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ﺷﻛر و ﺗﻘدﯾر
أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف اﻟدﻛﺗور ﻣوﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر

اﻟذي ﻟم ﯾﺑﺧل ﻋﻠﻲ ﺑﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﮫ اﻟﻧﯾرة ،ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺷﻛري وﺗﻘدﯾري إﻟﻰ ﻛل ﻣن اﻷﺳﺎﺗذة:

اﻟدﻛﺗور ﺑن ﻋﯾﺷﻲ ﺑﺷﯾر ،ﺷﯾﺷون ﺑوﻋزﯾز ،ﻓﺎﻟﺗﺔ اﻟﯾﻣﯾن ،و داھﯾﻧﯾن ﺑن ﻋﺎﻣر اﻟﻠذﯾن

ﻗدﻣوا ﻟﻲ اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر ﻟﻛل

ﻣن ﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻣن زﻣﻼﺋﻲ اﻷﺳﺎﺗذة واﻟﻰ ﻛل إطﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟذﯾن ﺗﻌﺎﻣﻠت ﻣﻌﮭم

ﻓﺟزاھم ﷲ ﻋﻧﻲ ﺧﯾر اﻟﺟزاء...
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ﻣﻠﺧص:
ھدﻓت ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ دور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت وﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة ﻛدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ،وﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻗﺎم
اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر أﻓراد اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻟرؤﺳﺎء )إطﺎر ﻣﺳﯾر ،إطﺎر ﺳﺎﻣﻲ ،ﻋون
ﺗﺣﻛم(.
اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣث ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ أھداف اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب
اﻟﻧظري و أﺳﻠوب دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ .وﻣن أﺟل اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ أﺟرى
اﻟﺑﺎﺣث دراﺳﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ إطﺎراﺗﮭﺎ )اﻟرؤﺳﺎء( واﻟﺑﺎﻟﻎ
ﻋددھم 308رﺋﯾﺳﺎ .ﯾﻣﺛل ھؤﻻء اﻟﻣﻔردات اﻟذﯾن أﺟرﯾت ﻋﻠﯾﮭم اﻟدراﺳﺔ و اﻟذﯾن وزﻋت ﻋﻠﯾﮭم
اﺳﺗﻣﺎرة اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ .أﻣﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻓﻘد
اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ) spssاﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﺻدار.(17
وﻗد ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن أھﻣﮭﺎ:
 -1أن ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 -2أن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﮫ دور ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 -3أن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 -4أن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﮫ أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 -5ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ )ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﺗﺻﻣﯾم
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ( و ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
-6ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾﯾن ﺗﻌزى
إﻟﻰ ﻛل ﻣن ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ،اﻟﻌﻣر ،اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ،ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
وﻣن أھم اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﺻﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣث:
 -1ﺿرورة اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﻧﮭﺞ إداري ﻣﺗﻛﺎﻣل وﻣﻌﻠن
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎدات وﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻺدارة ﻣن اﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
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 -2ﺗوﻓﯾر ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﺳﺗدراك اﻟﻧﻘص اﻟذي ﯾظﮭر أﺛﻧﺎء
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
 -3اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﺷﻣل ھذه اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗدرﯾب ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.رﺑط اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻟﺗرﻗﯾﺔ وﺑﻌواﻣل ﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ -4إﺧﺿﺎع ﻓﺋﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل إﻟﻰ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن
ﺧﻼل ﺗﺻﻣﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎح :اﻟﺗدرﯾب ،اﻟﺟودة ،اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ،
اﻟﻣﻧظﻣﺔ
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Abstract :
The aim of this study is to identify the role that training programs
play in achieving Total Quality Management in organizations .For
achieving this aim , the researcher has selected Biskra’s Electrical Cables
Industry Institution as a case of study, and he has chosen the members of
study among the following categories :bosseses (chief
managers,managers ,agents)
The reseasher has used the descriptive analytical approach in the
theoritical part of the subject and the method of case study in the practical
part to reach the objectives of the study.In fact,a questionnaire has been
distributed over the selected study sample that is 308 bosses among the
community of study. Depending on the data and on analysing the results
using the statistical program SPSS (the statistical package that is applied
in social sciences , edition number 17).
the study found a number of results among which :
1-Determining the training needs has a contribution to acheiving total
quality management
2-Designing the training programs has a great role to play in acheiving
total quality management
3-Putting the training programs into practice has a contribution to
acheiving total quality management
4-Evaluating the training programs is important for achieving total
quality management
5-There is a relationship,which has a statistical significance ,between the
training programs(determining training needs,putting the training
programs into practive,evaluating the training programs) and the
acheivement of total quality management,and it is under study.
6-There are no differances which have statistical significance in the level
of significanse 0.05 among the responses of the questioned members
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.This is due to the variable of gender, age, education level, job type, and
experience concerning the five units related to the role of training
programs in achieving total quality management ,and it is under study.
Among the main recomondations that the researcher suggest are the
following :
1-Organizations have to adopt the total quality management system as
a complete administrative and declared method to all bosses and
workers and to give up the the traditional methods of management for
reaching a sustainable improvement in all their activities.
2-Providing all of the appropriate factors to improve the training
process and to cope with the fault .that appears during the achievement of
the training programs.
3-Much more effort has to be directed to the preparation of the training
programs so that total quality management and the benifits that may be
gotten through it can be clear enough .These training programs may have
something to do with the following :
_Training all of the workers in the different administrative levels
_Making the training process in relationship with promotion and with
motivating factors that may be concret and abstract.
_Enabling several categories among the workers in Electrical Cables
Industry Institution to get a continual training by designing effective
training programs in the feild of total quality management .
Key words: training, quality, total quality, total quality management,
training programs, The organization
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Résumé :
L'objectif de cette étude est d'examiner le rôle des programmes de
formation dans la réalisation de la qualité totale au niveau des
organisations, d’où nous avons choisi l’EN.I.CA.Biskra comme étude de
cas. Pour cela, le chercheur à choisi les membres de l'étude a partir des
catégories suivantes : les présidents (cadre gestionnaire, cadre supérieur,
agent de maitrise)
Afin d'atteindre les objectifs de l'étude, Le chercheur a utilisé la
méthode descriptive et analytique dans le côté théorique, et la méthode de
l'étude de cas sur le côté pratique. Et en vue de tester les hypothèses, le
chercheur a mené son étude sur un échantillon du personnel de
l'entreprise, cet échantillon est constitué de ces cadres ou présidents (308
présidents), ceux-ci représentent les individus qui ont été testés, où nous
avons distribué des questionnaires comme un outil essentiel dans la
collection des données.
En ce qui concerne l’analyse statistique, le chercheur s'est appuyé
sur le logiciel de l’SPSS, version 17.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.

Cette étude a conclu les résultats suivants :
L’identification des besoins de formation contribue à la réalisation
de la qualité totale ;
La conception des programmes de formation a un rôle dans la
réalisation de la qualité totale ;
La mise en œuvre des programmes de formation permet la
réalisation de la qualité totale ;
L’évaluation des programmes de formation a une importance dans
la réalisation de la qualité totale ;
Il y a une relation statistiquement significative entre les
programmes de formation (identifier les besoins de formation,
concevoir des programmes de formation, la mise en œuvre des
programmes de formation, évaluer les programmes de formation)
et la réalisation de la qualité totale au niveau de l’EN.I.CA.B ;
Il n’y a pas des différences statistiquement significatives au niveau
de 0,05 entre les réponses des répondants, attribuables aux
variables : le sexe, l’âge, le grade, le niveau d'instruction, la durée
du service, à propos des cinq axes du questionnaire concernant le
rôle des programmes de formation dans la réalisation de la qualité
totale au niveau de l’EN.I.CA.B ;
Parmi les recommandations les plus importantes que le
chercheur recommande :
Les organisations doivent adopter un système de management de
la qualité totale comme une approche managériale intégrée et
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révélée à tous les dirigeants et les travailleurs, et l'abandon des
méthodes traditionnelles de gestion afin de parvenir à une
amélioration continue dans toutes les activités de l'organisation ;
2. Fournir tous les facteurs appropriés pour le développement du
processus de formation, et remédier à la pénurie qui apparaît lors
de la mise en œuvre des programmes de formation.
3. L'élaboration de programmes de formation pour clarifier le
concept de management de la qualité totale et ses avantages
attendus, ces programmes de formation comprennent:
- Former tous les employés dans les différents niveaux
administratifs ;
- Lier la formation à la promotion, et à d’autres facteurs de
motivation matériels et immatériels ;
4. Soumettant plusieurs catégories de salariés dans l’EN.I.CA.B à la
formation continue par le biais d’une conception des programmes
de formation efficaces dans le domaine de management de la
qualité totale.
Mots clés: formation, qualité, qualité totale, management de la qualité
totale, programmes de formation, De L' organisation
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مقدمة عامة

مقدمة عامة

مقدمة:
ٌعد المورد البشري فً الوقت الحاضر المحرك األساسً لجمٌع نشاطات المنظمة ومصدر
من المصادر المهمة لفعالٌتها خاصة عندما ٌتمٌز بنوعٌة مهارٌة ومعرفٌة وقدرات وقابلٌة تتالءم مع
طبٌعة األعمال التً ٌمارسها فً المنظمة .وبحجم هذه األهمٌة تصبح تنمٌة الموارد البشرٌة ضرورة
حتمٌة حتى تصبح هذه الموارد أكثر استعدادا لقبول متطلبات المهام الجدٌدة التً تناط بهم .كما أن
المورد البشري هو المتغٌر المحوري فً كل المنظمات ،فبدونه تفقد األصول المادٌة قٌمتها تماما،
وهذا ما جعل نشاطات مثل الحصول وإعداد وتحفٌز والمحافظة على هذا المورد نشاطات ضرورٌة
لكً تستطٌع المنظمة الوصول إلً غاٌتها.
فً الماضً كان هذا المورد ٌعمل بشكل اكبر من الوقت الحالً لكن دون كفاءة ،كما لم ٌكن
ٌنظر إلٌه واالهتمام به كما هو الحال فً الوقت الحاضر  .لقد أصبح ٌنظر إلٌه على أنه أهم مورد من
موارد المنظمة ،سواء كانت خدمٌة أو صناعٌة ،خاصة أم عامة تابعة للدولة .وٌنظر المفكرٌن
والممارسٌن فً مجال اإلدارة فً الوقت الحاضر إلى هذا المورد بأنه أساس جمٌع العملٌات التً تتم
داخل المنظمات ،فضال عن قدرته على خلق وتنفٌذ االستراتٌجٌات واالبتكارات والتً تساعد على
تطوٌر أداء هذه المنظمات وتحقٌق أهدافها .ومن هذا المنطلق عملت المنظمات على تنمٌة هذا المورد
و تأطٌره واالرتقاء به ،من خالل التدرٌب الذي ٌعتبر أحد الوسائل التً تستخدمها اإلدارة من أجل
تطوٌر وتنمٌة القدرات العلمٌة والعملٌة والسلوكٌة للعاملٌن .و ٌعد التدرٌب من المفاتٌح األساسٌة
للتطوٌر وتحسٌن المورد البشري من خالل تزوٌده بالمعلومات والمعارف التً تنقصه ،وتنمٌة قدراته
ومهارته ،وتعدٌل اتجاهاته وقناعاته ،وذلك فً سبٌل رفع مستوى كفاءته وتحسٌن أدائه وزٌادة إنتاجه
وتحقٌق أهدافه الخاصة والوظٌفٌة إلى أقصى قدر ممكن من الجودة والسرعة واالقتصاد.
كما ٌعتبر التدرٌب ظاهرة طبٌعٌة ٌتمٌز بها المجتمع اإلنسانً وضرورة حتمٌة لكل فرد ٌرٌد أن
ٌحتل مكانه المناسب فً المجتمع ،فهو عملٌة هدفها النجاح ودٌمومة المؤسسة من خالل تنمٌة
مواردها البشرٌة.
لقد أصبح التدرٌب حاجة ملحة فً المنظمة المعاصرة ،وسالح تستخدمه فً مواجهة
التحدٌات البٌئٌة والتغٌرات السرٌعة المذهلة (التكنولوجٌة ،واالقتصادٌة ،والعولمة .....وغٌرها).
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ونظرا ألهمٌته أصبحت المنظمات المعاصرة تنظر لتدرٌب مواردها البشرٌة على أنه جزءا رئٌسً ا
ومهما من استثماراتها اإلستراتٌجٌة ،وعنصرا حٌوٌا لبناء الخبرات والمهارات المتجددة للعاملٌن
بغض النظر عن اختالف مستوٌاتهم ومناصبهم اإلدارٌة التً ٌشغلونها.
لقد أصبح موضوع التدرٌب ٌحتل مكانة خاصة فً أدبٌات اإلدارة المعاصرة وتحدٌدا عند
الحدٌث عن أهمٌة اإلنسان فً إنجاح العملٌة اإلدارٌة و دور الموار

د البشرٌة فً تحقٌق أهداف

المنظمة وغاٌاتها .فموضوع التدرٌب لم ٌعد اختٌار بالنسبة لإلدارة بل أصبح ٌنظر إلٌه على أنه
وسٌلة لالستثمار ضرورٌة تلج أ إلٌه المنظمات لتحقٌق أهدافها باعتباره عنصرا حٌوٌا البد منه لبناء
الخبرات والمهارات المتجددة.
كما أصبحت المنظمات المعاصرة تنظر لتدري

ب العاملٌن وتنمٌة مهارتهم ومعلوماتهم

واتجاهاتهم على انه من أهم مبادئ الجودة الشاملة ،التً أصبحت محور اهتمام أساسً ألغلب
المنظمات سواء العامة أو الخاصة .فمعاٌٌر األداء فً هذه المنظمات لم تعد قاصرة على مجرد تقدٌم
الخدمة أو المنتوج فقط بل تعدته إلى الحرص على جودة تلك الخدمات أو المنتجات التً تلبً مطالب
المستفٌدٌن.
ٌعد تدرٌب الموارد البشرٌة العاملة بالمنظمة أحد متطلبات تحقٌق الجودة الشاملة ،فهو ٌساعد
على إحداث التغٌٌر الالزم فً الموارد البشرٌة لتوفٌر احتٌاجات المنظمة ،كما ٌعد ضرورة حتمٌة
لضمان نجاح المنظمة فً تنفٌذ برامج إدارة الجودة الشاملة للوصول إلى تحقٌق أهدافها.
كما ٌعتبر تدرٌب الموارد البشرٌة من أهم مبادئ الجودة الشاملة و الهدف منه ٌكمن فً جعل
كامل المنظمة وكل فرد فٌها على وعً ودراٌة كاملٌن ببرامج الجودة وتحسٌن الجودة ،وٌتم تحقٌق
هذا الهدف من خالل عقد دورات تدرٌبٌة تركز على األهداف األساسٌة والرؤٌة المستقبلٌة للمنظمة.
مما سبق ٌمكن صٌاغة مشكلة الدراسة فً السؤال الرئٌسً التالً:
" كٌف ٌمكن تحقٌق الجودة الشاملة بالمنظمات من خالل إدارة البرامج التدرٌبٌة "؟
ولإلجابة على اإلشكالٌة قمنا بصٌاغة التساؤالت الفرعٌة التالٌة:


 -1هل توجد عالقة بٌن البرامج التدرٌبٌة وبٌن تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

- مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة ،Enicab-Filiale General Cable ،والتً كانت تسمى فً بداٌة إعداد هذا
البحث مؤسسة صناعة الكوابل الكهربائٌة-بسكرة -والى غاٌة تارٌخ ماي2008
ج

مقدمة عامة

 هل توجد عالقة بٌن تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة وبٌن تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محلالدراسة؟
 هل توجد عالقة بٌن تصمٌم البرامج التدرٌبٌة وبٌن تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محلالدراسة؟
 هل توجد عالقة بٌن تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة وبٌن تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محلالدراسة؟
 هل توجد عالقة بٌن تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة وبٌن تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محلالدراسة؟
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 0.05بٌن إجابات المستقصٌن تعزى إلى
كل من متغٌر الجنس ،العمر ،الدرجة الوظٌفٌة ،المستوى التعلٌمً ،مدة الخدمة بالنسبة لمحاور
االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة؟
فرضٌات البحث:
وكإجابة مبدئٌة عن التساؤالت السابقة قمنا بصٌاغة الفرضٌات التالٌة:
الفرضٌة الرئٌسٌة األولى:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن البرامج التدرٌبٌة وبٌن تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل
الدراسة.
وتتفرع هذه الفرضٌة إلى أربعة فرضٌات فرعٌة كالتالً:
الفرضٌة الفرعٌة األولى:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة وبٌن تحقٌق الجودة الشاملة
بالمؤسسة محل الدراسة
الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تصمٌم البرامج التدرٌبٌة وبٌن تحقٌق الجودة الشاملة
بالمؤسسة محل الدراسة
الفرضٌة الفرعٌة الثالثة:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة وبٌن تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة
محل الدراسة
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الفرضٌة الفرعٌة الرابعة:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة وبٌن تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة
محل الدراسة.
الفرضٌة الرئٌسٌة الثانٌة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 0.05بٌن إجابات المستقصٌن تعزى إلى كل من
متغٌر الجنس ،العمر ،الدرجة الوظٌفٌة ،المستوى التعلٌمً ،مدة الخدمة بالنسبة لمحاور االستمارة
الخمسة الخاصة بدور البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة
وتتفرع هذه الفرضٌة إلى خمسة فرضٌات فرعٌة كالتالً:
الفرضٌة الفرعٌة األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 0.05بٌن إجابات
المستقصًن تعزى إلى متغٌر الجنس ،بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج
التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة.
الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 0.05بٌن إجابات
المستقصًن تعزى إلى متغٌر العمر ،بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج
التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة.
الفرضٌة الفرعٌة الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 0.05بٌن إجابات
المستقصًن تعزى إلى متغٌر الدرجة الوظٌفٌة بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور
البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة.
الفرضٌة الفرعٌة الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 0.05بٌن إجابات
المستقصًن تعزى إلى المستوى التعلٌمً بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج
التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة.
الفرضٌة الفرعٌة الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 0.05بٌن إجابات
المستقصًن تعزى إلى متغٌر مدة الخدمة بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج
التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة.
أهداف البحث:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقٌق األهداف التالٌة:
 توضٌح مفهوم التدرٌب ومقوماته على نحو عام ،ومفهوم الجودة الشاملة ومدخل إدارة الجودةالشاملة.
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 تحدٌد فعالٌة البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة لدى العاملٌن بمؤسسة صناعاتالكوابل.
 دراسة العالقة بٌن التدرٌب كمتغٌر مستقل والجودة الشاملة كمتغٌر تابع. التعرف على تأثٌر الفرو ق الشخصٌة والوظٌفٌة على أراء واتجاهات العاملٌن تجاه التدرٌبوالجودة الشاملة.
 التوصل فً نهاٌة الدراسة إلى بعض النتائج والتوصٌات التً من الممكن أن تساهم فً إرساءمعالم الجودة الشاملة فً مؤسساتنا وتقدٌم مدخل متكامل لتطبٌق نظام إدارة الجودة الشاملة على
أسس عملٌة صحٌحة.
أهمٌة البحث:
 تتناول الدارسة بالبحث والتأصٌل النظري موضوعٌن هامٌن هما التدرٌب و إدارة الجودةالشاملة ومحاولة الر بط بٌنهما.
 تستمد هذه الدراسة أهمٌتها من االهتمام المتزاٌد بنشاط التدرٌب ودوره فً مساعدة المنظماتعلى تحقٌق أهدافها فً عصر ٌتمٌز بالتنافس.
 كما ٌساهم هذا البحث بتحسٌس مسٌري المؤسسات بأهمٌة التدرٌب كأداة جوهرٌةلزٌادة إنتاجٌة المؤسسات ورفع من قدراتها التنافسٌة.
 ضرورة إدارة الجودة الشاملة فً الوقت الحالً. نطمح من وراء هذه الدراسة إلى تقدٌم إضافة علمٌة تساعد الباحثٌن والممارسٌن فً مجالاإلدارة الوقوف على أهمٌة التدرٌب فً تحقٌق فلسفة إدارة الجودة الشاملة.
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الدراسات السابقة:
سنحاول فً ما ٌلً عرض بعض الدراسات التً أجرٌت فً مجال التدرٌب وإدارة الجودة الشاملة:
الدراسات باللغة العربٌة:
 -1دراسة ربى غانم تحت عنوان "مدى فعالٌة العملٌة التدرٌبٌة فً المصرف التجاري السوري،
دراسة مقارنة مع البنك اللبنانً "  .1هدفت هذه الدراسة إلى تقٌٌم العملٌة التدرٌبٌة فً المصرف
التجاري السوري ،وذلك من خالل عرض مبادئ العملٌة التدرٌبٌة كما حددتها األبحاث والدراسات
األكادٌمٌة ،ثم مقارنة ذلك بكٌفٌة ممارسة التدرٌب فً المصرف التجاري السوري الستكشاف تلك
النواحً التً ٌخالف فٌها التطبٌق العملً األسس العلمٌة الصحٌحة ،وبالتالً رصد نقاط الضعف فً
حال وجودها والتً تفقد العملٌة التدرٌبٌة فعالٌتها ،وخلصت الدراسة :إلى افتقاد المصرف التجاري
السوري إلى إدارة متخصصة فً التدرٌب رغم توفر مبررات وجودها ،تتسم عملٌة تحدٌد
االحتٌاجات التدرٌبٌة فً المصرف التجاري السوري بعدم الفعالٌة نتٌجة عدم اعتماده على األسس
العلمٌة ،ال تتسم األهداف التدرٌبٌة فً المصرف التجاري
السوري بالخصائص العلمٌة ،مما ٌجعلها أهدافا غٌر فعالة ،تتسم المناهج التدرٌبٌة فً المصرف
التجاري بعدم الفعالٌة نتٌجة عدم اعتمادها على األسس العلمٌة.
 -2دراسة محمد فتحً محمود تحت عنوان "فاعلٌة البرامج التدرٌبٌة من وجهة نظر ضباط كلٌة
الملك خالد العسكرٌة"  .2هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تحقٌق البرامج التدرٌبٌة التً تقدم إلى
ضباط كلٌة الملك خالد العسكرٌة ألهدافها ،وخلصت الدراسة إلى أن البرامج التدرٌبٌة التً تقدم إلى
ضباط الكلٌة تسهم فً زٌادة اهتمامهم بالعمل الذي ٌقومون به كما تسهم فً قدراتهم ،باإلضافة إلى
بعض المعوقات التً تتمثل فً ضعف محتوى بعض البرامج التدرٌبٌة ،عدم تشجٌع اإلدارة على
االلتحاق بالدورات التدرٌبٌة.

 - 1ربى غانم ،مدى فعالٌة العملٌة التدرٌبٌة فً المصرف التجاري السوري(دراسة مقارنة مع البنك اللبنانً)  ،مذكرة
ماجستٌر غٌر منشورة ،قسم إدارة األعمال ،كلٌة االقتصاد ،جامعة دمشق ،الجمهورٌة العربٌة السورٌة2004 ،
 - 2محمد فتحً محمود ،فاعلٌة البرامج التدرٌبٌة من وجهة نظر ضباط كلٌة الملك خالد العسكرٌة ،مذكرة
ماجستٌر(غٌر منشورة)  ،قسم العلوم اإلدارٌة ،كلٌة الدراسات العلٌا ،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض،
السعودٌة2007/2006 ،
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 -3دراسة فهد بن عبد هللا الغزي تحت عنوان "إمكانٌة تطبٌق الجودة الشاملة على إدارة المرور
بمدٌنة الرٌاض" .1هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إلمام ضباط المرور بمفهوم الجودة الشاملة،
وتحدٌد متطلبات ومجاالت ومعوقات تطبٌق الجودة الشاملة فً إدارة المرور بمدٌن

ة الرٌاض،

وخلصت الدراسة إلى نتٌجة مفادها إلمام ضباط إدارة المرور بمدٌنة الرٌاض بمفهوم الجودة الشاملة،
كما أن إدارة المرور بمدٌنة الرٌاض تشتمل على مجاالت مهمة لتطبٌق إدارة الجودة الشاملة
وخصوصا فً أقسام المخالفات والحاسب اآللً وغٌرها ،وكشفت كذلك عن ضرورة توفٌر متطلبات
تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً إدارة المرور بمدٌن ة الرٌاض بما فً ذلك التخلص من األسالٌب
القدٌمة فً العمل ،والتحسٌن المستمر،والمشاركة فً صناعة القرار.
 -4دراسة عبد الواسع عبد الغنً سٌف قاسم المخالفً تحت عنوان "اإلدارة بالجودة الشاملة
ودورها فً تحقٌق اإلصالح اإلداري"  .2هدفت هذه الدراسة إلى البحث فً مدخل إدارة الجودة
الشاملة كمدخل حدٌث لإلصالح اإلداري ،وذلك من خالل استٌضاح مدى وجود عالقة بٌن تطبٌق
إدارة الجودة الشاملة وإمكانٌة تحقٌق اإلصالح اإلداري فً الجمهورٌة الٌمنٌة ،واختبار هذه العالقة
من خالل التعرف على اتجاهات المدٌرٌن فً المنظمات اإلدارة الحكومٌة الٌمنٌة نحو الدور الذي
ٌلعبه تطبٌق النموذج المختار إلدار ة الجودة الشاملة فً تحقٌق اإلصالح اإلداري فً المنظمات
اإلدارة الحكومٌة الٌمنٌة .وخلصت الدراسة إلى وجود اتجاهات قوٌة لدى مدراء العموم بصالحٌة
مدخل إدارة الجودة الشاملة لتحقٌق اإلصالح اإلداري المنشود فً الجمهورٌة الٌمنٌة وهو ما من شأنه
أن ٌسهل عملٌة التحول نحو تطبٌق هذا المدخل وٌساعد فً تطبٌق متطلباته ،والتخلً عن الفكر
اإلداري التقلٌدي المتبع حالٌا ،وجود قناعة عالٌة جدا بان اإلصالح اإلداري فً منظمات اإلدارة
الحكومٌة ٌتطلب تحقٌقه إلى تطبٌق عناصر مدخل إدارة الجودة الشاملة.

 -1فهد بن عبد هللا الغزي ،إمكانٌة تطبٌق إدارة الجودة الشاملة على إدارة المرور مدٌنة الرٌاض ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ،كلٌة الدراسات العلٌا ،قسم العلوم اإلدارٌة،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة ،الرٌاض ،العربٌة السعودٌة،
2005
 - 2عبد الواسع عبد الغنً سٌف قاسم المخالفً ،إدارة الجودة الشاملة ودورها فً تحقٌق اإلصالح اإلداري ،أطروحة
دكتوراه غٌر منشورة ،قسم إدارة األعمال ،كلٌة االقتصاد ،جامعة دمشق ،الجمهورٌة العربٌة السورٌة2006 ،

ح
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 -5دراسة موزاوي سامٌة تحت عنوان "مكانة تسٌٌر الموارد البشرٌة ضمن معاٌٌر اإلٌزو وإدارة
الجودة الشاملة"  .1قامت الباحثة بتقدٌم التغٌٌر باعتباره ظاهرة ضرورٌة الستمرارٌة المؤسسات
المعاصرة فً الوقت الراهن ،كما تطرقت إلى مفهوم معاٌٌر اإلٌزو وتصنٌفاته ومراحل الحصول
على هاته الشهادة ،باإلضافة إلى تقدٌم عام حول إدارة الجودة الشاملة مرورا بمفهومها وتطورها
ومبادئها.
ثم تناولت الباحثة تسٌٌر الموارد البشرٌة وفق معاٌٌر اإلٌزو وإدارة الجودة الشاملة ،وقامت بتطبٌق
ذلك على الشركة الجزائرٌة لألثاث المعدنً  ،CAMMOوقد توصلت إلى نتٌجة أساسٌة مفادها أن
تسٌٌر الموارد البشرٌة ضمن إدارة الجودة الشاملة ٌحظى بأهمٌة ومكانة أكبر مما هو علٌه ضمن
معاٌٌر اإلٌزو.
 -6دراسة خالد بن جمٌل مصطفى زقزوق تحت عنوان "تطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة
لتحسٌن أداء كلٌة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر بجامعة أم القرى"  .2هدفت هذه الدراسة إلى
التعرف على درجة توفر واستخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة لـ  DEMINGفً البرامج والدورات
التً تقدمها كلٌة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر بجامعة أم القرى.

وتوصلت الدراسة إلى وجود

فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول

درجة أهمٌة توفر

مبادئ إدارة الجودة الشاملة لـ  DEMINGفً البرامج والدورات التً تقدمها كلٌة خدمة المجتمع
والتعلٌم المستمر ،وكذلك درجة استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة لـ  DEMINGفً هذه البرامج
تعزي إلى الدرجة العلمٌة ،سنوات الخبرة ،بلد التخرج

 .وخلصت الدراسة إلى أن درجة استخدام

مبادئ إدارة الجودة الشاملة لـ  DEMINGفً البرامج والدورات التً تقدمها كلٌة خدمة المجتمع
والتعلٌم المستمر بجامعة أم القرى الواردة فً أداة هذه الدراسة كانت متوسطة .كما خلصت الدراسة
إلى درجة أهمٌة توفر مبادئ إدارة الجودة الشاملة لـ  DEMINGفً البرامج والدورات التً تقدمها
كلٌة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر بجامعة أم القرى كانت عالٌة.

 - 1موزاوي سامٌة ،مكانة تسٌٌر الموارد البشرٌة ضمن معاٌٌر االٌزو وإدارة الجودة الشاملة ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر ،قسم علوم التسٌٌر ،جامعة الجزائر2004 ،
 -2خالد بن جمٌل مصطفى زقزوق ،تطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لتحسٌن أداء كلٌة خدمة المجتمع والتعلٌم
المستمر بجامعة أم القرى ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،كلٌة التربٌة ،قسم اإلدارة التربوٌة والتخطٌط ،جامعة أم
القرى ،العربٌة السعودٌة2008 ،

ط
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كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بالنسبة الستخدام

ودرجة أهمٌة توفر

مبادئ إدارة الجودة الشاملة لـ  DEMINGفً البرامج والدورات التً تقدمها كلٌة خدمة المجتمع
والتعلٌم المستمر تعزي إلى :الدرجة العلمٌة ،سنوات الخبرة ،بلد التخرج.
 -7دراسة بندر بن عباس الشرٌف تحت عنوان "إدارة الجودة الشاملة كمدخل للتطوٌر التنظٌمً
بمستشفى مدٌنة الملك عبد العزٌز بجدة" .1هدفت هذه الدراسة إلى:
 -التعرف على درجة ممارسة الركائز األساسٌة

إلدارة الجودة الشاملة كمدخل للتطوٌر التنظٌمً

بمستشفى مدٌنة الملك عبد العزٌز الطبٌة فً مدٌنة جدة.
 -التعرف على درجة أهمٌة ممارسة الركائز األساسٌة

إلدارة الجودة الشاملة  ،كمدخل للتطوٌر

التنظٌمً بمستشفى مدٌنة الملك عبد العزٌز الطبٌة فً مدٌنة جدة.
 التعرف ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات استجابات عٌنة الدراسة ،حولدرجة أهمٌة ممارسة الركائز األساسٌة إلدارة الجودة الشاملة ،كمدخل للتطوٌر التنظٌمً ،تعز ي إلى
نوع العمل ،المؤهل العلمً ،سنوات الخبرة.

وخلصت الدراسة إلى أن درجة ممارسة الركائز

األساسٌة إلدارة الجودة الشاملة كمدخل للتطوٌر التنظٌمً من وجهة نظر اإلدارٌٌن والفنٌٌن بمستشفى
مدٌنة الملك عبد العزٌز الطبٌة كانت بدرجة متوسطة.

كما خلصت إلى وجود فروق ذات داللة

إحصائٌة بٌن أراء عٌنة الدراسة تعزي إلى الجنس حول درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة كمدخل
للتطوٌر التنظٌمً فً مستشفى الملك عبد العزٌز الطبٌة بجدة ،حٌث كانت الفروق لصالح اإلناث
حٌث كان المتوسط الحسابً لهم أكبر ،كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن
أراء عٌنة الدراسة حسب المؤهل العلمً حول درجة ممارسة إدارة الجودة الشاملة كمدخل للتطوٌر
التنظٌمً فً مستشفى الملك عبد العزٌز الطبٌة بجدة ،كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائٌة بٌن أراء عٌنة الدراسة حسب سنوات الخبرة حول درجة ممارسة

إدارة الجودة الشاملة

كمدخل للتطوٌر التنظٌمً فً مستشفى الملك عبد العزٌز الطبٌة بجدة.

