الهندس��ة. يجت��از املهن��دس الصناع��ى بعض 

ال��دروس ىف علم النف��س و علم اإلجتامع حتى 

يس��اعدهم عىل فهم مواضيع مثل إدارة البرش 

وأيضا تس��اعدهم مث��ل هذه الدراس��ات عىل 

فه��م كيفيّة التعام��ل مع هذه املس��ائل.ومن 

مساحات اإلهتامم األخر للمهندسني الصناعيني 

هو تحديد كم عدد العاّمل أو الناس املطلوبني؟ 

وهل ه��ذا العم��ل أو هذه الوظيفة مناس��بة 

لعامل من الب��رش ؟وهل العملية آمنة؟ ما هى 

نح لهذا العمل؟  درجة الدفع التى يج��ب أن متمُ

هل يتطلّب العمل مزيدامن التدريب للعاملني 

؟ وهل هناك تواصل جيّد بني اإلدارة والعاملني؟

إحتياجات القّوة العاملة •

لفهم إحتياج��ات القّوة العاملة يجب أن يفهم 

املهندس الصناعى بطريقة كبرية دراسة الوقت 

, دراسة الحركة ) حركة العاملني وغريها.(.ومن 

خالل سياسة الرشكة ىف وضع مناذج أداء العمل 

يتم إختيار واحدة.

دراسة الحركة •

كل عم��ل أو عمليّة ميكن تقس��يمها إىل عنارص 

عمل أساس��يّة , وقد وجدت عائلة جلربيث أن 

هذه الحركات ال� 17.تحتاج إىل الوقت الدقيق 

املطل��وب إلمتام كل حركة ، وال��ذي الميكن أن 

يتغرّي.

إن القواع��د التى تس��تخدم ىف دراس��ة الحركة 

تح��اول مس��اعدة الش��خص أو العام��ل حركة 

متوازن��ة ومتزامنة.مث��ال: ال يج��ب إس��تعامل 

دّواس��ة القدم إال عندما يجلس العامل. كذلك 

يجب أن تكون بيئة العمل أو العاّمل مناس��بة 

وجيدة حتى تصلح لكفاءة العمل،مثال يجب أن 

تكون األدوات مثبّتة إلزالة .

ولإلبقاء عىل الرشكة يف حدود املنافسة الحقيقية 

الب��د من مواصلة زيادة س��عة اإلنت��اج و أيضا 

تقلي��ل التكلفة ، لذلك فإن الهندس��ة الصناعية 

ت��أىت بالجديد م��ن التحس��ينات و التطوير يف 

العمل بش��كل مستمر وعىل مدار وقت العمل 

كوسيلة لبقائها يف دائرة املنافسة الفعالة .

دراسة الوقت •

توفر الهندس��ة الصناعيّة معيار أو ميزان عادل 

حتمل لكل عمليّة، وبدون وجود معيار محّدد  ممُ

سوف تجد الرشكات صعوبة ىف تحديد املصطلح 

املعروف ب� Lead-time عىل منتجاتها .

وعن طري��ق التقديرات ف��إّن %12 من تكلفة 

الرشك��ة الكليّة يأىت من العاملة املبارشة وهناك 

%43 من التكلفة تأىت من سعر أو تكلفة املاّدة 

.overhead �ويذهب ال %45 الباقون ىف ال

إن املقاييس س��يتم وضعها ل��كل جزء أو ىشء 

ىف الرشك��ة ليس فق��ط العمليات الت��ى تقوم 

بها العاملة املبارشة, وس��وف تكون الهندس��ة 

الصناعيّ��ة مش��اركة أيض��ا ىف تحلي��ل ووض��ع 

��غل املكات��ب أيضا.ويتم رصف  املقايي��س لشمُ

الوقت الكايف لدراس��ة الحس��ابات التي تسببها 

التأخريات التى ال ميكن تجّنبها .

إن الوق��ت الضائع أو املبّدد كمثال : ىف البحث 

ع��ن األدوات لن يوض��ع ىف املعاي��ري النهائيّة، 

والتوقّع س��يكون عىل أس��اس أن مكان العمل 

سيكون مصّمام ليكون مالءما للعمل و سيكون 

خاىل م��ن أى مظاهر للتبدي��د، وبوضع معايري 

فّعالة,تتمكن الرشكة م��ن تحديد ما إذا كانت 

عدد القّوة العاملة مناس��بة للعام القادم. وقبل 

تأس��يس املعايري يجب أن تك��ون الرشكة ملّمة 

بالس��عة الحالي��ة واإلحتياجات إىل مس��اعدة 

إضافيّة.

مضمون الهندسة الصناعية

واس��ع  مج��االً  الصناعي��ة  الهندس��ة  تعت��رب 

لالختيارات. فمجاالت الهندس��ة االخرى تطبق 

عىل نطاق��ات معينة ومحددة جداً. الهندس��ة 

الصناعي��ة تعطي��ك الفرصة ألع��امل مختلفة. 

والسمة املميزة للهندسة الصناعية هى املرونة 

الت��ي تقدمها. فس��واًء كان املرشوع هو تقصري 

طول لعبة القطار يف مدين��ة املالهي، أو جعل 

غرف��ة العملي��ات أك��رث إنس��يابية، أو توزي��ع 

املنتجات يف دول العامل، أو صناعة سيارات ذات 

مواصفات أعىل، فكلها تهدف اىل توفري االموال 

للرشكات مع رفع كفائتها.

وحي��ث ان ال��رشكات الي��وم تتبى فلس��فات 

التطوير املس��تمر لالنتاجي��ة والجودة لتتمكن 

من مواجهة تحديات السوق العاملية املنافسة، 

بات��ت الحاجة اىل املهن��دس الصناعي متزايدة. 

ملاذا؟ ألن املهندس��ني الصناعيني هم املهندسني 

الوحيدين التي تلقوا تأهيالً ليكونوا متخصصني 

يف تحسني االنتاجية والجودة.

فمهمة املهندس��ني الصناعيني هي ايجاد طرق 

أفضل الداء األعامل. فهم يهندس��ون العمليات 

والنظم التي تحس��ن من الج��ودة واالنتاجية. 

ويعملون عىل تقليص الهدر يف الوقت، واملال، 
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وامل��واد، والطاقة وغريه��ا. واألهم من ذلك ان 

املهندس��ني الصناعني يوفرون امل��ال للرشكات، 

وهذا هو السبب الذي يدفع الرشكات لتوظيف 

املهندس��ني الصناعي��ني وم��ن ث��م ترقيتهم اىل 

مناصب ادارية.

يق��ول ج��ون س��اميولس نائ��ب رئي��س رشكة 

Norfolk Southern “املهن��دس الصناعي هو 

م��رادف ملكام��ل النظم – مبعن��ى اخر- املفكر 

يف الص��ورة الكب��رية. فهو موظف يق��وم باخذ 

م��ا هو موجود اليوم ويض��ع التصور لكيفية ما 

يج��ب أن يكون عليه يف املس��تقبل. فكثري من 

املهندس��ني يخي��ب أملهم يف املج��ال الهنديس 

النهم ينشغلون بعمل واحد أو ينتهي بهم االمر 

بالعمل ع��ىل الة التصنيع املوئتمتة كل الوقت، 

دون أن يخرج��وا لبيئة املصن��ع او بيئة العمل. 

وهذا ما اليجب أن يحدث للمهندس الصناعي. 

فاملهندسني الصناعيني يقضون معظم وقتهم يف 

بيئة العمل الحقيقة، ويقدمون الحلول العلمية 

للمشكالت بدالً من الحلول املؤقتة”.

كثري م��ن الناس ينخدعون مبفه��وم “ املهندس 

الصناعي”. فكلمة الصناعي��ة ال تعني التصنيع 

فق��ط. فه��ى تحم��ل يف محتواها أيض��اً مجال 

الخدم��ات كصناعة. وقد عرف منذ مدة طويلة 

أن املهندسني الصناعيني لديهم التأهيل لتحسني 

أط��ر التصنيع. ولكن الي��وم أصبح مفهموماً أن 

هذه املهارات نفس��ها ميكن أن تسهم يف تطوير 

و تحس��ني االنتاجية والج��ودة يف مجال صناعة 

الخدمات.

تقول ترينا نوكس مديرة قس��م أداء العمليات 

الجراحي��ة لدى VHA “ أي ش��خص يحتاج اىل 

مس��اعدة يف دراس��ة العملي��ات الجراحية، أو 

املس��اعدة، أو إع��ادة تصميم قس��م العمليات 

الجراحي��ة، فإنن��ا نق��وم به��ذه املهم��ة. نقوم 

بالزي��ارات امليداني��ة للمستش��فيات، ونق��وم 

باملالحظ��ات واملقابالت لنفه��م تدفق املرىض 

لغرف العمليات وذلك ملساعدة الجراحني فهم 

مس��تويات أدائهم”. نوكس تثق بان دراس��تها 

للهندس��ة الصناعي��ة مثل��ت العامل االس��ايس 

لنجاحه��ا يف عمله��ا اليوم، وتق��ول “ أعتقد أن 

تركيز النظام عىل الهندسة الصناعية مهم جداً”.

من مشاهري الهندسة الصناعية العامل : دمينج 

                  العامل : دمينج 

اجمالا يعمل المهندس الصناعي لتحقيق:

أعلى ربح )أقل تكلقة(

إرضاء العميل )أعلى جودة(

--أنت ...

 هل عندك القدرة عىل العمل الجامعي وبروح 

الفري��ق الواح��د؟، هل أنت ق��ادر عىل العمل 

الجاد وتحت ضغط قلة الوقت؟

 هل تس��تطيع انتاج مش��اريع هندسية مميزة 

؟ ه��ل عن��دك القدرة ع��ىل التفك��ري االبداعي 

والخالق خالل وقت االمتحان؟ 

هل تحب متضية الوقت يف البحث والتفتيش يف 

املراجع واالنرتن��ت عن تصاميم و قضايا ادارية 

هندسية؟

 ه��ل أنت ع��ىل اس��تعداد لتقديم ومناقش��ة 

أفكارك يف مش��اريع تطبيقية للمواد التدريسية 

أمام الجامعة وباستخدام الحاسوب كأداة عرض 

مع االلتزام بالوقت ؟ 

ه��ل عن��دك املي��ول للخ��روج والبح��ث عن 

املشكالت والقضايا املوجودة فعلياً يف الرشكات 

واملصانع املحلية واعتبارها قضايا للدراسة؟ 

 أخريا...

 ه��ل أنت ج��اد يف تطوي��ر ذات��ك ومهاراتك، 

والتعلم من أخطاءك، وتحدي الفش��ل املتكرر 

للوصول اىل الهدف؟ مهام كانت اجابتك فعندما 

تكون يف الهندسة الصناعية ستتعلم كيف تفعل 

كل هذ، وايضاً س��تصبح عندك أس��س و معاير 

خاصة الدارة حياتك، حيث ستتعلم كيف تنظم 

حياتك ووقتك وتحدد أولوياتك، وستسعى دامئا 

نحو التحس��ني والتطوير لتكون حياتك املهنية 

والعملي��ة معطاءة و ذات مخرج��ات متميزة، 

فيصب��ح التخطي��ط والتفك��ري العم��يل املبدع 

طريق��ك يف ادارة وتنظيم مش��اريع يف مختلف 

املجاالت.
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 مقاالت تقنية في الجودة

ملاذا تريد تطبيق اإدارة اجلودة ال�شاملة ؟

أصبح مدخل إدارة الجودة الشاملة وصوالَ للتوافق مع متطلبات األيزو 9000 رضورة 

ملحة ملنظامتنا العربية يف مواجهة تكنولوجية واقتصادية عاملية

لذا من العوامل التي جعلت املنظامت تفكر يف تطبيق إدارة الجودة الشاملة  ماييل 

مفهوم إدارة الجودة الشاملة :

ما  وإذا   ، حداثة  اإلدارية  املفاهيم  أكرث  من  الشاملة  الجودة  إدارة  مفهوم  يعترب 

واملربمجة  الجذرية  التغيريات  إلحدات  قوية  فرصة  سيشكل  فإنه  تطبيقه  أحسن 

داخل املنظمة .

جميع  يف  األفراد  بها  يقوم  التي  الوظائف  جميع  الشاملة  الجودة  إدارة  وتعني 

املستويات اإلدارية يف التنظيم منذ البدء يف اإلنتاج 

) سواء سلعة أم خدمة ( حتي االنتهاء منه . وهي شاملة لتأثريها عىل كل يْش يف 

املنظمة وشمولها كل فرد يف التنظيم من أعىل الهرم اإلداري إىل أسفله وهي كلية 

ألنها تتطلب االلتزام واملامرسة يف كل نشاطات املنظمة ومن العاملني كافة .

وقد اختلف الكتاب حول تعريف محدد لهذا املفهوم ، إال أنهم اتفقوا حول بعض 

جوانبه األساسية ، ومن هذه التعريفات :

دكتور �صعيد بن حمود الزهرانى
نائب مدير اإدارة ا�سرتاجتية اجلودة امل�ستقبلية للمملكة

الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة

http://www.alamelgawda.com/
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أثبتت ال��ع�ديد من ال��دراس��ات أن الجودة املتدنية تك�لف املنظمة كثريا ، 

وقد تصل تك�لفتها إل�ى %30 م�ن التك�لفة الكلية ل�إلنتاج . وتش���مل ه�ذه 

التكالي��ف تك�لفة التالف وتكلف��ة التصحيح التي تتكبدها املنظمة أو مقدم 

الخدمة .

كام تشمل أيضاً التكلفة التي تتحملها املنظمة وتصيب سمعتها بسبب املنتج 

الردىء باختصار تتمثل هذه التكاليف يف اآليت :

• يتم 	 التي   , الجودة  مشاكل  نتيجة  املنظمة  تتحملها  التي  التكاليف 

اكتشافها قبل بيع املنتج أو قبل تقديم الخدمة إىل املستهلك . مثال 

ذلك , تكلفة البضائع تامة الصنع غري املطابقة للمعايري املحددة , كذلك 

السلع التي يجب إتالفها أو إعادة تصنيعها . هذا باإلضافة إىل مشاكل 

اإلنتاج العديدة األخرى التي تكتشف قبل بيعها إىل املستهلك .

ويف مجال تقديم الخدمات , وجد أن املصارف تتحمل تكلفة عالية بسبب 

, إضافة إىل تكلفة  كشوف حسابات غري واضحة قبل إرسالها للمستفيدين 

األوراق يف آالت الطباعة , وتكلفة ضياع كشوفات ومستندات أثناء انتقالها 

من قسم إىل آخر , وتكلفة تعطيل األجهزة املستخدمة )كأجهزة الحاسوب( 

وما تسببه من تأخري يف تقديم الخدمة الالزمة بالوقت املناسب.

• التكاليف التي تتحملها املنظمة الناتجة عن انزعاج العميل , وفقدان 	

الثقة باملنتج أو الخدمة املقدمة . وقد يرتتب عىل ذلك مشاكل أخرى 

الرايض  املستفيد غري  أن   . الشكاوي  تقديم  أو  بالتعويضات  كاملطالبة 

عن الخدمة املقدمة ينقل شكواه إىل ما ال يقل عن )25( شخصاً آخر.

• تكاليف التقييم أو التقدير, وهي التكاليف الخاصة بالتفتيش والبحث 	

عن أسباب تدين النوعية , وتشمل أيضاً تكلفة االختبار الالزم لتصحيح 

األخطاء . 

ويف املقابل فإن تكاليف الجودة الشاملة تتمثل فيام تتحمله املنظمة ملنع 

حصول التلف أو لعدم مطابقة املواصفات , وإلعادة تصميم النظام وتحسني 

املنتج حسب املواصفات أول مرة وكل مرة .  . وذلك ليك يكون  العمليات 

اإلدارية  العمليات  وتخطيط   , للجودة  التخطيط  تكاليف  تشتمل عىل  كام 

لتطبيق  العاملني  تدريب  تكلفة  إىل  إضافة   , الحالية  العمليات  وتحسني   ,

املواصفات املطلوبة من اإلنتاج أو الخدمة املقدمة.

ال�ساملة = ت�سمل جهود اجلودة كل قطاع واإدارة وق�سم وفرد
الثمرة = ر�ساء ووالء امل�ستفيدين

عنا�سر اإدارة اجلودة ال�ساملة :
التزام اإلدارة العليا : تلتزم اإلدارة العليا بتصميم إسرتاتجية املنظمة   .1

أو النش��اط ، مرتكزة عىل اس��تخدام الجودة كس��الح تنافيس يتيح لها حصة 

س��وقية طيبة ومتزيدة ، مبا مبكافأة العاملني عىل بلوغهم االمتياز يف مستوى 

ج��ودة املنت��ج أو الخدمة – هذا مع تهيئة الدعم املادي واملعنوي ألنش��طة 

الج��ودة والتدري��ب عليها ليس لكافة مس��تويات العاملني ب��ل أيضاَ – كلام 

تطل��ب األمر – لعامل املوردين مثل ما تفعل��ه رشكة جرنال إلكرتيك وكذلك 

املوزعني الذين يتعاملون مع املستفيدين ويقدمون الخدمة بعد البيع .

التوج��ه باملس��تفيد : حي��ث تقود رغبات املس��تفيد نظ��ام إدارة   .2

الجودة الش��املة باملنظمة . وحيث يتم التعرف عىل الخصائص التي يتوقعها 

املس��تفيدين وبنائه��ا يف املنتجات أو الخدمات ، وذل��ك منذ مرحلة تصميم 

املنتج وحتى خدمة بع البيع.

إرشاك املستفيدين قي شئون الجودة : من املهم إيجاد سبل إلرشاك   .3

املس��تفيدين يف ش��ئون الجودة باملنظم��ة . فيمكن دع��وة مجموعات من 

املس��تفيدين الحاليني واملرتقبني يرتاوح عدد الوحدة منها بني ستة إىل عرشة 

. ويس��عى قائد املناقش��ة وتقييم جودة املنتجات والخدم��ات مع املديرين 

واملهندس��ني باملنظم��ة وميك��ن أن يفي��د يف أن تقف اإلدارة ع��ىل ما يريده 

املستفيدين قبل تصميم املنتج أو تقديم الخدمة .

تطوير مشاركة املوردين : أي اختيار وتطوير موردين يوردون موادا   .4

بالجودة املناسبة لنظام إدارة الجودة الشاملة كأولوية هامة . ويتطلب األمر 

إنش��اء عالقات طويلة أجل معهم وجعل معيار اختيارهم واستمرار التعامل 

معهم هو مدى إسهامهم يف إنجاح برنامج الجودة الشاملة . 

خدمة املس��تفيد : من حيث التغليف والتوزي��ع والصيانة والنقل   .5

والرتكيب واالتصاالت الصادقة والتعامل الرش��يق مع ش��كاوي املس��تفيدين 

فخدمة املستفيد بعد البيع مهم يف إدارة الجودة.

بناء فرق عمل ممكنة : تتوقف فاعلية إدارة الجودة الش��املة عىل   .6

العامل��ني . حيث يجب تدريبه��م وتنظيم جهودهم ، وتحفيزهم ، وش��حذ 

همهم ، وإرشاكهم كفريق عمل ممكن يف املعلومات وتهيئة مساحة مناسبة 

من حرية الترصف واملبادرة وهذا يسهم يف إنتاج سلع وخدمات عىل مستوى 

ع��ال من الجودة عىل أن تعمل هذه الفرق ضمن إطار يش��مل ثقافة وقيم 

وأهداف املنظمة وأن تكون فرقاَ ذاتية الحركة متمتعة بدرجة من االستقاللية 

عن اإلدارة العليا.

عالقة املورد ) املس��تفيد ( : ينقسم املستفيدون يف مفهوم الجودة   .7

الش��املة إىل قس��مني . األول ميثله املس��تفيدون الداخليون أي البرش الذين 
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يعملون بإدارات املنظمة حيث يقدم كل منهم ناتج عمله لزميله أو القس��م 

اآلخر أو لإلدارة األخرى أما القس��م الثاين فهو املستفيدون الخارجيون الذين 

يتلقون ناتج املنظمة من سلع أو خدمات أو أفكار . 

اس��تمرارية الجودة : ن��ادي جوران باس��تمرارية العمل يف الجودة   .8

ونصح يف هذا الصدد – بعملية من أربعة مراحل ينصحك فيها قائالَ:

صمم أهدافاَ محددة تحدد ما يجب أن يؤديه العاملون ، وملاذا؟ .  -

صمم خططاَ لبلوغ هذه األه��داف بتفصيل يكفي لتهيئة دليل أو   -

مرشد ألداء العاملني من البداية وحتى النهاية .

حدد وخصص مسئوليات واضحة للعاملني نحو بلوغ األهداف .  -

قدم الحوافز وفقاَ للنتائج.  -

واعترب جوران أن أإلدارة مسئولية عن النجاح يف تطوير عادة الجودة وغرسها 

يف كافة العاملني باملنظمة ومن ثم خص املديرين مبسئوليات برنامج الجودة 

الشاملة أكرث مام اختص بها العاملون.

 مقاالت تقنية في الجودة

للمزيد من التفا�صيل ميكنك زيارة موقعنا على الرابط التايل
http://profarabhost.com

او
املراسلة عرب الربيد اإللكرتوين
admin@profarabhost.com

gamy2430@gmail.com
 او االتصال املباشر 

ت: 001002430542
مدير الشركة مهندس / جمال رشدى خطاب

1. اختار الباقة المناسبة لك من الباقات المتميزة عندنا
2. أختار الدومين المناسب لموقعك

3. استعد لإلنطالق معنا في عالم االبداع

يف ثالث خطوات فقط 

و تحلق مبوقعك يف عامل االبداع

تصميم املجالت 
االلكرتونية و املطبوعة

و الكتب بجميع أنواعها 
و كذالك الربوشورات و

الربوفايالت الدعائية

اعالن
الرشكة   يــر  كام 
عــن  تعلــن  أن 
لفريــق  إمتالكهــا 

متخصص

في
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الفلول تلك الكلمة  التي اصبحت تس��معها االذان تقريبا بش��كل يومي بعد 

ث��ورة يناير املجي��دة ويقصد بها كل م��ن كان عىل ارتباط بالنظام الس��ابق 

وس��اهم يف افساد الحياة السياس��ة عرب الثالثة عقود املاضية ولكني ارى ان 

اقصاء كلمة الفلول عىل من افس��دوا الحياة السياسة تعبري  غري دقيق فهناك 

نوع اخر من الفلول مل تعتاد االذان عىل سامعه ولعيل اثريه يف موضوعي هذا 

وهم فلول الجودة.

الجودة تلك الغاية التي تس��عى لتحقيقها املؤسس��ات والرشكات ومل يقترص 

االم��ر عليهم فقط بل ايض��ا اصبحت  عنوانا للتفوق  واملنافس��ة بني الدول 

,ب��ل ان ديننا الحنيف وجميع االديان الس��اموية اولته��ا عناية فائقة, فكلنا 

يعلم حديث الرس��ول محمد صىل الله عليه وس��لم )ان الله يحب اذا عمل 

احدك��م عم��ال ان يتقنه(واتقان العمل هو املقصود بالج��ودة وعندما تتقن 

عملك فأنت تريض املس��تهدف من هذا العمل واملستهدف من العمل بلغة 

اهل الجودة هو العميل. 

فاملؤمن يتقن ويخش��ع يف صالته ارضاء لربه س��باحنه وتعاىل والصانع يتقن 

صناعته ارضاء للمستهلك لها.

فالجودة ببساطة كفهموم هو ارضاء العميل  

بحيث تدار وتسخر جميع ادارات املؤسسة لتحقيق رضاء العميل 

فه��ي مجموعة من الحلقات املتح��دة مع بعضها البعض لتص��ل اىل التميز 

املؤس��يس الذي ينعكس عىل املنت��ج او الخدمة املقدمة اىل العميل والعميل  

ليس مستخدم السلعة  فقط  كام هو متعارف عليه بل ان  مصطلح العميل 

اوسع واشمل من ذلك 

فعىل س��بيل املثال انت كمواطن تعترب عمي��ل للدولة بكل وزاراتها واداراتها 

تس��عى الرضاءك والدول��ة تلعب دور العميل ت��ارة ودور املنتج تارة أخرى 

حيث تسعى مؤسساتها لتحقيق اهدافها التي هي اهداف مواطنيها. 

ان ما رسدته عن تعري��ف الجودة ماقصدت منه اال الوضح لك اخي القارئ 

اهمية الجودة وانها جزء اليتجزأ من حياتنا سواء يف اعاملنا او عبادتنا او عىل 

مستوى السياسة ولكن لألسف كام ان للسياسة فلول فللجودة ايضا فلول 

ه��ؤالء الذي��ن تآمروا لجعل الج��ودة ماهي اال ورقي��ات واصبحت  وهمية 

مفرغ��ة من معايرها الحقيقي��ة .........هؤالء الذين جعلوا من الجودة مجرد 

برواز تعلق فيه شهادة تشري اىل التطابق مع مواصفة ما 

ان تهميش الجودة وافراغها من معناها الحقيقي امر خطري جدا بل اين اعتربه 

امر قومي اليقل اهمية عن اي  شأن من شؤون امننا القومي مثل )ملف نهر 

النيل او ملف القضية الفلسطينية (وغريها من امللفات القومية 

واعتقد انه البد االن ان يضاف ملف الجودة اىل حقيبة ملفات مرص القومية

نعم هو امن قومي للدول فالدولة التي تتنتج بال جودة التقدر عىل املنافسة 

الدولية املنافس��ة الدولية التي اليوجد لدول��ة مكان فيها لغري املنتج املتميز 

والقليل السعر 

واملؤسس��ة التي تتدعي الج��ودة ملجرد حصولها عىل ش��هادة ما مثل االيزو 

9001  عىل سبيل املثال والينعكس ذلك عىل منتجها والترى فيه اي نوع من 

انواع الجودة غري مجرد  صورة لعالمة االيزو عىل كرتونة املنتج 

هي مؤسسة مخادعة تستهرت بعقول عمالئها وتخدعهم 

ولع��يل اتعمق اكرث يف احد مواصفات الجودة وهي االيزو 9001 وتطبيقها يف 

املؤسسات الصناعية اليصال الغاية من املوضوع الذهان قرائنا وربطه مبجال 

الصناعة التي هي احد املصادر الرئيس��ية من مصادر قوت الش��عب املرصي 

ومنظم��ة األيزو وهي منظم��ة تابعة لألمم املتحدة مقره��ا جنيف وتعتني 

بإصدار املواصفات القياس��ية ومرص عضو مؤس��س بها وميثلها هيئة التوحيد 

القيايس. واأليزو 9001 هو نظام الدارة الجودة يف املؤسسات يسعى لتحقيق 

رضا العميل والتحس��ني والتطوير املستمر والشكل التايل يوضح االطار العام 

ملواصفة االيزو 9001

 ISO 9001 ومتر املؤسسات بعدة مراحل لتأهليها لنظام ادارة الجودة

تكوين فريق للعمل   .1

إنشاء خطة العمل   .2

تحديد سياسة وأهداف الجودة  .3

4.  برنامج توعيه وتنفيذه 

العمليات التي يشملها النظام  .1

فلول اجلودة

مهندس عامد حمدى إبراهيم

 مقاالت تقنية في الجودة
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اختيار أصحاب العمليات   .2

العمليات وإنشاء الوثائق   .3

تنفيذ نظام الجودة ، وإجراء املراجعات   - 8

التسجيل لآليزو مع احد الجهات املانحة للشهادة   - 9

وليك تتمكن املؤسس��ة م��ن تطبيق ه��ذه الخطوات تس��تعني باحد املكاتب 

االستش��ارية املتخصصة  يف هذا النظام وهنا يايت دور الفلول وهو دور بعض 

املكاتب التي تتاجر بالنظام بحيث يقترص دورها عىل مجموعة من االجراءات 

والنامذج التي يحملها االستش��اري يف حقيبته والتي التحايك واقع الرشكة و ال 

تطابق نشاطها 

مج��رد ان يق��وم االستش��اري  بتغيري ش��عار الرشكة املوجود ع��ىل االجراءات 

والنامذج بشعار الرشكة املطلوب تأهليها 

وليسهر فريق عمل قبل موعد املراجعة الخارجية عىل النظام بأيام مللء هذه 

النامذج التي المتثل واقع الرشكة مجرد حرب عىل ورق الفائدة منه لتزوير الحد 

االدىن من املطالب الرئيسية يف املواصفة

انها جرمية تزوير كاملة االركان 

ث��م يايت بع��د عملية التزوي��ر هذه دور بع��ض الجهات املانح��ة الذين ايضا 

يتاج��رون بالجودة واليختلف دورهم ع��ن دور الفنان عادل امام يف مرسحية 

ش��اهد ماشفش حاجة ليشهد بكفاءة ومتيز النظام و ليبارك يف نهاية املراجعة 

للرشكة حصولها عىل شهادة االيزو 9001

ثم يكتب  تقرير املراجعة املطلوب منه تقدميه لجهة اعتامده وينرصف لينتقل 

يف اليوم التايل ليلعب دور عادل امام مع رشكة اخرى مرة اخرى 

مل يعلم هذا املراجع عندما يراجع عىل تطابق رشكة ما مع اي نظام جودة انه 

اصبح هنا يف مكان القايض والشاهد معا 

القايض الذي يحكم لهذه املؤسس��ة بتوافقها مع النظام والشاهد الذي يشهد 

لها بتطبيق النظام 

واعتقد انه اليقل امثا يف هذه الحالة عن قاض ظامل او شاهد زور 

ولألس��ف ك��م كان مثل هؤالء س��ببا يف ضم املئ��ات من ال��رشكات اىل قوائم 

الحاصلني شهادات االيزو الصحيحة املظهر املزيفة الجوهر 

وكل هؤالءفاس��دون .......كله��م فل��ول باع��وا ضامئره��م ودنس��وا صناعتنا 

ومنتجاتنا وفس��ادهم هذا اليقل ابدا عن فس��اد فلول الساسة الذين افسدوا 

الحياة السياسة وعاثوا يف االرض فسادا

أمل يعلم��وا انه��م بصنيعهم هذا افس��دوا قطاع الصناعة ال��ذي هو  من اهم 

قطاعات التنمية االقتصادية يف الدولة 

ولعيل االن اخي القارئ الكريم اقص عليك بعض من قصص الفس��اد الحقيقية 

عن من افس��دوا الجودة واظن انك حني تقرأها تحس��بها طرفة ولكنها لألسف 

حقائق

ال انىس ابدا هذا الشخص الذي كلمني عرب الهاتف ممثال الحد الجهات املانحة 

عندما سمع عن مجال عميل يف تأهيل الرشكات ألنظمة الجودة 

فقال يل بالعامية بص يابش��مهندس انا هكون معاك دغري واسرتيت ومن غري 

لف او دوران ........رشكتي مس��تعدة متنحك اي شهادة جودة الي رشكة تقوم 

بتأهيلها وب��دون عمل املراجعة الخارجية عليها اساس��ا وذلك مقابل مبلغ ما 

ونسبة مالية يل 

وم��ن حقارة اس��لوبة اغلقت املكاملة يف وجهة وش��عرت بعدها وكأن اذين قد 

لوثت وبحاجة اىل غسيل  

ولألس��ف مثله الكثري ممن باعوا ضامئرهم عىل حس��اب الجودة فهذا مرتيش 

وهذا مجامل لصاحب رشكة ما وكلهم ساهموا يف افساد الجودةوكلهم فلول

موق��ف اخ��ر طريف يحكي��ه يل احد اس��اتذيت يف الجودة وه��و صاحب احد 

املكاتب املتخصصة يف تدريب وتأهيل الرشكات النظمة الجودة حيث يقول يل 

ان احد اصحاب الرشكات اتصل عيل ويقول له بعد التحية والس��الم ممكن لو 

س��محت اشرتي ايزو لرشكتي من ابو اسبوع يقصد اي يقوم االستشاري بانهاء 

تأهيل الرشكة يف اسبوع 

يريد ان يطبق مواصفة عاملية للجودة بكل بنودها ومتطلباتها يف اسبوع يعني 

لرمبا هو اس��تحى من ان يقولها رصيحة انه يريد تزوير النظام ......وهذا ايضا 

فلول 

مالفرق بينه وبني من زور انتخابات الرئاسة يف العهد السابق ........كلهم 
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مزورون وكلهم فلول لكن بأقنعة مختلفة. 

واذا كن��ا يف مج��ال السياس��ة تطالب النخبة السياس��ة بوج��ود قوانني للغدر 

السيايس ملن ساهموا يف افساد الحياة السياسية فانا اطالب ايضا بعمل قوانني 

غدر لكل من ساهم باي شكل من االشكال يف افساد الجودة ومحاكمته مثلام 

يحاكم مفسدوا النظام 

  

1. عدم  الوعي الصحاب الرشكات واملؤسسات بأهمية الجودة كركيزة اساسية 

لدفع عجلة التنمية واهتاممهم باالنتاج عىل حساب الجودة

2.  غياب الرقابة الحكومية عىل الرشكات  واملصانع فال يوجد اي دور 

رقايب من الحكومة للتأكد من توافق هذه املؤسسات ملتطلبات انظمة الجودة 

3.  الدعم الحكومي املوجه لغري املستحقني 

مث��ل بعض مش��اريع الدعم الحكومي الت��ي قامت يف الفرتة الس��ابقة لدعم 

الرشكات الراغبة يف ان تتأهل لنظام االيزو والحصول عىل الشهادة 

واقص��د هنا الدعم ال��ذي يصل ملرحة االس��تخفاف بالنظ��ام مبعنى هل من 

املنطقي ان تدفع رشكة ارباحها الشهرية باملاليني للحصول عىل خدمة التأهيل 

لشهادة االيزو 9001 مبلغ اليتجاوز السبعة االف جنيه. 

انا لس��ت ض��د الدعم للصناعات ب��ل هو امر محمود لكني ض��د الدعم لغري 

املس��تحقني له واعتقد انه كان من االوىل ان يوجه هذا الدعم ملشاريع شباب 

الخريجني الذين هم فعال بحاجة لهذا الدعم.

ولكن��ي ارى ان دعم املؤسس��ات الك��ربى والقادرة عىل الدف��ع يقلل اهتامم 

املؤسس��ة ودعمها للنظام حت��ى وصل االمر اىل نوع م��ن املتجارة خذ الثالثة 

ش��هادات بثمن اقل وكأن هذه الشهادة اش��به بالسلع التي تسوق عرب التلفاز 

اشرتي اثنني واحصل عىل الثالثة مجانا 

ع��دم وجود رقابة عىل املكاتب االستش��ارية ف��ال يوجد اي معايري    .4

العت��امد املكات��ب االستش��ارية او االستش��اريني العاملني بها ف��كان من كان 

يس��تطيع بس��جل تجاري وبطاقة رضيبية ان يفتح مكتب استشاري ويسوق 

لنفسه حتى لو كان مكتبا وهميا مجرد عنوان مكتوب يف سجله التجاري ليس 

اكرث حتى تحول االمر اىل ما يسمى بتجار الشنطة ليعرض اي مكتب من هؤالء 

ع��ىل اي رشكة تأهليها لاليزو بأقل س��عر فيقترص دورة عىل  اعطاءة ملجموعة 

من النامذج المتثل اي واقعا للرشكة 

5.  ضع��ف ال��دور  الرقايب ع��ىل الجه��ات املانحة وع��دم التأكد من 

صالحيتها ومدى كفاءة مراجعتها 

غي��اب ال��دور االعالمي للتوعي��ة بخطورة هذا االم��ر فال نجد اي    .6

برنامي تلفزيوين او اذاعي او جريدة ما تلتفت ملثل هذا االمر 

ختام��ا ايها القارئ الكريم  اين مل اقص��د ابدا من موضوعي هذا التعميم فكام 

ان حج��م الفس��اد يف هذا القط��اع كبري ايضا يوجد وجه اخ��ر للصورة مرشف 

لنامذج من االستش��اريني واملراجعيني واصحاب املؤسس��ات الذين مل يتاجروا 

ابدا بالجودة ومل يساهموا يف افسادها 

وكم من املؤسس��ات التي اصبحت يف الصدارة داخليا وخارجيا وذلك الميانهم 

بالج��ودة واهميته��ا فهوالء يس��تحقوا منا كل تقدير واح��رتام النهم مل يبيعوا 

ضامئرهم يف عرص اصبح الضمري فيه كالسلعة يباع ويشرتى. 

ان الله س��بحانه وتع��اىل خلقنا يف هذه الدنيا لنعب��ده ونعمر ارضه التي هي 

بس��تان هذه الحياة ........لنغرس ونزرع ونجني مثار م��ا اتقنا زراعته لنمتثل 

الم��ره يف اتقان العمل ان علينا دور هام بعد ثورة يناير املجيدة وهو ان نبدأ 

بأنفس��نا يف االصالح والتنمية فعىل كل من يرص عىل تزييف الجودة ان يراجع 

نفس��ه فلم يعد هناك من الوقت مانضيعه لنلح��ق بركاب االمم املتقدمه ومل 

يبقى لنا بعد ان حرر ش��بابنا وطننا من الفساد اال ان نعمل وان نتقن اعاملنا 

.......ان دف��ع عجل��ة االقتصاد املرصي التي باتت يف تراجع مس��ئولية كل فرد 

فينا وليس مسئولية الحكومة وحدها ام هل سنظل نحلم فقط وبدون عمل. 

اعلم جيدا اننا تس��توحينا احالمنا وتحلق بنا يف دنيا مليئة باالماين ولكن اعلم 

اخي الكريم ان الحلم اليأيت اال لنائم وان النائم لن يحققه اال اذا استيقظ 

فإىل كل من يحلم مبثل حلمنا 

اىل كل من يهمه نهضة اوطاننا

اىل كل من سيكمل االنشودة ويجعل الحلم حقيقة 

اىل كل هوالء استيقظوا.
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معايرة الأدوات ونظام املراقبة

إن نظام املراقبة ومعايرة األدوات هو نظام شامل 
. وهو من  إدارة توكيد اجلودة  من خالل نظام 

متطلبات التسجيل  لنظام إدارة اجلودة 
. التاكد من معايرة أدواتك بدقة   ISO 9001
مهم للمحافظة على جودة عملياتك ومنتجك 
. املعايرة هى عملية للمقارنة مابني دقة األداة 
ما  عادة  األداة  دقة  املعلومة.   القياسية  والدقة 

تكون موثقة فى دليل األدوات .
عندما يتم معايرة أداة، قارن من خالل كامل املدى لألداة. حدد 

نقاط بيانات الدقة من مدى منخفض، متوسط، عاىل لألداة .
األداة.  من  دقة  أكثر  يكون  أن  جيب  املعروف  القياسى  املعيار 
يكون  أن  جيب  املعروف  القياسى  املعيار  األبعاد،  أدوات  ملعايرة 

من 10 إىل 1 من دقة األداة .
املعايرات القياسية

يوجد 3 أنواع من املعايرة القياسية ملعايرة األدوات ونظام املراقبة :
: Primary Standards املعايري األساسية

تلك الوحدات أو األدوات على مستوى عاىل من اجلودة واإلستقرار 
للتكنولوجيا  الوطنى  املعهد  بواسطة  يتم معايرته دوريا  والذى 
املعايرة  خدمات  عقد  طريق  عن  أو   )NIST( القياسية  واملعايري 
واملعايري  للتكنولوجيا  الوطنى  املعهد  مباشرة  تتبع  والتى 
إستخدام  عند  احمليطة  البيئة  مراقبة  يتم   .)  NIST  ( القياسية 

املعايرة األساسية عند 23 درجة سيليزيوس ± 2 درجة ورطوبة 
نسبية %40 %10± ) عند الضرورة ( .

:Transfer Standards املعايري اإلنتقالية
تلك الوحدات أو األدوات مع الثبات واإلستقرار تكون املعايرة من 
. واملعايري اإلنتقالية  البيئة احمليطة  املعايري األساسية فى مراقبة 
تكون خمزنة فى بيئة مراقبة من 23 درجة سيليزيوس 2± درجة 

ورطوبة
 نسبية %40 %10± ) عند الضرورة ( .
ما هى األدوات التى حتتاج إىل معايرة ؟

  .  ) التشغيل ، األساسية واإلنتقالية   ( معايري  	•
  . املنتج  أى أداة قد حنتاجها لقياس جودة  	•

أى أداة قياس تستخدم ملراقبة وقياس العمليات  	•
) العمليات الداخلة أو العمليات اخلارجة ( .

خمرجات  هلا  التى  العمليات  أدوات  مجيع  مبراجعة  نوصى  وحنن 
تناظرية أو رقمية مستمرة . فإذا كان هناك أدوات أخرى مل يتم 
العملية  معدات  فإن   ، املخرجات  ملراقبة  تستخدم  والتى  معايرتها 

حتتاج إىل معايرة أيضا .
مثال : فرن له قراءات رقمية، دعنا نقل أن الفرن حيتاج إىل العمل 

القراءة كانت  الفرن  أثناء تشغيل  125 درجة سيليزيوس،  عند 
من  التأكد  نستطيع  كيف  ولكن  سيليزيوس،  درجة   125
أن هذه القراءة صحيحة ؟ فإذا كنت قد عايرت الثرموميرت فإننا 
درجة   125 هو  الفعلى  اإلستخدام  أن  من  نتأكد  أن  نستطيع 
القراءات  فإن  الثرموميرت  عايرت  قد  تكن  مل  وإذا   . سيليزيوس 

الرقمية للفرن جيب أن يتم معايرتها. .
عناصر أدوات 

املعايرة ووثائق 
املراقبة
• القائمة 	

الرئيسية 
ألدوات املعايرة 

.
• تدفق إسرتجاع 	

العملية .
• حتديد 	 طريقة 

فرتة اإلسرتجاع .
• حتديد إجراء املعايرة لكل نوع من األدوات .	
• ونتائج 	 متطلبات  توضح  والتى  املعايرة  سجالت  حتديد 

املعايرة .
• العملية 	 معدات   / أدوات  أن  من  للتأكد  التدفق  مناقشة 

اجلديدة قد مت معايرتها قبل اإلستخدام .
• تغطية األفعال املتخذة عندما تكون األداة خارج املعايرة .	
• حالة 	 على  تدل  والتى  املعايرة  شركة  ملصقات  تقديم 

املعايرة .
• يشمل اإلستخدام ، معايريعمليات املناولة والتخزين . 	
• حتديد بيان مبعايري العيوب .	
• مناقشة معايري الفقد أثناء عملية املناولة .	

القائمة الرئيسية

إعداد وترجمة مهندس حنيدق محمد سعيد

استشارى نظم إدارة الجودة

 مقاالت تقنية في الجودة

http://www.alamelgawda.com/
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هذه  تغطى  أن  جيب  الرئيسية  املراقبة  وقائمة  املعايرة  أدوات 
العناصر :ئ

. رقم األداة  	•
. إسم األداة  	•

 . املّصنع  إسم  	•
. مكان األداة  	•

. املعايرة  شرح إجراء  	•
. الزمنى للمعايرة  الفاصل  	•

. املعيار املستخدم ملعايرة األداة  	•
. رقم معيار األداة  	•

. آخر يوم للمعايرة  	•
. التالية  اليوم للمعايرة  	•

. املعايرة  رقم تسجيل  	•
سجالت املعايرة

أدوات املعايرة وسجالت املراقبة جيب أن تغطى هذه العناصر 
. رقم األداة  	•

. إسم األداة  	•
 . املّصنع  إسم  	•

. مكان األداة  	•
. املعايرة  شرح إجراء  	•

. الزمنى للمعايرة  الفاصل  	•
. إسم املعيار اإلنتقاىل املستخدم ملعايرة األداة  	•

. املعيار اإلنتقاىل  رقم أداة  	•
. تاريخ املعايرة  	•

. التاىل للمعايرة  التاريخ  	•
. املعايرة  رقم تسجيل  	•

. املعايرة  متطلبات  	•
. بيانات املعايرة  	•

. إسم املوظف أو توقيعة  	•
. درجة احلرارة  	•

. الرطوبة  	•
. الرفض   / القبول  نتيجة  	•

توصيات ملصقات املعايرة

ملصقات أدوات املعايرة
تاريخ املعايرة . 	•

. املعايرة  رقم تسجيل  	•
. املعايرة  تاريخ إستحقاق  	•

. املعايرة  توقيع موظف  	•
جيب  التى  للمعدات  تستخدم  امللصق،  إستخدام  قبل  املعايرة 

فحصها بدقة قبل اإلستخدام .
املرجعية فقط، ملصق عدم املعايرة، يستخدم للقراءات التناظرية 

والرقمية واملراقبة بواسطة معدات مت معايرتها .
ملصق عدم اإلستخدام، يوضع على املعدات التى مل يتم معايرتها 

وال إصالحها .
الفاصل الزمنى للمعايرة

الغرض,  األداة,  إستقرار  على  للمعايرة  الزمنى  الفاصل  يبنى 
لألدوات  السابق  التاريخ  احمليطة,  البيئة  اإلستخدام,  درجة 
كتوجيه  التاىل  إستخدام  ميكن  املصنّع.  توصيات  و  املكافئة 

إسرتشادى:

 مقاالت تقنية في الجودة

http://www.alamelgawda.com/
http://www.alamelgawda.com/
http://profarabhost.com
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مقدمة الدراسة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني 
سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

إن من وظائف النظام التعليمي احلديث: إعداد أفراد ميلكون أدوات 
ما  التعامل مع  املعرفة واشتقاقها من مصادرها وكيفية  البحث عن 
حتويه من معلومات وكيفية فهمها ونقدها من خالل ما ميلكون من 
مهارات التعلم الذاتي والتعلم املستمر والتعليم التعاوني والتفكري 
العلمي والقدرة على اإلبداع واالبتكار، ولكي تتحقق مثل هذه 
الوظيفة أصبح مبدأ تطبيق اجلودة الشاملة يف النظام التعليمي من 
العربية  الدول  فيها  مبا  النامي  العامل  دول  تواجه  اليت  التحديات  أهم 

ومنها اململكة العربية السعودية )علي،2002م( .

ويرى البعض » إن اجلودة الشاملة هي الشيء املفقود من أجل حتسني 
التعليم ، حيث يعمل التعليم جاهدًا من أجل حتقيق مستوى معيشي 
مرتفع لألفراد واجملتمعات من خالل استخدام معايري اجلودة الشاملة 
يف التعليم ، وما مل تبذل جهود من أجل حتقيق ذلك فإن املسألة سوف 
تصبح صعبة للغاية ،  واملطلوب ليس ثورة بقدر ما هو إعادة تقويم 
ملا هو موجود يف املدارس من خالل معايري اجلودة الشاملة وتصميمها 
األهداف  وصياغة  املعلم  إعداد  مثل  التعليمية  العناصر  معظم  يف 
 ،  ))Cook, WJ.,JR, 1990»اخل....... املدرسي  واملناخ  التعليمية 
ويف التقرير املقدم من مدير برنامج اجلودة احمللية بربيدج هاري هرتر 
تشهد   : فيه  يقول   “ بريدج  حتدي   ”: بعنوان   “  Harry S.Hertz  «
البيئة احمللية يف هذه اآلونة إدخال معايري تعليمية جديدة ملساعدة 
املنظمات لتلبية حاجات املتعلمني وحتقيق أهداف التعليم من خالل 
دعم املناهج وتطوير طرق التدريس وإعادة تنظيم اهليكل التعليمي 
وتفعيل دور اإلنرتنت وغريها ، ويرى هاري هرتر إن استخدام معايري 
لقياس معدل األداء هو صلب موضوع اجلودة من خالل وضع مؤشرات 
لتلك اجلودة يف عناصر العملية التعليمية ، على سبيل املثال تعلم 
الدارسني ، ورضا العمالء ، تصميم التعليم ، التمويل ، التنمية املهنية 
للمعلمني ، وغريها من العمليات اليت تتم داخل النظام التعليمي ، 
كما يشمل أيضًا التقويم الذاتي من قبل القائمني على العملية 
التعليمية  العملية  وتقويم  املوجودة  املعايري  ضوء  يف  التعليمية 
 ، هدر  وبدون  بكفاءة  التعليمية  األهداف  حتقيق  أجل  من  وهذا   ،
ويرى أن هناك معيارًا رئيسًا للجودة يتمثل يف معرفة : هل حققنا 
تقدمًا يف العملية التعليمية يف ضوء األهداف املنشودة؟ وهذا السؤال 
البد أن جييب عنه املعلمون والقادة والعاملون ويعطونه اهتمامهم ، 
مما يتطلب وجود تغذية راجعة يف حتقيق كل هدف من األهداف 
ويف حتقيق أي تقدم لضمان االستمرار والنجاح وبالتالي نضمن أداء 

. )Harry S.Hertz, 2001(متميز

إىل  الرتبوي  اجملال  يف   )Total Quality( الشاملة  اجلودة  وتشري 
جمموعة من املعايري واإلجراءات يهدف تنفيذها إىل التحسني املستمر 
يف املنتج التعليمي ، وتشري إىل املواصفات واخلصائص املتوقعة يف 
خالهلا  من  تتحقق  اليت  واألنشطة  العمليات  ويف  التعليمية  اخلدمة 
متكاملة  وأساليب  أدوات  توفر  الشاملة  واجلودة   ، املواصفات  تلك 
تساعد املؤسسات التعليمية على حتقيق نتائج مرضية ) كنعان 

،2005م :66( .

. )Taylor and Bogdan ,1997:10 (

 ، والتقييم  املعايري  العمل  املعلمني وبيئة  املؤثرة على  العوامل  ومن 
فهذه املعايري تتطلب تعديل يف املناهج ، وإعادة تنظيم الوقت ، وألن 
املعلمني يسعون باستمرار إلحالل املمارسات اجلديدة حمل القدمية 
والنشاط  باحليوية  العمل  تعزز مكان  أو  تثري  املمارسة ال  ، وهذه 
فقط بل على مستوى املدارس واإلدارات التعليمية ، إضافة إىل تزويد 
املعلمني احملتاجني إىل تعلم مهارات جديدة , كما أن املعلمون حباجة 
إىل دراسة حمتويات هذه املعايري والوسائل التكنولوجية لتطبيقها 

. )Wyman,2001( ومناقشتها وطرح األفكار واملشاكل حوهلا

التعليم  يف  الشاملة  للجودة  معايري  لوضع  عديدة  حماوالت  وهناك 
يف   “  »BROWN,S&RACE,PH ورايز   برون  به  قام  ما  منها 
كتابهما “ معايري لتقويم جودة التعليم “ حيث قاما بوضع معايري 
واخلصائص  للمهارات  ومعايري  التعليمية  واملادة  والطالب  للمعلم 
جمال  يف  العاملون  بها  يتسم  أن  ينبغي  اليت  والشخصية  املهنية 
جدًا  املتعاون  الزميل   ، الفريقي  التدريس   : مثل  التعليمية  العملية 
الداعمة  التدريس  هيئة  أعمال  تقدير   ، جدد  زمالء  على  اإلشراف   ،
...اخل وقاما بوضع جمموعة من الشروط لكل معيار من هذه املعايري 
) براون ، 1997م:130( ، وهناك العديد من املعايري واملؤشرات اليت يتم 

استخدامها يف جمال اجلودة يف التعليم ، ومنها: 

معايري مرتبطة بالطالب : من حيث االنتـقاء ، ونسبة عدد الطالب إىل 
املعلمني ومتوسط تكلفة الطالب واخلدمات اليت تقدم له ودافعية 

الطالب واستعدادهم للتعليم .

التدريسية  اهليئة  حجم  حيث  من   : باملعلمني  مرتبطة  معايري 
اجملتمع  خدمة  يف  املعلمني  مساهمة  ومدى  املهنية  وكفايتهم 

واحرتام املعلمني لطالبهم .

وجودة  املناهج  أصالة  حيث  من   : الدراسية  باملناهج  مرتبطة  معايري 
مستواها وحمتواها والطريقة واألسلوب ومدى ارتباطها بالواقع .

القيادات باجلودة  التزام  معايري مرتبطة باإلدارة املدرسية : من حيث 
والعالقات اإلنسانية اجليدة واختيار اإلداريني وتدريبهم .

 »مدى تقبل املعلمني ملعايري اجلودة 
ال�صاملة 

يف التعليم« درا�صة ميدانية » 

إعـداد 
د. عدنان بن أمحد بن راشد الورثان

مدير إدارة اجلودة الرتبوية بوزارة الرتبية 
والتعليم 

باململكة العربية السعودية

حالة دراسية

http://www.alamelgawda.com/
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القيادات  التزام  حيث  من   : التعليمية  باإلدارة  مرتبطة  معايري 
التعليمية باجلودة وتفويض السلطات والالمركزية  .

معايري مرتبطة باإلمكانات املادية : من حيث مرونة املبنى املدرسي 
املكتبة  من  الطالب  استفادة  ومدى  األهداف  حتقيق  على  وقدرته 

واألجهزة واألدوات وحجم االعتمادات املالية .

: من حيث مدى وفاء  املدرسة واجملتمع  بالعالقة بني  معايري مرتبطة 
املدرسة باحتياجات اجملتمع احمليط واملشاركة يف حل مشكالته 

» ) أمحد ،2003م:175( .

إضافة إىل ذلك ما قامت به وزارة الرتبية والتعليم يف مصر » مشروع 
املعايري القومية للتعليم » حيث وضعت معايري ومؤشرات يف جماالت 

رئيسة متثل العملية التعليمية وهي :

املتميزة  واإلدارة  واملعلم  للمتعلم  الصديقة  الفعالة  املدرسة 
واملشاركة اجملتمعية واملنهج الدراسي 

يوجد  ال  إنه  حيث  وعيوبه  مميزاته  املعايري  هذه  من  معيار  ولكل   
اليونسكو  أكدت  كما   ، اجلميع  من  عليه  متفق  مطلق  معيار 
على إنه ال يوجد معيار مطلق متفق عليه من اجلميع ولكل معيار 
هناك  يكون  أن  يندر   « بقوهلا  وذلك  وعيوبه  مميزاته  املعايري  من 
معيار مطلق يتفق عليه اجلميع ، وهذا األمر موضح بشكل جيد 
يف أوروبا مثاًل إذ أنه من بني مثانية أقطار ذات اقتصاديات متشابهة 
وأنظمة تربوية ذات كفاءة بشكل متماثل ، جند أن املخطط عند 
حتديد املعايري ال يسعى لتحقيق حالة من الكمال اخليالي بل إنه 

يقرر أنسب األمور لوضع بالده » ) اليونسكو ، 1998م(. 

بتطبيقه  ينصح  واحد  منوذج  يوجد  ال  انه  إىل  اإلشارة  جتدر  وأخريًا 
املعايري  من  العديد  توجد  ولكن  الشاملة,  اجلودة  معايري  جمال  يف 
معايري  على  احلالية  الدراسة  وتركز   ، منها  االستفادة  ميكن 
 ، التخطيط  جمال   : يشمل  والذي   املعلم  جمال  يف  الشاملة  اجلودة 
جمال اسرتاتيجيات التعلم وإدارة الفصل ، جمال املادة العلمية ، جمال 

التقويم ، جمال مهنية املعلم .

ويعترب التعرف على مدى تقبل املعلمني ملعايري اجلودة الشاملة يف 
حيث  الشاملة،  اجلودة  حتقيق  يف  الضرورية  اخلطوات  من  التعليم 
يصعب حتقيق النجاح دون التعرف على مدى تقبل املعنيني كون 
آرائهم واجتاهاتهم متثل ركيزة أساسية يف هذه العملية التعليمية 

الرتبوية .

ملخص الدراسة 

مشكلة الدراسة :

على الرغم من اجلهود اليت تبذهلا اململكة العربية السعودية 
عامة،  بصفة  والتعليم  الرتبية  جمال  يف  والكيف  الكم  بعدي  يف 
فإن التعليم يف واقعه احلالي ال يزال بعيدًا عن حتقيق أهداف التنمية 
 1419  1415-( السادسة  اخلمسية  التنمية  خطة  فإن  لذلك  الشاملة، 
بالنوعية  االهتمام  أولوياتها قضية  باململكة تضمنت يف سياق  هـ( 
 ،  ) ،1995م  التخطيط  )وزارة  والتدريب  العام  التعليم  يف  )اجلودة( 

عن  فيها  جاء  قد  )1425-1420هـ(  السابعة  التنمية  خطة  وكذلك 
من  متميز  وكمي  نوعي  منو  حتقيق  أهمية  وإسرتاتيجيته  التعليم 
التعليم  نوعية  على  تركز  اليت  والربامج  والسياسات  األهداف  خالل 
واالرتقاء مبستواه ، وجند أن اخلطة العشرية لوزارة الرتبية والتعليم 
االلتزام  أولوياتها  سياق  يف  تضمنت  باململكة  هـ(   1425-1434(
توجهًا  هناك  أن  يعين  مما   ، التعليم  يف  الشاملة  اجلودة  بنظم  باألخذ 
عامًا يدعو إىل العمل اجلاد للرقي بكفاءة وفعالية النظام التعليمي 
، على أن حتقيق هذا التوجه يظل معتمدًا على مدى تقبل املنفذين 
الدراسة  مشكلة  صياغة  ميكن  هنا  من  املعايري،  هلذه  )املعلمني( 
اجلودة  ملعايري  املعلمني  تقبل  مدى  ما   : التالي  الرئيس  التساؤل  يف 

الشاملة يف التعليم؟ 

أهمية الدراسة : تستمد هذه الدراسة أهميتها من اآلتي : 

ذات  الدولة  قطاعات  أهم  أحد  على  ستطبق  الدراسة  كون   	.1
التأثري املباشر على التنمية الشاملة وهو قطاع الرتبية والتعليم 
، كما أن املعلم هو أبرز عناصر املنظومة التعليمية وهو الذي 
املستقبلية  البشرية  الثروة  باعتبارهم  ويكونهم  النشء  يعلم 

لألمة .

أبرز عناصر املنظومة التعليمية وهو الذي  هو  املعلم  أن  كما   	.2
املستقبلية  البشرية  الثروة  باعتبارهم  ويكونهم  النشء  يعلم 
لألمة ، وهذا يتطلب رفع مستوى أداء املعلم وزيادة فاعليته يف 
أداء مهامه من خالل إعداد معايري ملمارساته يف جماالت التخطيط 
واجلودة   ، وغريها  والتقويم  الفصل  وإدارة  والتعلم  والتدريس 

الشاملة جتسد األسلوب األمثل لدفع عملية الرتبية والتعليم.

أهداف الدراسة : اهلدف الرئيس من هذه الدراسة هو :

التعرف على مدى تقبل املعلمني ملعايري اجلودة الشاملة يف التعليم 

األهداف الفرعية هلذه الدراسة ما يلي :

معايري  تقبل  على  املعلمني  تشجع  اليت  العوامل  على  التعرف   	.1
اجلودة الشاملة يف التعليم.

اجلودة  ملعايري  املعلمني  تقبل  اختالف  مدى  عن  الكشف   	.2
الشاملة يف التعليم باختالف

املرحلة   - اخلربة   – اجلنسية  نوعه-  املؤهل-   ( الدراسة  متغريات       
الدراسية (.

اجلودة  ملعايري  املعلمني  تقبل  من  حتد  اليت  املعوقات  على  التعرف  	.3
الشاملة يف التعليم.

تقبل  لتفعيل  الالزمة  والتوصيات  املقرتحات  بعض  حتديد   	.4
املعلمني ملعايري اجلودة الشاملة .

: من أهم املصطلحات اليت اشتملت عليها هذه  الدراسة  – مصطلحات 
الدراسة ما يلي:

اجلودة الشاملة يف التعليم : 
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خمتلفة,   أشياء  تعين  فاجلودة  للجودة,  حمدد  تعريف  يوجد  ال 
باختالف تقدير األشخاص, واختالف اهتماماتهم وأولياتهم وأهدافهم 
  Morgan, and Murgatroyd تناول  ولقد   .)2000 محدي,  أال   (
حماور  أربعة  Reeves, and Bednar  )1994م(  , وشرح  1994(م( 
للمواصفات,  واملطابقة  والقيمة,  وهي”التفوق,  اجلودة  لتعريف 
وإننا مجيعًا نعرف اجلودة  املستهلك”.  احتياجات وتوقعات  وحتقيق 
عندما ندركها ، ويستطيع القليل منا تعريفها مبا يرضي اآلخرين 

)فريدمان ، 1988م:5(  

املبادئ  من  جمموعة   « بأنها  )1993م(  وبروكا  بروكا  ويعرفها 
تؤدي  اليت  املتخصصة  واملهارات  واجلهود  الفنية  والوسائل  واألساليب 
العمليات  مستويات  كافة  على  لألداء  املستمر  التحسني  إىل 
والوظائف واملخرجات واخلدمات واألفراد باملنظمة ، وذلك باستخدام 
هيمنة  يتطلب  وهذا   ، املتاحة  والبشرية  املادية  املوارد  كافة 
وتوقعات  احتياجات  ملواجهة  اجلهود  واستمرارية  واالنضباط  االلتزام 
حتقيق  على  والعمل  واملستقبلية  احلالية  املنظمة  من  املستفيدين 

رضاهم .

ويرى اخلطيب )2003 م( إن اجلودة يف التعليم هلا معنيان مرتابطان 
بإجناز  التعليمية  املؤسسة  التزام  الواقعي  املعنى   ، وحسي  واقعي   :
الرتفيع  معدالت   : مثل  عليها  متعارف  حقيقية  ومؤشرات  معايري 
ومعدالت الكفاءة الداخلية الكمية ومعدالت تكلفة التعليم ، 
أما املعنى احلسي يرتكز على مشاعر أو أحاسيس متلقي اخلدمة 

كالطالب وأولياء أمورهم ») اخلطيب 2003م:14(.

الشاملة  للجودة  تعريفًا  آنفًا  ذكر  ما  خالل  من  الباحث  ويستنتج 
املشرتك  التعاون  على  يقوم  اسرتاتيجي  أسلوب  بأنها  التعليم:  يف 
معايري  وفق  األعمال  أداء  يف  العاملني  بني  باملسئولية  واإلحساس 
النظام  عناصر  يف  عاٍل  وتفوق  متيز  حتقيق  إىل  تؤدي  ومبادئ 
االستمرارية  مع   ) املخرجات   – العمليات   – املدخالت  التعليمي) 
ورغبات  حلاجات  حتقيقًا  وفعالية  مبرونة  والتحسني  التطوير  يف 

املستفيدين واعتمادًا على تقييمهم ملعرفة مدى التحسن يف األداء .

املعايري : 

والتقري  للمقارنة  أساسًا  اختذ  ما  العيار«   « الوجيز  املعجم  يف  جاء 
 « املعايرة   « ومنها   ، خالص  معدن  من  فيها  ما  مقدار  النقود  وعيار   ،
يف  واملعيار   ، قوتها  ومعروفة  قياسية  مبحاليل  باحلجم  التقدير  أي 
إذن   ، الشيء  عليه  يكون  ملا  متصور  أو  متحقق  منوذج  الفلسفة 
يف  املعيار  أما   . معايري  ومجعها  والتقدير  للمقارنة  مقياس  املعيار 
أو  إليه  الرجوع  ميكن  الذي  احملك  أو  املقياس  فمعناه  االصطالح 
استخدامه أساسًا للمقارنة أو التقدير ) جممع اللغة العربية ، 2002م( 

معايري اجلودة الشاملة يف التعليم :

تعرف نادية حسن علي )2002 م( معايري اجلودة الشاملة يف التعليم 
: بأنها تلك املواصفات والشروط اليت ينبغي توافرها يف نظام التعليم 
واليت تتمثل يف جودة اإلدارة – سياسة القبول – الربامج التعليمية من 
حيث ) أهدافها – طرق التدريس املتبعة – نظام التقويم واالمتحانات( 
إىل  تؤدي  حبيث   ، املادية  والتجهيزات  األبنية   – املعلمني  جودة 
خمرجات تتصف باجلودة وتعمل على تلبية احتياجات املستفيدين 

)علي ، 2002م(  .