 - 1بندر بن عباس الشرٌف ،إدارة الجودة الشاملة كمدخل للتطوٌر التنظٌمً بمستشفى مدٌنة الملك عبد العزٌز بجدة،
مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة قسم اإلدارة التربوٌة والتخطٌط ،كلٌة التربٌة ،جامعة أم القرى ،المملكة العربٌة
السعودٌة2008 ،
ي
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 -8دراسة معزوز عالونة وٌوسف غنٌم تحت عنوان "درجة التزام جامعة النجاح الوطنٌة بمبادئ
إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملٌن فٌها" .1هدفت هذه الدارسة إلى التعرف على درجة
التزام جامعة النجاح الوطنٌة بمبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملٌن فٌها ،ومعرفة اثر
متغٌرات الجنس ،والرتبة األكادٌمٌة ،وسنوات الخبرة فً التدرٌس الجامعً ،والجامعة التً تخرج
فٌها ،والكلٌة التً ٌعمل فٌها ،والعمر ،والوظٌفة التً ٌشغلها ،على درجة التزام جامعة النجاح
الوطنٌة ،وأجرٌت الدراسة على عٌنة مؤلفة من ()130عضو هٌئة تدرٌس فً جامعة النجاح الوطنٌة،
وزع علٌهم مقٌاس إلدارة الجودة الشاملة ،تم التحقق من صدقه وثباته شمل(  )52فقرة موزعة على
أربعة مجاالت ،هً :متطلبات الجودة ،المتابعة ،التطوٌر ،القوى البشرٌة واتخاذ القرار.وتم إدخال
البٌانات إلى الحاسب اآللً ومعالجتها باستخدام البرنامج اإلحصائً للعلوم االجتماعٌة(  ،)spssحٌث
استخرجت المتوسطات الحسابٌة ،واالنحرافات المعٌارٌة ،واختبار سٌداك (  ،)sidakوتحلٌل التباٌن
المتعدد ،كما استخدم أٌضا ،اختبار(ت)للعٌنات المستقلة ،وتحلٌل التباٌن األحادي .وأشارت النتائج إلى
أن جامعة النجاح الوطنٌة تلتزم بتطبٌق مبادئ الجودة الشاملة بدرجة كبٌرة ،وكذلك تبٌن عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة ( )0.05=αفً درجة التزام جامعة النجاح الوطنٌة
بمبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملٌن فٌها تعزى لمتغٌر الجنس ،والرتبة األكادٌمٌة
وسنوات الخبرة فً التدرٌس الجامعً ،والجامعة التً تخرج فٌها عضو هٌئة التدرٌس ،والكلٌة التً
ٌدرس فٌها والعمر،والوظٌفة التً ٌشغلها.
 -9دراسة فالح عبد القادر الحوري تحت عنوان "تشخٌص واقع تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً
المستشفٌات األردنٌة " .2هدفت هذه الدراسة إلى تشخٌص مدى إدراك العاملٌن فً المستشفٌات
األردنٌة الخاصة ألهمٌة تطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة التً تمثلت فً رضا الزبون (المرٌض)،
والتزام ودعم اإلدارة العلٌا ،والتحسٌن المستمر ،باإلضافة إلى إشراك الموظفٌن وتمكٌنهم .كما هدفت
هذه الدراسة إلى بٌان العالقة بٌن بعض المتغٌرات الشخصٌة (الخبرة ،المستوى التعلٌمً ،المستوى
الوظٌفً ،الحجم) .ولتحقٌق أهداف هذه الدراسة فقد تم تطوٌر استبانه

 - 1معزوز عالونة وٌوسف غنٌم ،درجة التزام جامعة النجاح الوطنٌة بمبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر
العاملٌن فٌها ،مجلة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانٌة) المجلد  19العدد الرابع ،نابلس ،فلسطٌن2005،
 - 2فالح عبد القادر الحوري ،تشخٌص واقع تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً المستشفٌات األردنٌة ،مجلة البصائر،
المجلد الثانً عشر ،العدد األول،آذار ،جامعة البتراء ،األردن2008 ،
ك
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وتوزٌعها على عٌنة من المستشفٌات األردنٌة مكونة من

 6مستشفٌات كان اختبارها وفقا لمعٌار

الحجم .وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتٌة:
 أظهرت الدراسة أن العاملٌن فً المستشفٌات األردنٌة الخاصة ٌدركون أهمٌة تطبٌق مبادئ إدارةالجودة الشاملة ،حٌث أظهرت النتائج مستوٌات عالٌة من اإلدراك لجمٌع مبادئ إدارة الجودة الشاملة.
 بٌنت الدراسة وجود فروقات معنوٌة فً إدراك العاملٌن فً المستشفٌات األردنٌة الخاصة ألهمٌةتطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزى لبعض المتغٌرات الدٌمغرافٌة (الخبرة ،المستوى التعلٌمً).
 توصلت الدارسة إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائٌة فً إدراك العاملٌن فً المستشفٌاتاألردنٌة الخاصة ألهمٌة تطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزى لبعض المتغٌرات
الدٌمغرافٌة(الحجم ،المستوى الوظٌفً).
 أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة عند مستوى معنوٌة  0.05بٌن العوامل الشخصٌةبداللة أبعدها (الخبرة ،المستوى التعلٌمً،المستوى الوظٌفً،الحجم) و .إدراك أهمٌة تطبٌق مبادئ
إدارة الجودة الشاملة فً المستشفٌات األردنٌة الخاصة.
 -10دراسة محمد فرج عبد الحلٌم وٌوسف عبد عطٌة بحر تحت عنوان "مدى تطبٌق العاملٌن فً
كلٌة التجارة بجامعة النٌلٌن(السودان) للجودة الشاملة " .1تمثلت إشكالٌة هذا البحث فً ما مدى
تطبٌق العاملٌن فً كلٌة التجارة بجامعة النٌلٌن للجودة الشاملة ،وقد توصل الباحثان إلى النتائج التالٌة:
 أن كلٌة التجارة بجامعة النٌلٌن ال تطبق الجودة الشاملة فً الوقت الحالً. هناك إمكانٌات واسعة لتطبٌق الكلٌة إلدارة الجودة الشاملة من اجل تحسٌن األداء. هناك عدة معوقات تقف حجر عثرة أمام تحسٌن األداء داخل الكلٌة.كما قدم الباحثان التوصٌات التالٌة تتمثل فً:
 أن تعمل إدارة الجامعة بشكل عام على تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً كافة الكلٌات داخل الجامعةوكلٌة التجارة بشكل خاص.

 - 1محمد فرج عبد الحلٌم وٌوسف عبد عطٌة بحر  ،مدى تطبٌق العاملٌن فً كلٌة التجارة بجامعة النٌلٌن(السودان)
للجودة الشاملة ،مجلة الجامعة اإلسالمٌة( ،سلسلة الدراسات اإلنسانٌة) ،المجلد ،15العدد األول ،غزة ،فلسطٌن2007 ،

ل
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 العمل على إقامة ورشات عمل وبرامج تدرٌبٌة متعلقة بالجودة الشاملة. -11دراسة منال طه بركات تحت عنوان "واقع تطبٌق أبعاد إدارة الجودة الشاملة فً ظل الثقافة
التنظٌمٌة السائدة فً البنوك العامة فً قطاع غزة"  .1هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع
تطبٌق أبعاد إدارة الجودة الشاملة فً ظل الثقافة التنظٌمٌة السائدة فً البنوك العامة فً قطاع غزة
متمثلة فً (التركٌز على العمٌل ،التركٌز على تلبٌة احتٌاجات العاملٌن ،التركٌز على تحسٌن
العملٌات ،التركٌز على االحتٌاجات اإلدارٌة للمنافسة) ،كما هدفت هذه الدراسة إلى توضٌح أثر الثقافة
التنظٌمٌة على تطبٌق أبعاد إدارة الجودة الشاملة .وخلصت الدراسة إلى أن هناك تبنً واضح لدى
البنوك العامة فً قطاع غزة أبعاد إدارة الجودة الشاملة فً ظل الثقافة التنظٌمٌة السائدة فٌها ،وقد
طبقت هذه األبعاد بدرجات ومستوٌات اٌجابٌة متفاوتة فقد كان أعلى مستوى تطبٌق هو التركٌز على
االحتٌاجات اإلدارٌة للمنافسة وذلك من خالل التخطٌط االستراتٌجً واستمرارٌة التحسٌن و القدرة
على االتصال الفعال والقدرة على قٌاس جودة األداء فً تقدٌم الخدمةٌ ،لٌه االهتمام بالتركٌز على
العمٌل ،ثم التركٌز على تحسٌن العملٌات ،بعد ذلك التركٌز على تلبٌة احتٌاجات العاملٌن من خالل
مشاركتهم وتدرٌبهم وتحفٌزهم ،كما خلصت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق فً أراء أفراد العٌنة
حول واقع تطبٌق أبعاد إدارة الجودة الشاملة فً ظل الثقافة التنظٌمٌة السائدة فً البنوك العامة فً
قطاع غزة ٌعزى (للمسمى الوظٌفً ،العمر ،المؤهل العلمً ،التخصص ،سنوات الخبرة ،الجنس).
 -12دراسة صالح صالح دروٌش معمار تحت عنوان "مدى تطبٌق معاٌٌر إدارة الجودة الشاملة
فً التدرٌب التربوي"  .2هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبٌق معاٌٌر إدارة الجودة
الشاملة فً التدرٌب التربوي من وجهة نظر مشرفً التدرٌب والمشرفٌن المتعاونٌن بمنطقة المدٌنة
المنورة .وخلصت الدراسة إلى:
 أن واقع تطبٌق مبادي الجودة الشاملة فً التدرٌب التربوي ٌشٌر إلى أن مبادئ الجودة الشاملة بوجهعام تطبق وتمارس بدرجة ضعٌفة فً التدرٌب التربوي.

 -1منال طه بركات ،واقع تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً ظل الثقافة التنظٌمٌة السائدة فً البنوك العاملة فً قطاع
غزة ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،عمادة الدراسات العلٌا ،كلٌة التجارة ،قسم إدارة األعمال ،الجامعة اإلسالمٌة
غزة ،فلسطٌن2007،
 - 2صالح صالح دروٌش معمار ،مدى تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً التدرٌب التربوي ،أطروحة دكتوراه غٌر
منشورة ،جامعة كولمبوس األمرٌكٌة ،كلٌة إدارة األعمال ،إدارة تنمٌة موارد البشرٌة ،المدٌنة المنورة ،العربٌة
السعودٌة2006 ،
م
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 أن مدٌر إدارة التدرٌب التربوي ٌمارس بدرجة ضعٌفة أدواره فً تطبٌق مبادئ الجودة الشاملة فًالتدرٌب التربوي.
 أن مشرفً التدرٌب التربوي ٌمارسون بدرجة متوسطة أدوارهم فً تطبٌق مبادئ الجودة الشاملةفً التدرٌب التربوي.
 أن مدٌر إدارة التدرٌب التربوي ٌمارس بدرجة متوسطة المشكالت عند تطبٌق مبادئ الجودةالشاملة فً التدرٌب التربوي.
 أن مشرف التدرٌب التربوي ٌمارس بدرجة متوسطة المشكالت عند تطبٌق مبادئ الجودة الشاملةفً التدرٌب التربوي.
الدراسات باللغة األجنبٌة:
 -1دراسة " Hansson Jonasإدارة الجودة الشاملة – سمات التطبٌق واألداء (تحقٌقات مع
التركٌز على المنظمات الصغٌرة)" .1هدفت هذه الدراسة إلى عرض نتائج مشروعً بحث مختلفٌن،
حٌث ٌركز المشروع األول على العالقة بٌن تطبٌق إدارة الجودة الشاملة واألداء المالً فً المنظمات
السوٌدٌة حٌث تم الحصول على هذه النتائج من خالل دراسة المنظمات التً حصلت على جوائز
الجودة السوٌدٌة بتطبٌقها الناجح والفعال لنظام إدارة الجودة الشاملة وٌركز المشروع اآلخر على
تطبٌق نظام إدارة الجودة الشاملة فً المنظمات الصغٌرة ،حٌث تم دراسة منظمتٌن حصلتا على
شهادة الجودة من خالل تطبٌقها الناجح لنظام إدارة الجودة الشاملة كحاالت دراسٌة ،حٌث تبٌن من
خالل هذه الدراسة إن بعض المبادئ األساسٌة لنظام إدارة الجودة الشاملة والتً توصف عادة بأنها
قواعد هذا النظام أكثر أهمٌة من عناصر أخرى عند البدء بعملٌة التطبٌق ،وهذه المبادئ هً:القٌادة
التزام جمٌع العاملٌن ،والتركٌز على الزبائن .كذلك أظهرت الدراسة أهمٌة التزام اإلدارة بالجودة
والتعاون والتزام جمٌع العاملٌن داخل المنظمة النجاز التغٌٌر المطلوب لتطبٌق نظام إدارة الجودة
الشاملة.

1

-Hansson Jonas, "Total Quality Management – Aspects of Implementation and
Performance Investigations with a Focus on Small Organizations" phd thesis, university of
technology, Sweden, ,2003
ن
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 -2دراسة " Huang ,cheng,chiouتقٌٌم أسالٌب القٌادة لدى رؤساء المؤسسات التعلٌمٌة
العالٌة(ذات األربع سنوات)وبٌن أدائها لسلوكٌات قٌادة الجودة الشاملة والمسئولٌن عن انجاز إدارة
الجودة الشاملة فً الجامعات (ذات األربع سنوات) والكلٌات األمرٌكٌة التً أنجزت مبادئ إدارة
الجودة الشاملة فً وظٌفتها اإلدارٌة"  .1هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن الصلة التً تربط بٌن
أسالٌب القٌادة لدى رؤساء المؤسسات التعلٌمٌة العالٌة(ذات األربع سنوات)وبٌن أدائها لسلوكٌات قٌادة
الجودة الشاملة.
وتكونت عٌنة الدراسة من رؤساء الجامعات وإداراتها وأعضاء الهٌئات التدرٌسٌة والمسئولٌن عن
انجاز إدارة الجودة الشاملة فً الجامعات (ذات األربع سنوات) والكلٌات األمرٌكٌة التً أنجزت
مبادئ إدارة الجودة الشاملة فً وظٌفتها اإلدارٌة وقد بٌنت نتائج الدراسة إن رؤساء الجامعات أدوا
سلوكٌات قٌادة الجودة الشاملة إلى درجة محدودة فقط .كما أن هناك عالقة قوٌة واٌجابٌة بٌن بعدي
أسالٌب القٌادة المتمثلٌن فً الدراسة والهٌكل التعلٌمً من جهة ،وأداء الرؤساء لسلوكٌات جودة القٌادة
من جهة أخرى .وان الرؤساء ذوي األسلوب القٌادي مٌالون ألداء سلوكٌات قٌادة الجودة الشاملة أكثر
من غٌرهم من الرؤساء ذوي األسالٌب القٌادٌة األخرى .كما أن هناك عالقة قوٌة واٌجابٌة بٌن طول
زمن استخدام إدارة الجودة الشاملة فً المؤسسات التعلٌمٌة ،وأداء الرؤساء لسلوكٌات قٌادة الجودة
الشاملة.وفً استطالع قامت به الجمعٌة األمرٌكٌة للتحكم بالجودة الشاملة أفاد

 Huangأن النجاح

الذي تم إحرازه من خالل تطبٌق إدارة الجودة الشاملة تضمن قٌما تعمل على تزاٌد فً تفوٌض
السلطة للموظفٌن ،ورضا المستهلك ،وروح عمل الفرٌق ،وتغٌٌر فً المجال الثقافً ،وقد عزمت هذه
الجمعٌة فً عام( )1991على القٌام باستطالع سنوي لمراقبة الكلٌات والجامعات أثناء متابعتها إلدارة
الجودة الشاملة فً إدارتها ،كما أنها أعدت دورات تمحورت حول الجودة وأعطت طالبها الفرصة
لالشتراك فً هذه الدورات .وقد اتسعت هذه القائمة فً عام 1991لتشمل ()78كلٌة جامعٌة( )14كلٌة
مجتمع.وما أن اشرف عام  1992على االنتهاء حتى وصل عدد الكلٌات الجامعٌة فً هذه القائمة
()160كلٌة فٌما ارتفع عدد كلٌات المجتمع إلى()60كلٌة.

1

- Huang ,cheng,chiou, " assessing the leadership style and total quality leadership
behaviors of presidents of four –years universities & colleges that have implemented the
principles of total quality management", unpublished phd thesis, the Ohio state university,
1994
س
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 -3دراسة " Joyce .M.Vتحلٌل االحتٌاجات التدرٌبٌة ،دراسة ألعضاء مجالس اإلدارة المدرسٌة
فً والٌة هامبشاٌر" .1هدفت إلى تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة ألعضاء مجالس إدارة المدارس فً
والٌة هامبشاٌر ،وإٌجاد العالقة بٌن االحتٌاجات التدرٌبٌة وبٌن الجنس وسنوات الخبرة وحجم
المنظمة ،فقد تم توزٌع االستبانة على 240من أعضاء مجالس اإلدارة .وتوصلت النتائج إلى أن هناك
حاجة حقٌقٌة للتدرٌب على كٌفٌة توفٌر مصادر التموٌل للمنظمة .كما توصلت كذلك إلى أن هناك
تأثٌرا واضحا لسنوات الخبرة ولعامل الجنس على ترتٌب االحتٌاجات التدرٌبٌة ،بٌنما لم ٌكن هناك أي
تأثٌر لحجم المنظمة على ترتٌب االحتٌاجات التدرٌبٌة.
 -4دراسة " p.w.parrishتقدٌر إدارة تنمٌة الحاجات التدرٌبٌة للمدٌرٌن"  ،2فقد تم تصمٌم استبٌان
وتوزٌعه على  192مدٌرا من الذٌن اشتركوا بدورة تدرٌبٌة لتقدٌر احتٌاجاتهم التدرٌبٌة .وقد أظهرت
النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن االحتٌاجا

ت التدرٌبٌة للمدٌرٌن وبٌن العمر

والمستوى التعلٌمً والمستوى اإلداري فً العمل وسنوات الخبرة فً المجال اإلداري .باإلضافة إلى
ذلك فقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك حاجة لتدرٌب المدٌرٌن على المهارات اإلنسانٌة والفنٌة.
تعقٌب على الدراسات السابقة:
هدفت الدراسات السابقة إلى معالجة التدرٌب من زواٌا مختلفة ،وأكدت على أهمٌة التدرٌب فً
تطوٌر مهارات وكفاءة العاملٌن ،كما بٌنت أن للتدرٌب دور فعال فً تنمٌة الموارد البشرٌة ،كما
تطرقت الدراسات السابقة إلى إدارة الجودة الشاملة ضمن جوانب مختلفة باعتبارها أكثر المداخل
اإلدارٌة شموال وعطاء باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه فً تنمٌة وتطوٌر المنظمات.
تتشابه دراستنا الحالٌة مع معظم الدراسات السابقة فً أنها استخدمت األسلوب الوصفً التحلٌلً
لمنهج الدراسة ،واستخدمت االستمارة كأداة للبحث ،لقد تم إجراء الدراسة على الرؤوساء(المشرفٌن)
والبالغ عددهم 308فرد .وقد تم توزٌع االستمارات علٌهم وتم استرداد  275استمارة .و بعد فحص
االستمارات تم استبعاد  15منها بسبب عدم جدٌة اإلجابة علٌها ،وعدم تحقٌق الشروط المطلوبة
لإلجابة على االستمارة ،وبذلك ٌكون مجموع االستمارات الصالحة للدراسة  260استمارة.

1

- Joyce .M.V, "A study of new Hampshire school boards: an analysis of training needs",
phd thesis, Boston college, 1986
2
- p.w.parrish, "An assessment of the management development learning needs of
managers", phd thesis, George Warhington university,1986
ع
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أجرٌت هذه الدراسة على مؤسسة تلعب دورا هاما فً االقتصاد الوطنً حٌث تستعمل منتجاتها فً
مٌادٌن الصناعة وكهرباء األرٌاف وكهرباء العمارات والمنازل واإلنارة العمومٌة وغٌرها.
أما ما ٌمٌز دراستنا عن سابقاتها هو أنها تناولت موضوعً التدرٌب و الجودة الشاملة من خالل
إبراز الدور الذ ي ٌلعبه التدرٌب للوصول إلى تحقٌق الجودة الشاملة ،وهل ٌمكن تحقٌق الجودة
الشاملة للمنظمات من خالل إدارة البرامج التدرٌبٌة وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تم
عرضها فً نهاٌة هذا البحث.
استفاد الباحث من الدراسات السابقة فً التعرف إلى مجموعة من الجوانب البحثٌة المهمة
منها:المنهجٌة العلمٌة ،األدوات العلمٌة المستخدمة فٌها ،األسالٌب اإلحصائٌة ،وطرق معالجة
المعلومات ،والمراجع األصلٌة فً هذا المجال .كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة فً تفسٌر
النتائج التً أسفرت عنها الدراسة الحالٌة.
منهـج البحـث:
اعتمادنا فً هذا البحث على المنهج الوصفً التحلٌلً فً الجانب النظري للموضوع فً
حٌن تم استعمال أسلوب دراسة الحالة فً الجانب المٌدانً والذي تناولنا بالدراسة فٌه المؤسسة
االقتصادٌة لصناعات الكوابل بسكرة .كما تم االستعانة بأدوات إجرائٌة أخرى منها االستمارة و
المقابالت الفردٌة .كما سنستعٌن ببعض األسالٌب اإلحصائٌة التً تساعدنا فً الدراسة المٌدانٌة.
متغٌرات الدراسة :تمثلت متغٌرات الدراسة فً التدرٌب كمتغٌر مستقل والجودة الشاملة كمتغٌر تابع.
وقد تم تجزئة متغٌرات الدراسة إلى:
ا -المتغٌر المستقل:
 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة. تصمٌم البرامج التدرٌبٌة. تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة. -تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة.

ف
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المتغٌر التابع:
 ثقافة الجودة. تركٌز على الزبون. تخفٌض التكالٌف. حلقات الجودة. التحسٌن المستمر. التزام اإلدارة العلٌاوالشكل التالً ٌوضح العالقة بٌن المتغٌر المستقل والمتغٌر التابع
الشكل رقم ( :)01العالقة بٌن المتغٌر المستقل والمتغٌر التابع
المتغٌر التابع

المتغٌر مستقل

تحقٌق الجودة الشاملة

التدرٌب

ثقافة الجودة
تركٌز على الزبون
تخفٌض التكالٌف
حلقات الجودة
تحسٌن المستمر
التزام اإلدارة العلٌا

تحدٌد احتٌاجات التدرٌب
تصمٌم البرامج التدرٌبٌة
تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة
تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة

ص
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التعرٌف بالمصطلحات الواردة فً البحث:
المؤسسة االقتصادٌةٌ :عرفها مكتب العمل الدولً بأنها كل مكان لمزاولة نشاط اقتصادي ٌكون لهذا
المكان سجالت مستقلة .وٌعرف عمر صخري المؤسسة االقتصادٌة بأنها الوحدة التً تجمع وتنسق
فٌها العناصر البشرٌة والمادٌة للنشاط االقتصادي.للمؤسسة االقتصادٌة أنواعا مختلفة (صناعٌة،
فالحٌه ،تجارٌة ،مالٌة ،خدمات ،قد تكون صغٌرة أو متوسطة أو كبٌرة الحجم).1
المنظمةٌ :عرف (Robbinsروبٌنس) المنظمة " بأنها مجموعة من الوسائل الهٌكلٌة التً تكون
وحدة مترابطة تملك حدود معٌنة ،تعمل على تحقٌق مجموعة من األهداف الموزعة على مختلف
األعضاء المشاركٌن .إذن المنظمة هً فً األصل إطار بنٌوي ألداء مهام والذي ٌسمح بتجمٌع كل
أشكال المؤسسة".2
كما ٌمكن تعرٌف المنظمة " بأنها صٌغة لتجمٌع األفراد بشكل منظم ،وهذا التجمٌع من شأنه أن ٌسعى
لتحقٌق هدف أو مجموعة من أهداف محددة .وتحتوي المنظمة على المقومات األساسٌة وفقا لمعطٌات
الفكر اإلداري ومن المقومات منها:
 وجود األفراد العاملٌن. وجود الغرض أو الهدف. وجود هٌكل.3التدرٌب :هو عملٌة إكساب المعارف والمهارات لمجموعة من األفراد بغٌة رفع كفاءتهم المهنٌة
للحصول على أقصى إنتاجٌة ممكنة.

4

 - 1عمر صخري ،اقتصاد المؤسسة ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،1993 ،ص25
2

-j.l. charron ,Sabin sépari, organisation et gestion de l’entreprise., 2edition, dunod, France,
2001
 - 3مؤٌد الفضل ،األسالٌب الكمٌة والنوعٌة فً دعم قرارات المنظمة ،الورق للنشر والتوزٌع ،عمان ،االردن،2008 ،
ص ص22-21:
 - 4عبد الرحمان ابراهٌم الشاعر ،أسس تصمٌم وتنفٌذ البرامج التدرٌبٌة ،دار ثقٌف للنشر والتألٌف ،الرٌاض
 ،العربٌة السعودٌة ،1996 ،ص10
ق
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البرنامج التدرٌبً:
ٌمكن تعرٌف البرنامج التدرٌبً بأنه األداة التً تربط بٌن االحتٌاجات التدرٌبٌة وبٌن األهداف
المطلوب تحقٌقها من التدرٌب ،والمادة العلمٌة والوسائل واألسالٌب التدرٌبٌة بهدف تنمٌة الموارد
البشرٌة ألجل تحقٌق أهداف الفرد والمنظمة.1
الجودة :عرف قاموس وٌبستر الجدٌد ) (Webster’s New Dictionaryالجودة بأنها :صفة أو
درجة تفوق ٌمتلكها شً ما ،كما تعنً درجة االمتٌاز لنوعٌة معٌنة من المنتج.
كما عرفت المواصفة البرٌطانٌة الجودة بأنها إجمالً صفات وخصائص المنتج أو الخدمة القادرة
على تلبٌة حاجات الزبائن ورغباتهم.2
الجودة الشاملة  :هً الجودة فً كل شً ،أي الجودة فً عناصر ومكونات المنظمة ،ومن هذا
المنطلق تأخذ طابع الشمولٌة وذلك ألن كل ما تحتوٌه المنظمة ٌشترك فً تحدٌد ما ٌقدم للمستهلك
وبالتالً تحقٌق رضاه أو عدم رضاه.3
إدارة الجودة الشاملة :أنها الشكل المتكامل ألعمال المنظمة الذي ٌبنى على أساس االستخدام الفعال
للقدرات والمهارات والموارد المتاحة لكل من قوة العمل واإلدارة ،بهدف تحقٌق التأكٌد على الجودة
والتنمٌة المستمرة لإلنتاجٌة من خالل الجهود المبذولة من جمٌع اإلدارات.4
مبررات اختٌار الموضوع:
هناك عدة أسباب دفعتنا إلى اختٌار البحث فً هذا الموضوع بالذات نجملها فً ما ٌلً:
 شعورنا بأهمٌة الموضوع فً ظل التحوالت االقتصادٌة وتأثٌراتها الجلٌة على المؤسسة الجزائرٌة. -ألسباب موضوعٌة مثل حداثة تطبٌق أنظمة الجودة و اإلٌزو فً المؤسسات الجزائرٌة.

ٌ -1اغً محمد عبد الفتاح ،التدرٌب اإلداري بٌن النظرٌة والتدرٌب ،دار ألخرٌجً للنشر والتوزٌع ،الرٌاض،

العربٌة

السعودٌة ،1996 ،ص121
 -2محمد أسٌل على مزهر ،دور إدارة الجودة الشاملة فً عملٌة تقوٌم األداء الجامعً ،مجلة القادسٌة للعلوم
اإلدارٌة واالقتصادٌة ،المجلد الحادي عشر ،العدد الثانً ،2009 ،ص70
 -3موزاوي سامٌة ،مكانة تسٌٌر الموارد البشرٌة ضمن معاٌٌر االٌزو وإدارة الجودة الشاملة ،رسالة ماجستٌر غٌر
منشورة ،كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر ،قسم علوم التسٌٌر ،جامعة الجزائر ،الرٌاض،2004،ص48
 -4عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً ،االتجاهات الحدٌثة فً الدراسات والممارسات إدارة الموارد البشرٌة ،المكتبة
العصرٌة للنشر والتوزٌع ،مصر ،2008 ،ص396
ر

مقدمة عامة

البحث فً المواضٌع ذات الصلة
 كما تعود ألسباب ذاتٌة منها طبٌعة تخصص الدراسة ومنها رغبة ابالموارد البشرٌة.
 شعورنا بأهمٌة التدرٌب فً الرفع من إنتاجٌة ،وأداء المؤسسة والمساهمة فً تحقٌق أهدافها. قناعتنا الخاصة بأهمٌة الموارد البشرٌة بالمؤسسة الجزائرٌة وقدرتها على رفع التحدي من أجلاالرتقاء بأداء هاته المؤسسات لتحقٌق الجودة والتمٌز.
 إن طموح المؤسسات الٌوم هو ضمان الجودة الشاملة كدلٌل على حسن أدائها ،وان هذا ٌعودبدرجة كبٌرة إلى االعتماد على عنصر التدرٌب الفعال كأحد المعاٌٌر البارزة لضمان الجودة.
 عدم تطرق الرسائل التً اهتمت بمواضٌع الجودة إلى العالقة بٌن التدرٌب والجودة الشاملة.حدود البحث:
 -حدود البحث المكانٌة تتمثل فً مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة

كإحدى المؤسسات االقتصادٌة

الناجحة.
 حدود البحث الزمنٌة تتمثل فً الفترة من 15سبتمبر  2007والى  10أكتوبر2011 حدود البحث البشرٌة تتمثل فً اإلطارات العاملة بمؤسسة صناعات الكوابل بسكرة.هٌكـل البحـث:
من أجل معالجة هذا الموضوع قسمنا بحثنا هذا إلى خمسة فصول:
منها أربعة فصول نظرٌة و فصل تطبٌقً حٌث سنتعرض فً الفصل األول لمفاهٌم التدرٌب
األساسٌة.
وفً الفصل الثانً إلى مفاهٌم أساسٌة حول الجودة الشاملة
وفً الفصل الثالث سنتناول فٌه اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة أما فً الفصل الرابع فسنتناول
التدرٌب كأداة لتحقٌق الجودة الشاملة.
وخصصنا الفصل التطبٌقً لدراسة حالة إحدى المؤسسات الصناعٌة الجزائرٌة و هً مؤسسة
صناعات الكوابل بسكرة.

ش

الفصل األول
مفاهيم أساسية
حول التدريب

ﻣﻔﺎھﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول اﻟﺗدرﯾب

اﻟﻔﺻل اﻷول

ﻣدﺧل:
ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗطورات اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻣﺎل ،وزﯾﺎدة اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺷﻛل
ﻛﺑﯾر وﻣﺗﺳﺎرع ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ،ﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﮭﺎ وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ
ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ ﻛل اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ .ﻓﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ھو أﻧﮫ ﺑدون اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﯾﺻﺑﺢ
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣوارد ﺑدون ﺟدوى.
وﻋﻠﯾﮫ أﺻﺑﺢ اﻟطرﯾق اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﻧﻣو واﻟﺗطور واﻟﺗﻘدم ھو اﻟﺳﻌﻲ اﻟداﺋم إﻟﻰ ﺗطوﯾر و زﯾﺎدة ﻣﻌرﻓﺔ
وﻣﮭﺎرة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،وﺗطوﯾر ﻗدراﺗﮭﺎ وﺗﻔﻛﯾرھﺎ واﻟﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻓﺿل.ﻣن ھﻧﺎ
ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻛﻧﺷﺎط ھﺎدف ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻛﻲ ﺗزﯾد وﺗﻌدل
وﺗطور وﺗﻐﯾر ﻣﺎ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وأﻓﻛﺎر واﺗﺟﺎھﺎت ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ،وذﻟك ﻣن اﺟل
اﻻﻧطﻼق إﻟﻰ اﻷﻣﺎم واﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﻣن ھﻧﺎ زاد اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب
وارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺧﺻﺻﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت واﻟﺑراﻣﺞ ،إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗدرﯾب أﺻﺑﺣت
ﺗﺷﻛل ﺟزءا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت.
ﺳﯾﻧﺻب اھﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗدرﯾب وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻣﺑﺗدﺋﯾن ﺑﺗﺣدﯾد
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري وأھﻣﯾﺗﮫ ،ﺑﻌدھﺎ ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻟﻠﺗدرﯾب وﺗﺑﯾﺎن اﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺛم ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻗﺗراح ﺗﻌرﯾف ﯾﻛون أﻛﺛر ﻗﺑوﻻ ﻧﻠﺗزم ﺑﮫ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ھذه.
ﺑﻌد ﺗﻌرﯾف اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ھذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ وﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ
ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب وﻛذا اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ و ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وأﺧﯾرا ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﺳﻧﻘوم ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻛذﻟك اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧواﻋﮭﺎ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻣﻔﮭوم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ " ھﻲ ﻣﺟﻣوع اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن.
وﯾﺧﺗﻠف ھؤﻻء اﻷﻓراد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛوﯾﻧﮭم ،ﺧﺑرﺗﮭم ،ﺳﻠوﻛﮭم ،إﺗﺟﺎھﺎﺗﮭم وطﻣوﺣﮭم ،ﻛﻣﺎ
ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﮭم ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم اﻹدارﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﺳﺎراﺗﮭم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ".1
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ "ﻧﻌﻧﻲ ﺑﮭﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎدة واﻹدارﯾﯾن واﻟﻔﻧﯾﯾن واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﻣوظﻔﯾن اﻟداﺋﻣﯾن وﻏﯾر اﻟداﺋﻣﯾن ،واﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟوطﻧﯾﯾن أو اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾن ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭم ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،وﯾﻛون ﻣﺟﺎل اﻻھﺗﻣﺎم ھﻧﺎ ﻣﺟﻣوع طﺎﻗﺎت
أوﻟﺋك اﻷﻓراد واﺳﺗﻌداداﺗﮭم وﻗدراﺗﮭم وﻣﻌﺎرﻓﮭم وﻣﮭﺎراﺗﮭم ،واﺗﺟﺎھﺎﺗﮭم وﻗﯾﻣﮭم وﺧﺻﺎﺋﺻﮭم
اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ".2
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ " ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻷﻓراد اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﻣل واﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ ھذا اﻷداء
ﺑﺷﻛل ﺟﺎد وﻣﻠﺗزم ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﺗﻛﺎﻣل وﺗﺗﻔﺎﻋل اﻟﻘدر ة ﻣﻊ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧﺳﺟم .وﺗزﯾد ﻓر ص
اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔﺎﻋل ﻟﮭذه اﻟﻣوارد ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗواﻓر ﻧظم ﯾﺣﺳن ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ وﺗطوﯾرھﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻻﺧﺗﯾﺎر
واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗطوﯾر واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ".3
اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري" ھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻓراد اﻟﻣؤھﻠﯾن ذوي اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن
اﻷﻋﻣﺎل واﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ أداء ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺣﻣﺎس واﻗﺗﻧﺎع.4
اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري" ھو ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺷﻐل اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ".
اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري" ھو ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻣﮭﺎرات وﻣﻌﺎرف وﻗﺎﺑﻠﯾﺎت ﺗﺳﮭم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت".5

 -1ﺣﻣداوي وﺳﯾﻠﺔ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻧﺷر ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ ،2004،ص25
 -2ﻋﺑد اﻟﺑﺎري إﺑراھﯾم اﻟدرة ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷداء اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت)اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ ودﻻﻻﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﻌﺎﺻرة( ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ)ﺑﺣوث ودراﺳﺎت( ،ﻣﺻر ،2003 ،ص108
 -3أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟﻛﺗﺎب ،ﻣﺻر ،2000 ،ص19
 -4ﻓﯾﺻل ﺣﺳوﻧﺔ ،ادارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2011 ،ص17
 -5ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ واﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري)طرق ﻗﯾﺎﺳﮫ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮫ( ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،2003 ،ص9
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و ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛره ﺳﻧﺣﺎول ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ:
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ " ھم اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻘدرات واﻟﻣﮭﺎرات ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺧﺑرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟذﯾن ﯾﻛوﻧون اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن و اﻟﻘﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﻣل واﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ
ھذا اﻷداء ﺑﺷﻛل ﺟﺎد وﻣﻠﺗزم .وﯾﺧﺗﻠف ھؤﻻء اﻷﻓراد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛوﯾﻧﮭم ،ﺧﺑرﺗﮭم ،ﺳﻠوﻛﮭم،
اﺗﺟﺎھﺎﺗﮭم وطﻣوﺣﮭم" .
اﻟﺷﻛل اﻻﺗﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
اﻟﺷﻛل ر ﻗم) :(02ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
اﻟوﺟدان :اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋق،

اﻟﻣﻌرﻓﺔ

واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻔرد واﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟﺗﻧﺑؤ،
أي اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات واﻟﻣﮭﺎرات.

اﻟﻣﮭﺎرة

ا

اﻟﻣﮭﺎرة

اﻟﻣوارد
اﻟﺑﺷرﯾﺔ

ﺳﻠوك:اﻟﺑراﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﯾدوﯾﺔ ،وﺣل
اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ :وﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻔرد

اﻻﺗﺟﺎھﺎت

ﻟوظﯾﻔﺗﮫ ،وﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ وأﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
واﻟﻣرﻛز اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟدور اﻟﺷﺧﺻﻲ

اﻟظروف اﻟﻣﺎدﯾﺔ

اﻟظروف اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،اﻟطﺎﻗﺔ ،اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ
واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

اﻟﻣﺻدر :راوﯾﺔ ﺣﺳن ،ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر ،2001،ص31
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اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :أھﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣورد اﻟﺑﺷري أن ﯾﺣﻘق ﺛروة أو إﯾرادات ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻣﮭﺎراﺗﮫ وﻣﻌرﻓﺗﮫ وﻟﯾس
ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،ﻓﺑدون ھذه اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﯾﺻﺑﺢ
اﻟﻔرد ﻋﺎﺟزا أو ذو ﻗدرات ﻣﺣدودة ﺗﻣﻧﻌﮫ ﻣن إﺣداث اﻟﺗﺣول واﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻣﮭﺎم
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.1
وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟم ﯾﻌد ﯾﺻدر ﻋن
اﺗﺟﺎه إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑﻣﻔﮭوم اﻟداﻋﯾن إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أي رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺑﺷر وإﺣﺳﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮭم،
وﻟﻛن اﻻھﺗﻣﺎم ﯾﺻدر اﻵن ﻋن اﻗﺗﻧﺎع ﻋﻠﻣﻲ ﺑﺎﻟدور اﻟراﺋد اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺻﻧﻊ
اﻟﺗﻘدم وﺗﺣﻘﯾق اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﯾرت ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺣﯾﺎة ﺟﻣﯾﻌﺎ .وﺑذﻟك ﺗﺗﻌﺎﻣل
إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﻣورد اﻷﻛﺛر ﻧدرة واﻷﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻓﻲ
إﻧﺗﺎج اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وھﻲ ﻣﺻدر اﻟﻌواﺋد ﻟرأس اﻟﻣﺎل واﻟﻌﻣل.2
ﻓﺎﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر أن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ أداء اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟم ﯾﻌد ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ
اﻣﺗﻼك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻘط ﺑل ﯾﺳﺗﻧد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ
ﻗدراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻧوﻋﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن
اﻟﻣوارد اﻷﺧرى .إن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻋﺻر اﻵﻟﺔ إﻟﻰ ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﻌل ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
أھم اﻷﺻول اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،ﻓﺎﻷﻓراد ھم اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟوﺣﯾد اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻷﻓﻛﺎر
اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﯾزات وﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻠﻘرن
اﻟﺟدﯾد.3
ﺗﻛﻣن أھﻣﯾﺔ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻋﺎﻟم اﻟﯾوم واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ أن اﻟﻣورد
اﻟﺑﺷري ھو أداة اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻐﯾﯾر إذا ﻣﺎ أرﯾد ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ أن ﯾﺗﺑوأ ﻣﻛﺎﻧﺗﮫ ﺑﯾن اﻷﻣم ﻓﻲ أي ﻣوﻗﻊ
ﺗﻧظﯾﻣﻲ أو وظﯾﻔﻲ ،وﻓﻲ أي ﻣﺳﺗوى إداري داﺧل اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو اﻟﺧدﻣﯾﺔ .وﻗد ﻗﺎﻣت
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣؤﺧرا ﺑﺈﻧﺷﺎء إدارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎھﺞ واﻟﻣواد اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.

 -1ﺣﻣداوي وﺳﯾﻠﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص25
 -2ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،دار ﻏرﯾب ،اﻟﻘﺎھرة ،2001 ،ص118
 -3ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ ،اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر2003 ،
ص23
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ﻟﺗﺗواﻛب ﻣﻊ اﺗﺟﺎھﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ،ﺛم ﺗزوﯾدھﺎ ﺑﺎﻟﺧﺑراء ذوي اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوى.1
ﺗﻘوم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻹﺑداع وھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻣم اﻟﻣﻧﺗوج وﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺗﮫ
ورﻗﺎﺑﺔ ﺟودﺗﮫ ،وھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳوﻗﮫ وﺗﺳﺗﺛﻣر راس اﻟﻣﺎل ،وھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن وﺿﻊ اﻷھداف
واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ،ﻓﺑدون ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ ﺟﯾدة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أداء ھذه اﻷﻣور ﺑﻛﻔﺎءة وﻟن ﺗﺗﻣﻛن أﯾﺔ
ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أھداﻓﮭﺎ ورﺳﺎﻟﺗﮭﺎ.ﻣن ﺧﻼل ﻣوار د ﺑﺷرﯾﺔ ﻣدرﺑﺔ وﻣؤھﻠﺔ وذات ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى وﻣﺣﻔزة ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭﺎ إﻧﺗﺎج وﺗﻘدﯾم ﺳﻠﻌﺔ وﺧدﻣﺔ ﺑﺟودة وﺳﻌر ﯾرﺿﯾﺎن اﻟزﺑﺎﺋن.2
ﺗﻣﺛل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ أھﻣﯾﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل أن ﯾﺗﺣﻘق اﻻﺳﺗﺧدام
اﻷﻣﺛل أو ﺗﻌظﯾم ﻣﻧﻔﻌﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ أﻓراد ذوي ﻣﮭﺎرة و
ﺧﺑرة ،ﻣؤھﻠﯾن وﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ أداء وظﺎﺋﻔﮭم ،ﻓﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣول اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ إﻟﻰ
ﻣﻧﺗوج ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت.3

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻹطﺎر أﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗدرﯾب
ﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗدرﯾب ﺑﺗﻌدد اﻟﻣؤﻟﻔﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ،وﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﺳﺗﻌراض اﻟﺑﻌض ﻣﻧﮭﺎ :
 -1ﯾﻌرف اﻟﺳﯾد ﻋﻠﯾوة اﻟﺗدرﯾب ﺑﺄﻧﮫ" اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗزوﯾد اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرات واﻟﺧﺑرات واﻻﺗﺟﺎھﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻋﻣل ﻣﺎ".4
 -2وﺗﻌرف ﺳﮭﻠﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس وﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﺗدرﯾب ﺑﺄﻧﮫ " ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌﺎرف واﻟطرق
واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻷﻓراد ﻷداء أﻋﻣﺎﻟﮭم".5

 -1اﺗﺣﺎد اﻟﺧﺑراء واﻻﺳﺗﺷﺎرﯾون اﻟدوﻟﯾون ،ﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري)ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن( ،اﯾﺗرك
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،اﻟﻘﺎھرة ،2004 ،ص2
 -2ﻋﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ ،إدارة اﻟﻣواد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة)ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ( ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2005،
ص 11
 -3راوﯾﺔ ﺣﺳن ،ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص31
 -4اﻟﺳﯾد ﻋﻠﯾوة ،ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﮭﺎرات ﻣﺳﺋوﻟﻲ ﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،اﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻣﺻر ،2003،ص52
 -5ﺳﮭﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس وﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن، 1999،
ص107
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 -3ﯾﻌرف زوﯾﻠف ﻣﮭدي ﺣﺳن اﻟﺗدرﯾب ﺑﺄﻧﮫ" ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﺗﻧﺎول ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ وذﻟك ﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺣﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺻﮫ
واﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣل وﻟﻺدارة". 1
 -4ﯾﻌرف ﺑرﻧﺎرﻣﺎرﺗوري ودﻧﯾﺎل ﻛروزﯾﮫ ) (Bernard Martory et Daniel crozetاﻟﺗدرﯾب
ﺑﺄﻧﮫ" ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺣﺻﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ".2
 -5ﯾﻌرف اﻟﺳﺎﻟم و ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗدرﯾب ﺑﺄﻧﮫ" اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺎت وﻣﺷﺎﻋر
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن اﺟل زﯾﺎدة وﺗﺣﺳﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮭم وأداﺋﮭم".3
 -6ﯾﻌرف ﻓﯾﻠﯾﺑو ادوارد  Filippo Edwordاﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ" أﻧﮫ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب وزﯾﺎدة
اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﮭﺎرة ﻋﻧد اﻟﻔرد".4
 -7أﻣﺎ اﻟدﯾب ﻓﯾﻌرف اﻟﺗدرﯾب ﺑﺄﻧﮫ" ﻣﺟﮭود و ﻧﺷﺎط ﻣﻧظم وﻣﺧطط ﻹﻛﺳﺎب أو ﺗﻌدﯾل أو ﺗﻐﯾﯾر
اﻟﻣﻌﺎرف واﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﯾن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﻓﺿل ﺻور اﻷداء اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ظل
اﻷھداف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ"

.5

ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ :
 إن اﻟﺗدرﯾب ﻧﺷﺎط إﻧﺳﺎﻧﻲ. إن اﻟﺗدرﯾب ﻧﺷﺎط ﻣﺧطط ﻟﮫ ،وﻣﻘﺻود ،ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑراﻣﺞ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣوارداﻟﺑﺷرﯾﺔ.
 إن اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺗدرﯾب ھو رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻣﮭﺎرات و ﻣﻌﺎرف و ﺧﺑرات اﻷﻓراد ،أو ﺗﻌدﯾل ﻣﯾوﻟﮭمو ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭم أو ﺳﻠوﻛﺎﺗﮭم.
 إن اﻟﺗدرﯾب ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻣر. إن اﻟﺗدرﯾب ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻘدرات اﻟواﺟب ﺗوﻓرھﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﻏل اﻟوظﯾﻔﺔ ،وﻣن ﺛمإﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك وﻗدرات وﻣﮭﺎرات اﻷﻓراد أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن أداء ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ.

- 1زوﯾﻠف ﻣﮭدي ﺣﺳن ،إدارة اﻷﻓراد ،دار اﻟﺻﻔﺎء ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2003،ص113
Bernard Martory et Daniel crozet,Gestion des Ressources Humains,dunod, paris,
2001,p81
 -3ﻣؤﯾد ﺳﻌﯾد اﻟﺳﺎﻟم وﻋﺎدل ﺣرﺣوش ﺻﺎﻟﺢ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2002 ،ص130
4Filippo Edword, Personal Management,(newyork Mc Graw,Hill Ianc,1974),p20
 -5إﺑراھﯾم رﻣﺿﺎن اﻟدﯾب ،اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺣدﯾث وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻗﺳم ادارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧﻣﺎرك ،2009 ،ص19
2-
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 إن اﻟﺗدرﯾب ھو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷھم اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ. إن اﻟﺗدرﯾب ﻣن أﻓﺿل ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن. إن اﻟﺗدرﯾب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣث أن ﯾﻌرف اﻟﺗدرﯾب:
" اﻟﺗدرﯾب ﻧﺷﺎط إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺧطط وﻣﺳﺗﻣر ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑراﻣﺞ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﺑﮭدف رﻓﻊ
ﻣﺳﺗوى ﻣﮭﺎرات و ﻣﻌﺎرف وﺧﺑرات اﻷﻓراد أو ﺗﻌدﯾل ﻣﯾوﻟﮭم و ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭم و ﺳﻠوﻛﺎﺗﮭم ،وﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻔرد".
دواﻋﻲ اﻟﺗدرﯾب:
ھﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدواﻋﻲ واﻟدواﻓﻊ ،ﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﺗدرﯾب أﻣرا ﻣﮭﻣﺎ ﻣﻠﺣﺎ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣل
اﻟﻣﮭﻧﻲ ،وﻣن ھذه اﻟدواﻋﻲ:1
 اﻟﺗطورات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ واﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت واﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺎت ﻓﻲ طرق اﻹﻧﺗﺎج ،وﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﺳوق ﻣناﺣﺗﯾﺎج داﺋم وﻣﺗﺟدد،ﻻطﻼع اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة.
 اﻟﺗطورات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،واﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ ،أدت إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺑﺎط أﺳﺎﻟﯾب وطرق ﺟدﯾدة ﻓﻲاﻟﻌﻣل ،ﺗﺗطﻠب ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ ،وﻣﮭﺎرات ﻓﻧﯾﺔ وإدارﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 اﺧﺗﻼف دواﻓﻊ اﻷﻓراد واﺗﺟﺎھﺎﺗﮭم ،وﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣن ﺗطور ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﮭم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ،واﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﻓرادﻣﺗﻌددي اﻟﻣﮭﺎرات.
 إﻛﻣﺎل ﻣﺳﯾرة اﻹﻋداد ﻗﺑل اﻟﺧدﻣﺔ ،ﻓﺑراﻣﺞ اﻹﻋداد ﻗﺑل اﻟﺧدﻣﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى أن ﺗﻛون ﻣدﺧﻼ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔاﻟﻣﮭﻧﺔ.
 اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳرﯾﻊ اﻟذي ﯾﺷﮭده اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت ،واﻟذي ﯾؤﺛر ﺣﺗﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﮭن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎاﻹدارة ،ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن إﻟﯾﮭﺎ ﻣواﻛﺑﺗﮫ ﻋن طرﯾق اﻟﺗدرﯾب.
ﺑﻌد اﺳﺗﻌراض ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻠﺗدرﯾب ﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﺳﺗﻌراض ﺑﻌض
اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب ﻣﻧﮭﺎ:

 -1ﺧﺎﻟد ﺑن ﺳﻌﯾد ﺑن أﺣﻣد اﻟﺣرﺑﻲ ،أﺳس اﻟﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد وﺗدرﯾب اﻟﻣﻌﻠم ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻹﺳﻼﻣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،2009 ،
ص118
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 -1اﻟﺗﻌـﻠﯾــم :ھو ﺗزوﯾد اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻻﺗﺧﺎذ اﺗﺟﺎه ﻣﻌﯾن ﻓﻲ
اﻟﺣﯾﺎة.1
ﯾطﻠق ﻟﻔظ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻣوظف)أو اﻟﻔرد( ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎھد أو اﻟﻣراﻛز
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾطﻠق ﻟﻔظ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻔرد اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻓﻲ دور اﻟﻌﻠم ﻛﺎﻟﻣدارس
واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت.
ﯾﮭدف اﻟﺗدرﯾب إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻷﻓراد وﻗدراﺗﮭم وﻣﮭﺎراﺗﮭم ﻋﻠﻰ أداء ﻣﮭﺎﻣﮭم ﺑذاﺗﮭﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﮭدف إﻟﻰ
ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﮭم واﺗﺟﺎھﺎﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ﻋﻼﻗﺎﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻧﺣو اﻷﻓﺿل ﻓﮭو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن
اﻟﻔرد ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣل ﺑذاﺗﮫ واﺳﺗﻐﻼل ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن أﺟل أﻏراض اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﮭدف
اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ إﻋداد اﻷﻓراد ﻓﻛرﯾﺎ وﻋﻘﻠﯾﺎ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﮭﺗم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎر ف ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺄھﯾل اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ

.2

 -2اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ :ﺗﻌرف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ إﻋداد وﺗطوﯾر اﻷﻓراد ﻻﺳﺗﻼم ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وأوﺳﻊ داﺧل
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺔ

.3

و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺷﺎﺑﮫ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠم ،إﻻ أن
اﻟﻣدى اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﺧر ،ﻓﺎﻟﺗدرﯾب ﻣوﺟﮫ ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ،وﯾرﻛز ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ
اﻟﻔرد اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺳﺗﮭدف ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرات و اﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،أﻣﺎ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﻓﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟوظﺎﺋف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم.4
ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﮭﺎرات اﻟﻔرد .
ھﻧﺎك ﻣن ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺗوى اﻹداري ،ﺣﯾث إن اﻟﺗدرﯾب ﯾﺧﺻص
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷدﻧﻰ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺧﺻص ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ.5

 -1أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻘﺛﻣﻲ ،ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ اﻟﻣﻧﻔذة ﻓﻲ ﻣراﻛز ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر
ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق
اﻟﻘرى ،اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻌودي ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2007،ص23
 -2ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺳﻌﯾد ﺑن ﻧﺎﺻر أل ﺳودة اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ ،اﻟﺗدرﯾب أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،2005 ،
ص29
 -3إﺑراھﯾم ﺣﺳن ﺑﻠوط ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﻣن ﻣﻧظور اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ( ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻟﺑﻧﺎن ،2002،ص236
 -4ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.333
 -5ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻣطر اﻟﮭﯾﺗﻲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ )ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ( ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،2003 ،
ص224
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اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗدرﯾب
ھﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ أو اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وذﻟك
ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب وﻣن أھم ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:1
 ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ :ﯾﻘﺻد ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺗدرﯾب ھو أن ﯾﺑدأ اﻟﺗدرﯾب ﻓور اﻧﺗﮭﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻗﺑلاﺳﺗﻼم اﻟﻌﻣل)ﺗدرﯾب ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺧدﻣﺔ( ،ﺛم ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺗدرﯾب ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻠﻔرد ﻓﯾﺣﺻل اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب ﺑدء
اﻟﺧدﻣﺔ وﺧﻼل ﺗدرﺟﮫ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣرﻛﺎﺗﮫ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻷﻓﻘﯾﺔ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ
ﺑﺗدرﯾب أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ.
 ﻣﺑدأ ﺗواﻟﻲ اﻟﺧﺑرات أو اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﻧظم :ﯾﻘﺻد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ واﻟﺧﺑراتاﻟﻣطﻠوب ﺗوﺻﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﯾﺿﻣن اﻧﺗﻘﺎل ﺗوﻗﻌﺎت ادارة اﻟﺗدرﯾب ﻣن اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻣن ﻣﺳﺗوى إﻟﻰ
ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ ﻣﻧﮫ ﺑﺷﻛل ﻣﺿطرد ،ﺳواء اﺗﺻل ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎھﺎ ،أو اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
ﺗدرﯾﺑﮫ ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﻟﻘﯾم واﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﺑﮭﺎ ،ﺑﺣﯾث ﻧﺗوﻗﻊ ﻣﻧﮫ أﻧﮫ ﺑﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣرور اﻟﻣﺗدرب ﺑﺎﻟﺧﺑرات
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﯾﻛون اﻟﻣﺗدرب ﻣﺳﺗﻌدا ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﮫ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ)إذا ﻛﺎن ذﻟك ﺗدرﯾب ﺑدء
اﻟﺧدﻣﺔ( أو ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎﺗﮫ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ)إذا ﻛﺎن ذﻟك ﺗدرﯾب أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ(.
 ﻣﺑدأ اﻟﺗدرج :ﯾﺑدأ اﻟﺗدرﯾب ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺛم ﯾﺗدرج إﻟﻰ اﻷﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ،وھﻛذا ﺣﺗﻰﯾﺻل إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻛﺛر اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺻﻌوﺑﺔ وﺗﻌﻘﯾدا.
 ﻣﺑدأ اﻟﮭدف :ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﻣﺣدد وواﺿﺢ طﺑﻘﺎ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣوﺿوﻋﯾﺎ وواﻗﻌﯾﺎ وﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗطﺑﯾق واﻟﻘﯾﺎس.
 ﻣﺑدأ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور :ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺗدرﯾب ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻻ ﯾﻧﺿب ﯾﺗزود ﻣﻧﮫ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻛل ﻣﺎ ھو ﺟدﯾدوﺣدﯾث ﻓﻲ ﺷﺗﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل ،وﺑﺄﺣدث أﺳﺎﻟﯾب وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗدرﯾب.
 ﻣﺑدأ اﻟواﻗﻌﯾﺔ :ﻓﺎﻟﺗدرﯾب ﻻﺑد أن ﯾﻛون واﻗﻌﻲ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻧﮫ ﯾﻠﺑﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن،وﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم وﻣﻌﺎرﻓﮭم وﻗدراﺗﮭم.
 ﻣﺑدأ اﻟﺷﻣول :ﺣﯾث أن اﻟﺗدرﯾب ﯾوﺟﮫ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎتﻓﻲ اﻟﮭﯾﻛل اﻟوظﯾﻔﻲ.

 -1ﻣدﺣت ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻧﺻر ،ﻣﻔﮭوم وﻣراﺣل وأﺧﻼﻗﯾﺎت ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر ،2005،ص40- 38:
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 ﻣﺑدأ ﻣراﻋﺎة اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب :ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب أن ﯾراﻋﻲ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻧد وﺿﻊ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞاﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ .ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻛون ﺗوﻗﯾت ﻋﻘد اﻟﺑراﻣﺞ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟظروف اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻓﺗرات إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت أو اﻟﺟرد....اﻟﺦ.
 ﻣﺑدأ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ :ﻓﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺗدرب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺳرﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻘط ،وﻟﻛنﺗؤدي أﯾﺿﺎ إﻟﻰ رﺳوخ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﮫ اﻟﻔرد ﻟﻔﺗرة أطول .ﻓﺎﻟﻣﺗدرب ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟذي ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ
اﻟﺣوار واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﺗﻛون ﻓرﺻﺗﮫ ﻟﻠﺗﻌﻠم أﻓﺿل ﻣن اﻟﻣﺗدرب اﻟذي ﯾﻛون وﺟوده ﺳﻠﺑﯾﺎ.
 ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛرار :ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺗﻛرار ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﮫ اﻟﻔرد .وﯾرى ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس أن اﻟﺗﻛرار ﯾﺟبأن ﯾﻛون ﻣوزﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ.
 ﻣﺑدأ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻘل ﻣﺎ ﺗدرب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺗدرب إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ :ﻓﺎﻟﺗدرﯾب ﺗﻛون ﻟﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ ﺣﯾﻧﻣﺎﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺗدرب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﮫ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗدرﯾب ﻓ ﻲ اﻟواﻗ ﻊ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻟﻠﻌﻣ ل .وﻣ ن اﻟﻌواﻣ ل اﻟﺗ ﻲ
ﺗﺳ ﺎﻋد ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ك ھ و ﻣﺣﺎوﻟ ﺔ ﻣﺣﺎﻛ ﺎة ظ روف اﻟﻌﻣ ل اﻟﻔﻌﻠﯾ ﺔ واﻷدوات اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺗﺧدم ﻓ ﻲ اﻟﻌﻣ ل أﺛﻧ ﺎء
اﻟﺗدرﯾب.
وﯾﺿﯾف ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣﺑدأ أﺧر ﻟﻠﺗدرﯾب وھو أن ﯾﻧظر ﻟﻠﺗدرﯾب ﻛﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل

1

 اﻟﺗدرﯾب ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل :وﯾﻘﺻد ﺑذﻟك أن ھﻧﺎك ﺗﻛﺎﻣل وﺗراﺑط ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ،ﻓﺎﻟﺗدرﯾب ﻟﯾسﻧﺷﺎطﺎ ﻋﺷواﺋﻲ ﻓﻘط  ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻓراغ و ﻻ ﯾﺗﺟﮫ إﻟﻰ ﻓراغ.
وﯾﻣﻛن إﯾﺿﺎح أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺗدرﯾب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ(  -اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻣدﺧﻼت اﻟﺗدرﯾب أي اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗدرﯾب وھﻲ:
 اﻷﻓراد اﻟﻣطﻠوب ﺗدرﯾﺑﮭم. اﻟﺧﺑرات واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوب إﻛﺳﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن. اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻣن ﻣدرﺑﯾن وﻣﺳﺋوﻟﯾن آﺧرﯾن. اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ .ب(  -اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وھﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ إدارة اﻟﺗدرﯾب ﻣن أﺟل اﻷداء
اﻷﻣﺛل ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
 ﺗوﺻﯾف وﺗﺣﻠﯾل اﻷوﺿﺎع واﻷﻧﻣﺎط اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ. -ﺗوﺻﯾف وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻹﺟراءات.

 -1ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﻣدﺧل ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻر( ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر،
 ،2005ص233
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 ﺗوﺻﯾف وﺗﺣﻠﯾل ﺳﻠوك اﻷﻓراد وﺗﻘﯾﯾم أداﺋﮭم. ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ. ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ. ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ. ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗدرﯾﺑﻲ.ج(  -اﻟﺗﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدرﯾب ﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗوﻓر ﻗدر ﻛﺎف ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗوازن ﺑﯾن ھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
وھﻲ:
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺧﻔﯾض اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﻸداءﻓﻲ اﻟﻌﻣل.
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن وﻋﻼﻗﺎﺗﮭم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﻓﺿل وإﻗﺑﺎﻟﮭموﺗﺣﻣﺳﮭم ﻟﻠﻌﻣل.
 اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﻋداد أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮭم ﻣﻌﻠوﻣﺎتأو ﺧﺑرات وﻗدرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻌﺗﺑرھﺎ اﻹدارة ﻻزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻣﻠﯾﺎت وواﺟﺑﺎت ﻣﺣددة.
واﻟﺷﻛل اﻷﺗﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﺗدرﯾب ﻛﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل.
اﻟﺷﻛل رﻗم ) :(03ﻧظﺎم اﻟﺗدرﯾب
اﻟﻣدﺧﻼت

أﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾب

 -ﻣدرﺑﯾن

ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت

 -ﻣﺗدرﺑﯾن

اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

 -ﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ

اﻟﻣﺧرﺟﺎت

 أﻓراد ﻣؤھﻠﯾن -إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة

اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

 -ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ

 -ﻣﻌدات

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ

 -ﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل

 -آﻻت

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ

اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣرﺗدة

اﻟﻣﺻدر :أﻣﯾن ﺳﺎﻋﺗﻲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎھرة ،1998 ،ص80
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اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :أھﻣﯾـــﺔ اﻟﺗدرﯾـب :ﯾؤدي اﻟﺗدرﯾب إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔواﺋد ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل
وﻟﻸﻓراد وﻣن أھم ھذه اﻟﻔواﺋد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ا -ﻓواﺋد اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ :ﯾﺣﻘق اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓواﺋد ﻋدﯾدة ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺗﺣﺳﯾن رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ. ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ. ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن. ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷھداف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ. ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ. ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻧﺎخ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻧﻣو واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﻧظﻣﺔ. ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺣوادث وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل.1ب -ﻓواﺋد اﻟﺗدرﯾب ﻟﻸﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن :ﯾﺣﻘق اﻟﺗدرﯾب ﻓواﺋد ﻋدﯾدة ﻟﻸﻓراد اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﯾﮫ ﻣﻧﮭﺎ:
 ﯾﺳﺎﻋد اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻷﺣﺳن ،ﻛﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭم وﻣﮭﺎرﺗﮭم ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲﺗواﺟﮭﮭم ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل.
 ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻓراد ﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻛﺎﻟﺻراع واﻟﺿﻐوط واﻟﺗوﺗر واﻹﺣﺑﺎط. اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ،واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻟدى اﻷﻓراد. إﻣداد اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗدﻋﯾم زﯾﺎدة ﻣﻌﺎرﻓﮭم ﻋن اﻟﻘﯾﺎدة وﻣﮭﺎرات اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻷطراف. إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓراد اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ. -ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺗﻘﺑل ﻣﮭﺎم وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺟدﯾدة.

2

 -1أﺣﻣد اﻟﺧطﯾب وﻋﺑد ﷲ زاﻣل اﻟﻌﻧزي ،ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،ارﺑد ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2008 ،ص22
 -2ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص192
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اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ :أھداف اﻟﺗدرﯾب
ھﻲ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺗدرﯾب ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ،وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾﺟري ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ وإﻗرارھﺎ
ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ،ﻟﮭذا ﻓﺎن ﺗﺣدﯾد اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﯾﻌد ﺧطوة ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﺗدرﯾب،
وﺗﺗﻣﺛل اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل وإﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧﻣط اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻟﻸﻓراد ﻣن ﺣﯾث
اﻟﺗﻧظﯾم ﻟﺳد اﻟﺛﻐرة ﺑﯾن اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ،وﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠم ﯾﻣر ﺑﮭﺎ
اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗدرﯾب.1
ﯾﮭدف اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧﻣﺎطﮫ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ -ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرف :وھذا ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗدرﺑﯾن وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭم وﺗﺣدﯾﺛﮭﺎ وﺗﻛرﯾﺳﮭﺎ ﻟﺧدﻣﺔ أھداف
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،أي اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﻌﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻟﻣﺎم ﺑﮭﺎ ﻹﺗﻘﺎن
اﻟﻌﻣل ،وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻧظم واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وأﺳﺎﻟﯾب وإﺟراءات اﻟﻌﻣل ،وﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل.
ب -ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻗدراﺗﮭم :ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺣدﯾث اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻘدرات
واﻻﺳﺗﻌدادات ﻟدى اﻟﻔرد ﻷداء ﻋﻣل ﻣﻌﯾن ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ.
ج -ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠوك واﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل وﺑﯾﺋﺗﮫ وﻧﺣو اﻟﻣﻧظﻣﺔ وزﺑﺎﺋﻧﮭﺎ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺣﯾث
ﯾﺳﮭم اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟذھﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻟﺗﻛوﯾن أراء اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﺗﺟﺎه
ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ .وﯾﻌﻣل ھذا اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ھذه اﻻﺗﺟﺎھﺎت ﺣﯾث ﯾﺗﺧذ ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻣوﻗﻔﺎ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻧﺣو
اﻟﻌﻣل

.2

د -ﺗذﻛﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻷداء ،وﯾﺗم ﺑﺗﻌرﯾﻔﮭم أول ﺑﺄول ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻋﻠﯾﮭﺎ
وﺑطرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧدام ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣدث ﻣن أدوات أو أﺟﮭزة أو آﻻت.
ھـ -اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻧوﻋﻲ واﻟﻌددي ﻟﮭﯾﻛل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ،ﻓﺈذا ﺣدث ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺗﺧﺻص أو ﻗطﺎع ﻣﻌﯾ ن ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ ،ﺗﺄھﯾﻠﮭم ﻟﺗﺧﺻص أو ﺗﺧﺻﺻﺎت أﺧرى
ﻟﯾﺳد ﺑﮭم اﻟﻌﺟز ﻓﯾﮭﺎ.