وميكن تعريف معايري اجلودة الشاملة يف التعليم يف هذه الدراسة 
ينبغي  واليت  املطلوبة  واخلصائص  املواصفات  من  جمموعة  بأنها   :
والبيئة  املناخ  تهيئة   : وتتضمن  الشاملة  اجلودة  لتحقيق  توافرها 
احتياجات  حتديد   ، التعليمية  املثالية  اخلصائص  حتديد   ، املناسبة 
جلودة  )التخطيط  اإلسرتاتيجي  التخطيط   ، املستفيدين  ومتطلبات 
اإلدارة ، التخطيط جلودة األهداف ، التخطيط جلودة سياسة القبول 
واملقررات  الربامج  وحمتوى  اخلطط  جلودة  التخطيط   ، والتسجيل 
التعليمية  والتقنيات  التدريس  طرق  جلودة  التخطيط   ، الدراسية 
املدرسية  املباني  جلودة  التخطيط   ، املعلمني  جلودة  التخطيط   ،

والتجهيزات املادية ( .

توصيات الدراسة :

توصل الباحث إىل بعض التوصيات اليت يأمل يف أن تسهم يف حتسني 
 ، املعاصرة  التدريس  مع متطلبات  املستقبل مبا يتماشى  أداء معلم 

وهي كما يلي :

يف  باملعلم  املتعلقة  التعليم  يف  الشاملة  اجلودة  مبعايري  العمل   	.1
مجيع املراحل الدراسية الثالث يف التعليم العام ، حيث حظيت على 

تقبل كبري من قبل املعلمني .

التعليمي املالئم والتقيد به واحلفاظ عليه . املناخ  2.	 ضرورة توفري 

تصميم  مهارات  تكسبهم  تدريبيه  بدورات  املعلمني  إحلاق   	.3
واستخدام   ، التعليمية  للعملية  التخطيط  وكيفية  التعليم 
التعليمي  احلاسوب  أهمها  واليت  التعليم  يف  التقنية  الوسائل 

وغريها .

حجرة  ففي   ، الطالب  شخصية  حيرتم   بأن  املعلم  على  التأكيد  	.4
 ، شيء  كل  يف  واضحًا  واآلخرين  الذات  تقدير  يكون  الدراسة 

فاالحرتام والتقدير هما املكون الضروري لتحقيق اجلودة. 

املعلم بأن يطرح أسئلة متهيدية متنوعة إلثارة 	 5.       لتأكيد على 
تفكري الطالب .  

كوسيلة  واملناقشة  احلوار  يستخدم  بأن  املعلم  على  التأكيد  	.6
مهمة للتعرف على خربات الطالب. 

التأكيد على املعلم بأن يستخدم أساليب وأدوات خمتلفة لتقويم  	.7
أدائه .

من  إليه  املسند  باألعمال  بالقيام  يلتزم  بأن  املعلم  على  التأكيد  	.8
قبل رؤسائه ملا تقتضيه املصلحة

زمالئه  مع  اخلربات  تبادل  على  حيرص  بأن  املعلم  على  التأكيد  	.9
ورؤسائه .

غري  واملعلم  السعودي  املعلم  بني  اخلربات  تبادل  على  احلرص  	.10
السعوديني ، نظرًا ملا متيز به املعلم غري السعودي من تقبل ملعايري 

اجلودة الشاملة يف التعليم حسب االستجابات .
العوامل اليت تشجع املعلمني على تقبل معايري  11.      العمل جبميع 
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اجلودة الشاملة يف التعليم .

 12. االهتمام باجلانب اإلنساني يف العمل ، حيث حصل على أعلى 
درجة تقبل للعينة .

13. التأكيد على قيمة العمل اجلماعي داخل املؤسسة التعليمية 
.

أساسي  كعامل  االجيابية  احلوافز  استخدام  على  التأكيد   .14
لتحسني األداء لدى املعلمني .

املعلمني  اليت حتد من  تقبل  املعوقات  مجيع  إزالة  على  15.احلرص 
درجة  على  حظيت  واليت  التعليم  يف  الشاملة  اجلودة  ملعايري 

تقبل كبرية من قبل املعلمني وهي العشرة األوائل .

اللذين حصال على أعلى الدرجات عن  البدء فورًا بإزالة املعوقني   .16
البقية وهما :

، واحلرص  -  ضعف فاعلية نظم املكافآت واحلوافز وعدالتها  أ 
املشجعة  واملكافآت  اإلجيابية  احلوافز  تقديم  على 

للمتميزين واحلريصني على إتقان العمل وإجادته . 
 ب -   الكثافة العددية املرتفعة للطالب داخل الفصول الدراسية 
، مما يتطلب احلرص على ختفيض عدد الطالب داخل هذه 

الفصول الدراسية.

اإلطار النظري :

املبحث األول / املعلم ودوره يف العملية التعليمية :

إن املعلم هو روح العملية التعليمية ولبها ، وأساسها األول ، وركنها 
واملبنى   ، اجلذاب  والكتاب   ، اجليد  املقرر  أهمية  رغم   ، الركني 
تأتي يف األهمية  ،،،،، لكن هذه األشياء كلها وسواها  النموذجي 
أداء  يف  املخلص  األمني  القوي  الصاحل   ، املتميز  املقتدر  املعلم  بعد 
عمله ، املتمكن من مادته ، أهم منها مجيعًا ) الرشيد ، 2000م( ، وال 
يوجد منهج دراسي – مهما أحسن ختطيطه – ميكن أن يرتفع فوق 

مستوى مدرسيه

. )cremin&bormouman,1956 ( 

ملستويات  الوقت  نفس  يف  ومستهلك  منتج  مبثابة  يعترب  فالتعليم 
مجيع  خيدم  أن  للتعليم  كان  إذا  وأنه   ، البشرية  القوى  من  عالية 
املستهلكني اآلخرين من القوى العاملة ، وأن يقدم هلم خدمات تزداد 
كفاءتها وجودتها جياًل بعد جيل ، فإنه ينبغي أن حيتفظ التعليم 
حتى   ، البشرية  خمرجاته  أحسن  من  كاف  بعدد  دائمًا-   – نفسه 
فاملعلمون   ، باستمرار  أفضل  ونواتج  خمرجات  يعطي  أن  يستطيع 
اليت  الغضة  العقول  من  باملاليني  نعهد  وإليهم   ، التفكري  هم صناع 
حتتاج إىل احلقائق ، وتتطلب التوجيه ، وتنشد املعرفة ، عقول غضة 
، وتعليم  تربية سوية  تهيأت هلا  ما  إذا   ، التكوين  ناشئة يف طور   ،

سديد ، أصبحت قادرة على إعطاء الكثري ، وبذل األكثر

 )سليمان ،1982: 216( .

    ومن هذا املنطلق ميكن القول بأن أدوار املعلم يف عاملنا املعاصر 

متعددة ومتنوعة ومل تعد تنحصر يف عملية نقل املعلومات واملعارف 
فقط ، بل تعددت األدوار ومن أبرزها ما يلي : 

1. دور املعلم يف ترغيب طالبه يف التعليم                

 2. دوره كمثل أعلى لطالبه 

3. دور املعلم يف الشورى                               

 4. دور املعلم املتجدد كل يوم 

دور   6- وثقافته  اجملتمع  واقع  إىل  الطالب  تقريب  يف  املعلم  دور   .5
املعلم كحافظ للنظام 

7. دور املعلم كدائرة معارف متحركة                    

 8.  املعلم وفهم الدور الذي يقوم به

9. املعلم كمساعد و ميسر لعملية منو الطالب          

 10. املعلم كوسيط تعليمي                                   

 11. املعلم كوالد للطالب و قاٍض بينهم                  

التعليمية  12. املعلم كموجه للعملية 

                . 13. دور املعلم يف ترسيخ قيم اجملتمع 

 14. دور املعلم يف احلزم واحلسم 

املبحث الثاني : اجلودة الشاملة يف التعليم :

، فما  التعليم  العربي يعاني من أزمة كبرية وخطرية يف  العامل  أن 
زالت اإلصالحات التعليمية تطبق دون وجود نظرة شاملة للتطوير، 
قصور  إىل  إضافة   ، واملناهج  املقررات  على  النظري  اجلانب  ويغلب 
ومواهبه  ميوله  حيث  من  بالطالب  االهتمام  عن  التعليمي  النظام 
تقليدية  لكونها  الطلبة   تقويم  وسائل  فاعلية  وعدم  وقدراته، 
املستقبل  استشراف  وثيقة  أكدت  وقد   ، ،1997م:22(  )رضوان 
يف  قصور  وجود  وبينت   ، هذا  العربي  اخلليج  لدول  الرتبوي  للعمل 
بعض مدخالت التعليم ، وفى اخنفاض مستوى خمرجاته ) مكتب 

الرتبية العربي لدول اخلليج، 1420 هـ(. 

باالهتمام  البدء  التعليمية  املؤسسات  من  بالكثري  دفع  الذي  األمر 
براجمها  وتطوير  تعريفها  حيث  من  والتعليم  الرتبية  يف  باجلودة 
، فاجلودة مفهوم متعدد األبعاد يشمل  وتعزيزها ووضع معايري هلا 
وصواًل  والرتبوية  التعليمية  الربامج  من  بدءًا  واألنشطة  املهام  مجيع 
والتعيني  والتوظيف  العلمي  والتحصيل  والدراسات  البحوث  إىل 

والطلبة واملباني واألجهزة واملعدات واخلدمات وغريها .

اإلدارات  من  عددًا  أن  )1996م(  وسباتيال  بالكيستون  ويذكر 
التعليمية واملدارس يف التعليم العام يف الواليات املتحدة األمريكية 
قد تبنوا بالفعل فلسفة اجلودة الشاملة وحققوا نتائج إجيابية مذهلة 
، ويوضح ويليامز )Williams, 1994  ( إن فلسفة اجلودة الشاملة 
ليست هدفًا حمددًا حنققه وحنتفل به ثم ننساه ، بل تعترب اجلودة 
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 Williams,(هدفًا متغريًا ، واهلدف هنا هو حتسني اجلودة باستمرار
مدينة  يف  الثانوية  كومب  إيدج  ماونت  مدرسة  وتعد    )  :1994
ستيكا بوالية االسكا يف الواليات املتحدة اإلمريكية أول مدرسة 
 ، )املديرس  الشاملة  اجلودة  إدارة  ومبادئ  مفاهيم  تطبق  حكومية 

2004م

 :62( حيث يقضي الطالب ما يقرب 90 دقيقة أسبوعيًا يف برنامج 
تدرييب يف تطوير وحتسني اجلودة وحل املشكالت ، ويستعرضون 
والعمل   ، منهم  لكل  املختلفة  التعلم  وطرق   ، أدائهم  مستوى 
التحسني املستمر جلودة  كفريق مع اإلدارة واألساتذة يف مشاريع 
من  أكثر  على  أجريت  اليت  الدراسات  إحدى  أوضحت  وقد   ، التعليم 
100 منطقة تعليمية يف الواليات املتحدة األمريكية تطبق أسلوب 
إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسساتها الرتبوية والتعليمية نتائج جيدة 
هيلي،  )هورين،  البعض  بعضها  بني  ومتفاوتة  أدائها  مستوى  يف 

وروباك ، شابيل،1993م( . 

حبسب  ختتلف  وهي   ، اجلودة  حول  والتوقعات  اآلراء  تعددت  ولقد 
األشخاص  حبسب  أيضًا  وختتلف   ، والرؤيا  والزمن  واملضمون  الغاية 
 ، واملعلمني   ، األهالي  )مثل  اجلودة  يف  مباشرة  املعنيني  والفئات 
وصانعي السياسات وأرباب العمل ...اخل ( وتشدد كل فئة من هذه 
الفئات على مكونات معينة من مكونات اجلودة ، وينطبق األمر 
نفسه على عناصر كل فئة حيث االختالف يف النظرة والرأي ، مما 

يولد حشدًا من اآلراء يؤدي إىل بروز فوارق أفقية يف مفهوم اجلودة 

 ),cheng 1997, Beeby1969, Kellaghan and Greany 2001(
.

والتعليم  الرتبية  يف  املستوى  الرفيعة  اجلودة  مواصفات  وتتكون 
من املشاركة اإلجيابية لكافة الفرق كشرط مسبق ، والفعالية 
يف اإلدارة واإلشراف والتوجيه واإلرشاد ووجود نظام داخلي للمراقبة 
هذه  تعكس  للجودة  معايري  وضع  الضروري  من  لذلك   ، والتقويم 
على  ينطبق  واحد  صنف  من  كلها  تكون  أال  على  املواصفات 
وأخرى  اجلميع  على  تنطبق  معايري  هناك  أن  أساس  على  اجلميع 
 ، والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  )املنظمة  جمتمع  بكل  خاصة 

2004م:6( .

املبحث الثالث : معايري اجلودة الشاملة يف التعليم :

 ، العمل  يف  اجلودة  مبعايري  متزايدًا  اهتمامًا  املعاصر  العامل  يشهد 
اقتناع كامل  وخباصة يف ميادين العمل الرتبوي ، ويأتي ذلك من 
تصل  ودقيقة  حمددة  معايري  وجود  يف  تكون  التعليم  جودة  بأن 
واكتسابه  تعلمه  جيب  ما  توضيح  درجة  إىل  ودقتها  طموحها  يف 
املرتبطة  إليه يف كل جمال من اجملاالت  الوصول  املطلوب  واملستوى 
بالعملية التعليمية ، بعد أن أضحت اجلودة والنوعية معيارًا أساسيًا 
احلساب  ولغة  الكم  على  يرقى  التقوميية  األحكام  إصدار  يف 

)مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج ، 2003م :9( .

معايري  فثمة   ، مطلقًا  شيئًا  ليست  والتعليم  الرتبية  يف  واجلودة 
متعددة للجودة جيب أن تكون دائمًا منفصلة عن بعضها البعض 
كي ال حيدث بينها تعارض ما )Peters , 1996( ، وجيب أن ننظر 
إىل معايري اجلودة ككل من منطلق تطلعات اجملتمع ومدى جودة 

خدمة نظام الرتبية والتعليم هلذه التطلعات عندئذ تعترب اجلودة يف 
الرتبية والتعليم تعبريًا عن تطلعات اجتماعية جيري قياسها  نظام 
والعلوم  للثقافة  العربية  املنظمة   ( حمددة  ملقاييس  وفقًا  عام  كل 

، 2004م (

الدولية  املعايري  مع  تتماشي  عليها  متفق  قياس  معايري  وضع  وإن 
ملنتج التعليم هلو أمر هام و جاد وحيوي وعلينا عند القياس  وصياغة 
املعايري أن نضع يف اعتبارنا املدخالت والوسائل       واملخرجات ملنتج 

العملية التعليمية . 

وإن املعايري لقياس منتج التعليم و خمرجاته البد وأن تكون معروفة 
للجميع سواء على املستوى املهين يف إدارات التعليم أو على املستوى 
الشعيب ، وعلى إدارات الرتبية والتعليم يف هذا اإلطار أن تضع نفسها 
يف مقارنة إقليمية وعاملية والعمل على توحيد سبل القياس حتى 
ومواجهة  ذلك  إىل  احلاجة  دعت  كلما  املسارات  تعديل  ميكننا 
الوزارة يف  مع  والعلماء  املفكرين       اشرتاك  أهمية  التحديات مع 
املسئولة يف حتديد األولويات اليت جيب قياسها ملنتج التعليم يف كل 
يشتمل  أن  وعلى   ، والدولة  احملافظة  مستوى  وعلى  عمرية  مرحلة 
ذلك معايري قياس املهارات اليت اكتسبها الطالب واللغة والتفوق يف 

الرياضيات و العلوم و كذلك درجة املشاركة يف اجملتمع .

- بعض معايري اجلودة الشاملة املعمول بها يف التعليم : 

تفادى  على  تعمل  اجلودة  وإدارة  قياس  يف  احلديثة  االجتاهات  إن 
ضيق النظرة والعمل على قياس خمرجات التعليم املتمثلة يف توافر 
اخلرجيني  يف  وسلوكية  ومهارية  ومعرفية  اجتاهية  خصائص 
فحسب، بل ميتد قياس جودة اخلدمة إىل جودة عناصر تقديم اخلدمة 
وزارة  قامت  ولقد   ، وغريها  البكالوريوس  مستوي  على  التعليمية 
جودة  لتقييم  دائمة  جلنة  بتشكيل  الربيطانية  العالي  التعليم 
اجلامعات  يف  األولي  اجلامعية  الدرجة  مستوى  على  العناصر  تلك 
انشأ جملس أعلى لتقييم جودة  1992م، كما  الربيطانية يف عام 
الدراسة يف مرحلة البكالوريوس يف اجلامعات األمريكية يف عام 
1995م ، ولقد اتفقت اللجنتان يف اجتماع مشرتك عقد بني ممثليهم 
يف أكتوبر 1995م يف جامعة ستانفورد على املعايري الواجب إتباعها 
لتقييم جودة اخلدمة وجاءت هذه العناصر ومعايري تقييمها )احلولي 
،2004م( كما هو موضح يف اجلدول رقم )1( التالي :-جدول رقم )1( 

معايري تقييم جودة اخلدمة التعليمية على مستوى البكالوريوس

نواحي اجلودةالعنصر

املنهج   .1
العلمي

- درجة تغطية املوضوعات األساسية.

- التناسب مع قدرة استيعاب الطالب يف هذه 
املرحلة.

- االرتباط بالواقع العملي.

- اإلملام باملعارف األساسية.

- إعداد الطالب لعصر العوملة من خالل تعلم لغة 
أجنبية. 
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2.املرجع 
العلمي

- درجة املستوى العلمي واملوثوقية.

- شكل وأسلوب إخراج املرجع العلمي.

- وقت توافر املرجع العلمي.

- سعر املرجع العلمي.

- امتداد االستفادة من املرجع العلمي.

- أصالة املادة العلمية.

- نوع االجتاهات اليت ينميها املرجع العلمي.

3. أعضاء 
هيئة 

التدريس

- املستوى العلمي واخللفية املعرفية.

- إدراك احتياجات الطالب.

- االنتظام يف العملية التعليمية.

- االلتزام باملنهج العلمي.

- تقبل التغذية الراجعة.

- العمل على تنمية املهارات الفكرية 
التنافسية.

- تنمية احلس الوطين والوازع األخالقي.

- اهلدف من أسلوب التدريس املستخدم.

- تنمية االجتاه التحليلي.

- تنمية النظرة املتعمقة.

- درجة التفاعل الشخصي.

- الوعي بدور القدرة العلمية واخللقية.
4.أسلوب 
التقييم 

- درجة املوضوعية واالتساق.

- درجة املوثوقية والشمول.

- عدم الرتكيز على التلقني.

- الرتكيز على القدرة التحليلية.

-  الرتكيز على التفكري اإلنتقادى.

5.النظام 
اإلداري

- توافر املعلومات الالزمة لتشغيل وإدارة النظام.

- التوجه حنو سوق العمل.

- املناخ اجليد ملمارسة النشطة الرياضية 
والفنية.

- كفاءة وفعالية النظام اإلداري.

- تلقى الشكاوى والتعامل معها.

6.التسهيالت 
املادية

- تناسبها مع طبيعة العملية التعليمية.

- تنمية وإشباع الناحية اجلمالية.

على  للحفاظ  آلية  إىل  يعمد  أن  الدول  من  الكثري  ارتئ  ولقد 
 ( اعتماد  أنشئت هيئات مسي بعضها هيئة  ذلك  أجل  النوعية ومن 
 ،) evaluation( والبعض األخر مسي هيئة تقييم )accreditation
واالعتماد اجلامعي “ هو شهادة )status ( متنح ملؤسسة تعليم عاٍل 

تؤمن معايري حمددة جلودة التعليم “ وقد ختتلف معايري االعتماد من 
بلد إىل بلد أو من مؤسسة ملؤسسة لكن مجيعها متفق على أهداف 

االعتماد )سركيس،2004م :2( .

وبصفة  وضبطها  الشاملة  اجلودة  قياس  يف  املستخدمة  املعايري  ومن 
بلدرج  ومعايري    ،  Deming دمينغ  معايري  هي  التعليم  يف  خاصة 
االيزو  ، ومعايري سلسلة   crosby , ومعايري كروسيب   baldridge
وفيما   ،  Accreditation األكادميي   االعتماد  ومعايري   ,  ISO

يلي توضيح موجز لكل معيار من تلك املعايري :

:    Deming معايري اجلودة الشاملة عند دمينغ -

ويعد منوذج دمينج للجودة األنسب يف هذا اجملال )موريس 1993م(.  
أو  املنشأة  يف  األداء  مستوى  حتسني  على  النموذج  هذا  ويرتكز 
املؤسسة من خالل مبادئه األربعة عشر املشهورة اليت أصبحت أساسًا 

ملفهوم اجلودة الشاملة، وهي على النحو التالي:

		 وضع أهداف ثابتة من أجل حتسني إعداد الطالب  	.1
وتزويده خبربات تعليمية ممتعة . 	

		 التعليمية لفلسفة جديدة تثري التحدي  تبين اإلدارة  	.2
لكي يتعلم الطالب حتمل املسؤولية . 	

		 الدرجات فقط كأساس  عدم االعتماد على نظام  	.3
لتحديد مستوى أداء الطالب . 	

		 التعليمية املختلفة بهدف  املراحل  توثيق االرتباط بني  	.4
		 	 حتسني األداء لدى الطالب خالل كل مرحلة  	

وعند االنتقال من مرحلة ألخرى مع االهتمام بتوفري سجل 	 	
شامل هلذه االنتقال 	

		 الدائم للخدمات التعليمية املقدمة يف املدارس  التحسني  	.5
من أجل حتسني األداء لكل األفراد  	

االهتمام بالتدريب املستمر يف جمال حتسني جودة األداء 	 	.6
		 لكل من اإلدارة املدرسية واملعلمني والطالب وبعض  	

فئات اجملتمع املهتمني بالعملية التعليمية . 	

		 الفعالة من أجل مساعدة  القيادة  االهتمام بإجياد  	.7
		 العاملني على حسن استخدام التقنيات واإلمكانيات  	
		 لتحقيق أداء أفضل يساعد الطالب على االبتكار  	

واإلبداع . 	

جتنب الشعور باخلوف حتى يتمكن كل فرد من أداء 		 	.8
عمله يف بيئة تربوية مناسبة . 	

		 كسر احلواجز بني األقسام العلمية وتشكيل فرق  	.9
العمل من خمتلف اإلدارات . 	

التخلي عن ترديد الشعارات واستبداهلا بالتحضري واحلث 		 	 	 .10
مبختلف أساليبه . 	 	

		 تشجيع السلوك القيادي الفعال لدى األفراد ، النابع من  	 	.11
دوافعهم الذاتية لتحسني األداء . 	 	

حتسني وتفعيل العالقات من اإلدارة املدرسية واملعلمني 		 	 	 .12
والطالب مبا يساعدهم على االستمتاع بعملهم وزمالتهم 	 	 	

لبعضهم البعض  	 	
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		 إنشاء برنامج متكامل لالهتمام بالتدريب والتعليم الذاتي  	.1
قبل كل فرد . من 	 	

		 تدريب أفراد اجملتمع على االهتمام بإحداث عمليات التغيري  	.2
الالزمة لتحقيق اجلودة يف جماالت العمل املختلفة باعتبار التغيري 		

حنو اجلودة مسئولية كل فرد يف اجملتمع )املركز العربي للتدريب 
الرتبوي لدول اخلليج ، 2002م ( .

: Malcolm Baldrige  معايري اجلودة الشاملة عند بلدريج -

طور بلدريج نظامًا لضبط اجلودة يف التعليم ومت إقراره ضمن املعايري 
باملؤسسات  األداء  يف  والتميز  اجلودة  لضبط  بها  املعرتف  القومية 
املدارس من مواجهة  العام وذلك حتى تتمكن  بالتعليم  التعليمية 
املوارد احملدودة ومطالب املستفيدين من  املنافسة القاسية يف ضوء 
النظام التعليمي  ويعتمد نظام بلدريج بضبط جودة التعليم على 
املتكامل  للتطوير  إطارًا  توفر  اليت  األساسية  القيم  من  جمموعة 
  )11( من  األساسية  القيم  وتتكون  ثانويًا  معيارًا   )28( وتتضمن 

قيمة هي :

                    . التعليم حمور الرتبية  	.1

 . التطوير املستمر والتعليم املؤسسي  	.2

التطوير.  املساهمة اجلماعية يف  	.3

مسؤولية اجملتمع.      	.4

. التعليم  القيادة يف تطوير  أهمية  	.5

التدريس. مساهمة هيئة  	.6

تصميم اجلودة ومنع األخطاء. 	.7

اإلدارة باحلقائق 	.8

. النظرة املستقبلية  	.9

. االستجابة السريعة للمتغريات  	.10

االهتمام بالنتائج. 	.11

:  ISO 9000 9000 معايري اجلودة الشاملة – اآليزو -

بعد أن صارت اجلودة قضية العامل بأسره ، ويف ظل االهتمام العاملي 
املتزايد باجلودة ليس فقط جودة السلع واملنتجات وإمنا أيضًا جودة 
بل   .. خيارًا  ليست  اجلودة  أن  للجميع  تأكد  أن  وبعد   ، اخلدمات 
القياسي  للتوحيد  العاملية  املنظمة  اهتمت   ، نظام  أي  لنجاح  ضرورة 
سلسلة  وأصدرت   ، اجلودة  بقضية  معنية  دولية  كهيئة   )ISO(
1996م:290(   ، )شندي   ”9000 أيزو   “ بـ  املعروفة  العاملية  املواصفات 
هي   ،  BS 5750 و   ،   EN 29000 مثل  وغريها  املواصفات  وهذه   ،
لنظام  واحد هو معايري منطية  مسميات خمتلفة تعرب عن مضمون 
املعايري  هذه  بني  التوفيق  1987م  سنة  مت  وقد   ، املؤسسة  يف  اجلودة 
ميكن  أنه  حبيث   ، متشابهة  بالتالي  وأصبحت  مواصفاتها  وتوحيد 
إفادة  على  احلصول  مثاًل   BS 5750 بشروط  ملتزمة  مؤسسة  ألي 

 EN واألوربي ، ISO 9000 تؤكد التزامها باملعيارين اآلخرين الدولي
، وعليه فإن مواصفات األيزو هي مواصفات عاملية تتناول    29000
كل ما خيص جودة املؤسسة )عبداحملسن ،1998م:171( ،  إن معيار 
للتوحيد  الدولية  للمنظمة  خمتصر  اسم  هو  أاليزو   9000 الاليزو 
القياسي )iso( international standerd organization ويضم 
القياسية  املواصفات  ترويج  إىل  ويهدف  دولة,   )90( االحتاد  هذا 
واألنشطة املتعلقة بها من أجل تسهيل التبادل التجاري الدولي للسلع 
واخلدمات وتنمية التعاون يف جماالت :املعلومات , والعلوم, والتقنية 
سويسرا  يف  جنيف  مدينة  االحتاد  ومقر  االقتصادية.  والنواحي 

)اخلطيب، 2003م:72( .

جلنة   )176( من  املنظمة  هلذه  التنظيمي  اهليكل  ويتكون 
جمموعة   )1827( تضم  فرعية  جلنة   )630( يتبعها  رئيسية  فنية 
اهليكل  وميثل   , والدراسة  للبحث  فريقًا   )18( إىل  باإلضافة  عمل 
املهن اهلندسية  املنتجني واملوردين والعمالء باإلضافة إىل  التنظيمي 
املستهلكني  محاية  ومجاعات  العامة  واخلدمات  االختبار  ومعامل 

,واهليئات البحثية يف كل الدول األعضاء )ما هوني وثور,2000( .
- معايري اجلودة الشاملة – عند كروسيب :

العاملي  املستوى  على  اجلودة  مستشاري  أحد  كروسيب  فليب  حدد 
وفقًا  تأسيسها  مت  للتعليم  الشاملة  اجلودة  لضمان  معايري  أربعة 

:]Crosby,1979[وهي )T.Q.M(ملبادئ اجلودة الشاملة

التكيف مع متطلبات اجلودة من خالل وضع تعريف  	.1

حمدد وواضح ومنسق للجودة.

الوقاية من األخطاء  أنه  وصف نظام حتقيق اجلودة على  	.2

مبنع حدوثها من خالل وضع معايري لألداء اجليد.

حتديد مستويات أداء األفراد ومنع حدوث األخطاء من  	.3

خالل ضمان األداء الصحيح من املرة األوىل .

تقويم اجلودة من خالل قياس دقيق بناء على املعايري  	.4

املوضوعية يؤخذ باحلسبان حساب تكلفة كل شي مل يتم 

القيام به بشكل جيد من املرة األوىل وحساب الفاقد وغريها من 

املعايري الكميه والكيفية )اخلطيب ، 2003م:69(.
- معايري اجلودة الشاملة – االعتماد األكادميي :

فاالعتماد األكادميي  Accreditation هو مفهوم أمريكي حبت 
يتصل بالعمليات االختيارية اليت يقوم بها فريق من املتخصصني من 
خالل مجعيات غري حكومية إلجناز هدفني هما: جعل املؤسسات 
األكادميية مسؤولة أمام بعضها البعض عن حتقيق أهداف حمدودة 
املؤسسات  هذه  وفاء  مدى  وفحص  الرتبوية  ولرباجمها  هلا  ومالئمة 

:]Kells,1983[وبراجمها مبعايري حمددة مسبقًا
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أو  “املكانة  أن االعتماد األكادميي عبارة عن     ترى جني هوتون 
الربنامج  أو  التعليمية  املؤسسة  عليها  حتصل  اليت  العملية  الصفة 
لدى  املعتمدة  النوعية  اجلودة  معايري  استيفاء  مقابل  التعليمي 

.]HOUGHTON,1996,P42[ “ مؤسسات التقويم الرتبوية

به  تقوم  حكومي  غري  تطوعي  نشاط   األكادميي  واالعتماد     
مجعيات االعتماد األكادميي

 academic accreddition associations  اليت أنشأتها مؤسسات 
التعليم العالي األمريكي بهدف تشجيع هذه املؤسسات ومساعدتها 
يف عمليات تقويم وتطوير كفاءة براجمها  الرتبوية ومنح اعرتاف 
أو   – استوفت  اليت  األكادميية  الربامج  أو  باملؤسسات  ومعلن  عام 
للجدارة  أو  للكفاءة  احملددة  املعايري   – من  األدنى  احلد  جتاوزت 

الرتبوية.

خالل  من  املعايري  هلذه  املؤسسة  حتقيق  مدى  تقييم  ويتم 
القرار  يتخذ  ذلك  ضوء  وعلى  واخلارجي  الذاتي  التقييم  عملية 
املستخدمة  املعايري  هذه  ونذكر   ، االعتماد  خبصوص  املناسب 
الدول  من  وعدد  املتحدة  الواليات  يف  االعتماد  هيئات  قبل  من 

:)CIHE, 1996(األوروبي

1.	 رسالة اجلامعة وأهدافها                      

. التخطيط والتقويم  	 .2

التنظيم واإلشراف على املؤسسة               	 .3

	الربامج والتدريس .  	.4 

                      . التدريس  	 أعضاء هيئة  	.5

	 اخلدمات الطالبية . 	.6 

                 . املكتبة ومصادر املعلومات  	.7

	املصادر املادية و املبنى األساسي. 	.8 

املصادر املالية .                             	.9 

. االنفتاح أمام اجلمهور  	.10

 11.          النزاهة  .)أبوسنينة،2004م(. 

ولقد قام الباحث باالطالع على مناذج معايري اجلودة الشاملة اليت قام 
 Edward بتطويرها عدد من علماء اإلدارة من أبرزهم : ادوارد دمينغ
مالكومل بالدرج ، اندريو أرفن ، بيرت   ، جوران  جوزيف   ،  Deming

دركر ، جوزيف سايلور ، توم بيرتز ، فيل كروسيب ، وغريهم . 

يف  وتطبيقها  تطويرها  مت  قد  النماذج  هذه  أن  الباحث  الحظ  وقد   
القطاع الصناعي منذ بداية اخلمسينيات من القرن العشرين ومن ثم 
اعتماد هذه النماذج يف قطاع إدارة األعمال وقد كشفت األدبيات 
والدراسات السابقة على أن تطبيق منوذج إدارة اجلودة الشاملة يف 
قطاع اإلدارة العامة مل يبدأ العمل به إال يف بداية عقد الثمانينات من 

القرن العشرين )اخلطيب ،2005م :36( .

مما دعا الباحث القيام باملزج بني هذه املعايري واقرتاح معايري للجودة 
على  الباحث  وحرص   ، الدراسة  هلذه  خاصة  باملعلم  متعلقة  الشاملة 
تبين معايري يف هذه الدراسة واليت تتسم بالتوافق والتقارب والتجانس 
اجملال  يف  طرأت  اليت  التطورات  وتواكب   ، الدراسة  جمتمع  بيئة  مع 
املعايري  هذه  يف  الباحث  اعتمد  وقد   ، باملنطقة   والتعليمي  الرتبوي 
قبل  من  تطويرها  مت  اليت  الشاملة  اجلودة  معايري  على  املقرتحة 
العلماء الذين ورد ذكرهم سابقًا وغريها ، وكذلك متت االستفادة 
به  قامت  الذي    « للتعليم  القومية  املعايري  مشروع   « من  العظمى 
الفعالة  :املدرسة  على  تركز  وهي  مصر  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة 
، املشاركة اجملتمعية  املتميزة  ، اإلدارة  املعلم   ، الصديقة للمتعلم 
الفرعية  اجملاالت  من  عدد  جمال  كل  ويتضمن  الدراسي   املنهج   ،

نذكر منها : 

جمال املعلم والذي  يشمل : 

اجملال األول / جمال التخطيط وحيتوي عدة معايري .

اجملال الثاني / جمال اسرتاتيجيات التعلم وإدارة الفصل وحيتوي عدة 
معايري .

اجملال الثالث / جمال املادة العلمية وحيتوي عدة معايري .

اجملال الرابع / جمال التقويم وحيتوي عدة معايري .

)وزارة  معايري  عدة  وحيتوي  املعلم  مهنية  جمال   / اخلامس  اجملال 
الرتبية والتعليم،2003م(. 

- معايري اجلودة الشاملة املتعلقة باملعلمني : 

األولويات  سلم  يف  األوىل  املرتبة  حتتل  التعليم  جودة  مشكلة  إن 
ملحة  أولوية  التعليم  جودة  حتسني  اعترب  فقد   ، العربية  للمنطقة 
يف إطار العمل العربي من أجل حتقيق أهداف التعليم للجميع كمًا 
العمليات  جممل  يف  متميز  تعليم  توفري  أصبح  كما   ، وكيفًا 
واملهارات التعليمية هدفًا متليه متطلبات التنمية املستدامة والتعامل 
السوق  يف  املنافسة  حتديات  ومواجهة  العوملة  متغريات  مع  اإلجيابي 
املعلمني  تطوير  على  الرتكيز  األولوية  هذه  وتستدعي   ، العاملية 
والتقويم  التعليم  وأساليب  املناهج  حتسني  أيضًا  تستدعي  كما   ،
العناصر  هذه  أثر  األحباث  أظهرت  بعدما  سيما  ال   ، التعلم  وبيئة 
احليوية يف حتديد نوعية التعليم ) تقرير التنمية اإلنسانية العربية 

، 2003م ( .

ويعترب املعلمون العنصر األكثر أهمية يف حتسني التعليم وتطوير 
واخلطط   ، 2000م  لعام  التقويم  تقارير  أشارت  كما   ، نوعيته 
اعتمدت  ولذلك   ،  )UNESCO , 2004( سواء  حد  على  الوطنية 
املهين  باإلعداد  مقرونة  اجلامعية  اإلجازة  العربية  الدول  معظم 
ولكن   ، األساسي  والتعليم  الروضة  مرحليت  يف  للتدريس  والرتبوي 
ازدياد الطلب على التعليم األساسي يف بعض الدول العربية يضغط 
باجتاه توفري أعداد جديدة من املعلمني ، ولتلبية هذا الطلب ، ال حيرتم 
بعض الدول العربية ، املعايري اخلاصة باملؤهالت العلمية والرتبوية ، 

وجيري توظيف معلمني غري مؤهلني .

االعتماد  ومؤسسات  الدولية  املنظمات  من  كثري  وتؤكد 
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األكادميي على جمموعة من املعايري اليت جيب أن تتوفر يف املعلم 
 ، وخمرجاته  التدريس  ملدخالت  واضحة  رؤية  إىل  للوصول  الناجح 
زيتون  ويشري   ، للتعليم  املنشودة  األهداف  حتقيق  كيفية  وإىل 
)2004م:117( إىل أن الغرض النهائي للمعايري يتمثل يف منح بعض 
املواثيق أو التأكيدات املتعلقة مبؤهالت األفراد الذين ميارسون مهنة 

التدريس .

نتائج الدراسة وحتليلها :

يف  الشاملة  اجلودة  ملعايري  املعلمني  تقبل  مدى  ما    : األول  السؤال 
التعليم ؟

جدول رقم ) 1 (

املعيار األول / يوضح ختطيط وتصميم املواقف التعليمية

ط ختطيط وتصميم املواقف التعليمية
وس

ملت
ا

ي 
ساب

حل
ا

رة 
با

لع
ب ا

تي
تر

خيطط للتدريس بناء على 
معلوماته عن املوضوع الدراسي . 

2.733

يصمم أنشطة تعليمية تساعد 
الطالب على االستقالل الذاتي . 

2.646

يساعد الطالب على اختاذ القرارات 
يف املواقف احلياتية اليومية . 

2.685

خيطط إلدارة سلوك الطالب 
الصفي بفاعلية . 

2.74

خيتار طرائق التدريس وفقًا لطبيعة 
األهداف اليت يراد حتقيقها . 

2.741

يشرك الطالب يف مواقف تعليمية 
متنوعة مراعيًا الفروق الفردية فيما 

بينهم . 
2.742

ختطيط  ختص  اليت  العبارات  مجيع  أن   )  9  ( رقم  اجلدول  من  يتبني 
من  كبرية  تقبل  بدرجة  حظيت  قد  التعليمية  املواقف  وتصميم 

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حسب ترتيبها يف اجلدول رقم) 1 ( 

جدول رقم ) 2 (

املعيار الثاني / يوضح مدى توفري املناخ التعليمي املالئم والتقييد به 
واحلفاظ عليه

توفري املناخ التعليمي املالئم 
ط والتقييد به واحلفاظ عليه

وس
ملت

ا
ي 

ساب
حل

ا

ب 
تي

تر
رة 

با
لع

ا

2.871حيرتم شخصية الطالب . 

الفصل  داخل  مناسبة  بيئة  يهيئ 
التدريس  أشكال  لدعم  الدراسي 

والتعلم املقدمة .

2.766

وإسهاماتهم  الطالب  إجنازات  يشجع 
ويساندها ويقدرها . 

2.832

يشجع الطالب على العمل اجلماعي 
 .

2.774

اآلخرين  آراء  الحرتام  الطالب  يوجه 
وإن اختلفوا معهم . 

2.783

حل  على  الطالب  يساعد 
مشكالتهم احلياتية . 

2.618

2.775يهتم مبظهره وهيئته دون مبالغة . 

يلتزم باللوائح واألنظمة والتعليمات 
املنظمة لألداء التعليمي . 

2.757

يتبني من اجلدول رقم ) 2 ( أن مجيع العبارات اليت ختص توفري املناخ 
التعليمي املالئم والتقييد به واحلفاظ عليه قد حظيت بدرجة تقبل 

كبرية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .

                             جدول رقم ) 3 (

املعيار الثالث /يوضح مدى التمكن من املادة العلمية وفهم طبيعتها 
وتكاملها مع املواد األخرى

التمكن من املادة العلمية وفهم طبيعتها 

ط وتكاملها مع املواد األخرى
وس

ملت
ا

ي 
ساب

حل
ا

رة 
با

لع
ب ا

تي
تر

يساعد الطالب على حتليل حمتوى الدرس 

للتوصل إىل استنتاجات صحيحة . 

2.682

يستنتج معارف جديدة من معلومات متاحة 

لديه . 

2.634

يوضح العالقة بني موضوعات مادته واملواد 

األخرى . 

2.558

يستخدم اسرتاتيجيات متنوعة لشرح 

مفاهيم املادة الدراسية ومهاراتها . 

2.616
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حيقق أهداف الدرس خالل الزمن املخصص له 

بفاعلية . 

2.635

يربط التعليم خبربات الطالب السابقة 

واخللفيات األسرية الثقافية 

2.587

يطرح أسئلة متهيدية متنوعة إلثارة 

تفكري الطالب . 

2.781

يشجع الطالب على االكتشاف العلمي 

واملبادأة واإلبداع .

2.653

يتبني من اجلدول رقم ) 3 ( أن مجيع العبارات اليت ختص التمكن من 
املادة العلمية وفهم طبيعتها وتكاملها مع املواد األخرى ، قد حظيت 

بدرجة تقبل كبرية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .

جدول رقم ) 4 ( 

املعيار الرابع / يوضح مدى استخدام االسرتاتيجيات والتقنيات 
التعليمية

استخدام االسرتاتيجيات والتقنيات 

ط التعليمية 
وس

ملت
ا

ي 
ساب

حل
ا

ب 
تي

تر

التدريسية  االسرتاتيجيات  يستخدم 

والتعليم  الذاتي  التعلم   : مثل  احلديثة 

التعاوني والتعلم عن بعد ....اخل . 
2.475

املتاحة  والتجهيزات  املوارد  يستخدم 

2.681بصورة فاعلة لتحقيق أهداف الدرس . 

يصمم معينات مسعية وبصرية مناسبة 

2.386للبيئة املدرسية . 

)احلاسوب  احلديثة  التقنية  يستخدم 

2.534مثاًل ( كأداة لتعزيز تعلم الطالب . 

يوفر طرائق متنوعة لتقسيم الطالب إىل 

2.582جمموعات لتحسني تعلمهم . 

يستخدم وسائل معينة ملساعدة الطالب 

2.543ذوي االحتياجات اخلاصة . 

– 4 حسب الرتتيب (    1 4 ( أن العبارات من )  يتبني من اجلدول رقم ) 
اليت ختص استخدام االسرتاتيجيات والتقنيات التعليمية  قد حظيت 

بدرجة تقبل كبرية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .

جدول رقم ) 5 ( 

املعيار اخلامس / يوضح تقويم الطالب ومتابعة نتائج التعلم

تقويم الطالب ومتابعة نتائج التعلم 
ط 

وس
ملت

ا

ي 
ساب

حل
ا

ب 
تي

تر

يستخدم أساليب التقويم )مثل ملفات تقويم الطالب..

2.683اخل(باستمرار ملعرفة مستواهم. 

يشخص نقاط القوة ونواحي الضعف لدى الطالب . 
2.702

حتسني  بهدف  الطالب  تقويم  يف  األسرة  يشرك 

2.505تعلمهم وأدائهم . 

2.634يقوم الطالب بصورة مشولية ومبوضوعية . 

للتعرف  مهمة  كوسيلة  واملناقشة  احلوار  يستخدم 

2.751على خربات الطالب . 

تقويم  ختص  اليت  العبارات  مجيع  أن   )  5  ( رقم  اجلدول  من  يتبني 
التعلم  قد حظيت بدرجة تقبل كبرية من  نتائج  الطالب ومتابعة 

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

جدول رقم ) 6 (

 املعيار السادس / يوضح التقويم الذاتي

التقويم الذاتي

ط 
وس

ملت
ا

ي
ساب

حل
ا

ب 
تي

تر

يستخدم أساليب وأدوات خمتلفة لتقويم 
أدائه . 

2.651

يشجع الطالب على تقويم ذاتهم وبعضهم 
البعض . 

2.472

يستعني بآراء الطالب وتقوميهم له 
لتحسني أدائه . 

2.393

يتبني من اجلدول رقم )6( أن العبارة األوىل من معيار التقويم الذاتي  
) يستخدم أساليب وأدوات خمتلفة لتقويم أدائه«  قد حظيت بدرجة 

تقبل كبرية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة .

تقبل  درجة  على   ) الرتتيب  حسب   3  -  2( العبارتني   بينما حظيت 
حسب  التوالي  على  الدراسة  عينة  أفراد  نظر  وجهة  من  متوسطة 

. ) ترتيبها يف اجلدول رقم ) 6 

جدول رقم ) 7 (

املعيار السابع / يوضح مدى تعاون املعلم مع رؤسائه وزمالئه 
والطالب وأولياء أمورهم

التعاون مع رؤسائه وزمالئه والطالب وأوليا 

أمورهم

ط 
وس

ملت
ا

ي
ساب

حل
ا

ب 
تي

تر
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2.564يتواصل مع أولياء أمور الطالب بصورة مستمرة . 

يساعد الطالب يف التعرف على املصادر واملراجع من 

املكتبات وغريها . 

2.445

يشجع الطالب على التأمل والتفكري يف حياتهم 

وخرباتهم الشخصية . 

2.643

زمالئه  من  املختلفة  النظر  وجهات  إىل  يستمع 

واالختيارات البديلة . 

2.702

يلتزم بالقيام باألعمال املسند إليه من قبل رؤسائه 

ملا تقتضيه مصلحة العمل . 

2.741

يتبني من اجلدول رقم ) 7 ( أن العبارات من ) 1 – 4 حسب الرتتيب (  اليت 
ختص تعاون املعلم مع رؤسائه وزمالئه والطالب وأولياء أمورهم ، قد 
حظيت بدرجة تقبل كبرية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة على 

التوالي حسب ترتيبها يف اجلدول رقم ) 7 ( .

 جدول رقم ) 8 ( 

املعيار الثامن / يوضح مدى التنمية املهنية

التنمية املهنية 

ي
ساب

حل
ط ا

وس
ملت

ا

ب 
تي

تر

له  املناسبة  املهنية  التنمية  أنشطة  يف  يشارك 

2.583بصورة مستمرة . 

يواكب ما يستجد من نظريات وممارسات تربوية 

2.622يف مادة ختصصه . 

يتبادل اخلربات مع زمالئه ورؤسائه . 
2.741

التنمية  ختص  اليت  العبارات  مجيع  أن   )  8  ( رقم  اجلدول  من  يتبني 
عينة  أفراد  نظر  وجهة  من  كبرية  تقبل  بدرجة  حظيت  قد  املهنية 

الدراسة حسب ترتيبها يف اجلدول رقم ) 8 ( .

 وبعدما مت توضيح كل العبارات اليت حظيت على األولوية وأعلى 
الدرجات يف املتوسط احلسابي بالنسبة ملدى تقبل املعلمني هلا حسب 
اآلتي  خالل  من  الباحث  يبني   ، ذلك  على  بناًء  وترتيبها  معيار  كل 
الثمانية  الشاملة  املعلمني ملعايري اجلودة  لتقبل  بالنسبة  األولويات 

بعضها من بعض ، من خالل اجلـدول رقم )9( التالي : 

جدول رقم ) 9 ( 

يوضح مدى تقبل املعلمني ملعايري اجلودة الشاملة

معايري اجلودة الشاملة يف التعليم املتعلقة باملعلم

املتوسط 

احلسابي 

ترتيب 

العبارة 

2.72ختطيط وتصميم املواقف التعليمية
توفري املناخ التعليمي املالئم والتقيد به واحلفاظ 

2.81عليه

التمكن من املادة العلمية وفهم طبيعتها 

2.66وتكاملها مع املواد األخرى

2.58استخدام االسرتاتيجيات والتقنيات
2.73تقويم الطالب ومتابعة نتائج التعلم

2.57التقويم الذاتي
تعاون املعلم مع رؤسائه وزمالئه والطالب وأوليا 

2.65أمورهم

2.64التنمية املهنية
2.6املتوسط احلسابي للمحور

يتبني من اجلدول رقم ) 9 ( أن مجيع املعايري اليت ختص تقبل املعلمني 
من وجهة   ، كبرية  تقبل  بدرجة  قد حظيت  الشاملة  اجلودة  ملعايري 

نظر أفراد عينة الدراسة حسب ترتيبها .

نتائج الدراسة :

باملعلم  املتعلقة  التعليم  الشاملة يف  اجلودة  معايري  مجيع  حظيت  	.1
على تقبل بدرجة  كبرية من قبل املعلمني.

واحلفاظ  به  والتقيد  املالئم  التعليمي  املناخ  توفري  معيار  حصل  	.2
اجلودة  معايري  لبقية  بالنسبة  التقبل  درجات  أعلى  على  عليه 

الشاملة يف التعليم .
معايري  تقبل  على  املعلمني  تشجع  اليت  العوامل  مجيع  حظيت  	.3
اجلودة الشاملة بدرجة تقبل كبرية من قبل املعلمني ، وحصل أحد 
العوامل اليت تشجع املعلمني على تقبل معايري اجلودة الشاملة يف 
التعليم على أعلى درجة يف املتوسط احلسابي من وجهة نظر أفراد 

العينة وهو / االهتمام باجلانب اإلنساني يف العمل . 

حظيت ) 10 ( من املعوقات اليت حتد من  تقبل املعلمني 	 	.4
ملعايري اجلودة الشاملة يف التعليم بدرجة تقبل كبرية من قبل املعلمني 
وقد   ، متوسط  األخرى  املعوقات  للعشرة  املعلمني  تقبل  كان  بينما   ،
حصل اثنان من هذه املعوقات على أعلى الدرجات وهما / ضعف فاعلية 

نظم املكافآت واحلوافز وعدالتها ، والكثافة العددية املرتفعة 	
تقبل  من  حتد  معوقني  كأعلى   ، الدراسية  الفصول  داخل  للطالب 
العمل  ، وهذا يعين ضرورة  التعليم  الشاملة يف  ملعايري اجلودة  املعلمني 
احلوافز  وزيادة  الدراسية  الفصول  داخل  العددية  الكثافة  علىخفض 

واملكافآت للمعلمني اجلادين.
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اال تالحظون  أن هناك	حتواًل جذريًا	جيري 
يف	اجلودة ؟	

إن احلاجه إلدارة املخاطر	يف 
تزايٍد مستمر كما يراه البعض 

وهناك	ما	يدعم	هذا الزعم!! 	بعٌض	من 
راصدي أنظمة إدارة	اجلودة العاملية	 
)QMS(		يضعون	شهادات أنشطتهم 

حتت	مظلة	إدارة	املخاطر باإلضافة 
اىل ان املزيد من مؤمترات	اجلودة 

املعقودة	تتبنى	توجهات	إلدارة املخاطرأكثر 
من أي توجه وهنا  نتسأل 	ما	الذي حيدث؟ 

يف هذه املقالة،	سوف نستكشف	ملاذا ظهر 
على السطح يف اآلونة  األخرية 	التحول 

إىل	إدارة املخاطر	باعتبارها  أساس 
ملستقبل اجلودة وما الذي  ميكننا القيام 

به	لتحسني	حياتنا املهنية	لالستفادة من هذا 
التحول.

	ما	الذي حيدث؟
دعونا ننظر عن كثب إىل	نقطة	بيانات 

عدد من الراصدين	يف عامل اجلودة 
والذين	أعادوا تصنيف	أنفسهم وهيكلة 

براجمهم 	من	إدارة اجلودة	إىل منظمات	إدارة 
املخاطر حيث يرون انه عند زيارتك ملعهد 

إدارة اجلود فإنك ستلحظ التطور  والتحول 
وقائمة من خدمات إدارة املخاطر	واليت ترتاوح 
من  »مزودي	تقييم املخاطر« إىل »إدارة	األداء 

البيئي«.	 

فراصدي	اجلودة العاملية	اعادوا 
تصنيف	أنفسهم	كمراكز التجارية	إلدارة 

املخاطر جملموعة من األسباب :

• االقتصاد	

• ونضوج	معايري نظام إدارة اجلودة	

• العوملة	

• مسؤولية الشركات	

• مناذج األعمال	اجلديدة	

• واإلنرتنت	

تعترب تسجيالت ISO 9001	 يف أمريكا 
الشمالية سطحية إىل حدًا ما 	كما أن 

أجهزة	تسجيل	ومراجعة احلسابات	واليت 
تدعم	معيار األيزو  باتت سلعة  بسبب 

أن أكثر األسوق	املتنامية	تتواجد 
يف	آسيا وفضاًل عن ذلك أن السوق	يف 

أمريكا الشمالية	واالقتصادات	الكربى 
األخرى	أصبحت	تشتكى التخمة 

من	سجلالت	ISO 9001، لذلك	يتسأل	 
املسجلني والراصدين  على حدًا سواء 
،	»كيف ميكننا	إضافة قيمة؟« و 

»كيف ميكننا	إجياد دخل	إضايف؟

والبد ان  نقول أن العوملة، واالستعانة 
مبصادر خارجية،	والتكنولوجيا	اوجدت 

جو من الريبة	والتعقيد واملخاطر 
بالنسبة للمؤسسات	ونتيجة لتلك 

الريبة والتعقيد العاملي كانت 
هناك حاجة إىل	ضوابط	خماطر 
إضافية لذلك	فإدارة املخاطر	هي 

امتداد	واضح	للتدقيق	يف	السجالت، 
واألذونات،	وأنشطة	التأمني.

ومع بداية نضج معايري	نظام إدارة 
اجلودة	ISO 9001	مت االنتقال من	االمتثال 

والنظرية اىل التوجهات	بفعالية وعملية 
ومت وضع أنظمة	ومعايري	 جديدة	إلدارة 

اجلودة	ISO	 ومثال ذلك يتضح جليًا 
يف 	املعايري اجلديدة	الصادرة من 

املنظمة	الدولية للتوحيد القياسي	

 -	ISO(،ISO	  (
»مواصفات	ألنظمة	إدارة	أمن	سلسلة 

 ISO / IEC	»،التوريد
التقنيات  27001	-	“تكنولوجيا املعلومات	- 

األمنية -	أنظمة إدارة	أمن املعلومات	- 
املتطلبات،« وغريها .هذا وقد مت اعتماد 

نظام اإلدارة	األمنية	على أساس إدارة 
املخاطر وهو التوجه اجلديد والفكرة 

الرئيسية لعددٍا كبريا	من	الشركات 
اليت التحقت لأليزو 9001	\ معتمدًة  نظام  

األيزو  اجلديد يف إدارة	املخاطر	

		واجلدير بالذكر ان الشركات 
العاملية	جتري	مساءلة على مستوى عالي 

تزامنَا مع زيادة خطر حدوث	خروقات 
يف تطبيق اجلودة فاملسؤولية تقع 

على الشركات	يف	السنوات القليلة 
املاضية و ذلك نتيجة لالستعانة مبصادر 

ترمجة :

 اميمة عبداهلل األمحدي 

Risk Management :The Future of Quality

by Greg Hutchins

http://www.qualitydigest.com:from

إدارة املخاطر: مستقبل اجلودة

مبتكرات الجودة
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خارجية	واسعة النطاق مما أدي اىل خوفهم 
من  ان  تطاهلم  يد املالحقة من مجعيات 

حقوق اإلنسان التهامات و	االعتداءات 
قد تقع على فئة العمالة من األطفال 

,إن	الفشل يف	إدارة خماطر	اجلودة	يؤدي 
إىل	فشل	الشركة ذاتها 	فالعوملة 

واالستعانة مبصادر خارجية	جعل	من 
الصعوبة مبكان إدارة	العمليات الداخلية  

ونتيجة لالنفجار املعريف وتسارع خدمات 
االنرتنت كان البد من  إعادة النظر 

لتلبية	حاجة	إجياد نظام إلدارة املخاطر

	ما	هي املخاطر؟

ميكن تعريف املخاطر بأنه مزيج مركب 
من احتمال حتقق احلدث ونتائجه 

	.  )ISO/ IEC	Guide 73(	
تتضمن مجيع املهام إمكانية لتحقق 

أحداث ونتائج قد تؤدى إلي حتقق فرص 
	إجيابية أو تهديدات للنجاح .	

ويتم اإلشارة بازدياد إلي إدارة املخاطر 
علي أساس ارتباطها باجلوانب اإلجيابية و 
السلبية للخطر. ولذلك يأخذ املعيار بعني 

االعتبار املخاطر من حيث اجلانبني السليب و 
اإلجيابي .

	ما	هي	إدارة املخاطر؟

إدارة املخاطر	هي القدرة 
على	حتديد	املخاطر، وتقييم	ذلك، 

وختفيف حدته على الرغم من 
أن	هناك	العديد من التعريفات	إلدارة 

املخاطر 

إال اننا نستطيع ان  نعرفها بأنها عملية 
قياس وتقييم	للمخاطر	وتطوير 

اسرتاتيجيات إلدارتها كما تتضمن  هذه 
االسرتاتيجيات نقل املخاطر إىل جهة أخرى 

وجتنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول 
بعض أو كل تبعاتها .كما ميكن 

تعريفها بأنها النشاط اإلداري الذي يهدف إىل 
التحكم باملخاطر وختفيضها إىل مستويات 

مقبولة. وبشكل أدق هي عملية حتديد 
وقياس السيطرة وختفيض املخاطر اليت 

تواجه الشركة أو املؤسسة.

	معايري	إدارة املخاطر	هي:

حتديد املخاطر.	يتم خالله حتديد	مصادر 
اخلطر، واألحداث املصاحبة	له 

	ونتائجها	احملتملة
حتليل	املخاطر.	يتم خالله حتليل	أسباب 

	ومصدر	املخاطر، واحتمالية حدوثها 	 
تقييم	املخاطر.	يتم خالله دراسة وحتديد ما 

إذا كانت هذه	املخاطر	حتتاج إىل معاجلة، 
وماهية ونوع املعاجلة املطلوبة

عالج املخاطر .	يتم خالله 
حصر	االسرتاتيجيات والطرق واجنع 

األساليب	للتخفيف	من حدتها و	احلد منها

وجيري حاليا وضع	معايري	إضافية	إلدارة 
املخاطر لقطاعات صناعية حمددة.

مزايا	صنع القرار على أساس إدارة املخاطر

	لقد حدثت	ظاهرة	مثرية لالهتمام	خالل 
العقد املاضي منذ ما يقرب من 10	عاما 
مضت،	حيث كانت اجلودة هي الفلرت 

احلاسم  ألي إدارة عليا  يف اختاذها لقراراتها 
ثم تطورت	بعد ذلك إىل	السعر مما أدى 

إىل	اندفاع	عاملي	للعثور على	موردين	يف 
اخلارج 	ويف نهاية املطاف سعوا لالستعانة 

مبصادر خارجية	واسعة النطاق  وأنصب 
االهتمام على سعر	التكلفة اإلمجالية 

للملكية، وأصبحت	قضية	اجلودة حاجة 
غري ملحة لإلدارات العليا وليست يف قائمة 

اعتباراتها !!!

لذلك، ما هو	الفلرت األساسي إلدارة صنع 
	القرار	اآلن وصواًل للجودة ؟

اجلواب هو نظام إدارة املخاطر.

ولو تسالنا ملاذا	باتت إدارة املخاطر	حاجة 
ملحة للغاية	يف هذه األيام؟

إدارة املخاطر هي عملية صنع قرار بشأن:

• اىل اي مدى ميكن التغاضي عن 	
اخلطر

• كيف ميكن ختفيف تلك 	
املخاطر اليت ال ميكن التغاضي 

عنها

• كيف نتعامل مع املخاطر 	
احلقيقية واليت تدخل يف صميم 

العمل

إن العوملة واالستعانة مبصادر خارجية 
ليست على دراية كافية بتوجهات 

وأنشطة الشركات واليت قد تؤدي اىل 
خماطر يف التشغيل او العمليات كما 

إن عدم حرص املسئولني على مواجهة 
الواقع مما يؤدي اىل اختاذ القرارات 

االستباقية الغري مدروسة إضافة إىل 
عدم اهتمام 	الرؤساء	بإدارة	املخرجات بل 

التغاضي عن اخلطر  وحماولة حتقيق 
وتوقعات أصحاب املصلحة وليس العميل 

جيعلنا نؤمن إن إدارة املخاطر	وقائية 
تنبؤيه، وليس	رد الفعل وبهذا تكون  إدارة 

املخاطر هي مستقبل  اجلودة  

مبتكرات الجودة
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دكتور �صعيد بن حمود الزهرانى
نائب مدير اإدارة ا�سرتاجتية اجلودة امل�ستقبلية للمملكة

الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة

أعرف مصطلح في الجودة

توزيع بواسون
توزيع بواسون هو التوزيع املنفصل الذي حيدث على قيم س اليت تساوي= 

أرقام املكاملات  العادة تستخدم كنموذج لعدد من األحداث )مثل  43210 واليت يف 

التليفونية اخلاصة بالعمل أو عدد األحداث يف نقاط التقاطع( يف فرتة زمنية حمددة. واليت تعترب أيضا 

مفيدة يف الدراسات البيئية, على سبيل املثال, ملعرفة عدد كالب الرباري يف مساحة ميل مربع.........
بوكا يوك

مصطلح ياباني يعين خطأ يف التدقيق.
وتساعد خاصية بوكا يوك يف منع األجزاء الغري صحيحة من أن يتم تصنيعها أو جتميعها أو يقوم بتحديد 

العيب أو اخلطأ. 
ويعترب بوكا يوك وسيلة لتوفري إشارة بصرية أو غريها واليت تشري إىل حالة مميزة. غالبا ما تشري إىل “خطأ 

التدقيق”, ويف الواقع يعترب يوكا يوك خطوة أوىل يف نظام إثبات اخلطأ. ويعترب إثبات اخلطأ تقنية متنع األخطاء 
عن طريق تصميم عملية التصنيع واملعدات واألدوات حبيث ال يتم حدوث العملية بطريقة غري صحيحة...........

الحنراف املعياري اجملمع
االحنراف املعياري اجملمع هو االحنراف املعياري املتبقي بعد إزالة تأثري أثر التباين  مثل املوقع اجلغرايف أو الوقت. وهو 

متوسط التنوع يف اجملموعات الفرعية.
وجيمع اإلحنراف املعياري اجملمع بني اثنني من االحنرافات وبعد ذلك يتم عمل مقارنة إحصائية ...............

السكان
اجملموعة الكاملة من العناصر اليت تعترب حمور االهتمام....................

معدل نقص السكان
أي النسبة املئوية للنقص يف عدد السكان. وعادة ما يتم تقدير ذلك عن طريق العينة, بدال من احلصول على البيانات 

الصحيحة للسكان . ويف حني تعترب التقديرات غري كاملة, فمن الشائع أن يتم مقدار النقص بها. .................

العالقة اإلجيابية
يشري االرتباط اإلجيابي إىل أن كال من املتغريات تزيد وتنقص معا, يف حني أن الرتابط السليب يشري إىل أن الزيادة يف 

متغري واحد تعين اخنفاض يف املتغري األخر والعكس صحيح.............

 PPAP
عملية املوافقة على إنتاج األجزاء:

توضح عملية املوافقة على إنتاج األجزاء األساليب اليت استخدمت للموافقة على إنتاج السلع واخلدمات, 

مبا يف ذلك املواد السائبة, وذلك حتى يتم ضمان أجزاء متقدمة عملية ختطيط اجلودة. ويعترب اهلدف 

من عملية الـPPAP هو التأكد من أن موردي املكونات يتوافقون مع مواصفات التصميم 

واليت ميكن أن تستمر دون أن يؤثر ذلك على العمالء وكذلك حتسني نظم اجلودة. 