 -1ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد اﻟﻧوﯾﺟم ،ﺗﻘوﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎھد اﻟﺗدرﯾب اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2005 ،ص10
 -2ﻋﻘﻠﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑﯾﺿﯾن وأﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺟرادات ،اﻟﺗدرﯾب اﻹداري اﻟﻣوﺟﮫ ﺑﺎﻷداء ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ،
 ،2001ص18
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و -ﺗﻘﻠﯾل وﻗت أداء اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ،وﺗﺣﺳﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ
درﺟﺔ رﺿﺎھم ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ،وﺗﺣﺳﯾن ﺻورﺗﮭﺎ ﻓﻲ أذھﺎﻧﮭم وﯾدﻋم ﻣرﻛزھﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ.1
ط -ﯾﺣﺎول اﻟﺗدرﯾب ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوك اﻷﻓراد ﻟﺳد اﻟﺛﻐرة ﺑﯾن اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ.
ك -ﯾﻌﻣل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺗﻣﻛﯾن أﻓراد اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن اﻹﻟﻣﺎم
ﺑﺎﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﮭم ،وﺗزوﯾدھم ﺑﺎﻟﺧﺑرات.2
ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن اﻷھداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ:ھﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﻓراد ﻟﺳد اﻟﺛﻐرة ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻷداء
اﻟﻣطﻠوب اﻟوﺻول إﻟﯾﮫ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى أداء اﻟﻔرد وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﮭﺎراﺗﮫ وﻣﻌﺎرﻓﮫ واﺗﺟﺎھﺎﺗﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
ﺑﻣﯾدان ﻋﻣﻠﮫ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣرھوﻧﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻷھداف اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﻊ إﻟﯾﮭﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :ﺧطوات اﻟﺗدرﯾب)ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ(
ﯾﻣر اﻟﺗدرﯾب ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ھﻲ :ﺟﻣﻊ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺟﻣﻊ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
إن ھ ذه اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ ﻻ ﯾﻧﺑﻐ ﻲ اﻟﻧظ ر إﻟﯾﮭ ﺎ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﻣرﺣﻠﯾ ﺔ وﻣؤﻗﺗ ﺔ ﺑ ل ﯾﻧﺑﻐ ﻲ أن ﺗﻛ ون ﺟ زءا
ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﻺدارة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛ ن اﻻﻋﺗﻣ ﺎد
ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﻓ ﻲ رﺳ م اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺎت واﻟﺗﺧط ﯾط واﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رارات ،ﺣﯾ ث ﺗ وﻓر ھ ذه اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﻧظ ﺎم اﻟﺗ درﯾﺑﻲ ،وﻋ ن ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾ رات اﻟﻣﺗﺻ ﻠﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗ درﯾب ﺳ واء داﺧ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ أم
ﺧﺎرﺟﮭﺎ .وﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن أﺟل ﺗﺧطﯾط اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ:
 ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ. ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷھداف واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت. ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺗطور اﻟﻧﺷﺎط. -ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﺳﻠوب ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟوظﺎﺋف اﻹدارﯾﺔ.

 - 1أﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص268
 -2ﺳﺎﻣر ﻋﺑﯾد ﻋﺑد ﷲ اﻟﺻﺎﻋدي ،دور ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ راس اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2003،ص10
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 ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻧظم واﻹﺟراءات.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن. ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ.1 ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﺎﺋدة )ود /ﺗﻌﺎطف  /ﺧوف /ﺗﺟﺎھل ( ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧص ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻸ ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻧوي. -ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﻛل و ﻧوع اﻟﺳﻠطﺔ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ

.2

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣطﻠوب ﺗطوﯾرھﺎ أو رﻓﻌﮭﺎ ﻟدى اﻟﻣوظف
أو إدارات ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻷن ﺗدرﯾب اﻟﻣوظف ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻣطﻠﻘﺎ ﺷﯾﺋﺎ آﺧر ﻏﯾر وﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗؤھﻠﮫ ﻹﻧﺟﺎز
ﻋﻣل ﻣﺎ ،ﻓﺈذا ﺗﻣﻛن ﻣن إﻧﺟﺎزه ﻓﻘد ﺗم ﺗدرﯾﺑﮫ.3
 -1ﺗﻌرﯾف ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
إن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ" ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣؤﺷرات ﺗﻛﺷف ﻋن ﻣدى اﻟﻘﺻور أو اﻟﻌﺟز ﺑﯾن اﻷداء
اﻟﻣطﻠوب واﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ".4
ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ" ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣطﻠوب إﺣداﺛﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﮭﺎرات واﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻘﺻد اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﺳﯾر اﻟﻌﻣل،
وﺗﺣول دون ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣﺳﺎﯾرة ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻘدم وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى".5

 -1ﻛﺎﻣل ﺑرﺑر ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر ،ﺑﯾروت،
 ،1997ص 163
 -2رأﻓت ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب و ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎھرة ،2001 ،ص 101
-Bernard Gillet, Amélioration de Formation Professionnelle par L‘étude de travail , paris, E73

3

,p88

 - 4ﻟﯾث ﺳﻌد ﷲ ﺣﺳﯾن وﻋﺑﯾر طﮫ ﺳوادي ،دور اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن رؤﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر
إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟراﻓدﯾن ،اﻟﻣﺟﻠد ،27اﻟﻌدد ،78ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ،اﻟﻌراق،
 ،2005ص.46
 -5ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.199
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ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ" ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﺗﺟﺎھﺎت أو ﻣﮭﺎرات أو ﻗدرات ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺳﻠوﻛﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ ﯾراد ﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ أو ﺗﻐﯾﯾرھﺎ أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ إﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾرات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أو ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ أو
إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ أو ﺑﺳﺑب اﻟﺗرﻗﯾﺔ أو اﻟﺗﻧﻘﻼت ،إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب إﻋدادھﺎ ﻣﻼﺋﻣﺎ
ﻟﻣواﺟﮭﺗﮭﺎ" .1
ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﻣدرب أو
اﻟﻣﺳﺋول ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻧﻘص أو اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن وﺿﻊ أداء ﻗﺎﺋم و ﺑﯾن
وﺿﻊ أو أداء ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ ،وﺗﺷﺧﯾص ذﻟك ﻛﻠﮫ وﺗﺣﻠﯾﻠﮫ ،واﻟﺧروج ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ
ﻗدرة اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي ذﻟك اﻟﻧﻘص أو اﻟﻔﺟوة

.2

ﺗﺗﻣﺛل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ،و ﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻣرﻏوب ﻟدى
ﻋدد ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ،أو ﻣﺳﺗوى ﺗﻧظﯾﻣﻲ ،أو أﻛﺛر ﺑﺣﯾث ﯾؤدي ﺳد ھذه اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن
اﻷداء أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛﻼت ﻗﺎﺋﻣﺔ

.3

ﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ اﻷھداف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ،وﻻﺑد أن ﺗﻛون ھذه
اﻷھداف دﻗﯾﻘﺔ وواﺿﺣﺔ وﻣﻔﮭوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻣن ﻗﺑﻠﮭم .4
وﯾﻌﺗﻘد آﺧرون أن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻷﻓراد
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد

 - 1ﻣﺣﻣد ﻓﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل( ،دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ، 2004 ،ص
.103
 - 2درة ﻋﺑد اﻟﺑﺎري ،زھﯾر اﻟﺻﺑﺎغ ،إدارة اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟﻧدوة ﻟﻠﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،1986 ،ص112
 - 3أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)اﻹدارة اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟراس ﻣﺎل اﻟﻔﻛري( ،دار اﻟﻛﺗﺎب ،اﻟﻘﺎھرة2004 ،
ص236.
 -4ﺳﮭﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ( ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2006 ،ص190
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ﺟدول رﻗم) :(01اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد

اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗوظﯾف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ

ﺗﺣدﯾد وﻓق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

وﺿﻊ ﺧطط اﻟﮭﯾﻛل اﻟوظﯾﻔﻲ

وﺿﻊ ﺧطﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ واﻷھداف اﻟوظﯾﻔﯾﺔ

ﺑﻧﺎء ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

وﺿﻊ ﺑداﺋل ﻣﺗﺎﺣﺔ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ

ﻣواءﻣﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد

وﺿﻊ اﻻھﺗﻣﺎﻣﺎت واﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ

إﻋداد وإﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن

ﻣراﺣل اﻟﻌﻣل

اﻟﻣﺻدر :ﺣﻧﺎ ﻧﺻر ﷲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟزھران ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2002 ،ص .218

وﻣن اﻟﻛﺗﺎب ﻣن ﻋرض اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ.1
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ= إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن– ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﻟﻠﺗدرﯾب
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ= اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل – اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ
واﻟﺷﻛل اﻷﺗﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﻣوذج ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
اﻟﺷﻛل رﻗم ) :(04ﻧﻣوذج ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
اﻟﻣدﺧﻼت
ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺧﺑرات ﻣﺳﺋوﻟﻲ
اﻟﺗدرﯾب
أﺳﺎﻟﯾب إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ

اﻷﻧﺷطﺔ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﮭﻣﺎت
ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرد
) ﺷﺎﻏل اﻟوظﯾﻔﺔ (

اﻟﻣﺧرﺟﺎت

اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣرﺗدة
اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﮭدف ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺻدر :ﺣﺳن أﺣﻣد اﻟطﻌﺎﻧﻲ ،اﻟﺗدرﯾب اﻹداري اﻟﻣﻌﺎﺻر ،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،2007،
ص173

 -1أﺣﻣد ﺑن ﻋطﺎ ﷲ ﺣﻣدان اﻟﺟﮭﻧﻲ ،اﻟﺗدرﯾب اﻹداري ﻟﻣدري اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﺿوء اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،2008 ،
ص83
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 -2أﻧواع اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﺣددة ﻷﻧواع اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺣﺳب وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛل ﺑﺎﺣث
و ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ:1
ا -ﺣﺳب اﻟﮭدف :وﺗﺷﻣل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗطوﯾرﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ب -ﺣﺳب ﺣﺟم اﻟﺗدرﯾب:اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻓردﯾﺔ ،اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ.
ج -ﺣﺳب اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ :اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﺎﺟﻠﺔ ،اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻗرﯾﺑﺔ اﻟﻣدى ،اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى.
د -ﺣﺳب أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾب :اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﻠﻲ ،اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾب اﻟﻧظري.
ه -ﺣﺳب ﻣﻛﺎن اﻟﺗدرﯾب :اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻣل ،واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﻌﻣل
 -3أھداف ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ھذه اﻷھداف إﻟﻰ:2
أ -أھداف ﻋﺎدﯾﺔ :وﺗﺷﻣل اﻷھداف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺟدد ،وﺗدرﯾب اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق
أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣل ﺟدﯾدة ،وﻋﻘد ﺑراﻣﺞ ﺗﻧﺷﯾطﯾﺔ.
ب-أھداف ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل :وﺗﻌﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺈﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻓﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗدرﯾب أﻓراد ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻛل.
ﺟـ -أھداف إﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ :وﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ وﻣﺑﺗﻛرة ،ﺑﺣﯾث ﺗرﺗﻔﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻷداء
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﺣو ﻣﺟﺎﻻت وآﻓﺎق ﻟم ﯾﺳﺑق اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻟﻐرض ﻣﺳﺎﯾرة ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ ،وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻣﯾز
واﻟﺗﻘدم ﻋن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ.
ﯾرى طﻌﺎﻧﻲ أن أھداف ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:3
 ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾب. -ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدﻻت اﻷداء اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

 -1ﺳﻌدﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺷﺎھر ﺳﻠطﺎن ،اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹدارة اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ
ﻓﻠﺳطﯾن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻗﺳم أدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾل
ﻓﻠﺳطﯾن ،2007،ص37
 - 2ﻋدﻧـﺎن اﺣﻣــد اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ ،ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻣدرﺑﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻓﻲ اﻷردن
ﻓﻲ ﺿوء اﻣﺗﻼﻛﮭم ﻟﮭﺎ وﺑﯾﺎن أھﻣﯾﺗﮫ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
ﺗﺧﺻص ﻣﻧﺎھﺞ وطرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻣﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻋﻣﺎن ،2005 ،ص27
 -3ﺣﺳن أﺣﻣد اﻟطﻌﺎﻧﻲ ،اﻟﺗدرﯾب ،ﻣﻔﮭوﻣﮫ ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺎﺗﮫ ،ﺑﻧﺎء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ ،دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ،
ﻋﻣﺎن اﻷردن ،2002 ،ص31
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 ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ. ﺗﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ. إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرص ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،وزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﮭم ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﻘﺎل أﺛر اﻟﺗدرﯾب. ﻛﺷف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻓراد اﻟﻣطﻠوب ﺗدرﯾﺑﮭم ،وﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗدرﯾب اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدﯾﮭم -4أھﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ :ﺗﻠﻌب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
أھﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻧﺟﺎح أي ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗدرﯾب وھذا ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أھداﻓﮭﺎ ،وﺗﺗﻠﺧص ھذه اﻷھﻣﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔ:
 ﻛوﻧﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﻧدة ﻟﮭم. ﺗﻌد اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗدرﯾﺑﻲ. -ﺗﻌد اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣؤﺷر اﻟذي ﯾوﺟﮫ اﻟﺗدرﯾب إﻟﻰ اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ.

1

 ﺗﻌد اﻟﻌﺎﻣل اﻷﺳﺎس أﺛﻧﺎء ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ﻧﺣو اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺻﺣﯾﺢ. ﻋدم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿﯾﺎع اﻟﺟﮭد ،واﻟﻣﺎل ،واﻟوﻗت اﻟﻣﺑذول ﻓﻲاﻟﺗدرﯾب.
 ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺳﺑق أي ﻧﺷﺎط ﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﮭﻧﻲ وﯾﺄﺗﻲ ،ﻗﺑل ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ. ﺗﻌﺗﺑر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ أﺳﺎس اﻟﺗدرﯾب وﻣﻧطﻠﻘﮫ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ،ﻓﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺿﻊ ﻛل ﻣﻧظﻣﺔﻧظﺎﻣﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎ ﻟﺟﻣﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺣﺻرھﺎ.
 إن ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﺳواء ﻛﺎﻧتﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷھداف واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن أﺟﻠﮭﺎ ،أو ﺗﻐﯾرات طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل ،أو ﺗﻐﯾر ات
ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.
 إن اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻷي ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻧﻔﯾذھﺎ إﻻ ﺑوﺟود اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺣددة ﺗرﺳمﻟﻧظﺎم اﻟﺗدرﯾب أھداﻓﮫ ،وﯾﺗﻘرر ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﮭﺎ ﻣﺣﺗوى اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﮭﺎ.2

 - 1أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻘﺛﻣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص42
 -2ﺑﻧدر ﺑن اﻟﺳﻌﯾد اﻟﺷﺗري ،ﺗﻘوﯾم أﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2003 ،ص 60
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 -5ﺧطوات ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
ھﻧﺎك أرﺑﻊ ﺧطوات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن إﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻟﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
وھﻲ:1
ا -ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺗوﻗﻊ :وھﻲ ﻓﺣص اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻸﻓراد وﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء ،ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻣن ﻗﺑل أم ﺗم إدﺧﺎﻟﮭﺎ واﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﺣدﯾﺛﺎ وﺗﺷﺗﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﺣص
ﻋﻠﻰ ﺧطوﺗﯾن ھﻣﺎ:
 ﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف واﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اﻷﻓراد ،ﺳواء أﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻣﻠون أمﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟﺗﺣﺎﻗﮭم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻗرﯾﺑﺎ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺗﻧﺎول ھذا اﻟﺗﺣﻠﯾل أﯾﺿﺎ أھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣﻧﺎﺧﮭﺎ وﺑﯾﺋﺗﮭﺎ
واﻟﻘﯾود اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﮭﺎ.
 ﺗﺣدﯾد ﻣﻼﻣﺢ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ واﻟذي ﯾﻌد ﺿرورﯾﺎ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﯾرﻛز ھذااﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﻣﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻘدرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق
ھذا اﻟﻧﺟﺎح.
ب -ﺗرﺗﯾب اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺣﺳب اﻷوﻟوﯾﺔ واﻷھﻣﯾﺔ :ﺗؤدي اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن
اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺧطوة ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻓﺣص ھذه اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﺿوء أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻷھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺣﺎﺟﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أو ﺗﺳﺗﺣق اﻻھﺗﻣﺎم ،وﺗﺣدﯾد درﺟﺔ
أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺿوء ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ ،وﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد درﺟﺔ اﻷوﻟوﯾﺔ
واﻷھﻣﯾﺔ )اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋﻧد اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﻌﻧﯾﮭم ھذه اﻟﺣﺎﺟﺔ ،أﺛر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﻣوﻗف ادارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺿرورة وﺟود ﺣل ﻟﺗﻠﺑﯾﺗﮭﺎ(
ج -ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ وﺟود اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟﻔرص اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺗﮭﺎ :ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
ﻣواطن اﻟﻣﺷﻛﻼت ،وﻓرص ﺣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
د -ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ واﻟﻔرص اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ :إذا ﻟم ﯾؤدي اﻟﻣوظﻔﯾن أﻋﻣﺎﻟﮭم ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ،وﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن ﺗﺣدﯾد
أﺳﺑﺎب ذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﺣل ھذه اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ وﺗﻠﺑﯾﺔ ھذه اﻟﺣﺎﺟﺔ .وﻗد ﯾﻛون
اﻟﺗدرﯾب ھو اﻟﺣل إذا ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﻓﺟوة ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ أو اﻟﻣﮭﺎرات أو اﻻﺗﺟﺎھﺎت ،وﻟﻛن اﻟﺗدرﯾب ﻻ
ﯾﻛون ھو اﻟﺣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺛل ﺿﻌف اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
وإدارﺗﮭﺎ.

 -1أﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣود ﻣوﺳﻰ ،واﻗﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم ادارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2007 ،ص32
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 -6أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﻟﯾب رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
 -1-6ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺔ:
وﯾﻘﺻد ﺑﮫ أن ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣراﻛز اﻟﺿﻌف ﻓﻲ أﻗﺳﺎم اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أوﻟوﯾﺎت
اﻹدارات واﻷﻗﺳﺎم ﻣن ﺣﯾث اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺗدرﯾب.1
إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗد ﺗﻛﺷف ﻟﻠﻣﺧطط ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أي
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ،وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺑداﺋل أﺧرى ﻋوﺿﺎ ﻋن ھذا
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.2
ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻷﺳﻠوب دراﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻐطﻲ ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ -دراﺳﺔ و إﺳﺗﻌﺎب اﻷھداف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ :ﺗﺑرز أھﻣﯾﺔ اﻷھداف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﺷﻛل
أﺳﺎس ،وﺳﺑب وﺟود ،و اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﻧظﻣﺔ طﺎﻟﻣﺎ ﺑﻘﯾت ھذه اﻷھداف ﻣﻠﺑﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ھذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ .وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد اﻷھداف و اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﮭﺎ وﻓﮭﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﯾﺳﺎﻋد ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ورﺑطﮭﺎ ﺑﺄھداﻓﮭم اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻛذﻟك ﻓﺈن أھﻣﯾﺔ اﻷھداف ﺗﺑرز ﻣن
ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻛوﻧﮭﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﺳﯾﺟري ﺑﻣوﺟﺑﺔ ﺗﺧﺻﯾص وﺗوزﯾﻊ ﻣوارد اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ.3
ب -ﺗﺣﻠﯾل اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ :ﻧﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﮭدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺳﺎم واﻟوﺣدات
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮭﺎ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ھذه اﻟوﺣدات،
وﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن ﻗﺑل ﻛل وﺣدة وأﺳﺎﻟﯾب اﻻﺗﺻﺎل ،وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻔوﯾض ،وﻧطﺎق اﻹﺷراف.4
ج -ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  :وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات
ﻣﺛل ﻣﻌدل دوران اﻟﻌﻣل ،وﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻐﯾب ،واﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﻌﻣل ،وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل ،وﺷﻛﺎوي
و ﺗظﻠﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.5

 -1ﻋﺳﺎف ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﻣﺣﻣد ،اﻟﺗدرﯾب وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)اﻷﺳس وﻋﻣﻠﯾﺎت( ،دار زھران ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،
 ،2000ص65
 -2ﺳﮭﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص190
 -3اﻟﺳﯾد ﻋﻠﯾوة ،ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،اﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھرة ،2001،ص24
 -4ﻧﺎدر أﺣﻣد أﺑوﺷﯾﺧﺔ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دارا ﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2001،ص272
-5ﻣﻧﺻور ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺳﻌدﯾﺔ ،ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر
اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم أدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،
ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2005،ص35
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د -دراﺳﺔ ﺗطور اﻟﻣﻧظﻣﺔ :ﻣن ﺣﯾث اﻷھداف واﻟﻣوارد وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج واﻷﺳواق ﻓﻲ
اﻟﻣﺎﺿﻲ ،ﻛذﻟك دراﺳﺔ اﻷھداف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﮭدف ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ،اﻷﺳواق اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي
اﻟﻣﻧظﻣﺔ دﺧوﻟﮭﺎ ،أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ واﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ .
إن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ ھﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻣﺳﯾرة اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﺗﺟﺎھﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﻣوﻗﻌﮭﺎ.1
ه -ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ :ﯾﻘوم ﻣﺧطط اﻟﺗدرﯾب ﺑﻔﺣص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻘﺎﺋم
ﻟﻠﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد ،واﻟﻧوع ،واﻟﺟﻧس ،واﻟﻌﻣر ،واﻟﺗﻌﻠﯾم ،واﻟﺗدرﯾب ،واﻟﺧﺑرة
وﻧوع اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠوﻧﮭﺎ ،وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﮭﺎرة واﻟﻛﻔﺎءة ،ﻛذﻟك اﺳﺗﻘرار اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ أو ﺗﻘﻠﯾﻠﮭﺎ وأﺳﺑﺎﺑﮭﺎ
وﻣدى ﺗوﻓرھﺎ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻌﻣل ،ﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ أﻓراد اﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ،ﻧوع اﻟﺗدرﯾب
اﻟﻣطﻠوب ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھذا اﻟﺗدرﯾب ﯾﺷﻣل أﻓراد اﻟﺗﻧظﯾم اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداﺋﮭم ،أم
ﯾﺷﻣل أﻓراد ﺟدد ﻟﺗوﻓر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﯾﮭم.2
و -ﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻟواﺋﺣﮭﺎ :ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﺧطوة دراﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﻧدھﺎ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣل ،وﺗوﺟﯾﮫ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﺟﮭودات اﻟﺗﻲ ﯾﺑذﻟﮭﺎ اﻷﻓراد
وﯾراد ھﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭﺟﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ودرﺟﺔ وﺿوﺣﮭﺎ وﺷﻣوﻟﮭﺎ ،وﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﮭﺎ وﺗﻔﮭﻣﮭم ﻟﮭﺎ ،واﻟﺗزاﻣﮭم ﺑﺎﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ،ﻛذﻟك درﺟﺔ إﺳﮭﺎﻣﮭم ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ.3
ز -ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌدﻻت اﻟﻛﻔﺎءة :ﯾﻘوم اﻟﻣﺧطط ﻟﻠﺗدرﯾب ﻓﻲ ھذه اﻟﺧطوة ﺑدراﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات
ﻣﺛل ﻣؤﺷرات اﻹﻧﺗﺎج وﻣؤﺷرات اﻷداء ﻟﻸﻓراد وﻣؤﺷرات اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺛل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣل واﻟﻣواد ،وﺟودة
اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ،وﻣﻌدﻻت ﺗﺷﻐﯾل اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ،وﺧﺳﺎﺋر اﻵﻻت واﺧﺗﻧﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎج ،وأﺳﺑﺎب
اﻟﺑطء ،ودوران اﻟﻌﻣل ،واﻹﺟﺎزات اﻟﻣرﺿﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ،وﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻷداء ،وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ
أو اﻟﺧدﻣﺔ .واﻟﻣرﻓوض أو اﻟﻣﻌﺎد ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ،وﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد ،وﺷﻛﺎوي اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ،وﻣﺎ إﻟﻰ
ذﻟك ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﯾل وﻧواﺣﻲ اﻹﺳراف أو زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻣواطن ﺿﻌف
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ

.4

 -1ﺳﻌدﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺷﺎھر ﺳﻠطﺎن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص46
 -2ﺑﻧدر ﺑن اﻟﺳﻌﯾد اﻟﺷﺗري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص68
 -3ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوھﺎب ،اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر)ﻣدﺧل ﻋﻠﻣﻲ ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﻓراد واﻟﻣﻧظﻣﺎت( ،ﻣﻌﮭد اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،
اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،1981 ،ص67
 -4أﺣﻣد ھﺷﺎم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ ،اﺛر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ اﻟداﻧﻣﺎرك ،2010 ،ص 50
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إن اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻷھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل أو طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﯾﺳﺎﻋد ادارة اﻟﻣوارد
اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:1
 اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿﺎف إﻟﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ. اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﮭﺎ أو إﺳﻘﺎطﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل. اﻷﻋﺑﺎء واﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗطوﯾرھﺎ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل. اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ. -2-6ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣل:
ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟوظﯾﻔﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق دراﺳﺔ ﻗواﺋم ﺗوﺻﯾف
اﻟوظﺎﺋف ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﮭﺎم ﻛل وظﯾﻔﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻼزم ﺗواﻓرھﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﻏﻠﻲ
ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ،وﻋن طرﯾق ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺧروج ﺑﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺛل:2
 اﺧﺗﻼف ﻣﮭﺎرات وﻗدرات اﻟﻣوظﻔﯾن ﻋن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﺎﺋف. ﻋدم ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ أو اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﻓراد ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت أداء وظﺎﺋﻔﮭم. اﺧﺗﻼف أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن اﻷﻧﻣﺎط اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺣددھﺎ ﻗواﺋم ﺗوﺻﯾفاﻟوظﺎﺋف.
 ﺿﻌف اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداء ﻛﻣﺎ ﺗﺑرزه إﺣﺻﺎءات اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔواﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.
إن اﻟﮭدف ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣل ھو اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﺑﺎء وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ
وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮭﺎ وھذا ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 وﺻف اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲ. اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﺳﺗطرأ ﻋﻠﻰ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل. أھداف اﻟوظﯾﻔﺔ.اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرھﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﻏل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطورات. ﻣﻌدﻻت اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣطﯾﺔ. -أﺳﻠوب اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺛﮫ.3

 -1ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد زاﯾد ،ادارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ رؤﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﺑدون دار ﻧﺷر ،اﻟﻘﺎھرة ،2003 ،ص302
 -2أﺣﻣد ﺑن ﻋطﺎ ﷲ ﺣﻣدان اﻟﺟﮭﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص86
 -3ﻓﯾﺻل ﺣﺳوﻧﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص138
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وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣل ﯾﺗﺿﻣن ﺛﻼث أﺳﺎﻟﯾب:
أ -وﺻف اﻟوظﺎﺋف واﻷﻋﻣﺎل.
ب -إﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم.
ج -ﻣﻌدﻻت اﻷداء.
أ( -وﺻف اﻟوظﺎﺋف واﻷﻋﻣﺎل :وأﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدھﺎ ) Gerard Tavernierﺟﯾرار
ﺗﺎﻓﯾﯾر ﻧﯾﯾﮫ( و ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣراﺣل اﻷرﺑﻊ اﻵﺗﯾﺔ:
 وﺻف اﻟوظﺎﺋف :إن إﻋداد وﺻف اﻟوظﯾﻔﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻟطﺑﯾﻌﺔ وﻣدى ﻛل واﺟب ﻣنواﺟﺑﺎﺗﮭﺎ ،وھذا ﯾﻔﺗرض إﻋداد وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﺗﺻف وﺻﻔﺎ واﺿﺣﺎ وﻛﺎﻣﻼ واﺟﺑﺎت وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ ،ﺣﯾث إن ﻋدم وﺿوح اﻟوﺻف ﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﻋدم اﻟوﺿوح ﻓﻲ
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت .وﻧﻣوذج وﺻف اﻟوظﺎﺋف ﯾﺟب أن ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻵﺗﯾﺔ:
اﺳم اﻟوظﯾﻔﺔ ،أو اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟوظﯾﻔﺔ ،اﻟواﺟﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ ،ﺧطوط اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ،وﺣدود اﻟﺳﻠطﺔ.
 ﻣواﺻﻔﺎت اﻟوظﺎﺋف :ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛون وﺻف اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﺻﺎﺣﺑﺎ ﻟﻣواﺻﻔﺎﺗﮭﺎ اﻟذي ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺣدﯾدوﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،واﻟﺳﻠوﻛﺎت واﻟﻣﮭﺎرات اﻟواﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﻏل اﻟوظﯾﻔﺔ ،أي أﻧﮭﺎ ﻣواﺻﻔﺎت
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻏﻠﮭﺎ.
واﻟﻐرض ﻣن ھذا اﻟﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت ھو اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف واﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺷﺎﻏل اﻟوظﯾﻔﺔ
ﺗﻣﮭﯾدا ﻟﺗﺄھﯾﻠﮫ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﺑﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﮫ ،وﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻛون ﻣﮭﻣﺔ ﺗﺣدﯾد ھذه
اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣن اﺧﺗﺻﺎص ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺣﯾث ﯾﻘوﻣون ﺑﺗﺣدﯾدھﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻌﻘد ﻟﮭذا اﻟﻐرض.
 دﻟﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ :ﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻧﺳﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺟﮭد اﻟﻣﺑذول ﯾﻘود إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ذات اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ،إﻟﻰ ﺣد دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺑﻌض إﻟﻰ اﻟﻘول أن  %20ﻣن اﻟﺟﮭد اﻟﻣﺑذول ﺗؤدي إﻟﻰ  %80ﻣن
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،وھذا ﯾؤﻛد أھﻣﯾﺔ ﺗﺣدﯾد دﻟﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺟﮭود واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة
اﻟﻛﻔﺎءة ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﯾﺗم وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻟﻸوﻟوﯾﺎت ﺣﯾث ﺗﻌطﻰ اﻷھﻣﯾﺔ
اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺟﮭود واﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أھداف أﻛﺛر أھﻣﯾﺔ وﺣﯾوﯾﺔ.
ﺗﺣدﯾد اﻷھداف :ﺑﻌد أن ﯾﺗم وﺻف اﻟوظﯾﻔﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣواﺻﻔﺎﺗﮭﺎ ودﻟﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد
أھداف اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي ﺑﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﻣن ﻛل ﻣوظف أن ﯾﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد أھداﻓﮫ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﮭﺎ ،واﻟﺗﻲ ﯾطﻣﺢ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ.
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 ﯾﺟب أﻻ ﯾزﯾد ﻋدد ھذه اﻷھداف ﻋن ﺳﺑﻌﺔ أو ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻛل ﻣوظف ،ﻛﻣﺎ أن ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ ﻗد ﺗﻔﻲﺑﺎﻟﻐرض ،وﺑﻌض ھذه اﻷھداف ﻗد ﯾﻛون ﻗﺻﯾر اﻟﻣدى ،وﺑﻌﺿﮭﺎ طوﯾل اﻟﻣدى ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣدة
طوﯾﻠﺔ .وﺗﺣدﯾد اﻷھداف ذو ﺻﻠﺔ ﻗوﯾﺔ وﻣﺑﺎﺷرة ﺑوﺻف اﻟوظﯾﻔﺔ ،وﺑﻌد ذﻟك ﯾﻘوم اﻟﻣوظف ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون
ﻣﻊ رﺋﯾﺳﮫ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟظروف واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻹﻧﺟﺎزات واﻷھداف ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺟوات اﻟواﺟب ﺗﻐطﯾﺗﮭﺎ
ﻋن طرﯾق اﻟﺗدرﯾب.
ب( -إﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم :ﻣن اﻟﻣﺳﻠم ﺑﮫ أن اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﻟﻠﺣﺻول
ﻋﻠﻰ أﻛﻔﺄ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﮫ ،ﺗﺗطﻠب اﻋﺗﺑﺎر إﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم وﺟﮭﺎ ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم ﻧﻔﺳﮭﺎ وھذا ﯾﻧﺑﻊ
ﻣن ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻧظم ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ.
وﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم ،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف
ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﺋم واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻛﻔﺎءﺗﮫ ،ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
وھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة أﺣد أو ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻵﺗﯾﺔ:
 ﺗﻐﯾﯾر طرق وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل. ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﻌدﯾل اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﻠواﺋﺢ. ﺗﻐﯾﯾر اﻵﻻت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل.1ج( -ﻣﻌدﻻت اﻷداء :ھو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺗم اﻧﺟﺎزه ﺑﻣﺎ ﯾﺟب اﻧﺟﺎزه ،وﯾﻌرف أﯾﺿﺎ
ﺑﺄﻧﮫ وﺳﯾﻠﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻹﻧﺗﺎج واﻟزﻣن اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﻗﺻد ﺗﺣدﯾد
اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻋﻣﺎل وﺑﻣﻌﻧﻰ أوﺿﺢ ھو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن
اﻹﻧﺗﺎج واﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻹﻧﺗﺎج ﺣﺟم ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺟزة ذات اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ .2
 - 3-6ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔرد :
و ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﺗدرﯾب اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗظﮭر ﻓﯾﮭم ﻣواطن
اﻟﺿﻌف ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﮭﺎرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﯾﮭم ﻷداﺋﮭﺎ أو اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣطﻠوب
ﻣﻧﮭم أداؤھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﺗدرﯾب.3

 -1اﻟﺳﯾد ﻋﻠﯾوة ،ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 31-30
 -2ﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺷرف ،واﻗﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷول ﺣول ادارة وﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،2007/06/28-26 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس ،ﻓﻠﺳطﯾن.
 -3ﻋﺳﺎف ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﻣﺣﻣد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص65
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وﯾﻘﺻد ﺑﮫ ﻛذﻟك ﺗﺣﻠﯾل ﻗﯾﺎس أداء اﻟﻔرد ﻓﻲ وظﯾﻔﺗﮫ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ،وﻗدرﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﮭﺎرات
واﻟﻣﻌﺎرف واﻻﺗﺟﺎھﺎت واﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻠزﻣﮫ ﻷداء وظﯾﻔﺗﮫ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وأداء وظﺎﺋف أﺧرى ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ.1
 -7طرق ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷﻏراض ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ :
ﺗﺗﻣﺛل طرق ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮭدف ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ:
 -1-7اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ :وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻟﻘﺎء ﺑﯾن ﻣﺳؤول اﻟﺗدرﯾب ،واﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﺑﮭدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وﺗﺗم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻘﺻودة ،وﺗﺣدد ﻓﯾﮭﺎ اﻷﺳﺋﻠﺔ ،وﺗرﺗب ﺗرﺗﯾﺑﺎ ً ﻣﻧطﻘﯾﺎ ً ﯾﺳﺎﻋد
ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺳﮭوﻟﺔ ،وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﯾد ﻣن اﻟﺧﺑرة ﻣن ﻗِﺑل اﻟﻘﺎﺋم
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن.
 -2-7ﻗواﺋم اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء :ﯾﻣﻛن ﻟﻺدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﺧﺗﯾﺎر ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗواﺋم اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻟﮭذا اﻟﻐرض ،وﺗوﻓر ھذه اﻟﻘواﺋم ﻗدرا ﻛﺑﯾرا ﻣن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﻣﺻدر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ،ﻏﯾر
أﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ طوﯾﻼ ،وﻗد ﺗﻘل ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻌطﯾﮭﺎ ﻣدﯾرو اﻹدارات اﻻھﺗﻣﺎم
اﻟﻛﺎﻓﻲ.2
 -3-7اﻻﺧﺗﺑﺎرات :اﻻﺧﺗﺑﺎرات وﺳﯾﻠﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وﺗﻌرف
اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ذات اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻗﯾﺎس وﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﺟوة
ﺑﯾن أداء اﻟﻔرد اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻷداء اﻟﻣرﻏوب ،ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﺟﯾدة ﻟﻣﻼﺣظﺔ أداء اﻟﻔرد ﺑﻘﺻد ﻗﯾﺎس أداء
اﻷﻓراد ﻓﻲ وظﺎﺋﻔﮭم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺻور اﻟذي ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗدرﯾب ﻟﺗﻔﺎدﯾﮫ.3
 - 4-7ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﻛﻼت :ﻣن أھم وﺳﺎﺋل ﻧﺟﺎح اﻟﺗدرﯾب ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣل أو اﻹﻧﺗﺎج وﻣﻌرﻓﺔ
اﻟﺳﺑب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺳﺎھم اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻣﺷﻛﻼت ﺑﻛﻔﺎءة ،وﻋﻧد إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﺗﺑﻊ ﺧطوات اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣﻊ اﻷﻓراد اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن
ودراﺳﺔ أراﺋﮭم ﻓﻲ أﺳﺑﺎﺑﮭﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻼﺟﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﻠﮭﺎ

.4

 -1ﺳﺎﻣر ﻋﺑﯾد ﷲ اﻟﺻﺎﻋدي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص41
 -2ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺳﻌﯾد ﺑن ﺑﺗﯾل اﻟﺷﮭراﻧﻲ ،ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺗرح ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺳﯾر ﻓﻲ ﺿوء اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم
اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2008 ،ص55
 -3ﺷرﯾف ﻋﺎطف ﻋدوان ،أﺛر اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻛﺎدر اﻟﺑﺷري اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺗدرﺑﯾن)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣؤﺳﺳﺔ إﺑداع ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت واﻟﺗدرﯾب ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم
أدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2011،ص 30
 -4زﯾﺎد ﺑرﻛﺎت ،اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻌﻠم اﻟﺻف ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﻣﻌﻠﻣﻲ
اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ طوﻟﻛرم ﺑﻔﻠﺳطﯾن،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺄھﯾﻠﮫ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺟرش اﻷھﻠﯾﺔ ،اﻷردن ،2010/4/9-6،ص11
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 -5-7ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء:
وذﻟك ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻣﺎ ھو ﻣﺧطط ﻟﮫ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ ،اﻟﺟودة ،اﻟوﻗت ،اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف،
وﻣﻌرﻓﺔ ﻣواطن اﻟﺿﻌف ﻋﻧد اﻟﻌﺎﻣل ﻟﺗدرﯾﺑﮫ ﻟﺗﺻﺣﯾﺣﮭﺎ .وﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣن أﻓﺿل اﻟطرق إﻻ
أﻧﮫ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﯾﺿﻌون اﻟﺗﻘﯾﯾم دون ﻧﻘﺎﺷﮫ ﻣﻊ اﻟﻣوظف اﻟﻣﻌﻧﻲ .وﻣن ﺛم
ﻻ ﯾﻌرف اﻟﻣوظف ﻣواطن ﺿﻌﻔﮫ ﻟﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺻﻼﺣﮭﺎ.
 -6-7دراﺳﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﺳﺟﻼت :ﺗظﮭر دراﺳﺔ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﺳﺟﻼت ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻟدى اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ
ﯾﻣﻛن ﻋﻼﺟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻟﺗدرﯾب ،وﻋن طرﯾﻘﮭﺎ
ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺗدرﯾب اﻟﻼزم.1
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻼﺣظ أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد طرﯾﻘﺔ وﺣﯾدة ﻣﺛﻠﻰ ﻟﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﻓﺎﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﺢ
ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ ﻗد ﻻ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺧرى ،وﺑﻧﻔس اﻟﻣﻧطق ،ﻓﺎن اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎ وﻓﻲ
وﻗت ﻣﻌﯾن ﻗد ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻧﻔس اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ وﻗت أﺧر.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻲ ﺧطوات
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﻠﺑﻲ ﻣﺎ ﺣددﺗﮫ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن ﻧﻘص ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ أو ﻣﮭﺎراﺗﻲ أو
ﺳﻠوﻛﻲ.2
اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﺻﻣﯾم ھو ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﻋدﯾدة أھﻣﮭﺎ
ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﻓﯾﺗﺣدد ﻟﻣﺻﻣم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﺎ ھو ﻧوع اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣطﻠوب؟وأﯾن
ﻧﺣﺗﺎﺟﮫ ؟وﻣن ھم اﻷﻓراد اﻟﻣﺣﺗﺎﺟون ﻟﻠﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ؟وﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﮭﺎرات أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ؟وﻣﺗﻰ ﻧﺣﺗﺎج ﻟﻠﺗدرﯾب؟و ﻣﺎ ھﻲ أھداﻓﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺣﻘق؟وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻧﺻل إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ دﻗﺔ ﻣﺿﻣوﻧﮫ ووﺿوح أھداﻓﮫ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ ﺗﺣدﯾد
اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.3

 -1ﺷﺎدي ﻣﺣﻣد ﺣﻠس ،أﺛر ﻣدﺧﻼت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟوزارة اﻟﻌﻣل ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم أدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2011،ص 24
 -2ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد اﻟﻧوﯾﺟم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص40
 -3ﺣﺎزم ﺑن ﻋﺑﯾد ﺑن ﺣﺎزم اﻟﻘﺛﺎﻣﻲ ،ﻣدى ﺗواﻓق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻗوات اﻟطواري اﻟﺧﺎﺻﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2004 ،ص70
28

ﻣﻔﺎھﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول اﻟﺗدرﯾب

اﻟﻔﺻل اﻷول

وﯾﺗﺿﻣن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻋدة أھﻣﮭﺎ ﺗﺣدﯾد أھداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ،
وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ،ﺛم ﺗﺣدﯾد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾب ،ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗدرﯾب ،وﺗﺣدﯾد اﻟﻣدرﺑﯾن
واﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،وأﯾﺿﺎ ﺗﺣدﯾد ﺗﻛﻠﻔﺔ أو ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب.1
 -1ﺗﺣدﯾد أھداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ :ﯾﻌد ﺗﺣدﯾد أھداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
وﺿﻊ وﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ،وﯾرﺗﺑط ﺑﺗﺧطﯾط اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد اﻟﺧﺻﺎﺋص
واﻟﻘدرات اﻟﻣراد إﻛﺳﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن ،وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب ﺗوﻓرھﺎ وﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ.
وﻣن ھﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور ﻋدد ﻣن اﻷھداف ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻷھداف اﻵﺗﯾﺔ:
 ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗدرب ﺑﺈﺣﺎطﺗﮫ ﺑﺎﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎت وﻣﺟﺎﻻتﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداﺋﮫ .
 اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﺗدرب ﻣﮭﺎرات ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﮫ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﮫ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أو اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘقﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻷداء.
 ﺗطوﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺗدرب واﺗﺟﺎھﺎﺗﮫ ،وإﻛﺳﺎﺑﮫ ﻗﯾﻣﺎ واﺗﺟﺎھﺎت ﺟدﯾدة ﻧﺣو ﻣﺳﺎﺋل أو ﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ.إﻣداد اﻟﻣﺗدرب ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﮭﺎرات ﺟﯾدة ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻣﻠﮫ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺑﻛﻔﺎءة أﻛﺑر.-ﺗزوﯾد اﻟﻣﺗدرب ﺑﻣﮭﺎرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أداء أﻋﻣﺎل ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ

.2

 -2ﻣﺣﺗوى اﻟﺗدرﯾب :ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻘدم ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت ،وأﻧﺷطﺔ ﺗم
اﺧﺗﯾﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺿوء أھداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ،وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺟﻣﺔ اﻷھداف إﻟﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت
ﺗدرﯾﺑﯾﺔ.3
إن ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﻋﻠﻰ ﻣﺧطط
اﻟﺗدرﯾب أن ﯾﺣدد اﻟﻣوﺿوﻋﺎت أو اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑدﻗﺔ ،ﻓﯾﺗﻌﯾن أن ﺗﻛون ﻣﺎدة اﻟﺗدرﯾب
ﺗرﺟﻣﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،وأن ﯾﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن ،أي ﯾﺟب اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻟﻠﻣﺣﺗوى واﻟﻣواد ،واﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺻل
ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﻛذﻟك ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن أن ﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺳﺗﺣﻘق اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗدرات
اﻟﻔرد ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.4

 -1أﺣﻣد ﻣﺎھر ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر ،2004 ،ص 339
 -2ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻣطر اﻟﮭﯾﺗﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص236
 -3ﻋﺎﯾد ﺑن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻠوي ،ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت وﺗﻌﻠﻣﮭﺎ ،أطروﺣﺔ
دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2012 ،ص55
4
-Jean Maire de Ketele, Guide de Formateurs , Bruxelles, de Boeck -wesmael, 1988
p 38-40.
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 -3أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾب :ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر وﺷﮭدت ﺗﻌددا ﻣﻠﺣوظﺎ وﺗﻧوﻋﺎ
واﺿﺣﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺧﺑراء اﻟﺗدرﯾب ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻷﺳﻠوب اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات
اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،وﺗﺗﻌدد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾب ﺣﺳب اﻟﮭدف ﻣن اﻟدورة
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗدرﺑﯾن وﺣﺟم اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة.1
ﯾﻘﺻد ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾب اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب وﺗﺧﺗﻠف ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ،
واﻟﻣﺗدرب ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذھﺎ

.2

ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗزوﯾد اﻟﻣﺗدرب ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات
اﻟﺟدﯾدة ،وﻣن ﺿﻣن ھذه اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ -اﻟﻣﺣﺎﺿرات :أﺳﻠوب ﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻧﻘل اﻷﻓﻛﺎر وزﯾﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ وﻗت ﺳرﯾﻊ وﻣﺧﺗﺻر ﻣﻊ إﻋطﺎء
ﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوق ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﻧطﻘﻲ وﻣﻧظم ،ﯾﻌﯾﺑﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟﻧﻘﺎش وﻗد ﺗﺑﻌث اﻟﻣﻠل ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗدرﺑﯾن وﻋدم اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﻣدرب ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﻋﺎدة
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ دون ﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﻲ.3
ب -اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات أو ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺑﺣث :ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل داﺧل ﻗﺎﻋﺔ
اﻟﻧدوة أو اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣدرب و اﻟﻣﺗدرﺑﯾن،وﺑﯾن اﻟﻣﺗدرﺑﯾن أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن أﻧﻔﺳﮭم )ﻓﮭﻲ إذن وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺗﻌددة
اﻻﺗﺻﺎل ( ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗطرح ﻓﻲ ھذه اﻟﻠﻘﺎءات ﻣوﺿوﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣوﺿوﻋﺎت أﺧرى ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ واھﺗﻣﺎﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ،
وﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋد اﻟﻣؤﺗﻣر أو اﻟﻧدوة أو اﻟﺣﻠﻘﺔ أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﮭﺎرة ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﯾﻊ
اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻣؤﺗﻣر أو اﻟﻧدوة أو اﻟﺣﻠﻘﺔ.4

 -1وﻟﯾد ﺑن ر اﺷد ظﺎﻓر اﻟﺷﮭري ،ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﺿﺑﺎط ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ،
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2006 ،ص31
 -2ﻋﻣﺎد ﻣﺳﻌود وﻟﺑﻧﻰ اﻟزﯾﺎت ،أﺛر اﻟﺗدرﯾب ودﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻣوظف اﻟﺻف اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت
ﻓﻲ اﻷردن ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث )اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ( ،اﻟﻣﺟﻠد ،26اﻟﻌدد ،8ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح  ،ﻓﻠﺳطﯾن،2012 ،
ص66
 -3ﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ )اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ( ،دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻷردن،2003 ،
ص123
 –4ﻣؤﯾد ﺳﻌﯾد اﻟﺳﺎﻟم وﻋﺎدل ﺣرﺣوش ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  ،ص .146
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ﺟـ -اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ :ھذا اﻷﺳﻠوب ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟذي ﯾﺗدرب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺗدرب ،وﯾﻌد
ﻣن أھم وأﻓﺿل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وذﻟك ﻻن ﻓﯾﮫ ﺗرﺳﯾﺦ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎھﺎ
اﻟﻣﺗدرب أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗدرﯾب اﻟﻧظرﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣدرب ﺑﻌرض طرﯾﻘﺔ اﻷداء واﻹﺟراءات
اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن ،ﺛم ﯾﻌطﻲ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷداء ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل دون
ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن أﺣد.1
د -ﺗﻣﺛﯾل اﻷدوار :ﺣﯾث ﯾوزع اﻟﻣدر ب أدوارا وﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﯾﺗﺻرﻓوا وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺎ
ﻓﻘد ﯾﻛون ھﻧﺎك دور ﻣﻛﺗوب ﻟﺷﺧص ﯾﻠﻌب دور اﻟﻣدﯾر ودور ﻟﺷﺧص أﺧر ﻟﻌب دور اﻟﻣرؤوس
ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺻرف ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﮭم وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت دوره ،وﯾﻛون ﻓر ﯾق أﺧر ﻣن اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﯾﻣﺛﻠون دور
اﻟﻣﺷﺎھدﯾن ﻟﮭذا اﻷداء وھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﮭم اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻌﻣل.2.
ه -طرﯾﻘﺔ ﺗدرﯾب اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ :وھﻲ طرﯾﻘﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗدرﯾب اﻹداري وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺎ زال ﻣﺣدودا ً ،وھﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل أو اﻟﻣدﯾر ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
وﻣﻌرﻓﺔ رد ﻓﻌل ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ ﺗﺟﺎه اﻵﺧرﯾن وطرق ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻌﮭم .طرﯾﻘﺗﮭﺎ ﺗﺗم ﺑﺣﯾث ﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠون
ﻟﻠﻧﻘﺎش ﺑدون ھدف ﻣﺣدد أو ﺟدول أﻋﻣﺎل ﺳﺎﺑق ،ﯾﺗﺑﺎدﻟون اﻟرأي ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻛل ﻣﻧﮭم وﯾﺗﻠﻘﻰ ﻛل
ﻣﻧﮭم رد ﻓﻌل اﻵﺧرﯾن ﻵراﺋﮫ وﺷﺧﺻﯾﺗﮫ .دور اﻟﻣدرب ھﻧﺎ ھو ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻧﻘﺎش وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮫ دون اﻟﺗدﺧل،
وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣدرب رﺻد اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﺗﺟﺎه ﺑﻌﺿﮭم وﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ
ورﺑط اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﺑﺑﻌﺿﮭم ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ أﻛﺑر .ﻟذﻟك ﻓﺄھﻣﯾﺔ دور اﻟﻣدرب ھﻧﺎ ﻛﺑﯾرة ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺣدث ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻋﻛﺳﯾﺔ .وأﺑرز ﻣﻣﯾزات ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ھﻲ ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺣواس اﻟﻣﺗدرب وإﯾﻘﺎظ ﻣﺷﺎﻋره اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وزﯾﺎدة إدراﻛﮫ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾره وﺗﺻرﻓﮫ وإﺣداث
ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﮫ واﺗﺟﺎھﺎﺗﮫ.3
و -اﻟﺑرﯾد اﻟوارد :ﺗﻌد طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻟوارد ﻣن طرق اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻘرﯾب اﻟواﻗﻊ ﻣن ﻗﺎﻋﺎت
اﻟﺗدرﯾب إذا ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣوﻗف ﯾﻛﺎد ﯾﻌﺎﯾش ﻓﯾﮫ واﻗﻊ ﻋﻣﻠﮫ ،ﻓﯾﺗﺳﻠم ﻣﻠف ﯾﺣﺗوي
ﻋﻠﻰ ﻣذﻛرات وﺧطﺎﺑﺎت وﺑرﻗﯾﺎت وﻓﺎﻛﺳﺎت وأي أوراق أﺧرى ﯾﺷﻣﻠﮭﺎ ﺑرﯾد اﻟﻣدﯾر ،وﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺷﺎرك أن ﯾﺣدد ﻛﯾف ﺳﯾﺗﺻرف ﺣﯾﺎل ھذا اﻟﻣﻠف.
وﻟﺗطﺑﯾق ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺟب اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

 - 1ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد اﻟﻘﺎدر ،ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب داﺧل اﻟﻌﻣل وﺧﺎرﺟﮫ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗزوﯾر ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ  ،2006 ،ص.25
 –2ﻧظﻣﻲ ﺷﺣﺎدة وآﺧرون ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2000 ،ص.54
 -3ﺣﻧﺎ ﻧﺻر ﷲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .235
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 ﺑﯾﺎن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وﺣدود اﻟﺗﺻرف ﻟﻠﻣﺷﺎرك وﻛل ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﮫ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣوﻗف. ﺑﯾﺎن اﻟﺑرﯾد اﻟوارد ﻣن ﻣذﻛرات وﺧطﺎﺑﺎت وﺑرﻗﯾﺎت وﻣواﻋﯾد وﻏﯾرھﺎ....اﻟﺦ. ﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ. واﻗﻌﯾﺔ اﻟﺑرﯾد اﻟوارد ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن واﻟﺑﻌد ﻋن اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟوھﻣﯾﺔ.1ز( -اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت :ﯾﻘوم اﻟﻣﺗدرﺑون ﻓﻲ ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وإﺑداء اﻟرأي ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺣددة ،ﻛﺄن
ﺗﻌرض ﺣﺎﻟﺔ ،أو ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗوﺿﺢ اﻟطرق اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌت ﻓﻲ ﺣﻠﮭﺎ ،وﯾﻘوم اﻟﻣدرب ﺑﺈدارة وﺗوﺟﯾﮫ
اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ .
وﯾﺗوﻗف ﻧﺟﺎح طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﻋدة ﻣﻧﮭﺎ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻹﻋداد ﻟﮭﺎ ،واﻟﻣﮭﺎرة
ﻓﻲ إدارﺗﮭﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻛﺑﯾرا. 2
ح( -اﻟﻌﺻف اﻟذھﻧﻲ :وﯾﻌﺗﻣد ھذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣدرب ﺑﻌرض ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﺳﺄل اﻟﻣﺗدرﺑﯾن
أن ﯾﻘدﻣوا أراءھم ﺑﺻورة ﺳرﯾﻌﺔ ودون ﺗردد ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ،وﯾﻌﺗﻣد ھذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض اﻟﺳرﯾﻊ
ﻟﻸﻓﻛﺎر واﻵراء وﻣﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣرر اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻣن اﻟﺟﻣود وﯾﺷﺟﻌﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،ﻛﻣﺎ أن واﺑل
اﻵراء اﻟﻐزﯾرة ﻛﻔﯾل ﺑﺗﻐطﯾﺔ ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع أو اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرھﺎ اﻟﻣدرب ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﮭل ﻋﻠﻰ
اﻟﻣدرب اﻟﻌرض ،وﯾزﯾد اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗدرﺑﯾن وﯾﺣﻣﺳﮭم ﻟﻠﺗدرﯾب .3
ط( -دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت :ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺣداث واﻟظروف ﯾﻘوم اﻟﻣﺗدرب ﺑدراﺳﺗﮭﺎ،
وﺗﻧﻘﺳم دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن:
 اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗدرب ﺑﺗﺷﺧﯾص أﺳﺑﺎب ﺣدوث ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ. اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗدرب ﺑﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.إن اﻟﮭدف ﻣن دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ھو أﻧﮭﺎ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أواﻟﻰ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ھﺎدﺋﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن
اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻣواﻗف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺗﯾﺢ ﺗواﻓر اﻟﻔرص ﻟﺗﺑﺎدل اﻷﻓﻛﺎر ،واﻟﺣﻠول اﻟﺑدﯾﻠﺔ
ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺳﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﺗدرﺑون ﻓﻲ اﻟﻌﻣل .4

 -1ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.218
 - 2ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .281
 - 3أﻣﯾن ﺳﺎﻋﺗﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص167
 -4ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗوﻓﯾق ،اﻟﺗدرﯾب اﻷﺻول واﻟﻣﺑﺎدي اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﻣر ﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺻر ،1994،ص250
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ي( -ﻧﻣذﺟﺔ اﻟﺳﻠوك :وھذا اﻷﺳﻠوب ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾد ،وﯾﻣر اﻟﺗدرﯾب ھﻧﺎ
ﺑﺗﻌرض اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻟﺻورة ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻷداء وﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ ھؤﻻء اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣﻊ
ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺻورة ﻣﻧطﻘﯾﺔ ،ﻓﯾﻘوم ﺑﺎﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺑدور اﻟﻔرد اﻟﻧﻣوذﺟﻲ اﻟﻣﺷرف
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن أو ﻣﺷرف ذو ﻧﻔوذ وﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ وﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣﺗدرﺑﯾن أن ﯾﻘوﻣوا ﺑﺗﻘﻠﯾد اﻷداء
اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ،وﯾﻘدم اﻟﻣﺷرف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹرﺷﺎدات واﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت واﻟﻣﺣﻔزات ﺣﺗﻰ ﯾﺿﻣن ﻗﯾﺎم
اﻟﻣﺗدرب ﺑﺎﻷداء اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻧﻔﺳﮫ .ﯾﺻﺎﺣب ھذا اﻷﺳﻠوب اﺳﺗﺧدام اﻷﻓﻼم أو ﺷراﺋط
اﻟﻔﯾدﯾو ﻓﻲ ﻋرض اﻷداء اﻟﻧﻣوذﺟﻲ ﻟﻠﻣﺷرف وﻓﻲ ﻋرض وﺷرح ﺧطوات اﻷداء ،وﻣﻊ ﺗﻛرار ﻋرض
اﻟﻔﯾﻠم وطﻠب اﻟﻣﺷرف ﻣن اﻟدارس أن ﯾﺗذﻛر ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻔﯾﻠم ،وأن ﯾﻘوم ﺑﺗﻘﻠﯾد أداء ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﻛﺗﺳﺎب
اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺟدﯾدة ،ﺛم ﺗﺛﺑﯾﺗﮭﺎ وأﯾﺿﺎ ﻧﻘﻠﮭﺎ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
ك( -اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣرﺟﺔ :ﯾﻘوم اﻟﻣدرب ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ ذﻛر ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ )وﻗﺎﺋﻊ( ذات اﻷھﻣﯾﺔ
اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر )ﺣرﺟﺔ( واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺗدرﯾب ،وﺗﺣﻠﯾل اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣرﺟﺔ ﺑﺻورة ﻋﻠﻣﯾﺔ
دﻗﯾﻘﺔ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ رﺑط اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟواﻗﻌﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣدرب أن ﯾﻧﺗﻘﻲ
اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب أﺛﻧﺎء ﻋرﺿﮫ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻌرض إﺣدى اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺣرﺟﺔ ،أو ﻟﻛﻲ ﯾﺳﺄل
اﻟدارﺳﯾن وﯾﺷﺟﻌﮭم ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة إﺣدى ھذه اﻟوﻗﺎﺋﻊ.1
ل( -اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ :وھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﻣرﯾن ﻋﻣﻠﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣواﻗف اﻹدارﯾﺔ
أو أزﻣﺔ ﻣن اﻷزﻣﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻗف اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﺗﺷﺑﮫ اﻟﻣواﻗف اﻟواﻗﻌﯾﺔ ،وﯾﻠﻌب اﻟﻣﺑﺎرة
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﺑﺣﯾث ﺗﻘدم ﻟﮭم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﻣواﻗف وأي ﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﮭﺎ ﻣﻣﺎ
ﯾﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ أداء أدواره ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻔﻌﻠﻲ ،وﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺗدرﺑون ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗدة ﻋن ﻣدى
ﺻﺣﺔ ﻣﺎ اﺗﺧذوه ﻣن ﻗرارات ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺧطﺎﺋﮭم
وﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﻘﯾﺎدات ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﺑداﺋل ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻘرارات.
ﯾﻣﻛن ھذا اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة
واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرﺑﮭم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣواﻗف وﺗدارك أﺧطﺎﺋﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.2

 - 1أﺣﻣد ﻣﺎھر ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص 344
 -2ﻓﺎرس ﺑن ﻋﺷﯾﺎن اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ ،ﻣدى ﺗواﻓق ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ أﻣن اﻟﺳﻔﺎرات ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت أداﺋﮭم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ،2005 ،ص35
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 -4اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ :وھﻲ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺑﺻرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﻛوﺳﯾط ﻣن اﺟل ﻧﻘل
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻣﺛل ﻟوح اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،اﻷﻓﻼم اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،اﻟﺣﺎﺳوب وأﺟﮭزة اﻟﻌرض اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،
اﻷﺷرطﺔ اﻟﺻوﺗﯾﺔ ،واﻟﻣﻠﺻﻘﺎت واﻟﺧراﺋط واﻟﻧﻣﺎذج.
إن اﺧﺗﯾﺎر اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ.1
 -5اﺧﺗﯾﺎر أو ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدرﺑﯾن واﻟﻣﺗدرﺑﯾن:
أ -اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرﺑﯾن:
ﯾﻌﺗﺑر اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرﺑﯾن ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟواﺟب أﺧذھﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺧطﯾط اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ .و ﯾﺗوﻗف اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ.
أﺳﻠوب اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣراد اﺳﺗﺧداﻣﮫ ،اﻟﻣﺎدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣراد إﻛﺳﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن ،ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗدرﺑﯾن.
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ھﻧﺎك أرﺑﻌﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﻣدرﺑﯾن:2
اﻟﻣدرب اﻟﻣﺣﺎﺿر :ﯾﻘﺻد ﺑﮫ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺣﺎﺿراتوﯾﻛون ھو اﻟﻣﺗﺣدث اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﯾﮭﺎ.
اﻟﻣدرب اﻟﻘﺎﺋد :وھو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﺗدرﯾب ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻓراد ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎدﺗﮫ ﻟﻣؤﺗﻣر أو ﻧدوة أوﻣﻧﺎﻗﺷﺔ.
اﻟﻣدرب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ :ﯾﻘﺻد ﺑﮫ اﻟﻣدرب اﻟذي ﻟدﯾﮫ اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺟﺎﻧب ﻗدر ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﺧﺑرة اﻟﻧظرﯾﺔ.
اﻟﻣدرب اﻟﻧﻔﺳﻲ :ﯾﻘﺻد ﺑﮫ اﻟﻣدرب اﻟذي ﻟدﯾﮫ ﺧﺑرة وﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ،وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﻠوك.
إن ﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﻣدرﺑﯾن ،ﻓﮭم اﻟرﻛن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ،ﻓﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺣﺗوى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﻣﺗﺎزا ،ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻣوت ﺑﯾن ﻣدرب ﺿﻌﯾف ﻻ
ﯾﻘدر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذه ،واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﺿﻌﯾف ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣدرب إن أﺣﺳن ﺗدرﯾﺑﮫ أن ﯾﺑث ﻓﯾﮫ اﻟﺣﯾﺎة،
وﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﻋﺎة ﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرﺑﯾن ﻣﻣن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﮭم اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑرة واﻟﻣﮭﺎرة:3

 -1أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ ،ﺗﻘﯾﯾم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ دورات اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣؤﺗﺔ ،اﻷردن ،2004 ،ص.15
 -2ﺷﺎوﯾش ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺟﯾب ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)إدارة اﻷﻓراد( ،دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧ ّﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،
 ،2005ص.245
 -3ﺟﻣﺎل إﺑراھﯾم ﻣﺣﻣد ﻧﺗﯾل ،دور اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣدﯾري ﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة،
ﻓﻠﺳطﯾن ،2007،ص 57
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ب -اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗدرﺑﯾن :ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أھﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻻ أن ﺑﻌض
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺑﻌض اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت وﺗﺳﺗﮭدف ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﻓﻣﺛل ھذا اﻷﻣر
ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ وإدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ أن ﺗﺣدد ﻧوع اﻟﻣﺗدرﺑﯾن وﻓق اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻣﺳﺗواھﺎ
أي أن ﯾرﺗﺑط اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ إﻣﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ أو ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﻲ
ﺗﺷﻛل اﻷﺳﺎس اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻻﺧﺗﯾﺎر ﻧوع اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ أو اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﺷواﺋﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن
أن ﯾﻛﻠف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺎل و وﻗت وﺟﮭد دون أن ﯾﻧﻌﻛس ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ .1
ﻣن ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ،وﻣﻼﺋﻣﺗﮭم ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد
واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﻟﻣﮭﺎري ،ودواﻓﻊ اﻟﺗدرﯾب ،ﻟذﻟك ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﻛون اﻻﺧﺗﯾﺎر دﻗﯾﻘﺎ
وﻣوﺿوﻋﯾﺎ وﻓﻲ ﺿوء اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.2
 -6ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب :ﺗﺣدد ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ .ﯾﻌد
اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ .وﺗﺗﺿﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب رواﺗب اﻟﻣدرﺑﯾن
واﻟﻣﺣﺎﺿرﯾن ،ﻧﻔﻘﺎت اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻌﻣل ،اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ.ھﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ:

3

أ -اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ :وھﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺻورة أرﻗﺎم ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ،ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾق أھداﻓﮫ ﺧﻼل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة.
ب -اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ :وھﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن وﺿﻌﮭﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ
إذ ﯾﺗم وﺿﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺻرﻓﮭﺎ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ
إن وﺿﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗدﺑﯾر اﻷﻣور اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ،وﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ،وﻻﺑد أن
ﯾﻛون ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ دﻗﯾﻘﺎ.4

 -1ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻣطر اﻟﮭﯾﺗﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .230
-2ﻧﺟم اﻟﻌزاوي ،ﺟودة اﻟﺗدرﯾب اﻹداري وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﯾزو ،10015دار اﻟﯾﺎزوري ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن ،2009،ص193
 -3ﻟطﯾف ﻛرﯾم ﻣزھر ،اﻷﺳس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ،00اﻟﻌدد ،04ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرة ،اﻟﻌراق ،2009،ص356
4
- Romelaer Pierre, Gestion des Ressources Humains,(paris armaud colin 1993),p81
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اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ :ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
إن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ھﻲ ﻣرﺣﻠﺔ إدارة اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وإﺧراﺟﮫ إﻟﻰ ﺣﯾز اﻟوﺟود واﻟواﻗﻊ .و إن ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ﻣﮭﻣﺔ وﺧطﯾرة ،ﻓﻔﯾﮭﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﺣﺳن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﺧطﯾط وﯾﻧﻌﻛس ﻓﺷﻠﮭﺎ أو ﻧﺟﺎﺣﮭﺎ ﺳﻠﺑﺎ أو إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ وھﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم.
إن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﻧﺟﺎح ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣل ﻣﺛل :ﻗدرة اﻟﻣﻧﺳق واﻟﻣدرﺑﯾن وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣدرﺑﯾن
واﻟظروف اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻧوع اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻛﺄن ﯾﻛون ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻠﻘﯾﺎدات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أو اﻟوﺳطﻰ ،أو ﻟﺗدرﯾب اﻟﻣدرﺑﯾن ،أو اﻟﺑراﻣﺞ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻔﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ
أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻏﯾر ذﻟك.
و ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ:
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﺑﻼغ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺛم اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭم وﺗﮭﯾﺋﺔ أﻣﺎﻛن أﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﮭم. اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن ،واﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد. ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻣن ﻗﺎﻋﺎت ،وﻣﺳﺎﻋدات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ. اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺧﺑرات ،وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣدرﺑﯾن. اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ،وﻣﻼﺣظﺎﺗﮭم ﻋن ﺳﯾر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ. دﻓﻊ ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣدرب ﺑﺎﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ،وﺗﻘدﯾر اﻟﻣدرب ﻋﻠﻰ ﺟﮭوده اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﮭﺎ.1ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ھو اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﺿﯾر ﻟﮫ ،ﺣﯾث ﺗﺗﺣدد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺿوء
ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ذاﺗﮫ وأھداﻓﮫ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣواﻗف وإﺟراءات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﮭدف
إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻌﺎرف وﻣﮭﺎرات وﻗﯾم ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗدرب.2
ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﯾﺗﺿﻣن أﻧﺷطﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻣﺛل ﺗﺣدﯾد اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻛﻣﺎ
ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﺗدرﯾب  ،3واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻹﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.