وتؤكد نظم الـ PPAP على أنه ميكنك حتقيق اجلودة وختفض 

التكلفة..............
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ملاذا التنجح نظم الجودة بالجهات واملؤسسات بالدول العربية؟

________________________________________

ىف اغلب األحيان التستطيع الجهات واملؤسسات بالدول العربيه االستفاده القصوى من تطبيق نظم الجودة والسبب ىف ذلك األمور التاليه:

1.  ضعف وجود توعيه كافيه للعاملني ألنظمة الجودة

2.  ضعف فهم القاده واملسئولني للفوائد الجيده من تطبيق نظم الجوده

3.  صعوبة كتابة العمليات واالجراءات والتعليامت

4.  االستعجال ىف الحصول عىل الفوائد من تطبيق نظم الجودة

5.  عدم وجود برامج احصائية عند الجهات لتحليل االستبيانات والشكاوي واالقرتاحات

6.  ضعف ىف عدم معرفة الصالحيات واملسئوليات للعاملني واملسئولني باملنشأة

7.  ضعف العمل الجامعي

8.  قلة التدريب والتعليم

9.  ضعف استخدام التقنيه الحديثه

10.  ضعف تحديث وتطوير العمليات

11.  ضعف ىف التواصل بني املسئولني

12.  ضعف االهتامم مبوضوع املوردين واملشرتيات

13.  قلة األ بحاث ىف مجال الجودة باللغه العربية

14.  ضعف وجود حوافز تشجيعيه للعاملني

15.  ضعف تشجيع االبداع ىف الجهات

16.  ضعف التعاون الجامعي بني الجهات

17.  الرتكيز فقط عىل الحصول عىل الشهادة وليس التطبيق الفعيل

18.  قلة وجود قاده بالجهات واملؤسسات

19.  قلة األطالع والقراءه للعاملني ىف أنظمة الجودة

20.  قلة تطبيق مبادي ْالقيم االسالميه

21.  ضعف وضوح وجود معايري للقياس

22.  ضعف ومعرفة قياس االداء

23.  عدم متكني املوظفني باملهام واالعامل 

سؤال وجواب في الجودة

دكتور �صعيد بن حمود الزهرانى
نائب مدير اإدارة ا�سرتاجتية اجلودة امل�ستقبلية للمملكة

الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة

أسئلة يف الجودة يجيب عليها
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الشديدة بني مختلف  باملنافسة  الذي نعيشه يتميز  الحايل  إن العرص 

الدول، من خالل التنافس عىل مخرجات التعليم فنجد أن كل دولة من 

دول العامل تحرص بشكل كب��ري عىل متيزها يف مخرجات التعليم، ولذلك 

أجل تحسني مخرجاتها  أموالها من  تنفق  الدول  العديد من  أصبحت 

التعليمية،

اإلداري�ة  الجوانب  إحدى  هي  الشاملة  الجودة  إدارة  فإن  ولذلك 

يف  وتساهم  واملوظ�فني  العاملني  أداء  تطوير  يف  تساهم  التي  الهامة 

حسن استغالل واستثامر املوارد البرشية، وكذلك تحسني األداء العلمي 

األهداف  وتحقق  املخرجات  وتحسن  والطالبات،  للطلبة  بالنس�بة 

املنشودة.

عنوان  يحمل  الذي  األول  كتابها  بإخراج  ملك  مريم  األستاذة  قامت 

“الجودة الشاملة يف التعليم”، ويعترب هو أول كتاب يف الكويت يتحدث 

بشكل مفصل ع�ن موضوع الجودة، ومام هو جدير بالذكر أن األستاذة 

املوارد  تخصص  األعامل  إدارة  يف  املاجستري  درجة  عىل  حاصلة  مريم 

البرشية، حيث قامت الكاتبة بالجمع ما بني نَََسقنْي وتخصصنْي مختلفني، 

ودمجهام يف نََسق واحد حيث تناولت األستاذة الجانب اإلداري وهو 

نشأ  معاً  لتامزجهام  ونتيجة  التعليم،  وهو  الرتبوي  والجانب  الجودة، 

لدينا املوضوع اإلداري / الرتبوي: “الجودة الشاملة يف التعليم”.

وتنوعت فيه املصادر واملراجع ما بني مراجع ومصادر ودراسات عربية 

وأجن�بية، وفيام يزيد ع�ن مائة وعرشة مرجع ،حيث رك�زت عىل آخر 

الدراسات وما توصلت إليه الجودة يف مجال الرتبية والتعليم.

وقام مبراجعة وتقديم الكتاب الدكتور محسن حمود الصالحي: رئيس 

قسم األصول واإلدارة الرتبوية يف كلية الرتبية األساسية. حيث أن هناك 

العديد من التساؤالت التي قامت الباحثة بتوضيحها وهي ما مفهوم 

الجودة وما التطور التاريخي إلدارة الجودة، ومن هم علامء الجودة، 

العنارص األساسية لنظام إدارة  وهل هناك مستويات للجودة وماهي 

الجودة الشاملة؟ وماهي خطوات تطبيق نظام الجودة، وماهو مفهوم 

الرتبوية والتعليمية،  التعليم ويف املؤسسات  إدارة الجودة الشاملة يف 

وماهي املبادئ التي تركز عليها الجودة الشاملة يف التعليم؟ وما هي 

وما  التع���ليمية؟  العملية  يف  الشاملة  الجودة  إدارة  وخصائص  فوائد 

هي املعايري التي تساعد عىل إيجاد املؤسسة الرتبوية الفاعلة؟ وماهي 

مراحل  هي  وما  التعليم،  يف  الشاملة  الجودة  إدارة  تطبيق  دواعي 

الجودة يف العملية التعليمية؟

هذه االستفسارات والتساؤالت يسعى هذا الكتاب إىل توضيح وتبصري 

يف  للمهتمني  األمور  وتجلية  وتبيان  التعليمية،  العملية  عىل  القامئني 

بالجودة  اهتامم  لهم  الذين  األفراد  وحتى  معها،  واملتعاملني  الجودة 

خارج جسم التعليم.

وأسس  الشاملة،  الجودة  مدارس  ملك؛  أ.مريم  الكاتبة:  وّضحت  كام 

الجودة  إلدارة  األساسية  واملالمح  الفّعال،  الجودة  عمل  فريق  تكوين 

مدير  يف  توافرها  الواجب  األساسية  واملهارات  املدرسة،  يف  الشاملة 

مجلس  تكوين  كيفية  وّضحت  كام  معه،  والعاملني  الشاملة  الجودة 

املدرسة  بها مدير  التي يقوم  املدرسة، وما هي اإلجراءات  الجودة يف 

الجودة  تعزيز  يف  املدرسة  دور  وتوضيح  الشاملة،  الجودة  لتطبيق 

باعتباره نظاًما إداريًّا وتربويا،

مقارنة  وعقدْت  الفصل،  يف  الشاملة  الجودة  تطبيق  كيفية  ووضحت 

الكاتبة  وتطرقت  الشاملة،  الجودة  ونظام  التقليدي  النظام  مابني 

ملوضوع الثقافة التنظيمية واملناخ املدريس والرتبوي، والفلسفة الرتبوية 

الستقرار املناخ الرتبوي يف املدرسة، ووضحت الكاتبة األخطاء الشائعة 

عند تطبيق الجودة الشاملة يف الرتبية والتعليم، وصعوبات ومعوقات 

تطبيق الجودة الشاملة يف املجال التعليمي أو يف الفصل.

ويف نهاية الكتاب تطرقت الباحثة لتوضيح مفهوم االعتامد األكادميي، 

ضامن  إىل  الحاجة  ومدى  املدريس،  واالعتامد  التعليم،  يف  واالعتامد 

وخصائصه  وأهدافه  األكادميي  االعتامد  أنواع  ذك�رت  كام  الجودة، 

واملعايري  والرشوط  األكادميي،  االعتامد  تطبيق  وخطوات  ومزاياه، 

الواجب توافرها يف هيئات االعتامد.

كام وضحت تجربة االعتامد األكادميي يف بعض الدول األجنبية ووضحت 

التجربة املحلية لتطبيق موضوع االعتامد األكادميي.

إن هذا الكتاب يساهم يف إعداد مادة مهمة ملن أراد أن يتعرف عىل 

كيف��ية است���خدام الجودة داخل املؤسسات الرتبوية التعليمية، ويطور 

للمجتمع،  مفيدة  مخرجات  إيجاد  عىل  ت�ساعد  التي  املدخالت  من 

وفيه كذلك مادة تنري الطريق ملن أراد أن ي��تزود م��ن األمور املتعلقة 

بالجودة، سواء من مؤسسات مثل “ال���جودة ال����شاملة يف املدرسة”، 

أو التعرض إىل العنارص التي تساهم يف ت��حسني وتطوير أداء اإلدارات 

املدرسية، وصوالً إىل االعتامد األكادميي يف مؤسساتنا التعليمية.

املصدر: عن دار نارشي للنرش اإللكرتوين.

“الجودة الشاملة في التعليم”
إعداد

أ. مريم أمحد ملك

كتاب يف اجلودة
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ل  د عا

املصانع  اهامل   : رحومة 

الحرائق  السبب يف  الصناعي  االمن  الشرتاطات 

االخرية وليس لها ابعاد سياسية 

قال د.عادل رحومة - األمني العام ملجلس األعامل املرصى القطري وعضو 

االتحاد املرصي لجمعيات املستثمرين ان اهامل املصانع الشرتاطات االمن 

الصناعي هو السبب يف حوادث الحرائق االخرية و ان االمر ليس له اي 

ابعاد سياسية

مشريا ايل ان كل رشكة تقوم بتضخيم حجم خسائرها من أجل التعويضات 

التي ستدفعها رشكات التأمني.

لرشكات  املرصي  االتحاد  رئيس   – قطب  الرءوف  عبد  يشري  ناحيته  ومن 

التأمني ان

التأمني  التي شهدت حوادث مؤمن عليها من قبل رشكات  املصانع  جميع 

التي  التعويضات  ايل اآلن ال يوجد حرصا دقيقا عن حجم  انه  ايل  موضحا 

ملعاينة  معاين  خبري  بإيفاد  رشكة  كل  ستقوم  حيث  الرشكات  ستدفعها 

التلفيات .

ويضيف قطب : تكرار حوادث الحرائق خالل فرتة وجيزة سيؤدي ايل ارتفاع 

معدل تعويضات فرع الحريق داخل سوق التأمني املرصي وهو ما يستوجب 

القيام بدراسة السباب تكرارها و طرق التفاعل معها لتقدير االرضار.

نقال عن  موقع جريدة الفجر

الخميس, 10 مايو 2012 14:21 

اتحاد العامل 
ينتقد ضعف قانون الصحة املهنية

الخرطوم: ابتهاج متوكل

املهنية  والصحة  السالمة  قانون  السودان  عامل  لنقابات  العام  االتحاد  انتقد 

ووصفه بالضعف لجهة أنه ضعيف وال يحمي العامل، مطالباً برضورة  تعديله.

وقال نائب االتحاد أحمد عيدروس لدى مخاطبته أمس ورشة عمل       )السالمة 

والصحة املهنية( إن ضعف القانون من أبرز العوامل التى أدت اىل تدهور مفهوم 

املؤهلة وضعف  الكوادر  وجود  عدم  بجانب  كافة،  الدولة  مبرافق  املهنية  السالمة 

التدريب واإلمكانات واملعينات ألداء مهامها، مضيفا أن البالد صارت لديها منشآت 

نفطية مام يتسبب ىف الكثري من األمراض واملخاطر، موجها برضورة مناقشة قانون 

السالمة الحايل وإصدار قرارات حاسمة، و النظر اىل السالمة املهنية ىف القطاع غري 

املنظم ألنه يعاين من اإلهامل والعديد من املشكالت ووضع حلول للخروج به اىل 

واقع أفضل.

املنشآت  عىل  االعتداء  أن  يوسف  بكري  العمل  أصحاب  التحاد  العام  األمني  وأكد 

النفطية يتعارض مع مفهوم السالمة والصحة املهنية، وقال إن القطاع حريص عىل 

املحافظة عىل رأس املال الحقيقي وهو اإلنسان العامل ىف كل األنشطة االقتصادية، 

مع العمل عىل تطوير مفهوم السالمة  عرب الحوار الثاليث املشرتك، متطلعا إىل الخروج 

بتوصيات تسهم ىف خلق واقع متميز للسالمة والصحة املهنية بالبالد.

ودعا أمني عالقة العمل باتحاد العمل فتح عبدالله القادر اىل رضورة تهيئة ظروف 

عمل آمنة من أي مخاطر أو حوداث مفاجئة واملحافظة عىل صحة العاملني، ورضورة 

من  للوقاية  الخربة  يكتسب  املهنية حتى   الصحة  العاملني عىل  بتدريب  االهتامم 

الحوادث، وقال إن تحقيق السالمة والصحة املهنية لها انعكاساتها ىف رفع مستوى 

الخاصة  واللوائح  القوانني  تحديث  تتطلب  الرضورة  أن  مضيفا  واإلنتاجية،  اإلنتاج 

بالصحة والسالمة املهنية بالبالد.

نقال عن جريدة السودان

الجمعة, 27 أبريل 2012 16:08

http://www.alsudani.sd/news/index.php?option=com_content&view

=article&id=5894:2012-04-27-16-08-16&catid=36:2011-10-17-18-08-

52&Itemid=213
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       االحتفال باليوم الوطني للسالمة والصحة املهنية

تم يوم السبت املوافق 28/ 4/ 2012 م , االحتفال باليوم الوطني للسالمة والصحة املهنية 

الذي يتزامن مع اليوم العاملي للسالمة والصحة يف مكان العمل برعاية وزارة الصناعة واملعهد 

نرش  شعار  تحت  أقيم  والذي  ليبيا،  لعامل  العام  واالتحاد  املهنية  والصحة  للسالمة  العايل 

بحثية  ورقات  عدة  تقديم  االحتفال  تخلل  حيث  املهنية،  والصحة  السالمة  ثقافة  وتعزيز 

وكذلك  الخطرية  باملهن  العاملون  يواجهها  التي  الصعوبات  املتخصصون  خاللها  استعرض 

هامش  عىل  أقيم  وأيضاً  اإلصابات،  هذه  من  الوقاية  وسبل  واألمراض  الحوادث  يف  اإلصابة 

االحتفالية معرض شاركت فيه عدة رشكات وطنية تضمن بعض املعدات واألجهزة املستخدمة 

يف الوقاية من خطر اإلصابات والحوادث العارضة.

واألستاذ   الصناعة،   وزارة  وكيل    )) الدروعي  حسن   (( األستاذ  االحتفالية  هذه  وحرض 

))الهاشمي عبد الله (( رئيس اللجنة العليا للسالمة والصحة املهنية التابعة للوزارة، والدكتور 

))أبوبكر أبوشيتة (( مدير املعهد العايل للسالمة والصحة املهنية، واألستاذ ))خريي الصغري(( 

السالمة  إدارات وأقسام  الغذائية وعدد من مديري  الصناعات  العامة لعامل  النقابة  رئيس 

التقدميي  الربنامج  واشتمل  للنفط،  الوطنية  واملؤسسة  واملصانع  الرشكات  مبختلف  املهنية 

لالحتفال عىل: 

1.  آيات من الذكر الحكيم تالها القارئ محمود بيت املال.

2.   النشيد الوطني.

3.  كلمة افتتاح االحتفال ألقاها املهندس إبراهيم امحمد حدود – رئيس اللجنة   

  التحضريية لالحتفال .

4.  كلمة وزارة الصناعة ألقاها – وكيل الوزارة أ. حسن عيل الدروعي .

5.  كلمة االتحاد العام لعامل ليبيا ألقاها – السيد خريي الصغري  - رئيس النقابة  

العامة لعامل الصناعات الغذائية وعضو املكتب التنفيذي باالتحاد – وعضو    

اللجنة التحضريية.  

كلمة املعهد العايل للسالمة والصحة املهنية – ألقاها د. أبوبكر أبوشيتة – مدير    .6

عام املعهد.  

كلمة اللجنة العليا للسالمة والوقاية الصناعية ألقاها - السيد الهاشمي عبدالله     .7

ضيف الله، رئيس اللجنة العليا.  

8.  ورقة عمل بعنوان “ السالمة والصحة املهنية “ قدمها أ . عمران محمد الورفيل  

–مدير عام املعهد العايل للثقافة العاملية.  

9.  ورقة عمل بعنوان “ إدارة وتقييم املخاطر “ قدمها م . مصطفى عبدالسالم   

املنترص – أخصايئ إدارة مخاطر وسالمة مهنية باملعهد العايل للسالمة والصحة     

املهنية وعضو اللجنة التحضريية.  

10.  حلقة نقاش أدارها ) أ . الهاشمي ضيف الله ( .

11.  افتتاح املعرض الفني وفرتة راحة .

ورقة عمل بعنوان “ حوادث العمل باملستشفيات “ ألقتها د . مسعودة رزق    .12

العلواين – مدير مكتب الجودة مبستشفى الجمهورية -13 ورقة عمل بعنوان    

“مشكلة املخلفات الصلبة والرصف الصحي مبدينة بنغازي – ألقاها املهندس   

خالد محمد زايك – باحث بالهيئة العامة للبيئة – بنغازي .

حلقة نقاش أدارها كل من: د . أبوبكر أبوشيتة وعبد الهادي عبد الله قميع    .14

15.  التعريف بالجمعية الوطنية للسالمة ليبيا :

• كلمة ألقاها أ . بشري الفزاين – رئيس مجلس اإلدارة .    

• عرض ضويئ لنشاطات الجمعية – قدمها أ . عبد السالم الشبيل .   

التوصيات ) اللجنة التحضريية ( .  .16

توزيع الشهائد لكل من :  .17

• أصحاب الورقات العلمية .    

• االتحاد العام لعامل ليبيا فرع بنغازي .    

• املشاركون يف االحتفال ) املعرض وغريهم (.  

• اللجنة التحضريية .    

التكريم من قبل نقابة مستخدمي رشكة اإلمناء لألنابيب :  .18

• السيد وكيل وزارة الصناعة.    

• اللجنة العليا للسالمة والوقاية الصناعية.    

• االتحاد العام لعامل ليبيا.    

• املعهد العايل للسالمة والصحة املهنية.   

• الهيئة الوطنية للسالمة.    

وقامت بتغطية االحتفالية كل من :  

• وكالة ليبيا لألنباء.  

• قناة الوطنية.  

• قناة ليبيا األحرار.  

• شبكة راديو وتلفزيون ليبيا.  

• قناة بنغازي املحلية.  

• قناة درنة املحلية.  

• صحيفة ليبيا.  

• صحيفة فرباير.  

نقال عن موقع الحكومة الليبية اإلنتقالية 
http://industry.gov.ly/News.php?News=70
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منظمة العمل الدولية تحتفل باليوم العاملي للسالمة والصحة املهنية

العمل  منظمة  جهود  إطار  يف 

بشأن  الوعي  لرفع  الدولية 

آمنا  العمل  مكان  جعل  كيفية 

تعزيز  عىل  عالوة  وصحيا، 

العاملية  اإلسرتاتيجية  تطبيق 

للمنظمة بشأن السالمة والصحة املهنيتني، تحتفل منظمة العمل الدولية 

شهر  من   28 يوم  يأيت  والذي  املهنية،  والصحة  للسالمة  العاملي  باليوم 

أبريل من كل عام.

“تعزيز  عىل  العام  هذا  املهنيتني  والصحة  للسالمة  العاملي  اليوم  يركز 

والصحة  فالسالمة  األخرض”،  االقتصاد  يف  املهنيتني  والصحة  السالمة 

املهنيتني هام جزء ال يتجزأ من تعزيز الوظائف الخرضاء واالقتصاد األكرث 

اخرضارا لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة بيئيا.

منظمة  مكتب  مدير  القريويت  يوسف  الدكتور  أكد  الصدد،  هذا  ويف 

السالمة والصحة  أن دمج  أفريقيا عىل  الدولية يف مرص وشامل  العمل 

تقييم  دمج  يعني  الخرضاء  للوظائف  العامة  السياسات  يف  املهنيتني 

الوظائف  لجميع  الحياتية  الدورة  تحليل  يف  اإلدارية  والتدابري  املخاطر 

الخرضاء.

وأضاف أنه ينبغي أن تدمج الوظيفة الخرضاء الفعلية السالمة والصحة 

يف سياسات التصميم، واملشرتيات، والعمليات، والصيانة، وتوفري املوارد 

والسالمة  الصحة  ومعايري  الشهادات  إصدار  ونظم  التدوير،  وإعادة 

املهنيتني.

مطلقة  أولوية  متثل  املهنية  والصحة  السالمة  أن  القريويت  أوضح  كام 

لنشاط منظمة العمل الدولية، وال سيام مع تكرار الحوادث عىل مدى 

الشهور األخرية يف عدد من محافظات مرص؛ والتي تربز الحاجة امللحة 

لالهتامم باألمن الصناعي وإجراءات السالمة والصحة املهنية يف مرص.

املهنية  والصحة  السالمة  خبري  لوازيل  كلود  السيد/  أكد  جانبه  ومن 

مبنظمة العمل الدولية عىل أنه هناك العديد من الجهود التي تتبناها 

خدمات  تعزيز  شأنها  من  الحالية-  الفرتة  يف  الدولية-  العمل  منظمة 

متر  التي  االنتقالية  املرحلة  سيام يف هذه  وال  املهنية  والصحة  السالمة 

والتقنية  التنظيمية  القدرات  تعزيز  املثال:  سبيل  عىل  منها  مرص،  بها 

املعنية، عالوة عىل  املهنية لدى املؤسسات والجهات  للسالمة والصحة 

وضع برنامج وطني لتحسني السالمة والصحة املهنيتني يف أماكن العمل 

مبرص باإلضافة إىل برامج العمل لكل قطاع عىل حدا يف املجاالت ذات 

األولوية كقطاع البناء والزراعة.

ويف سياق متصل، ميكننا اإلشارة إىل ورشة العمل القومية لتحديث جدول 

األمراض املهنية يف مرص، والتي تم تنفيذها مؤخرا بالتنسيق مع املركز 

والجمعية  العمل،  بيئة  وتأمني  املهنية  والصحة  السالمة  لدراسات  القومي 

تحديث  يف  منها  الرئييس  الهدف  يكمن  والتي  الصناعات  لطب  املرصية 

الجدول املرصي لألمراض املهنية، عالوة عىل تبادل الخربات واآلراء ملواجهة 

صحية  بيئة  يف  املهنية  والسالمة  الصحة  بأساليب  لالرتقاء  التطور  تحديات 

وآمنة، وتحديد األولويات واملتطلبات لدعم زيادة وكفاءة املؤسسات املعنية.

اليوم  بهذا   -  2003 منذ  الدولية-  العمل  منظمة  تحتفل  أنه  بالذكر  جدير 

العمل،  مكان  يف  واألمراض  الحوادث  من  الوقاية  عىل  مشددة  العاملي، 

مستفيدة من قواها التقليدية يف العملية الثالثية )بني الحكومات واملنظامت 

املمثلة للعامل واملنظامت املمثلة ألصحاب العمل( والحوار االجتامعي، كام 

العامل إلحياء  النقابية يف  الحركة  اتخذته  الذي  اليوم  /أبريل هو  يوم 28  أن 

ذكرى ضحايا الحوادث واألمراض املهنية.

نقال عن موقع أخبار مرص

الخميس 10/5/2012
“الضامن االجتامعي”: وفاة كل 3 أيام ناتجة عن حوادث العمل األردن

الدكتور  االجتامعي  للضامن  العامة  املؤسسة  عام  قال مدير  البلد_  اخبار    

معن النسور إن حجم اإلصابات الناجمة عن حوادث العمل يف األردن يدعو 

إىل القلق، مشرياً إىل أنها بلغت خالل العام املايض )17( ألف إصابة.

نظمها  التي  املهنية”  والصحة  “السالمة  عمل  ورشة  افتتاحه  خالل  وأضاف 

للموارد  تشكل هدرا  اإلصابات  أن  الثالثاء،  اليوم  باملؤسسة،  اإلعالمي  املركز 

البرشية املحلية، كام أنها تتسبب خسارة لصاحب العمل نتيجة فقدانه بعض 

والنفسية  املعنوية  الخسارة  إىل  باإلضافة  واملدربة،  الكفؤة  العاملة  القوى 

للمصاب وذويه وللمجتمع بشكل عام.  

 ودعا النسور إىل رضورة تكاتف جميع الجهود الرسمية واألهلية والعاملية 

والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات الرتبوية للمساهمة يف بناء 

ثقافة سالمة وصحة مهنية يف مجتمعنا األردين للوصول إىل الطموح املنشود 

ملستوى صفر من حوادث العمل، مؤكدا أن هذه الجهات تتحمل جزءا كبرياً 

من املسؤولية، ال سيام فيام يتعلق باقرتاح ووضع الحلول للحد من الظاهرة.

 ولفت إىل أن قانون الضامن االجتامعي عزز توجهات املؤسسة بحامية القوى 

والصحة  بالسالمة  خاصة  قانونية  ومواد  ترشيعية  نصوص  بإضافة  العاملة 

املهنية تلزم وتشجع املنشآت عىل االهتامم بهذا املجال. 

  من جانبه، أكد مدير السالمة والصحة املهنية يف املؤسسة فراس الشطناوي، 

أن البيانات الخاصة بإصابات العمل تشري إىل وقوع حادث عمل كل )29( 

دقيقة، ووفاة ناتجة عن حادث عمل كل )3( ايام، وأن )%52( من املصابني 

تقل أعامرهم عن )30( عاماً، يف حني أن )%22( من املصابني بعجز تقل فرتة 

عملهم تقل عن )6( أشهر.

نقال عن موقع أخبار البلد األردىن

التاريخ : 2012-05-01
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ذكرنا يف املقال السابق كيف ميكن تفعيل نظم إدارة سالمة 
الغذاء بشكل عام على املستوى القومي واألقليمي والعاملي )خارج 
املؤسسة الغذائية( وذكرنا أن هناك العديد من األطراف يساهم يف 
تفعيل هذه النظم مبا فيها املستهلك وسنوضح يف هذا املقال كيف 
ميكن تفعيل هذه النظم على مستوى أكثر حتديدا وهو مستوى 
ومصنعي  منتجي  وتشمل  الغذاء  سلسلة  وعرب  األغذية  صناعة 

ومعدي ومتداولي الغذاء )داخل املؤسسة الغذائية( .

سالمة  إدارة  لنظم  الرئيسية  املكونات  بأهم  نبدأ  أن  املنطقي  من 
الغذاء يف املنشأة حيث سيتم إستعراض أهم الربامج التمهيديه ألنها 
تساهم يف إجناح وتفعيل نظم إدارة سالمة الغذاء وكذلك تكّون 
بها بشكل  ترتبط  أو  النظم  تبنى عليها هذه  اليت  األوليه  العناصر 
أو بآخر وبدون هذه الربامج أو أحدها أو حتى عدم تطبيقها التطبيق 
يف  النظام  تطبيق  املاء...ويصبح  يف  كاحلفر  األمر  يصبح  الفعال 
هذه احلاله أمرا عديم اجلدوى )بل ومكلف( وتزداد صعوبة املتابعه 
إىل  النهايه  يف  تؤدي  اليت  الفنية  والصعوبات  املشاكل  وتكثر 
النتائج  حتقيق  وعدم  الفّعال  التطبيق  النظام  تطبيق  يف  الفشل 

املرجوه منه حتى لو أثبتت السجالت وجود أساسيات النظام...  

 Process اإلنتاجية  العملية  حتسينات  تعتمد  كما 
بيئة  توفر  اليت  األساسية  املتطلبات  برامج  على   Improvements
من  الدوري  بالتحقق  ميكن  كما  أيضا  وقانونية  لإلنتاج  آمنة 
اإلنتاجية  لتحسني  املتاحة  الفرص  حتديد  الربامج  هذة  تطبيق 
أخرى  مبكونات  الربامج  هذة  إرتباط  يعين  مما  احملتملة  والرحبية 

باإلضافة لسالمة وجودة الغذاء.

الربامج التمهيديه )أواألوليه أواألساسيه( وكيف تؤثر على تطبيق 
نظم إدارة سالمة الغذاء :

يعرف برنامج املتطلبات التمهيدية أو األساسية أو األولية بأنه  :

 هو الشروط األساسية واألنشطة الضرورية للمحافظة على البيئة 
الصحية خالل سلسلة الغذاء واملناسبة إلنتاج وتداول وتأمني أوتوفري 

منتج نهائى آمن لالستهالك اآلدمى , 

حتكم  مقاييس  وجود  تتطلب  الغذاء  سالمة  إدارة  نظم  ففي 
Control Measure( فّعالة يف تقليل خطر  )إجراءآت حتكمية  
اإلضافات   , اخلام  املواد  )مثل  املشرتيات  إدارة  فإجراءآت  الغذاء  تلوث 
البخار   , املاء  )مثل  والتجهيزات  التعبئة(  مواد   , الكيماوية  املواد   ,
ملنع  تهدف  وغريها  والتوزيع(  التخزين  مثل   ( املنتج  وتداول  الثلج(   ,
التلوث العرضي Cross Contamination , أذن فاملتطلبات األولية 
برنامج  وينشئ   , اإلنتاج   أو  الفعل  قبل  ضرورية  أو  مطلوبة  هي 

املتطلبات األولية القاعدة اليت تبنى عليها الشئون الصحية للغذاء.
املتوقع  من  ليس  اليت  لألخطار  مكانها  يف  تبنى  األولية  املتطلبات 
الغري  األخطار  لتضم  تعديلها  وينبغي  منها  أصابة  ثم  تلوث  حدوث 

هامة.

 Operationalأما برنامج املتطلبات األولية التشغيلية
Prerequisite Programme Op.PRP  : فهو برنامج املتطلبات 

 Hazard األولية الذي مت حتديده عند حتليل مصادر اخلطر
Analysis وإعتباره أساسيا من أجل التحكم فى احتمال دخول 

مصدر خطر على سالمة الغذاء أو تلوثه أو تزايد وانتشار هذا اخلطر 
على سالمة الغذاء أو فى بيئة تصنيعه. فمثال مكافحة اآلفات 

Pest control كربنامج متطلبات متهيدية تشغيلية تبني فية 
كل تفاصيل اإلجراءآت التحكمية وتوثق وتشمل : 

اخلطر الذي يتم التحكم بة بواسطة اإلجراء التحكمي  	.1

أو 	 املراقبة وتتضمن املقاييس  إجراءآت الرصد والقياس أو  	.2
  Parameters املؤشرات 	

		 التكرار والسجالت اليت توضح كيف يعمل برنامج  	.3
املتطلبات التمهيدية التشغيلية  	

		 التصحيح وإجراءآت التصحيح اليت تتبع عندما توضح  	.4
املراقبة أن اإلجراء التحكمي غري فعال  	

التمهيدية 	 مسئولية وصالحية كل برنامج للمتطلبات  	.5
التشغيلية  	

التحقق والسجالت  أنشطة  	.6

واألخطار احملددة يتم التحكم بها بواسطة برنامج املتطلبات األولية 
املتطلبات  برامج   Validation صالحية  إثبات  يتم  و   , التشغيلية 

األولية التشغيلية عند كل تصميم أو إعادة تصميم .

هذة  عن  مبعزل  أو  مبفردها  تبنى  ال  الغذاء  سالمة  إدارة  نظم  أذن 
احلزمه من الربامج األساسية اليت ينبغي توفرها أوال لكي تستطيع 
إدارة  نظم  إن  بل  النظم  هذة  وفعالية  كفاءة  من  التحقق  املنشأه 
سالمة الغذاء تؤسس على هذة الربامج اليت ختتلف بإختالف املنتج 
بعينها  ونظم  برامج  توفري  تتطلب  واليت  اإلنتاج  وبيئة  وقدرة  وسعة 
باإلنتاج  أيضا  ترتبط  ولكن  املنتج  أو  الغذاء  لسالمة  فقط  ليس 
وعملياتة املختلفة وتوفري القاعدة العريضة من هذة الربامج تتطلب 
لكي  هلا  اجليد  لإلعداد  اإلستشارات  عمليات  من  العديد  أحيانا 
تقوم بهمتها بكفاءة وفعالية عرب بناء وتفعيل نظام إدارة سالمة 
ثم  والتحديث  الصيانة  ثم  املقدمة(  يف  التمهيدية  )والربامج  الغذاء 
املراجعة والتدقيق لكي يصبح هذا النظام يف أعلى قمة اهلرم قائما 

م. هاني سيد النجار
أستشاري نظم سالمة الغذاء

)PRP( الربامج التمهيديه

 وتفعيل نظم اإدارة جودة و�صالمة الغذاء
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على أساس صلب وكما يوضح الشكل التالي يف وصف مبسط 
وفقا لأليزو 22000:2005.

الواقع  يف  هي  عامة  بصفة  الغذاء  سالمة  إدارة  نظم  مواصفات  وألن 
الغذاء  سالمة  من  املطلوب  املستوى  حتقق  اليت  البنود  من  جمموعه 
الربامج األساسية  أو غري مباشر حلزمه  واليت تتطرق بشكل مباشر 
كان ال بد من اإلهتمام بهذة الربامج لكي تستطيع املنشأه التحقق 
بالفعل  مطبقه  تكون  تكاد  بل  بسهوله  البنود  هذه  تطبيق  من 
كاإلتصاالت   ( بعينها  مبواصفه  ختتص  اليت  البنود  بعض  عدا 
 22000:2005 مواصفةاأليزو  خيص  فيما   Communication
خيص  فيما   Control of operations العمليات   يف  أوالتحكم 
 Synergy PRP 22000 : 2009 FSMS – Prerequisite املواصفة
 programmes )PRP( requirements for any organisation

)in the food chain

وفيما يلي بعض أهم هذة الربامج األولية :

أوال : برامج مرتبطة باإلنتاج األولي :

ملا كانت املادة الغذائية اخلام مهمة لتحقيق برنامج اجلودة 
الربامج  ألهم  اإلشارة  من  بد  ال  كان  غذائية  منشأة  أي  يف 
اإلنتاج  مستوى  على  الغذاء  سالمة  إدارة  لنظم  املكونة 

األولي :

 Integrated Pest لآلفات  املتكاملة  املكافحة  	.1
	 	Management IPM

 Good Agricultural املمارسات الزراعية اجليدة 	.2
.Practices GAP

 Good Veterinary املمارسات البيطرية اجليدة 	.3
.Practices GVP

املتطلبات األولية كاملمارسات الزراعية اجليدة واملمارسات 
اجليدة  والتوزيع  النقل  وممارسات  اجليدة  التصنيعية 

تطبيق  قبل  بفعالية  تعمل  أن  جيب  اجليدة  الصحية  واملمارسات 
النتائج  على  وتؤثر  اهلاسب  ستعقد  بكفاءة  تعمل  مل  وإذا  اهلاسب 
 Over documented حممال  التوثيق  نظام  سيكون  كما 

System ويف غاية اإلجهاد للعاملني.  

Prerequisite Program ثانيا : املتطلبات األساسيه للهاسب

)اهلاسب( احلرجة  التحكم  ونقاط  املخاطر  حتليل  برنامج  ألن 
 Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP
نظم  ملعظم  وأساسا  بل  وتطبيقا  إنتشارا  األكثر  هو   Program
إدارة سالمة الغذاء احلديثة عرب سلسة الغذاء )إن مل يكن مجيعها 
للتطرق  بد  ال  األساس(  يف  التنظيمية  اإلختالفات  بعض  وجود  مع 
الربامج  من  العديد  هناك  أن  العلم  مع  أواّل  لة  األساسية  الربامج  ألهم 
إدارة  نظام  تطبيق  وبالتالي  اهلاسب  لتطبيق  متهد  اليت  التمهيديه 
صيانته  وضمان  وإستمراره  تفعيله  على  وتعمل  الغذاء  سالمة 
وهي  منه  املرجوه  للنتائج  النهايه  يف  تؤدي  كما  حتديثه  وحسن 

بإختصار حتقيق سالمة الغذاء.

وميكن توضيح هذه الربامج فيما يلي :

. .Trainingالتدريب للموظفني  	.1

.Personnel Practices .	 املمارسات الشخصية   2

املباني وملحقاتها ومعدات األنتاج 	.3

 Premises Facilities   & Equipment 

برنامج املمارسات التصنيعية اجليدة  	.4

GMP Good Manufacturing Practices Program.

 Sanitation والتطهري  أوالتنظيف  النظافة  برنامج  	.5
 Pestاآلفات يف(  )التحكم  مكافحة  و   Program Cleaning

.   Control

والتخزين   Receiving Program اإلستقبال  برنامج  	.6
.  Shipping Storage  والشحن والتوزيع 

السحب وبرنامج    Traceability املنتجات  تتبع  برنامج  	.7
.   Recall Program

. Supplier Control )املواد اخلام( 8.	 التحكم باملوردين 
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.Hazardous Material Handling املواد اخلطرة  9. تداول 

وبهذة الربامج نكون جاهزين متامّا لتطبيق اهلاسب.

ثالثا : الربامج املكونة لربنامج اهلاسب :

ولتطبيق برنامج حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة )اهلاسب(
 Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP

Program يلزم توفر العديد من الربامج وهي :

 Specificationاملنتج وخصائص  مواصفات  برنامج  	.1
.Consumer awareness Program  وتوعية املستهلك  

.  Microbiology Programبرنامج امليكروبيولوجي 	.2

. Chemical Programبرنامج الكيماوي 	.3

برنامج مسببات احلساسية وحتويالت الغذاء الغري مرغوبة  	.4
.Allergen Program

برنامج الكشف عن الزجاج والبالستيك الصلب واخلشب  	.5
.Glass, Hard Plastic, and Wood Program

 Metal Detection املعادن  عن  الكشف  برنامج  	.6
.Program

 Record )األرشيف(  بالسجالت  األحتفاظ  برنامج  	.7
.Keeping

اهلاسب  نظام  مكونات  أنشأنا  نكون  الربامج  هذة  وبتطبيق 
األساسية لعمل وتفعيل خطة اهلاسب وبالتالي تطبيق نظام اهلاسب 

والذي يعترب أقدم نظام لسالمة الغذاء.

رابعا : برامج مرتبطة بنظم إدارة جودة وسالمة الغذاء بشكل عام 
الربامج  بعض  أو  اخلاصة  البنود  أو  النقاط  بعض  توفر  يتبقى  قد   :
وشديدة  احلجم  كبرية  املنشآت  يف  )وخاصة  األخرى  األساسية 
الغذاء  سالمة  على  املؤثرة  الثغرات  أحد  لسد  إما  وتكون  التعقيد( 
عناصر  بني  التناغم  أوضمان  الغذاء  سالمة  إدارة  نظام  لتفعيل  أو 
النظام بسهولة مع بعضها البعض أو مع نظم أخرى باملنشأة أو حتى 

توفري متطلبات من خارج املنشأة.

ويالحظ أن بعض هذة الربامج قد يتداخل مع برامج أخرى مذكوره 
أو قد تذكر برامج ذكرت من قبل  أو حيل حملها جزئيا أو كليّا 
بأمساء خمتلفة إما جمرد إختالف يف املسميات بني منشأة وأخرى أو 
طبقا ملوقعها يف سلسلة الغذاء مبعنى آخر يالحظ أن تطبيق بعض 
سلسلة  يف  بعينها  منشآت  يف  إحلاحا  أكثر  يكون  الربامج  هذة 
منشآت  يف  اإلطالق  على  متواجد  غري  بعضها  يكون  وقد  الغذاء 
أخرى ملوقعها يف سلسلة الغذاء , ويظل اإلحتياج ملواصفة بعينها هو 
احملدد األكثر تفضيال وشيوعّا عند تطبيق الربامج املختلفة برغم 
تتطلب  الغذاء  سالمة  من  املقبول  األدنى  واحلد  العملية  احلالة  أن 
وحتديثها  تفعيلها  وحماولة  الربامج  هلذة  اإلعتبار  بعني  النظر  دوما 

وصيانتها بإستمرار وبغض النظر عن متطلبات مواصفة بعينها. 

ال  املثال  سبيل  على  يلي  فيما  الربامج  هذة  أهم  ذكر  وميكن 
احلصر: 

 Good Hygienic اجليدة  الصحية  املمارسات  برنامج  	.1
.Practices GHP

 .Control of operations برنامج التحكم يف العمليات    	.2
.Water Safety املياه برنامج سالمة  	.3

 Loose-Material & اللوني  والرتميز  املواد  إدارة  برنامج  	.4
.Color Coding Program

 Communication )برنامج اإلتصاالت )الداخلية و/ أو اخلارجية 	.5
.)Program )Internal and\or External

 Supplier Certification للموردين  اإلعتماد  برنامج  	.6
 Auditing for للموردين  املراجعة  برنامج  و/أو   Program

.Supplier
 Security- Biosecurity احليوي  واألمن  األمن  برنامج  	.7

.Program
.Weight Control Program برنامج التحكم بالوزن  	.8

 Lot Coding اإلنتاجية  للدفعات  والرتقيم  التوسيم  برنامج  	.9
.Program

.Inspection Program الداخلي  برنامج الفحص والتفتيش  	.10
 Good Laboratory اجليدة  املعملية  املمارسات  برنامج  	.11

.Practices GLP
 Calibration واملعدات   واألجهزه  األدوات  معايرة  برنامج  	.12

.Program
بواسطة   ( النظامي  أو  اخلارجي  والتفتيش  الفحص  برنامج  	.13

.Regulatory Inspection Program ) اهليئات واألجهزة املعنية
 Customer املستهلكني   و/أو  العمالء  شكاوي  برنامج  	.14

.Complaint Program
 Hold - املعيبة  باملنتجات  اإلمساك  أو  اإلحتفاظ  برنامج  	.15

.Defective Material Program
 Transportationاجليدة والتوزيع  النقل  ممارسات  برنامج  	.16

.Practices GDP & GTP    Good Distribution and
 Strategic Food اإلسرتاتيجي  الغذاء  محاية  برنامج  	.17
   Defence Systemالغذائي الدفاع  نظام  أو   / و   Protection

.  Food Security الغذائي  Food و / أو األمن 
وميكن الرجوع ألهم املقاييس واملعايري املستخدمة لتطوير املتطلبات 
 The Codex Alimentarius وهو  الغذاء  لسالمة  األساسية 
ملعرفة   )Commission Food Hygiene Basic Texts )2003
العلم أن كثري من نظم  الربامج مع  املزيد عن كيفية تطبيق هذا 

إدارة سالمة الغذاء العاملية احلديثة تعتمد علية.
أعددنا  قد  نكون   – احلاجة  وحسب   – الربامج  هذة  وبتطبيق 
أهم  بالفعل  وأسسنا  الغذاء  سالمة  إدارة  لنظام  األساسي  اهليكل 
الغذاء  سالمة  بإدارة  اخلاصة  البنود  من  العظمى  الغالبية  متطلبات 
يف معظم املواصفات احلديثة ويتبقى املتابعة والصيانة والتحديث 
املستمر وفقا ملا يرد من معلومات أو تشريعات جديدة لضمان تفعيل 

نظام إدارة سالمة الغذاء .
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يف  والتغليف  التعبئة  عملية  تعترب    
العمليات  من  هامًا  جزءًا  الغذائي  التصنيع 
ولتسهيل  الحتوائه,  الغذاء  على  جترى  اليت 
 , مريح  بشكل  وبيعه   , وتوزيعه  نقله 
ومواصفاته  الغذاء  طبيعة  على  وللمحافظة 
الصنع  حلظة  بني  الفاصلة  الفرتة  طيلة 
حمليًا  واالستهالك  البيع  حتى  والتغليف 
والتغليف  التعبئة  وتوفر   	. التصدير  بعد  أو 
التدهور  من  وحتميها  املعبأة  لألغذية  األمان 
اهلواء  مبنع  والفيزيائي،  الكيمياوي 
امللوثة  الكيمياوية  واملواد  والرطوبة 
كما  إليها.  التسرب  من  الدقيقة  واألحياء 
للمستهلك  وتغليفها  األغذية  تعبئة  توفر 
إغالق  إعادة  وإمكانية  تداوهلا  يف  راحة 
بطاقة  تقدم  كما  فتحها،  بعد  العبوة 
مفيدة  التعبئة	للمستهلك	معلومات 
وصفاته  حتويه  الذي  الطعام  نوعية  عن 
وتعليمات  املنتج  واسم  ووزنه  وحمتوياته 
قيمته  عن  قيمة  ومعلومات  حتضريه 

الغذائية. 
تعبئة  صناعة  لقيت  األخريه  اآلونه  وفى       
قبل  من   ً بالغًا   ً اهتمامًا  األغذيه  وتغليف 
على  واحملافظه  الغذاء  بسالمة  املهتمني 
كيفية  إىل  االنظار  اجتهت  حيث  البيئه 
لألكل  قابله  وتغليف  تعبئه  مواد  ابتكار 
بالبيئه  احليوى  للتحلل  وقابله   Edible
الوقت  نفس  وفى   Biodegradable
خواصها  فى  األخرى  التغليف  مواد  تضاهى 
الوظيفيه . كما يعد استخدام تكنولوجيا 
التعبئة  يف   )Nanotechnology( النانو 
احلديثة  اإلجتاهات  من   الغذاء  والتغليف 
 . الذكية  العبوات  عليه  يطلق  ما  أنتاج  يف 
نانوي  منتج   400-500 بني  ما  حاليًا  ويوجد 
من مواد تعبئة وتغليف األغذية متداولة يف 
املأمول استخدام تقنية  العاملية، ومن  األسواق 
مواد  مجلة  من   25% حوالي  إنتاج  يف  النانو 
التجاري  النطاق  على  والتغليف  التعبئة 

خالل العقدين القادمني. 
اإلجتاهات  بعض  إجياز  وميكن 
األغذيه  وتغليف  تعبئة  فى  احلديثه 

كما يلي:
1.	 صناعة مواد التعبئة والتغليف 	

الطبيعية: مثل صناعة العبوات من: 	
مثل   : النباتيه  الربوتينات  بعض  	.2

بروتينات فول الصويا والقمح والبازالء والذره 
3.	 بروتينات اللنب : الكازين وبروتينات 

الشرش. 
مثل   : الكربوهيدراتيه  املواد  بعض   	.4

النشا واألجلينات وامليثيل سليلوز والشيتوزان. 
الغذائيه  امللدنه  املواد  بعض   	.5
واملانيتول  اجلليسرول  مثل   :  Plastizers

والسوربيتول. 
    قد تضاف بعض املواد األخرى للحصول على 

خواص معينه بالغشاء مثل : 
1.	  املواد املضاده لألكسده.         
املواد املضاده للميكروبات.    	.2

امللونه واملكسبه للنكهه.   املواد   	.3
4.	 مواد مكسبه للمعان مثل الشموع. 

األمالح للتحكم فى النشاط املائى 	 	.5
 . aW للغشاء 	

  pH املواد املنظمه للتحكم فى الــ  	.6
الفيتامينات  مثل  للتدعيم  مواد  	.7

واألمالح املعدنيه. 
التعبئة حتت تفريغ :     -  2

  - تؤدي ملنع منو البكرتيا والفطريات 
اهلوائية 

 – الضغط داخل العبوة ) -5 10( بار ) 
األجبان واللحوم   .) 

التعبئة يف جو معدل :   -  3
   باستخدام غاز خامل مثل co2 – n2 تفيد 

يف :
    - جتنب فصل الرطوبة أو االلتصاق 

	لألغذية الربوتينية.
 - جتنب أكسدة الدهون والتغري اللوني 

لألغذية الدمسة.
-  بطاقة البيان الذكية:   4

   وهي أن البطاقة تعطينا فكرة سريعة ، 
وأكيدة أن الغذاء) صاحل( أو )ال ( دون قراءة 

تاريخ اإلنتاج ، و الصالحية ، و من نظرة 
واحدة.

البطاقة على  حرب غري مرئي )         وحتتوي 
، يتميز  ( مصنوع من مواد غري سامة  شفاف 
املواد  مع  للتفاعل  الشديدة  حبساسيته 
زاد  كاملا  و   ، األغذية  فساد  عن  النامجة 
تركيزها يف املواد الغذائية كلما بدأ احلرب 
األزرق  اللون  إىل  الشفاف  اللون  من  بالتحول 
باللون  تدرجيي  بشكل  الشرحية  ليلون 
بشكل  اللون  زرقاء  تصبح  حتى  األزرق 
املوجود  الغذاء  فساد  اكتمال  عند  كامل 
أيضا  احلرب  هذا  يقوم  و   ، العبوة  بداخل 
بطاقة  على  املوجود  الباركود  بتغطية 
البيان ليمنع جهاز السكانر عند الكاشري 
من قراءة سعر املادة الغذائية ، و التعرف عليها 

و بذلك ال ميكن بيعها للمستهلك .
بطاقة كرتونية ذكية: للحليب

  -5 استخدام تكنولوجيا النانو  
)Nanotechnology(

 يف التعبئة والتغليف
     يعد إنتاج عبوات نانوية ذكية تستطيع 
هامًا  هدفًا  األغذية  صالحية  فرتة  إطالة 
مواد  بإنتاج  املعنية  الشركات  من  للكثري 

التعبئة والتغليف  . ومتتاز هذه العبوات 
واحلرارة  الرطوبة  تغريات  تأثري  من  باحلد 
الغذائية  بالعبوة  احمليطة  اخلارجية  للبيئة 

على حمتوى تلك العبوات عرب املسامات
تلك  تستطيع  كما  فيها  املوجودة  الدقيقة 
تلوث  إمكانية  بوضوح  تبني  أن  العبوات 

الغذاء للمستهلك. 

اإلجتاهات احلديثه فى تعبئة وتغليف األغذيه
وتطبيقات النانو تكنولوجي

دكتور/ لطفي فهمي حمزاوي
أستاذ علوم األغذية - جامعة عني شمس

 سالمة الغذاء
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 سالمة الغذاء

     وميكن لتقنية النانو أن تسهم يف تطوير 
خواص مضادة لنمو البكترييا والفطريات 
فعالية  أكثر  لتكون  العبوات  سطح  على 

يف منع انتشار تلك امليكروبات يف الغذاء.

تأثري  النانوية باحلد من  العبوات  ومتتاز هذه 
اخلارجية  للبيئة  واحلرارة  الرطوبة  تغريات 
تلك  حمتوى  على  الغذائية  بالعبوة  احمليطة 
املوجودة  الدقيقة  املسامات  عرب  العبوات 
العبوات أن تبني  فيها ، كما تستطيع تلك 
 . الغذاء للمستهلك  بوضوح إمكانية تلوث 
تطوير  يف  تسهم  أن  النانو  لتقنية  وميكن 
خواص مضادة لنمو البكترييا والفطريات 
فعالية  أكثر  لتكون  العبوات  سطح  على 

يف منع انتشار تلك امليكروبات يف الغذاء. 

تصنيف تطبيقات التقنية النانوية يف 
إنتاج مواد تعبئة وتغليف األغذية:

 أ - تصنيع األغلفة العادية:

   ميكن استخدام هذه األغلفة النانوية يف 
اللحوم واألجبان واخلضر والفواكه  تغليف 
السريعة.  والوجبات  واملعجنات  واحللويات 
وتتميز هذه األغلفة خبواص ميكانيكية 
حدوث  منع  من  متكنها  جيدة  ووظيفية 
تبادل للرطوبة والغازات مع الوسط اخلارجي 
امللونة  املواد  توزيع  عملية  يف  تؤثر  واليت 
لألكسدة  املضادة  واملواد  النكهة  ومواد 

واإلنزميات واملواد املضادة للتلون البين. 

ب- تصنيع العبوات احلافظة: 

تطلق  أن  العبوة  هذه  أغلفة  تستطيع 
النانوية  الكيميائية  املواد  بعض 
لنمو  املضادة  كاملواد  العبوات،  داخل 
املضادة لألكسدة  امليكروبات واملواد 
داخل  الغذائية  واملدعمات  وامللونات 
الصالحية  فرتة  إلطالة  وذلك  األغذية  
القيمة  أو  اللون  أو  النكهة  حتسني  أو 

الغذائية. 

نانوية  غذائية  عبوات  تطوير  مت  كما 
ميكنها امتصاص أي نكهات أو روائح 
العبوات  داخل  تنشأ  فيها  مرغوب  غري 
الغذائية . كما مت إنتاج عبوات غذائية 
نانوية  كربونية  أنابيب  على  حتتوي 
أكسيد  ثاني  غازات  ضخ  تستطيع 
خارج  إىل  األكسجني  أو  الكربون 
تعرضها  حالة  يف  الغذائية  العبوات 

للتلف .

ج- تعزيز سالمة األغذية: 

مت تطوير حرب ذكي حيتوي على جزيئات 
جدا  وحساسة  لألكسجني  حساسة  نانوية 
فوق  لألشعة  تعرضت  فإذا  الضوئية  لألشعة 
حالة  ويف  يتغري  احلرب  لون  فان  البنفسجية 
الغذائية  العبوة  داخل  األكسجني  نفاد 

حتذير  يتم  وبالتالي  بسرعة  اللون  يتغري 
املستهلك بفساد املادة الغذائية وانها ستفقد 
وقت  خالل  اآلدمي  لالستهالك  صالحيتها 

قصري .

 ومن تطبيقات النانو تكنولوجي ما يطلق 
 Nano Encapsulation عليه الـ

 nanoencapsulation of fortified       
 phytosterols in canola active oil -
   reduce cholesterol intakepsulation
                             .phytosttake by 14%

 

 Tip-Top Up’ - Omega 3 Bread
nanocapsules with tuna fish oil

 nanocapsules break only in the
stomach

ومن أمثلة  العبوات الذكية احلساسة: 

            

 Printed Intelligence sensors and
indicators

 Time temperature indicator"
Oxygen indicator
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اإلنسان اليوم:

جعلت  قد  أيامنا  يف  احلياة  أنظمة  إن 
اإلنسان  طاقات  مجيع  تستغل  اجملتمعات 
القيم  لتعليم  مكان  هنالك  يعد  ومل 

املعنوية واخللقية للناس.

اجلسد  بني  التوازن  يف  خلاًل  خلق  ما  وهذا 
يتجهون  الناس  أخذ  فقد  الفرد  عند  والروح 
حنو املاديات دون حساب اجلوانب الروحانية 
وبذلك فهم يفقدون شخصيتهم املعنوية مع 

مرور الزمن ويبتعدون عن القيم اإلنسانية.

وبذلك  النفسية  األزمات  يسبب  ما  وهذا 
الرضا  عن  ويبتعد  القلق  اإلنسان  ينتاب 
النفسي كرد فعل معاكس ويبتعد عن 

الشعور بالسعادة.

اجتاه  وبسبب  العمل  أماكن  ويف 
الضغوط  ازدادت  املاديات  حنو  اجملتمعات 
على  سلبًا  أثر  مما  العامل  الفرد  على 
العمل  وعلى  فعله  وردود  سلوكياته 

املنتج من قبله .

من  جديدة  بدراسة  هنا  سنقوم  لذلك 
بني  العالقة  سنظهر  أننا  حيث  نوعها 
خالل  من  وروح  كجسد  اإلنسان  ماهية 
,وأثر ذلك يف  إليها  السوية وعودته  فطرته 
,حيث  عليه  العمل  ضغوط  ختفيض حدة 
أنه سنرى من خالل هذا املوضوع كيف أن 
ضغوط العمل تؤثر على الفرد من النواحي 
على  أيضًا  وتؤثر  والنفسية,  السلوكية 
أدائه وعلى إنتاجيته أثناء العمل, وكيف 
تلك  حدة  ختفيض  يستطيع  الفرد  أن 
للعالقة  معرفته  خالل  من  عليه  الضغوط 
وماهية  لديه,  والروح  اجلسد  بني  القائمة 
اإلرادة  أن  لنا  سيتبني  ,حيث  منهما  كل 
كل  يف  الفرد  جناح  مفتاح  هي  الذاتية 
شيء ,وهي املؤشر األكرب على إمكانية 
وتصرفاته  سلوكياته  لكافة  تغيريه 

العمل  يف  أدائه  مستوى  رفع  ,وكذلك 
وذلك مهما كانت الظروف احمليطة ببيئة 

العمل اليت خيضع هلا.

اإلنسان  النفسية على صحة  الضغوط  أثر 

اجلسدية والنفسية:

والنفسية  العلمية  الدراسات  تؤكد 
وباألخص  النفسية،  الضغوط  أن  احلديثة 
أبرز  من  تعترب  العمل،  عن  النامجة  تلك 
عرضة  أكثر  الفرد  جتعل  اليت  األسباب 
العضوية,  األمراض  من  بالعديد  لإلصابة 
حيث  الدموية،  واألوعية  القلب  كأمراض 
,وعدم  النوم  اضطراب  الغالب  يف  يرافقها 
إىل  اليومية،  الراحة  من  الوافر  القسط  أخذ 
احلركة،  وقلة  التغذية  يف  نقص  جانب 
للمدخنني،  بالنسبة  التدخني  وزيادة 
ورمبا شروع غري املدخنني يف هذه املمارسة 
التوتر  حالة  من  التخفيف  بدعوى  السلبية 
احلال  هي  وكذلك  النفسي.  والضغط 

بالنسبة لتناول املنبهات.

بطبيعة  تساهم  العوامل  هذه  ومجيع   
القلب واألوعية  بأمراض  احلال يف اإلصابة 
لذا  األمراض,  من  وغريها  والبدانة  الدموية 
بضرورة  يوصون  العامة  الصحة  خرباء  فإن 
الضغط  وحاالت  التوتر  على  التغلب 
أي  أو يف  املنزل  أو  العمل  النفسي سواء يف 
موقع من مواقع احلياة، مع تأكيدهم على 
أو  امليسرة  العوامل  على  القضاء  ضرورة 
النفسي  الضغط  حدوث  على  املساعدة 

وتطوره. 

النفسية  الضغوط  بني  العالقة 
اإلنسان: عند  االجتماعية  	واحلالة 

ونفسانية  اجتماعية  عوامل  هناك 
صحة  مستوى  حتّدد  متعددة  وبيولوجية 
تعترب  حيث  ما,  مرحلة  يف  النفسية  الفرد 
من  االقتصادية  االجتماعية  الضغوط 
املخاطر اليت حتدق بالصحة النفسية لألفراد 
واجملتمعات احمللية, وخاصة الفقر، مبا يف 

ذلك اخنفاض مستويات التعليم. 

مستوى  تدني  بني  أيضًا  عالقة  وهناك 
كظروف  أخرى  وعوامل  النفسية  الصحة 
نوع  على  القائم  والتمييز  اجملهدة،  العمل 
وأمناط  االجتماعي،  واالستبعاد  اجلنس، 
العنف  وخماطر  الصحية،  غري  احلياة 
وانتهاكات  البدنية،  الصحة  واعتالل 

حقوق اإلنسان. 

الوطنية  السياسات  ترّكز  أن  ينبغي  وال 
على  اهتمامها  النفسية  بالصحة  اخلاصة 
فحسب،  النفسية  الصحة  اضطرابات 
بالقضايا  االعرتاف  أيضًا  هلا  ينبغي  بل 
الصحة  بتعزيز  املتعلقة  النطاق  الواسعة 
النفسية، والعمل على معاجلتها. ويشمل 
النفسية  الصحة  تعزيز  مسألة  دمج  ذلك 
مستوى  على  والربامج  السياسات  يف 
يف  مبا  األخرى،  والقطاعات  احلكومة 
والنقل  والعدالة  والعمل  التعليم  ذلك 
االجتماعية  والرعاية  واإلسكان  والبيئة 

وكذلك قطاع الصحة. 

النفسية  الصحة  على  احمليطة  البيئة  أثر 
لإلنسان:

النفسية  الصحة  تعزيز  عملية  تنطوي 
على اختاذ إجراءات تسعى إىل تهيئة ظروف 
الصحة  لدعم  املناسبة  والبيئات  العيش 
اعتماد  من  الناس  ومتكني  النفسية 

منظور جودة احلياة من خالل العالقة املتبادلة 
بني ماهية اجلسد والروح عند اإلنسان و ضغوط العمل اليت يتعرض هلا وأثر إدراك ذلك على ختفيض تلك 

الضغوط

م. ميان قطاع

جودة الحياة
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جودة الحياة

أمناط حياة صحية واحلفاظ عليها.

احلقوق  أدنى  وحتمي  حترتم  اليت  فالبيئة 
واالجتماعية  والسياسية  املدنية 
أيضًا  هي  لإلنسان  والثقافية  االقتصادية 
تصبح من العوامل األساسية لتعزيز الصحة 
األمن  دون  كثريًا،  الصعب  ومن  النفسية, 
احلقوق،  تلك  تكفلهما  الّلذين  واحلرية 
الصحة  من  عال  مستوى  على  احلفاظ 

النفسية.

اإلرادة عند اإلنسان وأثرها عليه:

الشعورية  »العملية  هي  اإلنسانية  اإلرادة 
قرار  اإلنسان إىل اختاذ  تقود  اليت  الكاملة 

معني ».

فاإلرادة واإلدراك والشعور هي من ملكات 
ما  شيء  يريد  عندما  فاإلنسان  العقل, 
اليت  يتخذ قرار خبصوص ذلك ,وإرادته هي 

تنفذ ذلك القرار.

وأهم الصفات األساسية لإلنسان هي العلم 
واإلرادة والقدرة واألخالق ,فاإلنسان يتعلم 
على  بناًء  تنفذ  اليت  هي  وقدرته  ويريد, 
ميلك  الذي  الوحيد  ,فهو  ذلك  اجتاه  إرادته 
باإلضافة  شيء  كل  ملعرفة  االستعداد 
قبول  أو  ورفض  التحليل  على  مقدرته  إىل 

األشياء.

وبعد العلم تأتي ظاهرة التعبري و بها يعرب 
اإلنسان عما يراود سريرته وتنتج عن ذلك 
هادئًا,وتارة  نراه  فتارة  معينة,  سلوكيات 
نراه غاضبًا باإلضافة إىل سلوكيات أخرى 

مثل:الرقة واللطف واحلنان.

اإلنسان  عند  العصيب  اجلهاز  بني  العالقة 
واإلرادة الذاتية:

اإلنسان  عند  العصيب  اجلهاز  مسات  من  إن 
أنه يسيطر على أجهزة اجلسم, وهو حلقة 
الوصل بني اجلسم والنفس اإلنسانية , واملخ 
هو مركز الوصل بني األجهزة واحلواس وهو 

يعمل على الضبط والتوجيه.

تدفعه  اإلنسان  عند  الذاتية  اإلرادة  لكن 
للعمل الكتساب سلوك أو عادات تتوافق 

مع عقيدته أو حترفه عنها, 

لتخطيط  اإلنسان  توجه  االختيار  إرادة  وإن 
اإلنسانية  ودوافعه  نفسه  ضبط  جماالت 
دائم  بشكل  تسعى  الدوافع  هذه  ,ألن 

لإلشباع عند حدوث التوتر النفسي, وذلك 
وفق أي طريق يكون متاحًا أمامها ,وبذلك 

خترج النفس عن فطرتها .

درجات  إىل  ينحدر  إرادة  بدون  فاإلنسان 
احليوانية يف سلوكياته وحركاته ,فهي 
مصدر هداية النفس إىل النجاة, وهي نعمة 
من اهلل سبحانه وتعاىل ,الذي وهب اإلنسان 
واإلرادة,  والعلم  والعقل  واحلواس  الروح 
كبرية  ضبط  قوة  مصدر  مبثابة  هي  اليت 

لكل دوافع اإلنسان وسلوكياته.
فالروح ال ميكن ألي عقل بشري أن يدرك 
ماهيتها لكننا نشعر وحنس بها يف كل 
جزأ من أجسادنا,أما العقل فهو ميلك كمًا 
وهو  تصورنا  تفوق  والقدرات  امللكات  من 
موضع  و  املعرفة  ومستقر  التدبري  مقر 
العقل  عمل  فهو  القلب  أما  احلكمة, 

وموضع العواطف.
صفات السلوك السوي عند اإلنسان:

االعتدال: فال إفراط وال مغاالة 	 	.1
يف األفعال واالنفعاالت. 	