 -1ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد رﺑﺎﺑﻌﺔ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧ ّﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2003 ،ص .61
-2أدﯾب ﺑرھوم واﺧرون ،أﺛر اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺷرﯾن
ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ،29اﻟﻌدد ،2ﺳورﯾﺎ ،2007،ص210
 -3ﺑن زاھﻲ ﻣﻧﺻور واﻟﺷﺎﯾب ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎﺳﻲ ،اﻟﺗدرﯾب ﻛﺄﺣد ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻧظرة
ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ،ﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻓرص اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و
اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ  10-09،ﻣﺎرس ،2004 ،ص .198
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 -1اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ :ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻷﺳﺎﺑﯾﻊ ،وﻋدد أﯾﺎم اﻷﺳﺑوع
اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ،وﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ،وﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛل ﻣوﺿوع أو وﺣدة
ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻧظرﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ.1
 -2ﻣﻛﺎن اﻟﺗدرﯾب :ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﺳﯾﺗم ﻓﯾﮫ اﻟﺗدرﯾب ،وﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﺗدرﯾب ﯾﻣﻛن
ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗدرﯾب إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن رﺋﯾﺳﯾن ھﻣﺎ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،واﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﺗدرﯾب ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد،
واﻟﺗدرﯾب اﻟﻔردي اﻟذي ﯾﺗم ﻓﯾﮫ ﺗدرﯾب ﻛل ﻓرد ﻋﻠﻰ ﺣدة.
وﻓﻲ ﺿوء ھذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻷﻧواع اﻟﺗدرﯾب ،ﯾﻛون ﻗرار ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﺗدرﯾب ﺿﻣن ﺛﻼث اﺧﺗﯾﺎرات وھﻲ:
 ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟوظﯾﻔﺔ أو اﻟﻌﻣل ﻧﻔﺳﮫ ،أي ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ. ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ. ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺧﺎرج اﻟﻌﻣل واﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﻛﺎن ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣﻌﮭد ﺗدرﯾب ﻣﺗﺧﺻص ،أو ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺋﺟﺎرﻗﺎﻋﺔ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻔﻧﺎدق ﻣﺛﻼ.
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺗدرﯾب اﻟﻔردي ،واﻟﺣﺎﻟﺗﺎن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﻧﺎﺳﺑﺎن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،أي ﺗدرﯾب
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد ﻣﻌﺎ وﻓﻲ وﻗت واﺣد ،وﻗد ﯾﻛون اﻟﺗدرﯾب ھﻧﺎ ﻓﻲ ﻣراﻛز ﺗدرﯾب أو ﻣﻌﺎھد
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ أو ﺟﺎﻣﻌﺎت أو ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى.2
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﯾﺣﻛﻣﺔ ﻋﺎﻣﻼن أﺳﺎﺳﯾﺎن ھﻣﺎ:3
أ -ﻣدى ﺗواﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻟدى اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣدرﺑﯾن و وﺳﺎﺋل اﻟﺗدرﯾب وﻛذﻟك ﺗواﻓر
ﻗﺎﻋﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب وﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب وﻏﯾرھﺎ.
ب -ﻣدى ﺗواﻓر أﺟﮭزة ﺗدرﯾب ﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻣدى ﺗواﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وظروف ﺟﯾدة ﻟﻠﺗدرﯾب ﺑﮭذه اﻟﻣراﻛز
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣدرﺑﯾن وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ووﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،ﻓﺿﻼ ﻋن اﻹﺷراف اﻟﺟﯾد ﻋﻠﻰ
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.

 -1اﻟﺷﻌﻼن اﺣﻣد ﻓﮭد ،ﻧﺣو ﺗﻘﯾﯾم أﻣﺛل ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗدرﯾب ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،ﻣﺟﻠد ،10اﻟﻌدد ،2000 ،19اﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ص 69
 -2ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ،إدارة اﻷﻓراد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص . 263
 -3ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻣطر اﻟﮭﯾﺗﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص240
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 -3اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻹﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
وﺗﺗﺿﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺷﻛل ﯾوﻣﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ
وﻧظﺎﻓﺔ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺗدرﯾب ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﻋداد اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻣرﯾﻧﺎت ،وﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻟﻠﻣدرﺑﯾن ،وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻻﻟﺗزام ﺑﮫ ،وأﺧذ
ﺣﺿور وﻏﯾﺎب اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ،وﺗوﻓﯾر ﺳﺑل اﻟراﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺛل ﺗدﺑﯾر
ﻣدرب ﺑﺻورة ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﻣدرب ،أو ﺗﺄﺟﯾل اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﻋﻼج ﻣﺷﺎﻛل
اﻧﻘطﺎع اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ،وﻋدم ﺗوﻓﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت أو ﻣﺳﺎﻋدات ﯾطﻠﺑﮭﺎ اﻟﻣدرب ،أو ﻋﻼج ﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾن
اﻟﻣدرب واﻟﻣﺗدرﺑﯾن ،أو ﺑﯾن اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض .1
ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ.
ﺗﺗﻣﺛل ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻓﻲ:2
ا-زﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠق اﻟرﻏﺑﺔ ﻟدى اﻷﻓراد :وﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق:
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺣﺳب اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻸﻓراد. أن ﯾﺻﻣم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن. وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﺣواﻓز. ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺣول ﻣﺳﺗوى أداء اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟدﯾﮭم.ب -زﯾﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدرب :ﯾﺟب ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرب:
 ﺗوﻓر اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟذي ﺳﯾﻘوم ﺑﺗدرﯾﺑﮫ. ﺗوﻓر اﻹدراك واﻟﺗﺣﺳس ﻟدى اﻟﻣدرب ﻻ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗدرب ورﻏﺑﺗﮫ. ﺗوﻓر اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة واﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ. ﺗﮭﯾﺋﺔ وﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﻣﺗﮫ. ﺗوﻓر اﻟﺣﻣﺎس واﻟرﻏﺑﺔ ﻟدﯾﮫ . ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻵﺧرﯾن .اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻔﮭم ﺳﻠوك اﻟﻣﺗدرﺑﯾن. -ﺗوﻓر اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻣن ﺗﺧطﯾط وﺗﻧظﯾم وﺗوﺟﯾﮫ وﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ واﻟﻣﺗدرﺑﯾن.

 -1أﺣﻣد ﻣﺎھر ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص354
 -2ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد رﺑﺎﺑﻌﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ص63-62 :
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 اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﺑداﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﮫ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻷﻓﻛﺎر ﺑطرق ﻋﻠﻣﯾﺔ.ج -زﯾﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ :أن ﯾرﻛز اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻵﺗﯾﺔ:
 ﺿرورة ﺗوﻓر ﺣد أدﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺧﺑرات اﻟﻼزم ﺗزوﯾدھﺎ ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن. ﺗﺣدﯾد اﻷھداف طﺑﻘﺎ ﻟﻧوع اﻷداء اﻟﻣطﻠوب. ﺗﺧطﯾط وﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺧﺑرات وﺧﻠﻔﯾﺎت اﻷﻓراد اﻟﻣﺗدرﺑﯾن. ﺗﺧطﯾط اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﯾﺟري ﺑﺷﻛل ﻣﺗدرج ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطوﯾر. ﺧﻠق اﻟظروف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم ﻣن ﺧﻼل رﺑط اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ. اﺧﺗﯾﺎر طرق ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن. -ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻋدات واﻟﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺑﻌض ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠم.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس :ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
 -1ﺗﻌرﯾف ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
وﯾﻌرف ﻛﯾرك ﺑﺎﺗرﯾك ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدرﯾب ﺑﺄﻧﮫ "ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻗﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﺧطﺔ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وﻣﻘدار ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻟﻸھداف اﻟﻣﻘررة ،وإﺑراز ﻧواﺣﻲ اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﯾﮭﺎ".
ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدرﯾب ﺑﺄﻧﮫ "ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﺑﺎﻷھداف اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻟﻛل
ﻣن اﻟﻣدراء واﻟﻣدرﺑﯾن واﻟﻣﺗدرﺑﯾن" .1
وﯾﻌرف ﺗﻘﯾﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب" ھو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺟزة وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻘﯾم
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻌد ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎف ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف واﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ".2
ﯾﻘﺻد ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ" ﺗﻠك اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﮭﺎ ﻛﻔﺎءة اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ وﻣدى
ﻧﺟﺎﺣﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﺗﻲ وﺿﻊ ﻣن اﺟﻠﮭﺎ ،و ﻗد ﯾﻛون ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗدرﯾﺑﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
أو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدرﯾب ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ".3

 -1ﺣﻧﺎ ﻧﺻر ﷲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .237
 -2ﻋﺳﺎف ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﻣﺣﻣد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص75
-3أﺳﺎﻣﺔ ﯾوﺳف اﻟﺻﻣﺎدي ،ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ طﻠﺑﺔ اﻟﺻم وﺿﻌﺎف اﻟﺳﻣﻊ أﺛﻧﺎء اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻷردن ،2007 ،ص.42
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 -2ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
 -1-2ﻣراﺣل ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣدد أرﺑﻊ ﻣراﺣل ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
أ( -اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗﺑل اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ :ﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻼ ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،إذا ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ وﻟﻠوظﯾﻔﺔ وﻟﻠﻣوظف ،وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدورة ﻣن ﻣدرﺑﯾن وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت
اﻟﺗدرﯾب.1
ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧطوات ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ:
 ﺿرورة اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق ﻷھداف اﻟﺗدرﯾب واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ. ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﻣدرب اﻟﻣﺗﻣﯾز واﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ. ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﻣﺎدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺗﺻدﯾرھﺎ ﺑﺎﻟﻌدد اﻟﻣطﻠوب ،وﺗوﻓرﻣﻛﺎن اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻧﺎﺳب ،وﺗوﻓر وﺳﺎﺋل اﻹﯾﺿﺎح اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺑﺻرﯾﺔ.
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺷروط ﻗﺑول ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﯾﮭم. اﺳﺗطﻼع أراء اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣول ﺗوﻗﻌﺎﺗﮭم ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،وﺣول ﻣوﺿوﻋﺎﺗﮫ وﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ.2ب( -اﻟﺗﻘﯾﯾم أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
ﯾﮭدف اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذه ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب وﺗﺷﺧﯾص
اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وأﺳﺑﺎﺑﮭﺎ ﻟﻐرض اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم واﻷھداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ.
وﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطوات ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ:3
-

ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷھداﻓﮫ.

 ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧظﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷھداﻓﮫ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ. ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣدرب. ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ. ﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ. ﻣدى ﺣرص اﻟﻣدرب ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺗدرﯾب. -ﻣدى ﺣرص اﻟﻣدرب ﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب.

 - 1ﺷﺎوﯾش ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺟﯾب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  ،ص106
 -2ﻣدﺣت ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻧﺻر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .74
 - 3ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗوﻓﯾق ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ﺑﻣﯾك ،اﻟﻘﺎھرة  ،ﻣﺻر ،2002 ،ص78
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ﺟـ( -اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ :إن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗدرﯾب ﺗﻌد ﻣن أھم ﻣراﺣل اﻟﺗﻘﯾﯾم،
وﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺗدرب ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ.
ﺗﮭدف ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ:1
 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ وﻣﻧﺎطق اﻟﻘوة ﺑﮫ. اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ وﻣﻧﺎطق اﻟﺿﻌف ﺑﮫ. -2-2ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗدرﺑﯾن :وﯾﺗم ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻵﺗﯾﺔ:
ا -ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺑﻘﯾﺎس ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ،وﺟودﺗﮫ ،واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ،واﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻻﻧﺟﺎزه.
ب -ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗدرب ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب
اﺧﺗﺑﺎرات اﻷداء ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻌﻠم.

2

 -3-2ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣدرﺑﯾن:
وﺗﻣﺛل ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻼ ﺗﮭم أدوات اﻟﺗدرﯾب ،وﻟن ﯾﻧﻔﻊ ﻛﺛﯾرا
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرب وإﻋداده ﻟﻣﮭﺎﻣﮫ ﺑل ﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮫ ﻟﺗطوﯾره .وﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ ﻻ ﺑد ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﮭﺎ
ھﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻣدرب ﺣﺳن اﻟﻣظﮭر واﻟﺳﻠوك ﻋﺎدﻻ وﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن،
ﻣﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ،ﻋﺎرﻓﺎ ﺑطرق اﻟﺗدرﯾب وطرق إﯾﺻﺎل أﻓﻛﺎره ﻟﻶﺧرﯾن.3
 -3ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدرﯾب
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋن طرﯾق أرﺑﻌﺔ ﻣﺟﺎﻻت وھﻲ:
أ(  -رد ﻓﻌل اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:
ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ردود ﻓﻌل اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﺗدرﯾﺑﯾﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ھذا
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .وﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج اﺳﺗﺑﯾﺎن ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺷﻌور اﻟﻔرد ﺣول
ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وأي اﻟﺟواﻧب ﯾﻌﺗﺑرھﺎ أﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ،وأﯾﮭﻣﺎ أﻗل وأﯾﮭﻣﺎ أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ وأﯾﮭﻣﺎ
أﻛﺛر ﺳﮭوﻟﺔ.....اﻟﺦ.

 -1ﺷﺎوﯾش ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺟﯾب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص110
 -2ﻣﺣﻣد ﻓﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .108
 -3ﻣﮭدي ﺣﺳن زوﯾﻠف و أﺣﻣد ﻗطﺎﻣﯾن ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ)ﻣدﺧل ﻛﻣﻲ( ،دار ﺣﻧﯾن ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،1995 ،
ص .345
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ب( -اﻟﺗﻌﻠـــــــــم:
ﯾﺷﯾر ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠم اﻟذي اﻛﺗﺳﺑﮫ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ إﻟﻰ ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻓﯾﻣﺎ أﺣدﺛﮫ ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔرد.وﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺎس ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ
أﻛﺗﺳﺑﮭﺎ اﻟﻔرد أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرﯾب ﻋن طرﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎرات.
ﺟـ( ﺳﻠــــــوك اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻌﻣل:
وﯾﺧﺗﻠف ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺗﺟﮫ ﻧﺣو ﻗﯾﺎس ﺳﻠوك اﻟﻔرد أﺛﻧﺎء أداﺋﮫ ﻟﻠﻌﻣل وﻟﯾس ﻋن
طرﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎرات .وﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس ﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﺎﺑق)ﺳﻠوك اﻟﻌﻣل( ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ورﺻد ﻣﻘدار اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻔرد.1
د(  -اﻟﻧﺗﺎﺋــــــﺞ:
وذﻟك ﺑﻘﯾﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ زﯾﺎدة إﯾرادات أو ﺗﻘﻠﯾص ﻣﺻروﻓﺎت أو روح اﻟﻌﻣل ،ﺣﯾث ﯾﺟري
اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺳﺟﻼت ﻗﺑل اﻟﺗدرﯾب وﺑﻌده وھﻲ أﻛﺛر اﻟوﺳﺎﺋل ﺻﻌوﺑﺔ ﺣﯾث ﻻ ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ
اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون اﻟﺗﻐﯾر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﮫ ﻻ أداء اﻟﻣوظف.2
 -4ﺗﺻﻣﯾم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم:
ﯾﻣﻛن ﺗﺻوﯾر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ آﻻﺗﯾﺔ:
ﺟدول رﻗم ) :(02إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﻗﯾﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ

ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘت اﻟﺗدرﯾب
اﻟدراﺳﺔ

اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘت اﻟﺗدرﯾب

ﺑﻌد اﻟﺗدرﯾب

ﻗﺑل وﺑﻌد اﻟﺗدرﯾب

)(1

)(2

)(3

)(4

+
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻣﺎﺛﻠﮭﺎ ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺗﻠق اﻟﺗدرﯾب
اﻟﻣﺻ در :ﺳ ﻌﯾد أﻧ ور ﺳ ﻠطﺎن ،إدارة اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ،اﻟ دار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ﺔ اﻟﺟدﯾ دة ﻟﻠﻧﺷ ر ،إﺳ ﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻ ر،2003 ،
ص.204

 -1اﻟﺻدﯾق ﻣﻧور ﺑوﺳﻧﯾﻧﺔ وﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ )أھﻣﯾﺗﮭﺎ ،ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎ ،ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ (،
ﻣﻧﺷورات أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟﺟﻣﺎھﯾرﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻲ ،طراﺑﻠس ،ﻟﯾﺑﯾﺎ ،2003 ،ص212
ص.177-175:
 - 2إﺑراھﯾم رﻣﺿﺎن اﻟدﯾب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص70
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ﯾظﮭر اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب:
ﻓﺎﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ رﻗم ) (01ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻔوﻓﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد
اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺗدرﯾب ،وطﺑﯾﻌﻲ أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرھﺎ ھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻻ
ﺗﻌطﻲ أي أﺳﺎس ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ أو ﻟﺗﻘدﯾر ﻣدى اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي أﺣدﺛﮫ اﻟﺗدرﯾب.
أﻣﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ رﻗم ) (02ﻓﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﺛم
ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب.
وھذه اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﻓﺿل ﻣن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗوﻓر أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ )ﻣﺛل اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻣل( ﻗﺑل اﻟﺗدرﯾب وﺑﻌد اﻟﺗدرﯾب ،وھﻲ ﺑذﻟك ﺗﻣﻛن ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي
طرأ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻟﻌﺻر ﻟﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب ﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺟزم ﺑﺄن ھذا اﻟﺗﻐﯾﯾر ھو ﻧﺎﺗﺞ
ﻟﻠﺗدرﯾب ،وﻟﯾس ﻟﻌواﻣل أﺧرى ﻣﻌﺎﺻرة زﻣﻧﯾﺎ ﻟﻠﺗدرﯾب.
ﺗﻘوم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ )(03ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗدرﯾب ﻟﯾس ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟذﯾن
ﺗﻠﻘوا اﻟﺗدرﯾب ،وإﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى ﻣن اﻷﻓراد ﺗﻣﺎﺛل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل
اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﻋدم ﺗﻠﻘﯾﮭﺎ ﻟﻠﺗدرﯾب .وﺗوﻓر ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﯾﻣﻛن ﻣن ﻗﯾﺎس اﻟﻔروق ﺑﯾن ﺳﻠوك
أو ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا اﻟﺗدرﯾب وأوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺗﻠﻘوه ،ﻟﻛن ھذه اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺻرة ﺣﯾث ﻻ
ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھذا اﻟﻔرق ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗدرﯾب ،أم أﻧﮫ ﻧﺎﺗﺞ ﻟﻠﺧﺑرة اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﺗﮭﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
أﻣﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ رﻗم ) (04ﻓﮭﻲ أﻛﺛر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷرﺑﻊ إﺣﻛﺎﻣﺎ ﻓﮭﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس
اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻗﺑل وﺑﻌد اﻟﺗدرﯾب ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا اﻟﺗدرﯾب ،وإﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻓراد
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،وھﻲ ﺑذﻟك ﺗوﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا اﻟﺗدرﯾب
وأﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺈذا وﺟد أن اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب أﻛﺑر ﻣن ذﻟك اﻟذي طرأ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻛﺎن ذﻟك ﻣؤﺷرا ﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب،
أﻣﺎ ذا ﻟم ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن أو ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﺎﻟب )ﺗدھور اﻷداء
ﻣﺛﻼ( أو أﻗل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب إذا ﻣﺎ ﻗورن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﻛﺎن ذﻟك دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻋدم
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب.
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 -4اﻟﮭدف ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدرﯾب:
 إﻋطﺎء اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺗدرب ﻟﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣﮫ أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرﯾب. اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة و اﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻣن اﺟل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ودﻋمﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.1
 اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻷھداف اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ. اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ اﻟﺗدرﯾب. ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺑراﻣﺞ ﻷھداﻓﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻓراد ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻛﺗﺳﺎﺑﮭم ﻟﻠﻣﮭﺎرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﯾﺎس اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﮭﺎرات واﻟﻘدرات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾب.2 ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة ﺧطوات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔﻓﻲ ﻣراﺣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺧطﺔ وﺿﻌت ﻟذﻟك ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﻧﺟﺎز اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ وﻓﻘﺎ
ﻟﮭذه اﻟﺧطﺔ وھذا ﯾﺷﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ و ﺗﻘﯾﯾم ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،و ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة
اﻟﻣدرب ،وﺗﻘﯾﯾم ﺗﻌﻠم اﻟﻣﺗدرب ،وﺗﻘﯾﯾم وﺳﺎﺋل اﻟﺗدرﯾب وﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ.
 ﺗﻘﯾﯾم أھداف اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﺗم ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻧﻘل أﺛر اﻟﺗدرﯾب )اﻟﻣﮭﺎرات،اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻟﺳﻠوك(إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ واﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣوظف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم أو ﺣل ﻣﺷﻛﻼت ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد أﯾﺿﺎ ﻣن أن ﻋﺎﺋد اﻟﺗدرﯾب
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﻌﺎدل ﻣﺎ ﺻرف ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣوارد.
 اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﮭﺎرات واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻣوھﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻧدأداء ﻣﮭﺎم وظﺎﺋﻔﮭم وواﺟﺑﺎﺗﮭم ،وﻛذﻟك اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ
 ﻗﯾﺎس ﻣدى ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﯾﻌﻣل وﻓﻘﺎ ﻟﻸھداف واﻟﺧطﺔاﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻟﮫ ،وﻣﺎ اﻟذي ﺗم اﻧﺟﺎزه ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ،وﻣﺎ ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣن أھداف.3

- Pierre Casse, Le Formation Performante, (Alger, opu, 1994) , P200.
 -2ﻛﺎﻣل ﺑرﺑر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .174
 -3أﺣﻣد اﻟﺧطﯾب وﻋﺑد ﷲ زاﻣل اﻟﻌﻧزي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص45
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 -5ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدرﯾب :ﺗﺗﻣﺛل ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ:
 ﻋدم اﻟﺗﺣدﯾد اﻟواﺿﺢ واﻟﺷﺎﻣل ﻟﻸھداف اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎول اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ. ﻋدم وﺟود اﻟﺗﺧطﯾط اﻟدﻗﯾق ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدرﯾب. ﻋدم ظﮭور ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﻣل اﻻ ﺑﻌد ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ.1 ﻋدم إﻋطﺎء ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺣﻘﮫ ﻣن اھﺗﻣﺎم ،وھذا ﯾؤدي إﻟﻰﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ،واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺻﻌب ﻣﻌﮫ ﻗﯾﺎس ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗدرﯾب.
 ﻋدم اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدرﯾب وأﺛره ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻔرد واﻟﻣﻧظﻣﺔ.
 -ﻗﻠﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗدرﯾب وﻗﺻورھﺎ وﻗﻠﺗﮭﺎ.2

اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ :اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺗﻌرﯾف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وأھﻣﯾﺗﮭﺎ
 -1ﺗﻌرﯾف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
ھﻧﺎك ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﺑﻌض ﻣﻧﮭﺎ:
ﯾﻌرف أﺣﻣد اﻟﺧطﯾب وﻋﺑد ﷲ زاﻣل اﻟﻌﻧزي اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ " ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو
اﻟﻣﺧططﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻌﺎرف وﺧﺑرات واﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺗدرﺑﯾن وﺗﺳﺎﻋدھم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾث
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭم ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﮭم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﮭم ،وﺗﺣﺳﯾن أداﺋﮭم وھم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮭم".3
وﯾرى ﻋﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ " ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺧططﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب وأدوات
ﺑﮭدف ﺧﻠق وﺗﺣﺳﯾن وﺻﻘل اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻘدرات ﻟدى اﻟﻔرد وﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﻣﻌرﻓﺗﮫ ﻟﻸداء اﻟﻛفء ﻣن
ﺧﻼل اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءﺗﮫ ﻣن ﺛم ﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ".4

 -1ﻣﻧﺻور ﺑن إﺑراھﯾم ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺗرﻛﻲ ،دور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
 ،2004ص37
 -2اﻟﺻﺎﻟﺢ و اﻟﻠﺣﯾد ،اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻣطﻠﺑﺎ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل:
 ،http://www.alyaum.com/cssue/p14ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 2008/06/08
 -3أﺣﻣد اﻟﺧطﯾب وﻋﺑد ﷲ زاﻣل اﻟﻌﻧزي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  ،ص15
 -4ﻋﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ ،إدارة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ،دار زھران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،
 ،1996ص35
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ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ " ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣﺧطط ﻟﮭﺎ واﻟﻣﺳﺗﻣرة
واﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗزوﯾد اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻌﺎرف ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر ﻣﮭﺎراﺗﮭﺎ وﻗدراﺗﮭﺎ وﺗﻐﯾﯾر
ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﻧﺎء".1
و ﺗﻌرف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ " ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺗﺳﺗﮭدف إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺧﺑرات
وطراﺋق وأداء ﺳﻠوك واﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﺑﻐﯾﺔ ﺗﻣﻛﯾﻧﮭم ﻣن اﺳﺗﻐﻼل إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﮭم وطﺎﻗﺗﮭم اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﺑﻣﺎ
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎﯾﺗﮭم ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎﻟﮭم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ وإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ".2
و ﯾرى ﻋﻣﺎد ﻣﺳﻌود وﻟﺑﻧﻰ اﻟزﯾﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ " ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺧطط ﻣﻌدة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﻹﻛﺳﺎب
اﻟﻣوظف اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎھﺎﺗﮫ أو ﺗﺻﺣﺢ ﻓﮭﻣﮫ ﻟﻌﻣﻠﮫ".3
ﺗﻌرف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ "ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧططﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧظم واﻟﺗﻲ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﮭﺎرات
وﺗﻌﻣﯾق ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻟﮭﺎ .وﺗﺷﻣل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،
واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻐرض رﻓﻊ درﺟﺔ ﻛﻔﺎءﺗﮭم ،واﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﻓراد اﻟذﯾن
ﺳﯾﻘوﻣون ﺑﺗدرﯾﺑﮭم وﺗﻘوﯾم إﻧﺟﺎزھم".4
" ھو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺑرات واﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺧططﺔ واﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻﺣﯾﺣﮭﺎ اﺳﺗﻧﺎدا
إﻟﻰ ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺗدرب وﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ ﻟﺗﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌﺎرف
واﻟﻣﮭﺎرات وأﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك واﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤدي اﻛﺗﺳﺎﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ
ﻟﻸﻓراد وﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت".5
ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﻣﺧططﺔ. أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وھﺎدﻓﺔ. أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻌدة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة. -أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب وأدوات.

 -1ﻋدﻧـﺎن اﺣﻣــد اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص09
 -2أﯾﻣن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﺻدر ،واﻗﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﻗﺳم أدارة
اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھر ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،،2010،ص 70
 -3ﻋﻣﺎد ﻣﺳﻌود وﻟﺑﻧﻰ اﻟزﯾﺎت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص67
 -4طﻠﺑﺔ ﻣﺣﻣد ،ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،1988 ،ص125
 -5ﻋﻔﺎف اﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎر ،اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻣوظﻔﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺧﻠﯾل
واﻗﻊ وطﻣوﺣﺎت ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺧﻠﯾل  ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2011،ص46
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 أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻌﺎرف وﺧﺑرات واﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺗدرﺑﯾن وﺗﺳﺎﻋدھم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾثﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭم.
 أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺟواﻧب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻐرضرﻓﻊ درﺟﺔ ﻛﻔﺎءﺗﮭم.
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﺎﺣث أن ﯾﻌرف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ "ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،اﻟﻣﺧططﺔ ،اﻟﻣﺳﺗﻣرة ،واﻟﻣﻌدة ﻣن ﻗﺑل
اﻹدارة ،واﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻌﺎرف وﺧﺑرات واﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺗدرﺑﯾن وﺗﺳﺎﻋدھم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾث
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭم".
 -2أھﻣﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
أﺻﺑﺣت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو .ﻓﻣن اﻟوﺟﺑﺎت
اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻷﯾﺔ إدارة ھﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﻣل واﻟﺧﺑرة واﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﺗﯾﻛﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻻﻧﺟﺎز اﻟﻌﻣل ،وھذا
ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﮭؤﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎ اﺳﺗﺟد ﻣن
ﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻣل ،ﻻن ھذه اﻟﺧﺑرة ﺗﻛون ذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﮭﺎرات وﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ
ﺗﺣﻘﯾق أھداف ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭم ﺣﯾث اﺗﺿﺢ أن ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة
وزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن .وﻟﻐرض زﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻻﺑد أن ﯾﺑﻧﻰ ﻟﮭم ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻧﻣﻲ
ﺧﺑراﺗﮭم وﻣﮭﺎراﺗﮭم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﮭم ،واﻟذي ﯾﻧﻌﻛس ھذا ﺑدوره ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮭم ﻓﺣﺳب ﺑل
ﺳﯾزﯾد ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭم .وﻟﻌل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ھﻲ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻓﻲ ھﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،وﻣن ھﻧﺎ اﻛﺗﺳﺑت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ أھﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﺑدأت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﮭﺎ ﻧﺣو اﻏﻧﺎﺋﮭﺎ ووﺿﻊ
أﺳس ﻟﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ،وأﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺﯾﻔﺎء ﺑﺄﻏراﺿﮭﺎ.1

 -1ﻋﻔﺎف اﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص48
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اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :أﻧواع اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﺗﺗﺑﺎﯾن أﻧواع اﻟﺗدرﯾب ﺑﺣﺳب اﺧﺗﻼف أراء اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ،
ﺣﯾث ﯾﺧﺗﻠف ھدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ ﻷﺧرى ﺗﺑﻌﺎ ﻷھداﻓﮭﺎ اﻟﺧدﻣﯾﺔ أو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﺑﻌﺎ
ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﺳب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرزھﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﯾداﻧﻲ
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .1وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺗدرﯾب إﻟﻰ ﻋدة أﻧواع وذﻟك ﺣﺳب
اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ:
 -1اﻟﺗدرﯾب ﺣﯾث اﻟزﻣﺎن :ﯾﻘﺳم ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدرﯾب إﻟﻰ:
أ( -اﻟﺗدرﯾب ﻗﺑل اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻌﻣل :وﯾﻘﺻد ﺑﮫ إﻋداد اﻷﻓراد ﻋﻠﻣﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ و ﻣﺳﻠﻛﯾﺎ إﻋدادا ﺳﻠﯾﻣﺎ ﺑﺣﯾث
ﯾؤھﻠﮭم ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺳﺗوﻛل إﻟﯾﮭم ﻋﻧد اﻟﺗﺣﺎﻗﮭم ﺑﻌﻣﻠﮭم .وﻛذﻟك اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣدود واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
وﺑﯾﺋﺔ وﻗواﻧﯾن وﻟواﺋﺢ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق ﻟﻠﻣوظف اﻹﺣﺎطﺔ ﺑوظﯾﻔﺗﮫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺿﻣﺎن اﻧﺗظﺎﻣﮫ ﻓﻲ
اﻟﻌﻣل.
ب( -اﻟﺗدرﯾب أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل :وﯾﺷﻣل وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺟﻌل اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺟدد ﯾﻧﺧرطون ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﺳرﻋﺔ.
وﺗوﺟد أﻧواع ﻋدﯾدة ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدرﯾب ،أﻛﺛرھﺎ ﺷﯾوﻋﺎ ھو اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﺳﺗﺧدام طﺎﻗم ﺧﺎص ھو
ﻋﺎﻣل ذو ﺧﺑرة أو اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب .وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﺎن اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻗد ﯾﻛﺗﺳﺑون ﺧﺑرات
ﺗﺷﻐﯾل اﻵﻟﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺷرف .وﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﺗطﺑﯾق ھذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ .
وﺑﻌد اﻟﺗﻧﺎوب اﻟوظﯾﻔﻲ واﻟذي ﻓﯾﮫ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﻣوظف ﻣن طرﯾﻘﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺗﻌطﻰ اﻟﻔرد ﺧﺑرات ﻓﻲ
ﻣﺟﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل .وﻟﮭذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻋدة ﻣﻣﯾزات ﻓﮭﻲ ﻏﯾر ﻣﻛﻠﻔﺔ ﻓﺎﻟﻣﺗدرﺑون ﯾﺗﻌﻠﻣون أﺛﻧﺎء
اﻹﻧﺗﺎج وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺧﺎﺻﺔ ،ﻣﺛل اﻟﻔﺻول اﻟدراﺳﯾﺔ أو أﺟﮭزة ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وھذه
اﻟطرﯾﻘﺔ أﯾﺿﺎ ﺗﺳﮭل ﺣﯾث أن اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﯾﺗﻌﻠﻣون ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ وﺗﺻﺣﯾﺢ
أداﺋﮭم.2
 -2أﻧواع اﻟﺗدرﯾب ﻣن ﺣﯾث اﻟﮭدف:
ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻧواع اﻟﺗدرﯾب ﻣن ﺣﯾث اﻟﮭدف ﻣﻧﮭﺎ:

-1م.م اﺣﻣد ﻋﯾدان ﺟﺎﺳم ،ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎس ﻣﺧرﺟﺎﺗﮭﺎ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻧﺑﺎر ﻟﻠﻌﻠوم
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻣﺟﻠد ،4اﻟﻌدد ،8اﻟرﻣﺎدي ،اﻟﻌراق ،ص245
 -2ﺟﺎري دﯾﺳﻠر ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺗﻌﺎل وآﺧرون ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
 ،2003ص 270
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ا -اﻟﺗدرﯾب ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :ﺣﯾث ﯾﻌطﻲ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻋن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل
وأﺳﺎﻟﯾﺑﮫ اﻟﻣﺗطورة اﻟﺣدﯾﺛﺔ أو ﺗﺄﻛﯾد وﺗدﻋﯾم ﻣﺎ ﻟدﯾﮫ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻣﻔﺎھﯾم وھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدرﯾب
ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻣوظف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﻌﻣﻠﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ أﻓﺿل.
ب -ﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﺎرات :وﯾﻘﺻد ﺑﮫ زﯾﺎدة ﻗدرة اﻹدارﯾﯾن ﻋﻠﻰ أداء أﻋﻣﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﮭم ﻣن
اﻷداء ،وﺑذﻟك ﯾﮭدف ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدرﯾب إﻟﻰ ﺗزوﯾد اﻹدارﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرات اﻹدارﯾﺔ وﻣﮭﺎرات
اﻹﺷراف.
ج -اﻟﺗدرﯾب اﻟﺳﻠوﻛﻲ :وﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك أو وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر واﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ
اﻟﻣدﯾرون واﻟﻣوظﻔون ﻓﻲ أداء أﻋﻣﺎﻟﮭم.
د -اﻟﺗدرﯾب ﺑﻐرض اﻟﺗرﻗﯾﺔ :ﯾﮭدف إﻟﻰ اطﻼع اﻟﻣوظف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﻌﺎرف واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ
ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﮭﻣﺎﺗﮫ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾرﻗﻲ إﻟﯾﮭﺎ.1
 -3اﻟﺗدرﯾب ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻛﺎن:
أ -اﻟﺗدرﯾب داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ:
ﯾﺗم إﺟراؤه داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻗد ﺗﺗوﻻه إدارة اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ذوي اﻟﺧﺑرة واﻻﺧﺗﺻﺎص ،أو
اﻟرؤﺳﺎء وﯾﻣﯾز ھذا اﻟﻧوع ﺑﻘﻠﺔ ﺗﻛﻠﻔﺗﮫ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺿوﻋﮫ ﻟﺗوﺟﯾﮫ ورﻗﺎﺑﺔ اﻹدارة ،إﻻ أن ﻛوﻧﮫ ﯾﺗم
داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗد ﯾﺣدد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرات أو اﻷﻓﻛﺎر واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗوﻓرة ﺑﺷﻛل اﻛﺑر
ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
واﻟﺗدرﯾب داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﻛون ﻣطﻠوﺑﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﺟد ﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﺗﻲ ﯾؤدوﻧﮭﺎ ،وﺗظﮭر اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:2
إدﺧﺎل وﺳﺎﺋل وطرق ﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل.ﻧﻘل ﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﯾن إﻟﻰ وظﺎﺋف أﺧرى.ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.ب -اﻟﺗدرﯾب ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ :و ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن:

 -1ﻋﺑﯾر ﺟﻣﺎل ﺣﺎﻓظ اﻟﻘﯾﺳﻲ ،درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ أداء ﻣدﯾري اﻟﻣدارس ﻟﻣﮭﺎﻣﮭم ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻓﻠﺳطﯾن
ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظرھم ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻧﺎﺑﻠس ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2010،ص 24
- 2أﺣﻣد ﺑن ﻋطﺎ ﷲ ﺣﻣدان اﻟﺟﮭﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  ،ص83
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 اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣراﻛز وﻣﻧظﻣﺎت اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﯾؤﻣﮭﺎ أﻓراد ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧظﻣﺎت،وﺗﻌﺗﺑر ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮭﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻷﺧرى ،و ﻣن ﻋﯾوﺑﮭﺎ اﻧﻌﻘﺎد ھذه اﻟدورات ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻻ
ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ظروف اﻟﻣﺗدرﺑﯾن.
 إﺣﺿﺎر ﺧﺑراء ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻣﺣﺎﺿرات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ،ﻟﻛن ﻣن ﻋﯾوﺑﮭﺎ ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﺧﺑراء اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ. 1
 -4ﻣن ﺣﯾث ﻣدة اﻟﺗدرﯾب:
ا -ﺗدرﯾب ﻗﺻﯾر اﻷﺟل :ﺗﺗراوح ﻣدﺗﮫ ﺑﯾن أﺳﺑوع إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ ،وﯾﻣﻛن ﻓﻲ ظل ھذا اﻟﻧوع أن ﯾﺗﻔرغ
اﻟﻣﺗدرب ﺟزﺋﯾﺎ أو ﻛﻠﯾﺎ ﻟﻠﺗدرﯾب ،أي أن اﻟﻣﺗدرب ﯾﻛرس ﺑﻌض وﻗﺗﮫ ﻟﻠﺗدرﯾب ،وﯾﻌﻣل ﺑﺎﻟوﻗت اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ
أو ﯾﻛون ﺟل وﻗﺗﮫ ﻟﻠﺗدرﯾب.
ب -ﺗدرﯾب طوﯾل اﻷﺟل :ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﺷﻣل ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت،
واﻟﻣﮭﺎرات ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟوﻓﺎء ﺑﮭﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺗدرﯾب ﻗﺻﯾر اﻷﻣد ،ﻣدﺗﮫ ﻗد ﺗزﯾد ﻋن  6أﺷﮭر أو ﻗد ﺗﺻل
إﻟﻰ ﺳﻧﺔ أو أﻛﺛر ﻣن ذﻟك ،وﻗد ﯾﻧﺗﮭﻲ ﺑﺷﮭﺎدة ﻣﮭﻧﯾﺔ أو ﻋﻠﻣﯾﺔ.2
 -5ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﻣﺗدرﺑﯾن:
ا -ﺗدرﯾب ﻓردي :وﯾﻛون ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗرﻛز اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻣﻌﯾﻧﯾن ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧﺎول ﻛل
ﻓرد ﻋﻠﻰ ﺣدة
ب -ﺗدرﯾب اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ :ﯾﻘﺻد ﺑﮫ ﺗدرﯾب أﻛﺛر ﻣن ﻣوظف ﻣﻌﺎ وﻓﻲ ﻏﯾر أوﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،وﻗد ﯾﺗم
ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إذا وﺟد أو ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻌﻔﻲ
اﻷﻓراد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗدرب ﻣن اﻟدوام اﻟرﺳﻣﻲ ،وﯾﻌﻣل ھذا ﻋﻠﻰ إﻓﺎدة اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻣن ﺧﺑرات ﺑﻌﺿﮭم
اﻟﺑﻌض ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟودھم ﻓﻲ ﻣﻛﺎن واﺣد أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗدرﯾب.3
 -6ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺿﻣون:
ا -اﻟﺗدرﯾب اﻹداري :ﯾﻘﺻد ﺑﮫ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﺗﻣﺎﺛل ﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ،
وأﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت واﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت واﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﻔوظﺎت ،وﺗﻣﺛل ھذه اﻷﻋﻣﺎل ﺟﺎﻧﺑﺎ ھﺎﻣﺎ ﻣن
اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ ،وﺗﺗوﻗف ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗظﺎم اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺟﺎﻻت.

 -1ﻣﺣﻣد ﻓﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص106
 -2ﻋﺎﻣر ﻋﺑد اﻟرؤف رﺷﺎد ﺣﻣﺎدة ،اﻟﺗدرﯾب وأﺛره ﻓﻲ ﺗطوﯾر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻟدى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدرﯾب دﯾوان اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎم ﺑﻐزة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة،
ﻗﺳم أدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2010،ص 45
 -3ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺻﺎﻟﺢ أﻟزﻧﺎﺗﻲ ،ﺗﻘوﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾب ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2012،ص 26
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ب -اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ :ھذا اﻟﻧوع ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻷﻋﻣﺎل واﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﻣﮭﺎرة،
ﻟذﻟك ﺗﺻﻣم ھذه اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﺗﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﺗدرب ﺣرﻓﯾﺎ ﻣﻠﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻣل وﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ.وﺑذﻟك ﻓﮭو ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن
اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل واﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ.
ج -اﻟﺗدرﯾب اﻹﺷراﻓﻲ :اﻟﮭدف ﻣﻧﮫ ھو زﯾﺎدة ﻗدرات اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻷﺷراف واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣرؤوﺳﯾن
وﻛﺳب رﺿﺎھم ،وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ،ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﺷرف ﻣﺗﻔرﻏﺎ ﻟﮭذا اﻟﻐرض أم ﻛﺎن ﯾزاول
اﻟﻌﻣل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﮫ ﻣﺷرف.
د -اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺧﺻﺻﻲ :اﻟﮭدف ﻣﻧﮫ ھو زﯾﺎدة ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻔرد ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺣددة ،وﯾﺗوﺳﻊ
وﯾﺗﻌﻣق ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻔرد ﻣن ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى أداءه.1

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :ﻣﻘوﻣﺎت ﻧﺟﺎح اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﻧﺟﺎح اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻛون ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:2
أن ﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺷﺗرﻛون ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر أي أن ﺗﺗوﻓر ﻟدﯾﮭم
اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎن اﻟطرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﯾﻣﻛن إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾل أو ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺷﻌورھم ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ
اﻟﺗدرﯾب.
أن ﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﺗدرﺑون وان ﯾﻛون ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ
ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ،وﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ذﻟك إﺷراك اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ أو اﺳﺗﻘﺻﺎء أراﺋﮭم ﻣﻘدﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﻘﺻد اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،إذ
ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣن ﺗﺳﻠﯾﻣﮭم ﺑﺻﺣﺔ آراء أو وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣدرب إذا ﻟم ﯾﻛن اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻘﺗﻧﻌﯾن ﺑﮭﺎ أو ﻻ
ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ.
أن ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﺑداء اﻵراء ﺑﺻراﺣﺔ وﺑذﻟك ﺗﺗﺎح اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر ،وھذا ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﺗﺑﯾن ﺣﻘﯾﻘﺔ ھﺎﻣﺔ ،وھﻲ
أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻋدة زواﯾﺎ ،ﻛﻣﺎ أن ھذا ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑرات
زﻣﻼﺋﮭم ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ أﻣﺎﻣﮭم ﻣﺟﺎﻻت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر واﻟﺗﺣﻠﯾل.
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أن ﺗﻛون اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣرﻧﺔ ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟطرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺑوﻻ ﻣن اﻷﻓراد ﺣﯾث
ﯾﺷﻌرون ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ ﺑﺎﻷﻣن ،وﻟذﻟك ﻓﺎن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾرھﺎ ﻓﺟﺄة أو ﺧﻼل اﺟل ﻗﺻﯾر ﻗد ﯾﻠﻘﻰ
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻧﮭم ،وﻟذا ﯾﺟب إن ﺗﺗﺎح ﻟﮭم ﻓرﺻﺔ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟطرق أو اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺟدﯾدة ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن إدﺧﺎل
ﺗﻐﯾﯾر أو ﺗﻌدﯾل ﻣﻘﺗرح ﻋن اﻗﺗﻧﺎع ﺑﺟدﯾﺗﮭﺎ أو ﻓﺎﺋدﺗﮭﺎ.

اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ :ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﻣدى ﻗدرة اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺗطﺎﺑق ﻣﺎﺑﯾن اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻷطراف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ)اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،اﻟوظﯾﻔﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺔ( و اﻟﺗطﻠﻌﺎت أو اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﮭم ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻘﺎس درﺟﺔ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﻣدى ﻗدرة اﻟﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣراد اﻟوﺻول إﻟﯾﮫ
ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻓﻲ ﺣدود إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺣددة.
وﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:1
ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣرؤوﺳﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺗدرب ذاﺗﮫ )ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم ،طﺑﯾﻌﺔ ﻣﮭﺎﻣﮭم ،ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛلاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﮭﺎ ،ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﮭم ،واﺗﺟﺎھﺎﺗﮭم(.
اﻟﺣواﻓز واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب أو اﻟﺗﻌﻠم.اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﺗدرب )أﺳﻠوﺑﮫ اﻟﻘﯾﺎدي ،ﺛﻘﺎﻓﺗﮫ ،إﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب ،درﺟﺔ ﺗوﻓﯾره ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﻣﺳﺗوىوﺟودة اﻷﺛر اﻟﻣرﺗد ﻣﻧﮫ ،وﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻟﺗﺣﺿﯾر(.
ﺑﯾﺋﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾم.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب واﻷھداف اﻟﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ.اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ﺳواء ً ﻣﺎ ارﺗﺑط ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟوظﯾﻔﺔ أو ﺑﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻌﻠم واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ.ﺟودة وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾب.زﻣﻼء اﻟﻣﺗدرب )طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم ودرﺟﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﺧﺑراتواﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت(.
اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻠﻣﺗدرب )اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ،ﺣﺟم اﻷﺳرة ،ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ،وﻣﺳﺗوىﺛﻘﺎﻓﺔ أﻓراد اﻷﺳرة(.
-اﻟوﻋﻲ ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل:
ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب ،ﺑدءا ﺑﺎﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ رأﯾﻧﺎھﺎ ھﺎﻣﺔ وﻣﻔﯾدة
ﻋﻧﮫ ،وﺧﻠﺻﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺗدرﯾب ﻧﺷﺎط إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﺧطط ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑراﻣﺞ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﺑﮭدف رﻓﻊ
ﻣﺳﺗوى ﻣﮭﺎرات وﻣﻌﺎرف وﺧﺑرات اﻷﻓراد أو اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﻣﯾوﻟﮭم وﺗﺻرﻓﺎﺗﮭم أو ﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﮭم ،وﺗﻘﻊ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻔرد .ﺑﻌد ھذا ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ رأﯾﻧﺎ أﻧﮭﺎ ﻣن
اﻟﺿرورة ﺑﻣﻛﺎن ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ،وھذا ﻹزاﻟﺔ ﺑﻌض اﻟﺧﻠط ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗدرﯾب)اﻟﺗﻌﻠﯾم،
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ(.
ﺗطرﻗﻧﺎ ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ أھم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب واﻟﻘﺎﺿﯾﺔ ﺑﺄن اﻟﺗدرﯾب ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻣر،
ﻣﺗﻐﯾر و ﻣﺗﺟدد ،وأن اﻟﺗدرﯾب ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل.
اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻟﺗﺑﯾﺎن أھﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﺣﯾث ﯾؤدي اﻟﺗدرﯾب إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔواﺋد
ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻧﮭﺎ :ﺗﺣﺳﯾن رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﺗﺣﺳﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﯾﺳﺎﻋد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف
ﻋﻠﻰ اﻷھداف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔواﺋد ﻟﻸﻓراد ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻓراد ﻟدراﺳﺔ
وﺗﺣﻠﯾل ﻣوﺿوﻋﺎت ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻛﺎﻟﺻراع واﻟﺿﻐوط واﻟﺗوﺗر واﻹﺣﺑﺎط ،اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟذاﺗﯾﺔ ،واﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻟدى اﻷﻓراد.
ﺑﻌد ھذا ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌرض أھداف اﻟﺗدرﯾب وﻣﻧﮭﺎ ﻧذﻛر :ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرف ،ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرات ،ﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﺳﻠوك واﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل ،اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺗوازن اﻟﻧوﻋﻲ واﻟﻌددي ﻟﮭﯾﻛل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
واﻧﺗﻘﻠﻧﺎ ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ ﺧطوات اﻟﺗدرﯾب ،واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ :ﺟﻣﻊ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر
ﻟﻺدارة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺗﺧطﯾط و اﺗﺧﺎذ
اﻟﻘرارات ،ﺛم إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻧﺎھﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺧطوات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺗﺑﻌﮭﺎ اﻟﻣدرب أو اﻟﻣﺳؤول ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻧﻘص أو اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن
وﺿﻊ أداء ﻗﺎﺋم ،و ﺑﯾن وﺿﻊ أو أداء ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ ،وﺗﺷﺧﯾص ذﻟك ﻛﻠﮫ وﺗﺣﻠﯾﻠﮫ ،واﻟﺧروج ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻘدرة اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدي ذﻟك اﻟﻧﻘص أو اﻟﻔﺟوة .ﺛم اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ
اﻟذي ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔ :ﺗﺣدﯾد أھداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،ﻣﺣﺗوى اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،أﺳﺎﻟﯾب
ﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣدرﺑﯾن واﻟﻣﺗدرﺑﯾن ،ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب .ﻟﻧﺗوﻗف ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻧد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن أﻧﺷطﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻣﺛل ﺗﺣدﯾد اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ،
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ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﺗدرﯾب ،واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻹﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ .وأﺧﯾرا ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ وھذا ﺑﻌرﺿﻧﺎ ﻟﻣﻔﮭوم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟذي ھو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻣﻧﺟزة ،وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻌد ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎف ﻧﻘﺎط
اﻟﺿﻌف واﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ "ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو
اﻟﻣﺧططﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﮭﺎدﻓﺔ و اﻟﻣﻌدة ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻌﺎرف وﺧﺑرات واﺗﺟﺎھﺎت
اﻟﻣﺗدرﺑﯾن وﺗﺳﺎﻋدھم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾث ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮭم" .ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻋدة أﻧواع ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ذﻛرﻧﺎ ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﺗدرﯾب ﺣﺳب اﻟزﻣﺎن،اﻟﺗدرﯾب ﺣﺳب اﻟﮭدف ،اﻟﺗدرﯾب ﺣﺳب اﻟﻣﻛﺎن ،اﻟﺗدرﯾب ﺣﺳب اﻟﻣدة ،اﻟﺗدرﯾب
ﺣﺳب ﻋدد اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ،اﻟﺗدرﯾب ﺣﺳب اﻟﻣﺿﻣون.
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مدخل:
أصبح االهتمام بالجودة ظاهرة عالمٌة ،فكل المنظمات والحكومات فً العالم تولٌها اهتمام
خاصا فالجودة أصبحت محور اهتمام للكثٌر من المنظمات ،وؼدت أسلوب حٌاة تمكنها من البقاء فً
ظل المتؽٌرات البٌئٌة المتالحقة .باإلضافة إلى ذلك فقد تزاٌد إدراك المستهلكٌن لمستوى الجودة فٌما
ٌقدم لهم من سلع أو خدمات ،وأصبحت المنظمات تضع نصب أعٌنها المٌزة التنافسٌة وخاصة مع
اتساع ظاهرة العولمة .فال تستطٌع أي منظمة فً الوقت الحاضر أن توطد أقدامها أو تحافظ على
مركزها التنافسً إال بتحقٌق الجودة الشاملة وتؤكٌدها فً جمٌع المجاالت .فالجودة الشاملة أصبحت
الشؽل الشاؼل لكثٌر من المنظمات التً تركز على تطوٌر منتجا تها أو خدماتها وتحسن أدائها فً
العمل .و ٌتطلب تطبٌق الجودة الشاملة التزاما كامال من جمٌع األفراد فً المنظمة والسعً إلى إٌجاد
بٌئة مناسبة ٌسعى فٌها جمٌع العاملٌن إلى تحسٌن الجودة باستمرار م ن خالل التعرؾ على احتٌاجات
المجتمع والعمل على إشباعها.
سٌنصب اهتمامنا فً هذا الفصل على محاولة استخالص تعرٌؾ شامل للجودة كما نتطرق إلى
أهمٌة الجودة بالنسبة للمنظمة والعمالء والعمال وللدولة ثم نتناول تكالٌؾ الجودة والرقابة علٌها
وحلقات الجودة وتؤكٌد الجودة .بعد هذا سنستعرض تعرٌؾ الجودة الشاملة وأهدافها وفً النهاٌة
سنتناول األدوات والنماذج المستخدمة فً حل مشكالت الجودة الشاملة.

56

مفاهٌم أساسٌة حول الجودة الشاملة

الفصل الثانً

المبحث األول :مفاهٌم أساسٌة للجودة
المطلب األول :اإلطار المفاهٌمً للجودة
 -1تعرٌف الجودة:
هناك عدة تعارٌؾ للجودة نذكر منها ما ٌلً:
ٌعرؾ قاموس أكسفورد الجودة على أنها" درجة أو مستوى من التمٌز"

1

ٌرى دٌمنج )" )Demingالجودة هً درجة متوقعة من التناسق واالعتماد ٌتناسبان السوق بتكلفة
منخفضة".2


ٌعرؾ معهد المعاٌٌر الوطنٌة األمرٌكٌة)ANSI( American National Standards Institute


وجمعٌة ضبط الجودة األمرٌكٌة)ASQC( American Society for Quality Control

الجودة على أنها" المزاٌا والخصائص الكلٌة للسلعة أو الخدمة والتً تشتمل على قدرتها فً تلبٌة
االحتٌاجات".3
كما "تعرؾ جودة السلعة أو الخدم ة بؤنها:
 مجموعة الجوانب والخصائص المحددة من طر ؾ الزبون ،والتً تشبع حاجاته ،مقابل سعرمعطى".4

:)ANSI( - ال ٌعد منظمة لوضع المواصفات ،لكنه ٌسعى للتؤكد من أن األعضاء به تحدد وتضع المواصفات تتبع
قواعد متفق علٌها ومصاؼة بمشاركة وافٌة من إطراؾ معٌنة.وٌمثل هذا المعهد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لدى
منظمة المواصفات الدولٌةiso
:)ASQC( -  هً جمعٌة فنٌة مشكلة من خبراء مهنٌٌن للجودة تقوم بإصدار مواصفات أمرٌكٌة متعلقة بالجودة
 -1نصر الدين حمدي سعٌد مدوخ ،معوقات تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً الجامعات الفلسطٌنٌة بمحافظات ؼزة وسبل
التؽلب علٌها ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،عمادة الدراسات العلٌا ،كلٌة التربٌة ،قسم أصول التربٌة ،الجامعة
اإلسالمٌة ؼزة ،فلسطٌن ،2005 ،ص52
 -2محمد بن راشد عبد الكرٌم الزهرانً ،تصور مقترح لتطوٌر أدوات قٌاس التحصٌل الطالب وفق معاٌٌر الجودة
الشاملة بوزارة التربٌة والتعلٌم ،أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة ،كلٌة التربٌة ،قسم علم النفس ،جامعة أم القرى،
العربٌة السعودٌة ،2009 ،ص13
3Alain Meignant,Robert Dapere,La qualité de la Fonction ressources humaines(diagnostic
et action),éditions, liaisons,paris 1994,p131
 4Guy.Laudoyer, La Certification iso 9000,ed d'organisation,3eme édition, paris,2000,p56
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الجودة هً " قدرة المنتوج على إشباع حاجات ورؼبات المستهلكٌن".1الجودة هً المطابقة للمواصفات والمعاٌٌر التً تضعها المنظمة ،فٌكون المنتوج ذو جودة إذا كان
ٌمتثل لهذه المجموعة من القواعد والمواصفات الفنٌة".2
"الجودة هً العمل على الوصول بالمنتوج أو الخدم ة إلى مواجهة المنافسة بالسوق".3 الجودة هً "فلسفة القٌام بانجاز المهمات واألعمال وإتقانها بشكل ٌراعً فٌها التحسٌن المستمروالرضا الكامل لجمٌع المعنٌٌن فً المإسسة".
أما جارفٌن ) )Garvinفحدد مفهوم الجودة بخمسة مداخل وٌمكن تناولها كما ٌلً:4
مدخل للقٌمة :أفضل جودة للمنتوج هً تلك التً تقدم للزبون أقصى ما ٌمكن مقابل ما ٌدفعه .أي تلبٌة
احتٌاجات الزبون بؤقل سعر ممكن.
مدخل للتفوق :وٌعنً االمتٌاز أي أعلى مستوٌات التفوق عن طرٌق مواصفات السلعة أو المنتوج.
مدخل المنتج :وتعنً الجودة وفق هذا المدخل القدر ة على قٌاس صفات المنتج وتحدٌدها بدقة.
مدخل التصنٌع :وهً المطابقة مع مواصفات التصمٌم وٌتم ذلك من خالل صنع منتجات خالٌة من
العٌوب واألخطاء.
مدخل الزبون :وتعنً الجودة مدى مالءمة المنتج لالستعمال أي القدرة على تحقٌق رضا العمٌل من
خالل تقدٌم أفضل أداء.
من التعارٌؾ السابقة نستنتج ما ٌلً:
 أن الجودة مفهوم عام ٌشمل السلع والخدمات وهو ٌختلؾ باختالؾ وجهات النظر،فهو ٌرتبط بمدىعالمً.
ة
مطابقة المنتوج لمواصفات وخصائص محددة متفق علٌها من جهات رسمٌة مستقلة وطنٌة أو
ومن جهة أخرى ٌرتبط بمدى رضا وقبول المستهلك المستخدم لهذا المنتوج.
 الجودة تركز أساسا على رضا المستهلك وجودة اإلنتاج وهو اتجاه لتحسٌن فعالٌات المنظمة وتحقٌقالمرونة بها كما تهدؾ الجودة بشكل أساسً إلى مشاركة كل فرد فً كل األقسام واإلدارات المختلفة

1 -

Etienne Collignon,MIchel Wissler,Qualité et compétivité des entreprises édition
economica 2eme édition,1983,p5
2
- J.C.tarendean, Marketing, Stratégie Industrielle, édition vuibert, paris, 1998, p236
 - 3فاروق على حكٌم ،دور إدارة الجودة الشاملة فً مراكز التدرٌب :تطبٌق عملً لنظم توكٌد الجودة اٌزو 9000
المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،القاهرة ،2006 ،ص114
الثقاؾ للنشر والتوزيع ،عمان،
ة
 - 4قاسم ناٌؾ علوان ،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات االٌزو 9001و ،2000دار
األردن ،2005 ،ص21
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فً المنظمة فً اتخاذ القرارات المتعلقة بعملٌة إزالة اإلهمال واإلسراؾ والوصول إلى األداء
الصحٌح من أول مرة.
 الجودة هً مسإولٌة كل فرد فً المنظمة. الجودة تدور حول مفهوم أساسً وهو قٌاس قدرة المنتج أو الخدم ة على الوفاء بتوقعات العمالء.وفقا لما سبق نقترح التعرٌؾ التالً للجودة:
"الجودة هً مجموعة من الخصائص والممٌزات للمنتوج أو الخدم ة التً تعطً القدرة على إشباع
حاجات ورؼبات المستهلكٌن من خالل تقٌٌم أداء أفضل".
 -2مداخل الجودة:
ٌمكن دراسة الجودة من خالل ثالث مداخل لكل مدخل أنصار لهم وجهة نظر ،كما ٌوضحه الجدول
رقم( )03وهذه المداخل هً:
ا -صلة الجودة بالمستهلك وإشباع حاجاته.
ب -صلة الجودة بالمنتوج وقدر ته على التمٌز فً األسواق والحصول على موقع تنافسً.
ج -صلة الجودة بالمجتمع وأثرها على اإلنتاجٌة ،وخبرات العاملٌن ،وبٌئة العمل ،وأثارها الصحٌة
والثقافٌة والحضارٌة.
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الجدول رقم( :)03مداخل دراسة الجودة
المدخل

وجهة نظر

تعرٌف الجودة

أبعاد الجودة

المنتوج

أساس المواصفات

جودة التصمٌم

الصور األساسٌة:

أساس الصنع

المطابقة

المستهلك

أساس المستعمل

المالئمة لالستعمال

المجتمع

األساس االقتصادي

الخسارة للمجتمع

 القٌم المستهدفة السماحاتالصور الثانوٌة:
 قابلٌة الصٌاؼةقابلٌة الخدمةالزمناألبعاد الذاتٌة:
الجودة المدركةاألبعاد االقتصادٌة:
التكالٌؾمنافع تحسٌن الجودةالمصدر :محمد عبد الوهاب العزاوي ،إدارة الجودة الشاملة ،بدون دار نشر ،األردن ،2005 ،ص17

 -3الجودة من المفهوم التقلٌدي إلى المفهوم الحدٌث:
ارتبط مفهوم الجودة تقلٌدٌا بالسلعة المنتجة فحسب .وتتمثل الجودة فً قابلٌة السلعة أو الخدمة
على تحقٌق مستوى اإلشباع والرضا للمستهلك فً حدود إمكانٌات المنظمة.أما أالن فقد أدى االهتمام
وأهمً إنتاجها بمواصفات تلبً رؼبات
ة
المتزاٌد بتحسٌن الجودة إلى االنتقال من التركٌز على السلعة
المستهلكٌن ،إلى اعتبارا لجودة معٌار لألداء الجٌد لمختلؾ وظائؾ المنظمة.
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والتنظٌمً  ،والتجارٌة والمالٌة والبشرية مما أد ى
ة
فالنظرة الحدٌثة للجودة تشمل األبعاد االستراتٌجٌة
إلى بروز ما ٌعرؾ بالجودة الشاملة المرتبطة بجمٌع وظائؾ المإسسة ال بالمنتج فقط ،وأن تسٌٌرها
ٌتم من قبل جمٌع األفراد ال المختصٌن بالجودة ،باإلضافة إلى أن مفهوم الزبون أصبح واسعا لٌشمل
الزبون الداخلً والخارجً.1
ٌلخص الجدول التالً النظرة التقلٌدٌة والحدٌثة للجودة.
جدول رقم( :)04النظرة إلى الجودة قدٌما وحدٌثا
النظرة الحدٌثة للجودة.

النظرة التقلٌدٌة للجودة
 -اإلنتاجٌة والجودة هدفٌن متعارضٌن

 -اإلنتاجٌة تتحقق من خالل تحقٌق الجودة

تؤكً لمعاٌٌر ومقاًٌس معٌنة
 -تعرٌؾ الجودة هو د

 الجودة تعرؾ من خالل إشباع وإرضاءاحتٌاجات وتوقعات العمٌل

 -تقاس الجودة بدرجة تطابق مع المعاٌٌر ومقاٌٌس

 -تقاس الجودة بالتحسٌن المستمر للمنتجات

اإلنتاج

والعملٌات ومستوى رضاء العمٌل

 -الجودة تتحقق من خالل التفتٌش المكثؾ على

 -تتحدد الجودة بتصمٌم المنتج وتتحقق

المنتجات

بالرقابة الفنٌة الفعالة

ٌ-سمح ببعض األخطاء أن المنتجات تتوافق مع

 -تمنع األخطاء من خالل العملٌات الفنٌة

المعاٌٌر بصفة عام ة

للرقابة

-وظٌفة الجودة وظٌفة مستقلة وتركز على تقٌٌم

 -الجودة جزء الٌتجزا من كل وظٌفة متصلة

اإلنتاج

بدورة حٌاة المنتوج

ٌ -تم لوم العاملٌن عند تحقٌقهم لجودة متدنٌة

 -اإلدارة هً المسإول األول عن الجودة

 -العالقات مع الموردٌن قصٌرة األجل وٌحكمها

 -العالقات مع الموردٌن طوٌلة األجل

مفهوم التكلفة

وٌحكمها مفهوم الجودة

المصدر :قوٌدر عٌاش  ،مدخل إدارة الجودة الشاملة كمحدد لألداء المتمٌز فً المنظمات ،المإتمر العلمً الدولً حول
األداء المتمٌز للمنظمات والحكومات ،كلٌة الحقوق والعلوم االقتصادٌة ،قسم التسٌٌر ،جامعة ورقلة،

9-8مارس،

 ، 2005ص.224

وتنمً الكفاءات على المٌزة التنافسٌة للمإسسة
ة
 - 1سماللً ٌحضه ،أثر التسٌٌر االستراتٌجً للموارد البشرٌة
االقتصادٌة ،أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة ،جامعة الجزائر ،كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر ،2004،ص.195
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 -4مراحل الجودة:
مرت الجودة بالمراحل التالٌة:1
المرحلة األولى :تورد المنظمة للزبون المنتوج ولو كان مخالفا للمواصفات وال تقوم بؤي شً لمعالجة
المخالفات حتى ٌقوم الزبون بتقدٌم شكوى وبإعادة المنتجات المخالفة ثانًة للمنظمة .إن هذه الطرٌقة
قد أصبحت مكلفة للمنظمة وخاصة عندما أصبح لها منافسو ن ٌستطٌعون تورٌد المنتج دون وجود
ي إدارة أعمالها.
مخالفات فٌه وهذا ما أضطر المنظمة إلى إجراء تؽًٌر ؾ
المرحلة الثانٌة :بدأت المنظمة بفحص المنتج فً المرحلة األخٌرة لإلنتاج أو قب

ل شحن المنتج

للزبون .إن هذه الطرٌقة هً أفضل من الطرٌقة السابقة ،كونها قد خفضت من عدد شكاوى الزبون.
ؼٌران المنظمة قد وعت مدى الخسارة التً تتكبدها جراء إنتاج منتجات سرعان ما ترؾ

ض عند

االستعداد لشحنها .ولذلك فقد تفهم ت بؤنه من األفضل لها أن تكشؾ عن العٌوب فً المنتجات مبكرا
أثناء عملٌات إنتاجها ،مما ٌتٌح إٌقاؾ المادة المعٌبة التً ٌجري تصنٌعها مبكرا قبل أن تتابع المراحل
التالٌة فً اإلنتاج وتصبح منتجا جاهزا.
المرحلة الثالثة :فً هذه المرحلة من تطور الجودة ،تم تؤسٌس قسم الجودة فً المنظمة أوكلت له مهام
مراقبة جودة المنتج واختباره ورفع تقارٌر عنه خالل مراحل اإلنتاج التً تمر بها المنظمة.
أتاحت هذه المرحلة من تطور الجودة الكشؾ المبكر عن العٌوب واستخدمت فٌها التقنٌات اإلحصائٌة
فً مراقبة اإلنتاج ،مما سم ح بالكشؾ المبكر عن االنحرافات قبل حدوث العٌوب.
إن هذا لم ٌوقؾ المشاكل ،فكلما زاد عدد العٌنات التً ٌقوم باختبارها قسم الجودة ،كلما أصبحت
الفترة الزمنٌة لحصول أقسام اإلنتاج على نتائج االختبارات أطول .فقد كان هذا ٌستؽرق دقائق
وساعات أو وردٌات كاملة حتى ٌصبح باال مكان إعالم عامل التشؽٌل إٌقاؾ العمل.
لحل هذه المشكلة كان البد من تدرٌب العامل على األسالٌب اإلحصائٌة لضبط العملٌات التً ٌنفذها
وهذا ما أدى إلى المرور إلى المر حلة الرابعة من تطور الجودة.
المر حلة الرابعة:

وهً قٌام العامل نفسه

بالضبط االحصائى للعملٌات التً ٌنفذها وهذا ما

ٌسم ى"الجودة فً المنشؤ" .أتاحت هذه المرحلة للعام ل أن ٌكشؾ مدى االنحراؾ فً القطعة التً
ٌنتجها عن الحدود المسموح بها مما مكن ه من إٌقاؾ اإلنتاج ؼٌر المناسب ومنع الحصول على
منتجات معٌبة ،وهذا ما أدى بدوره إلى منع إعادة تشؽٌل القطع المعٌبة وتخفٌؾ القطع التالفة.