النفس 	 حسن اخللق: فال تنحدر  	.2
يف سلوكها ,حيث تكون من 	 	
صفاتها السوية اللني والعطف. 	

		 التواضع: فال عظمة وال  	.3
استكبار. 	

النفس فال 	 الصدق: وهو معدن  	.4
يتوهم اإلنسان الباطل على أنه 	 	

حق وال يلبس الظلم لباس العدل. 	
األمانة: فهي رداء الطهارة والنقاء 	 	.5

الذي يسرت عورات النفس. 	
الشكر: وتكون هلل عز وجل 	 	.6

شأنه. 	
احلكمة والرفق. 	.7

احملبة. 	.8
اجلود والكرم. 	.9

اللسان. حفظ  	.10
التعرض  عن  النامجة  اإلرهاق  عالمات 

للضغط النفسي:
اجلسدية  التغيريات  بعض  هناك   
خالهلا  من  ميكن  اليت  والسلوكية 
فريسة  اإلنسان  وقوع  على  االستدالل 
للضغوط النفسية ومشاكل احلياة, هذه 
وهذا  وآخر  شخص  بني  ختتلف  األعراض 
للموقف  الشخص  تفسري  على  يعتمد 
النفسي  والضغط  التوتر  عنه  جنم  الذي 
بالدرجة األوىل, وقد حتدث بعض األعراض 
وميكن  األفراد,  لنوع  طبقًا  املتناقضة 
النفسي  الضغط  حدوث  أعراض  تلخيص 

والتوتر  و اإلرهاق  مبا يلي:
1.	 أمل يف الظهر والكتف.

2.	 فقدان الشهية وعدم األكل.
الزائد(. 3.	 الشراهة )األكل 

النوم(. القدرة على  4.	 األرق )عدم 
.	 كوابيس )أحالم مزعجة(.  5

6 .	 جفاف احللق.
النرفزة وسرعة الغضب.  	.7

 8
	. 

الكآبة وامللل.
.	 البكاء.  9
.	 الضحك.  10

عدم القدرة على الرتكيز وشرود  	 .11
الذهن.

.	 عسر اهلضم )اإلمساك(.  12
13.	 اإلسهال.

.	 الضعف والوهن العام للجسم.  14
15.	 تشنج وتوتر العضالت.

الرغبة يف اهلروب من املوقف.  	.  16
.	 الصداع )املستمر(.  17

امليزات السلوكية للشخصية السوية:

القدرة على التحكم بالذات 	.1
حتمل املسؤولية وتقديرها 	.2

التعاون 	.3

ضغوط العمل يف حياة اإلنسان:
حيث  م   1932 منذ  األمر  بهذا  االهتمام  بدأ 
فيه  الباحثني  أول  من   Cannon كان 
مطلع  يف  األمر  هلذا  الدارسني  اهتمام  ,وزاد 
ومن   , )كوبروباين(  مثل  الثمانينات 
املوضوع  بهذا  اهتموا  اللذين  العرب  الباحثني 

نذكر )اخلضريي(.
فالضغوط هي »التفاعل بني البنية اخلارجية 
من  واالستجابة  التنظيمية  الداخلية  والقوى 
مادية  آثار  عليها  يرتتب  واليت  الفرد  جانب 
طبقًا  درجتها  ختتلف  وسلوكية  ونفسية 
أدائه  كفاءة  على  وتؤثر  الفرد  خلصائص 
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وقدرته ورغبته يف األداء«.

على  واعية  غري  أو  واعية  فعل  وهي«ردة 
التهديدات اليت تواجه الفرد يتولد عنها شعور 
واالرتباك  والوحدة  والتعاسة  والذنب  باألمل 

مما يرتك أثر سليب على صحة اإلنسان ».
وعندما يكون هذا الضغط سليمًا نستطيع 
االستمرار على امتداد الطريق, أما إن كان 
مبطبات  سنشعر  كبرية  بدرجة  منخفضًا 
ال  سيجعلنا  مرتفعًا  كان  إذا  أما  نفسية, 
نرى اهلفوات ونقفز من فوقها وهكذا خيتل 

التحكم.

لنالحظ منحين األداء واالجهاد:•	
تهتم  أن  املنظمات  على  ينبغي  لذلك 
العمل,مثل  لضغوط  املسببة  بالعوامل 
وآرائه وطموحاته ونظرته إىل  الفرد  أفكار 
بعدها  ,يأتي  األوىل  بالدرجة  وهذا  نفسه 
املوافق  العمل  وطبيعة  التنظيمية  األمور 
فاعلية  ومدى  شخصيته  ومسات  للفرد 
القرارت ضمن  اختاذ  العاملني يف  مشاركة 
املنشأة, وهذا يؤثر على مدى الرضا الوظيفي 

واألداء اجليد يف العمل.

اإلنساني  السلوك  بني  وثيقة  عالقة  فهناك 
الشخصية  السمات  من  حتديده  يتم  الذي 
داخل  الوظيفي  الرضا  وبني  إنسان,  لكل 
ختفيض  يف  أثره  وكذلك  املؤسسات 

ضغوط العمل.

مراحل   1976 عام  يف  )سيلي(  حدد  فلقد 
للفرد  واجلسدية  اإلنسانية  الفعل  ردود 

اجتاه ضغوط العمل ب:
يف  ارتفاع  يرافقها  اإلنذار:  مرحلة  	.1

الضغط والتوتر لدى الفرد.

اختاذ  عنها  ينتج  املقاومة:  مرحلة  	.2
قرارات غري مناسبة.

مرحلة اإلنهاك: أي استنزاف طاقات  	.3
الفرد.

إن ضغط  العمل يظهر داخل اإلنسان عندما 
معينة  فعل  ردة  اخلارجية  العوامل  تتطلب 
,وهو مرتبط بعدم قدرة الفرد على الرتكيز 
أخرى,  ومؤشرات  والتوتر  بالقلق  والشعور 
الفرد للحقيقة وبني  الفجوة بني تصور  وهو 

احلقيقة نفسها.
والضار  السليب  االنعكاس  إىل  يؤدي  وهو 
والعضوية  النفسية  اإلنسان  صحة  على 
العمل  بيئة  يف  املتزايدة  للمتطلبات  نتيجة 
يف  العطاء  على  الشخص  قدرة  تفوق  واليت 

الكثري من األحيان.

األفكار  عن  ناجتة  أخرى  أسباب  وهناك 
يؤدي  مما  والغرائز  والنزعات  املكبوتة 
بالعوامل  يسمى  ما  وهذا  )القلق(  التوتر  إىل 
أخرى  عوامل  ,وكذلك  الديناميكية 
باعتباره  السلوكية  العوامل  تسمى 
بالتجاوب  يعرف  ما  على  مبنيًا  سلوكًا 
بإثارة  تقوم  أخرى حيوية  وعوامل  الشرطي, 
ظهور  إىل  يؤدي  مما  الذاتي  العصيب  اجلهاز 

زمرة من األعراض اجلسمية.

العمل: ضغط  	أسباب 

العمل  ضغوط  الباحثني  من  الكثري  يرجع 
إىل عدة أسباب منها:

مع  العمل  ساعات  عدد  تناسب  عدم  	.1
طاقة املوظف و ظروفه.

عدم تناسب كمية العمل أو نوعيته  	 .2
و قدرات املوظف.

عدد  و  العمل  كمية  تناسب  عدم  	.3
املوظفني.

عدم تعاون املوظفني. 	.4
على  العمل  رب  أو  الرئيس  ضغط  	.5

املوظف و سوء العالقة بني املوظف واإلدارة .

اليت  التسهيالت  و  الوسائل  توفري  عدم  	.6
تنهي العمل مبجهود و وقت اقل.

عدم رضا املوظف عن وضعه الوظيفي  	.7
عدم حتديد مسئوليات املوظف. 	.8

. تداخل االختصاصات واملسئوليات  	.9
النفسية اخلارجية . الضغوط  	.10

. التقييم ومنح احلوافز  أساليب  	.11
حميطه  مع  املوظف  تكيف  عدم   .12

االجتماعي داخل املؤسسة.
من  أعمال  من  عليه  ما  إجناز  تأخري  	.13
األعمال،  عليه  ترتاكم  حتى  آلخر  وقت 
له  يسبب  مما  أدائها  عن  عاجزًا  ويصبح 
ُيعرف  ما  وهو  والفشل،  بالعجز  شعورًا 

بالتسويف.
الذي  العمل  نوع  بأن  شعوره  	.14
أو  طموحه،  مستوى  إىل  يرقى  ال  ميارسه 
داخل  أعلى  وظيفية  رتبة  يستحق  أنه 

املؤسسة.
عدم معرفة طبيعة عمله بدقة. 	.15

16.	 قلة التخطيط الناجم عن الكسل 
أو السلوك الفوضوي.

العمل مثل  17.	 مشاكل أخرى خارج 
وما  االجتماعية  أو  الزوجية  املشاكل 

شابه.

أعراض ضغوط العمل :

التوتر والعصبية. 	.1

القلق الدائم. 	.2
عدم املقدرة على االسرتخاء. 	.3

اإلسراف يف تعاطي املسكنات. 	    .4
الغري. التعاون مع  اجتاه سليب حنو  	.5

		 القدرة على  6.	 الشعور بعدم 
التكيف. 	

جودة الحياة
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7.	 صعوبات يف اجلهاز اهلضمي.
الدم. ارتفاع ضغط  	.8

احلزن والكآبة. 	.9
10.	 صعوبة الرتكيز يف العمل 	

وعدم  التوازن االنفعالي. 	
امليل لإلصابة والوقوع يف حوادث 	 	.11

صناعية. 	
الشعور باخلوف والصعوبة يف 	 	.12

التحدث والتعبري والصداع. 	
القولون واملعدة. آالم  	.13

بغزارة. والعرق  الشهية  فقدان  	.14"
نتائج ضغوط العمل :

اخنفاض يف مستوى اإلنتاج. 	.1 
ظاهرة الغياب أو التأخري أو التهرب 	 	.2 

من قبل العاملني. 	
اإلصابة بالتعب و امللل و اإلعياء أو  	.3 

املرض.
اخنفاض يف مستوى الرتكيز 	 	.4

لدى املوظف مما يؤدي إىل كثرة 	 	
األخطاء. 	

التخبط يف القرارات والفوضى 	 	.5
داخل املنشأة. 	

املالية. زيادة األعباء والتكاليف  	.6
النزاعات الشخصية واجلماعية 	 	.7

يف بيئة العمل، سواء النزاعات بني 	 	
املوظفني أو املشرفني واملديرين. 	

		 كثرة االستقاالت وطلب  	.8
إىل أماكن أخرى من 	 االنتقال 	 	

قبل العاملني واملشرفني واملديرين. 	
ارتفاع معدل الشكاوى وتدني 	 	.9

الروح املعنوية والرضا الوظيفي 	 	
بني العاملني. 	

هموم  يف  التفكري  من  تتخلص  كيف 
العمل؟

فيه  الذي  للوقت  اإلنسان  حيتاج  بينما 
اليوم،  يشعر بالراحة من العمل الشاق طوال 

نومه  عليه  لتؤرق  متتد  اليت  همومه  تبقى 
تفكريه  كثرة  من  النوم  يستطيع  فال 
وما  عمله  يف  اليوم  به  قام  مبا  وانشغاله 

سيقوم به الحقًا.
البشرية،  التنمية  ماجد( خبري  )إيهاب  يقول 
النوم  من  فرد  أي  ميّكن  ما  أفضل  »إن 
كتب  أي  قراءة  هو  العمل  هلموم  ونسيانه 
إجيابية قبل النوم، فالقراءة حتاول أن خترج 
أي فرد من احلالة املزاجية السيئة اليت يعيش 

فيها«. 
قبل  ساخن  مباء  االستحمام  »أن  ويضيف 
اإلنسان يف االسرتخاء واحلصول  النوم يفيد 
نصح  كما  النوم«،  من  كاف  قسط  على 
بأن حياول الفرد أن يتناسى كل مشاكل 
يفكر  وال  السرير  إىل  الذهاب  عند  العمل 
أن  فرصة  لعقله  يعطى  حتى  شيء  أي  يف 

يسرتيح أيضا.
اليت  الربامج  مشاهدة  عن  البعد  »جيب  وقال 
تثري مشكالت وقضايا اجملتمع خاصة قبل 
يدعو  أغلبها  ألن  مباشرة،  النوم  إىل  الذهاب 
إىل التشاؤم ويزيد من إحباط الفرد«, كما 
شدد على أهمية الوصول إىل أفضل درجات 

النجاح يف العمل.

املراجع:

الروح واجلسد, مصطفى حممود,  	.1

 دار املعارف ,الطبعة السابعة , القاهرة.
د.نبيه عبد الرمحن عثمان 		 	.2

,اإلنسان ) الروح العقل والنفس( 	 	
, دعوة احلق ,السنة السابعة, 	 	

العدد السابع, آب ,1987,ادارة 	 	
		 	 الصحافة والنشر  	
		 برابطة العامل االسالمي,  	

االسكندرية. 	
, املعاد 	 الشيخ حممد تقي فلسفي  	.3

بني الروح واجلسد,اجلزء األول 	 	
		 ,1993, مؤسسة األعلمي  	
للمطبوعات ,لبنان , بريوت. 	
   & الدكتورة إميان جودة  	.4

الدكتورة رندة اليايف, ضغوط 	 	
		 العمل وعالقتها بالتوجه  	
		 البريوقراطي وعدم الرضا  	

الوظيفي, جملة جامعة دمشق , 	 	
اجمللد الثامن عشر,العدد األول, 	 	

.٢٠٠2 	
املواقع االلكرتونية:

http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs220/ar/index.htm

h t t p : / / w w w . a n n a b a a . o r g /
nbanews/2010/10/195.htm

http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs220/ar/index.htm
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  Joseph M . Juran  جوزيف جوران

يعترب جوزيف جوران واحدا ممن يطلق 
جوران  وكان   ، اجلودة  آباء  عليهم 
واملعاينة  التفتيش  إدارة  يف  يعمل 
الغربية  هوثورن  لشركة  التابعة 
الثانية  العاملية  احلرب  بداية  حتى 
على  وعمل  اليابان  بزيارة  قام  ثم   ،
 ، اليابانية  الصناعة  هيكلة  إعادة 
مساعدة  من  جوران  متكن  وبالفعل 
أفكار  مع  التكيف  يف  اليابانيني 
	اجلودة واستخدام األساليب اإلحصائية.
كما  الشهرية  املقولة  صاحب  وهو 
باملصادفة  اجلودة  حتدث  ال   “ ذكر 
.« هلا  خمططا  يكون  أن  جيب  بل   ،	
اليابانيني  تعليم  يف  ساهم  وجوران 
يعتقد  وهو   ، اجلودة  حتسني  كيفية 
دعم  حيث  من  العليا  اإلدارة  التزام  بقوة 
نادى  وقد   ، باجلودة  اخلاصة  اجلهود 
فريق  فكرة  بتبين  كذلك  جوران 
مستمرة  بصفة  تعمل  واليت  العمل 
اجلودة. مستويات  حتسني  	على 
من   24 الـ  فى  جوران  جوزيف  ولد 
وقدم  رومانيا  يف  1904م  ديسمربعام 
عام  األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل 
اهلندسة  كلية  من  وخترج  1912م 
أستاذًا  وعمل  )مانيسوتا(  جبامعة     
الوقت  نفس  ويف  نيويورك  جبامعة 
عمل أيضًا يف إدارة التفتيش واملعاينة 
الكهربية  )هوثورن  لشركة  التابعة 
فإن  لدمينج  حدث  وكما  الغربية(. 
واالعرتاف  اكتشافه  تأخر  قد  جوران 
األمريكية.  الشركات  قبل  من  به 
وقد دعي جوران إىل اليابان عام 1950م 
واملهندسني  العلماء  نقابة  بواسطة 

األبعاد  على  حماضراته  وركزت 
والتنظيم  التخطيط  لعمليات  اإلدارية 
والرقابة واستخدام اإلحصاء يف السيطرة 
على اجلودة, والتحسني املستمر لكل 
وأهمية  املنتج,  جودة  جماالت  من  جمال 
يف  اإلدارة  مسئولية  على  التأكيد 
األهداف  وضع  وضرورة  اجلودة  حتقيق 
من   28 الـ  فى  جوران  جوزيف  وتوفى 
 103 يناهز  عمر  عن   2008 عام  فرباير 

عام

وقام بتأليف عدد من الكتب يف جمال 
املختصون  تلقاها  الشاملة  اجلودة  إدارة 
كتبه  أشهر  ومن  كبري,  باهتمام 
 Quality Control اجلودة  )مراقبة 

1951م(. Hand Book( عام 

 

كما قام أيضًا بتأسيس  )معهد جوران( 
وهو معهد متخصص يف إدارة اجلودة.

حتسني  جمال  يف  جوران  فلسفة  وتقوم 
أسلوب  صياغة  أساس  على  اجلودة 
العميل.  حنو  املوجهة  الشركة  إلنشاء 
اجلودة  على  “الرتكيز  أن  يرى  فهو 
يف  يدخل  أن  جيب  العميل  أجل  من 

يف  نظام  وكل  عملية  كل  صميم 
تعريف  أن  يرى  فهو  وعليه  الشركة”. 
تتكون  أنها  أساس  على  يبنى  اجلودة 

من مفهومني خمتلفني هما:

وضع  يعنى  وهو  بالدخل:  التوجه   .1
وهذا  املنتج  يف  العميل  يريده  ما  كل 

سريفع من دخل املنتج العائد.

خلو  يعنى  وهو  بالتكلفة:  التوجه   .2
املنتج من كل العيوب. 

ثالثية جوران:

للتعليم  دمينج  دورة  يف  كما 
لقاح  يف  وكما  املستمر  والتحسني 
فإن  كروسبى  لدى  الواقي  اجلودة 
جوران قدم فلسفته يف حتسني وتطوير 
 ( اسم  عليه  يطلق  فيما  اجلودة  نظم 
خالهلا  من  يرى  واليت    .  ) جوران  ثالثية 
تتبنى  أن  تريد  اليت  املنشآت  على  أنه 
ذلك  حتقق  أن  ونظمها  اجلودة  فكر 
ترابط  ذات  ثالث  خطوات  خالل  من 
وهذه  استمرارية  وذات  بينها  وتكامل 
 – للجودة  التخطيط   (  : هي  اخلطوات 
 ) اجلودة  وحتسني   – اجلودة  ومراقبة 

وهذه اخلطوات جيب أن تتم 

"· التخطيط للجودة:
وقام جوران بتقسيمه إىل خطوات 

أساسية هي:
حتديد من هم العمالء الداخليني 	.1

.)  Internal Customers  (  	.2
حتديد من هم العمالء اخلارجيني  	.3

) External Customers( 	.4
املنتج الذي يفي 	 تطوير خصائص  	.5

حباجات العميل. 	
القادرة على إنتاج  تطوير العمليات  	.6

جوزيف جوران
اجلودة ال�صاملة � الرواد الأوائل : جوزيف جوران .

علماء الجودة

جوزيف جوران

http://www.alamelgawda.com/
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1.   تلك اخلصائص.
2.     حتويل خطط اإلنتاج إىل قوى التشغيل.

مراقبة اجلودة:
خطوات  ثالث  إىل  بتقسيمه  قام  وقد 

هي: 
تقييم األداء احلالي للتشغيل. 	.1
مقارنة األداء احلالي باألهداف. 	.2

التصرف وفقًا لالختالفات. 	.3
· حتسني اجلودة:

إلميانه  بها  اهتمامه  جوران  ركز  وقد 
بأن عمليات التحسني املستمرة مبثابة 
ال  وهي  الشاملة,  اجلودة  إلدارة  القلب 
أو  باملنتج  تقتصر على اجلودة اخلاصة 
حتسني  تشمل  أيضًا  ولكن  اخلدمة, 

العمليات. 

مبادئ جوران العشرة لتحسني اجلودة

فرق  وجود  اهتمامه  جوران  ركز  وقد 
املشاكل  بعض  ومعاجلة  حلل  عمل 
على  وركز  العمل,  أثناء  تظهر  اليت 
يف  العاملني  مجيع  مشاركة  ضرورة 
تأهيلهم  بعد  الفرق  هذه  يف  املنشاة 
أن  أن أي مؤسسة تريد  لذلك, وهو يرى 

العشرة  باملبادئ  حتسني اجلودة فعليها 
التالية: 

العاملني مدركني  • أن مجيع  ضمان 
أهمية التطوير.

حتديد األهداف. •
لضمان  • التنظيمي  اهليكل  إنشاء 

عمليات  على  موضوعة  األهداف  أن 
وإجراءات املنظمة.

ضمان أن مجيع العاملني مدربني. •
تعرقل  • اليت  املشاكل  أن  ضمان 

فريق  تزال عن طريق  تطوير اجلودة 
حلل املشاكل.

ضمان أن تقدم اجلودة مراقب بصورة  •
ثابتة.

للجودة  • املميزة  اإلسهامات  أن  ضمان 
معرفة باملنظمة.

ضمان أن التقدم واملساهمات البارزة  •
تنشر باملنظمة.

قياس مجيع العمليات والتحسني. •
ضمان أن مجيع عمليات التحسني  •

املستمر على اجلودة وإنشاء أهداف 
جديدة للجودة تتطابق مع نظام 

	اإلدارة. )26(

ومن واقع ممارسة جوران لنظم إدارة 
اجلودة الشاملة فهو يرى أن ما يقارب 
من %80  من عيوب اجلودة ناتج عن 

عوامل تستطيع اإلدارة التحكم 
فيها, ولذلك يؤكد جوران أن على 

اإلدارة العليا يف أية منشأة االهتمام 
بعملية التحسني املستمر للجودة 

وذلك من خالل تطبيق منوذج ثالثية 
اجلودة, ختطيط اجلودة, ومراقبة 

اجلودة, وحتسني اجلودة

علماء الجودة

للمزيد من التفا�صيل ميكنك زيارة موقعنا على الرابط التايل
http://profarabhost.com

او
املراسلة عرب الربيد اإللكرتوين
admin@profarabhost.com

gamy2430@gmail.com
 او االتصال املباشر 

ت: 001002430542
مدير الشركة مهندس / جمال رشدى خطاب

1. اختار الباقة المناسبة لك من الباقات المتميزة عندنا
2. أختار الدومين المناسب لموقعك

3. استعد لإلنطالق معنا في عالم االبداع

يف ثالث خطوات فقط 

و تحلق مبوقعك يف عامل االبداع

تصميم املجالت 
االلكرتونية و املطبوعة

و الكتب بجميع أنواعها 
و كذالك الربوشورات و

الربوفايالت الدعائية

اعالن
الرشكة   يــر  كام 
عــن  تعلــن  أن 
لفريــق  إمتالكهــا 

متخصص

في

http://www.alamelgawda.com/
http://www.alamelgawda.com/
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عالقة الجودة الشاملة
مع اليسكس سيجما

املبحث األول

املقدمة :

يف  اإلدارة  مبادئ  أهم  من  اجلودة  أصبحت  لقد 

أن  الشركات  اعتقدت  املاضي،  ففي  الزمن  هذا 

يف  خدمات  وتقديم  منتجات  تصنيع  يعين  النجاح 

بعد  املنتجات  ومتابعة  أقل  وبتكلفة  أقل  زمن 

وجهة  من  فيها.أما  الظاهرة  العيوب  لتصليح  بيعها 

املنتجات  تصنيع  فإن  حاليًا  الشاملة  اجلودة  نظر 

اخلدمات  تقديم  إىل  يؤدي  الذي  هو  أفضل  جبودة 

الشاملة  اجلودة  فإدارة  وأرخص   أسرع  بشكل 

رضا  لتحقيق  اتباعه  يتم  إداري  أسلوب  هي 

األمد   طويل  جناح  على  للحصول  وذلك  	الزبون 

اجلوية  األنظمة  قيادة  أطلقته  الذي  املصطلح  وهو 

الياباني  اإلدارة  أسلوب  لوصف   1985 عام  البحرية 

لتحسني اجلودة.

إىل  تدعو  الشاملة  اجلودة  إدارة  أن  نعلم  أن  وجيب 

مايلي:

حتسني  يف  املؤسسة  أعضاء  مجيع  مشاركة   

العمليات واملنتجات واخلدمات

والبيئة الثقافية للعمل

إرضاء الزبائن احلاليني واملتوقعني ، مع احملافظة على 

التحسني املستمر 

لتحسني كفاءة وفاعلية املنشأة ومن ثم رفع قدرتها 

التنافسية وزيادة األرباح

املبحث الثاني

ما هي إدارة اجلودة الشاملة؟ 

لتحقيق  مبادئ  عن  عبارة  هي  الشاملة  اجلودة  إدارة 

حتسن  اليت  ,وهي  الشركة  يف  املستمر  التطور 

أن  ,حبيث  اخلدمات  وكذلك  املتاحة  املوارد  استخدام 

حاجات  إشباع  حتقيق  إىل  العمليات  كافة  تسعى 

للعمل  العاملني  تشجيع  على  تعمل  وهي  الزبائن 

ضمن فريق واحد.

وهي عبارة عن نظام إداري يركز على رضا العمال 

خالل  من  األمد  طويل  النجاح  على  يعتمد  والذي 

ذات  األرباح  على  الرتكيز  من  بداًل  الزبون  إرضاء 

املدى القصري.

وهناك مخسـة مفاهيم عن حقيقـة »اجلودة » 

التفوق ؛ تعرفها عندما تراها . -  اجلودة تعين   1
تتعامل اجلودة مع االختالفات يف اجلودة  حيث   -  2

زة .  لبعض الصفات املميَّ

توقعات  إرضاء  على  املنَتج  قدرة  اجلودة  تعين    -  3
الزبائن .

املتطلبات. -  تعين اجلودة املطابقة مع   4
مراحل تطور اجلودة

املرحلة األوىل :

قد  مبنتجات  الزبون  بتزويد  املرحلة  هذه  اتسمت 

بأي  الشركة  تقوم  وال  للمواصفات  خمالفة  تكون 

بتقديم  الزبون  يقوم  حتى  املخالفات  ملعاجلة  شيء 

شكوى وبإعادة املنتجات للمخالفة ثانية للمؤسسة 

 .

املرحلة الثانية:

يف هذه املرحلة كانت الشركة تقوم بفحص املنتج 

يف املرحلة األخرية لإلنتاج أو قبل شحن املنتج للزبون . 

املرحلة الثالثة:

املؤسسة  يف  للجودة  قسم  تأسيس  مت  املرحلة  هذه  يف 

ورفع  واختباره  املنتج  جودة  مراقبة  مهام  إليه  أوكلت 

بها  متر  اليت  اإلنتاج  مراحل  كافة  خالل  عنه  تقارير 

اجلودة  تطور  من  املرحلة  هذه  أتاحت  لقد  املؤسسة 

بالكشف  مسح  مما  العيوب  عن  املبكر  الكشف 

املبكر عن االحنراف قبل حدوث العيب .

ازداد عدد  , فكلما  أنه الزالت هناك مشاكل  غري 

أصبحت  باختبارها  اجلودة  قسم  يقوم  اليت  العينات 

نتاج  على  اإلنتاج  أقسام  حلصول  الزمنية  الفرتة 

أو  دقائق  يستغرق  ذلك  كان  وقد  أطول.  االختبار 

باإلمكان  يصبح  حتى  كاملة  ورديات  أو  ساعات 

إعالم عامل التشغيل بإيقاف العمل .

املرحلة الرابعة:

بالضبط  بنفسه  العامل  قيام  املرحلة  هذه  أتاحت 

اإلحصائي للعمليات اليت ينفذها وأن يكتشف مدى 

االحنراف يف القطعة اليت ينتجها عن احلدود املسموح 

بها , مما ميكنه من إيقاف اإلنتاج يف الوقت املناسب 

أدى  ما  وهذا   . املعيبة  املنتجات  على  احلصول  ومنع 

بدوره إىل منع إعادة تشغيل القطع املعيبة وختفيف 

التالفة .

املرحلة اخلامسة:

يف هذه املرحلة أصبح كل عامل يف املؤسسة منذ 

املنتج  وتصميم  الزبون  متطلبات  حتديد  عملية 

اإلنتاج  وحتى  األولية  املواد  شراء  بعملية  مرورًا 

النهائي له وتسليمه للزبون ,يعي أن هدف املؤسسة 

جودة  وبأفضل  األسعار  بأقل  منتجات  إنتاج  هو 

يعين  ,وهذا  ميكن  ما  بأسرع  للزبون  وتسليمها 

وأن  لإلنتاج  قاباًل  يكون  أن  جيب  التصميم  أن 

أن تكون  املنتج جيب  لتصنيع  اليت تستخدم  املواد 

أن  جيب  اإلنتاج  عمليات  وأن  املطلوبة,  باجلودة 

النهائي  املنتج  يف  األفضل  اجلودة  لتحقيق  تراقب 

املؤسسة  يف  األقسام  كافة  مشاركة  تتم  ,وبذلك 

الزبائن  أهداف  حيقق  مبا  فيها  العاملني  وكافة 

واملؤسسة والعاملني فيها واجملتمع .

اإعداد املهند�صة

....ميان قطاع....

التحسين  المستمر

اإلدارة الشاملة للجودة
يقوم العاملون بضبط 

العمليات

يقوم قسم اجلودة 

بضبط العمليات

يفحص املصنع املنتج 

قبل شحنه للشاري

يفحص الشاري املنتج بعد وصوله 

إليه نظرًا الهتمامه بالكم والربح 

السريع

TQMOperators use SPC
 Quality

department uses SPC
 Inspect before

shipping
 Customer inspects at

receiving

املرحلة األوىلاملرحلة الثانيةاملرحلة الثالثةاملرحلة الرابعةاملرحلة اخلامسة
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ما هي ثقافة اجلودة؟

كروسيب  و  دمينغ  أمثال  اجلودة  علماء  أكد  لقد 

تنجح  لكي  اجلودة  ثقافة  بناء  أهمية  على 

املؤسسات يف حتسني اجلودة’ ويتم ذلك عم طريق 

يتم  اليت  باجلودة  الصلة  ذات  القيم  من  جمموعة 

تعلمها من أجل تطوير قدرة خارجيًا وداخليًا.

القيم العامة للجودة:

- قيم اإلدارة:  1

أ - اإلميان بالتحسني املستمر للجودة.
ب - اعتبار اجلودة عاماًل اسرتاتيجيًا ألعمال اإلدارة.

ج - إعطاء اجلودة االهتمام األكرب يف التنظيم.
د - توزع مسؤولية اجلودة بني أقسام اإلنتاج كافة.

هـ  - االهتمام برضا العاملني وحتفيزهم.

2 -  قيم العاملني:

أ - كل عامل مسؤول عن جودة ما ينتجه.

ب - ضرورة تنفيذ األعمال دون أخطاء من املرة األوىل.

ج - هدف العامل هو اإلنتاج بدون عيوب.

العامل تعترب أساسية لتحسني اجلودة  - مشاركة  د 
يف املؤسسة.

هـ  - حل املشاكل بشكل مستمر.

مفاهيم عن جودة املنتج:

املنتج لالستعمال . - هي مالئمة   1
املنتج للمواصفات. - هي مطابقة   2

الزبون. املنتج على إرضاء  - هي قدرة   3

اجلودة والكلفة واإلنتاجية :

من  املنتج  جناح  مدى  عن  تعرب  اليت  املؤشرات  وهي 

وجهة نظر الزبون.

الزبون  رضا  حتقيق  إىل  تؤدي  املنتج  فجودة 

باستخدامه املنتج لفرتة طويلة من الزمن بثقة.

جودة  بني  مقارنته  عند  الزبون  فإن  السعر،  أما 

منتجني، خيتار السعر األرخص. 

باملصنع  تتعلق  فهي  باإلنتاجية،  يتعلق  فيما  أما 

وحده وليس بالزبون. 

إدارة  طريق  عن  واخلدمة  املنتج  جودة  حتسني 

اجلودة الشاملة:

ويتم ذلك من خالل: 

باستخدام  واملسئولية  العمل  يف  املوظفني  إشراك   -  1
فرق العمل.

املتميزة  األخرى  الشركات  مع  األداء  مقارنة   -  2  

أداء  عن  مستمرة  معلومات  إعطاء  على  والقدرة 

الشركة نفسها. 

متطلبات عناصر اجلودة الشاملة:

1 - وضع مواصفات للمنتج مبا يليب متطلبات الزبون 

احلالية واملستقبلية.

2 - توحيد جودة املواد والتعامل مع املوردين من خالل 
مواصفات وشروط ملزمة.

وتاليف  واإلنتاج  التحضري  أثناء  اجلودة  توكيد   -  3
حدوث األخطاء.

عمليات  خالل  من  النهائي  املنتج  جودة  توكيد   -  4
جودة  وضبط  والنقل  والتعبئة  والتغليف  الفرز 

األجهزة املستخدمة يف القياس واملعايرة.

والعمالء  األسواق  من  ترد  اليت  املعلومات  حتليل   -  5
واالستفادة منها يف حتسني األداء وتاليف األخطاء.

روح  وخلق  األداء  كفاءة  لرفع  العاملني  تدريب   -  6
االنتماء للمؤسسة.

ه للعملية: األسلوب املوجِّ

وحدة  بأنها  الشركة  نشاطات  اعتبار  جيب  أي 

متكاملة وليست منفصلة,

وال ُيعترب هذا األمر سهاًل ، فقد اعتاد املوظفون على 

انتظار صدور األوامر ، وعمل فقط ما يطلب منهم أو 

ما اعتادوا عمله .

األسلوب  فهموا  الذين  املوظفني  معرفة  القائد  وعلى 

على  زمالئهم  لتشجيع  وإقناعهم  للعملية  ه  املوجِّ

التدريبية  الربامج  تساعد  ما  وكثريًا  املشاركة, 

على  اخلاصة  واملشروعات  جيد  بشكل  مة  املصمَّ

ه للعملية. نشر استيعاب األسلوب املوجِّ

مفهوم تسيري اجلودة:

وهي حتديد األهداف واملعايري ، ثم التنفيذ، والقيام 

مت  حال  ,ويف  النتائج  وتقييم  باملراجعة  بعدها 

اإلجراءات  اختاذ  وجب  للمنتج  مطابقة  عدم  ضبط 

ضمان  مسؤولية  على  تدل  وهي   , التصحيحية 

إن  اجلودة  حتسني  على  وتعمل  اجلودة  وتأكيد 

فرص  أن  مبدأ  على  تعتمد  الشاملة  اجلودة  إدارة  

ليس  اجلودة   مستوى  ,وأن  أبدا  تنتهي  ال  التحسني 

ثابتًا بل يتغري مع الوقت.

ويتألف هذا املفهوم من املراحل التالية: 

- وضع سياسة للجودة.

- وجود نظام حمكم.

- تدريب وحتفيز العاملني.

- توفري كل الوسائل الضرورية للجودة.

- تقييم النتائج املتوصل إليها.

- القيام باإلجراءات التصحيحية يف حالة عدم مطابقة 

النتائج احملققة مع النتائج املتوقعة.

تسيري اجلودة الشاملة:

- كل مؤسسة مرهونة جبودة منتجاتها كونها مورد 

لتلك املنتجات.

كل  إذن   ، الشاملة  باجلودة  مرهونة  املنتج  جودة   -

مؤسسة هي مرهونة مبدى تطبيقها للجودة الشاملة.  

القدرات  على  تعتمد  الشاملة  اجلودة  فإدارة  لذا 

لتحسني  والعاملني  اإلدارة  من  لكل  املشرتكة 

اجلودة و زيادة اإلنتاجية، بصفة مستمرة 

فلسفة إدارة اجلودة الشاملة:

وهي ترتكز على أربعة مبادئ: 

-  الرتكيز املكثف على إرضاء املستهلك .  1
-  وضع مقاييس دقيقة لألنشطة.  2

العمليات. املنتجات و  -  حتسينات مستمرة على   3
التأثري و السيطرة على األفراد. -  قوة   4
كيف تتم احملافظة على رضا الزبائن؟

باب  وفتح  الزبائن  توقعات  إىل  االستماع   1-

جيب  ذلك  ولتحقيق  معهم  اجلودة  حول  احلوار 

فاملوظفون  مبوظفيها  تهتم  أن  الشركة  على 

حاجات  لتفهم  مستعدين  يكونون  الراضون 

اليت  اجلودة  لسياسة  وفقًا  والتصرف  الزبائن 

تتبناها الشركة.

الزبائن  - رؤية شكاوي   2
ومنحهم  املناسبة  الطرق  وإجياد  املوظفني  دعم   -  3

ز اجلودة . مكافآت مادية ألفعال تعزِّ

جيب أن يدرك املوظفون كيفية حتسني اجلودة .

إدارة اجلودة الشاملة والنواحي القانونية:

العاملية   اجلودة  مبعايري  د  للتقيُّ الضغط  يتزايد 

أن  لقناعتهم  اآليزو  شهادة  تطلب  أحيانًا  فالزبائن 

املنتجات اليت سيحصلون عليها من شركات حاصلة 

على اآليزو تكون على درجة عالية من اجلودة . 

 أما الشركات اليت مل حتصل على األيزو فستكون 

غري مؤهلة للتنافس وبالتالي فإنها ستواجه مشكلة 

يف صراعها مع البقاء.

أهمية البنية التحتية يف دعم اجلودة الشاملة:

املنتج. حتقيق جودة  	.1
العوائق اليت حتول دون دخوله 	 إزالة  	.2

األسواق اخلارجية. 	

ومع أن حصول الشركة على شهادة املطابقة إلحدى 

زيادة  إىل  يؤدي   ISO 9000 القياسية  املواصفات 

فرص التصدير وحتسني اجلودة إال أنه

باالهتمام  إال  ذلك  حتقيق  ميكن  ,وال  كاف  غري 

املتعلقة  التحتية  البنية  وتطوير  دعم  يف  اجلدي 

بالقياس واملعايرة واملواصفات والتحليل واالختبار.

املبحث الثالث

ما هو مبدأ السيكس سيغما؟

شركة  يف  سيغما  بالسيكس  العمل  بدأ  لقد 

موتورولال, حيث مت االعتماد على هذا املبدأ كمبادرة 

وذلك  للعمليات  مراقبة إحصائية  على  تقوم  للجودة 

بالتحليل اإلحصائي الدقيق

و التشتت  والطريقة النظامية حلل املشاكل, حيث 

لوصف  املعياريكمؤشر  االحنراف  استخدام  يتم 

االحنراف وتقليل حجم اخلسائر يف عملية معينة 

التحسين  المستمر
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سعيًا لضمان الكفاءة 

العمل  منو  حتسني  إىل  ,باإلضافة  منتج  أي  يف   

باملراجعة املستمرة.

أن  على  مبدؤه  ويدل  الكمال,  لبلوغ  يسعى  الذي   

الـ   DMAICيستخدم السيكس سيغما منهج 
املنشأة تقدم خدمات أو سلع خالية من العيوب تقريبًا 

ألن نسبة العيوب يف السيكس سيغما

3.4 عيب لكل مليون فرصة للمنتج أو اخلدمة ، أي 
أن نسبة كفاءة وفاعلية العمليات   

 99.99966%
ويقلل  العمل  كفاءة  سيغما  السيكس  حيسن 

االختالفات وهو يؤدي إىل تقليل األخطاء 

كما يؤدي جلودة املنتج، وإرضاء العميل, وحتسني 

العائدات.

	         عناصر السيكس سيغما هي:

1.	 إشباع رغبات العميل.
العمل. وقيم  واملعايري  العمليات  حتديد   	.2"

وضع األهداف للتحسني. 	.3
        نشأة السيكس سيغما:

إن السيكس سيغما مل تنشأ فجأة وإمنا هي امتداد 

لتطور علم اإلدارة  يف الغرب ويف 

ظهرت  حيث  والثمانينات,  السبعينات  منذ  اليابان 

اجلودة الشاملة اليت طورت األدوات 

عن  الكشف  سبيل  يف  واإلحصائية  العلمية 

املشكالت والعمل على إزالتها, بهدف حتسني 

األداء.

اليت  الشركات  أوائل  من  موتوروال  شركة  وكانت 

استخدمته عام 1979 ، وحقق هلا 

أربع  خالل  دوالر  2.2بليون  بلغ  توفريًا  األسلوب  هذا 

سنوات..

مبادئ السيكس سيغما:

1.    الرتكيز على العمالء.
2.    اختاذ القرارات على أساس احلقائق والبيانات 
ونذكر  اإلحصائية  األدوات  باستخدام  الدقيقة 

باريتو  وخريطة  التكرارية  :املدرجات  منها 

واخلرائط اإلنسيابية.

3.   الرتكيز على العمليات واألنشطة الداخلية. 
4.   حتويل إدارة رد الفعل إىل إدارةمعاجلة       	

املشكالت قبل وقوعها. 	

التعاوني  	 5.    االعتماد على العمل اجلماعي 
والبعد عن املنافسة. 	

6.    التحسني املستمر باستخدام أدوات علمية ومن 
 )  PDCA(واختصارها دمينج  دائرة  األدوات  تلك 

ومنوذج 

.) DMAIC( 	.7
التفتيش. الوقاية بدال من  	.8

        مراحل تطبيق السيكس سيغما:

1.	 حتديد واختيار املشاكل اليت سيطبق عليها هذا 

األسلوب وجيب أن تكون هذه املشاكل ذات أولوية 

املنتج  من حيث أن تأثريها كبري على مستوى جودة 

أو العملية.

2.	 تكوين فريق العمل. 
وتتضمن  للمشكلة  مكتوبة  وثيقة  إنشاء   	.3
اختيارها،  من  باملشكلة  يتعلق  ما  كل  الوثيقة 

حدودها، جماهلا....اخل.

التحليل،إعادة  القياس،  على  الفريق  تدريب   	.4
املشكالت  حل       ، التخطيط   ، العمليات  تصميم 

........اخل. 

التنفيذ وتقديم احللول العملية  5.				 مرحلة 
وتطبيقها.

مستوى سيجما حتت املنحنى الطبيعي

السيكس سيغما هي فكر تنظيمي:

املستمر,  والتحسني  العميل  على  تركز  ألنها  وذلك 

العيوب  عدد  بني  املباشرة  العالقة  على  وتعتمد 

رضا  ومستوى  التشغيلية  والتكاليف  اإلنتاج  يف 

عمل  فريق  طريق  عن  ذلك  اجناز  ويتم  العميل, 

النهائية  سيغما  السيكس  أهداف  لتحقيق  مستعد 

,واليت هي كما ذكرنا سابقًا تقوم 

لكل  عيب   3.4 ييجاوز  ال  مبا  العيوب  تقليل  على 

مليون فرصة ورفع مستوى رضا العميل.

البناء التنظيمي للسيكس السيغما:

. العليا  الراعي:  هو فرد من اإلدارة   1-

الشخص  هذا  يعمل  األسود:  احلزام  رئيس   2-  

كمدرب ويكون خبريا يف أدوات التحليل والطرق 

اإلحصائية.

ملعاجلة  متامًا  متفرغ  شخص  األسود:  احلزام   3-

وتصميم  التحليل  أدوات  باستخدام  املشاكل 

تعريف  عن  املسؤول  وهو  واملنتجات  العمليات 

املشكلة والقيام بإدارة وتدريب العاملني.

األخضر: وهو شخص غالبًا ما يكون على  احلزام   4-

غري  ولكنه  األسود  احلزام  إليه  وصل  الذي  املستوى 

متفرغ كليًا للسيكس سيغما وتكون لديه مهام 

أخرى .      

DMAIC:  مراحل منهجية 

Define  املرحلة األوىل تعريف املشكلة

 يقوم قائد الفريق باختيار املشكلة ووضع األهداف 

األولية وتطوير معايري العمل وحتليل الكلفة ومن 

العميل  متطلبات  وحتديد  الفريق  أعضاء  اختيار  ثم 

اخلاصة باخلصائص احلرجة للجودة .

Measure املرحلة الثانية عملية القياس

العمليات  بتحديد  الفريق  يقوم  املرحلة  هذه  ويف 

وقياس  احلرجة  اخلصائص  على  املؤثرة  الداخلية 

األساسية  املكونات  ودراسة  العمليات  تلك  عيوب 

للنظام واليت تشتمل على اآلتي :

املخرجات وهي الناتج النهائي للعملية .•	

العملية وتتضمن األنشطة اليت حتول املدخالت •	

إىل خمرجات.

ويتم •	 العملية  إىل  تدخل  اليت  وهي  املدخالت 

حتويلها إىل خمرجات.

التحليل  عملية  الثالثة  املرحلة    

Analyze
الفريق  يقوم  املرحلة  هذه  ويف 

والعيوب  األسباب احملتملة  بتحديد 

وذلك  العملية  ناتج  على  تؤثر  اليت 

باستخدام  املشكلة  أبعاد  بدراسة 

أدوات علمية ونذكر منها خمطط 

السبب واألثر, وبعدها يقوم الفريق 

ربط  بعد  العمليات  مبراجعة 

عن  بدائي  توقع  وإعطاء  البيانات 

أسباب املشكلة. 

Improve املرحلة الرابعة عملية التحسني

وحتديد  إلجياد  علمية  أدوات  الفريق  يستخدم 

احللول بعد حتديد املتغريات األساسية وتأثريها على 

اخلصائص احلرجة للجودة.

Control املرحلة اخلامسة عملية املراقبة  

يتم التأكد من أن التحسينات ستستمر مده طويلة 

على  للسيطرة  العلمية  األدوات  بعض  بتطوير 

العملية.

منهجية التحسني املستمر) دمياك( 

تصميم السيكس سيغما :

تطوير  بداية  يف  بناؤه  يتم  أن  جيب  تصميمها  إن 

اخلدمة  أو  املنتج  أن  إىل  يؤدي  وهذا  اخلدمة  أو  املنتج 

التحسين  المستمر
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إجيابي  وقبول  السوق  يف  كبرية  بثقة  سيتمتع 

واحلد من العيوب يف هذا املنتج أو اخلدمة ويوجد عدة 

طرق للتصميم ونذكر منها:

IDOV طريقة:

وتشمل على املراحل التالية:

Identify  املرحلة األوىل التعرف

الزبائن  متطلبات  على  التعرف  ويتضمن 

وختطيطها ,متطلبات املنتج أو اخلدمة وتصميم 

احلرجة  اخلصائص  وعلى  بينهما  العالقة 

للجودة وحتديد اهلدف لكل خاصية.

Design  املرحلة الثانية التصميم

ومتغريات  متطلبات  حتليل  تتضمن  املرحلة  هذه 

للجودة  احلرجة  اخلصائص  مع  وعالقتهم  التصميم 

لوضع التصاميم البديلة وحتديد خماطر الفشل.

Optimize املرحلة الثالثة املثالية

وهي املرحلة األخرية يف التصميم والتأكد من 

فعاليته بعد تسويقه.

Validate املرحلة الرابعة املصداقية

وتشمل ما يلي:

التحقق بأن التصميم يليب متطلبات العميل. •	

وضع الطرق املناسبة للسيطرة على االختالفات •	

للخصائص احلرجة للجودة. 

DFSS الفرق بني منهجية

 DMAIC  ومنهجية تصميم السيكس سيغما 

وحل •	 اكتشاف  على  تركز   )  DMAIC(  

منع  على  تعمل    )DFSS(بينما املشاكل 

املشاكل.

احلالية •	 واخلدمات  للمنتجات     )  DMAIC(  

املنتجات  بينما ))DFSS  تركز على تصميم 

واخلدمات اجلديدة.

بينما •	 التصنيع  على   )  DMAIC( تركز 

)DFSS ( تركز على التسويق .

	• ) DFSS( ميكن حسابها بينما ) DMAIC( 

يوجد صعوبة لتحديدها.

املبحث الرابع

اجلودة  بإدارة  سيغما  السيكس  عالقة  هي  ما 

الشاملة ؟

متطلبات  تلبية  على  تعتمد  اجلودة  كانت   	.1
لتحقيق  تدفع  الشركات  وكانت  مثن  بأي  الزبائن 

اجلودة ،لذا ساد االعتقاد بأن اجلودة تكلف الكثري 

من اجلهد. املال والوقت

ظهور السيكس سيغما  كان مبادرة لتطوير  2.إن 
اجلودة ، حيث تعمل على الربط بني أعلى جودة وأقل 

تكاليف لإلنتاج. 

األدوات  سيغما  للسيكس  اجلودة  إدارة  توفر   	.3
الالزمة لتطوير العمليات.

الشاملة تركز على جودة املنتج خالل  إن اجلودة   	.4
السيكس  أما  تكلفة  وهلا  إنتاجه  مراحل  مجيع 

جودة  لتحقيق  العمليات  على  تركز  فإنها  سيغما 

املنتج بأقل تكلفة.

والسيكس  الشاملة  اجلودة  بني  التشابه  نقاط 

سيغما:

إن كل من املفهومني يركز على 	 	.1
		 العميل وعلى عمليات التحسني  	

بناء  القرارات  اختاذ  ويتم  املستمر  	

على البيانات.

2.	 إن كل من برامج السيكس سيغما 	
وبرامج إدارة اجلودة الشاملة يستخدم 	 	

منهجية دمياك  حلل املشاكل وحتقيق 	 	

أهداف إدارة اجلودة الشاملة.   	

والسيكس  الشاملة  اجلودة  بني  االختالف  نقاط 

سيغما:

1.	 إن السيكس سيغما تركز على منع 	
حدوث املشاكل اليت تسبب عيوبًا أكثر 	 	

باإلضافة إىل حلها بينما إدارة اجلودة 	 	

الشاملة تقوم بقياس كل عمل  يف 	 	

املنشأة. 	

اجلودة  تطبق  الشاملة  اجلودة  إدارة  إن   	.2
ضمن أقسام معينه بينما السيكس سيغما خترتق 

كل قسم أينما كان.

 العالقة بني السيكس سيغما و اآليزو:

اليت  التعليمات  تستخدم  سيغما  السيكس  إن   

وضعت من قبل اآليزو لتحقيق أهداف املنشأة.

االختالفات بني السيكس سيغما واآليزو: 

أن اآليزو ال يقوم حبل املشاكل إمنا يعطي 
جمموعة من التعليمات اليت تؤكد على أن 
األشياء يتم عملها بطريقة صحيحة بينما 
السيكس سيغما هي منهج لتحسني أداء 

العمل.
مقارنة سيجما ستة و بعض املفاهيم 

اإلدارية :

التحسين  المستمر

Six sigmaTQMعناصر املقارنة

الرتكيزحتسني كامل املنشأةتقليل االختالفات يف العمليات

طبيعة التغريبشكل متزايدجذري

 DMAICاملنهجيةجمموعة من املنهجيات

األدوات و التقنياتجمموعة من األدوات والتقنياتتقنيات وأدوات إحصائية

اخلامتة:
يذكر املعتقدون القدامى أن بعض أدوات وعمليات اجلودة الشاملة قد مت استخدامها منذ عشرات السنني وأن معظمها ظهر إىل حيز الوجود منذ السبعينيات 

، وهو عمر 
حركة »دوائر اجلودة« اليت متثل حماوالت متفرقة لتحسني اجلودة  واليت تعتمد

أساسًا على كفاءة جمموعة كل دائرة وقدرتها على التطوير والتحسني .
ف على اجلودة وبيان املغزى العام ملا يقال,لذلك جيب تذكر شيئني اثنني: ولتوضيح تلك املفاهيم املفاهيم ، فإن التحدي الذي نواجهه هو التعرُّ

ر يف »األدوات« كمرادف للمحاسبة , ومجيع أدوات اجلودة الشاملة هلا دور إما يف حساب األشياء وتوضيحها على رسومات بيانية أو يف   أواًل :جيب أن  نفكِّ
البحث عن األعداد اليت مت حسابها أو وضعها يف شكل رسم بياني , لذلك فإن عملية املراقبة اإلحصائية تعترب األداة اهلامة يف إدارة اجلودة الشاملة.

ومبجرد فهمنا لتلك األمور وضياع األسطورة احمليطة ، فإنه ميكننا أن نتأكد من أن »عملية املراقبة اإلحصائية« تعين ببساطة إدخال األشياء   
للمحاسبة ووضع األعداد يف رسومات بيانية وبالتالي تقرير ماذا تعين الرسومات البيانية .

ر أن »العمليات« عادة ترتكب من خطوات معدودة, تصف يف مصطلحات عامة كيف يتم تنفيذ األعمال , وبالتالي فإن مفهوم “العمليات”  ثانيًا:  تذكُّ
يكون أسهل من مفهوم »األدوات« .
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املراجع واملصادر
املراجع العربية

د.أكرم ناصر , حماضرات نظرية,مقرر 
والتقانات  اجلودة  أدوات  مادة 
إدارة  أنظمة  لتطبيق  الداعمة 
االفرتاضية  اجلامعة  اجلودة, 
إدارة  السورية,ماجستري 

اجلودة2010م.
قطاع  )ميان  للطالبتني  خترج  مشروع 
اخلامسة  السنة   , ديناوي(  ملى   &
كلية   , اإلنتاج  هندسة  قسم   ,
جامعة   , امليكانيكية  اهلندسة 

حلب , 2007م.
حماضرات   , عثمان  شيخ  د.مجيل 
واالقتصاد  اجلودة  مقرر  نظرية, 
,كلية  حلب  جامعة  اهلندسي, 
قسم  امليكانيكية,  اهلندسة 

اإلنتاج, السنة اخلامسة 2007م.

يف  القائد  دور  مفرح,  حييى  بن  حممد 
إدارة اجلودة الشاملة.

نظرية  مخاخم,  اللطيف  عبد  أ.د. 
القيادة.

الواحد  السنوي  املؤمتر  إىل  مقدمة   
اإلعدادي  للتعليم  والعشرون 
يناير,اجلودة   25  24- من  للفرتة 
إرسائها  وأسلوب  مفهومها  الشاملة 
مع توجهات الوزارة يف تطبيقها يف 

مدارس اململكة,2007م.
املدخل  كتاب  قدار,  رجب  طاهر  م.  د. 
إىل TQM& ISO 9000 ,دمشق, 

مكتبة األسد.
املراجع األجنبية

رئيس   ( هرييرا  جيم  د.  	.1
البشرية  املوارد  تنمية  قسم 
لإلتصالت(   الدولي  باالحتاد 

.TQM,

لطالب  خترج  مشروع  	.2
 Performance الفيوم,  جامعة 
.evaluation & improvement

مواقع االنرتنت:
http://www.tkne.net
www.hrdiscussion.com
www.6-sigma.com
www.sixsigma.co.uk
www.sixsigmasystems.com
www.moe.gov.bh
www.mmsec.com
www.arab-eng.org
www.hrm-group.com
wwwta9weer.com
www.apo-tokyo.org
www.asi-Egypt.8m.com

التحسين  المستمر

تعلن موؤ�ص�صة التقنية الربنامج التدريبي 
Food Safety Consultant Certified

For Food Safety Management System ISO 22000

AIPS من املعهد المريكي للدرا�صات الحرافية ISO22000 ا�صت�صاري �صالمة غذاء معتمد    

القاهرة 
من 6 إلى 17 أكتوبر 2012

مرص – القاهرة
هاتف املكتب : 9500754-015-002

جوال: 01008415359-002
01002430542-002

info@altaknyia.com

السعودية – املنطقة الرشقية

هاتف :   0533552484   

ptm.ksa@altaknyia.com

للحجز واالستعالم عن الربنامج

 Program Objectives أهداف الربنامج 

إعداد وتأهيل استشاري سالمة الغذاء يقوم بالتخطيط و   .1
التنفيذ والتطبيق للنظام عىل مختلف املنشآت أي كان حجمها وطبيعة 

عملها يف مجال تصنيع الغذاء.
التعرف عىل أهم عنارص نظم إدارة سالمة الغذاء طبقاً   .2

ملتطلبات املواصفة الدولية  ISO 22000:2005 وبنظرة فاحصة تهدف 
الكتشاف أماكن التطبيق الفعيل فيها.

 ISO 22000:2005 التعرف عىل العنارص األساسية للمواصفة  .3

والخاصة بالتعريفات واملصطلحات األساسية املستخدمة يف أنظمة 
سالمة الغذاء .

التعريف بأهم املواصفات الدولية لنظم سالمة الغذاء.  .4
التعرف عىل كيفية تطبيق التدقيق الداخيل وتنفيذ   .5

اجتامعات مراجعة اإلدارة.
وضع املتدرب عىل بداية الطريق الصحيح واملخترص للوصول   .6
مبهارته ومعارفه العملية إىل نقطة االنطالق الحقيقية للعمل كاستشاري 

سالمة غذاء طبقا ملتطلبات املواصفة ISO22000:2005 وجعله قادرا 
عىل بناء النظام من البداية حتى لحظة تسليم النظام.

د / لطفي حمزاوي
د / منري حمدي
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استراحة عالم الجودة

نظمت إحدى الشركات حفل عشاء لرئيسها وهو حيال إىل املعاش.عندما بدأ املدير يتحدث عن الدروس اليت تعلمها يف حياته ،مل ينس 
ذكر قصة جناحه وفشله.لكن أحد زمالئه اعرتض قائاًل بأنه ال ينبغي أن يتحدث عن الفشل ألن جناحاته كانت أكثر بكثري من 

إخفاقاته.

تغريت مالمح املدير املتقاعد ونظر إىل احلاضرين وخاطبهم قائاًل:
دعوني أخربكم ملاذا حدث ذلك ..قبل بضع سنني عملت مع مدير ومعلم عظيم والذي أعطاني بطاقة نصائح غريت متامًا جمرى حياتي 

.كانت البطاقة معنونة بهذه العبارة: )14كلمة لن تسمح لك بالفشل أبدًا((وهذه هي قائمة الكلمات
األربعة عشرة:

1. إستعد
2. إستمع جيدًا

3. إبتسم
4. إخرت

5. ركز
6. إسرتح

7. نفذ
8. تسامح

9. ثق
10. غري
11. ثابر

12. إقبل
13. خاطر
14. إنتظر

قال لي مديري الكريم :أنه على كلما 
واجهتين مشكلة حتتاج قرارًا هاما 

علي أن أعود للمكتب وأفكر بكل 
اخليارات املطروحة ثم أقرأ الكلمات 

األربع عشرة.

أكد لي مديري أن عقلي سيلتقط واحدة من هذه الكلمات تلقائيًا ويستخدمها كأداة للتعامل مع املشكلة .وقال بأنه على مدى 
القائمة من الكلمات وفشل أبدًا. 45عاما من حياته العملية مل يستخدم هذه 

ثم أضاف بأن القائمة تشكل أعظم هدية ميكن أن يرتكها لزمالئه املوظفني وبدأ بتوزيع نسخ من البطاقة الذهبية على كل 
احلاضرين

.. اأبداً  بالف�صل  لك  ت�صمح  لن  كلمة   14
اعداد / هيئة التحرير
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املدير الناجح: يتعامل مع األفراد على أنهم بشر.
املدير الفاشل: يتعامل معهم على أنهم آالت.

املدير الناجح: كالمه لطيف ومؤدب.
املدير الفاشل: كالمه سيء، وغري مؤدب.

املدير الناجح: يريد أفرادًا يقرتحون ويطورون.
املدير الفاشل: يريد أفرادًا يرضخون لألوامر وال يناقشون.

املدير الناجح: همه تطوير العمل.
املدير الفاشل: همه البقاء على كرسيه.

املدير الناجح: يثري األفكار.
املدير الفاشل: يثري األعصاب.

املدير الناجح: يوجهك وفق قدراتك.

املدير الفاشل: يوجهك على مزاجه.

 
املدير الناجح: يهتم بسماع رأيك يف العمل.

املدير الفاشل: يهتم بسماع رأيك يف شخصه.

املدير الناجح: يعاملك حسب حالتك النفسية.
املدير الفاشل: يعاملك حسب حالته املزاجية.

املدير الناجح: يساعدك يف أخذ إجازة.
املدير الفاشل: ترتجاه وتتوسل إليه للحصول على إجازة.

املدير الناجح: يسمع منك.
املدير الفاشل: ميلي عليك.

املدير الناجح: يراقبك.
املدير الفاشل: يتجسس عليك.

املدير الناجح: يشكرك أمام زمالئك.
املدير الفاشل: حيب أن تشكره أمام غريه.

املدير الناجح: يطور أفكارك، وينسبها إليك.
املدير الفاشل يسرق أفكارك ، وينسبها لنفسه.

املدير الناجح: العمل معه ممتع.
املدير الفاشل: العمل معه ممل ومنفر.

املدير الناجح واملدير الفا�صل اعداد / هيئة التحرير

استراحة عالم الجودة
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اعداد / هيئة التحرير

واهلل كالم يف قمة الرووووووعه برأيكم من يبكي عليكم إذاوافتكم املنيه..!! قد التصدقون ....!!!! معلوومه قد تكوون 

جديده عليكم... ال واهلل انها حافز للتقدم بالزياده باخلريات.. يقول اهلل سبحانه وتعاىل حني أهلك قوم فرعون َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم 

َماُء َواأْلَْرُض َوَما َكاُنوا ُمْنَظِريَن(روى ابن جرير يف تفسريه عن بن عباس رضي اهلل عنه يف هذه اآلية: أن رجاًل قال له:يا أبا العباس  السَّ

رأيت قول اهلل تعاىل : » فما بكت عليهم السماء واألرض وماكانوا منظرين » فهل تبكي السماء واألرض على أحد ؟ فقال رضي 

اهلل عنه : نعم إنه ليس أحٌد من اخلالئق إال وله باب يف السماء منه ينزل رزقه ومنه يصعد عمله فإذا مات املؤمن فأغلق بابه من السماء 

الذي كان يصعد به عمله وينزل منه رزقه فقد بكى عليه..وإذا فقده مصاله يف األرض اليت كان يصلي فيها ويذكر اهلل عز و 

جل فيها بكت عليه. قال ابن عباس : أن األرض تبكي على املؤمن أربعني صباحًا . فقلت له: أتبكي األرض ؟ قال: أتعجب؟!!! وما 

لألرض ال تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود..!!! وما للسماء ال تبكي على عبد كان لتكبريه وتسبيحه 

فيها كدوي النحل..!!وحني تعمر مكانك وغرفتك بصالة وذكر وتالوة كتاب اهلل عز وجل فهي ستبكي عليك يوم 

تفارقها قريبًا أوبعيدا.. فسيفقدك بيتك وغرفتك اليت كنت تأوي إليها سنني ستفقدك عاجاًل أو آجاًل.. فهل تراها ستبكي 

عليك؟ اللهم اهلمنا رشدنا وفقهنا فى ديننا وتقبل منا صاحل القول والعمل... اللهم اني اسألك حسن اخلامته لي وجلميع 

َعَلْيِهُم  َفَماَبَكْت   «  : تعاىل  لقوله  تفسرٌي  هذا  واالموات  منهم  االحياء  واملؤمنات  واملؤمنني  واملسلمات  املسلمني 

َماُء َو اأَلْرُض َو َما َكاُنوا ُمنَظِريَن »]الدخان:29[ .. الشيخ العالمة عبدالعزيز ابن باز  السَّ

من يبكي عليكم اإذا وافتكم املنيه؟؟

استراحة عالم الجودة
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نقطة البدء: 
 

 البس نظارة مناسبة : 

اليت  الطريقة  بنفس  تفكر  دمَت  ما  شيء  يتغري  لن  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •
أوقعتك يف أسر االستغالل . 

									البد من أن تتوقف عن ممارسة دور الضحية اليت يستغلها  •
اآلخرون ، وتبادر إىل التغيري. 

إمكاناتك  نقص  يف  مشكلتك  أن  أبدًا  تظن  ال  	 	 	 	 	 	 	 	 	 •
عن  رك  تصوُّ  : يف  األساسية  مشكلتك   .. مهاراتك  قصور  أو   ،

نفسك. 
َر ذلك يف متاهات نفسك  لَت أنك عاجز، ثم تكرَّ 									أنت ختيَّ •

آالَف املرات حتى استقرَّ قاعدًة ثابتًة ال حتتاج إىل مناقشة . 
									إذا مل تضع يدك على » أفكار العجز » اليت تعشش يف  •

أعماقك فال حتلم بالتغيري. 
العاجزة.  •									احبث عن الفكرة 

العاجزة  الفكرة  هذه  تكوين  أسباب   : عن  احبث  ثم  	 	 	 	 	 	 	 	 	 •
يف نفسك. 

•									ثم ضع أفكارًا قوية بديلة. 
ببغاٍء  تكراَر  ليس   .. لديك  ترتسخ  حتى  كررها  ثم  	 	 	 	 	 	 	 	 	 •
هو  يقوله  ما  أن  يعرف  مؤمٍن  تكرار  وإمنا   .. يقول  ما  يفَقه  ال 

احلُق الذي ال ِمرَيَة فيه. 
ولن   .. والسلوِك  احلركِة  عامِل  قلُب  هو  األفكار  عامل  	 	 	 	 	 	 	 	 	 •

ِة ما دام القلُب عاجزًا.  تتمكن من احلركِة القويَّ

حني يضعف نظُرك فأنت يف حاجة إىل » نظارة » تساعد عينك 
الضعيفة يف رؤية األشياء على حقيقتها. 

وحني » تتشوه األفكار » يف ذهنك ، فأنت يف حاجة إىل »نظارة« 
تعيد »نفاَذ البصرية« إليك. 

وهناك مهارات - بسيطة - حتتاج إىل تطبيقها لتعيد إىل بصريتك 

نفاذيتها : 
من  ستسمع   : املناقض  والفعل   .. الرخيص  القول   	.1
أفعاله  سرتى  ولكنك  العذب،  الكالم  من  كثريًا  املستغل 
يفعله  ما  إىل  دائمًا  وانتبه   .. احرتس   .. به  يعدك  ملا  مناقضة 
مليء   - الغالب  يف   - كالمه  ألن   . يقوله  ما  وليس  املستغل 
مبكارم األخالق .. ما يهمك هو الفعل .. وليس الثرثرة اليت لن 

تكلفه شيئًا. 
التميز عليه  ، ثم فكر يف  أواًل  2.	 اخرج من أسر املستغل 
: ال تستطيع التفوق على املستغل وأنت واقع حتت تأثريه. البد 

من اخلروج أواًل من أسره ، ثم التفكري يف التغلب عليه .. 
 .. .. وإمنا خطوة خطوة  املأزق ال يكون مرًة واحدة  اخلروج من 

وإذا تعجلت اخلالص فأخشى أن توقع نفسك يف أزمٍة جديدة. 
املستغل  طبيعة  من  تغري  لن   : الواعظ  دور  من  دعك   	.3
لك  يسمع  لن  نفسك.  تتعب  فال   ، عيوبه  إىل  واإلشارة  بُنصِحه 
»منافذ  ألن  للرمحة«  »استجداء  باعتباره  األمر  إىل  وسينظر   ،

االستقبال يف نفسه« مضبوطة على قاعدة االستغالل. 
دع املواعظ ملن ميكنه أن يقبلها ، وال تبتذهلا ببذهلا ملن ال يراها 

شيئًا. 
أو  مبشاعرك،  يشعر  أن  يف  تطمع  ال   : امَلَشاِعر  وهم   	.4
أمر ال يشغُله.  ، فذلك  بالذنب  ، أو حيس  يضع نفسه مكانك 
برهافة  باآلخرين  ويشعر   ، الطريقة  بهذه  يفكر  كان  ولو 

حس؛ ملا استغلهم من البداية!! 
تسحب   « حتى  تفعله  أن  ينبغي  ما  أهم   : أواًل  نفسك   	.5
َ نفسك أنت، وتغريِّ  َل مفعوهلا » : أن تغريِّ فتائل َقناِبله .. وُتَعطِّ

طبيعة عالقتك به . 
الغريب أننا حناول طيلة الوقت أن نؤثر على » اآلخر » فنستجديه 
، ونبحث عمن ميكنه أن يؤثر عليه .. وال نفكر يف أن نغري 

أنفسنا لنخرج من دائرة االستغالل . 
أنت تكافئ املستغل حني حتقق له ما يريد . وحني تتوقف عن 
مكافأته سيتوقف هو عن االستغالل ، ألنه سيدرك أنك ُمِصٌر 

على اخلروج من إطار الدائرة .

بداية التحرر : 
اآلن أمامك خياران ال ثالث هلما : إما إنهاء العالقة ، وإما املقاومة.

ًة  ) إذا كنت تعرف خيارًا ثالثًا غري االستمرار طيلة حياتك مطيَّ
لآلخرين .. فأرجو أن ختربني به (.

من  حققناه  ما  خنسر  ال  حتى  العالقة  إنهاء  خنشى  ما  كثريًا 
مكاسب ، ولكن هذه املكاسب مل تكن مكاسب تامًة خالية 

كيف تتخل�س ممن ي�صتغلك
د.حممد حممد فريد

اعداد / هيئة التحرير
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من املكاره ، وإمنا كانت » رشوة » لنا على قبولنا باالستغالل ، 
واألصح أن نعتربها مكاسب له .. وليست مكاسب لنا .

مهم  عمل   ، زوجة   ، أبناء   ( تنهيها  أن  ميكنك  ال  عالقات  هناك 
بالنسبة لك .. ( فالبد من التفكري يف املقاومة .

عندما تقاوم املستغل فأنت حتاول أن تعيد العالقة إىل ما ينبغي 
أن تكون عليه العالقات اإلنسانية من توازن وتبادلية ، وندية ، 

وحبث كل طرف عن حقوقه دون املساس حبق اآلخر.
هذه  حملاوالتك  يستجيب  أن  اآلخر  الطرف  من  تنتظر  ال   .. ولكن 

بالتصفيق.
كن مرتقبًا لردود أفعال فجة يسعى فيها إىل االحتفاظ بالسيطرة.

خطوات املقاومة:
أحسن إدارة الوقت : 

حُيِكم  فهو   ، املفاجأة  عنصر  على  خداعك  يف  املستغل  يراهن 
ذلك  بعد  ويلزمك   ، هو  يتوقعه  مبا  لرتد  يفاجئك  ثم   ، اخليوط 
نفسك  وامنح   ، بذلك  له  تسمح  ال   .. املفاجأة  حلظة  يف  قلته  مبا 
)عقد  اآلن  اإلجابة  على  قادر  غري  أنك  أخربه   .. للتفكري  الوقت 
توظيف ، عرض عمل ، بداية عالقة ..... اخل( . ثم اخرج من دائرة 
بروية  التفكري  وأعد   .. بعمق  وتنفس  بنفسك،  وانفرد  سحره، 
اليت  اخليارات  وليست   .. امامك  املطروحة  )احلقيقة(  اخليارات  يف 

يطرحها هو لك .

البدائل دائمًا أوسع مما يطرح عليك املستغل : 
يف  اخليارات  حيصر  أنه  اآلخر  الطرف  به  يستغلك  ما  أخفى  من 
يريد  ما  حنو  تفكريك  مسار  ليوجه   ، جانبه  من  حمدودة  بدائل 
.. حني تتأمل األمر بعمق .. جتد أن هناك أضعافًا مضاعفة لتلك 
البدائل ، ولكنه أخفاها عنك برباعة لكي ال تفكر فيها .. ويف 
اليت مل  البدائل  بالنسبة لك هي  األفضل  البدائل  ، تكون  الغالب 

يطرحها .

احم أذنيك من أذى لسانه !!: 

يعلم املستغل متامًا أن » الزن على الودان أقوى من السحر » كما 
يقول املثل املصري - وهو يعين : أن كثرة تكرار الكالم على 

اإلنسان يبلغ من التأثري يف سلوكه مبَلَغ السحر - ، وهو يتحدث 
معك بثقٍة مطلقٍة وإحلاٍح دائٍم على الفكرة اليت يريد إيصاهلا 
الشمس  » طلوع  مبلغ  اليقني  من  تبلغ  أنها  ُيشِعَرك  ، حتى  إليك 

من املشرق » .. 
ر.  ر تَقرَّ َمه أحد - أن : ما تَكرَّ املستغل يعلُم - دون أن ُيَعلِّ

وهلذا يكرر عليك ما يريد أن يستقر يف نفسك باعتباره حقيقًة 
واقعًة ال تستطيع الفكاك منها. 

 ، ضجيجًا  الدنيا  مأل  الذي   .. النازية  الدعاية  وزير  جوبلز  كان 
وخلق كثريًا من األكاذيب .. يقول : الدعاية الناجحة جيب أن 

حتتوي على نقاط قليلة ، وتعتمد التكرار . 
التكرار ميأل أُذَنك ضجيجًا .. وحني ال تبين سدًا منيعًا بني » أذنك 
 .. الضجيج  أعماقك كثري من هذا  و » عقلك » سيتسرب إىل   «

ك .  لتجد نفسك يف النهاية تابعًا لعدوِّ
ال تسمح له بذلك .. وإمنا متهل ، واسأله عن األشياء اليت يطرحها 

باعتبارها مسلمات ، وناقشها بدقة من البداية .. 
ال تسمح لفكرته أن تغزوك .. فهذا أول حائط صد بالنسبة لك .

أنت لست مذنبًا حتى تقلق : 
إشعاِرك  أو  إقالِقك  أو  إخافِتك  وَتر  على  دائمًا  املستغل  يلعب 
بالذنب : »إن إن مل تستجب ملا آمرك به ستخسر العمل ، وسرتمى 
 ، أوالدك  وسيتأذى   ، ثابت  دخل  لك  يكون  ولن   ، الشارع  يف 

وتكون أنت السبب »!!
حني تشعر بهذا ستستثري جهازك العصيب ليعمل يف حالة الطوارئ 
هي  قراراتك  ستكون  وإمنا   ، الطبيعي  الوضع  يف  تتحرك  لن   ..

قرارات حالة الطوارئ.
أنت لست مذنبًا حني تسعى إىل أن تعيد احلق إىل نصابه ، وكل 

إعادة حق حتتاج إىل بعض التضحية .. 
ال تركز على ما ستفقد اآلن ، وإمنا على ما ستجنية من أرباح إن 

صربت إىل الغد. 
كربك  تنفس  أن  وحاول   ، عنك  والذنب  القلق  مشاعر  اصرف 
باالسرتخاء ، أو » الفضفضة » مع صديق ، ثم أعد التفكري يف 
األمر من جديد بعد أن تكون قد هدأت .. وأزلت من نفسك أسباب 

التوتر.

سمِّ األشياء بأمسائها : 
يلعب املستغل دائمًا على اإلبهام ، والعقود الصامتة غري املكتوبة 
.. عرِّ العالقة عما فيها من رتوش زائفة ، ومسها بامسها الصحيح ..
على  السالم  عليه  آدم  به  متيز  ما  فأول   .. لنفسك،  العالقة  سم 

املالئكة هو » وعلم آدم األمساء .. » .

انزع الفتيل : 

بعد أن تكون 
قد مررت 

باخلطوات 
السابقة ، 

وحددت موقفك 
جيدًا ، فستعلم 

حتمًا أن 
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استجابتك لالستغالل لن تفيدك ، حتى لو كان جَنيَت بعض 
املكاسب اجلزئية.

هذه املعرفة اجلديدة هي أعظم سالح يف يدك. 
كان املستغل يالعبك يف ساحة مظلمة .. فإن خرجت منها وجدت 
فيها  ترى  صافية  مساء  إىل  َقطُّ  خترج  مل  ولكنك   .. ضبابيًا  جوًا 

األشياء على حقيقتها . 
إذا كانت معركتك مع املستغل معركة اسرتاد احلقوق .. فإن 
أهم سالح فيها : أن تعرف احلق الذي تريد اسرتداده، وأن تتمسك 

به.

ضع شروطك: 
إذا وصلت إىل حدِّ عدم حتقيق ما يريده املستغل منك ، فقد أبطلت 
مفعول سحره ، وأنت اآلن قادر على أن تعيد حتديد العالقة بينك 

وبينه من جديد .
•	ليكن واضحًا له أنك أنت من سيقرر لنفسه ما يفعل وليس هو 

. وأن لك ِقيَمًا خاصة بك .
. •	وضح له الطريقة اليت حتب أن يعاملك بها 

. •	ضع حدودًا واضحة لعالقتكما 
وال تتوقع منه أن يوافقك الرأي ، أو أن ال يثور يف وجهك لتغيريك من 
منط العالقة املرحبة له إىل عالقة إنسانية .. ولكن .. صالبتك يف 

عرض وجهة نظرك هي اليت ستحدد النتائج .
تستجب  فال   ) وثيقة  عالقة  وهي   ( العالقة  بإنهاء  هددك  لو  حتى 
للضغط ، ألنه إن كان هناك فائدة حقيقية يف العالقة فستبقى 

.. وال ميكن هلا أن تدوم يف ظالل االستغالل .

تعلَّم بعض مهارات املفاوضات : 

لن حيصل منك  أنه  ، فسيعلم  احلد  املستغل إىل هذا  حني توصل 
العالقة  يف  التفكري  وسيعيد   ، التام  االستغالل  مكاسب  على 
عروضًا  عليك  وسيعرض   ، لك  بالنسبة  فائدة  أكثر  بصورة 
خمتلفة للعالقة ، حاول أن تطرح أنت ما تريد ، وتصل معه إىل حل 

وسط خيدم الطرفني.

وجامعاتنا  مدارسنا  حرصت  مما  ليست  التفاوض  مهارات  أن  أعَلُم 
وجدناها  احلياة  إىل  خرجنا  أن  بعد  ولكننا   .. نتعلمه  أن  على 
واملديرين   ، الباعة  مع   : املفاوضات  من  متصلة  سلسلة  كلها 
على   « التفاوض   « كان  وإذا   .. واألبناء   ، والزوجة   ، واملوظفني   ،
هذا القدر من األهمية فلماذا ال تقرأ عن مهاراته وأالعيبة .. حتى ال 

تأتيك اخلسارة من حيث تأَمن ؟! 
ولعلنا   .. التفاوض  مهارات  يف  املتميزة  الكتب  من  العديد  هناك 

نفرد هلا جزءًا يف هذه السلسلة إن شاء اهلل تعاىل.
كيف حتافظ على ما اكتسبته من قوة :

أهم من النجاح أن حتافظ عليه . 
وما أسهل أن يضيع اإلنسان ما وصل إليه، ألنه اطمأن ، 

 ، االجتماعية  املواقف  يف  نفسك  عن  التلقائية  أفكارك  راقب  	•
فهي أول بوابة يدخل منها من يريد استغاللك.

سجل أفكارك وتصوراتك عن نفسك على ورقة. 	•
ملا  الناس  استحسان  يف  الرغبة   ( لديك  اخلاطئة  األفكار  حدد  	•

تفعل مهما كلفك ذلك ، اخلوف من الصراع ، قلة احلسم ... اخل (.
•	ضع أفكارًا بديلة صحيحة.

•	عود نفسك على التفكري من خالل األفكار الصحيحة.
•	داوم على ذلك. 
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مجيعنا نفضله فى وجبة العشاء، ولكننا نستمتع بطعمه اللذيذ، دون معرفة فوائده العديدة على صحة اإلنسان، فما هى 
فوائد تناول الزبادى بشكل منتظم وما تأثريه على الصحة العامة؟.

العديد من  أن هناك  الباطنية واجلهاز اهلضمى والكبد  أمراض  العامة وأخصائى  الصحة  وائل صفوت مستشار  الدكتور  لنا  يوضح 
الفوائد العامة للزبادى والتى من بينها:

البطن )الكرش(. الدهون فى منطقة  التخلص من مشكلة تراكم  الزبادى يساعد على  1. أن تناول 
احللق  وختليص  الفضالت  من  املعدة  تطهري  على  وتعمل  االنتفاخ  من  والتخلص  اهلضم  فى  تساعد  نافعة  بكترييا  على  حيتوى   .2

من البكترييا املسببة لرائحة الفم الكريهة ويفضل تناوله فى الليل أو قبل النوم.
الدهون وعدم تكون كميات جديدة منه. الدهون فى اجلسم ويقوى العضالت ويساعد على حتفيز اجلسم حلرق  3. حيرق 

املناعى. القولون ولقدرته على زيادة نشاط اجلهاز  4. غذاء عالجى لفاعليته فى تقليل اإلصابة بسرطان 
الدم. 5. قدرته على خفض نسبة الكولسرتول فى 

6. مقاومته لاللتهابات الطفيلية.
الدم. 7. الربوتني املوجود فيه يستطيع خفض ضغط 

الفيتامينات الضرورية للحياة )ب1، ب2، ب3، ب5، ب6، ب12، أ، ك( 8. يتوفر فيه 
الزبادى فى مادة )الالكتوز باشيلس( وهى ميكروب ميكرسكوبى يهاجم الكائنات غري املرغوب فيها.. وهى  9. ترتكز فائدة 

لتطهر األمعاء وتقضى على ما مقداره %85 من اجلراثيم الضارة بها.
10. يعد من األطعمة سهلة اهلضم فهو أسهل من احلليب واللنب.

11. حيتوى على قيمة غذائية عالية ، فهو أنسب طعام للمسنني.
والدورة  اهلضمى  اجلهاز  تقوية  على  ويعمل  التحمل  وقدرة  املناعة  يزيد  ألنه  اهلل  بإذن  ووقائية  وغذائية  عالجية  فائدة  ذو   .12

الدموية.
العينني ملن داوم على أكله. البشرة ونضارتها ومجال  13. يؤخر أعراض الشيخوخة وترطيب 

القلب واملخ. التى تغذى  14. خط دفاعى قوى يوقف ترسب الكولسرتول على جدران الشرايني وخاصة 
الثابتة ومجال املظهر وسالمة األجهزة من األمراض. الدائم واحليوية  التجديد  15. يساهم فى 

البدن ويفتح الشهية ويسكن احلرارة. 16. يقوى املعدة ويقطع اإلسهال وخيصب 
القولونية فى املعدة واألمعاء. 17. يتلف العصبات 

التهاب الكبد والكلى وضعفها وختمرات املعدة حيث إنه طارد للغازات. 18. مفيد فى حاالت 
الرمال. املثانة والكلى ويذيب  البول ويكافح احلصى فى  19. يدر 

20. مفيد حلاالت تصلب الشرايني والوهن
21. يهدىء األعصاب وحمارب لألرق.

الغذائية عالية ألنه حيمل فى تركيبته أغلب املعادن الالزمة للجسم. 22. قيمته 
النحافة )قليل السعرات، مرتفع الربوتني(. الوزن، وهلذا يدخل فى أنظمة  23. يساعد فى ختفيف 

24. ينصح بإعطائه لألشخاص الذين يعانون من ضعف األمعاء وعسر اهلضم واإلمساك واإلسهال والتهابات املعدة واألمعاء واملصابني 
بضعف األعصاب واألرق.

25. يعطى لألطفال الصغار من عمر عشرة أشهر.
26. يقلل األعراض اجلانبية لتعاطى املضادات احليوية من إسهال والتهاب طفيلى

ما هى الفوائد الغذائية للزبادى؟
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ق�صة ال�صاب والرجل ال�صالح

حيكى 
انه كان هناك فتى بدوي يعيش مع 

والده.. ويف احد االيام اصاب والد ذلك الفتى مرض جعله 
طريح الفراش حتى وافته املنية فبقي الفتى متحري من امره كيف جيهز 

والده ويدفنه وهو اليعرف طريقة الدفن حيث انهما كانوا وحيدين يف تلك املنطقة 
الصحراوية .. فدثر والده بعبائته منتظرًا ان مير علية شخص فيساعده يف دفنه .. وفعاًل فقد 

جائه رجل مستطرق فاعرتض طريقة وابلغة بوفاة والده وانه اليعرف كيفية دفنه ..فستجاب 
الرجل لطلبة وجهز والده وغسله ودفنه حتى حل وقت مغيب الشمس وبات تلك اليله مع ذلك الفتى 

.. ويف املنام شاهد الفتى والده يف ثياب حسنه ووجهه حسن وهو جالس يف ارض خضراء وحوله االنهار .. 
فسئل الفتى والده )) كيف اصبحت بهذا احلال ياوالدي وماهي االفعال اليت جعلتك بهذا املقام (( فاجاب 

الوالد )) يابين اسائل هذا الرجل الذي دفنين وستجد اجلواب الشايف منه (( فاستيقظ الولد من نومه عند الفجر 
وايقظ الرجل الغريب وصليا صالة الفجر وبعد ان انتهى من صالته قال الفتى للرجل الغريب ))ياعم اني قد 

رايت ابي يف رؤيا حسنه ومقام حسن فسئلته عن االعمال اليت فعلها يف حياته وانين اعرف والدي مل يكن 
ملتزم يف دينه فقال لي اسئل الرجل الغريب وها أنا اسئلك (( فاجاب الرجل الغريب )) يابين انك حينما 

اعرتضتين وقلت لي ماحل بك من مصاب والدك اشفقت عليك واستجبت لطلبك رغم انين الاعرف 
كيف اجهز املوتى وادفنهم ولكن هناك كلمات قلتها حينما رفعت يدي بالدعاء وهذه 

الكلمات هي )) يارب ان كان هذاالرجل امليت ضيفي ال اكرمته واعززت مقامه 
ولكن هو االن ضيفك وبذمتك (( فعرف الفتى انه بصفاء النية  و الدعاء  

اخلالص لوجه اهلل  تستجاب  الدعوه

اعداد / هيئة التحرير
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استراحة عالم الجودة

إىل سعادة الدكتور سعيد بن 
محود الزهراني

 عملت فأبدعت فأخلصت
سر  إصرارك  جناحك.    سر  مثابرتك 

تفوقك   وصربك سر متيزك
ان   السعيده  املناسبه  هذه  فى  يسعدنا 
نتقدم لك بأمجل التهاني والتربيكات

على  حصولكم  لكم  مربوك  فألف 
شهادة الكتوراه  من امريكا ً  ختصص 

إدارة اجلودة الشاملة ً 
نسال اهلل لكم دوام التقدم والنجاح

أسرة حترير جملة عامل اجلودة

دكتور �صعيد بن حمود الزهرانى
نائب مدير اإدارة ا�سرتاجتية اجلودة امل�ستقبلية للمملكة

الهيئة ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة

الف مربوك حلصصولكم على الدكتواره

تهنئة
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 أبحاث علمية في الجودة

امللخ�س :

         هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس السعودية باخلارج، والتعرف على أهم الصعوبات اليت 
حتول دون تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس السعودية يف اخلارج واملتعلقة باإلدارة التعليمية واملعلم من وجهة نظر أفراد العينة .

 وقد تكون جمتمع الدراسة من )رؤساء األقسام ،واملعلمني( ، واشتملت عينة الدراسة على مجيع أفراد جمتمع الدراسة األصلي)عينة شاملة ( والبالغ 
عددهم ) 50 ( فردًا .

 ولإلجابة على تساؤالت الدراسة وحتقيق أهدافها قام الباحث بإعداد أداة الدراسة حيث اشتملت على حمورين ،وقد أجريت الدراسة يف الفصل الدراسي 
األول 1432-1431هـ ـ 

وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل العديد من النتائج من اأهمها :

1. هناك العديد من املعوقات املتعلقة باإلدارة التعليمية ، واليت تعوق تطبيق اجلودة يف التعليم العام أبرزها على التوالي : ضعف نظام التشجيع 
وحوافز العمل الفعال – عدم توفر الكوادر املؤهلة يف جمال إدارة اجلودة – املركزية يف اختاذ القرار – سوء استغالل املوارد املالية – نقص يف إدارة 

املعلومات والتكنولوجيا – ضعف يف ممارسة منهجية قيادة التغيري والتحول املؤسسي – عدم تفويض املسؤوليات .

2. وجود العديد من املعوقات املتعلقة باملعلم واليت تعوق تطبيق اجلودة يف التعليم العام منها على التوالي : عزوف املعلم عن حضور الربامج 
التدريبية – عدم قدرة املعلم على توظيف التقنيات احلديثة يف التدريس – ضعف إملام املعلم بأدوات التقويم وأساليبه – ضعف مهارات 

املعلم يف االتصال الفعال مع الطالب – عدم رضا املعلم عن وظيفته الرتبوية .
: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 1431-1432H.

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.

اإدارة اجلودة ال�صاملة واإمكانية تطبيقها يف املدار�س ال�صعودية يف 
اخلارج

دراسة مسحية عىل املدرسة السعودية بالجزائر

الدكتور/أمحد خبيت العدواني 
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املقدمة :
تواجه املنظمات يف العصر احلديث ضغوطًا وحتديات تتمثل أبرزها يف : قلة املوارد املتاحة، وتعدد األهداف، واخنفاض مستويات 
اإلنتاجية، وتزايد احلاجات اجملتمعية، وتدني ُمستوى الرضا لدى املستفيدين و العاملني ... وغري ذلك، فأصبحت احلاجة ُملحة إىل حتسني 
الربح واإلنتاجية واجلودة، مما يتطّلب إحداث تغيريات ديناميكية يف مجيع نواحي املنظمة لضمان البقاء واالستمرار يف ظل التغريات 

املتسارعة، حيث مل َتعد األساليب احلالية قادرة على مواكبة التطورات يف خمتلف اجملاالت.

إذ تعترب اجلودة يف التعليم من أهم الوسائل واألساليب الناجحة يف تطوير وحتسني بنية النظام التعليمي مبكوناته املادية 
والبشرية ، بل وأصبحت  ضرورة ملحة ، وخيارًا اسرتاتيجيًا  متليه طبيعة احلراك التعليمي والرتبوي يف الوقت احلاضر .

إن تطبيق معايري اجلودة يف التعليم أمر يف غاية األهمية، حيث يذكر  الشنربي )1422هـ( أن رائد اجلودة الشاملة )Deming( قد 
 )Langford›s( قد أشارت إىل أن )Huang( دعا إىل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم ملعاجلة قضاياه وحتسني النوعية فيه، كما أن
قام بتعديل مبادئ الدكتور )Deming( مجيعها مبا يتالءم مع التعليم وطبقها على مدرسة )EDGECUMBEHIGH( ص5، ص6، 
وهذا يدعم إمكانية بناء معايري للجودة التعليمية باملدارس السعودية يف اخلارج مبا يناسب اجلانب التعليمي ويساعد على تطويره 

وحتسينه.

Total Quality Management  تعترب من أهم االسرتاتيجيات و األساليب اإلدارية احلديثة  الشاملة  إدارة اجلودة  أن  وحيث 
إلحداث التغيري والتطوير، وذلك نظرًا ملا حققته يف قطاع  الصناعة واإلنتاج من متيز ، فقد بدأ االهتمام املتزايد بإدارة  اجلودة يف  الرتبية 
يف منتصف  السبعينات من القرن العشرين، حيث أصبح اجملتمع العاملي كما تذكر نادية علي )2002 م، ص 204( ينظر إىل اجلودة 
الشاملة واإلصالح الرتبوي باعتبارهما وجهني لعملة واحدة، إذ ميكن القول : أن اجلودة الشاملة هي التحدي احلقيقي الذي سيواجه األمم 

يف العقود القادمة.

لذا كان من الضروري أن تتغري النظرة إىل الرتبية من نظرة تقليدية قائمة على احلفظ والفهم واالستظهار إىل مفهوم أمشل 
وأوسع ، قائم على إدراك املستجدات واملتغريات اليت يعيشها اجملتمع السعودي ، والقدرة على التعامل معها وتوظيفها التوظيف األمثل ، 
ولن يتأتى ذلك إال من خالل بناء نظام تربوي ينهض مبستوى الفرد واجملتمع قائم عليه قائد مبدع ، يوظف كل اإلمكانات والطاقات يف 

خدمة طالبه وحتسني أدائهم العلمي واملهاري .

   ومبا أن التعليم يف عصرنا احلاضر أصبح قضية بناء مستقبل مشرق لألمة  السيما وأن الدراسات أوضحت بأن معدالت الزيادة املضطردة 
واملستمرة يف أعداد الطالب امللتحقني بالتعليم تسري بشكل كبري ، وبالتالي زيادة الطلب على التعليم كّمًا وكيفًا ، ففي عام 
1431هـ/2010م سوف تكون نسبة الشرحية العمرية ما بني )-0 15( إىل مجلة عدد سكان اململكة )%41.9( “خطة التنمية السابعة”   

  واملتتبع لواقع املدارس السعودية باخلارج يرى أنها أصبحت تواجه حتديات متنوعة ، وتغريات وتطورات تقنية متوالية ، ويلحظ سرعة يف 
الّتغري واالنفتاح الثقايف . وال ميكن مواجهة تلك املتغريات وجمابهة التحديات املختلفة إال من خالل برامج تعليمية تعلمية متميزة تطبق 

اجلودة الشاملة ومعايريها وأدواتها يف احلقل الرتبوي . 

كما أكدت خطة التنمية السابعة لوزارة التخطيط )1420هـ - 1425هـ، ص 122( على حاجة النظام التعليمي السعودي إىل 
إدخال اإلصالحات يف جمال إدارته من خالل االستفادة من األساليب اإلدارية احلديثة للرفع من كفاءته وحتسني خُمرجاته.

إاّل أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املنظمات بصفة عامة واملنظمات التعليمية بصفة خاصة يتطّلب وجود ثقافة تنظيمية 
تتالءم من مجيع جوانبها مع املرتكزات األساسية اليت حتتاجها عملية التطبيق، حيث إّن هذه الثقافة عّدها الكثري من علماء اجلودة مثل 
دمينج )Deming( وكروسيب )Crosby( وغريهم من الرواد معيارًا للحكم على مدى قبول بيئة املنظمة إلدخال فكرة أو منوذج جديد، 
كما أنها تعكس قدرة املنظمة على التكيف مع أساليب وممارسات جديدة كممارسات إدارة اجلودة الشاملة، فضاًل عن كونها 

حُمددًا أساسيًا لنجاح أو فشل جهود تطبيقها.

م�صكلة الدرا�صة : 
أّن ُمعظمه  إال  423( تقدمًا كبريًا،  )1416هـ، ص  السلوم  السعودية كما يذكر  العربية  اململكة  العام يف  التعليم  حقق 
ُمنصب على النواحي الكمية، أما النواحي الكيفية فإّن نصيبها ُيعد متواضعًا إىل حد كبري إذا ما ُقورن مبا ناله اجلانب الكمي، مما 
أدى إىل افتقار اإلدارة الرتبوية إىل املرونة اإلدارية، باإلضافة إىل ُضعف القدرة على مواكبة التوسع والتطور الناتج عن استخدام التقنية 

احلديثة يف جمال اإلدارة الرتبوية.
بدءًا  السعودي  التعليمي  النظام  على  جذرية  تغيريات  إدخال  ضرورة  على  دراسته  يف   )39 ص  )1994م،  درباس  أكد  كما 
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من ُمدخالته ومرورًا بعملياته وانتهاءًا مُبخرجاته، حيث إّن النظام القائم مل يعد قادرًا على الوفاء حباجات ورغبات املستفيدين وال مبتطلبات احلياة 
املهارات  ببعض  الطالب  إملام  يف  وقصوٌر   ، التعليمية  املخرجات  يف  تدني  األخرية  السنوات  يف  لوحظ  أنه  كما  اجلودة.  شعارها  أصبح  اليت  العصرية 
األساسية ، وتزايُد معدالِت الرسوب والتسرب ، كما لوحظ اتساع الفجوة بني متطلبات التعليم اجلامعي وقدرات بعض خرجيي املرحلة الثانوية ، وهذا 

مالحظ من خالل نتائج بعض الدراسات ، ونتائج اختبارات القدرات العامة ، ومالحظات املشرفني الرتبويني . 

لذلك بدأ الرتكيز على االهتمام بالكيف يف املخرجات النهائية للتعليم والتعلم  , واجتهت الوزارة لتطبيق العديد من وسائل التحسني 
األخذ  ،مع  الشخصيةـ  واالجتهادات  التدرج  من  بداًل  ـ  عناصره  بكافة  الواسع   مبفهومه  املنهج  لتطوير  كلية  نظرة  ذلك  إىل  والنظر   ، التطوير  و 
إعادة  و   ، املختلفة  أمناطها  املعلومات بكافة  تقنية  توظيف  إىل  والدعوة   ، املقررات  وتأليف  والتدريس  التدريب  الفاعلة يف جمال  باالسرتاتيجيات 

تنظيم هيكلة اإلدارة املدرسية ملعاجلة هذا القصور وختطي هذه الصعوبات..
والباحث من خالل معايشته للعمل الرتبوي منذ  فرتة تزيد على الثالث سنوات يف املدرسة السعودية باجلزائر  الحظا قصورًا يف املمارسات 
الرتبوية يف امليدان الرتبوي والتعليمي بشكل عام يف ممارسة أدوارهم اإلدارية والفنية، وضعف املعلمني يف قدرتهم على تفعيل االسرتاتيجيات 
احلديثة وتقنياتها يف التعليم مما نتج عنها خمرجات تعليمية تعلمية متواضعة ال مُتكن بعض  الطالب من حتقيق أهداف املرحلة  ، والبعض اآلخر  

يفتقد إىل املعارف واملهارات األساسية واليت ال تؤهله للمنافسة العاملية  . 
وهذا الواقع أشار إليه )عسريي ، 2002م، ص316( من أن األمر يستدعي إعادة التفكري فيما يقدم للطالب من معارف وخربات يف املراحل 
، والتقويم   التدريس  املعلم يف جمال  ، نتيجة للقصور يف كفايات  املتقدمة من إصالحات تربوية  الدول  التعليمية وحماولة األخذ مبا مت يف بعض 

وبالتالي ضعف خمرجات التعليم املعرفية والوجدانية . 
     ونظرًا ملا حتتله املدارس السعودية باخلارج والبالغ عددها )20( مدرسة التابعة لوزارة الرتبية            و التعليم باململكة العربية السعودية من اهتمام 
التعليم وفق خطط وسياسة اململكة  كبري من املسئولني باململكة ومن املسئولني بالدول اليت توجد بها هذه املدارس، وملا هلا من دور بارز يف نشر 
العربية السعودية التعليمية والصدى الكبري الذي حتضى به من ِقبل رجاالت الدول املختلفة على اختالف توجهاتهم الرتبوية والثقافية، كان من 
األجدر البحث يف إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة هلذه املدارس حتى تؤدي مهمتها الرئيسية على أكمل وجه ووفق جودة شاملة إلدارتها على 

أسس ومعايري عاملية.
      حيث أن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة كما جاء يف كل من القحطاني )1993م( و أبو نبعه وفوزية مسعد) 1998م(  ُيعد من أهم املفاهيم اإلدارية 
احلديثة إلجناز عملية التغيري يف أسلوب اإلدارة املتبع ملسايرة التغريات والتحوالت املعاصرة، وذلك عن طريق إجياد فرص للتعاون واملشاركة بني 
األفراد ملناقشة األهداف، واختاذ القرارات، وإجياد الروح اجلماعية املتماسكة، باإلضافة إىل تشجيع اإلبداع، وتقدير املوظفني، واالهتمام باملستفيدين 

)الطالبات، املعلمات، أولياء األمور، اجملتمع( وتلبية احتياجاتهم املختلفة، وجب االستفادة منه يف القطاع التعليمي.
وتأسيسًا على ماسبق يتضح أن الواقع احلالي ال يليب تطلعات اجملتمع املدرسي واخلارجي ، وال تطلعات املسؤولني حيث أن املنهج  بعناصره 
املتعددة  يف التعليم العام ، يعاني من قصور يف تنظيمه  الرتبوي والتعليمي واإلداري واملهين ، وأن حماوالت التحسني والتطوير كانت تعتمد يف 
جمملها على خربات تأخذ يف جمملها الطابع الشخصي من جانب ، ومن جانب آخر تأخذ حماوالت التحسني لعنصر دون عنصر مما أحدث انفصام كان 

له األثر السليب على النظام التعليمي .
       ومن أجل التعرف على حقيقة هذه املشكلة ، وحتديدها بشكل علمي دقيق  مت التوجه إىل إعداد دراسة حملاولة بناء خطط مستقبلية تأخذ يف 
االعتبار حتسني وتطوير املدرسة بكافة عناصرها ومكوناتها من خالل نظام ومدخل تعليمي تتحقق فيه إدارة اجلودة الشاملة فتتميز عملياته 
وتبدع خمرجاته ، لكون اجلودة  أحد الركائز الرئيسة لنموذج اإلدارة العصرية الذي يتماشى مع املتغريات احمللية واإلقليمية والدولية ويتكيف 

معها وقدمت حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيسي التالي :
ما مدى إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس السعودية يف اخلارج ؟ 

ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية :
ستواجهها املدارس السعودية باخلارج يف تطبيقها إلدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العام واملتعلقة باإلدارة التعليمية من  اليت  الصعوبات  أبرز  ما   :1

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

أفراد العينة ؟
:  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري املؤهل العلمي ؟  3

4:  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري اخلربة  ؟
5. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري الدورات التدريبية يف جمال اجلودة  ؟

أهمية الدراسة :
تربز أهمية هذه الدراسة فيما يأتي :

املدارس السعودية يف اخلارج . 1. تفيد يف أهمية تطبيق اجلودة الشاملة يف 
2.  معاجلة الصعوبات اليت حتول دون تطبيق اجلودة الشاملة، وتعرتض سبل التطبيق يف املدارس السعودية يف اخلارج .

3. أن هذه الدراسة قد تلفت أنظار الباحثني واملهتمني بأدبيات اجلودة الشاملة إىل دراسة تطويرية لواقع تطبيق اجلودة الشاملة يف املدارس 
السعودية يف اخلارج.

	4. تسهم يف الكشف عن الواقع الرتبوي والتعليمي أمام املسئولني يف اإلدارة  والقائمني على التطوير يف الوزارة من أجل اختاذ اإلجراءات التطويرية 
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الالزمة لتذليل الصعوبات اليت تواجه تطبيق اجلودة الشاملة يف املدارس السعودية يف اخلارج. 

اأهداف الدرا�صة :     
تهدف هذه الدراسة إىل ما يأتي :

التعرف على إمكانية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس السعودية باخلارج. 	.1

التعرف على أهم الصعوبات اليت حتول دون تطبيق اجلودة الشاملة يف املدارس السعودية يف اخلارج املتعلقة باإلدارة التعليمية من  	.2
وجهة نظر أفراد العينة .

معرفة أهم الصعوبات اليت حتول دون تطبيق اجلودة الشاملة يف املدارس السعودية يف اخلارج املتعلقة باملعلم من وجهة نظر أفراد  	.3
العينة.

التعليمي،واعتبار كل فرد يف املدرسة مسؤوال عن اجلودة الشاملة . تشكيل فريق اجلودة والذي يشمل فريق األداء  	.4

املواقف الصفية والرتكيز على األسئلةالتفكريية. مساعدةاملعلمني على اكتساب مهارات جديدة يف إدارة  	.5

حدود الدراسة :

التزم الباحث أثناء إجراء الدراسة باحلدود التالية :ـ
: 1.  احلد املوضوعي 

اقتصرت الدراسة على معرفة إمكانية تطبيق اجلودة الشاملة يف املدرسة السعودية باجلزائر التابعة لوزارة الرتبية و التعليم السعودية 
)ابتدائي ، متوسط ، ثانوي( يف جمال ) اإلدارة التعليمية  ، املعلم(

الزمانية واملكانية : 2. احلدود 
   اقتصرت الدراسة على مسئولي اإلدارة )رؤساء األقسام،واملعلمني ( باملدرسة السعودية يف اجلزائر ، ومت إجراء الدراسة يف الفصل الدراسي 

األول للعام 1431هـ 1432- ه .
مصطلحات الدراسة :

- اإلدارة : عرفتها رافدة احلريري )2002م، ص 66( بأنها جمموعة من العمليات اليت يقوم بها األفراد واليت تتكامل وتتداخل فيما بينها 
لتحقيق األهداف املنشودة وفق برنامج خمطط ومنظم ومنسق تدعمه الرقابة والتقويم املستمرين، للتأكد من أن تنفيذ هذه العمليات 

يسري بشكل سليم.
أما مصطلح اإلدارة يف هذه الدراسة : عملية تربوية عامة تشمل كل العمليات اإلدارية من ختطيط، وتنظيم، واختاذ للقرارات،  	 	

ومتابعة، وعالقات إنسانية، وإدارة للموارد، مبا حيقق أهداف العملية التعليمية بشكل عام.
اجلودة : جمموعة مسات ومواصفات أي منتج أو خدمة، واليت تضمن إرضاء احتياجات معلومة              وحمددة للعميل ) ويليامز،  	-

.)103 1999م، ص 
-	 إدارة اجلودة : متثل إحدى وظائف اإلدارة ككل واليت حتدد وتطبق خطة اجلودة                                  ) ويليامز، 1999م، ص 103(. 
إدارة اجلودة الشاملة )Total Quality Management(: هي فلسفة إدارة الشركة للوصول إىل إرضاء العميل من خالل برنامج  	-

شامل من األدوات والتقنيات والتدريب )ويليامز، 1999م، ص 103(.
وتعرفها حياة احلربي )1422هـ ، ص 12( بأنها : أسلوب إداري إسرتاتيجي متكامل يقوم على جمموعة من املبادئ اليت يؤدي تطبيقها يف مؤسسات 
التعليم العالي إىل إجياد بيئة تنظيمية حتقق التميز واجلودة يف خدماتها وخمرجاتها، من خالل التحسني املستمر لألداء يف كافة العمليات اإلدارية 
مبرونة  املتاحة  والبشرية  املادية  املوارد  باستخدام  األخطاء،  وتاليف  الصحيح  وبالعمل  للقيام  وتعاونهم  بها  العاملني  جهود  وبتضافر  واألكادميية، 

وفعالية، لتحقيق حاجات ورغبات املستفيدين، مع االعتماد عل تقييمهم ملعرفة مدى التحسن يف األداء.
أما التعريف اإلجرائي إلدارة اجلودة الشاملة :

فيعرفها الباحث بأنها أسلوب إداري إسرتاتيجي متكامل يقوم على جمموعة من املبادئ اليت يؤدي تطبيقها يف املدارس السعودية باخلارج إىل خلق 
بيئة تنظيمية حتقق التميز واجلودة يف خدماتها وخمرجاتها، من خالل التحسني املستمر لألداء يف كافة العمليات اإلدارية واألكادميية، وبتضافر 
حاجات  لتحقيق  وفعالية،  مبرونة  املتاحة  والبشرية  املادية  املوارد  باستخدام  األخطاء،  وتاليف  الصحيح  بالعمل  للقيام  وتعاونهم  بها  العاملني   جهود 

ورغبات املستفيدين، مع االعتماد على تقييمهم ملعرفة مدى التحسن يف األداء.

- إمكانية التطبيق : القدرة واإلمكانية بتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة على املدارس السعودية باخلارج.

للشئون  الوزارة  لوكالة  تابعة  مستقلة  إدارة  تتبع  وأكادميية  مدرسة   )20( وعددها  املدارس  من  جمموعة  هي   : باخلارج  السعودية  املدارس   -
الثقافية بوزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية وتهدف إىل توفري فرص التعليم ألبناء رعايا اململكة يف اخلارج وأبناء اجلاليتني العربية 
25/2/1418هـ ينظم عملها، وُتشرف  واإلسالمية املقيمني يف تلك الدول، صادر حبقها قرار جملس الوزراء املوقر ذي الرقم )36( املؤرخ يف 
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عليها وزارة الرتبية و التعليم تربويًا وتعليميًا بالتعاون مع وزارة اخلارجية واملالية واالقتصاد الوطين والتعليم العالي باململكة.

منهج واإجراءات الدرا�صة :

منهج الدراسة :

       اعتمدت الـدراسـة احلالية على املنهج الوصـفي املسحي .
جمتمع الدرا�صة :

تكون جمتمع الدراسة من مجيع املسؤولني باإلدارة واملعلمني باملدرسة السعودية يف اجلزائر والبالغ عددهم 50 فردًا حيث كان توزيعهم على النحو 
. وهم ميثلون مجيع من هم على رأس العمل من مسؤولني ومعلمني .   1431هـ(  ، )40( معلمًا )إحصائية إدارة املدرسة  التالي :- )10( مسؤولني 

عينة الدراسة :
مت تطبيق الدراسة على أفراد اجملتمع من املسؤولني باإلدارة واملعلمني باملدرسة السعودية يف اجلزائر ، وبعد استعادة االستبانات ، واتضح أن  	

عدد املستجيبني الذين خضعوا للتحليل االحصائي كان )50( كالتالي )10( مسؤولني، و)40( معلمًا .
أداة الدراسة و إجراءات إعدادها وتصميمها :

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

ويف ضوء القراءات اخلارجية وآراء الزمالء يف امليدان الرتبوي من ذوي اخلربة ، ومن خالل خربة الباحث فقد صيغت االستبانة يف صورتها األولية يف )2( 
حمورين , حتتوي على )21( عبارة يف صورتها األولية قبل التحكيم موزعة على حمورين  .

جدول رقم ) 1 ( 

توزيع فقرات الأداة يف �صورتها النهائية على حماور  الدرا�صة 

احملور األول احملاور

اإلدارة التعليمية

احملور الثاني 
املعلم

اجملموع

090918عدد األسئلة

�صدق الأداة :

     يعد الصدق من األمور املطلوب توافرها يف األداة لبيان مدى قدرة كل عبارة من عباراتها على قياس ما وضعت لقياسه , وللتحقق من صدق 
األداة ومعرفة مدى صالحية استخدامها يف التعرف على )مدى امكانية تطبيق ادارة اجلودة الشاملة يف املدارس السعودية باخلارج , فقد مت االعتماد 
على الصدق الظاهري وعرضت األداة يف صورتها األولية على عدد من املختصني بلغ عددهم على )13( حمكمًا يعملون يف كل من :كلية العلوم 
االنسانية واالجتماعية ، قسم علم النفس وعلوم الرتبية باجلزائر ؛إلصدار حكمهم على مدى صالحية الفقرات وسالمة صياغتها ومالءمتها ملوضوع 

الدراسة مع اقرتاح الصيغة املناسبة يف حالة عدم مناسبتها ومدى مناسبة املقياس اخلماسي يف تنفيذ املفردات .
 وقد أعيد بعضها مصحوبا ببعض امللحوظات ، واملقرتحات اليت أخذت بعني االعتبار ، حيث مت تعديل بعض املصطلحات ، وإعادة صياغة بعض املفردات 
اليت اكتنفها الغموض ، وحذف البعض اآلخر وذلك يف ضوء التجربة االستطالعية حتى أصبحت االستبانة يف صورتها النهائية مكونة من )18( مفردة 

موزعة على حمورين مشتملة على النحو التالي :
اجلزء األول البيانات األولية جلمع معلومات عامة عن )املؤهل ، سنوات اخلربة ، وسؤال عن مدى حصول املستجيب على دورة يف اجلودة .

الثاني اشتمل على مفردات الدراسة وفقًا لتساؤالتها حيث اشتملت احملاور على التالي : احملور األول على أبرز الصعوبات املتعلقة باإلدارة  -2 اجلزء 
التعليمية وخصص له املفردات من) 9-1( ، واحملور الثاني على أبرز الصعوبات املتعلقة باملعلم وخصص له من )10-18( .  

حدد درجة التحقق خبمسة مستويات وفقا ملقياس ليكرت  , واستخدمت العبـارات التالية يف املقياس ) موافق بشدة - موافق – ال أدري - غري موافق 
- غري موافق بشدة ( 

ثبات الأداة : 
يعد الثبات من متطلبات أداة الدراسة ,فهو يعطي اتساقًا يف النتائج 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 

 . Alpha – Cornpach معامل ألفا كرونباخ
                                             جدول رقم )  2  (

قيم معامل الثبات لعينة الدراسة االستطالعية ) ن = 50 (

 أبحاث علمية في الجودة

http://www.alamelgawda.com/
http://www.alamelgawda.com/


74
جملة عامل اجلودة / العدد السادس يوليو 2012

عودة إىل الفهرسة

قيمة ألفا كرونباخعدد الفقراتاحملور

90.84احملور األول

90.94احملور الثاني

180.89اجملموع العام

يوضح اجلدول رقم )2( أن حماور االستبانة تتمتع بقيمة ثبات كافية ألغراض تطبيق األداة حيث بلغ الثبات العام لألداة  )0.89( . 

تطبيق اأداة الدرا�صة وجمعها : 

      قام الباحث بتطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام 1431/1432هـ ، حيث قاما بتوزيع أداة الدراسة ) االستبانة ( عن طريق االتصال 
املباشر مع املسؤولني يف اإلدارة واملعلمني يف املراحل الثالث . 

اأوًل  : املوؤهل العلمي   
جدول رقم )3(

توزيع عينة الدراسة حسب املؤهل

النسبة %التكراراملؤهلم

%048ماجستري1

%4386بكالوريوس2
%012دبلوم معهد معلمني 3
%024أخرى )دكتوراه(4

%50100اجملموع

يتضح من خالل النظر إىل اجلدول السابق توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل ما بني بكالوريوس وماجسيرت ودبلوم معهد معلمني ودكتوراه 
على التوالي ، وقد تركزت العينة يف مؤهل البكالوريوس بعدد 43 فردًا وبنسبة %86 من جمموع أفراد العينة.

كما يتضح أن هناك عدد من أفراد العينة كانت مؤهالته منخفضة ما بني دبلوم معهد معلمني ودكتوراة وماجستري ويرجع ذلك ألنهم 
من أصحاب اخلربات العالية يف جمال التدريس .

ثانيًا : �صنوات اخلربة 
جدول رقم ) 4 (

توزيع عينة الدراسة  حسب عدد سنوات اخلربة يف جمال احلقل الرتبوي

النسبة %التكرارسنوات اخلربةم

%0816من 1إىل أقل من 5سنوات1

10 سنوات2 %2040من 6 إىل أقل من 

%0816من 11إىل أقل من 15سنة3
%151428سنة فأكثر4

%50100اجملموع

من خالل اجلدول السابق يتضح أن أكثر املستجيبني كانوا من أصحاب اخلربة العالية يف التدريس والذين ترتاوح خرباتهم بني 15سنة 
مستجيبًا ، وبنسبة) %28( و)%16( على التوالي . وهذا  و08   ، 14مستجيبًا   عدهم  كان  حيث   ، سنة   15 من  أقل  فأكثر ، ومن 11إىل 
العدد يعطي النتائج واقعية أكثر حبكم قدرة هذه العينة على إطالق حكم صادق يفوق احلكم الذي يعطيه من هم دونهم خربة 

يف اجملال التعليمي .

ثالثًا : الدورات التدريبية يف اجلودة
جدول رقم ) 5 (

توزيع عينة الدراسة حسب احلصول على دورات يف اجلودة الشاملة
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النسبة %التكراراحلاصلني على دورات يف اجلودة م

%0000نعم1
%50100ال2

%50100اجملموع

يتضح من خالل اجلدول السابق أن هناك قصورا يف تأهيل أفراد العينة يف جمال اجلودة الشاملة يف التعليم ، حيث توضح النتائج أن عدد )50 ( شخصًا 
من املستجيبني مل حيصلوا على دورات تدريبية يف اجلودة وبنسبة %100 أي كل أفراد عينة الدراسة ، وتعترب هذه النسبة متدنية جدا إذا قورنت 
بتوجهات الوزارة واإلدارات التعليمية يف نشر ثقافة اجلودة ، وتعميم االستفادة منها كربنامج بديل قادر على تطوير وحتسني العملية التعليمية .

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

التكرارات والنسب املئوية : لوصف جمتمع الدراسة وعينتها، وحساب توزيع آرائهم على كل حمور من حماور الدراسة ، وعلى كل فقرة 
من الفقرات املكونة هلا.

املتوسط احلسابي ،واالحنراف املعياري الستجابات أفراد جمتمع الدراسة وعينتها.

معادلة ) ألفا كرونباخ ( : لقياس ثبات أداة الدراسة .

الدورات التدريبية . الفروق اإلحصائية بني متغريين .يف متغري  اختبار T-TEST   لتحليل 

حماور  على  الدراسة  أفراد  استجابات  اختالف  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  مدى  ملعرفة  وذلك   :  )Anova(التباين حتليل  اختبار 
االستبانة يف املتغريات التالية )املؤهل ، وعدد سنوات اخلربة ( .

الإطار النظري : 
فيا يلي سيعرض الباحث بصورة خمتصرة  ألدبيات اجلودة من خالل نبذة عن تارخيها ،واجلودة يف اإلسالم ، وتعريفها ، واألسباب الرئيسة إلدخاهلا يف 

النظم التعليمية ، ومميزات األخذ بها :

نبذة عن اجلودة :
كتابه  يف  إليه  تطرق  والذي  مجهوريته  حرس  لتدريب  أفالطون  وضعه  الذي  التدرييب  الربنامج  منذ  وبالتحديد  بعيد  زمن  منذ  باجلودة  االهتمام  بدأ 

»اجلمهورية » ) األمحد وأخرون ، 1999 : 3 ( 

ولكننا عندما نتحدث عن نشأة إدارة اجلودة الشاملة البد أن نفرق بني إدارة اجلودة الشاملة كمصطلح وبني املمارسات واألنشطة ذات الصلة ، ويف هذا 
الصدد تشري األدبيات إىل أن مصطلح إدارة اجلودة الشاملة ظهر يف منتصف الثمانينات امليالدية ، بينما ظهرت العناصر املكونة هلذا االجتاه قبل ظهوره 
كمصطلح بوقت طويل ، أما عن هذا االجتاه يف العصر احلديث فقد بدأها ) Deming ( يف الواليات املتحدة األمريكية من خالل جمموعة من األفكار 
 ) Deming ( تدور حول فكرة التكامل يف املؤسسة كلها، وذلك من أجل الوصول ملنتج جديد  ،وتعد اليابان الدولة األوىل اليت طبقت نظريات ومبادئ

وتوالت األفكار حوهلا وأخذت تطبق على خمتلف القطاعات ) اخلطيب واخلطيب ، 2004 : 45 (    

اجلودة يف الإ�صالم :
حث الرسول صلى اهلل عليه وسلم على اجلودة من خالل إتقان العمل )  إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه (  ) البيهقي ( وهذا ترغيب إلتقان 

العمل فدين اإلسالم دين اإلتقان وبذلك تكون اجلودة مطلب شرعي باإلضافة لكونها مطلب معاصر ينادي عليه اإلداريون يليهم الرتبويون  .

تعريف اجلودة :
إن مصطلح اجلودة باألساس مصطلح اقتصادي ظهر بناء على التنافس الصناعي والتكنولوجي بني الدول الصناعية بهدف مراقبة جودة اإلنتاج وكسب 
 Barton,Joan ,1991 ( بأنها “ مقابلة توقعات الزبون وجتاوزها إىل أحسن منها ) TQM ( ثقة املستفيد . وتعرف اجلودة ضمن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة

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

عرف ) Juran ( اجلودة بعدة تعريفات منها:

“ العملية اليت يقاس من خالهلا أداء اجلودة احلقيقي ، ومقارنته باملعايري والعمل على تاليف مواطن اخللل واالختالف عن املعايري”

“ أن اجلودة تعين التخلص من العيوب ، مبعنى أن معدل األخطاء جيب أن يكون قلياًل جدًا سواء يف تصميم املنتج أو اخلدمة ، أو يف تقليل إعادة العمل 
اخلاطئ ، ونسبة معدالت التفتيش “.  

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

ويعرفها باختصار “ املالءمة لالستعمال “. وينتج عن ذلك مفهومان :
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أن اجلودة تعين تقليل معدل األخطاء إىل أقل حد ممكن يف كل مراحل العمل “ التصميم ، اإلنتاج ، البيع “ للوصول إىل منتج ال حيوي 
أي عيب . 

أن اجلودة تعين توفري الصفات واخلصائص اليت تليب احتياجات متلقي اخلدمة وتوقعاته يف املنتج أو اخلدمة ) نياز،2005 :15 ( .

وتعريف اجلودة يف الرتبية بأنها “ اسرتاتيجية إدارية ترتكز على جمموعة من القيم  وتستمد طاقة حركتها من املعلومات اليت تتمكن 
التحسن  لتحقيق  إبداعي  التنظيم على حنو  الفكرية يف خمتلف مستويات  قدراتهم  واستثمار  العاملني  مواهب  توظيف  من  إطارها  يف 

املستمر للمنظمة “ )Rhodes , 1992 :16  ( )درباس ، 1994م: 15 (

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

بالسطحية أي ما يتعلمه هو عبارة عن حقائق متفرقة حتفظ غيبًا ثم تعاد أو تكرر يف االختبارات )براون وريس , 1997 :12 (
وعرفها أمحد :اجلودة هي عملية بنائية تهدف إىل حتسني املنتج النهائي وال ميكن اعتبارها عملية خيالية أو معقدة حيث تستند على اإلحساس العام 

للحكم على األشياء . كما تركزاجلودة على اجلهود اإلجيابية اليت يبذهلا شخص ما )أمحد ، 2003م: 17 (
األسباب الرئيسة إلدخال نظام )  اجلودة ( يف النظم التعليمية : 

• إقبال معظم اجملتمعات على التوسع يف التعليم مع بداية السبعينات  مما أدى بالتضحية باجلودة يف التعليم .	
• زيادة التسابق االقتصادي جعل دول العامل تتطلع إىل النظام التعليمي ، ملواجهة التنافس والعوملة .	
• الثورة التكنولوجية والقائمة على التدفق العلمي واملعريف ميثل حتديًا للعقل البشري 	
• 	) 34  : العوملة واليت تتطلب التفاهم والتسامح بني الشعوب مما يلزم باجلودة يف التعليم . ) أمحد ، 2003 م  

مزايا تطبيق اجلودة يف التعليم :

يتميز التعليم مرتفع اجلودة مبا يلي :

• والتقويم 	 والرتكيب  التحليل  على  والقدرة  البحث  مهارات  على  يتدرب  فالطالب   . بنفسه  املعرفة  إكتشاف  على  الطالب  قدرة 
ليكتشف املعرفة بنفسه واملعلم مشارك ومساند لذلك .

• القدرة على االحتفاظ باملعرفة ألنها بنيت على الفهم .	
• الربط بني اخلربات املاضية واحلاضرة وإدراك العالقات .	
• االبتكار حبيث يبين املتعلم على ما تعلمه معرفة جديدة من إنتاجه .	
• التمكن من حل املشكالت اليت تواجه املتعلم من خالل تطبيق ما لديه من مهارات .	
• يتميز املتعلم بالقدرة على توصيل ما لديه لآلخرين فلديه فكر مستقل .	
• املتعلم ال ميل  بل يطلب املزيد فهو مستعد لالستمرار يف التعلم مدى احلياة . ) اخلطيب ، 2003م : 15-17 ( 	

ومن اجلدير ذكره أنه من الصعب تقييم مدى جناح حتقيق النظم التعليمية لسببني : أوهلما أن خمتلف املنتفعني حيددون القيم اليت 
يؤمنون بها ملختلف األهداف . وقد ال يتفق على تقدير نوع واحد من النتائج مع تقدير غريها فوجهات النظر ختتلف فالفكر االبتكاري 
نظرته للقيم قد ال تتفق مع الفكر التقليدي . لذا فال ميكن مقارنة النظم التعليمية على أساس نوع واحد من النتائج ألن لكل نظام 
قناعات حيدد النتائج اليت يسعى للوصول هلا . والسبب الثاني هو أن بعض النتائج أسهل قياسًا ومقارنة من غريها . فيمكن قياس امتالك 
واالبتكاري  النقدي  بالفكر  يتعلق  فيما  املهمة  بهذه  القيام  الصعب  من  ولكن   ، النموذجية  االختبارات  باستخدام  البسيطة  املهارات 

.   )  19-20  : .)اليونسكو 2004م 

عرض نتائج الدراسة وحتليلها وتفسريها:

إجابة الدراسة عن السؤال األول  :

العام واملتعلقة باإلدارة  التعليم  الشاملة يف  املدارس السعودية باخلارج يف تطبيقها إلدارة اجلودة  اليت ستواجهها  أبرز الصعوبات   » ما 
التعليمية من وجهة نظر أفراد العينة  ؟ 

مت استخدام النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة حول صعوبات تطبيق إدارة اجلودة 
الشاملة يف التعليم العام املتعلقة باإلدارة التعليمية وقد رتبت تنازليا لكل حمور حسب املتوسطات احلسابية . 
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جدول رقم )6(

النسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات عينة الدراسة

حول صعوبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العام املتعلقة باإلدارة التعليمية

رقم 
الفقرة

العبارةترتيبها

موافق

بشدة

غريال أدريموافق

موافق

غري

موافق بشدة

ط
وس

ملت
ا

ف
حنرا

اال

٪ت٪ت٪ت٪ت٪ت

ضعف نظام التشجيع 81
وحوافز العمل الفعال

3316--01--4.620.602

عدم توفر الكوادر املؤهلة 92
يف جمال إدارة اجلودة

3911------4.780.418

4.720.701--41060102املركزية يف اختاذ القرار63

4.360.875--28150403سوء استغالل املوارد املالية54

نقص يف إدارة املعلومات 45
والتكنولوجيا

10360202--4.080.633

ضعف يف ممارسة منهجية 36
قيادة التغيري والتحول 

املؤسسي

09390101--4.120.520

عدم تفويض املسئوليات 77
يف اإلدارة

22250201--4.360.662

قصور يف خمرجات القيادة 28
اإلدارية

25230101--4.440.643

عدم وجود رؤية واضحة 19
لإلدارة التعليمية

4208------4.840.370

4.13املتوسط احلسابي العام

اجلودة  إدارة  تطبيق  صعوبات  على  املوافقة  درجة  وأن  يوضح اجلدول رقم )6( أن املتوسطات احلسابية هلذا احملور قد تراوحت بني  )4.84( و )4.12( 
الشاملة املتعلقة باإلدارة التعليمية كانت بدرجة )موافق بشدة( يف عدد )4( من العبارات اليت مشلتها أداة الدراسة وهي : ضعف نظام التشجيع وحوافز 
العمل الفعال , وعدم توفر الكوادر املؤهلة يف جمال إدارة اجلودة , واملركزية يف اختاذ 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 يف التعليم العام 
املتعلقة باإلدارة التعليمية كانت بدرجة )موافق( يف عدد )5( من العبارات اليت مشلتها أداة الدراسة وهي : سوء استغالل املوارد املالية , ونقص يف إدارة 
املعلومات والتكنولوجيا , وضعف يف ممارسة منهجية قيادة التغيري والتحول املؤسسي , وعدم تفويض املسئوليات يف اإلدارة , وقصور يف خمرجات 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 يف أداة هذه الدراسة 

كانت بدرجة )موافق( حيث بلغ املتوسط احلسابي العام )4.13(.
ويتضح من اجلدول أن أعلى نسبة يف تكرارات إجابات أفراد العينة إزاء صعوبات اإلدارة التعليمية قد تركزت يف )4( عبارات بدرجة موافق بشدة وهي 
على التوالي : ضعف نظام التشجيع وحوافز العمل الفعال , وعدم توفر الكوادر املؤهلة يف جمال إدارة اجلودة , واملركزية يف اختاذ القرار , وعدم وجود 
رؤية واضحة لإلدارة التعليمية ، ويرى الباحث أن انعدام ثقافة اجلودة وإشاعتها يف اإلدارة التعليمية بصفة عامة و املدارس بصفة خاصة، ولعدم وجود 
امليدان الرتبوي فلقد  الثانية والثالثة فال زالت ولألسف يف  العبارة  أما   ، املنهج ويشرف عليه فلن يكون هناك تشجع وحتفيز لآلخرين  قسم يتبنى هذا 
أشار درباس )1994م يف دراسته إىل أن من الصعوبات اليت ستواجه صانعي القرار واملسئولني الرتبويني عند تطبيق اجلودة الشاملة »عدم توفر الكوادر 
املؤهلة يف جمال إدارة اجلودة , واملركزية يف اختاذ القرار » . ويعزز ذلك أيضَا إجابة العينة على السؤال األخري يف اجلزء األول من االستبانة 
حيث دل توزيع عينة الدراسة أن نسبة الذين ليس لديهم دورات يف اجلودة كان )%84,7( بينما من حظي بالدورات كان بنسبة )15,3(

 أبحاث علمية في الجودة

http://www.alamelgawda.com/
http://www.alamelgawda.com/


78
جملة عامل اجلودة / العدد السادس يوليو 2012

عودة إىل الفهرسة

من عينة الدراسة.  أما املفردات الباقية واليت نالت متوسطات بدرجة )موافق ( فهي صعوبات واقعية حيتم على أصحاب الشأن »بذل اجلهود 
لتطوير اإلدارة التعليمية مبا جيعلها أكثر استجابة للتجديد ، وتقباًل للتطوير ملواجهة ،متطلبات التعايش الفعال مع عصر التغريات« 

.)الرشيد،2000 ، 165(  .   
إجابة الدراسة  عن السؤال اخلامس  :

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

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

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

حول صعوبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العام املتعلقة باملعلم

رقم 
العبارةترتيبهاالفقرة

موافق

بشدة
ال أدريموافق

غري

موافق

غري

موافق بشدة

ط
وس

ملت
ا

ف
حنرا

اال

٪ت٪ت٪ت٪ت٪ت

421
قلة حضور املعلمني للربامج 

التدريبية
1236--02--4.160.61

432
عدم قدرة املعلم على توظيف 
التقنيات احلديثة يف التدريس

10340402--4.040.66

443
ضعف إملام املعلم بأدوات التقويم 

وأساليبه
09380201--4.100.54

394
ضعف مهارات املعلم يف االتصال 

الفعال مع الطالب
084101----4.140.40

415
عدم مساهمة املعلم يف خدمة 

اجملتمع احمللي
10320602--4.000.69

4.200.49----123602ضعف كفاية املعلم مهنيا476

407
عدم رضا املعلم عن وظيفته 

الرتبوية
1030------4.400.49

458
قلة تعاون املعلم مع اإلدارة 

املدرسية
09370202--4.060.61

04180612102.881.31ندرة املعلم املؤهل أكادمييا469

4.78املتوسط احلسابي العام

يوضح اجلدول رقم )7( املتوسطات احلسابية هلذا احملور واليت تراوحت بني)4.40( و )2.88( . وأن درجة املوافقة على صعوبات تطبيق إدارة اجلودة 
الشاملة املتعلقة باملعلم كانت بدرجة )موافق( يف عدد )9( من العبارات اليت مشلتها أداة الدراسة وهي: قلة  حضور  املعلمني للربامج التدريبية , وعدم 
قدرة املعلم على توظيف التقنيات احلديثة يف التدريس , وضعف إملام املعلم بأدوات التقويم وأساليبه , وضعف مهارات املعلم يف االتصال الفعال مع 
الطالب , وعدم مساهمة املعلم يف خدمة اجملتمع احمللي , وضعف كفاية املعلم مهنيا , وعدم رضا املعلم عن وظيفته الرتبوية , 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( , 
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)2.88( على التوالي .
الدراسة كانت بدرجة  أداة هذه  الواردة يف  باملعلم  املتعلقة  الشاملة  إدارة اجلودة  املوافقة على صعوبات تطبيق  أن درجة  الدراسة  بيانات  ويدل حتليل 

)موافق( حيث بلغ املتوسط احلسابي العام )4.78(.
أعالها  وكان   ) )موافق  بدرجة  باملعلم  تتعلق  الشاملة  اجلودة  إدارة  تطبيق  دون  حتول  صعوبات  هناك  أن  يتضح  السابقة  النتائج  عرض  من 
متوسطًا)قلة حضوراملعلمني للربامج التدريبية ( ويعزي الباحث هذه النتيجة إىل تدني دافعية املعلمني حلضور الربامج التدريبية ، خاصة يف 
الربامج املسائية وآليات اإلشراف الرتبوي، إضافة إىل قلة احلوافز التشجيعيه، وضعف اجلودة فيما يقدم للمعلمني... وتتفق هذه االستجابات 
2002م،(    ، إليه )العسريي  . وما أشار  املهنية تتوافر لدى املعلمني بدرجة متوسطة  2005 (اليت بينت أن الكفايات  مع نتائج دراسة )غنيم، 
من قصور يف كفايات املعلم يف جمال التدريس ، والتقويم  وبالتالي ضعف خمرجات التعليم املعرفية والوجدانية .  أما أدناها متوسطًا يف 
املؤهل أكادمييا( وهذا مالحظ يف  املعلم  )ندرة  )موافق( فتشري إىل  و تعيق بدرجة  باملعلم  املتعلقة  الصعوبات  إزاء  العينة  أفراد  تكرارات 

املرحلة الثانوية.
إجابة الدراسة عن السؤال التاسع :

 » هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري املؤهل العلمي  ؟ 

جدول رقم )8(

نتائج حتليل التباين يف استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري املؤهل العلمي 

مصدر التبايناحملور
جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة

)ف(

مستوى 
الداللة

األول

7.87641.969بني اجملموعات

8.170.000 10.84445داخل اجملموعات
.241

18.72049اجملموع

الثاني

6.48941.622بني اجملموعات

9.112.000 8.01145داخل اجملموعات
.178

14.50049اجملموع

املؤهل  متغري  يف  االستبانة  حملاور  بالنسبة  الداللة  ومستوى  )ف(  وقيمة  احلرية  ودرجات  املربعات  ومتوسط  جمموع  نتائج  السابق  اجلدول  يوضح   
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 ملتغري اخلربة ؟ 

جدول رقم )9(
نتائج حتليل التباين يف استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري اخلربة

مصدر التبايناحملور
جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة

)ف(

مستوى 
الداللة

األول

8.80942.202بني اجملموعات

9.899.000 10.01145داخل اجملموعات
.222

18.82049اجملموع

الثاني

5.95641.489بني اجملموعات

11.085.000 6.04445داخل اجملموعات
.134

12.00049اجملموع
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يوضح اجلدول السابق نتائج جمموع ومتوسط املربعات ودرجات احلرية وقيمة )ف( ومستوى الداللة بالنسبة حملاور االستبانة يف متغري اخلربة  وهي أكثر من 

القيمة اجلدولية , وقد أسفرت النتيجة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعات الثالث يف احملور : األول والثاني تعزى ملن هم أكثر خربة .

إجابة الدراسة عن السؤال احلادي عشر :

 » هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري الدورات التدريبية يف جمال اجلودة  ؟ 

جدول رقم )10(

نتائج استجابات أفراد عينة الدراسة يف  متغري الدورات التدريبية يف اجلودة

العدداحملور
املتوسط

احلسابي

ف  ا ر حن ال ا

املعياري

قيمة

) 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 يف  متغري الدورات التدريبية يتبني من املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم )ت( بني 

العينة يتضح بأنه  توجد فروق ذات داللة  إحصائية بني اجملموعتني .

يف ضوء حتليل استبانات املستجيبني ، وتفسريها ، مت التوصل للنتائج التالية :-

، واليت تعوق تطبيق اجلودة الشاملة يف املدارس السعودية يف اخلارج يف التعليم العام أبرزها على التوالي :  التعليمية  املتعلقة باإلدارة  العديد من الصعوبات  1. هناك 
ضعف نظام التشجيع وحوافز العمل الفعال – عدم توفر الكوادر املؤهلة يف جمال إدارة اجلودة – املركزية يف اختاذ القرار – عدم وجود رؤية واضحة لإلدارة التعليمية 

- سوء استغالل املوارد املالية – نقص يف إدارة املعلومات والتكنولوجيا – ضعف يف ممارسة منهجية قيادة التغيري والتحول املؤسسي – عدم تفويض املسؤوليات .

العديد من الصعوبات املتعلقة باملعلم واليت تعوق تطبيق اجلودة الشاملة يف املدارس السعودية يف اخلارج يف التعليم العام منها على التوالي : عزوف املعلم عن  2. وجود 
حضور الربامج التدريبية – عدم قدرة املعلم على توظيف التقنيات احلديثة يف التدريس – ضعف إملام املعلم بأدوات التقويم وأساليبه – ضعف مهارات املعلم يف االتصال 

الفعال مع الطالب – عدم رضا املعلم عن وظيفته الرتبوية .

وقد أثبتت نتائج دراسة كل من مكروم )1996م( و املديرس )2000م( و السعود )2002م( أّن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية ُيؤدي إىل حتقيق 

جمموعة من الفوائد منها :

أنه ُيعنى بتطوير القيادة املدرسية مع ضمان مشاركة مجيع العاملني يف املدرسة يف مستويات صناعة القرار، وحتديد األهداف، وختطيط الربامج. 	-

دراسة متطلبات اجملتمع واحتياجات أفراده، والوفاء بتلك املتطلبات. 	-

أداء األعمال بشكل صحيح ويف أقل وقت وجهد ممكن. 	-

حتسني مٌسعة املنظمة التعليمية يف نظر املعلمني و الطالب وأفراد اجملتمع احمللي. 	-

حتقيق االتصال الفّعال بني األقسام و اإلدارات والوحدات املختلفة يف املنظمات التعليمية. 	-

املراجع :

القحطاني، سامل، إدارة اجلودة الشاملة وإمكانية تطبيقها يف القطاع احلكومي، جملة اإلدارة العامة، العدد )78( السنة الثانية والثالثون، معهد اإلدارة العامة،  	.1
الرياض، شوال 1993م.

مبادئ إدارة اجلودة بني األهمية وإمكانية التطبيق على اجلامعات السعودية، رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم اإلدارة الرتبوية  )1422هـ(،  الشنربي، حمسن  	.2
والتخطيط، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

الكلية، مفهومها وتطبيقاتها الرتبوية وإمكانية اإلفادة منها يف القطاع التعليمي السعودي، رسالة اخلليج، العدد )50(. السنة  اجلودة  إدارة  أمحد،  درباس،  	.3
الرابعة عشر، 1414هـ.

أبو نبعة، عبد العزيز، وفوزية، مسعد، إدارة اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي، مؤمتر التعليم العالي يف الوطن العربي يف ضوء متغريات العصر، اإلمارات العربية  	.4
املتحدة، العني، 1998م.

السعودية، رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط، كلية  الشاملة كمدخل لتطوير اجلامعات  إدارة اجلودة  )1422هـ(.  احلربي، حياة  	.6
الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

اخلطيب، أمحد، واخلطيب، رداح )ب. ت(. إدارة اجلودة الشاملة: تطبيقات تربوية، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن. 	.7
التعليم، دار اخلرجيي للنشر والتوزيع، الرياض. اخلطيب، حممد )2003م(. اجلودة الشاملة و االعتماد األكادميي يف  	.8

أمحد ، أمحد إبراهيم ، اجلودة الشاملة يف االدارة التعليمية واملدرسية ، االسكندرية ، دار الوفاء ، 2003م . 	.9
العام واجلامعي وأثره على املخرجات التعليمية ، حبوث ودرا�سات وأوراق العمل للقاء  التعليم  يف  التحصيلية  االختبارات  واقع   ، مريزن  سعيد  علي   ، العسريي  	.10

العاشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية ، 1423هـ .
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خالصة: يقدر البعض أن ما حيدث اآلن من ثورات تكنولوجية وعلمية وطبية يفوق كل ما حدث يف التاريخ اإلنساني كله. إن التطورات وعلى 
رأسها الثورة التكنولوجية التقنية وما استتبعها من تطور باألجهزة واملعدات الطبية التشخيصية والعالجية والتعويضية جلسم اإلنسان ثم كثرة 
املرضي، تفرض تعديالت جذرية يف سياسات العالج األمر الذي أدي إلي التوأمة بني العلوم اهلندسية والعلوم الطبية احليوية فنتج عنه ما يعرف 
باملؤسسات التعليمية اجلامعية للهندسة الطبية احليوية. وتعترب اهلندسة الطبية احليوية من أهم متطلبات التنمية التقنية والبشرية حيث ختريج 

جيل من القوي البشرية كمساعدين لألطباء باملؤسسات اهلندسية والطبية ومؤسسات أخري بسوق العمل.
إن تصميم برامج التعليم اجلامعي ختصص هندسة طبية حيوية مبا يضمن وجود آلية مناسبة لتوفري القوي البشرية  من خمرجات هذا النوع من 
التعليم اليت يتطلبها سوق العمل باملستوى الالئق، بات أمرا ضروريا وبصورة متكررة، وال يتم ذلك إال عن طريق دراسة كل من احتياجات سوق 
الطبية احليوية  املهنة من مهارات  ودراسة تأثري كل منهما علي برامج تعليم اهلندسة  الطبية احليوية ومتطلبات  العمل من ختصصات اهلندسة 

احلالية وكذلك انعكاس ذلك علي تدريب الطالب قبل وبعد التخرج. 
االحتياج هلذا  إلي مدي  للوصول  الطبية احليوية  اهلندسة  التعليم اجلامعي ختصص  العمل من خرجيي  الدراسة مت دراسة متطلبات سوق  يف هذه 
النوع من اخلرجيني وبالتالي فتح قسم اهلندسة الطبية احليوية. ومت دراسة أيضا تصميم برنامج دراسي لتخصص اهلندسة الطبية احليوية وخطته 
الدراسية والتأكيد علي الربط بني حمتويات هذا الربنامج من ناحية واحتياجات سوق العمل من قوي بشرية، وذلك لسد الفجوة بني خمرجات هذا 
النوع من التعليم ومتطلبات سوق العمل كمطلب من متطلبات التنمية احلالية واملستقبلية، وأن تصبح خمرجات ختصص اهلندسة الطبية احليوية 
مؤهلة وقادرة علي املنافسة يف ساحة سوق العمل يف هذا العصر. كما مت وضع األسس الالزمة لتصميم برنامج ختصص اهلندسة الطبية احليوية 

اليت تتناسب ومتطلبات سوق العمل والذي يليب احتياجات التقدم التكنولوجي ويسهم بقدر كبري يف دعم جودة التعليم العالي.
SUMMARY: Some estimate that what is happening now from the technological revolutions, scientific and medical than all that has happened 

in human history as a whole. The developments, especially the technological revolution, technical and entailed the development of instruments and 

equipment, medical diagnostic, therapeutic and restorative to the human body and the large number of patients, requires radical changes in treatment 

policies which led to the twinning of Engineering Sciences and Biomedical Sciences vantage about the so-called educational institutions university 

of Biomedical Engineering. The Biomedical Engineering of the most important requirements of the technical and human development, where a 

generation of graduate manpower as assistants to doctors and medical institutions, engineering and other labor market institutions.

The design of programs of higher education specialty medical engineering vital to ensure the existence of an appropriate mechanism to provide 

the manpower of the output from this type of education required by the labor market, the level of decent, it is necessary and frequently, can only be 

achieved by examining all of the needs of the labor market disciplines Biomedical Engineering and the requirements of professional skills and study 

the effect of each on the education programs of Biomedical Engineering, as well as the current reflection on the training of students before and after 

graduation.

In this study, the requirements of the labor market study of graduates of higher education specialization Biomedical Engineering to reach the extent 

of need for this type of graduates and thus open the Department of Biomedical Engineering. It is studied also design courses for specialization of 

Biomedical Engineering and its plan of study and emphasize the link between the content of this program on the one hand and the needs of the labor 

market of a strong human being, and that bridge the gap between the outputs of this type of education and labor market requirements as a requirement 

of the requirements of current and future development, and become outputs specialization of Biomedical Engineering is qualified and able to compete 

in the arena of the labor market in this day and age. As the foundation for a design specialization of Biomedical Engineering that is tailored to the 

requirements of the labor market and that meets the needs of technological progress and contributes significantly to support the quality of higher 

education.

نحو ت�صميم برنامج وخطة درا�صية لتخ�ص�س الهند�صة الطبية احليوية
دعما جلودة التعليم العايل

ON THE DESIGN OF PROGRAM AND CURRICULUM FOR BIOMEDICAL ENGINEERING TO 
SUPPORT THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION

صالح الدين عبد الستار             كامل عقيلة شوش
قسم اهلندسة الكهربائية ـ كلية اهلندسة ـ جامعة الطائف ـ اململكة العربية السعودية
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مقدمة
يتمركز دور اجلامعة يف ثالثة حماور أساسية هي التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع. إن تقدم األمم يقاس مبدي قوة هذه احملاور الثالثة ودرجة 
إعدادهم ومواكبتهم ملتطلبات العصر مبا حيمله من تقدم سريع يف اجملاالت املختلفة مثل التكنولوجية والتقنية واملعلوماتية وما شابه ذلك. تتكون 
اجلامعة من كليات ومعاهد دراسية واليت بدورها تتكون من أقسام علمية تتشعب داخلها إلي شعب )أو مسارات( علمية متخصصة. فعلي سبيل املثال 
تعترب كلية اهلندسة إحدى كليات اجلامعة وتضم كلية اهلندسة عدة أقسام )اهلندسة الكهربائية ـ اهلندسة امليكانيكية ـ اهلندسة املدنية ـ 
واهلندسة الطبية احليوية .....اخل(. ومن ناحية أخري فإن متطلبات التخرج لكل خريج من هذه التخصصات أن جيتاز مجيع مفردات الربنامج الدراسي 
املعد هلذا التخصص. لقد تبني أن ختصص اهلندسة الطبية احليوية قد يكون قسما ختصصيا مستقال بذاته أو يكون شعبة منبثقة من أي قسم ذو 
عالقة وطيدة بهذا التخصص. كما اعترب البعض ختصص اهلندسة الطبية احليوية ختصصا حتت مظلة التعليم اهلندسي بينما اعتربه آخرون حتت 

مظلة التعليم الطيب. مبعين أن هناك اختالف يف الرؤية حنو تبعية هذا التخصص األمر الذي يتطلب دراسته ومناقشته ورمبا حسمه.
تعترب القطاعات الصناعية واإلنتاجية واخلدمية القاعدة الرئيسية اليت يرتكز عليها سوق العمل. ويف بداية القرن العشرين فرضت الثورة الصناعية 
تعديالت جذرية يف سياسة ومناهج التعليم اهلندسي الطيب احليوي حيث محلت األكادمييني على إعادة صياغة ووضع وتطوير املناهج التعليمية 
اليت كان من نتائجها بلوغ العامل هذا املستوى من التقدم التكنولوجي الذي َنشهد أثاره اليوم. كما أن الثورة املعلوماتية فرضت تعدياًل يف مناهج هذا 
التعليم اهلندسي الطيب احليوي قطاعا هاما من قطاعات  [1ـ51].  التطور  التحديات اجلديدة اليت يفرضها هذا  التعليم اهلندسي  لتستوعب  القطاع من 
التعليم اهلندسي الذي من أهم معوقات تطويره التمويل، وتطوير الربامج، ومتطلبات سوق العمل املتغرية، وغياب  دور القطاعات اإلنتاجية واخلدمية 
والصناعة ذات العالقة يف تطوير هذا النوع من التعليم. هذا وهناك جهود مبذولة من قبل املهتمني بتطوير التعليم اهلندسي عامة [1ـ51] إال أنها حتتاج 
الطيب وغري الطيب يعمل علي منو وتوطيد  التعليم اهلندسي بشقيه  العمل يف تطوير وحتديث  الدراسات. إن إشراك بعض مؤسسات سوق  ملزيد من 
املؤسسات  تلك  لصاحل  توظف  املخرجات  أن  كما  أخري،  ناحية  من  العمل  سوق  ومؤسسات  ناحية  من  التدريس  هيئة  وأعضاء  الدارسني  بني  العالقة 

الداعمة ملؤسسات التعليم اهلندسي[1ـ51].
إن العالقة بني التعليم اهلندسي الطيب احليوي ومؤسسات سوق العمل املعنية قد تكون عالقة عكسية مغزاها توفري القوي البشرية اليت حيتاجها 
سوق العمل. هؤالء اخلرجيون قد يشكلون قوة دافعة حنو التقدم والتطور عندما تكون تلك املخرجات ملبية ملتطلبات سوق العمل ، وإن مل تكن 
احليوي وبني  الطيب  اهلندسي  التعليم  بني مؤسسات  الربط  جيب  هنا،  من  اجملتمعات[1ـ32].  داخل  الصراعات  من  تزيد  بطالة  إلي  تتحول  فقد  كذلك 
قطاعات سوق العمل املختلفة، ودراسة سوق العمل وحتديد املؤهالت الضرورية للمهندسني وإعدادهم بشكل يتالءم مع متطلبات سوق العمل. كما 
ينبغي على مؤسسات التعليم العالي اهلندسي الطيب احليوي أن يراعي التغيريات اليت تطرأ على االجتاهات الرئيسية لسوق العمل، بهدف تكييف 
املناهج الدراسية وفقًا لتغيري ظروف العمل ووسائل وأدوات اإلنتاج، وذلك لضمان فرص أكرب للخرجيني يف العمل. واألهم من ذلك هو أن يساهم هذا 
القطاع من التعليم اهلندسي العالي يف تكوين معامل مستقبل أسواق العمل من خالل أداء مهامه التقليدية واملساعدة على حتديد االحتياجات احمللية 

واإلقليمية اجلديدة إىل حتقيق التنمية البشرية املستدمية [1ـ32].
لقد مت الرتكيز يف هذه الدراسة علي مدي مالئمة تبعية برنامج ختصص اهلندسة الطبية احليوية للتعليم اهلندسي أو التعليم الطيب وكذلك مدي 
مالئمته ملتطلبات سوق العمل. كما تهدف هذه الدراسة  إىل تأكيد الدور التبادلي بني مؤسسات التعليم اهلندسي الطيب ومؤسسات سوق العمل، وذلك 
بضمان توافق تأهيل خمرجات التعليم اهلندسي الطيب مع احتياجات ممارسة املهنة ومستوفيًا ملتطلبات التنمية احلالية واملستقبلية، وأن يكون اخلريج 
ليس مؤهال فقط بل ومنافسا يف سوق العمل يف عصر العوملة. يف نفس الوقت تهدف الدراسة إلي أن تكون برامج التعليم اهلندسي الطيب متوافقة مع 
العمل واالعتماد األكادميي.  الدراسية مبا يوائم متطلبات سوق  التخصص خبطته  الدراسة علي وضع برنامج هلذا  متطلبات العصر. وركزت تلك 

كما مت إلقاء الضوء علي الشراكة بني مؤسسات التعليم املعين ومؤسسات سوق العمل.

طريقة الدرا�صة واملواد امل�صتخدمة يف البحث
مت مناقشة كيفية دراسة موضوع مدي االحتياج لتخصص اهلندسة الطبية احليوية وتصميم اخلطة الدراسية والربنامج الدراسي هلذا التخصص املقرتح 
لتلبية كل من متطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر وانتهي املطاف إلي أن أنسب طريقة لدراسة املوضوع هو إجراء استطالع للرأي خلرجيي مؤسسات 

التعليم اهلندسي من خالل أكرب جتمع للمهندسني العربواسالميني علي الشبكة العنكبوتية. وبناءا عليه مت استخدام وعمل اآلتي:
البحث باإلنرتنت عن مكان مناسب لعرض املوضوع للمناقشة و استطالع الرأي وذلك باستخدام اخلدمات واخلامات املتاحة.	•
البحث باإلنرتنت عن املكان الذي يرتدد عليه أكرب عدد من التخصص املعين وذلك باستخدام اخلدمات و اخلامات املتاحة بامليدان.	•
استخدام اخلدمات و اخلامات املتاحة بامليدان لدراسة إمكانيات املوقع الذي وقع عليه االختيار.	•
مت تصميم صفحة ضمن املوقع الذي وقع عليه االختيار بعنوان »ختصص اهلندسة الطبية احليوية«.	•
تصميم الصفحات الفرعية حملاور املوضوع الرئيسي املتاحة بامليدان باستخدام اخلدمات و اخلامات املتاحة بامليدان.	•
تصميم استطالعات الرأي الكرتونيا جلميع حماور املوضوع باستخدام اخلدمات و اخلامات املتاحة بامليدان.	•
جتميع آراء املستطلع رأيهم باستخدام اخلدمات و اخلامات املتاحة بامليدان.	•

لقد بدأت هذه الدراسة امليدانية عن طريق اإلنرتنت واستخدام كافة الوسائل التكنولوجية واخلامات املتاحة بالسوق إلي اختيار جتمع ضخم يعرف 
من خرجيي  آالف  عدة  يضم  والذي  النقل”  شبكات  و  الكهربائية  القوى  منتديات نظم  العرب:  الكهرباء  مهندسي  رابطة  منتديات  “شبكة  باسم 
التعليم اهلندسي بتخصصاته املختلفة وهم خرجيي برامج خمتلفة من جامعات شيت، األمر الذي أدي إلي تعدد اآلراء واألفكار والرؤى. هذا العدد الضخم 
من املهندسني العربواسالميني يعمل غالبيتهم يف ميادين سوق العمل املختلفة وذات اجملاالت املختلفة واملتعددة مما ساهم بقدر كبري يف إعطاء صورة 
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حقيقية وواقعية هلذه الدراسة لتخصص اهلندسة الطبية احليوية مع األخذ يف االعتبار كل من متطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر. ولقد مشل 
استطالع الرأي ـ من خالل املنتدى ـ الفئات؛ بعض أعضاء هيئة التدريس بكليات اهلندسة، املهندسون، بعض رجال الصناعة والشركات واملؤسسات 
واجلهات اخلدمية، املهتمون باملوضوع، وبعض طالب الدراسات العليا وطالب البكالوريوس بكليات اهلندسة وجهت الدعوة هلم من خالل رئيس جملس 

اإلدارة واملشرف العام لشبكة منتديات رابطة مهندسي الكهرباء العرب: منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل. 

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=50051 

املحاور الرئي�صية للدرا�صة واأعداد امل�صاركني بالراأي
مت دراسة معايري االعتماد األكادميي ومت أخذها يف احلسبان عند طرح احملاور املختلفة ملناقشتها حبيث تكون النتائج اليت يتم التوصل إليها تغطي 
كل من متطلبات سوق العمل ومتطلبات االعتماد األكادميي ومتطلبات العصر. مت تقسيم املوضوع واخلاص بدراسة مدي فتح ختصص اهلندسة 
الطبية احليوية إلي عدة حماور كما هو موضح باجلدول رقم 1. هناك إقباال ال بأس به من قبل املشاركني سواء بالرأي أو باالستطالع وكانت أعداد 

املشاركني باحملاور التسعة كما هو موضح باجلدول رقم 1.

جدول رقم 1: أعداد املشاركني واملستطلع رأيهم باحملاور املختلفة

املوضوع : ختصص اهلندسة الطبية احليوية

ل
س

سل
م

املوضوع
عدد

الصفحات

عدد

املشاركات 

بالرأي

عدد

املشاهدات

1BIOMEDICAL ENGINEERING 8756698احملور األول: أهمية ختصص اهلندسة الطبية احليوية

131259310احملور الثاني: مدي احتياج سوق العمل لتخصص هلندسة الطبية احليوية2

9828866احملور الثالث: املؤسسة التعليمية املالئمة لتخصص اهلندسة الطبية احليوية3

111026799احملور الرابع: مالئمة ختصص اهلندسة الطبية احليوية للجنسني الذكور واإلناث4

141398647احملور اخلامس: ختصص اهلندسة الطبية احليوية شعبة منبثقة من قسم أم قسم بذاته5

1514711456احملور السادس: املقررات الدراسية لتخصص اهلندسة الطبية احليوية بني النظري والعملي6

6562642احملور السابع: الشق العملي بتخصص اهلندسة الطبية احليوية بني االستقالة والشمولية7

9836933احملور الثامن: التدريب الصيفي العملي امليداني لتخصص اهلندسة الطبية احليوية قبل التخرج8

4323112احملور التاسع: التدريب النوعي امليداني لتخصص اهلندسة الطبية احليوية بعد التخرج9

171637203احملور العاشر: أهمية وجود نظام شراكة بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل املعنية10

161529384احملور احلادي عشر: هيكلة الربنامج واخلطة الدراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية 11

5464392احملور الثاني عشر: »اخلطة الدراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة لتلبية متطلبات العصر 12

111003296احملور الثالث عشر: مقررات الرياضيات والعلوم األساسية باخلطة الدراسية املقرتحة 	 13

7692697احملور الرابع عشر: مقررات العلوم اإلنسانية باخلطة الدراسية املقرتحة 14

7692050احملور اخلامس عشر: املقررات التخصصية االختيارية باخلطة الدراسية املقرتحة 15

152144093485إمجـــــــــــــــــــــــــالي

النتائج واملناق�صات

BIOMEDICAL ENGINEERING املحور الأول: اأهمية تخ�ص�س الهند�صة الطبية احليوية

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=64702

اهلدف العام : بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.

اهلدف من هذا احملور: حتديد أهمية املوضوع ككل.

 أبحاث علمية في الجودة

http://www.alamelgawda.com/
http://www.alamelgawda.com/
http://www.sayedsaad.com/montada/misc.php?do=whoposted&t=50339
http://www.sayedsaad.com/montada/misc.php?do=whoposted&t=50826
http://www.sayedsaad.com/montada/misc.php?do=whoposted&t=60313
http://www.sayedsaad.com/montada/misc.php?do=whoposted&t=60690
http://www.sayedsaad.com/montada/misc.php?do=whoposted&t=61957


84
جملة عامل اجلودة / العدد السادس يوليو 2012

عودة إىل الفهرسة

مت طرح موضوع هذا احملور للمناقشة وإبداء الرأي، وقد شاهده ـ جدولي1 ، 2 ــ حتى اآلن 6698 شخص من خرجيي خمتلف ختصصات التعليم اهلندسي 
مبا يف ذلك ختصص اهلندسة الطبية احليوية والذين يعملون بسوق العمل ومبجاالت شيت والذين ينتمون إلي دول متعددة ومن بينهم من يعمل ببعض 
مؤسسات التعليم اهلندسي. هذا احملور يركز علي نقطة مهمة جدا عند البدء يف تصميم أو تعديل أو تطوير أي برنامج من الربامج الدراسية لتخصص 
اهلندسة الطبية احليوية أال وهو قياس مدي أهمية طرح هذا الربنامج باملؤسسات التعليمية وقياس مدي حاجة سوق العمل خلرجيي برنامج ختصص 
اهلندسة الطبية احليوية. مت أخذ آراء عدد 296 من املشاركني واملرتددين علي املوقع ملعرفة مدي أهمية هذا التخصص واالحتياج إليه مبؤسسات سوق 
العمل وكان استطالع الرأي عبارة عن طلب اإلجابة علي السؤال؛ هل هذا املوضوع هام لدرجة انه يشغل بال مجيع من يهمهم األمر؟. لقد كانت نتيجة 
استطالع اآلراء حول هذا احملور بأن حوالي 32.4 % منهم رأي أن هذا املوضوع مهم جدا ويف احتياج إليه، ومن بينهم حوالي  %58.1 رأي أن املوضوع مهم ويف 

احتياج إليه بينما رأي حوالي %9.5 من املشاركني أن املوضوع غري مهم كما هو موضح باجلدول رقم 2.

جدول 2: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول أهمية ختصص اهلندسة الطبية احليوية

نتائج االستطالع: هل هذا املوضوع هام لدرجة انه يشغل بال مجيع من يهمهم األمر؟

املصوتون 296

%9632.43املوضوع مهم جدا ويف احتياج إليه
%17258.11املوضوع مهم

%289.46املوضوع غري مهم

حول  امليدان  أرض  من  شافية  إجابات  إجياد  بقصد  العمل  ميادين  بشتى  يعملون  والذين  املشاركني  قبل  من  الرأي  وإبداء  للدراسة  احملور  هذا  وطرح 
جمموعة من األسئلة الفرعية منها؛ هل فعال سوق العمل حيتاج إلي املزيد من خرجيي ختصص اهلندسة الطبية احليوية؟، إلي أي مدي هذا االحتياج؟، 
ما هي هيئات ومؤسسات سوق العمل اليت حتتاج إلي مهندسي هذا التخصص؟، ما هي متطلبات وظيفة مهندس ختصص اهلندسة الطبية احليوية بسوق 
العمل؟، ما هي التخصصات الفرعية اليت قد ميارس مهندس ختصص اهلندسة الطبية احليوية العمل فيها؟، و وأي سؤال آخر يرتبط بتخصص اهلندسة 

الطبية احليوية.
ساهم املشاركون ـ من بينهم خرباء يف ميادين العمل املختلفة ـ ساهموا بآرائهم يف أهمية هذا املوضوع ونوجز فيما يلي آراء البعض وما مت التوصل إليه 

خبصوص هذا احملور:
	 .رحب مجيع املشاركني مبوضوع ختصص اهلندسة الطبية احليوية واعتربوا أن هذا التخصص من اجملاالت املطلوبة بامليدان
	 أفاد بعض املشاركني بأن هذا التخصص من التخصصات النادرة واملطلوبة يف اململكة العربية السعودية وعلى مستوى العامل ومن اجلامعات القليلة

اليت تدرس هذا التخصص هي جامعة امللك عبد العزيز وهو حتت مظلة قسم اهلندسة الكهربائية
/http://forum.kau.edu.sa/vb/caaaeeii-...e-caoiie-2369      

	.ذكر البعض أنه رغم أن هذا التخصص ختصصا حديث العهد إال أنه له دور مهم جدا وحيتاج جمهود كبري لنشره يف الوطن العربي
	 كما ذكر أن هذا التخصص مهم جدا ومميز ألنه يرتبط بصحة اإلنسان مباشرة، والبد أن يتم االهتمام به على كافة املستويات العلمية واهلندسية

والنقابات اهلندسية ومراكز البحوث ولكن مطلوب خطة شاملة من اجلامعات على مراحل واألهم من ذلك توفري الدعم املادي ألن هذا التخصص مكلف، 
ألن تكاليف التجارب املعملية عالي باإلضافة إال أن الكتب واملراجع غري متداولة بشكل شائع كما هو احلال فى أغلب العلوم اهلندسية.

	 ذكر البعض أن دور مهندس اهلندسة الطبية احليوية هو أن يكون مهندسا يعمل يف مصانع األدوية أو هو املهندس الذي يعمل يف مصانع تصنيع
الفكرة  لديهم  ليس  البشرية باجملتمع  الطاقة  أن معظم  املرضية اخلاصة حيث  للحاالت  املساعدة  املستشفيات واألجهزة  الطبية ومستلزمات  األجهزة 

الكاملة عن هذا التخصص والتخصصات الفرعية األخرى اليت تندرج حتت هذا املسمى.
	 أضاف آخرون أن دور مهندس هذا التخصص هو القيام مبهام مهندس األجهزة الطبية احليوية وينقسم عمله على أكثر من حمور أوهلم هو مهندس

صيانة لألجهزة باملؤسسات اخلدمية مثل املستشفيات والعيادات واملختربات وما شابه ذلك. كما أن دوره متابعه ومراقبه األجهزة مثل جهاز رسم القلب 
وغريه والتنسيق مع الشركات والوكالء فى توريد هذه األجهزة. كما أن ابعض يعمل يف جمال تطوير األجهزة اهلندسية الطبية احليوية.

	.كما ذكر أن خريج ختصص اهلندسة الطبية احليوية يعمل يف جمال مبيعات وتسويق األجهزة الطبية احليوية
	 وأحيانا أخري تعرف باسم اهلندسة Medical engineering أحيانا باهلندسة الطبية 	Biomedical Engineering عرفت اهلندسة الطبية احليوية

الناحية اهلندسية ويعترب هذا العلم حلقة الوصل بني العلوم  الطبية احليوية بدراسة جسم اإلنسان من  احليوية Bio engineering وختتص اهلندسة 
الطبية احليوية والفسيولوجية من ناحية والعلوم اهلندسة األخرى من ناحية أخري. ويهتم هذا العلم بدراسة وجتديد وتطوير وصناعة وتصميم وبرجمة 
وصيانة املعدات الطبية واألعضاء الصناعية والعمل عليها. كما تعترب اهلندسة الطبية احليوية من أحدث العلوم اهلندسية اليت نشأت مع تطور علوم 
الطيب معينا أساسيًا  الدواء، أصبح اجلهاز اهلندسي  التشخيص والعالج ورمبا تصنيع  الطبيب وحده يقوم بكل مهام  الطب احلديث، فبعد أن كان 

للطبيب يف التشخيص والعالج ومراقبة املريض.
	 نظرًا لوجود حاجة ماسة لتطوير األجهزة واملعدات الطبية مبا خيدم صحة املرضى وسرعة استشفائهم، كان البد من تدخل املختصني من جماالت أخرى

بالعلوم  اإلملام  املهندسني  األجهزة مثل مهندسي الكهرباء وامليكانيكا ومهندسي الكمبيوتر وغريهم. كما يلزم هؤالء  الطب لتصميم هذه  غري 
الطبية من تشريح وفسيولوجيا اجلسم البشري وغري ذلك لفهم آلية عمل كل نظام فيه وتسخري معرفتهم واختصاصهم مبا يطور هذه األجهزة، وبالتالي 
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ظهرت احلاجة إىل وجود مهندس يلم جزئيًا بكل هذه االختصاصات من جهة ويستطيع أن يتعامل مع األطباء من جهة أخرى مع االنتباه على أنه ليس 
بدياًل عن أي منهم. هذا وتقسم األجهزة الطبية إىل قسمني هما أجهزة طبية تشخيصية وأجهزة طبية عالجية.

	 املؤسسات إدارة  مثل  احليوية  الطبية  للهندسة  أخرى  جماالت  هناك  ولكن  وصيانتها  الطبية  األجهزة  على  تقتصر  ال  احليوية  الطبية  اهلندسة  إن 
العالجية, أطراف صناعية وأعضاء صناعية وغريها. ويهتم هذا التخصص باجلودة باملؤسسات الصحية وكذلك بالتسويق. كما أن اهلندسة الطبية 
احليوية تسخر علوم كل من الفيزياء والكيمياء والرياضيات وأساسيات اهلندسة لدراسة اجلسم البشري والوصول إىل مراحل متقدمه يف دراسة هذا 

اجلسم ودراسة األمراض اليت يواجها للعمل على توفري أفضل السبل لصحة جيدة واملساعدة يف الوصول إلي عالج هلذه األمراض.
	:قسم املختصون اهلندسة الطبية احليوية إلي
•  Bioelectromagnetism واليت تشمل بدورها علي علم اإلشارات الكهربائية احليوية Bioelectrical Engineering اهلندسة الكهربائية الطبية

.Bioelectromagnetics وعلم التأثريات الكهربائية احليوية

اهلندسة امليكانيكية احليوية Biomechanical Engineering واليت تشمل علم امليكانيكا احليوية Biomechanics وهذا العلم يدرس  •
العلم يف معاجلة  Biotransport وخيتص هذا  املواد احليوية داخل جسم اإلنسان وعلم ميكانيكا احلركة احليوية  انتقال  حركة وطبيعة 
األجهزة  وتطوير  بدراسة  وخيتص  عليها.  املؤثرة  القوي  وحساب  وتوزيع  العظام  علي  واإلجهاد  التحميل  وكذلك  اإلنسان.  عند  احلركة  اختالل 

التعويضية يف املفاصل.

• .Biomaterials هندسة املواد احليوية

• .  Tissue, Molecular& Cellular Engineering هندسة األنسجة واجلزيئات واخلاليا

• Systems & Integrative Engineering هندسة حماكاة األنظمة احليوية
هندسة املواد اخلاصة باألسنان واألسنان التعويضية واملواد املستخدمة يف األسنان الصناعية وحشو األسنان. •
هندسة املواد البوليمرية واليت تستخدم يف صناعة الدعامات لألوردة والشرايني والصمامات والقلب الصناعي. •

	 لوحظ أن التطور التكنولوجي املتزايد وزيادة األمراض ووجود كثري من املشاكل الطبية والتقنية اليت حتتاج إىل حلول ، يؤدي إىل تزايد الطلب
على مهندسي اهلندسة الطبية احليوية وذلك للتعامل مع املشاكل البيولوجية املتزايدة التعقيد وتطوير عمل األجهزة الطبية للحصول على نتائج 

أفضل وكذلك ابتكار أجهزة جديدة تساعد الطبيب على أداء مهمته بشكل أفضل وأسرع فاحلاجة للمهندس الطيب تتزايد يوما بعد يوم. 

	 ذكر أن ختصص اهلندسة الطبية احليوية يعترب ختصصا دقيقا وكبريا وهو عبارة عن أقسام متعددة كما أنه ختصص مثري لالهتمام واحلاجة
له أمرا مهم. ويعترب هذا التخصص حتى اآلن يف طور التكوين حتى يف الدول املتطورة واملتقدمة خاصة وحنن يف عصر التطور السريع األمر الذي أدي 
إلي التطوير والنمو بصورة سريعة. ونظرًا لتزايد عدد املؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية وما يشهده قطاع الصحة واألجهزة الطبية من 
تطور تكنولوجي هائل وعدم املواكبة املستمرة هلذا التطور وندرة املهندسني يف هذا اجملال دعت احلاجة إىل وجود مثل هذا التخصص. كما أن هذا 
االختصاص مهم جدا خلدمة حياة اإلنسان ولتسهيل كثري من األمور على األطباء و املرضى وملواكبة التطور يف العامل حيث أصبحت هناك اختصاصات 
املثال ـ مثل اهلندسة  العلوم اهلندسية وان هذه الفروع موجودة ببعض اجلامعات مثل جامعة بغداد وجامعة املنصورة ـ علي سبيل  دقيقة جدا لفروع 

احلياتية واهلندسة الوراثية وهندسة األجهزة الطبية وتوجد كلية متخصصة بالتقنيات الطبية والصحية.

	 رأي البعض أنه ال يوجد فرق كبري بني ختصص اهلندسة الطبية احليوية واهلندسة الكهربائية قسم التحكم اآللي الن هنالك العديد من املقررات
الدراسية املشرتكة بني القسمني ولذلك ـ من وجهة نظر البعض ـ ليس هنالك دواعي إلضافة هذا التخصص.

	 الشك ان هذا املوضوع أكثر من مفيد ألنه يربط علمان ال غنى عنهم هم الطب واهلندسة خلدمة اإلنسانية وفيه فائدة كبرية لبالد املسلمني خاصة
انه تذهب أكثر ميزانيات دولنا السترياد املواد واألجهزة اليت هي اختصاص هذا العلم الذي أدعو اهلل أن جيعلنا من ناشرين أي علم خيدم اإلسالم.

	 جيب أن يدرس هذا العلم يف املؤسسات التعليمية اجلامعية إذا كان هذا ممكنا حين ولو كان تعليما خاصا مبصروفات. ومتين البعض وجود هذا
التخصص مبؤسسات بالدهم التعليمية اجلامعية.

	.ذكر أنه ما كان للطب ان يتطور لوال تطور األجهزة اهلندسية الطبية احليوية

	 طالب البعض أن يكون هناك تكامل تعليمي بني الدول العربية حبيث ان يتم استحداث هكذا دراسة يف دولة أو أكثر لتغطي الوطن العربي الن
دوال صغرية مثل البحرين واليمن قد جتد أن حاجتها ال تستدعي إنشاء هكذا دراسة.

	 بافتتاح مثل هذه القيام  العربية  اجلامعات  أرجو من  بأنه سيكون مفيدا يف تطور جمتمعاتنا  واعتقد  لنا  بالنسبة  العهد  التخصص حديث  إن هذا 
األقسام رغم انه ختصص حيتاج إىل إمكانيات كبرية ومتقدمة كما أرجو من املهندسني اجلدد الدخول يف هذه األقسام.

	.قسم اهلندسة الطبية احليوية من األقسام املفقودة ببعض الدول لعل اغلبنا ال يعلم عنه ومن يعلم يعرفه من قراءات او أخبار خارجية

	 أفاد البعض بأن مجيع مناحي احلياة أصبحت تتجه للتخصصية ، سواء يف الدراسة الطبية ، اهلندسية ، االجتماعية أو األدبية أو خالفة ، و ال خيفي
علي اجلميع مدي التطور اهلائل يف كافة العلوم وأن جمال اهلندسة الطبية سيزيد من فرص إجياد احللول الطبية لكثري مما احتار الباحثون ، علي 
سبيل املثال تقنية اخلاليا اجلذعية ، او تقنيات الرجل اآللي ، تقنيات النانو ،املعدات الكهربائية الذكية و خالفه. اخلالصة: كلما زاد الرتكيز على 

التخصصية يف أي جمال كانت النتائج أدق وأكثر فعالية.

	 .نظرا ألن هذا التخصص له عالقة باهلندسة االلكرتونية رأي البعض انشاء ختصص اهلندسة الطبية احليوية كشعبة من قسم اهلندسة الكهربائية

	 نوه البعض إلي أن اهلندسة تعبانة وجيب رفع املستوى وذلك جيب أن تكون هناك نقابة قوى وحرة حتمى املهندس وبدال من دخول طالب التعليم
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الصناعي وهم ليس لديهم اى مستوى هندسي وبعد ذلك يتم التفكري يف األقسام جديد.

	 نوه بعض املشاركني إلي أنه بالرغم من أن هذا اجملال مهم جدا لكنه غري مفعل بشكل عملي ألته يعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا
معقده ليست متوفرة يف بالدنا لذلك يقتصر دور مهندسي التخصص على تشغيل األجهزة ومتابعته فلم ننقل هذه التكنولوجيا إلي بالدنا.

	I think a biomedical Engineer is strongly required
	 إن هذا املوضوع يشغل بال كل مهندسي امليدان كونه ختصصا حديثا ومطلوبا مبؤسسات سوق العمل وذلك لتضييق الفجوة العددية بني خرجيي

هذا التخصص من ناحية واحتياج سوق العمل من ناحية أخري .

	 رأي مجيع املشاركني أن خرجيي ختصص اهلندسة الطبية احليوية مطلوب بسوق العمل بدرجة كبرية وملحوظة ومتزايدة وذلك نظرا للتزايد
التنموي والتكنولوجي وزيادة استخدام اهلندسة بالتخصصات الطبية. وأن عدد مهندسي ختصص اهلندسة الطبية احليوية اليت يطلبها سوق العمل 

سنويا يف تزايد.

املحور الثاين: مدي احتياج �صوق العمل لتخ�ص�س لهند�صة الطبية احليوية
http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=64874

اهلدف العام: بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.

اهلدف من هذا احملور: حتديد مدي احتياج سوق العمل لتخصص اهلندسة الطبية احليوية.

مت طرح موضوع هذا احملور للمناقشة وإبداء الرأي، وقد شاهده ـ جدولي 1 ، 3 ــ حتى اآلن 9310 شخص من خرجيي خمتلف ختصصات التعليم اهلندسي 
مبا يف ذلك ختصص اهلندسة الطبية احليوية والذين يعملون بسوق العمل ومبجاالت شيت وينتمون إلي دول متعددة. هذا احملور يركز علي نقطة 

مهمة جدا تتعلق بقياس مدي احتياج سوق العمل هلذا التخصص أي حماولة اإلجابة علي  السؤال؛ هل سوق العمل يف حاجة هلذا التخصص؟.

أخذ آراء عدد 435 من املشاركني واملرتددين ملعرفة مدي احتياج سوق العمل هلذا التخصص، وكان االستطالع عبارة عن طلب اإلجابة علي السؤال؛ 
هل سوق العمل يف حاجة إلي ختصص اهلندسة الطبية احليوية؟. أظهرت نتيجة استطالع اآلراء وإجاباتهم حول سؤال هذا احملور وهو هل سوق العمل يف 
حاجة إلي ختصص اهلندسة الطبية احليوية؟ بأن حوالي %45.98 منهم أجابوا بنعم ويف حاجة إليه لدرجة عالية، ومن بينهم حوالي  %45.06 أجابوا بنعم 

ويف حاجة إليه إلي حد ما بينما أجاب حوالي %8.97 من املشاركني بال وليس يف حاجة إليه كما هو موضح باجلدول رقم 3.

جدول 3: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول احتياج سوق العمل لتخصص اهلندسة الطبية احليوية

نتائج االستطالع: هل سوق العمل يف حاجة إلي ختصص اهلندسة الطبية 

احليوية؟

املصوتون 435

%20045.98نعم ويف حاجة إليه لدرجة عالية

%19645.06نعم ويف حاجة أليه إلي حد ما

%398.97ال وليس يف حاجة إليه

ساهم املشاركون بآرائهم يف أهمية هذا املوضوع ونوجز فيما يلي آراء البعض وما مت التوصل إليه خبصوص هذا احملور:

 أن 	 فبعد  الطب احلديث،  اليت نشأت مع تطور  الطبية احليوية  اهلندسية  العلوم  أحدث  الطبية احليوية من  اهلندسة  أن ختصص  البعض  اعترب 
كان الطبيب وحده من يقوم بكل مهام التشخيص والعالج وحتى تصنيع الدواء، أصبح اجلهاز الطيب عاماًل أساسيًا للطبيب يف التشخيص واملعاجلة 
ومراقبة املرضى ، ونظرًا لوجود حاجة ماسة لتطوير األجهزة واملعدات الطبية مبا خيدم صحة املرضى وسرعة استشفائهم ، كان البد من تدخل املختصني 
من جماالت أخرى غري الطب كاملهندسني لتصميم هذه األجهزة و كان لزامًا عليهم اإلملام أيضًا بالعلوم الطبية من تشريح وفيسيولوجيا اجلسم البشري 
وغري ذلك لفهم آلية عمل كل نظام وتسخري معرفتهم واختصاصهم مبا يطور هذه األجهزة، وبالتالي ظهرت احلاجة إىل ضرورة وجود مهندس يلم جزئيًا 

بكل هذه االختصاصات من جهة ويستطيع أن يتعامل مع األطباء من جهة أخرى مع االنتباه على أنه ليس بدياًل عن أي منهم.

 ذكر أنه نظرًا لتزايد عدد املؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية وما يشهده قطاع الصحة واألجهزة الطبية من تطور تكنولوجي 	
هائل وعدم املواكبة املستمرة هلذا التطور وندرة املهندسني يف هذا اجملال دعت احلاجة إىل وجود مثل هذا التخصص.

 كما ذكر أن التطور املتسارع للتكنولوجيا ،و زيادة األمراض، ووجود كثري من املشاكل الطبية والتقنية اليت حتتاج إىل حلول ،يؤدي 	
إىل تزايد الطلب على املهندسني الطبيني ألجل التعامل مع املشاكل البيولوجية املتزايدة التعقيد وتطوير عمل األجهزة السابقة للحصول على نتائج 

أفضل ،وابتكار أجهزة جديدة تساعد الطبيب على أداء مهمته بشكل أفضل وأسرع فاحلاجة خلريج هذا التخصص تتزايد يف كل يوم.

 وثق البعض بأن أهداف هذا التخصص:	

o .خلق جيل من املهندسني على درجة عالية من القدرة العلمية واإلدارية من ذوى اخللفية الطبية للعمل يف جمال صيانة وتسويق األجهزة الطبية

o  سد الفجوات يف سوق العمل نتيجة توىل املهندسني من خرجيي األقسام اهلندسية األخرى وعدم إملامهم إملامًا كافيًا باألسس الطبية اليت بين عليها
عمل األجهزة الطبية.
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o  تكوين حلقة ربط بني الفريق الطيب املستخدم األجهزة الطبية والفنيني الذين يعهد إليهم بصيانتها يف كثري من احلاالت البسيطة، وذلك نظرًا
الفتقار الفنيني إىل اللغة اليت متكنهم من خماطبة األطباء.

o .العمل على تطوير البحوث اهلندسية اخلاصة بتعديل وحتسني األسس التكنولوجية اليت تعمل بناء عليها األجهزة الطبية

o  أداء الطبيب يف  القائمة وتطويرها، تساند  الربجميات  الطبية وذلك بتحديث  اآللي يف كافة اجملاالت  العمل على تكثيف استخدام احلاسب 
مهمته التشخيصية والعالجية.

 إدارة 	 نظم  دراسة  باملستشفيات،  األجهزة  جودة  كفاءة  رفع  الطبية،  األجهزة  تصميم  علي؛  ـ  البعض  ذكر  كما  ـ  التخصص  هذا  يركز 
وتنفيذ عمليات الصيانة، إدارة أنشطة اهلندسة الطبية باملستشفيات، املساهمة يف مشروعات إنشاء املستشفيات، دراسة جسم اإلنسان، دراسة بيئة 

املستشفيات، دراسة األجهزة الطبية، ودراسة طرق وضع املواصفات.

 من جماالت العمل احملتملة خلرجيي ختصص اهلندسة الطبية احليوية:	

o  اجلراحية األجهزة  مثل  الطبية  األجهزة  وتطوير  حبوث  عمليات  يف  واملساهمة  الصناعية  باملنشئات  الطبية  واألجهزة  املعدات  تصميم  جماالت 
واألعضاء الصناعية.

o .جماالت صيانة األجهزة الطبية يف خمتلف املؤسسات والقطاعات الطبية و الصحية

o .جماالت اجلودة باملستشفيات حيث يتم رفع جودة وكفاءة األجهزة الطبية

o .جماالت املبيعات والتسويق ووضع املواصفات الفنية والطبية لألجهزة الطبية

o  .البحث باستخدام النظم التحليلية التمثيل احلاسوبي والنمذجة واحملاكاة وكثري من الطرق العلمية األخرى لفهم املشكالت الطبية
o  أو املستشفى  أو ألجل جتهيز  املعدات األمثل  العيادات واملراقبة واالستشارة اهلندسية الختيار اجلهاز األمثل و  التجهيز الكامل للمستشفيات و 

العيادة.
	 األجهزة الوعي وزيادة  التوسعات وزيادة  الطبية احليوية مطلوب جدا وال غين عنه خصوصا يف ظل  اهلندسة  بأن ختصص  املشاركني  أفاد بعض 

واالعتماد على التقنيات يف اجلراحات وأجهزتها والتشخيص وأجهزته وما إىل ذلك. فهذا التخصص أصبح ال غنى عنه.

	.متين بعض املشاركني أن يكون هذا التخصص يف جامعاتهم يف املستقبل وأن سوق العمل حباجة ماسة هلذا التخصص

	 أكد البعض علي ثورة العامل العلمية الكبرية يف جمال االلكرتونيات والليزر مبا جيعل انتشار األجهزة واملعدات الطبية بشكل كبري وواسع
يف حياتنا املعاصرة مما يتطلب مواكبة هذه التقنيات احلديثة للتمكن من مسايرة التطورات خبطى وطيدة مع الركب العاملي مما يؤكد حاجة 

السوق إلي خرجيي هذا التخصص.

	 According to my knowledge all graduates work in sales field , non as a experience from friends and market works in 
the development field except some few numbers do limit maintenance job with very limit knowledge.

	.ذكر بعض املشاركني أن سوق العمل باخلليج يف حاجة خلرجيي هذا التخصص

	 أفصح بعض الطالب عن ضعف وقلة ورمبا ندرة املعلومات املعرفية عن التخصصات احلديثة واجلديدة مبؤسسات التعليم اجلامعي مما قد يؤدي الي
عدم اإلملام جبوانب املوضوع.

	 احلاجة اىل اهلندسة الطبية مهمة جدا ويشعر اإلنسان مدى أهميتها عندما ال مسح اهلل يكون مريضًا وتوضح نتائج الفحوصات لألجهزة الطبية
املختلفة األنواع ما يشعر به املريض وتكون هذه األجهزة مساعدة إىل حد كبري يف حتديد العالج الطيب الالزم نسأل اهلل العفو والعافية وأن ال يرينا 

مكروه يف عزيز.

احملور الثالث: املؤسسة التعليمية املالئمة لتخصص اهلندسة الطبية احليوية

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=64997
اهلدف العام : بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.

اهلدف من هذا احملور: حماولة حسم موضوع تبعية ختصص اهلندسة الطبية احليوية إلي املؤسسة التعليمية املالئمة.

لقد اتضح من احملاور السابقة وتواصل املشاركني أن هذا ختصص اهلندسة الطبية احليوية مهم لكل من اجملتمع وسوق العمل ومن خالل طرح هذا 
احملور سوف نلقي الضوء علي تبعية هذا التخصص ألي من املؤسسات التعليمية. إن ختصص اهلندسة الطبية احليوية يتبع ملؤسسة التعليم اهلندسي 
)كليات اهلندسة( يف غالبية اجلامعات بينما هناك بعض اجلامعات تلحق هذا التخصص مبؤسسة التعليم الطيب واجلدير بالذكر أن هذا التخصص 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا واإللكرتونيات والقياسات وأعمال صيانة األجهزة وتشغيلها وما شابه ذلك هذا باإلضافة إلي اإلملام ببعض األمور 
الطبية والبيولوجية ذات العالقة. حملاولة حسم هذه اإلشكالية وحرصا علي املصلحة العامة وأن يكون القرار مرتكز علي القاعدة يراد الوصول إلي 

اإلجابة علي السؤال؛ ما هي أقرب مؤسسة تعليمية )اهلندسية أم الطبية( ميكنها احتضان ختصص اهلندسة الطبية احليوية؟.

مت طرح موضوع هذا احملور للمناقشة وإبداء الرأي، وقد شاهده ـ جدولي 1 ، 4 ــ حتى اآلن 8866 شخص من خرجيي خمتلف ختصصات التعليم اهلندسي 
مبا يف ذلك ختصص اهلندسة الطبية احليوية والذين يعملون بسوق العمل ومبجاالت شيت وكذلك رجال الصناعة والشركات واملؤسسات واجلهات 
اخلدمية وطالب الدراسات العليا وطالب البكالوريوس بكليات اهلندسة والذين ينتمون إلي دول متعددة ومن بينهم من يعمل ببعض مؤسسات 
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التعليم اهلندسي. أخذ آراء عدد 369 من املشاركني واملرتددين علي تلك الصفحة وكان استطالعهم عبارة عن طلب اإلجابة علي السؤال؛ ما هي أقرب 
مؤسسة تعليمية مؤهلة الحتواء ختصص اهلندسة الطبية احليوية؟. جاءت نتيجة استطالع اآلراء حول هذا احملور حوالي %66.40 منهم رأي أن مؤسسة 
التعليم اهلندسي هي القرب الحتضان ختصص اهلندسة الطبية احليوية، ومن بينهم حوالي  %27.10 رأي أن مؤسسة التعليم الطيب هي األنسب بينما 
رأي حوالي %6.5 من املشاركني أن مؤسسة تعليمية أخري غري اهلندسية والطبية هي يناسب انتماء هذا التخصص هلا كما هو موضح باجلدول رقم 4.

جدول 4: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول اهلوية املؤسسية لتخصص اهلندسة الطبية احليوية 

نتائج االستطالع: ما هي أقرب مؤسسة تعليمية مؤهلة الحتواء ختصص اهلندسة الطبية 

احليوية؟

املصوتون 369

%25466.40مؤسسة التعليم اهلندسي

%10027.10مؤسسة التعليم الطيب

%246.50مؤسسة تعليمية أخري )ما هي(

لقد ساهم املشاركون بآرائهم حملاولة الوصول الي أقرب مؤسسة تعليمية مؤهلة الحتواء ختصص اهلندسة الطبية احليوية ونوجز فيما يلي آراء البعض 
وما مت التوصل إليه خبصوص هذا احملور:

	 أفاد بعض املشاركني بأن هذا احملور موضوع مهم وأن األقرب هي املؤسسة اهلندسية والصواب واهلل أعلم أن تكون هناك مؤسسة مشرتكة أي يتم
األشراف من قبل هيئة أن جاز التعبري من املؤسسة اهلندسية والطبية.

	 أفاد بعض املشاركني بأن هذا التخصص نادر جدا ورمبا مل يوجد يف بالدهم. والبعض أشار الي أنه إن وجد ال يعلمون عنه أي هناك نقص أو ندرة يف
املعلومات املعرفية لدي األغلبية.

	 بأجهزة الكرتونية مصممة الدارس خيتص  أن  لوجد  باملهنة  الطيب ولو دقق  و  اهلندسي  املوضوع حيمل اختصاصيني متباعدين هما  أن  البعض  أفاد 
ألغراض طبية. أي أن متاسه مع األجهزة. أي أن االختصاص األول هندسي ومبا أن خمرجات األجهزة اإللكرتونية هي أمور طبية لذا فال بد من إعطاء 
مواضيع طبية تتعلق مبخرجات األجهزة فقط، لذلك تكون عالقة الدارس عالقة فنية هندسية من حيث تشغيل وصيانة هذه األجهزة علما بأن نتائج 

األجهزة يقرأها الطبيب لذا فهو اختصاص هندسي.

	 رأي البعض أن مؤسسة التعليم اهلندسي هي املنوطة بهذا األمر مع االستعانة مبن لديهم اخلربة يف مؤسسة التعليم الطيب واحليوي وأن أفضل من يقوم
بتخصصات األجهزة الطبية هو مهندس تقين خريج مؤسسات التعليم اهلندسي. كما اعتقد البعض أنه وعلى اعتبار أن الدراسة هلذا التخصص تتعلق 
بشكل كبري بصيانة األجهزة الطبية وميزاتها ومواصفاتها وآلية عملها فإن األنسب هو أن يتم دراسة هذا االختصاص من قبل طالب اهلندسة ثم تضاف 
عليها بعض األساسيات الطبية املتعلقة بالناحية الطبية ومتطلبات عملهم بينما لو مت تدريسها لطالب آخرين فسيكون صعب عليهم التعميق يف 

تفاصيل عمل األجهزة الكرتونيا وفنيا.

	 ذكر بعض املشاركني أن يكون هذا التخصص ختصصا فرعيا من ختصص اهلندسة الكهربائية حيث ان التخصص مرتبط أكثر باهلندسة لذلك
من األفضل أن يكون ختصص من ختصصات اهلندسة مع إضافة ما حيتاج إليه الدارس من التخصص الطيب.

	 أفاد البعض بأنه ال جيب ان نتحيز لتخصصاتنا اهلندسية وخنتار أن يكون هذا القسم داخل املنظومة اهلندسية ولكنهم رأوا أن العلوم اهلندسية هي
علوم أصبحت يف اآلونة األخرية إىل علوم ثابتة او شبه ثابته. أما العلوم الطبية آو العلوم املرتبطة جبسم اإلنسان والعمليات احليوية فهي نظرا لطبيعة 

العلوم الطبية الغري ثابتة أرى أن يكون هذا القسم تابعا للمنظومة الطبية ليكون القائم به على ارتباط وثيق باألطباء وباألحباث الطبية.

احملور الرابع: مالئمة ختصص اهلندسة الطبية احليوية للجنسني الذكور واإلناث

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=65476

اهلدف العام: بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.

اهلدف من هذا احملور: الوصول إلي مدي مالئمة ختصص اهلندسة الطبية احليوية للجنسني الذكر واألنثى.

لقد اتضح من دراسة احملاور السابقة وتواصل املشاركني الي أن:

العمل  سوق  أن  كما  ......أخل.  -الكرتونية  )كهربية  واهلندسة  الطب  علوم  بني  جيمع  دسم  ختصص  احليوية  الطبية  اهلندسة  ختصص  	•
يف حاجة ماسة خلرجيي وخرجيات هذا التخصص واملستقبل يف عاملنا العربي خاصة يف املستشفيات والعيادات الطبية سوف يكون ملهندس األجهزة 

الطبية احليوية من اجلنسني ليس يف جمال الصيانة فقط بل يف اجملاالت األخرى.
....اخل. التحاق اإلناث بهذا التخصص مثله مثل التخصصات األخرى مثل الطبية والصيدلية  ليس هناك مشكلة من  	•

وكذلك  اإلناث  مع  تتعامل  اليت  العمل  سوق  مبؤسسات  العمل  كفاءة  رفع  يف  ذلك  يسهم  أن  ونتمنى  للبنات  جدا  مناسب  التخصص  هذا  	•
حتسني اخلدمة املقدمة للمرتددات للعالج.

واكرر  اإلناث  تناسب  التخصصات  مجيع  ليست  بان  البعض  من  رؤية  هناك  أن  إال  اهلندسة  مبجال  اإلناث  دور  من  انتقاصا  ليس  الطرح  هذا  	•
رؤية البعض كما إننا نود قبل اختاذ خطوة حنو هذا التخصص أن نسمع اجلميع من اجلنسني وكذلك من مجيع اجلنسيات.
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داخل  يكون  سوف  العمل  جمال  أن  خاصة  اهلندسة  كليات  يف  لإلناث  املناسبة  التخصصات  من  التخصص  هذا  بأن  املشاركات  احدي  ترى  	•
املستشفيات والعيادات فهن يعملن مثلهن مثل الطبيبات.

اإلناث وبقوة وقد برعن يف  التخصص يناسب  باملعروف وللرجال عليهن درجة، وهذا  الذي عليهن  الرجال وهلن مثل  النساء شقائق  بأن  البعض  رأي  	•
ختصصات وأعمال كثرية.

ورأت بعض املشاركات بأن هذا التخصص مالئم إىل حد ما ولكن إذا ما قرن بتخصص اهلندسة الكهربائية فيكون ختصص اهلندسة الطبية  	•
الطبية  اهلندسة  يف  العمل  مكان  وأيضا  الصيدلة  طب  حال  حاله  الطب  من  فرع  تعترب  احليوية  الطبية  اهلندسة  ألن  وذلك  لإلناث  وبقوة  مالئما  احليوية 
احليوية يقتصر يف املستشفيات فقط أي يكون مكان العمل تقريبا ثابت على العكس يف اهلندسة الكهربائية طبعا هذا الرأي بناءا علي ما استنتجته 

بعض املشاركات من خالل جمال عملهن كمهندسات كهربائية مشرفة.
اهلدف من مثل هذه استطالعات؟، هل  ما هو  األسئلة؛  إليها متمثلة يف  التوصل  اليت سوف يتم  النتائج  البعض حبثا عن حقيقة تطبيق  يستفسر  	•
هناك جهات حبثية معتمدة مرتبطة بصناع القرار هي املشرفة على مثل تلك دراسات؟، هل هذه الرؤية وطرق العرض املبهرة يقتنع بها وبنتائجها أصحاب 
القرار أو املسئولني عن التعليم يف مؤسسات التعليم؟، هل هناك تنسيق يف مثل تلك دراسات مع أى جامعات معتمدة عربية أو دولية؟، و هل التعليم اخلاص 

) اجلامعي ( بالدول العربية لدية االستعداد لتنفيذ نتائج مثل هذه حبوث؟.
القرار وعدم االنفراد باختاذ القرار كما  القرار باجملتمعات املعنية يف اختاذ  ذكر البعض بأن اهلدف من مثل تلك دراسات هو مشاركة أصحاب  	•
هو دارج ببعض اجملتمعات. كما أن هناك جهات حبثية ومعتمدة باجلامعات تقوم بإعداد مثل تلك الدراسات وذلك لتعينها لتقديم املشورة واالقرتاحات 
والتوصيات للجهات صاحبة اختاذ القرار بشأن املوضوعات التنموية والتطويرية. وعلي اجلهات املعنية بعمل مثل تلك دراسات إعداد تلك الدراسات بشأن أي 
موضوع وتقديم النتائج للجهات املعنية ونشرها لتوثيقها واحلرص علي املشاركة اجملتمعية يف أي موضوع يهم اجملتمع. وهذه الدراسات ليست مقتصرة 
علي أي بلد عربي أو إسالمي دون األخرى وليس معين أن عدم اقتناع املسئولني مبثل تلك الدراسات ليس معين ذلك أن يظل الباحثون مكتويف األيدي جتاه 
األمور التطويرية والتنموية. كما أضاف البعض بأن مثل تلك دراسات ليست من وحي اخليال ولكن وفق خطط اسرتاتيجية للجهات املعنية ووفق تنسيق 

ما. 
تتناسب  ال  الصيانة  أعمال  وطبيعة  ودقيق  جدا  متعب  اجملال  فهذا  الصيانة  مبجال  يتعلق  ما  عدا  ما  لإلناث  مالئم  التخصص  هذا  بأن  البعض  رأي  	•

وخصائص اإلناث.
ذكر البعض أن هذا التخصص يناسب النساء إذا كان متوافقا مع الشريعة اإلسالمية أي يكون حمافظا على خصوصية املرأة واخلصوصية ال  	•
تعين بطبيعة احلال اإلقصاء والتهميش لكن من غري الطبيعي أن نرى امرأة تعمل يف مكان ال يوجد فيه غري الرجال. كل هذا ليس تقليال من شأن املرأة 

لكن ال يكون اإلبداع إال يف وجود احلرية املنضبطة.
جدول 5: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول مدي مالئمة ختصص اهلندسة الطبية احليوية لإلناث

نتائج االستطالع: ما مدي مالئمة ختصص اهلندسة الطبية احليوية لإلناث؟

املصوتون 565

%9015.93غري مالئم

%32256.99مالئم إلي حد ما
%15327.08مالئم وبقوة

لقد ساهم املشاركون ـ من بينهم خرباء يف ميادين العمل املختلفة ـ ساهموا بآرائهم حملاولة الوصول الي حل إلشكالية مناسبة ختصص اهلندسة الطبية 
احليوية لإلناث ونوجز فيما يلي آراء البعض وما مت التوصل إليه خبصوص هذا احملور:

العمل يف حاجة ماسة 	• أن سوق  ......أخل. كما  -الكرتونية  الطب واهلندسة )كهربية  الطبية احليوية ختصص دسم جيمع بني علوم  اهلندسة  ختصص 
خلرجيي وخرجيات هذا التخصص واملستقبل يف عاملنا العربي خاصة يف املستشفيات والعيادات الطبية سوف يكون ملهندس األجهزة الطبية احليوية من 

اجلنسني ليس يف جمال الصيانة فقط بل يف اجملاالت األخرى.
ليس هناك مشكلة من التحاق اإلناث بهذا التخصص مثله مثل التخصصات األخرى مثل الطبية والصيدلية ....اخل.	•
اليت تتعامل مع اإلناث وكذلك حتسني اخلدمة 	• العمل  العمل مبؤسسات سوق  للبنات ونتمنى أن يسهم ذلك يف رفع كفاءة  التخصص مناسب جدا  هذا 

املقدمة للمرتددات للعالج.
هذا الطرح ليس انتقاصا من دور اإلناث مبجال اهلندسة إال أن هناك رؤية من البعض بان ليست مجيع التخصصات تناسب اإلناث واكرر رؤية البعض كما 	•

إننا نود قبل اختاذ خطوة حنو هذا التخصص أن نسمع اجلميع من اجلنسني وكذلك من مجيع اجلنسيات.
املستشفيات 	• داخل  يكون  سوف  العمل  جمال  أن  خاصة  اهلندسة  كليات  يف  لإلناث  املناسبة  التخصصات  من  التخصص  هذا  بأن  املشاركات  احدي  ترى 

والعيادات فهن يعملن مثلهن مثل الطبيبات.
رأي البعض بأن النساء شقائق الرجال وهلن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة، وهذا التخصص يناسب اإلناث وبقوة وقد برعن يف ختصصات 	•

وأعمال كثرية.
ورأت بعض املشاركات بأن هذا التخصص مالئم إىل حد ما ولكن إذا ما قرن بتخصص اهلندسة الكهربائية فيكون ختصص اهلندسة الطبية احليوية 	•

احليوية  الطبية  اهلندسة  يف  العمل  مكان  وأيضا  الصيدلة  طب  حال  حاله  الطب  من  فرع  تعترب  احليوية  الطبية  اهلندسة  ألن  وذلك  لإلناث  وبقوة  مالئما 
يقتصر يف املستشفيات فقط أي يكون مكان العمل تقريبا ثابت على العكس يف اهلندسة الكهربائية طبعا هذا الرأي بناءا علي ما استنتجته بعض 
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املشاركات من خالل جمال عملهن كمهندسات كهربائية مشرفة.
يستفسر البعض حبثا عن حقيقة تطبيق النتائج اليت سوف يتم التوصل إليها متمثلة يف األسئلة؛ ما هو اهلدف من مثل هذه استطالعات؟، هل هناك 	•

جهات حبثية معتمدة مرتبطة بصناع القرار هي املشرفة على مثل تلك دراسات؟، هل هذه الرؤية وطرق العرض املبهرة يقتنع بها وبنتائجها أصحاب 
القرار أو املسئولني عن التعليم يف مؤسسات التعليم؟، هل هناك تنسيق يف مثل تلك دراسات مع أى جامعات معتمدة عربية أو دولية؟، و هل التعليم 

اخلاص ) اجلامعي ( بالدول العربية لدية االستعداد لتنفيذ نتائج مثل هذه حبوث؟.
ذكر البعض بأن اهلدف من مثل تلك دراسات هو مشاركة أصحاب القرار باجملتمعات املعنية يف اختاذ القرار وعدم االنفراد باختاذ القرار كما هو 	•

دارج ببعض اجملتمعات. كما أن هناك جهات حبثية ومعتمدة باجلامعات تقوم بإعداد مثل تلك الدراسات وذلك لتعينها لتقديم املشورة واالقرتاحات 
والتوصيات للجهات صاحبة اختاذ القرار بشأن املوضوعات التنموية والتطويرية. وعلي اجلهات املعنية بعمل مثل تلك دراسات إعداد تلك الدراسات 
بشأن أي موضوع وتقديم النتائج للجهات املعنية ونشرها لتوثيقها واحلرص علي املشاركة اجملتمعية يف أي موضوع يهم اجملتمع. وهذه الدراسات 
ليست مقتصرة علي أي بلد عربي أو إسالمي دون األخرى وليس معين أن عدم اقتناع املسئولني مبثل تلك الدراسات ليس معين ذلك أن يظل الباحثون 
مكتويف األيدي جتاه األمور التطويرية والتنموية. كما أضاف البعض بأن مثل تلك دراسات ليست من وحي اخليال ولكن وفق خطط اسرتاتيجية 

للجهات املعنية ووفق تنسيق ما. 
تتناسب 	• ال  الصيانة  أعمال  وطبيعة  ودقيق  جدا  متعب  اجملال  فهذا  الصيانة  مبجال  يتعلق  ما  عدا  ما  لإلناث  مالئم  التخصص  هذا  بأن  البعض  رأي 

وخصائص اإلناث.
ذكر البعض أن هذا التخصص يناسب النساء إذا كان متوافقا مع الشريعة اإلسالمية أي يكون حمافظا على خصوصية املرأة واخلصوصية ال تعين 	•

بطبيعة احلال اإلقصاء والتهميش لكن من غري الطبيعي أن نرى امرأة تعمل يف مكان ال يوجد فيه غري الرجال. كل هذا ليس تقليال من شأن املرأة 
لكن ال يكون اإلبداع إال يف وجود احلرية املنضبطة.

احملور اخلامس: ختصص اهلندسة الطبية احليوية شعبة منبثقة من قسم أم قسم بذاته

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=65777

اهلدف العام : بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.
اهلدف من هذا احملور: حتديد هوية ختصص اهلندسة الطبية احليوية هل يكون شعبة منبثقة من قسم أم قسم بذاته مبؤسسات التعليم اهلندسي.

لقد تبني من خالل آراء ومناقشات املشاركني أن ختصص اهلندسة الطبية احليوية مهم لكل من اجملتمع وسوق العمل واملؤسسات اخلدمية الصحية 
كما تبني أن غالبية املشاركني يروا أن مؤسسات التعليم اهلندسي هي األنسب الحتضان هذا التخصص. وتبني أيضا أنه يناسب اجلنسني الذكور 
واإلناث علي السواء. يطرح احملور اخلامس مشكلة خالفية تتعلق مبحاولة حسمها وهي مدي انفراد ختصص اهلندسة الطبية احليوية بقسم منفصل 
موازيا لباقي أقسام كلية اهلندسة أو اعتباره كشعبة بقسم اهلندسة الكهربائية وذلك حرصا علي أن يكون القرار نابعا ومبنيا علي رأي القاعدة 

امليدانية.
يسخر ختصص اهلندسة الطبية الفيزياء والكيمياء والرياضيات وأساسيات اهلندسة لدراسة األحياء أي اجلسم البشري للوصول إىل مراحل متقدمة 
يف دراسة هذا اجلسم ودراسة األمراض اليت يواجها للعمل على توفري سبل أفضل لصحة جيده واملساعدة على معاجلة هذه األمراض. يشمل ختصص 
اهلندسة الطبية احليوية اهلندسة الكهربائية الطبية Bioelectrical Engineering واليت تشمل بدورها علي علم اإلشارات الكهربائية احليوية 
احليوية  امليكانيكية  اهلندسة  أيضا  يشمل   .Bio electromagnetics احليوية  الكهربائية  التأثريات  وعلم   Bio electromagnetism
Biomechanical Engineering واليت تضم علم امليكانيكا احليوية Biomechanics وهذا العلم يدرس حركة وطبيعة انتقال املواد احليوية 
العلم يف معاجلة اختالل احلركة عند اإلنسان وكذلك  داخل جسم اإلنسان وعلم ميكانيكا احلركة احليوية Bio transport وخيتص هذا 
التحميل واإلجهاد علي العظام وتوزيع وحساب القوي املؤثرة عليها. وخيتص بدراسة وتطوير األجهزة التعويضية يف املفاصل. تعترب هندسة املواد 
املستخدمة يف  واملواد  التعويضية  واألسنان  باألسنان  املواد اخلاصة  والذي يشمل هندسة  التخصص  البوليمرية شقا من هذا  واملواد  احليوية هندسة 
بإجياز  القول  ميكن  الصناعي.  والقلب  والصمامات  والشرايني  لألوردة  الدعامات  صناعة  يف  املستخدمة  واملواد  األسنان  وحشو  الصناعية  األسنان 
واهلندسة  واحلاسبات  والقوي  االتصاالت  املختلفة  بشعبها  الكهربائية  اهلندسة  ختصصات  منها  ختصص  من  أكثر  بني  جيمع  التخصص  هذا  أن 
امليكانيكية واهلندسة الطبية إخل.... األمر الذي يوحي بأن هناك بعض املقررات الدراسية تكون مشرتكة بني هذا التخصص وباقي التخصصات 
اهلندسية. يطفو علي سطح املؤسسات املعنية بهذا التخصص خالفا حول حتديد هويته وحملاولة حسم هذا األمر حناول أن نصل معا الي اإلجابة علي 

السؤال؛ هل ختصص اهلندسة الطبية احليوية ينفرد بربنامج )قسم( خاص به أم يكون شعبة من شعب قسم اهلندسة الكهربائية؟. 
بناءا علي ما تقدم وحملاولة حسم اجلدل مت طرح موضوع هذا احملور للمناقشة وإبداء الرأي، وقد شاهده ـ جدولي 1 ، 6 ــ حتى اآلن 8647 شخص من 
املرتددين علي املوقع. مت أخذ آراء عدد 791 من املشاركني واملرتددين علي املوقع وكان استطالعهم عبارة عن طلب اإلجابة علي السؤال؛ ما هو أنسب 
اهلندسة  أن ختصص  رأي  منهم   64.10% احملور حوالي  هذا  اآلراء حول  استطالع  نتيجة  احليوية؟. جاءت  الطبية  اهلندسة  لتخصص  مسار أكادميي 
الطبية احليوية يلزمه قسم خاص به ، ومن بينهم حوالي  %32.74 رأوا أن هذا التخصص يكون شعبة منبثقة من قسم اهلندسة الكهربائية  ورأي 

حوالي %3.16 من املشاركني أن هذا التخصص يلزمه االنتماء الي مسار آخر خبالف اآلراء السابقة كما هو موضح باجلدول رقم 6.
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جدول 6: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول اهلوية األكادميية لتخصص اهلندسة الطبية احليوية

نتائج االستطالع: ما هو أنسب مسار أكادميي لتخصص اهلندسة الطبية احليوية؟

املصوتون 791

%9064.10قسم خاص به

%32232.74شعبة منبثقة من قسم اهلندسة الكهربائية

%1533.16مسار آخر )أذكره من فضلك(

ساهم املشاركون ـ من بينهم خرباء يف ميادين العمل املختلفة ـ ساهموا بآرائهم حملاولة الوصول الي حل إلشكالية هوية ختصص اهلندسة الطبية 
احليوية األكادميية ونوجز فيما يلي آراء البعض وما مت التوصل إليه خبصوص هذا احملور:

• ذكر بعض املشاركني أنه من األفضل ان يكون هذا التخصص ختصصا منفردا بذاته ) قسم( نظرا ألن هذا التخصص حيتوى على العديد من 	
املقررات املتنوعة وال جيب اضافته اىل أي قسم آخر سواء كهرباء او ميكانيكا او أي شيء آخر نظرا لكثرة علومه.

• فضل البعض ان يتم اعتبار هذا التخصص شعبة من شعب قسم اهلندسة الكهربائية حتى يتم وضع اساس قوى للطالب على ان يتم التشعب 	
فى آخر عامني دراسيني. علي سبيل املثال يوجد ختصص اهلندسة الطبية بكلية اهلندسة جبامعة امللك عبد العزيز على أنه شعبة ضمن قسم 
التخصصات  لتعدد  أن يكون قسما منفردا  أنه جيب  أرى  التخصص   ما ذكر من معلومات عن  بالرغم من ذلك وحسب  الكهربائية.  اهلندسة 

املرتبطة به.
• عرض فريق ثالث من املشاركني بأنه ميكن ان يكون ختصص اهلندسة الطبية احليوية قسما منفصال اذا توفرت مجيع املستلزمات من الكادر 	

التدريسي واملختربات واملقررات الدراسية وما الي ذلك. كما ميكن ان يكون شعبة من شعب قسم اهلندسة الكهربائية كمرحلة اوىل كونه 
األقرب اىل ختصص اهلندسة الكهربائية ومن ثم يستقل به كقسم منفصل مستقبال.

• علل بعض املشاركني تأييدهم  بان يكن هذا التخصص قسما مستقال الي كونه جماال يتصف بالتطور والتقدم  السريع وكونه خيدم الطب 	
واالنسان بالعلوم اهلندسية وأن اهلندسة الطبية واألجهزة تشمل هيدروليك وميكانيكا وكهرباء وإلكرتونيات وضوئيات وكمبيوتر فنجد 
أن اجلهاز الطيب جامع للعديد من الرتكيبات يف وقت واحد فيجب أن يكن قسم بذاته ويشارك فيه اجلميع كما سيكون لألطباء مشاركة 

عالية فيه.
احملور السادس: املقررات الدراسية لتخصص اهلندسة الطبية احليوية بني النظرية والعملية

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=65777

اهلدف العام: بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.
اهلدف من هذا احملور: حتديد هوية ختصص اهلندسة الطبية احليوية من حيث كونها شعبة منبثقة من قسم أم قسم بذاته مبؤسسات التعليم اهلندسي.

اتضح من تواصل ومناقشة املشاركني أن هذا التخصص مهم لكل من اجملتمع وسوق العمل وي حاجة إليه كما تبني أن غالبية املشاركني يروا 
أن مؤسسات التعليم اهلندسي هي األنسب الحتضان هذا التخصص. وأيضا تبني أنه يناسب اجلنسني الذكور واإلناث علي السواء. هذا باإلضافة الي 
اعتبار هذا التخصص قسما منفصال بذاته. إن طبيعة دراسة ختصص اهلندسة الطبية احليوية كغريه من التخصصات اهلندسية تتصف بكونها 
جتمع بني الدراسة النظرية والدراسة العملية وحرصا علي أن يكون القرار نابعا ومبنيا علي رأي القاعدة امليدانية واالستفادة من اخلربات امليدانية 
يتم دراسة هذين الشقني ونسبة كل منهما حملاولة اإلجابة علي السؤال؛ ما هي أنسب نسبة للشق العملي بالدراسة األكادميية لتخصص اهلندسة 

الطبية احليوية؟.
بناءا علي ما تقدم وحملاولة حسم اجلدل مت طرح موضوع هذا احملور للمناقشة وإبداء الرأي، وقد شاهده ـ جدولي 1 ، 7 ــ حتى اآلن 11456 شخص من 
املشاركني. مت أخذ آراء عدد 996 من املشاركني واملرتددين علي تلك الصفحة وكان استطالعهم عبارة عن طلب اإلجابة علي السؤال؛ ما هي أنسب 
نسبة للشق العملي بالدراسة األكادميية لتخصص اهلندسة الطبية احليوية؟. جاءت نتيجة استطالع اآلراء حول هذا احملور حواىل %59.54 منهم رأوا 
أن الشق العملي بدراسة  ختصص اهلندسة الطبية احليوية يلزم أن يكون حوالي %40 ، ومن بينهم حوالي  %31.02 رأي هذه النسبة تكون حوالي 

النسبتني السابقتني كما هو موضح باجلدول رقم 7. النسبة تكون خالف  %9.44 من املشاركني أن هذه  %30 ورأي حوالي 
جدول 7: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول هوية املقررات الدراسية لتخصص اهلندسة الطبية احليوية

نتائج االستطالع: ما هي أنسب نسبة للشق العملي بالدراسة األكادميية لتخصص اهلندسة الطبية احليوية؟

املصوتون 996

%59359.54حوالي 40%

%30931.02حوالي 30%

%949.44نسبة أخري )أذكرها من فضلك(
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ساهم املشاركونـ  من بينهم خرباء يف ميادين العمل املختلفةـ  بآرائهم حملاولة الوصول الي حل إلشكالية تأرجح خصائص املقررات الدراسية لتخصص 
اهلندسة الطبية احليوية بني النظري والعملي وفيما يلي آراء البعض وما مت التوصل إليه خبصوص هذا احملور:

ملا كان أي فرع هندسي مبين على العلم وعلى اجلانب النظري أواًل كأساس ملا هو تطبيقي يف أي دولة تريد فعاًل بناء جمتمعها. اذا اجلانب النظري 	•
واالستفادة من جتارب االمم االخرى يف هذا اجملال ثم البذل للحصول على املعلومة ثم تطبيقها. هناك جانب مهم جدا تتبعه االمم االخرى قبل اي عمل 
سيقمون به وهو النظر اىل جتارب الشعوب يف هذا اجملال واىل خطوات تنفيذه واىل ما وصلوا اليه وكيف وعودة اىل املوضوع االصلي أرى ال حدود وال 
نسبة يف حياة أي مبدع أو عامل من اجلانب النظري أو العملي والسعي والتعلم من جتارب االخرين بكل الطرق أما يف سنوات الدراسة فيجب تطبيق 
كل ما يتم تدريسه واذا تعذر ذلك لعدم توفر املخابر اجملهزة حاليًا فيكون بإيفاد الدارسني يف أخر الفصل الدراسي اىل احد خمابر اجلامعات املعروفة 

او أي جهة لتطبيق ما مت دراسته واالطالع على اجلديد.
ال بد أن يؤخذ يف احلسبان نسبة كل من شقي العملي والنظري عند وضع اخلطط الدراسية وذلك حيت ال جيور شق علي آخر كما جيب أن يؤخذ 	•

يف احلسبان متطلبات احلصول علي درجة البكالوريوس مبا يوائم وتلبية متطلبات سوق العمل.
العلمية واملعامل و خالفه. هنا يأتي 	• واملناهج  املالي ودراسات اجلدوى  بالدعم  املال والصناعة علي هذا اجملال وليتقدموا  البعض إشراك رجال  عرض 

أو معهد أخريا كفانا صرف  العلمية والدولة بتقديم الضمانات والتسهيالت لنجاح املشروع واملساعدة يف أن يكون املشروع قسم  دور املؤسسات 
وختريج دفعات ليستفيد بها رأس املال دون حتى أن يقول للدولة حتى شكرا ال بل يريد املزيد باجملان وال يريد حتى االنفاق علي تطوير الكوادر. 
ونوه البعض مبا حيدث ببعض الدول مثل دول شرق اسيا أو منور اسيا تلك الدول اليت خرجت بعد احلرب العاملية الثانية فقرية ومنهارة بكل املقاييس 
معظمها ناجته احمللي من الزراعة الفقرية فقط وكوريا واندونيسيا وماليزيا والصني بالعلم املوجه اصبحت دواًل متقدمة نظرا ألن هناك نهج متبع 

وسياسة مفهومة ال جامعات خترج عاطلني عن العمل جبدارة او اداريني خلف املكاتب ال يديرون شيء. 
هذا التخصص يف غاية األهمية ولكن ال يوجد أحد يف الدول العربية يهتم بهذا األمر إال القليل نظرا لالعتماد على ما سوف يصنعه الغرب لشرائه 	•

عند  مثنه  ليدفع  العادي  للمواطن  النهاية  يف  ليصل  العربية  الدول  داخل  لبيعه  املستوردين  قبل  من  املضاعفة  األضعاف  مثنه  تفوق  خيالية  مببالغ 
الكشف يف عيادة خارجية عند أي طبيب أي يف النهاية املظلوم هو املواطن العربي البسيط.

يف بعض الدول العربية يوجد انفصام بني خطط التعليم والواقع العلمي والتعليمي واالجتماعي للمجتمع وكأن القائمني على اخلطط الدراسية 	•
من  جيوش  لتخرج  شعوبها  وخري  نهضة  العربية  الدول  ارادت  اذا  الوحيد  السبيل  هو  واملتخصص  املوجه  التعليم  خاصة  فكرية  كهوف  يف  يعيشون 

املتخصصني لرفد مصانعها ومراكز احباثها. كما جيب ان يكون هناك ترابط بني العلمي والنظري.
اذا كان ممكنا يكون هناك دمج عميق بني العملي والنظري أو يكون اجلزء العملي يشرح و يوضح بشكل منفصل عن احملاضرات أي اذا 	•

كان هناك جتربة مثال فإنها تشرح شرح نظري تفصيلي خاص بها و ال يكتفى بالشرح النظري يف احملاضرات ألن ذلك الشرح النظري التفصيلي 
للتجربة من أقوى ما يركز و يثبت املفاهيم املرجوة من اجلزء العملي وقد كنت أعاني جدا يف اجلامعة من بعد العملي عن النظري وهو الشيء الذي 

ينبغي أن حيصل عكسه يف كليات اهلندسة.
احملور السابع: الشق العملي بتخصص اهلندسة الطبية احليوية بني االستقالة والشمولية

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=66369
اهلدف العام: بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.

اهلدف من هذا احملور: حماولة حل مشكلة الشق العملي لتخصص اهلندسة الطبية احليوية هل يكون جزءا مستقال يف تطبيقه أو مدمج مع الشق 
النظري.

أن  يروا  املشاركني  غالبية  أن  تبني  كما  العمل  اجملتمع وسوق  من  مهم لكل  التخصص  هذا  أن  املوقع  علي  املرتددين  وتواصل  تفاعل  من  اتضح 
مؤسسات التعليم اهلندسي هي األنسب الحتضان هذا التخصص وأن هذا التخصص يناسب اجلنسني الذكور واإلناث ورجحوا كون هذا التخصص 

قسما منفصال بذاته واالهتمام باجلانب العملي علي أن يكون حوالي %40 وهذا رأي غالبية اخلرجيني املشاركني.

مت مناقشة ـ يف هذا اجلزء ـ كيفية تدريس الشق العملي ملقررات هذا التخصص من حيث تدريسها وممارستها كمقررات عملية منفصلة وقتيا عن 
نظريتها من املقررات النظرية أم جعل الشقني النظري والعملي كمقرر واحد يشتمل علي الشقني وخيصص هلما وقتا واحدا. تبني أن هناك أسلوبان 
لتدريس الشق العملي باملؤسسات التعليمية وهما؛ اعتبار كل من الشقني العملي والنظري كمقرر منفصل عن اآلخر وكل جزء له حصته الوقتية 

احملددة له مع تكامل اجلزأين، أو اعتبار الشقني العملي والنظري كمقرر واحد يشتمل بداخله علي اجلزء العملي وهلما حصة وقتية واحدة.

بناءا علي ما تقدم وحملاولة حسم اجلدل ملا فيه مصلحة العملية التعليمية ورفع كفاءة اخلريج مت طرح موضوع هذا احملور للمناقشة وإبداء الرأي، 
وقد شاهده ـ جدولي 1 ، 8 ــ حتى اآلن 2642 شخص من خرجيي خمتلف ختصصات التعليم اهلندسي مبا يف ذلك ختصص اهلندسة الطبية احليوية. 
مت أخذ آراء عدد 217 من املرتددين علي املوقع وكان استطالعهم عبارة عن طلب اإلجابة علي السؤال؛ ما هي أنسب طريقة لتدريس الشق العملي 
بالدراسة األكادميية لتخصص اهلندسة الطبية احليوية؟. جاءت نتيجة استطالع اآلراء حول هذا احملور حواىل  %61.75 منهم احناز الي اعتبار الشقني 
العملي والنظري كمقررين منفصلني ومتكاملني كما هو  الشقني  أن  املشاركني  %38.25 من  العملي والنظري كمقرر واحد بينما اعترب 

موضح باجلدول رقم 8.

جدول 8: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول هوية طريقة تدريس الشق العملي لتخصص اهلندسة الطبية احليوية
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نتائج االستطالع: ما هي أنسب طريقة لتدريس الشق العملي بالدراسة األكادميية لتخصص اهلندسة الطبية احليوية؟

املصوتون 217

%13461.75اعتبار الشقني العملي والنظري كمقرر واحد

%8338.25اعتبار الشقني العملي والنظري كمقررين منفصلني ومتكاملني

ساهم املشاركون ـ من بينهم خرباء يف ميادين العمل املختلفة ـ ساهموا بآرائهم حملاولة الوصول الي حسم استقاللية ومشولية الشق العملي ملقررات 
ختصص اهلندسة الطبية احليوية ونوجز فيما يلي آراء البعض:

 طرح بعض املشاركني فكرًة تتضمن باختصار تغليب اجلانب العملي على كل املقررات النظرية ألن اجلانب العملي يسهل وييسر فهم 	
اعقد النظريات وتكامل الفهم مع اتقان العمل الفاعل باليد وعرضوا أن سوق العمل ال يريد مهندسي مكاتب واداري الغرف واالجتماعات واللجان 
ألن هذا ال يصب يف تقدم الدول وكذلك اصحاب الكالم ال مكان هلم يف الدول اليت تريد رفعة وتنمية من هذه الفكرة تنطلق للتعليم املوجه املباشر 

كما فعلت دول منور أسيا.
 العلم 	 باليسر..  باجملان وال  ليس  العلم   ... لذلك  الالزم  املال  إلجناحها وتقديم  والسعي  التعليم  ثورة يف  البعض بفكرة دعم وتفعيل  خرج 

كاحلق يؤخذ بالقوة واملثابرة والعزم والفكرة هي دمج الناحية العملية بالنظرية وليس العكس يعين مثاًل جهاز تصوير حديث للشرايني وأوردة 
الدم يرينا كل شرايني اجلسم وما بها من انسدادات. االجهزة الداعمة للهيكل العظمي وتقنية االطراف الصناعية والتطور املذهل احلاصل يف هذا 
اجملال... فيكون االطالع على الناحية العملية بشكل ميداني أواًل اجدى من االشارة بوسائل االيضاح والرسوم هذه خالص زمنها وىل بال رجعة. 
ثم العودة وتفصيص ما كان وطلع عليه الدارس وكل ما انتقلنا بالدارس اىل نقطة اعمق عاد واطلع ميدانيًا ليبلور شرح احملاضرات النظرية اليت 

كان وتالقها سابقًا ثم االنتقال اىل نقطة اعمق فالتالي وهكذا.
احملور الثامن: التدريب الصيفي العملي امليداني لتخصص اهلندسة الطبية احليوية قبل التخرج

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=66408
اهلدف العام: بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.

اهلدف من هذا احملور: حماولة تقييم أهمية التدريب الصيفي العملي امليداني أثناء الدراسة وقبل التخرج وكيفية تنفيذه.
سوف يتم مناقشة أهمية التدريب الصيفي العملي امليداني أثناء الدراسة وكيفية تنفيذه وحماولة اإلجابة علي األسئلة؛ ما أهمية التدريب الصيفي 
العملي امليداني قبل التخرج لتخريج مهندس ختصص هندسة طبية حيوية؟، كيف يتم التدريب الصيفي أثناء الدراسة؟، أين يتم التدريب الصيفي 

أثناء الدراسة؟، كم املدة الالزمة لذلك التدريب الصيفي قبل التخرج؟، وهل يتم ذلك أثناء اإلجازات الصيفية أو يف أي فرتات أخري؟.
بناءا علي ما تقدم وحملاولة حسم اجلدل ملا فيه مصلحة العملية التعليمية ورفع كفاءة اخلريج مت طرح موضوع هذا احملور للمناقشة وإبداء الرأي، 
مت أخذ آراء عدد 739 من املشاركني واملرتددين علي تلك الصفحة  املوقع.  علي  املرتددين  من  شخص   6933 اآلن  حتى  ــ  وقد شاهده ـ جدولي 1 ، 9 
وكان استطالعهم عبارة عن طلب اإلجابة علي السؤال؛ ما هي عدد الفرتات املناسبة للتدريب الصيفي العملي امليداني باإلجازات الصيفية ؟. جاءت 
نتيجة استطالع اآلراء حول هذا احملور حوالي  %53.59 منهم احناز الي اعتبار عدد فرتات التدريب فرتة واحدة )ملدة شهرين( بينما اعترب 25.03 % من 
املشاركني أن عدد فرتات التدريب فرتتان )شهران لكل فرتة( وأعترب حوالي %21.38 من املشاركني أن عدد فرتات التدريب تكون ثالث فرتات 

)شهران لكل فرتة( كما هو موضح باجلدول رقم 8.

جدول 9: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول فرتات التدريب الصيفي العملي امليداني باإلجازات الصيفية

نتائج االستطالع: ما هي عدد الفرتات املناسبة للتدريب الصيفي العملي امليداني باإلجازات الصيفية ؟

املصوتون 739

%39653.59فرتة واحدة )ملدة شهرين(

%18525.03فرتتان )شهران لكل فرتة(

%15821.38ثالث فرتات )شهران لكل فرتة(

ساهم املشاركون بآرائهم حملاولة الوصول الي فرتات مناسبة للتدريب الصيفي العملي امليداني أثناء الدراسة بتخصص اهلندسة الطبية احليوية ونوجز 
فيما يلي آراء البعض وما مت التوصل إليه خبصوص هذا احملور:

ال أحد ينكر ان التدريب قبل انتهاء املرحلة التعليمية للبكالوريوس امر هام وهام جدا ، نظرا ألن االنسان يدرك من خالله االرتباط الوثيق بني اجلانب 	•
النظري واجلانب العملي ، كما ان التدريب يزيل عن املهندس حديث التخرج الرهبة من التواجد يف احلياة العملية.

• يتم التدريب الصيفي أثناء الدراسة اما عن طريق الكلية يف املعامل املعدة لذلك أو بتوفري معدات معينة يتدرب عليها الطالب أو بالتنسيق مع 	
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مؤسسات سوق العمل ذات العالقة مثل الشركات اليت تصنع تلك املعدات او يف املصانع اليت ترتبط بذلك القسم. ويؤكد البعض علي أنه البد أن 
يكون لتدريب خارج جدران املؤسسة التعليمية. وطرح طرف ثالث بأنه البد أن يكون التدريب داخلي وخارجي أي فرتة داخل الكلية وبعد ذلك 
يتم االنتقال الي مواقع حيوية فعالة بسوق العمل لكي يتم الربط بني التدريب الداخلي واخلارجي أحيانا تكون هناك استفسارات بداخل عقل 
كل طالب او متدرب ال يكفي التدريب الداخلي لفهمها ومعر فتها ولكن بعد اخلروج والتدريب احلقيقي يف مواقع عاملة يكون هناك اجابة 

لكل سؤال فتكون الفائدة أكرب واعمق.
• فضل بعض املشاركني أن يكون التدريب تدريبا مستمرا مثلما يتم مع االطباء يف املستشفيات واملؤسسات الصحية.	
• يوجد 	 فهل  التدريب:  لذلك  مناسب  موقع  تتطلب  احليوية  الطبية  اهلندسة  كتخصص  لكن  و  التخرج  حديثي  املهندسني  جلميع  مهم  التدريب 

شركات متخصصة ممكن أن يستفاد منها يف تأهيل أولئك املهندسني أو االعتماد على معاهد البحوث اخلاصة باهلندسة الطبية. و لكن على 
األقل أن مل يوجد مكان مهيئ لصقل مهارات اخلرجيني اجلدد من هذا التخصص فقد ميكن ابتعاثهم للتدريب ملدة حمددة )سنة مثاًل( مع حتديد 

برنامج حيقق االهداف املرجوة من تدريبهم بتلك الشركات املتخصصة.
• الدراسة كل منها مثانية 	 الزاميه خالل فرتة  التخرج ال تقل عن ثالث فرتات  التدريب الصيفي قبل  املدة الالزمة لذلك  رأي بعض املشاركني أن 

أسابيع. وأضاف آخرون أن يكون التدريب فرتتان كل منهما شهران ويكون يف آخر سنتني دراسة
• يتم ذلك بالطبع أثناء اإلجازات الصيفية، الن الطالب يف الكليات العملية اثناء الفرتة الدراسية ال جيد وقت.	
• طالب البعض بالعمل علي ربط املؤسسات التعليمية مبؤسسات سوق العمل العملية سواء كان يف التدريب او مشاريع التخرج وذلك عن طريق 	

مزيدا من التنسيق بني اجلانبني.
التدريب من اهم العوامل لنجاح الدارس وخاصه يف جمال التقنية يف هذا التخصص املذكور ويف مجيع التخصصات واجلميع يعلم ان التدريب املتبع 	•

كما  هنا  املقصود  التدريب  عام  بشكل  ولالمة.  للمجتمع  وبتالي  للفرد  املطلوب  املستوى  اىل  الوصول  يف  الرئيسي  السبب  هو  املتقدمة  الدول  يف 
تفضل بعض االخوان التدريب الفعلي وهو املتصل مبحاكاة الوقع احلقيقي وليس بتطبيق معادله او قانون داخل املخترب هذا يفضي اىل نظره قاصره 
وتعليم حواسي حمدود وغري متوفر به تغذيه راجعه يستفاد بها اذا وضع الفرد على احملك داخل ساحة الواقع التدريب عمليه مشوليه كبريه وليس 
بسهل ان تدرك من اي فرد ونتذكر هنا بعض الدول يف أوربا الشرقية وروسيا ان صح التعبري كيف وصلت يف حقبه من احلقب اىل اعلى مستوى 
التقنية قبل ظهور الوحش الصيين وكان اعتمادها يف تلك احلقبة على الوضع الفعلي للتدريب ونقل اخلربة وليس ما نالحظه هنا يف عاملنا من ان 
نقل اخلربة والتدريب يضع له عوامل مبطنه منها املادة واليت تكون اهلدف االساسي للمدرب او للمنشاة اليت تقوم بتدريب حبيث اذا ملا تتقاضى املبالغ 
املادية وحتقق االهداف غري الواضحة للفرد منها عدم تفوق التلميذ على معلمه فهذا كله راح يوصل بالفرد التقين او باخلربة والتدريب بشكل عام 
اىل نهاية معروفه ومعلومة - مجيع من حيملوا شهادات عليا وخربه يف اي جمال نالحظ جلوسهم على مكاتبهم ويتفننوا يف وقت احملاضرات ووقت 
التنظري هذا كله ال ميكن ان يصل بالفرد الذي يرغب التدريب اىل ما يرغب به وذلك نالحظه كثري تتجسد املشكلة يف املؤسسات املشرفة واليت 
انيط بها التأهيل ولرفع مستوى اخلربة يف احلقيقة خرجت عن موضوعي ولكن وجدت نفسي اكتب وللعلم فقط الكالم يف هذا املوضوع طويل 
اذا اردنا الوصول اىل الغاية وللعلم فقط يقع على املنتديات اهلندسية بعض املسئولية للطالع مبا نصبت من اجله يبقى ان ندرك ان التدريب ونقل 

اخلربة امانه فقط اسف للخروج واسف للتطويل.

النظرية 	• الدروس  مع  يتواصل  لكي  كاملة  الصيفية  العطلة  يف  التدريب  يكون  ان  وجيب  االختصاصات.  لكافة  جدا  مفيد  العملي  التدريب 
ويفضل ايضا الزيارات امليدانية للمنشاة ذات االختصاص لرتسيخ املعلومات النظرية بالعملية مع التقدير

جيب ان يوىل التدريب بعني االهتمام تبعا للنقاط التالية:	•
 اختيار جمموعات من الطالب و عمل استبيان حسب ما يقرتحونه او يرونه و ذلك حسب استيعابهم ملواد القسم.	
 اختيار جمموعة من الشركات العاملة يف اجملاالت الطبية )الشركات املعنية مبجال اهلندسة الطبية( حبيث يتم معرفة قدرتهم على استيعاب 	

طالب اهلندسة الطبية ضمن برنامج تدرييب متكامل.
 وممكن ان يكون التدريب بعد ان يتعرف الطالب على االختصاص و األساسات بالسنة األوىل و الثانية.	
 بعد ذلك و حسب امكانية الشركات املتعاونة ان يدخل هذا الطالب بربنامج تدريب صيفي ومرفق هذا الربنامج مع جلسات عمل دورية 	

ممكن يوم او يومني باألسبوع او بأيام العطل من اجلامعة .
 الربنامج الصيفي يكون برنامج من البداية و يوضع سجل خاص للطالب حيتوي على املستويات التدريبية اليت قام باجتيازها و بعد كل 	

تدريب صيفي ممكن عمل اختبار بسيط لتقييم مستوى التدريب و يتبع باستبيان لتدارك األخطاء اليت ممكن ورودها.
 بعد التخرج من املمكن ان تقوم الشركة اليت مت التدريب الصيفي لديها ان تتبنى الطالب و تتابع معه كموظف لديها.	

احملور التاسع: التدريب النوعي امليداني لتخصص اهلندسة الطبية احليوية بعد التخرج
http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=66612

اهلدف العام: بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.
اهلدف من هذا احملور: حماولة تقييم أهمية التدريب النوعي امليداني بعد انتهاء الدراسة أي بعد التخرج وكيفية تنفيذه.

اتضح من املشاركات بهذه احملاور أن هذا التخصص مهم لكل من اجملتمع وسوق العمل كما تبني أن غالبية املشاركني يروا أن مؤسسات التعليم 
اهلندسي هي األنسب الحتضان هذا التخصص. وأيضا تبني أنه يناسب اجلنسني الذكور واإلناث علي السواء. هذا باإلضافة الي اعتبار هذا التخصص 
قسما منفصال بذاته واالهتمام باجلانب العملي علي أن يكون حوالي %40 وهذا رأي غالبية اخلرجيني املشاركني مع االهتمام بالتدريب الصيفي 
العملي بامليدان أثناء الدراسة. كما هو معلوم لدي الكثريين أن هناك نوعان من التدريب األول أثناء الدراسة أي قبل التخرج علي أن يكون بامليدان 
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وهو ما مت مناقشته معكم باحملور الثامن والثاني بعد التخرج ويكون بامليدان أيضا وهو ما نود أن نناقشه يف هذا احملور. سوف نناقش معا مدي أهمية 
التدريب النوعي امليداني بعد انتهاء الدراسة أي بعد التخرج وكيفية تنفيذه وحماولة اإلجابة علي األسئلة؛ ما أهمية التدريب النوعي امليداني بعد 
التخرج ملواءمة خريج ختصص اهلندسة الطبية احليوية ملتطلبات سوق العمل؟، كيف يتم التدريب النوعي بعد التخرج؟، أين يتم التدريب النوعي 

بعد التخرج ؟، كم املدة الالزمة لذلك التدريب النوعي بعد التخرج؟، وما هي جهة اإلشراف عليه؟.
 3112 ــ حتى اآلن   10  ،  1 الرأي، وقد شاهده ـ جدولي  بناءا علي ما تقدم وحملاولة رفع كفاءة اخلريج مت طرح موضوع هذا احملور للمناقشة وإبداء 
شخص من املرتددين علي املوقع. مت أخذ آراء عدد 427 منهم وكان استطالعهم عبارة عن طلب اإلجابة علي السؤال؛ ما مدي أهمية التدريب النوعي 
امليداني للخريج بعد التخرج؟. جاءت نتيجة استطالع اآلراء حول هذا احملور حواىل  %82.20 من املشاركني اعترب أن التدريب النوعي امليداني للخريج 
بعد التخرج مهم جدا ورأي حوالي %15.93 منهم أن هذا النوع من التدريب مهم الي حد ما بينما حوالي %1.87 من املشاركني احنازوا الي أنه عري مهم 

كما هو موضح باجلدول رقم 10.
جدول 10: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول مدي أهمية التدريب النوعي امليداني للخريج بعد التخرج

نتائج االستطالع: ما مدي أهمية التدريب النوعي امليداني للخريج بعد التخرج؟

املصوتون 427

%81.87عري مهم

%6815.93مهم الي حد ما

%35182.20مهم جدا

ساهم املشاركونـ  من بينهم خرباء يف ميادين العمل املختلفةـ  ساهموا بآرائهم حملاولة تقييم التدريب النوعي امليداني خلريج ختصص اهلندسة الطبية 
احليوية بعد التخرج ونوجز فيما يلي آراء البعض وما مت التوصل إليه خبصوص هذا احملور:

• أفاد بعض املشاركني أن التدريب النوعي امليداني خلريج ختصص اهلندسة الطبية احليوية بعد التخرج يف مؤسسات العمل ذات العالقة مثل 	
وحدات األشعة كافه ووحدات الغسيل الكلوي ومعامل التحاليل ومعامل البحث العلمي وما شابه ذلك.

• فرتة التدريب ما بعد التخرج هي لسرب وتعميق ما تعلمه الدارس باملؤسسات التعليمية فيما سبق بطريقة سلسة حرفية خالية من التعقيد وخالية 	
من جو االمتحانات والعالمات والرتكيز بشكل أكثر على اختصاص الدارس بشكل مركز. هنا نقطة هامة جدًا جيب أن نعمق فكرة البحث 
العلمي بعد التخرج ال جيب أن ينفصل أي مزاول ألي من فرع العلم عن التوقف عن البحث والدراسة باختصاصه الذي أحبه ويرى انه مبحل اهتمام 

دولته ورعيتها ودعمها له ماديًا وهو األساس ومعنويًا وهي القاعدة.

	• The training for new members should be internal in the educating site itself first then outside of it, having multiple 
ways of experience handling...am I right?!

• جيب أن يتم التدريب عن طريق التعاون بني مؤسسات سوق العمل والشركات ومعاهد البحث و الكليات و ذلك من اجل رفع كفاءة اخلرجني و 	
رفع مستوي الشركة. التدريب جزء أساسي لربط املفاهيم النظرية لبيت حتصل عليها الطالب مبا مطبق على أرض الواقع وخصوصًا تكنولوجيا 

التصنيع واالستخدام بشرط ان يكون التدريب ممنهج و ذو مدة كافية وخيضع لتقييم نهائي ملدى االستفادة.
• هذا املوضوع مهم بالنسبة للخرجني ألنه ينتقل بهم من مرحلة الدارسة اىل مرحلة العمل واالبداع والتألق. كما أن مسألة التدريب يف منطقتنا 	

العربية ال تعتمد علي نوع معني من التخصص وفرص التدريب قليلة. مشكلتنا اننا يف الوطن العربي يعتمد تدريبنا علي نوع الفرص اليت تتاح 
لنا وليس لرغباتنا. كما أن التدريب يتم من خالل الشركات املنتجة هلذه املعدات املتطورة ومواكبة التحديثات والتطورات اليت جترى عليها ألنها 

ختص حياة االنسان وممكن للمهندسني اجلدد االستفادة من تراكمات خربات االقدمني واملتخصصني يف هذا اجملال.

احملور العاشر: أهمية وجود نظام شراكة بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل 

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=66697

اهلدف العام: اهلدف العام: بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.
اهلدف من هذا احملور: مدي أهمية ووجود نظام شراكة بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل املعنية.

إلي  البكالوريوس  لدرجة  احليوية  الطبية  اهلندسة  بتخصص  والتدريب  العملي  للشق  بالنسبة  املشاركني  مشاركات  خالل  من  معا  وصلنا  لقد 
االهتمام بالشق العملي باخلطة الدراسية أي أثناء الدراسة، واالهتمام باملعامل وتطويرها، واالهتمام بالتدريب الصيفي املربمج واجلدي أثناء الدراسة، 
واالهتمام بالزيارات امليدانية املنظمة واهلادفة أثناء الدراسة، وحاجة خريج التعليم اهلندسي إلي التدريب النوعي بعد التخرج. ميكن حتقيق وتنفيذ 
ذلك يف حالة وجود شراكة فعالة وجادة بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل املعنية بتخصص اهلندسة الطبية احليوية لتنفيذ كل 
من الشق العملي باخلطة الدراسية املقرتحة والتدريب النوعي بعد التخرج جبدية. نسعي مجيعا حماولة اإلجابة علي السؤال هل يوجد نظام شراكة 
بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل املعنية بتخصص اهلندسة الطبية احليوية علي أرض الواقع )مثلها مثل أي ختصص هندسي آخر( ؟. 
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حملاولة رفع كفاءة اخلريج ودعم تدريب الدارسني واخلرجيني مت طرح موضوع هذا احملور للمناقشة وإبداء الرأي، وقد شاهده ـ جدولي 1، 11 ــ حتى 
اآلن 7203 شخص من املرتددين علي املوقع من خرجيي خمتلف ختصصات التعليم اهلندسي. مت أخذ آراء عدد 530 من املشاركني واملرتددين علي تلك 
الصفحة وكان استطالعهم عبارة عن طلب اإلجابة علي السؤال؛ ما مدي أهمية الشراكة بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل لتنفيذ 
الشق العملي؟. جاءت نتيجة استطالع اآلراء حول هذا احملور حوالي  %78.87 من املشاركني اعترب أن التدريب النوعي امليداني للخريج بعد التخرج مهم 
جدا ورأي حوالي %17.92 منهم أن هذا النوع من التدريب مهم الي حد ما بينما حوالي %3.21 من املشاركني احنازوا الي أنه عري مهم كما هو موضح 

باجلدول رقم 11.
جدول 11: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول أهمية الشراكة بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل

نتائج االستطالع: ما مدي أهمية الشراكة بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل لتنفيذ الشق العملي؟

املصوتون 530

%173.21عري مهم

%9517.92مهم الي حد ما

%41878.87مهم جدا

ساهم املشاركون بآرائهم حملاولة تقييم الشراكة بني املؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل لتنفيذ الشق العملي للدارسني بتخصص اهلندسة 
الطبية احليوية قبل وبعد التخرج ونوجز فيما يلي آراء البعض خبصوص هذا احملور:

أفاد اجلميع بأن هذه الشراكة مهمة جدا جدا بسبب وجود عالقة عضوية قوية بني طريف الشراكة. من املهم أيضا ان يتم الربط بني احلياة العملية 	•
والعلمية معا حتى يتسنى للمهندس ممارسة عمله بفهم اكادميي وعملي. وأضاف البعض بأن هذه الشراكة شبه موجودة بني املؤسسات التعليمية 
ومؤسسات سوق العمل املعنية وميكن القول بأنها بني احلقيقة واخليال، بني النظرية والتطبيق، بني األوراق والواقع امللموس. هذا الربط هام جدا 
لعدة أسباب أبسطها تعريف الدارس باملشكالت القائمة يف الصناعة و توجيه اسلوب تفكري الدارس حنو كيفية حل املشكالت و تعليم الدارس 

أن كل مشكلة هلا أكثر من حل بعضها ميتاز يف جوانب و اآلخر يف جوان أخرى و أنه ال حل كامل مثالي و لكن أفضل احللول بأقل السلبيات. 

جيب ان يكون هناك شراكة بينهم ليطلع اخلريج على آخر واحدث التطورات العلمية من خالل متابعة السوق وكذلك للتعرف املباشر على احدث 	•
ما توصل اليه العلم على النطاق العملي حبيث يتم ربط النظرية بالتطبيق ويكون يف جمال اكرب ففي مثل هذا التخصص ال بد من الربط املباشر 
بني الدراسة واالجهزة املتطورة يف هذا اجملال حيث انه من غري اجملدي ترك الطالب يدرس منهاج قديم بفرتة سنوات الدراسة وخيرج بعدها ليجد نفسه 

يف غابة من التطور ال ميكن ادراكه اال بوقت يفوق سنوات دراسته.
أعتقد البعض أنه ال يوجد شراكة حقيقة وربط فعال بني املؤسسات التعليمية وسوق العمل مثل ما يوجد يف الدول الغربية ولكي حنقق تلك 	•

الشراكة البد من حتفيز الشركات املعنية بالتعاون مع املؤسسات التعليمة لتبنى األفكار والدراسات البحثية اخلاصة بالطلبة مبا خيدم الطرفني.
يعترب البعض ان هذه خطوة مهمة حنو التطور والرقي احلقيقي الذي يبين البلدان من خالل بناء العقول وبرهنوا علي ذلك بأن املهندس عندما يتخرج 	•

ويبدا مشوار حياته العملية ال يتاح امامه تطوير نفسه من اجلانب النظري لكثرة املشاغل واالعمال وبهذه الفكرة يتيح للمهندسني القدماء واجلدد 
امكانية مواكبة التطور من حوهلم لذلك يلزم العمل علي اجناح وحتقيق هذه الشراكة. ربط سوق العمل باملؤسسات التعليمية جيب أن ال يقتصر 
على سوق العمل يف الدولة او املؤسسات التعليمية بالدولة ولكن جيب أن تكون النظرة امشل واعم لتشمل سوق العمل اإلقليمي واملؤسسات 

التعليمية باإلقليم خاصة يف الدول اليت لديها فائض يف املوارد البشرية لكى ختلق هلم فرص عمل على مستوى االقليم وليس القطر فقط.
هذا الرتابط مهم إلجياد وظائف للخرجيني ويسهل توجه الطالب إىل مؤسسات سوق العمل ذات العالقة حسب الرغبة من الطرفني ومن ثم تقليص 	•

لتطوير  املهندسني  نقابة  من  وبإشراف  العمل  سوق  ومؤسسات  التعليمية  املؤسسات  بني  شراكة  نظام  وجود  من  بد  ال  البشرية.  القوي  بني  البطالة 
العملية التعليمية وزيادة كفاءة املهندسني العاملني يف هذا اجملال لتلبية متطلبات سوق العمل.

مراعاة النقاط التالية:	•
	.البد من تفعيل العالقات بني أساتذة اجلامعة وبني رجال الصناعة يف كافة املؤسسات
	 لبد من الرتكيز على اقناع مهندسي ورجال الصناعة بأساتذة اجلامعات ألن الثقة شبه مفقودة واالعتقاد السائد عند رجال الصناعة ان الدكاترة

باجلامعات يف كل وادى يهيمون وليس هلم تصور عما عليه الصناعة سواء مشاكل او عقبات وكل يوم تتأكل هذه الظاهرة فكم مرة حدثت 
مشاكل ومت االستعانة ببعض األساتذة ولكن النتيجة كانت غري جمدية بل غري إجيابية.

	.ال يوجد جتارب عملية وتقاريرها الفنية باجلامعات عن مشاكل واقعية باجملتمع الصناعي املصري
	 اغلب الرسائل العلمية باجلامعات املصرية معلوماتها األساسية والبيانات املرجعية من مراجع غربية او اسيوية وبالتالي نتائجها ال نهتم بها حنن

باحملطات او الشركات .
	.ال ميلك رجال الصناعة موقع متخصص عليه بيان بأساتذة اجلامعات واهتماماتهم العملية والتطبيقية ولذلك هناك حلقة مفقودة
	.أغلب الطلبة يأتون ألماكن التدريب بدون توجيه حريص على مصلحة الطلبة
	.ال يوجد اسهامات قيمة بالسوق تلفت نظر مهندسي الصناعة إال ما ندر
	.املواد واملناهج الدراسية باجلامعات غري موثقة وغري معلومة املصدر واكثر الكتب مع الطلبة جممعة بطريقة بدائية وغالية
	.يسند للبعض تدريس بعض املقررات ـ مثل الربجمة واحلاسب اآللي ـ على سبيل اجملاملة وكثريا ما يتعلم املدرس من الدارس
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	 مطلوب عمل استبيانات ملا حيتاجه رجال الصناعة من املناهج الدراسية اجلامعية وكذلك املطلوب من األساتذة وعقد الندوات احلوارية لتبادل
األفكار ووضع اسس لبناء الثقة.

• رأي بعض املشاركني أنه توجد شراكة بني مؤسسات التعليم اهلندسي ومؤسسات سوق العمل إىل حد ما ولكنها تسري ببطء. فهو يوجد ولكن 	
بشكل بسيط وهو اختياري بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس يف عاملنا العربي بينما يف اخلارج تعتمد اجلامعات على األحباث اليت ختدم سوق 
العمل حبيث أنها تعترب متويل مادي هلا. الرسالة اليت تقوم بها مؤسسات التعليم اهلندسي هي تأهيل طالب اهلندسة لسوق العمل و البحث العلمي 
وحتى يقوى البحث العلمي و يكون نافع البد أن خيدم مؤسسات سوق العمل و عدم ارتباط البحث بالواقع العملي يعطي ضعف للبحث و إذا 
كان البحث العلمي ضعيف أو معدوم فهذا يؤثر سلبا على التأهيل العلمي للطالب مما يؤثر سلبا على مستوى املهندس يف سوق العمل فهي 

دائرة متكاملة إذا حتسن طرف فيها تتحسن األطراف األخرى تبعا له.
• نوه البعض إلي أن مثل هذه األمور جيب أن تتم علي مستوي الوزارات أي حتتاج إلي دعم وقرارات فوقية.	
• رأي البعض أنه لتعزيز التواصل بني مؤسسات التعليم اهلندسي و مؤسسات سوق العمل جيب عمل جلان مشرتكة بني رجال مؤسسات التعليم 	

اهلندسي ومؤسسات سوق العمل يف صورة جمالس استشارية علي مستوي األقسام والكليات علي أن يكون من بني أهدافها حتسني اخلطط 
والربامج واملناهج التدريسية ملواكبة سوق العمل وتنظيم عملية التدريب الصيفي لتكون ذات جدوى. وكذلك العمل علي التعاون مع طلبة 
الدراسات العليا و العاملني يف مؤسسات سوق العمل بالتسهيل هلم واالستفادة من خرباتهم العملية وعمل تعاون حبثي عن طريقهم. كما يلزم 

األمر تنظيم ندوات ومؤمترات علمية وورش عمل بني املؤسستني على مدار العام خللق جو من التعاون املشرتك بينهما.
• يري البعض أنه ال بد من أن تقوم نقابات املهندسني واهليئات املماثلة بهذا الدور وهو دور خلق جو من التعاون املثمر اهلادف بني مؤسسات سوق العمل 	

ومؤسسات التعليم اهلندسي والعمل علي حل املشاكل اليت قد تنشأ بني القطبني. كما ميكن لنقابات املهندسني جتميع متطلبات مؤسسات 
سوق العمل وتغذيتها ملؤسسات التعليم املهندسني.

• يري البعض أنه من الضروري وجود مثل هذه الشراكة بني مؤسسات كل من التعليم اهلندسي وسوق العمل ألنها على املدى البعيد تعد مهندسني 	
ميكنهم العمل مباشرة إذا ما كانت هذه الشراكة مبنية على أسس تؤهل املهندس للعمل يف ختصصات يدعهما وحيتاجها سوق العمل. األمر 

الذي يؤدي إلي احلد من البطالة بني خرجيي التعليم اهلندسي.
• كما أن هذه الشراكة بني مؤسسات القطاعني تؤدي إلي مشاركة مؤسسات سوق العمل على األقل يف حتديد وتوضيح وشرح املواصفات اليت 	

تتطلب خلريج التعليم اهلندسي الذي سوف يعمل بها وان تشارك يف وضع اخلطط واملناهج الدراسية وأن يكون هلا بصمة يف حتديث وتطوير 
التعليم اهلندسي لكي يتناسب مع ما يتطلبه سوق العمل.

• يؤكد بعض املشاركني أنه علي رجال التعليم اهلندسي دور غري مباشر خللق ثقافة ووعي يؤدي إلي ترسيخ مبدأ الشراكة املنشودة. وهذا الدور 	
يتمثل يف العمل علي زيادة وعى الطالب نفسه بدور ومهام كل من املؤسسات التعليمية ومؤسسات سوق العمل وأن هذه املهام متكاملة خللق 
خريج قوي ومنافس. كما جيب زيادة تواصل رجال مؤسسات التعليم اهلندسي مع خرجيي هذه املؤسسات من املهندسني رواد الغد وحثهم علي 

ترسيخ وحتقيق الشراكة املنشودة.
• ربط البعض بني مدي وجود شراكة بني مؤسسات قطاعي التعليم اهلندسي وسوق العمل وبني مدى إرادة الدولة للتفوق الصناعي واخلطو حنو 	

التقدم والتطوير لصناعتها. فعندما يكون هذا يتحقق ذلك. كما أنه خللق جو من الشراكة يتحتم عرض مشاكل ميادين العمل من قطاعات 
رابط  زيادة  إلي  النهاية  يف  تؤدي  حبثية  ونقاط  التخرج  ملشاريع  نواة  وجعلها  اهلندسي  التعليم  مؤسسات  على  واخلدمية  واإلنتاجية  الصناعية 

الشراكة وحل املشاكل امليدانية بسوق العمل. األمر الذي يعمل علي تطوير التعليم اهلندسي أيضا وتطوير املعامل.
احملور احلادي عشر: هيكلة الربنامج واخلطة الدراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=50339
بعد أن توصلنا معا إلي أن طرح موضوع ختصص اهلندسة الطبية احليوية يعترب أمرا هاما وهاما جدا لدراسته وأن خريج التعليم اهلندسي ختصص 
لدرجة  الدراسية  الربنامج واخلطط  “هيكلة  بعنوان:  وهو  املوضوع  هلذا  التالي  احملور  اآلن طرح  العمل، حان  سوق  مطلوب يف  طبية حيوية  هندسة 

بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية«.
اهلدف العام: بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.

اهلدف من هذا احملور:  معرفة البقاء علي السنة اإلعدادية أم ال، سنوات الدراسة اخلمسة )مبا يف ذلك السنة اإلعدادية( لربنامج البكالوريوس كافية أم 
قليلة أم كثرية .

لقد طرح علي هؤالء اخلرجيني مقرتح هيكلة الربنامج الدراسي الذي يتلخص يف أن مدة الدراسة الكلية: مخس سنوات )10 فصول دراسية( عبارة 
عن سنة إعدادية )فصالن دراسيان( ثم أربع سنوات )8 فصول دراسية( باإلضافة الي عدد 3 فرتات تدريب صيفي. عدد الساعات املعتمدة حوالي 175 
يركز  احملور  هذا  املوقع.  علي  املرتددين  من  شخص   10483 حوالي  احملور  هذا  شاهد  وقد  الرأي،  وإبداء  للمناقشة  احملور  هذا  طرح  مت  معتمدة.  ساعة 
علي نقطة مهمة جدا عند البدء يف تصميم أو تعديل أو تطوير أي برنامج من الربامج الدراسية بالتعليم اهلندسي أال وهو وضع اهليكلة للربنامج 
كما ذكر سالفا أي باختصار حماولة اإلجابة علي السؤال؛ هل هذه اهليكلة املقرتحة واملعروضة للمناقشة كافية ومناسبة للوفاء مبتطلبات هذا 
اخلريج؟. مت استطالع أراء عدد 595 من خرجيي التعليم اهلندسي للوصول إلي أنسب هيكلة لربنامج التعليم اهلندسي لدرجة البكالوريوس وبالتالي 
ختصص اهلندسة الطبية احليوية؟ وهل هذه اهليكلة مناسبة لتلبية متطلبات سوق العمل؟. لقد أجري استطالع الرأي خبصوص هذا احملور وكان 
عبارة عن طلب اإلجابة علي أحد األسئلة؛ جيب بقاء السنة اإلعدادية لطلبة كلية اهلندسة؟، جيب إلغاء السنة اإلعدادية لطلبة كلية اهلندسة؟، 
4 سنوات؟. جاءت نتيجة هذا االستطالع  البكالوريوس؟، و جيب ختفيض درجة البكالوريوس إىل  5 سنوات مدة كافية للحصول على درجة  الـ 
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كما باجلدول رقم 12 حيث رأي غالبة املشاركني بأنه جيب البقاء علي السنة اإلعدادية وأن اخلمس سنوات مدة كافية للوفاء مبتطلبات التخرج 
واحلصول علي درجة بكالوريوس اهلندسة. وهذا يتفق ومتطلبات االعتماد األكادميي.

جدول 12: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول  السنة اإلعدادية ومدة الدراسة بربامج التعليم اهلندسي

نتائج االستطالع: هل تؤيد إلغاء السنة اإلعدادية؟ و هل الـ 5 سنوات للبكالوريوس كافية أم كثرية؟

املصوتون 595

%33255.80جيب بقاء السنة اإلعدادية لطلبة كلية اهلندسة 

%7312.27جيب إلغاء السنة اإلعدادية لطلبة كلية اهلندسة 

%29749.92الـ 5 سنوات مدة كافية للحصول على درجة البكالوريوس 

%11218.82جيب ختفيض درجة البكالوريوس إىل 4 سنوات 

ساهم املشاركون من اخلرباء يف ميادين العمل من خرجيي برامج التعليم اهلندسي ذوي املدارس املختلفة وفيما يلي سوف نوجز أهم ما مت الوصل إليه 
خبصوص هذا احملور:

• لقد رأي بعض املساهمني بآرائهم أن السنة اإلعدادية أو التحضريية هي نظام مطبق يف الكثري من اجلامعات العربية والغربية وأيضا اجلامعات 	
احمللية يف اململكة وهي تعترب إعدادا للطالب ملرحلة التخصص وكذلك تطويرا ملستوى الطالب القادم من التعليم الثانوي وبال شك أنها ضرورية 
ولكن من األفضل أن يتم الرتكيز يف هذه السنة على مواضيع الرياضيات و الفيزياء و غريها من مواد السنة التحضريية و اليت تفيد الطالب فيما 

بعد. وهذا يصب يف سلة حتقيق معايري االعتماد األكادميي.
• وأوصي البعض بأن يقوم أعضاء هيئة تدريس من نفس التخصص بتدريس هذه املواد و إن كان ذلك غري متوفر فالبد من حتديد املواضيع يف 	

املقررات بالتفصيل ملن سيقوم بتدريس تلك املقررات.
• الفرصة 	 الطالب  أن يعطى  الضروري  أنه من  ـ  السريع  التكنولوجي  التطور  اهلندسي وبسبب  بالتعليم  التخصصات  ـ بسبب كثرة  البعض  رأي 

السنة  تكون  أن  علي  ـ  الطيب  بالتعليم  االمتياز  سنة  غرار  علي  ـ  سنوات  ست  الدراسة  تكون  أن  وأقرتح  املواضيع  كافة  الستيعاب  الكافية 
السادسة هي للتطبيق العملي فقط مبؤسسات سوق العمل وذلك لتحضري الطالب واعتبارها كفرتة تدريب عملي بعدها يثبت اخلريج بالعمل 

لالخنراط بسوق العمل مباشرة.
• أقرتح من البعض أن يكون مشروع التخرج موضوع مشرتك بني مؤسسة التعليم اهلندسي ومؤسسات سوق العمل.	
• نادي البعض بأن اجلرعة العملية ال تقتصر علي التدريب الصيفي فقط ولكن هناك مقررات عملية صرف جيب أن تتضمنها اخلطة الدراسية.	
• شدد العديد من املشاركني علي االهتمام باجلانب العملي يف الدراسة بكليات اهلندسة كلها وذلك لتخريج مهندس يستطيع أن ينخرط يف 	

سوق العمل يف وقت قصري وذلك بالرتكيز على اجلانب العملي يف الكلية ويف حقل العمل نفسه بنسبة كبرية لتتم االستفادة املرجوة.
• أكد البعض علي أنه جيب أن نزيد من اجلانب العملي ولكن ليس علي حساب اجلانب النظري ألن اجلانب النظري هو أساس التعليم اهلندسي 	

وجيب ال ننسي أن اجلانب العملي يأتي بعد اجلانب النظري كما هو موجود اآلن يف املناهج األملانية واألمريكية واالجنليزية وغريه من املناهج 
األوروبية . وخالصة هذا األمر أن يكون اجلانب العملي يف الكليات اهلندسية مكثفا جدا. 

احملور الثاني عشر: اخلطة الدراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة لتلبية متطلبات العصر
http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=50826

اهلدف العام: بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.
اهلدف من هذا احملور:  دراسة مدي مالئمة اخلطة الدراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة لتلبية متطلبات العصر.

تعين  العصر  ومتطلبات  العصر.  متطلبات  لتلبية  اهلندسة  بكالوريوس  لدرجة  الدراسية  اخلطة  مالئمة  مبدي  واملتعلق  احملور  هذا  للمناقشة  طرح 
متطلبات التقدم العلمي والتكنولوجي ومتطلبات ومعايري االعتماد األكادميي. مت طرح هذه اجلزئية من املوضوع للمناقشة وإبداء الرأي، لالستعانة 
برأي العديد من خرجيي التعليم اهلندسي والذين يعملون بسوق العمل املعين بتخصصات ومبجاالت شيت تشهد وتراقب متطلبات العصر وما حيدث 
التعليم  إلي دول متعددة ومن بينهم من يعمل ببعض مؤسسات  املشاركني ينتمون  أن هؤالء  من تغريات فنية وتكنولوجية ومعلوماتية. كما 
اهلندسي. هذا احملور يركز علي نقطة مهمة جدا لتصميم أو تعديل أو تطوير أي برنامج من الربامج الدراسية بالتعليم اهلندسي أال وهو قياس مدي 

تـأثري متطلبات العصر علي برنامج التعليم اهلندسي.
شاهد هذا احملور حوالي 4392 شخص من املرتددين علي املوقع من خرجيي برامج التعليم اهلندسي ذو املدارس املختلفة ولقد مت استطالع آراء عدد 199 
التعليم اهلندسي لدرجة البكالوريوس مبتطلبات العصر؟. لقد أجري  من بني املشاركني مبناقشة هذا احملور للوصول إلي معرفة مدي تأثر برنامج 
استطالع خبصوص هذا احملور وكان عبارة عن طلب اإلجابة علي السؤال إلي أي مدي التعليم اهلندسي لدرجة البكالوريوس بعيد عن متطلبات 
العصر؟. واختيار أحد اإلجابات التالية: التعليم اهلندسي قريب جدا عن متطلبات العصر، التعليم اهلندسي ليس بعيدا عن متطلبات العصر، التعليم 
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اهلندسي بعيد إلي حد ما عن متطلبات العصر، التعليم اهلندسي بعيد جدا عن متطلبات العصر. لقد جاءت نتيجة هذا االستطالع كما باجلدول رقم 
13 حيث رأي حوالي %38 من املشاركني بأن التعليم اهلندسي ليس بعيدا عن متطلبات العصر بينما رأي حوالي %62 منهم بأن التعليم اهلندسي بعيد 

عن متطلبات العصر.
جدول 13: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول  مدي تلبية برامج التعليم اهلندسي ملتطلبات العصر

نتائج االستطالع: إلي أي مدي التعليم اهلندسي لدرجة البكالوريوس بعيد عن متطلبات العصر؟

املصوتون 199

%2814.07التعليم اهلندسي قريب جدا عن متطلبات العصر 

%4824.12التعليم اهلندسي ليس بعيدا عن متطلبات العصر 

%8844.22التعليم اهلندسي بعيد إلي حد ما عن متطلبات العصر 

%3919.60التعليم اهلندسي بعيد جدا عن متطلبات العصر 

ساهم املشاركون من اخلرباء يف ميادين العمل من خرجيي برامج التعليم اهلندسي ذو املدارس املختلفة وفيما يلي سوف نوجز أهم ما مت الوصل إليه 
خبصوص هذا احملور:

• لقد أكد البعض علي أن من أهم عوامل العصر اليت تؤثر علي التعليم اهلندسي؛ التقدم السريع يف التكنولوجيا وعمق املعرفة ومتطلبات تقنيات 	
سوق العمل ومتطلبات العوملة ومتويل التعليم اهلندسي  ومتطلبات اجلودة واالعتماد.

• أرجئ البعض إلي أن من أسباب بعد التعليم اهلندسي عن متطلبات العصر هو الرتكيز علي اجلانب النظري وقلة الرتكيز علي اجلوانب العملية 	
فاملواد النظرية هامة وال خيتلف اثنان علي ذلك ولكن أن تكون املواد مواد نظرية فقط فيجب أن ال يكون ذلك مبقررات كلية اهلندسة لكي 

تساير تطورات العصر. 
• يف 	 اهلندسي  بالتعليم  والتطبيقي  النظري  اجلانب  بني  العميقة  الفجوة  جتاهل  أو  إنكار  بعدم  اهلندسي  التعليم  علي  القائمني  البعض  ناشد 

الكثري من الدول العربية واإلسالمية - اآلمر - الذي يتطلب وقفة من املسئولني واملهتمني لسد هذا العجز.
• أكد البعض علي أهمية اجلانب األكادميي بالتعليم اهلندسي  فهو من األهمية مبكان حيث ميثل اجلانب املعريف والتفسري العلمي للظواهر 	

يف اجلانب العملي واألسباب واملسببات لعديد من جوانب متطلبات وتطورات العصر.
• أكد البعض علي ضرورة تطعيم اخلطط الدراسية ببعض املقررات النظرية والعملية من خارج التخصص وذلك لتلبية بعض متطلبات العصر 	

اليت تقتضى أن يكون اخلريج مهندسا معدا إعدادا فكريا وجاهزا لتلقى وممارسة العمل اهلندسي يف مجيع جماالت التخصص اليت يفرضها 
سوق العمل وذلك لتلبية متطلبات العصر.

• أكد البعض علي االهتمام باللغة االجنليزية لكونها أحد متطلبات العصر من عوملة والتواصل واملنافسة العاملية.	
• أكد البعض علي االهتمام بتدريس مقررات الرياضيات والعلوم األساسية واحلاسب اآللي لكونهما من متطلبات العصر حيث اجلودة واالعتماد.	
• أكد البعض علي احلرص واالهتمام ببناء اخلريج علي الفهم وعدم احلفظ ومنو ملكة كيفية استخدام القوانني وكيفية استخراج املعلومة 	

واستخدامها.
احملور الثالث عشر: مقررات الرياضيات والعلوم األساسية باخلطة الدراسية املقرتحة
http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=60313

اهلدف العام: بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.
اهلدف من هذا احملور:  الوصول إلي إجابة السؤال الرئيسي هلذا احملور وهو ما هي مقررات الرياضيات والعلوم األساسية الالزمة للخطة الدراسية املقرتحة؟.

للتعليم اهلندسي. يقرتح أن تتضمن اخلطة  الدراسية املقرتحة والالزمة  الرياضيات والعلوم األساسية باخلطة  هذا احملور يتعلق بـمناقشة مقررات 
الدراسية لربامج التعليم اهلندسي املقررات اآلتية من العلوم األساسية اليت حيتاجها الدارس كبنية أساسية وكوسيلة مساعدة تعني الدارسني علي 

التحليل والتصميم وفهم وتفسري الظواهر واملالحظات اهلندسية. هذه املقررات املقرتحة هي:
• فيزياء )1( وفيزياء )2( والكيمياء اهلندسية وتشمل هذه املقررات ما حيتاجه دارسي اهلندسة من أساسيات الفيزياء والكيمياء اهلندسية أي ما 	

يتعلق باحلرارة والكهروستاتيكية واملغناطيسية والضوء .... اخل باإلضافة الي معملي الفيزياء والكيمياء.
• من أساسيات تتعلق باجلرب 	 اهلندسي  بالتعليم  الدارسون  حيتاجه  ما  الثالثة  املقررات  تلك  وتشمل  رياضيات )1( ورياضيات )2( ورياضيات )3( 

اخلطي والتفاضل والتكامل واملتجهات واألعداد املركبة.
• اإلحصاء ونظرية االحتماالت.	
• املعادالت التفاضلية.	
• امليكانيكا اهلندسية.	
• التحليل العددي وطرق احلساب.	
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هذه حوالي عشر مقررات دراسية ملقررات الرياضيات والعلوم األساسية وبفرض أن كل مقرر يلزمه عدد ثالث ساعات معتمدة باإلضافة إلي عدد 
32 ساعة  يكون نصيب الرياضيات والعلوم األساسية باخلطة الدراسية املقرتحة حوالي  والكيمياء  الفيزياء  من  كل  لعملي  معتمدة  ساعة   2
معتمدة من إمجالي اخلطة وهذا الرقم يتفق ومتطلبات االعتماد األكادميي. مت طرح ذلك علي عدد من خرجيي التعليم اهلندسي والذين يعملون 
بشتى ميادين سوق العمل لالطالع والدراسة واملناقشة وإبداء الرأي وتقبل اقرتاحاتهم حنو إضافة أو حذف مقررات أخري من مقررات العلوم األساسية 
يبلغ  والذي  احملور  هذا  دراسة  يف  املشاركني  رأي  استطالع  مت  كما  باملربرات.  مشفوعا  احلذف  أو  باإلضافة  املقررات  تلك  حتتويه  قد  مبا  وكذلك 
عددهم حوالي 290 خريج وذلك للحصول علي إجابة السؤال: هل 32 ساعة معتمدة كافية للرياضيات والعلوم األساسية باخلطة الدراسية املقرتحة؟. 
32  ساعة  %52 احنازوا إلي كون  بينما  قليلة  األساسية  العلوم  ملقررات  معتمدة  ساعة   32 أن  أيدوا   48% وكانت نتيجة االستطالع أن حوالي 
14. مما سبق يتضح من آراء ومشاركات خرجيي التعليم اهلندسي الذين  معتمدة ملقررات العلوم األساسية كافية كما هو موضح باجلدول رقم 
يعملون مبيادين العمل املختلفة أن التعليم اهلندسي يلزمه حوالي 32 ساعة معتمدة للرياضيات والعلوم األساسية. بينما جند أن هناك نسبة ال بأس 
بها رأت زيادة عدد الساعات لتلك املقررات الي حوالي 40 ساعة معتمدة. بذلك تكون هذه النسبة اليت ترتاوح بني %20 و %25 قد نالت رضا اخلرجيني 

العاملني مبيادين سوق العمل وهي أيضا ال تتعارض ومتطلبات االعتماد األكادميي.
جدول 14: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول الساعات املعتمدة للرياضيات والعلوم األساسية املطلوبة باخلطة الدراسية

نتائج االستطالع: هل 32 ساعة معتمدة كافية للرياضيات والعلوم األساسية؟

املصوتون 291

%3214048.11  ساعة معتمدة قليلة. 

%3213446.05  ساعة معتمدة كافية. 

%32175.84  ساعة معتمدة كثرية. 

وفيما يلي نستعرض آراء املشاركني خبرباتهم امليدانية يف هذا اخلصوص:
• رأي بعض املشاركني أن عدد 32 ساعة معتمدة من إمجالي 160 ساعة معتمدة للرياضيات والعلوم األساسية قليلة ويلزم زيادتها وذلك ألن هذا 	

النوع من املقررات يعترب من املقررات األساسية لدارسي العلوم اهلندسية. 
• رأي البعض أن حتليل اإلشارة ضروري للخريج ومن املعروف أن هذا العلم يرتكز على حتليالت فورير وحتويالت ال بالس لذلك فان الدارس بالتعليم 	

اهلندسي جيب أن يدرس هذا النوع من وبالتالي يلزم إدراجه يف برنامج الرياضيات.
• ركز البعض علي ضرورة االهتمام بتحديد حمتويات تلك املقررات ومراجعها خاصة إذا كان القائم بالتدريس ليس من خرجيي التعليم اهلندسي 	

والرتكيز علي اختيار املراجع والكتب الدراسية اليت تتناول املواضيع مدعمة باألمثلة والتمارين التطبيقية التخصصية من واقع مواضيع اهلندسة 
الكهربائية مما ميهد الستخدام الرياضيات والفيزياء يف مواضيع اهلندسة يف السنوات املتقدمة.

• إلي 	 املنتمون  التدريس  الرياضيات والعلوم األساسية من أعضاء هيئة  القائمون علي تدريس مواد  البعض علي ضرورة أن يكون  كما  شدد 
التعليم اهلندسي مما يساعد كثريا يف تقريب أساسيات الرياضيات من مواد التخصص مستقبال و بهذا يكون التعليم عميق من األساس و حتى 

تفسري الظواهر التخصصية على أساس علمي صحيح.
احملور الرابع عشر: مقررات العلوم اإلنسانية باخلطة الدراسية املقرتحة

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=60690
اهلدف العام: بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.

اهلدف من هذا احملور:  الوصول إلي إجابة السؤال الرئيسي هلذا احملور وهو ما هي مقررات العلوم اإلنسانية املطلوبة باخلطة الدراسية؟ والوصول الي صورة 
كاملة لنوعية وحمتويات تلك املقررات.

يتعلق هذا احملور بشق آخر من املقررات واليت تتعلق مبقررات العلوم اإلنسانية باخلطة الدراسية املقرتحة والذي يدور حوله جدل كبري بني الدارسني 
أنه غري مهم.  للخريج وبني من يري  املقررات مهم  الشق من  أن هذا  املقررات بني من جيد  التعليم اهلندسي خبصوص تلك  العمل مبؤسسات  مبيادين 
كما يرجي التنويه بأن هذا النوع من املقررات يعترب من متطلبات االعتماد األكادميي. ومن ناحية أخري فهي متطلب من متطلبات هيئات االعتماد 
األكادميي. يقرتح أن تشمل هذه اجملموعة من املقررات جمموعة من املقررات الثقافية )يقرتح أن تكون يف حدود 14 ساعة معتمدة واليت تتعلق 

باهلوية وتشمل جمموعة من املقررات حول بعض مقررات اللغة العربية، وبعض مقررات الثقافة اإلسالمية، ومقررات أخري تتعلق بهوية اجملتمع.
عرض هذا احملور للمناقشة والدراسة وإبداء الرأي وحسم اجلدل القائم وذلك باإلجابة علي السؤال: هل تلك النوعية من املقررات مهمة خلريج التعليم 
اهلندسي؟. وكذلك االقرتاح بأنواع أخري من تلك املقررات الثقافية الالزمة وحمتويات تلك املقررات اليت تتناسب وجمتمعاتنا سواء كان باإلضافة أو 
احلذف مشفوعا باملربرات. مت استطالع رأي املشاركني يف دراسة هذا احملور والذي يبلغ عددهم حوالي 323 خريج وذلك للحصول علي إجابة السؤال: 
14ساعة  %68 أيدوا أن  14 ساعة معتمدة كافية ملقررات العلوم اإلنسانية باخلطة الدراسية املقرتحة؟. وكانت نتيجة االستطالع أن حوالي  هل 
معتمدة ملقررات العلوم اإلنسانية كافية بينما %32 احنازوا إلي كون 14  ساعة معتمدة ملقررات العلوم اإلنسانية قليلة كما هو موضح باجلدول 

رقم 15.
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العلوم اإلنسانية املطلوبة باخلطة الدراسية جدول 15: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول الساعات املعتمدة ملقررات 

نتائج االستطالع: هل 14 ساعة معتمدة كافية ملقررات العلوم اإلنسانية ؟

املصوتون 322

%1410331.89 ساعة معتمدة قليلة. 

%1418757.89 ساعة معتمدة كافية. 

%143310.22 ساعة معتمدة كثرية. 

التعليم اهلندسي يلزمه  أن  املختلفة  العمل  الذين يعملون مبيادين  التعليم اهلندسي  املوقع من خرجيي  املشاركني واملرتددين علي  آراء  يتضح من 
حوالي 14 ساعة معتمدة ملقررات العلوم اإلنسانية. بينما جند أن هناك نسبة ال بأس بها رأت زيادة عدد الساعات لتلك املقررات الي حوالي 18 ساعة 
تتعارض  ال  أيضا  وهي  العمل  سوق  مبيادين  العاملني  اخلرجيني  رضا  نالت  قد   11% و   9% بني  ترتاوح  اليت  النسبة  هذه  تكون  بذلك  معتمدة. 

ومتطلبات االعتماد األكادميي. وفيما يلي بعض آراء املشاركني خبرباتهم امليدانية يف هذا اخلصوص:
• رأي البعض أن 14 ساعة معتمدة قليلة خبصوص مقررات العلوم اإلنسانية باخلطة الدراسية املقرتحة وأقرتح ان تزاد الي 16 ساعة معتمدة. 	
• كما أقرتح أن يتضمن هذا النوع من املقررات علي مقرران ثقافة إسالمية، ومقرر سرية نبوية، ومقرران قرأن كريم مستويني، ومقرر لغة عربية، 	

ومقرر أخالقيات املهنة، ومقرر تأثري التقنية على اجملتمع.
• كما أقرتح البعض أن يتضمن هذا النوع من املقررات علي مقرر حقوق اإلنسان، مقرر دراسات بيئية، مقرر إدارة هندسية، مقرر اقتصاد هندسي.	
• كما أفاد البعض بأن هذا النوع من املقررات مهم جدا ولكن جيب أن تدرس بالطريقة الصحيحة لكى تؤتى مثارها وأقرتح أن تشتمل علي مقرر 	

التنمية البشرية، ومقرر اإلدارة وكيفية كتابة التقارير واجلودة.
• رأي البعض أن مقررات العلوم اإلنسانية مهمة خلريج التعليم اهلندسي ولكن لألسف معظم الدارسني ال يدركون أهميتها إال بعد فرتة من التخرج 	

اختيار  للدارسني احلرية يف  أن يكون  املقررات. واقرتحوا أيضا  أهمية هذه  للدارسني  التوضيح  أن يتم  العملية. واقرتحوا  واالخنراط يف احلياة 
املقررات املناسبة إىل ميوله ورغباته وال تفرض عليه.

احملور اخلامس عشر: املقررات التخصصية االختيارية باخلطة الدراسية املقرتحة 

اهلدف العام: بناء برنامج وخطة دراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية املقرتح.
املقررات حبيث  التعليم اهلندسي وماهية تلك  الدراسية لربمج  املقررات االختيارية باخلطة  إقرار  أو عدم  بإقرار  إلي قناعة  الوصول  اهلدف من هذا احملور: 
تكون متوائمة مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر وعم التعارض مع متطلبات االعتماد األكادميي والالزمة لرتسيخ قاعدة التخصصية 

خلريج ختصص هندسة القوي الكهربائية.
يتطلع يف هذا اجلزء إلي مشاركة ومساع آراء خرجيي التعليم اهلندسي حول شق آخر مهم جدا وجدير باملناقشة واملشاركة وهو خاص بـ “ املقررات 
التخصصية االختيارية باخلطة الدراسية املقرتحة. يلجئ إلي االستعانة بهذا النوع من املقررات حبيث يكون اختياريا للدارس من بني عدة مقررات 
تلزم اخلريج إال أنها ذات طبيعة ختصصية فرعية من التخصص العام أو تتعلق ببعض املوضوعات احلديثة يف التخصص أو مقررات ختدم مشروع 
التخرج أو تغطي متطلبات العصر كما إنها قد ختتلف من وقت آلخر أو من دارس آلخر. يفضل بعض القائمني علي التعليم اهلندسي أن تدرس هذه 
املقررات االختيارية بآخر عام بالدراسة )آخر فصلني دراسيني(. كما أن هناك جدال بني هؤالء القائمني بالتعليم اهلندسي حول أهمية وجود مثل هذا 
النوع من املقررات. لذلك يلزم حسم األمر من قبل اخلرجيني العاملني مبؤسسات سوق العمل املختلفة وذلك من خالل إجاباتهم علي السؤال؛ هل هذا 
النوع من املقررات مطلوب؟، ومن ناحية أخري يلزم ربط تلك املقررات االختيارية مبتطلبات سوق العمل وتطورات العصر وذلك متشيا مع متطلبات 
املقررات؟  تلك  اختيار  يف  العصر  ومتطلبات  العمل  سوق  متطلبات  دور  ما  السؤال؛  علي  املشاركني  إجابات  خالل  من  وذلك  األكادميي  االعتماد 
وكذلك من خالل اقرتاحاتهم باملقررات التخصصية االختيارية الالزمة و حمتويات تلك املقررات. مت استطالع رأي املشاركني يف دراسة هذا احملور 
للخريج؟.  مهم  الدراسية  االختيارية باخلطة  التخصصية  املقررات  إقرار  السؤال: هل  إجابة  للحصول علي  273 خريج وذلك  بلغ عددهم حوالي  والذي 
وكانت نتيجة االستطالع أن حوالي %94 من املشاركني أجابوا بنعم بني مهم جدا )%56( ومهم إلي حد ما )%38( بينما أجاب حوالي %6 بال وغري 

مهم كما هو موضح باجلدول رقم 16 .

جدول 16: نتيجة استطالع رأي املشاركني حول أهمية املقررات التخصصية االختيارية املطلوبة باخلطة الدراسية

نتائج االستطالع: هل إقرار املقررات التخصصية االختيارية باخلطة الدراسية مهم للخريج؟

املصوتون 273

%15255.68نعم ومهم جدا. 

%10538.46نعم ومهم إلي حد ما. 
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%165.86ال وغري مهم. 

وفيما يلي سوف نستعرض معا أهم ما مت التوصل إليه من خالل مناقشات وآراء املشاركني:

• أفادت غالبية املشاركني من خرجيي التعليم اهلندسي بأن تطعيم اخلطة الدراسية باملقررات االختيارية مهم جدا وذلك جلعل اخلريج متميزا يف 	
جمال ختصصي معني خاصة إذا كانت تلك املقررات مرتبطة مبتطلبات سوق العمل. هذا باإلضافة إلي املساهمة يف حل مشكلة البطالة.

• أفاد البعض أن تدريس هذا النوع من املقررات بآخر فصلني دراسيني وأقرتح أن تكون املادة العلمية جاهزة للتطبيق يف احلياة العملية. كما 	
أقرتح اجلدية يف حتديد واختيار املقررات املناسبة للخريج وتتواءم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر. 

• أقرتح من البعض بأن تكون تلك املواد االختيارية أو بعضها مقرتحة من قبل مؤسسات سوق العمل ومن املمكن املشاركة يف تدريسها خاصة 	
الشق العملي منها.

• املقررات االختيارية حبيث تكون 	 التعليم اهلندسي وذلك باختيار  البعض علي تفعيل املشاركة بني مؤسسات سوق العمل ومؤسسات  أكد 
مرتبطة بسوق العمل بشكل جدي وفعال وذلك بالذهاب إلي تلك املؤسسات والشركات الكربى يف اجملاالت املختلفة والتعاون معهم لوضع 

املقررات اليت تتوافق ومتطلباتهم. األمر الذي قد يساعد يف حل مشكلة التوظيف والبطالة.
• فضل البعض ولكونها مقررات ختصصية اختيارية متقدمة ومعاصرة أن تكون  ذات طابع خاص وأقرتح أن تكون هذه املقررات عبارة عن 	

حلقات نقاش وحبث بني األستاذ والدارسني وبني جمموعات الدارسني فيما بينهم بعيدا عن أسلوب التلقني وذلك لتكوين وبناء وصقل شخصية 
اخلريج وترسيخ فكرة العمل اجلماعي الذي تطالب به هيئات االعتماد األكادميي.

• أوصي البعض بأن يضاف مقرر ضمن هذه املقررات ذو الطابع البحثي أي مرتبطا ومتعلقا بالبحث العلمي وذلك لتهيئة اخلريج للحياة العملية 	
البحثية  واالعتماد على الذات.

• متين البعض أن تنح تلك املقررات االختيارية ناحية املزج بني التخصصات املختلفة مع النظر ملتطلبات السوق.	
متين البعض بأن تكون تلك املقررات اختيارية فعال مبعين يرتك للطالب حرية االختيار بعد إمداده بكافة املعلومات الفنية وامليدانية املتعلقة بتلك 
املقررات وذلك الن الدارس يف العام الدراسي األخري يكون قد  أصبح لدية تصور كامل جبميع املقررات بالتخصص فيستطيع بقليل من التوجيه 

واإلرشاد اختيار املقرر الذي يليب رغبته وطموحه.
موقع الربنامج الدراسي املقرتح لتخصص اهلندسة الطبية احليوية بني برامج كلية اهلندسة

املخطط رقم 1 يبني موقع الربنامج الدراسي املقرتح لتخصص اهلندسة الطبية احليوية بني برامج كلية اهلندسة وهو ختصص قائم بذاته وميثل أحد 
ومؤسسات  برامج  من  أساسيا  ركنا  متثل  املختلفة  وختصصاتها  بأقسامها  اهلندسة  كلية  برامج  مجيع  أن  كما  الدراسية.  اهلندسة  كلية  برامج 

اجلامعة التعليمية.

خمطط 1: موقع الربنامج الدراسي املقرتح لتخصص اهلندسة الطبية احليوية بني برامج كلية اهلندسة

الربامـــــــــــــــــج الدراســــــــــــــــــية لكليــــــــــــــــــــــــــــة اهلندســــــــــــــــــــــــــــــــــــة

السنة اإلعدادية )السنة التحضريية(

الربامج الدراسية

لقسم اهلندسة امليكانيكية

الربامج الدراسية

لقسم اهلندسة املدنية

الربامج الدراسية

لقسم اهلندسة الكهربائية

الربامج الدراسية

لقسم اهلندسة الطبية احليوية

الربامج الدراسية لتخصصات قسم 

اهلندسة امليكانيكية

الربامج الدراسية لتخصصات 

قسم اهلندسة املدنية

الربامج الدراسية لتخصصات قسم 

اهلندسة الكهربائية

الربامج الدراسية لتخصصات قسم 

اهلندسة الطبية احليوية

هيكلية الربنامج الدراسي املقرتح لتخصص اهلندسة الطبية احليوية
إشارة إلي نتيجة استطالع الرأي اخلاص باحملور احلادي عشر الذي خيص حسم اجلدل حول بقاء أو إلغاء السنة اإلعدادية بالتعليم اهلندسي وكذلك 
رأي غالبة  12 حيث  رقم  االستطالع كما باجلدول  نتيجة هذا  أم كثرية. هذا ولقد جاءت  قليلة  أم  الدراسة اخلمسة هل هي كافية  عدد سنوات 
بكالوريوس  درجة  علي  واحلصول  التخرج  مبتطلبات  للوفاء  كافية  مدة  سنوات  اخلمس  وأن  اإلعدادية  السنة  علي  البقاء  جيب  بأنه  املشاركني 
هندسة. كما أن نسبة ال يستهان بها من املشاركني ـ بسبب كثرة التخصصات بالتعليم اهلندسي وبسبب التطور التكنولوجي السريع ـ رأوا أنه 
من الضروري دراسة مدي إمكانية أن يعطى اخلريج الفرصة الكافية الستيعاب كافة املواضيع وأقرتح أن يدرس مدي إمكانية أن تضاف سنة 
سادسة للتعليم اهلندسي ـ علي غرار سنة االمتياز بالتعليم الطيب ـ علي أن تكون السنة السادسة هي للتطبيقات العملية فقط مبؤسسات سوق 
العمل لتحضري اخلريج واعتبارها كفرتة تدريب عملي بعدها يثبت اخلريج بالعمل واالخنراط بسوق العمل مباشرة. بناءا علي ما تقدم يقرتح أن 

تكون هيكلة التعليم اهلندسي لدرجة بكالوريوس ختصص اهلندسة الطبية احليوية كما هو موضح باملخطط رقم 2.

التعليم اهلندسي املقرتحة  لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية خمطط رقم 2: هيكلة 
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عودة إىل الفهرسة

الفصل الدراسي الفصل الدراسي األولالسنة

الثاني

الفصل الصيفي

األولي
الدراسات اخلاصة بالسنة اإلعدادية

جلميع أقسام وختصصات التعليم اهلندسي
دورة لغة إجنليزية

الدراسات اخلاصة بتخصص اهلندسة الطبية الثانية

احليوية

تدريب صيفي 1

تدريب صيفي 2الثالثة

تدريب صيفي 3الرابعة

اخلامسة

التخرج بدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية

تدريب نوعي مبيادين سوق العملالسادسة

نوعية الدراسات بسنوات الدراسة للخطة املقرتحة

املخطط رقم 3 يوضح نوعية الدراسات بسنوات الدراسة للخطة املقرتحة لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية وتوزيعها علي مراحل الدراسة 
اهليكلية والزمنية وذلك تلبية لنتائج استطالع الرأي وآراء خرجيي التعليم اهلندسي العاملني مبيادين العمل املختلفة بكافة احملاور سالفة الذكر.

خمطط رقم 3: نوعية الدراسات بسنوات الدراسة للخطة املقرتحة لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية

الفصل الصيفيالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األولالسنة

األولي

دراسة مقررات العلوم األساسية

من رياضيات وفيزياء وكيمياء

دراسة مقررات العلوم اإلنسانية

دراسة اللغة اإلجنليزية واحلاسب اآللي
دورة لغة إجنليزية

تكملة دراسة مقررات العلوم األساسيةالثانية

من رياضيات وبرجميات

تكملة دراسة مقررات العلوم اإلنسانية

دراسة مقررات اهلندسة الطبية احليوية العامة

دراسة مقررات من خارج قسم اهلندسة الطبية احليوية

دراسة املقررات التخصصية

دراسة املقررات االختيارية

مشروع التخرج

برنامج تدريب صيفي 1

خمطط له ومدروس

الثالثة
برنامج تدريب صيفي 2

خمطط له ومدروس

الرابعة
برنامج تدريب صيفي 3

خمطط له ومدروس

اخلامسة

التخرج بدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية

برنامج تدريب نوعي مبيادين سوق العمل خمطط له ومدروس من قبل مؤسسات التعليم اهلندسي وسوق العملالسادسة

متطلبات التخرج للربنامج املقرتح وتوزيعه علي فرتات الدراسة للحصول علي درجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية

لقد أقرتح أن متطلبات التخرج للحصول علي درجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية تكون يف حدود 160 ساعة معتمدة وذلك بناءا علي تلبية 
النقاط  الربنامج ومراعاة مجيع  التعليم اهلندسي. عند تصميم  الرأي علي حماور املوضوع من خرجيي برامج  وجهات نظر وآراء من مشلهم استطالع 
25 ساعة فعلية( باإلضافة إلي ساعتني  16 ساعة معتمدة )حوالي  اليت مت التوصل إليها وجد أن عدد الساعات املعتمدة لكل فصل دراسي حوالي 
معتمدتني مقابل كل من دورة اللغة اإلجنليزية وكل تدريب صيفي. بذلك يكون التخرج للحصول علي بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية 

حوالي 168 ساعة معتمدة مبا يف ذلك السنة اإلعدادية كما هو موضح باملخطط 4.

خمطط رقم 4: متطلبات التخرج للربنامج املقرتح للحصول علي  لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية
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عودة إىل الفهرسة

السنة

عدد الساعات

إمجاليالفصل الصيفيالفصل الدراسي الثانيالفصل الدراسي األول

الساعات 

املعتمدة

الساعات 

الفعلية

الساعات 

املعتمدة

الساعات 

الفعلية

الساعات 

املعتمدة
الساعات الفعلية

الساعات 

املعتمدة

الساعات 

الفعلية

3363دورة لغة إجنليزيةـ17321631األولي

الثانية
182517221

تدريب صيفي ملدة 6 

أسابيع
3647

الثالثة
182418221

تدريب صيفي ملدة 6 

أسابيع
3746

الرابعة
192316212

تدريب صيفي ملدة 8 

أسابيع
3744

3248ــ16231625اخلامسة

175248متطلبات التخرج لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية

برنامج تدريب نوعي مبيادين سوق العمل خمطط له ومدروس من قبل مؤسسات التعليم اهلندسي وسوق العمل وملدة عام مبرتبالسادسة

اخلال�صة
إن للجامعة دور هام يف اجملتمع يتمثل يف ثالثة حماور أساسية هي التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع واليت بقوتها ودرجة إعدادهم ومواكبتهم 
منافسة خرجييها حمليا  تتغلب علي  دراسية ولكي  وبرامج  النهاية من خطط  اجلامعة تتكون  يف  األمم. ولكون  تقدم  العصر يقاس  ملتطلبات 
وإقليميا وعامليا فإن من أهم مهام اجلامعة ككل واألقسام علي وجه اخلصوص هي إعداد خطط وبرامج دراسية قوية جلميع التخصصات والعمل 
علي حتديثها وتطويرها باستمرار ملواكبة؛ متطلبات سوق العمل، ومتطلبات العصر، واالعتماد األكادميي. لذلك ومن منطلق وضع معايري إعداد 
وتطوير اخلطة والربنامج الدراسي بقسم اهلندسة الطبية احليوية املقرتح كحالة دراسة وحبث للوصول إلي خالصة تتعلق بوضع اخلطة والربنامج 

الدراسي هلذا التخصص ومن ثم ميكن أن يستعان بها إلعداد أو تطوير أو حتديث هذا الربنامج أو أي برنامج دراسي مشابه.
لقد مت يف هذه الدراسة إجراء استطالع للرأي خلرجيي التعليم اهلندسي والذين يعملون مبختلف ميادين العمل من خالل أكرب جتمع للمهندسني 
علي الشبكة العنكبوتية والذي يضم عشرات اآلالف من املهندسني بتخصصاتهم الفرعية املختلفة وهم خرجيي برامج خمتلفة من جامعات شيت، 
األمر الذي أدي أيضا إلي جتميع العديد من اآلراء واألفكار والرؤى اليت أثرت املوضوع، األمر الذي ساهم بقدر كبري يف إعطاء صورة حقيقية وواقعية 
ملدي مالئمة برنامج التعليم اهلندسي لتخصص اهلندسة الطبية احليوية لكل من متطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر. كما خلصت الدراسة 
إلي وضع تصور ملا جيب أن يكون عليه برنامج التعليم اهلندسي لتخصص اهلندسة الطبية احليوية والذي يتطلع إليه من يهمهم األمر حتى ميكن 

تقليل الفجوة بني حالة خريج هذا التخصص من ناحية ومتطلبات سوق العمل من ناحية أخري.
العمل  سوق  متطلبات  من  لكل  املقرتح  احليوية  الطبية  اهلندسة  لتخصص  اهلندسي  التعليم  برنامج  مالئمة  مدي  دراسة  العمل  هذا  يف  أيضا  مت 
ومتطلبات العصر. كما مت التوصل يف هذه الدراسة إىل تأكيد الدور التبادلي بني مؤسسات التعليم اهلندسي ومؤسسات سوق العمل، وذلك بتضمني 
اخلطط الدراسية لتخصصات التعليم اهلندسي مبا يضمن تأهيل خمرجات التعليم اهلندسي لتتوافق مع احتياجات ومتطلبات ممارسة املهنة ومستوفيًا 
ملتطلبات التنمية احلالية واملستقبلية، وجعل اخلريج ليس مؤهال فقط بل ومنافسا يف سوق العمل يف عصر العوملة. يف نفس الوقت أدت هذه الدراسة 

إلي وضع األسس لوضع اخلطط الدراسية للتعليم اهلندسي حبيث تكون متوافقة مع متطلبات العصر.
مت التوصل إلي وضع هيكلية للخطة املقرتحة لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية متضمنة متطلبات التخرج للربنامج املقرتح للحصول 
واليت  اهلامة  التوصيات  والعملي. و مت عرض بعض  النظري  الشقني  املتطلبات علي  تلك  الطبية احليوية وتوزيع  اهلندسة  علي درجة بكالوريوس 
األكادميي.  واالعتماد  العصر  ومتطلبات  العمل  سوق  متطلبات  من  بكل  وعالقته  احليوية  الطبية  اهلندسة  ختصص  اهلندسي  بالتعليم  تتعلق 
وتتعلق أيضا مبستقبل العالقة والشراكة بني مؤسسات التعليم اهلندسي من ناحية ومؤسسات سوق العمل من ناحية أخري لتخريج جيل جديد من 
مهندسي اهلندسة الطبية احليوية وحماولة سد الفجوة بني مستوي خريج اليوم واملستوي املطلوب من قبل سوق العمل. كما أن هناك بعض التوصيات 

اليت ختدم رفع مستوي أداء الشق العملي بالتعليم اهلندسي ختصص اهلندسة الطبية احليوية سواء كان أثناء الدراسة أو بعد التخرج.
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عودة إىل الفهرسة

التوصيات

إن للجامعة دور عظيم يف اجملتمع يتمثل يف ثالثة حماور أساسية هي التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع واليت بقوتها ودرجة إعدادهم ومواكبتهم 
منافسة خرجييها حمليا  تتغلب علي  دراسية ولكي  وبرامج  النهاية من خطط  اجلامعة تتكون  يف  األمم. ولكون  تقدم  العصر يقاس  ملتطلبات 
وإقليميا وعامليا فإن من أهم مهام اجلامعة ككل واألقسام علي وجه اخلصوص هي إعداد خطط وبرامج دراسية قوية جلميع التخصصات والعمل 
علي حتديثها وتطويرها باستمرار ملواكبة متطلبات كل من سوق العمل واالعتماد األكادميي وكذلك متطلبات العصر التكنولوجية. لذلك 
ومن منطلق وضع معايري إعداد وتطوير اخلطة والربنامج الدراسي بقسم اهلندسة الطبية احليوية املقرتح أختذ هذا التخصص كحالة دراسة وحبث 
الدراسي هلذا التخصص ومن ثم ميكن أن يستعان بها إلعداد أو تطوير أو حتديث أي برنامج  للوصول إلي خالصة تتعلق بوضع اخلطة والربنامج 

دراسي مشابه. وبعد عرض املوضوع مبحاوره املختلفة علي خرجيي مؤسسات التعليم املختلفة وجتميع آرائهم خلص بالتوصيات التالية:
 االهتمام باملوضوع نظرا ألن هذا املوضوع يشغل بال كل خرجيي مؤسسات التعليم اهلندسي وذلك لتضييق الفجوة بني الربنامج الدراسي 	

واخلطة الدراسية لدرجة بكالوريوس اهلندسة الطبية احليوية من ناحية ومتطلبات سوق العمل من ناحية أخري.
 عدم التهاون بالشق النظري لكونه ميثل البنية األساسية للخريج.	
 االهتمام بالشق العملي وتضمني اخلطط الدراسية لربامج التعليم اهلندسي علي مقررات عملية تطبيقا علي املقررات النظرية.	
 إدخال بعض املواضيع اخلاصة من خارج التخصص باخلطط الدراسية مثل اإلدارة إما كمقرر منفرد أو عدة موضوعات ببعض املقررات.	
 دعم التواصل بني الطالب اجلامعيني واخلرجيني يف سوق العمل وقد يتحقق ذلك عن طريق التدريب الصيفي.	
 احمليط 	 يف  الكهربائّية  احليوية  الطبية  اهلندسة  لتطبيقات  احملاكاة  برامج  واستخدام  اهلندسي،  بالتعليم  املعامل  تطوير  علي  العمل 

اخلارجي أو مكان العمل. 
 تكريس مفهوم التعليم املستمر والتعلم الذاتي باخلطط الدراسية بالتعليم اهلندسي الطيب احليوي وتفعيل برامج التعليم اهلندسي املستمر 	

بعد التخرج من اجلامعة.
 العصر 	 ومتطلبات  العمل  متطلبات سوق  من  متوائمة مع كل  احليوي  الطيب  اهلندسي  التعليم  الدراسية لطالب  العمل علي جعل اخلطة 

واالعتماد األكادميي وتقليل الفجوة بني تلك املتطلبات بقدر اإلمكان.
 املراجعة الدورية هلذا الربنامج نظرا للتطور السريع يف ذلك اجملال .	
 عقد 	 املشرتكة،  العلمية  املؤمترات  بعقد  وذلك  بينهم  والربط  العمل  سوق  ومؤسسات  اهلندسي  التعليم  مؤسسات  بني  الشراكة  تفعيل 

دور  بني  باالشرتاك  املستمر  التعليم  تفعيل  احملاضرات،  إللقاء  املتبادلة  الدعوات  مشرتكة،  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات  عقد  املشرتكة،  الندوات 
التعليم اهلندسي ومؤسسات سوق العمل، االشرتاك املتبادل مبجالس إدارة اجلانبني وهكذا.....

 العمل، 	 التعليم اهلندسي وسوق  خلق وسيلة )رمبا إنشاء هيئة( حملية وإقليمية تعين بتفعيل وتنظيم الشراكة بني مؤسسات كل من 
وجتميع وتنظيم واإلعالن عن فرص العمل اهلندسي وشغل األماكن الشاغرة منها. 

 تضمني اخلطة الدراسية ببعض املقررات االختيارية اليت تغطي بعض املواضيع واملهارات اليت ختص التخصصات الفرعية والدقيقة وأيضا اليت 	
تكون وليدة التطور التكنولوجي.

 عمل نشرة دورية الطالع خرجيي التعليم اهلندسي الطيب احليوي علي ما هو جديد يف امليدان وحثهم علي االطالع والقراءة ، ومجع اخلربة 	
العملية ، واملتابعة الدورية ملتطلبات سوق العمل. 

 االهتمام بالتدريب الصيفي والتخطيط له جيدا من قبل مؤسسات كل من التعليم اهلندسي الطيب احليوي وسوق العمل وزيادة مدته ألقصي 	
فرتة ممكنة ومنح الطالب راتب حتفيزي من قبل جهة العمل  والعمل علي متابعته جيدا.

 درجة 	 علي  واحلصول  مباشرة  التخرج  بعد  السادسة  السنة  تكون  أن  علي  الطيب  بالتعليم  االمتياز  سنة  غرار  علي  سادسة  سنة  إضافة 
البكالوريوس وأن تكون مدفوعة األجر وللتطبيق العملي فقط مبؤسسات سوق العمل وذلك لتحضري الطالب واعتبارها كفرتة تدريب عملي 

نوعي بعدها يثبت اخلريج بالعمل لالخنراط بسوق العمل مباشرة.
 جعل مشروع التخرج بالتعليم اهلندسي الطيب احليوي موضوعا مشرتكا بني مؤسسات التعليم اهلندسي ومؤسسات سوق العمل.	
 عدم اإلبقاء علي ختصص اهلندسة الطبية احليوية ختصصا واحدا والعمل علي تشعيبه مستقبال.	
 النظري.	 جعل الشق العملي باخلطط الدراسية ميثل حوالي %40 من الشق 
 االهتمام بإنشاء املعامل بالتعليم اهلندسي الطيب احليوي وتصميمها تصميما جيدا ومتطورا لتغطية املهارات املطلوبة للخريج.	
 وضع آلية ونظام لدعم ومتويل وتفعيل التعاون بني املؤسسات التعليمية من ناحية ومؤسسات سوق العمل من ناحية أخري.	
 حث نقابات املهندسني واهليئات املماثلة بالعمل علي خلق جو من التعاون املثمر اهلادف بني مؤسسات سوق العمل ومؤسسات التعليم اهلندسي 	

وتفعيله والعمل علي حل املشاكل اليت قد تنشأ بني القطبني. كما ميكن لنقابات املهندسني جتميع متطلبات مؤسسات سوق العمل وتغذيتها 
ملؤسسات التعليم اهلندسي الطيب احليوي.

 هناك توافق بني متطلبات سوق العمل ومتطلبات االعتماد األكادميي.	
 من واقع آراء خرجيي التعليم اهلندسي العاملني مبيادين سوق العمل يقرتح أن يكون عدد ساعات الرياضيات والعلوم األساسية حوالي 40 	

ساعة معتمدة وهذا يتفق ومتطلبات االعتماد األكادميي.
 من واقع آراء اخلرجيني العاملني مبيادين سوق العمل يقرتح أن يكون عدد ساعات العلوم اإلنسانية حوالي 18 ساعة معتمدة وهذا يتفق 	

ومتطلبات االعتماد األكادميي.
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 تطعيم اخلطة الدراسية للتعليم اهلندسي الطيب احليوي ببعض املقررات من خارج التخصص.	
 ربط املقررات االختيارية التخصصية مبتطلبات سوق العمل.	
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     جند أن ما مييز عاملنا اليوم هو التزايد املستمر يف أعداد وأحجام 
قرن  بأنه  املنصرم  القرن  هذا  على  أطلق  حتى  األعمال،  منظمات 
أنها  بل   ، فقط  واحد  جمال  ختص  املنظمات  تعد  ومل  ـ  املنظمات 
.. إخل  تغطي خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والتعليمية 
من  مستوى عال  على  املنظمات  تلك  أن تكون  بنا  جيدر  ما  وهذا   ،
من  املنظمة  متلكه  ما  على  ذلك  ويتوقف   ، والفاعلية  الكفاءة 
جناح  عليه  يتوقف  الذي  واألساس  احملوري  العنصر  باعتبارها  إدارة 

وفشل هذه املنظمات يف حتقيق أهدفها.

• ما هو مفهوم تقييم  األداء يف املنظمات ؟	

عدد  باهتمام  حتظى  اليت  األنظمة  أهم  من  األداء  تقييم  يعترب       
وبالنظر  سواء،  حد  على  واخلدمية  الصناعية  املنظمات  من  كبري 
إىل ما تواجهه املنظمات حاليًا من ضغوط وحتديات حملية وعاملية ، 
حيث أصبحت البيئة اليت تعمل يف إطارها هذه املنظمات اآلن ختتلف 
اختالفُا ملحوظًا عن املاضي ، فقد أصبح من الضروري إدراك أن نظم 
ميثل  أصبح  للمنظمات  املؤسسي  األداء  وتقييم  قياس  ومؤشرات 
ظاهرة متعددة اجلوانب تتحرك خيوطها يف جماالت متعددة وبالتالي 
أعمال  لنتائج  متكاملة  منظومة  مبثابة  املؤسسي  األداء  أصبح 

املنظمة يف ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية واخلارجية .
وممكن أن نعرف مفهوم تقييم األداء بأنه إجياد قياس ميكن من 
 ، أجلها  من  أقيمت  اليت  لألهداف  املنظمة  حتقيق  مدى  معرفة  خالله 
مقدار  وحتديد  ومعرفة   ، املتحققة  باألهداف  األهداف  تلك  ومقارنة 
تلك  أسباب  حتديد  مع   ، مسبقًا  له  التخطيط  مامت  عن  االحنرافات 

االحنرافات وأساليب معاجلتها .

• ما أهمية تقييم األداء يف املنظمات ؟	
اهلامة  الستمرارية  الضرورات  األداء تعترب من  إن عملية تقييم        
صورة  أخذ  من  املنظمات   مُتكن  كونها  وجناحها  املنظمة  عمل 
سريعة عن حقيقة النشاط  احلالي للمنظمة ومقارنة ذلك مع واحد 

من املعايري الثالثة التالية :
     أواُل : املعيار التارخيي : وهو مقارنة املنظمة احلالي مع أداء املنظمة 

للفرتة املاضية وهو ما ميثل من جناحات مميزة يف أدائها .
املميز  األداء  مع  املنظمة  أداء  مقارنة   : املرجعي  املعيار   : ثانيُا      

للمنظمات العاملة بنفس الصناعة  أو اليت تزاول نفس النشاط .

    ثالثًا : املعيار املستهدف : مقارنة األداء املتحقق مع األهداف املخططة 
اليت تضمنتها إسرتاتيجية املنظمة .

اخلامتة

» تقييم جودة الأداء يف املنظمات »

إعداد
م. حممود عبد اللطيف
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وتربز أهمية تقييم األداء بالنسبة ألداء املنظمة يف اآلتي :
، يهدف إىل  املنظمة  أداء  القوة والضعف يف  حتديد نقاط  	.1

قياس حاليت التقدم والتأخر يف حتقيق األهداف .
االستخدام  من  املنظمة  حتقيق  إمكانية  مدى  معرفة  	.2
األمثل ملواردها املختلفة ) بشرية ، مادية ، معلوماتية .. إخل ( املتاحة 

هلا .
أكمل  على  أعماهلم  ألداء  املنظمة  يف  العاملني  توجيه  	.3

وجه ممكن .
املنظمة  وفروع  أقسام  بني  التبادلية  العالقة  توضيح  	.4

للتحقق من أن أداءها كما هو خمطط هلا .
. التحقق من مطابقة األداء وفقًا ملعايري اجلودة املطلوبة  	.5

      وهذا ما يتطلب من كل منظمة أن تقوم بإعداد نظام لتقييم 
أدائها ، حتى تضمن بقائها يف بيئة األعمال التنافسية ، وهذا النظام 
يتضمن معايري تسمح املؤشرات املتوقعة منها باحلكم على درجة 

أمان املنظمة ومنوها ضمن الفرتة الزمنية القادمة .
الدراسات احلديثة  أن عملية تقييم األداء تستهدف      كما تشري 
ثالث غايات تقع على ثالثة مستويات هي  املنظمة  و  املدير  و  الفرد 

العامل ، وتتمثل تلك الغايات التالي : 
أهميتها على مستوى املنظمة  : 	.1

إجياد مناخ مالئم من الثقة والتعامل األخالقي الذي يبعد  	-
احتمال تعدد شكاوي العاملني جتاه املنظمة .

يساعد  مبا  قدراتهم  واستثمار  العاملني  أداء  مستوى  رفع  	-
على التقدم والتطور .

ونتائجها  هلا  البشرية  املوارد  إدارة  وسياسات  برامج  تقييم  	-
العملية اليت ميكن أن تستخدم كمؤشرات للحكم على دقة هذه 

السياسات .
مساعدة املنظمة على وضع معدالت أداء معيارية دقيقة . 	-

أهميتها على مستوى املديرين : 	.2
الفكرية  وإمكانياتهم  مهارتهم  تنمية  إىل  املدير  دفع  	-

وتعزيز قدراتهم اإلبداعية 
      للوصول إىل تقويم سليم وموضوعي ألدائهم .

املرؤوسني  مع  اجليدة  العالقات  تطوير  إىل  املديرين  دفع  	-
والتقرب إليهم للتعرف  

      على املشاكل والصعبات .

: العاملني  أهميتها على مستوى  	.3
جتعل العامل أكثر شعور باملسؤولية وذلك لزيادة شعوره  	-

بالعدالة وبأن مجيع 
      جهوده املبذولة تأخذ باحلسبان من قبل املنظمة .

دفع العامل للعمل باجتهاد وإخالص ليرتقب فوزره باحرتام  	-
وتقدير رؤساءه معنويا ومادياً . 

ما هي متطلبات تقييم األداء للمنظمات ؟  	-
       تكمن أهمية جناح املنظمة يف قدرتها على مراعاة املتطلبات 
األساسية لعملية تقويم األداء املتكامل  وتطوير نظم تقويم األداء 

، وتشري الدراسات إىل أن أبرز  متطلبات التميز اإلداري يف
 تطوير نظم تقويم األداء للمنظمة ، هي :

حتققها  اليت  للنتائج  الفعال  والتقويم  الرصد  أهمية  	-  1
Stak - املصلحة   أصحاب  نظر  وجهة  من  توازنها  ومدى  )ململنظمة 

.  )holders
وتناسق  تكامل  ملدى  الفعال  والتقويم  والتحليل  الرصد  	-  2
ترضي  اليت  واخلدمات  السلع  إنتاج  على  وقدرتها  املنظمة  عمليات 

العمالء ] اخلارجيني والداخليني[ وتستجيب ملتطلباتهم.
املتاحة  املوارد  استخدام  ألساليب  الفعال  والتقويم  الرصد  	-  3
للمنظمة وكفاءة اإلدارة يف توظيفها مبا حيقق الغايات واألهداف 

املرجوة.
بناء  يف  املنظمة  لكفاءة  املستمر  والتقويم  الرصد  	-  4
املنظمة  تعتمد  ممن  احمليط  املناخ  أطراف  مع  العالقات  واستثمار 

على مساندتهم يف حتقيق أهدافها.
والتطوير  البحوث  أنشطة  من  املنظمة  به  تقوم  ما  تقويم  	-  5
من  للتعلم  املنظمة  انفتاح  ودرجة  نتائجها،  من  االستفادة  ومدى 
خربات وجتارب اآلخرين وقدرتها على تهيئة ثقافة تنظيمية حمابية 

للتعلم واستثمار مصادر املعرفة الداخلية واخلارجية.
         لذا من الضروري أن يكون نظام التقويم املؤسسي الشامل قادرًا 
املستقبلية  وتطوراته  األداء  اجتاهات  على  تدل  مؤشرات  إنتاج  على 
احملققة  ومستوياته  املخططة  األداء  بأهداف  مقارنتها  ميكن 
وبالتالي  املنافسني...[،  العمالء،  السوق،   [ اخلارجي  املناخ  ملتطلبات 
لالحنراف  اجتاهه  وضوح  حال  األداء  توجيه  إعادة  اإلدارة  تستطيع 
أقرب إىل عملية  التقويم  وبذلك يكون نظام  الصحيح.  املسار  عن 
الرقابة  فكرة  إىل  منه  األداء  ملسار  املستمر  والتصحيح  املتابعة 

والفحص بعد انتهاء األداء .
هذا وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبة أمجعني ...

اخلامتة

http://www.alamelgawda.com/
http://www.alamelgawda.com/


أخصائي توكيد جودة معتمد 

AIPS من املعهد االمريكي للدرسات االحترافية

  Certifie
d Quality Assurance Specialist

يسر مؤسسة التقنية للتطوير واإلستشارات وأنظمة اجلودة أن تعلن عن

 Certified Quality Assurance Specialist البرنامج التدريبيى أخصائي توكيد جودة معتمد

و ملدة 5 أيام كاملة

اململكة العربية السعودية – املنطقة الشرقية

مع اخلبري الدولي و املدرب و االستشاري العربي

للحجز و االستعالم أتصل األن 

السعودية – املنطقة الرشقية

هاتف :   0533552484   لالستفسار

ptm.ksa@altaknyia.com

info@altaknyia.com

مرص – القاهرة

هاتف املكتب : 002-015-9500754
جوال: 002-01008415359

002-01002430542

مهندس / جمدي خطاب

http://www.altaknyia.com

أول برنامج عربي متخصص يف اعداد و تأهيل اخصائيون جودة معتمدون



يسر مؤسسة التقنية للتطوير واإلستشارات وأنظمة اجلودة أن تعلن عن

للحجز و االستعالم أتصل األن 

السعودية – املنطقة الرشقية
هاتف :  8411720 - -3 00966

هاتف :   0533552484   لالستفسار

ptm.ksa@altaknyia.com

info@altaknyia.com

مرص – القاهرة

هاتف املكتب : 002-015-9500754
جوال: 002-01008415359

002-01002430542

Certified Quality Consultant

For Quality Management System ISO 9001

إستشاري جودة معتمد

 AIPS معتمد من املعهد االمرييك للدراسات االحرتافية

يسر مؤسسة التقنية للتطوير واإلستشارات وأنظمة الجودة أن تعلن عن موعد بدء

و ملدة 10 أيام كاملة

الدورة األوىل: القاهرة من 2 اىل 13 أكتوبر 2011
الدورة الثانية: القاهرة من 19 اىل 30 سبتمرب 2011

الدورة الثالثة: السعودية – مكه من 28 يناير اىل 8 فرباير 2012
الدورة الرابعة: القاهرة من 10 اىل 21 مارس 2012

الدورة اخلامسة : السعودية - اخلرب من 8 إىل 18 يوليو 2012

Certified Quality Consultant إستشارى جودة معتمد

ISO 9001 الربنامج التدريبيى األول عربيا ودوليا ىف مجال نظام إدارة الجودة 

http://www.altaknyia.com

الدورات السابقة 

 Program Audience     ملن هذا الربنامج 

 ISO ه��ذا الربنام��ج أع��د خصيصا ملن يري��د أن يعمل كاستش��اري ج��ودة لنظ��ام إدارة الجودة  .1

. 9001/2008

هذا الربنامج يؤهل من يعملون يف املنظامت مبختلف أنواعها ليكونوا مدراء لتوكيد الجودة.   .2

هذا الربنامج مفيد جدا ملدراء الجودة مبختلف قطاعات العمل.  .3

هذا الربنامج أعد خصيصا لك لتكون مختلفا عن كل من درس مهنيا أو أكادمييا أو طبق عمليا ولكن   .4

مل تكتمل لديه حلقات العمل اإلستشارى وخرباته والتي ننقلها لك خالل حضورك معنا

سلسلة الربامج التدريبية االستشارية املعتمدة والتي تقدمها مؤسسة التقنية متنحك فرص حقيقية   .5

للعمل يف منظمتك أو االنطالق نحو عملك اإلستشارى املستقل.



م�ؤ�س�سة التقنية

 لإلستشارات والتدريب وأنظمة اجلودة

مدير جودة التعليم واالمتياز الرتبوي املحرتف املعتمد

AIPS معتمد من املعهد األمريىك للدراسات اإلحرتافية

لكل العرب والمصريين

 Smart way

لألنشطة وتنمية القدرات: 3 أ ش عبد الله متفرع من شارع املراغي عامرة الهدي- الدور الثامن - حلوان  

Certified Professional Quality Manager Of The Educational Excellence

بالتعاون مع

 Program Audience        ملن هذا الربنامج
أعضاء اإلدارة العليا والوس��طى ومدراء اإلدارات وأعضاء فريق اجلودة واملش��رفني التربويني ومدراء املدارس   .1
والعامل��ني باجمل��ال الترب��وي والذين يعملون في مراكز صن��ع و اتخاذ القرار و مراجعي اجل��ودة واملعلمون بكافة 

التخصصات. 
كل من لديه التطلع للعمل كمدير جودة إحترافى فى املؤسسات التعليمية العامة واخلاصة.  .2

هذا البرنامج مفيد جدا ملدراء اجلودة مبختلف قطاعات العمل التربوى فى املؤسسات التعليمية احلكومية   .3
واخلاصة.

ه��ذا البرنامج أعد خصيصا لك لتكون مختلفا عن كل من درس مهنيا أو أكادمييا أو طبق عمليا ولكن   .4
لم تكتمل لديه حلقات العمل التطبيقى وخبراته والتي ننقلها لك خالل حضورك معنا

سلسلة البرامج التدريبية املعتمدة والتي تقدمها مؤسسة التقنية متنحك فرص حقيقية   .5
للعمل في منظمتك وتقلد املناصب الرفيعة.



Certified Professional Quality Manager Of The Educational Excellence

الراعي الرسمي ملجلة عامل الجودة   

الرؤية
بالتطوير والتدريب واالستشارات الفاعلة نقودكم إلى التميز

الرسالة
 نحن مؤسسة التقنية للتطوير واالستشارات وأنظمة الجودة أوجدنا أنفسنا لنكون معكم يف بدايات عملكم

 من خالل عملنا االستشاري  وبجانبكم يف مراحل التطوير والتحسني املستمر ألنظمتكم وهدفنا أن تكون

 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

المملكة•العربية•السعودية•-•المنطقة•الشرقية•-•الدمام
مركز••التقنية•الرائدة•لإلستشارات•اإلدارية

ت•:•00966533552484
     موقعنا

  www.altaknyia.com

نية
مؤسسة التق

للتطوير واالستشارات وأنظمة الجودة

 مع مؤسسة التقنية
ز يبدأ

طريقكم إلى التمي