 - 1ؼسان طٌارة وأكرم ناصر وجرجس الؽضبان ،الجودة ودور ها فً التنمٌة االقتصادٌة،
،www.dld/net/.net/managementتارٌخ االطالع2008/10/10:
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وٌبقى هذا ؼٌر كاؾ فمازالت حاالت تإدي إلى حصول مشاكل فً جودة المنتجات وتقع خارج
سٌطرة عامل التشؽٌل نفسه .وهذا ما سهل المرور إلى المرحلة الموالٌة من تطور الجودة والتً
استدعت مشاركة كافة أقسام المنظمة فً برنامج الجودة.
المرحلة الخامسة :فً هذه المرحلة من تطور الجودة أصبح كل عامل فً المنظمة منذ عملٌة تصمٌم
المنتج مرروا بعملٌة شراء المواد األولٌة وحتى اإلنتاج النهائً له وتسلٌمه للزبون ٌعً بؤن هدؾ
المنظمة هو إنتاج المنتجات بؤقل األسعار وبؤفضل جودة وتسلٌمها إلى الزبون بؤسرع ما ٌمكن .وهذا
ٌعنً أن التصمٌم ٌجب أن ٌكون قابال لإلنتاج وبؤن المواد المستخدمة لتصنٌع المنتج ٌجب أن تكون
بالجودة األفضل وبؤن عملٌات اإلنتاج ٌجب أن تراقب لتحقٌق الجودة األفضل فً المنتج النهائً .فً
إطار مثل هذه الظروؾ ٌمكن اعتبار المنظمة ضمن المنظمات ذات الصنؾ العالمً.
والجدول التالً ٌوضح مراحل الجودة.
جدول رقم( :)05مراحل الجودة
المرحلة األولى

المرحلة الثانٌة

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة

ٌفحص الشاري

ٌفحص المنتج

ٌقوم قسم الجودة

ٌقوم العاملون

اإلدارة الشاملة

المنتج بعد وصوله

المنتج قبل شحنه

بضبط العملٌات

بضبط العملٌات

للجودة

إلٌه نظرا الهتمام

للشاري

المنتج بالكم والربح
السرٌع
المصدر :ؼسان طٌارة وأكرم ناصر وجرجس الؽضبان ،الجودة ودور ها فً التنمٌة االقتصادٌة،
 ،www.dld/net/.net/managementتارٌخ االطالع2008/10/10
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 -5أبعاد ومحددات الجودة:
 1-5أبعاد الجودة:
تمتلك السلعة أو الخدم ة أبعاد متعددة مرتبطة بالجودة ٌمكن من خاللها تحدٌد قدرة إشباعها
للحاجات .ومع تماثل هذه األبعاد للسلعة أو الخدم ة  ،إال أن الباحثٌن ٌجدون اختالفا بٌن أبعاد السلعة
وأبعاد جودة الخدمة.1
 1-1-5أبعاد جودة السلعة وهً:
ا -األداء :خصائص المنتج األساسٌة مثل وضوح األلوان بالنسبة للصورة أو السرعة بالنسبة لإللة.
ب -الهٌئة(المظهر) :الخصائص المحسوسة للسلعة و شكلها و اإلحساس ورونقها.2
ج -المطابقة :وهً درجة مطابقة المنتج للمواصفات و المعاٌٌر التي تم تحدٌدها من قبل.
د -االعتمادٌة :تشٌر إلى االتساق والثبات فً األداء.
ه -الصالحٌة أو الدٌمومة :وتشٌر إلى مدة بقاء المنتج.
و-السمعة والشهرة :الخبرة والمعلومات السابقة عن المنتج كؤن ٌعمل العمٌل فكرة أن المنتج الذي
ٌشترٌه من أفضل المنتجات فً السوق.
ز -االستجابة :التعامل اإلنسانً مثل لباقة البائع.
ح -الجمالٌة :الرونق واإلحساس الذي تولده.3
-2-1-5أبعاد جودة الخدمة:
تتمثل أبعاد جودة الخدمة فً:4
ا-الوقت :كم ٌنتظر المستهلك للحصول على الخدمة.
ب-دقة التسلٌم :التسلٌم فً الموعد المحدد.
ج -اإلتمام :إنجاز جمٌع جوانب الخدمة بشكل كامل.
د -التعامل :ترحٌب العاملٌن بكل الزبائن.

 - 1محمد العزاوي ،اإلنتاج وإدارة العملٌات(منهج كمً تحلٌلً) ،دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع ،عمان،
األردن ،2006 ،ص156
 - 2عبد الكرٌم محسن وصباح مجٌد النجار ،إدارة اإلنتاج والعملٌات ،دار وائل للنشر والتوزٌع ،عمان ،األردن،
 ،2006ص478
 - 3مؤمون دراركة وطارق شبلً وآخرون ،إدارة الجودة الشاملة ،دار صفاء للنشر والتوزٌع ،عمان ،األردن،2002 ،
ص28
الجامعً
ة
 - 4فرٌد النجار ،إدارة الجودة الشاملة واإلنتاجٌة والتخطٌط التكنولوجً للتمٌز و الرٌادة والتفوق ،الدار
مصر ،2007،ص258
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ه-التناسق :تسلٌم جمٌع الخدمات بنفس النمط للزبون.
و -سهولة المنال :إمكانٌة الحصول على الخدمة بسهولة.
ز -الدقة :إنجاز الخدمة بصورة صحٌحة منذ اللحظة األولى.
ح -االستجابة :التفاعل بسرعة مع العاملٌن لحل المشاكل ؼٌر المتوقعة.
 - 2-5محددات الجودة:
إن الدرجة التً تستطٌع بها المنتجا ت أو الخدما ت أن تحقق الؽرض األساسً تعتمد على
أربعة محددات وهً:1
ا -جودة التصمٌم :تشٌر إلى ؼرض المصمم فً تضمٌن بعض الخصائص أو عدم تضمٌنها فً
المنتج أو الخدم ة  .وٌجب أن ٌؤخذ قرارا لتصمًم متطلبات العمٌل فً االعتبار باإلضافة إلى القدرات
اإلنتاجٌة وكذلك اعتبارات التكالٌؾ عند تقٌٌم المنتجات والخدمات.
ب -جودة التطابق :تشٌر إلى درجة تطابق السلعة أو الخدم ة مع الؽرض من تصمٌمها.وتتؤثر درجة
التطابق بمجموعة من العوامل مثل :القدرات اإلنتاجٌة للتسهٌالت اإلنتاجٌة المستخدمة،قدرة اآلالت
والمعدات ،ومهارات العاملٌن،تدرٌب العاملٌن،الحوافز،الر بط بٌن عملٌة التصمٌم وعملٌة
اإلنتاج،عملٌة المتابعة لتقٌٌم المطابقة،اتخاذ األجراء التصحٌحً كما كان ضرورٌا.
ج -سهولة االستخدام  :إن سهولة االستخدام وتوافر العملٌات واإلرشادات للمستهلك عن كٌفٌة
استخدام المنتجات لها أهمٌة قصوى فً زٌادة قدرة المنتجات على األداء بطرٌقة سلٌمة وآمنة وفقا لما
هو مصمم لها.
د -خدمات ما بع د التسلٌم :تإدي مثل هذه الخدمات(الصٌانة واإلصالح) إلى المحافظة على أداء
المنتج أو الخدم ة كما هو متوقع.
 -6أهمٌة وأهداف الجودة:
 1-6أهمٌة الجودة:
مع تزاٌد المنافسة ،ومع ارتفاع متطلبات الزبائن،أدركت المنظمات أنه بإمكانها أن تجعل
من الجودة مصدرا لقدرتها التنافسٌة .2وتعد الجودة هامة ألربعة أطراؾ رئٌسٌة وهً:
أوال -المنظمة :وتظهر أهمٌة جودة المنتجات والخدمات بالنسبة للمنظمة من خالل النقاط التالٌة:3

الجامعً  ،مصر ،2002 ،ص337
ة
 - 1نبٌل محمد مرسً ،إستراتٌجٌة اإلنتاج والعملٌات ،الدار
- Bertrand Thierry et autres, Organisation et Gestion de L'entrepris,les éditions
d'organisations,3éme éditions,paris,1998,p195
 - 3محمد إسماعٌل عمر ،أساسٌات الجودة فً اإلنتاج ،دار الكتب العربٌة للنشر ،القاهرة ،مصر ،2000 ،ص121
2
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ا -الصورة العامة وسمعة المنظمة فً األسواق:
فعدم تخصٌص االهتمام الالزم للجودة قد ٌإدي إلى تدمٌر سمعة المنظمة ،تخفٌض مشاركتها التجارٌة
فً األسواق المحلٌة والعالمٌة ،وعدم رضا عمالئها على مستوى منتجاتها.
ب -درجة الثقة فً منتجاتها:
فسوء تصمٌم أو تصنٌع المنتجات قد ٌإدي إلً وقوع حوادث لمستعملً هذه المنتجات،مما ٌتسبب فً
المسائلة القانونٌة للمنظمة  ،كوقوع حادث بسبب سوء التصمٌم أو تصنٌع نظام المكابح فً السٌارات.
ج -مستوى اإلنتاجٌة:
فالجودة السٌئة للمنتجات تإثر سلبا على اإلنتاجٌة ،وذلك من خالل إنتاج سلع معٌبة ؼٌر قابلة
للتسوٌق ،باإلضافة إلى تحمل تكالٌؾ اإلصالح.
د-التكلفة :فالمستوى الضعٌؾ للجودة ٌإدي إلى زٌادة تكالٌؾ المنظمة ،وذلك من خالل زٌادة
المرفوضات ،التالؾ ،المعٌب ،باإلضافة إلى تكلفة فقدان العمالء وانصرافهم إلى منتجات المإسسات
المنافسة.
ه -األنظمة والتشرٌعات الدولٌة:
فعدم االلتزام بمعاٌٌر الجودة الخاصة بالمنتجات ٌحول دون دخول المنظمة لألسواق العالمٌة،
وبالتالً عدم قدرتها على مواجهة منافسٌها فً هذه األسواق ،مما ٌإدي إلى فقدانها لجزء من حصتها
السوقٌة ،و لربما معظمها.
و -زٌادة األرباح والحصة السوقٌة:
تساهم الجودة فً رفع الحصة السوقٌة للمنظمة من خالل زٌادة رضا العمالء على مستوى منتجاتها.
ثانٌا – العمالءٌ :توقؾ قرار الشراء على مستوى جودة المنتج أو الخدمة المقدمة للزبون ،والذي
ٌكون مستعدا لدفع ثمن مرتفع لقاء منتج ما شرط أن ٌكون ذا جودة جٌدة .وتتضح أهمٌة الجودة
بالنسبة للعمالء من خالل العنصرٌن التالٌن:1
ا-الرضا:
فال ٌمكن ألي صناعة أن تدوم أو تستمر إال إذا كانت المنتجات التً تقدمها وتقوم بتسوٌقها ذات جودة
جٌدة وترضً رؼبات العمالء واحتٌاجاتهم.

- Détire Philippe,Conduire une démarche qualité, éditions d' organisations, paris,2001,p35

1
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ب-الوفاء:
إن ضمان وفاء الزبائن ال ٌتحقق إال من خالل تقدٌم السلع والخدمات التً تلبً رؼباتهم واحتٌاجاتهم.
ثالثا -العمال:
وتتخذ أهمٌة الجودة بالنسبة للعمال األوجه التالٌة:1
ا-دعم نشاط كل فرد :إن تحسٌن جودة العمل ٌعد عامال هاما لرفع فعالٌة األداء ،وذلك من خالل
تحسٌن ظروؾ العمل ،مما ٌساهم فً تحسٌن أداء كل فرد فً المنظمة ،وبالتالً تحسٌن اإلنتاجٌة،
ورفع مستوى الجودة.
ب -المساهمة فً تنسٌق عملٌة التسٌٌر:
فالتسٌٌر ٌهدؾ إلى تنشٌط وتحفٌز فرٌق العمل إلرضاء العمالء بصفة دائمة،والذي ال ٌتحقق إال
بتطبٌق مفهوم الجودة الشاملة الذي ٌقوم على اشتراك كافة أفراد ،عملٌات وأقسام المنظمة.
ج -التناسق والترابط:
إن سٌاسة الجودة تقترح أسلوب جدٌد للعمل فً المنظمات الحدٌثة ،والمتمثل فً تطوٌر شبكا

ت

االتصال األفقً بٌن مختلؾ األقسام من خالل معرفة(المورد/العمٌل)داخلً ،والمشاركة فً حل
مشاكل العمل.
رابعا -الدولة:
 تنعكس الفوائد التً ٌحصل علٌها المستهلك والمنتج بصورة اٌجابٌة على البلد. النهوض بالصناعة الوطنٌة من خالل القدرة على المنافسة فً األسواق العالمٌة. تنشٌط االقتصاد بالتصدٌر. تنشٌط حركة التقدم العلمً واستخدام األسالٌب الحدٌثة فً التصنٌع. زٌادة الدخل القومً للبلد. 2-6أهداف الجودة :إن االهتمام بالجودة ٌعد المحك األساسً الذي من خالله تتعر ؾ المنظمة
على مستوى أدائها مقارنة بالمنظمات األخرى ،كما تساعد المنظمة فً التعرؾ على أن تحقٌق
النجاح بشكل مطردا ومستمر هو ما ٌجب أن تصبو إلٌه.2
ٌمكن تصنٌؾ أهداؾ الجودة إلى خمس فئات هً:3
 -أهداؾ األداء الخارجً للمنظمة وتتضمن األسواق والبٌئة والمجتمع.

- Détire Philippe, opcit,p33-34

1

 - 2محمد بن راشد عبد الكرٌم الزهرانً ،مرجع سابق ،ص28
 - 3محمد عبد الفتاح الصٌرفً ،مرجع سابق ،ص207
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 أهداؾ األداء للمنتوج وتتناول حاجات الزبائن والمنافسة.أهداؾ العملٌات وتتناول مقدرة العملٌات وفاعلٌتها وقابلٌتها للضبط. أهداؾ األداء الداخلً وتتناول مقدرة المنظمة وفاعلٌتها ومدى استجابتها للتؽٌرات ومحٌط العمل. أهداؾ األداء للعاملٌن وتتناول المهارات والقدرات والتحفٌز وتطوٌر العاملٌن.الشكل التالً ٌبٌن أهداؾ الجودة كؤحد متطلباتIso9001
الشكل رقم( :)05أهداف الجودة كأحد متطلباتIso9001
أهداؾ الجودة كؤحد متطلبات Iso 9001

أهداؾ متعلقة
باألداء الخارجً
الخارجي

أهداؾ متعلقة
باألداء الداخلً

أهداؾ متعلقة
بؤداء العاملٌن

أهداؾ متعلقة
بؤداء العملٌات

أهداؾ متعلقة
بؤداء المنتوج

المصدر :محمد عبد الفتاح الصٌرفً ،اإلدارة الرائدة ،دار الصفاء للنشر والتوزٌع ،عمان ،األردن ،2003،ص207

المطلب الثانً :تكالٌف الجودة
ارتبط مفهوم الجودة بتكالٌفها منذ أن مثلت الجودة الردٌئة استخدام ؼٌر امثل للموارد
والطاقات فضال عن الٌد العاملة والوقت ،وترتب علٌها تكالٌؾ مرتفعة انعكست بآثار كبٌرة عن
ارتفاع فً تكالٌؾ اإلنتاج والتكالٌؾ الكلٌة للشركة ،بدا االهتمام بتكالٌؾ الجودة منذ عام  1950نتٌجة
للتؤثٌرات السلبٌة المترتبة على تكالٌؾ الجودة وضرورة تجنبها عن طرٌق التخلص من الجودة
الردٌئة.1
 -1تعرٌف تكالٌف الجودة:
تعرؾ تكالٌؾ الجودة" بؤنها تلك التكالٌؾ المرتبطة بعملٌات إدارة الجودة فً المنظمة ككل من أجل
االحتفاظ بالزبائن الحالٌٌن واجتذاب زبائن جدد لزٌادة وتعزٌز المركز التنافسً".2

 - 1فاطمة جاسم محمد ،اثر تكالٌؾ الجودة فً تحسٌن األداء(دراسة حالة فً شركة المشروبات الؽازٌة) ،مجلة العلوم
االقتصادٌة ،العدد ،20مجلد ،5كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة البصرة ،العراق،2008،ص.84
 - 2مهند مجٌد طالب ،استعمال تقنٌتً التكلفة المستهدفة وإدارة بالجودة الشاملة لتحقٌق المٌزة التنافسٌة  ،أطروحة
دكتوراه(ؼٌر منشورة)  ،قسم المحاسبة ،كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بؽداد ،العراق ،2010 ،ص134
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كما ٌمكن تعرٌؾ تكالٌؾ الجودة" بؤنها التكالٌؾ المرتبطة بعدم الحصول على السلع أو الخدمات
المطابقة للمواصفات بطرٌقة صحٌحة منذ المرة األولى".
وتعرؾ تكالٌؾ الجودة " بؤنها مجموعة التكالٌؾ التً ٌتم إنفاقها فً المنظمة لضمان تقدٌم المنتج أو
الخدمة إلى الزبون حسب متطلباته ورؼباته".1
كما تعرؾ تكالٌؾ الجودة " بؤنها تكالًؾ التً تحدث لمنع إنتاج منتجات منخفضة الجودة أو التكالٌؾ
التً تنشا نتٌجة إنتاج منتجات منخفضة الجودة ".2
وعرؾ معهد المواصفات البرٌطانً تكالٌؾ الجودة " أنها التكالٌؾ ضمان الجودة وتوكٌدها ٌضاؾ
إلٌها الخسائر الناجمة عن عدم تحقٌق الجودة".3
 -2أقسام تكالٌف الجودة:
ٌمكن تصنٌؾ تكلفة الجودة فً شكلٌن:4
ا -التكلفة السلبٌة(التكلفة بعد وقوع الخطأ) :و ٌقصد بها التكالٌؾ التً تصرؾ وال ٌتحقق منها عائدا
أو قٌمة ،وأٌضا تكالٌؾ التً تتحملها المنظمة نتٌجة الهدر واإلسراؾ فً استخدام الموارد.
ب -التكلفة االٌجابٌة(التكلفة قبل وقوع الخطأ) :و ٌقصد بها التكالٌؾ التً تصرفها المنظمة وتحقق
منها عائدا أو قٌمة تضاؾ للقٌمة الكلٌة المحققة ،التً ٌعبر عنها بالمخرجات وهذا النوع من التكالٌؾ
ال خطر منه ،وتعتبر نفقاته استثمارٌة الن لها عائد.
كما ٌمكن تقسٌم تكالٌؾ الجودة إلى أربعة أنواع وهً:
أ-التكالٌف الوقائٌة :وهً التكالٌؾ التً تتحملها المنظمة لمنع وقوع أخطاء فً إنتاج السلع والخدمات
المقدمة للزبائن ،مثل التخطٌط لضبط الجودة ،وتكالٌؾ التدرٌب لرفع مستوى الجودة.
و تقسم التكالٌؾ الوقائٌة إلى العناصر التالٌة:5
تكالٌف التخطٌط للجودة :وهً التكالٌؾ التً تصرؾ على التخطٌط لتطبٌق نظم الجودة المختلفة داخل
المنظمة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الموضوعة وتحقٌق رؼبات العمالء.
 - 1علً قاسم حسن العبٌدي ،قٌاس وتحلٌل كلؾ الجودة الشاملة فً شركات العامة للصناعات الكهربائٌة ،مجلة
العراقٌة للعلوم اإلدارٌة ،العدد ،29مجلد ،7كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة كربالء ،العراق،2011،ص.8
 - 2ناظم حسن عبد السٌد ،دور التدقٌق الداخلً وفقا للمفاهٌم واالحتٌاجات الحدٌثة فً الرقابة على تكالٌؾ الجودة
ومإشراتها  ،مجلة العلوم االقتصادٌة ،العدد ،26مجلد ،7كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة البصرة،
االعراق،2010،ص.161
 - 3مامون سلٌمان دراركة ،إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء ،دارا لصفاء للنشر والتوزٌع ،عمان ،2006 ،ص71
 - 4دٌمة أكرم مصطفى استٌته ،تكالٌؾ الجودة الشاملة وإدارة الجودة الشاملة(دراسة تحلٌلٌة عن شركات األدوٌة فً
األردن)  ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،كلٌة الدراسات العلٌا ،قسم إدارة األعمال ،الجامعة األردنٌة ،األردن،2005 ،
ص32
 - 5سمٌر محمد عبد العزٌز ،اقتصادٌات جودة المنتج بٌن إدارة الجودة الشاملة واالٌزو  9000و10011
(رإٌة اقتصادٌة ،فنٌة إدارٌة ،أسس ،تطبٌقات وحاالت) ،مكتبة اإلشعاع الفنٌة ،مصر ،2000 ،ص88
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تكالٌف مراقبة العملٌات :وهً التكالٌؾ التً تصرؾ على عملٌات دراسة وتحلٌل عملٌات اإلنتاج بهدؾ
التحكم ومراقبة جودة المنتجات الخارجة عن العملٌات اإلنتاجٌة المختلفة.
تكالٌف تطوٌر أجهزة معدات ضبط الجودة وصٌانتها:

وهً التكالٌؾ التً تصرؾ على تطوٌر وتحسٌن

وصٌانة وتطبٌق معدات وأجهزة ونظم ضبط الجودة.
تكالٌف التدرٌب لرفع مستوى الجودة :وهً التكالٌؾ التً تصرؾ على التخطً ط والتطبٌق لبرامج رفع
مستوى الجودة.
ب -تكالٌف التقٌٌم :وهً التكالٌؾ المستهدفة لتحدٌد فٌما كان المنتج او الخدمة مطابقان للمتطلبات
الخاصة بها أي أن التكالٌؾ التً تتحملها المنظمة لكً تتاكد من مستوٌات الجودة وذلك من خالل
قٌاس وتحلٌل البٌانات الالزمة الكتشاؾ وتصحٌح المشاكل. 1
ج -تكالٌف الفشل :وٌعكس هذا النوع من التكلفة الخسائر الناتجة عن عدم الحصول على نتائج اٌجابٌة
لبرامج تحسٌن الجودة وتنعكس هذه الخسائر فً أعمال اإلصالح للمنتجات بعد البٌع ،المردودات
وتناقص المبٌعات الخاصة بالمنظمة ككل نتٌجة لعدم رضا العمالء.2
وتشمل هذه التكالٌؾ على:
 -1تكالٌف الفشل الداخلً :وهً تلك التكالٌؾ التً تنشؤ نتٌجة إلنتاج السلع والخدمات ذات جودة
ردئٌة والتً ٌتم كشفها من خالل العملٌات اإلنتاجٌة داخل المصنع والتً تشمل على تكلؾ

ة إعادة

العمل ،تكلفة الخردة ،تكلفة فشل العملٌة ،تكلفة توقؾ العملٌة اإلنتاجٌة ،تكلفة خفض سعر البٌع.3
 -2تكالٌف الفشل الخارجً :وهً تمثل تلك التكالٌؾ السارٌة عندما ال ٌلبي المنتوج لمتطلبات الجودة
بعد خروجه من المنظمة ومن أهم عناصرها نذكر ما ٌلً:
تكالٌؾ شكاوى الزبائن ،تكالٌؾ إعادة البضاعة(المردودات) ،ضرائب ناتجة عن التؤخر عن األجل،
مكافؤة الضمان لتؽطٌة مسإولٌة المنتجات.4

 - 1جنان علً حمودي وحذام فالح النعٌمً ،دور الموازنة فً الرقابة على تكالٌؾ الجودة ،مجلة التقنً ،العدد،2
مجلد ،20جامعة هٌئة التعلٌم التقنً ،العراق ،2007،ص167
 - 2ثابت عبد الرحمان إدرٌس ،كفاءة وجودة الخدمات اللوجستٌة(مفاهٌم أساسٌة وطر ق القٌاس والتقٌٌم)،
الدار الجامعٌة ،مصر ،2006 ،ص356
 - 3عبد الستار محمد علً ،إدارة اإلنتاج والعملٌات ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن ،2000 ،ص513
 - 4رحال علً والهام ٌحٌاوي ،الالجودة تكلؾ باهضا ،مجلة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة ،العدد ،8جامعة باتنة،
الجزائر ،2003 ،ص204
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ه -التكالٌف الكلٌة :وهً التً تمثل مجموع التكالٌؾ السابقة الذكر:1
التكلفة الكلٌة= تكلفة الوقائٌة+تكلفة التقٌٌم+تكلفة الفشل الداخلً+تكلفة الفشل الخارجً.
والجدول التالً ٌوضح التكالٌؾ المرتبطة بالجودة.
جدول رقم( :)06التكالٌف المرتبطة بالجودة
التكالٌف التقٌٌم

التكالٌف الوقائٌة
 -هندسة الجودة

 -فحص واختبار المواد و األجزاء الجاهزة

 -التدرٌب على تحقٌق الجودة

 -صٌانة التجهٌزات ،الفحص واالختبار

 -الرقابة اإلحصائٌة على العملٌات

 -تقارٌر التدقٌق والمراجعة على جودة المنتج

 شهادات الجودة من الموردٌنتكالٌف الفشل الخارجً

تكالٌف الفشل الداخلً
 -توقؾ اإلنتاج الناتج عن العٌوب

-الدعاوي القانونٌة المقامة من المستهلكٌن أو

 -الضٌاع و الهدر

العمالء

 -صافً تكلفة الخردة لإلنتاج المعٌب

 -تكالٌؾ اإلصالح

 -تكالٌؾ إعادة التصنٌع

 مردودات المنتج المباع التزام سحب المنتج متطلبات الخدمةمطالب الضمانة تراجع المبٌعات وسمعة المنظمة وهامشربح الضائع

المصدر :من إعداد الباحث

 - 1ماجدة عبد اللطٌؾ التمٌمً ،مدى تؤثٌر تطبٌق معٌار six sigmaباستخدام البرامج المحسوبة على منحنى كلؾ
الفشل الداخلً والخارجً فً الشركات التصنٌعٌة ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،العدد ،73مجلد ،0كلٌة اإلدارة واالقتصاد،
جامعة المستنصرة ،العراق ،2008،ص.12
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 -3أهداف تطبٌق تكالٌف الجودة:
التكالٌؾ الوقائٌة الهدؾ منها تحسٌن الجودة من خالل تجنب رداءة المنتجات الناجمة أثناء
عملٌة اإلنتاج.
تكالٌؾ التقٌٌم الهدؾ منها إعطاء صورة عن تكالٌؾ الرقابة على الجودة الناجمة عن عملٌة الرقابة.
تكالٌؾ الفشل الداخلً الهدؾ منها بٌان قٌمة الخسارة الداخلٌة الناجمة عن المنتجات الردئٌة.
تكالٌؾ الفشل الخارجً الهدؾ منها إعطاء صورة عن الخسارة الخارجٌة الناجمة عن المنتجات
الردئٌة.1
مما سبق ٌمكن تلخٌص أهداؾ تكالٌؾ الجودة فً:
 ترجمة مشاكل الجودة إلى لؽة مشتركة لدى اإلدارة العلٌا من خالل لؽة النقود. تمثٌل مشاكل الجودة عدد المعٌبات التً تإثر على المدراء الذٌن ٌهتمون بشكل كبٌر باألداء المالً. تساعد تكالٌؾ الجودة اإلدارة لتقٌٌم أهمٌة مشاكل الجودة للوصول إلى فرص تخفٌض التكالٌؾ. -4العالقة بٌن مستوى الجودة وتكالٌفها(تكالٌف الجودة وتكالٌف التصمٌم):
- 1-4العالقة بٌن مستوى الجودة وتكالٌف الكلٌة للجودة
الشكل أدناه ٌوضح العالقة بٌن مستوى الجودة والتكالٌؾ الكلٌة إن مستوى األمثل للجودة ٌحصل عند
مستوى صفري العٌوب حٌث تكون تكالٌؾ الجودة الكلٌة أقل ما ٌمكن
ٌقصد بمستوى صفري العٌوب هو أن تكون مستوى جودة المنتجات

 100وٌحدث هذا

عندما تركز المنظمة جهودها على تكالٌؾ الوقاٌة والمنع حتى تخفٌض تكالٌؾ الفشل
كما ٌالحظ من الشكل أنه كلما اتجهت تكالٌؾ الفشل إلى االنخفاض كلما زاد تركز جهود
المنظمة على أنشطة الوقاٌة والمنع مقارنة بؤنشطة التقٌٌم الن التقٌٌم ٌكشؾ العٌوب فقط فً حٌن أن
الوقاٌة والمنع تتخلص منه كلٌا.2

 - 1فتح هللا ؼانم ،مدى استخدام اقتصادٌات الجودة  ،الملتقى العلمً الثانً حول الجودة الشاملة فً ظل إدارة المعرفة
وتكنولوجٌات المعلومات ،جامعة العلوم التطبٌقٌة ،كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة ،األردن27-26 ،أفرٌل، 2006 ،
ص9
 - 2محمد عٌشونً ،مفاهٌم أساسٌة عن ضبط الشامل للجودة وإدارة الجودة الشاملة ،ص 18
 ، www.hctmetr.logy.tripod.c omتارٌخ االطالع2008/11/08:
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شكل رقم( :)06العالقة بٌن مستوى الجودة وتكالٌف الكلٌة للجودة
التكالٌؾ الجودة الكلٌة

جيد100

المستوى األمثل للجودة

التكلفة
الوحدة
الواحدة
الجٌدة من
تكالٌؾ
الجودة

عيوب100

المصدر :مهند مجٌد طالب ،استعمال تقنٌتً التكلفة المستهدفة وإدارة بالجودة الشاملة لتحقٌق المٌزة التنافسٌة،
أطروحة دكتوراه(ؼٌر منشورة) ،قسم المحاسبة ،كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بؽداد ،العراق ،2010 ،ص.149

- 2 -4العالقة بٌن مستوى الجودة وتكالٌف التصمٌم:
الشكل أدناه ٌوضح العالقة بٌن مستوى الجودة وتكالٌؾ التصمٌم ونحصل على المستوى
األمثل لجودة التصمٌم إذا كان الفارق بٌن قٌمة الجودة وتكالٌفها أكبر ما ٌكون (القٌمة المضافة أو
أعظم ربح)عند هذا المستوى.
إن كلفة اإلنتاج تزداد بارتفاع مستوى الجودة وتكالٌؾ التصمٌم نتٌجة اعتماد على مواد أولٌة
ذات جودة عالٌة وأسالٌب إنتاج أكثر دقة وإطارات متخصصة وبمهارات عالٌة وكذلك آالت متطورة،
وهذا ٌإثر تؤثٌر مباشر على تكلفة المنتجات وبالتالً على سعرها ومقدار الربح والذي ٌإثر على
رؼبة المستهلك القتناء المنتجات

1

 - 1محمد عٌشونً ،مفاهٌم أساسٌة عن ضبط الشامل للجودة وإدارة الجودة الشاملة ،ص 18
 ،www.hctmetr.logy.tripod.c omتارٌخ االطالع2008/11/08:
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الشكل ر قم ( :)07العالقة بٌن مستوى الجودة والتكالٌف التصمٌم:
التكاليف

جودة التصهين
هستوى اإلستفادة لجودة التصهين

هستوى الجودة

المصدر :خضٌر كاظم حمود ،إدارة الجودة وخدمة العمالء ،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع

 ،عمان ،األردن،2002 ،

ص .78

المطلب الثالث :الرقابة على الجودة
 -1مفهوم الرقابة على الجودة:
ٌقصد بالرقابة على الجودة" أنها مجموع األنشطة المنفذة بهدؾ التؤكٌد من مطابقة خصائص
وصفات المنتوج مع تلك التً كانت محددة له مسبقا".1
كما تعرؾ الرقابة" بؤنها مجموعة من الخطوات المحددة مسبقا والتً تهدؾ إلى التؤكد من أن اإلنتاج
المتحقق ٌتطابق مع المواصفات والخصائص األساسٌة الموضوعة للمنتج".2
وتشمل عملٌة الرقابة على الجودة الرقابة على المدخالت قبل اإلنتاج وكذلك الرقابة على العملٌات
أثناء التشؽٌل والرقابة على المخرجات النهائٌة والرقابة على أداء المنتج والرقابة على تخزٌنه
وتسوٌقه واستخدامه بواسطة المستهلك وتحقٌق الرضا واإلشباع له.3

 - 1محمد ابدٌوي الحسٌن ،تخطٌط اإلنتاج ومراقبته ،دار المناه ج للنشر والتوزٌع ،عمان ،األردن ،2004،ص197
ٌ - 2وسؾ حجٌم الطائً وأخر ون ،نظم إدارة الجودة فً المنظمات اإلنتاجٌة والخدمٌة ،دار الٌازوري ،عمان،
األردن ،2009 ،ص103
 - 3حاسم مجٌد ،اإلدارة الحدٌثة فً التسوٌق-الوقت-الجودة ،مإسسة شباب الجامعة ،القاهرة ،2004 ،ص140
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كما تعر ؾ الرقابة على الجودة " بؤنها نظام فعال لتحقٌق التكامل بٌن الجهود التً تبذل لتطوٌر
وتحسٌن الجودة والذي ٌتحقق من تضافر جمٌع وحدات المنظمة بحٌث تكون قادرة على اإلنتاج
وتقدٌم الخدمة بالمستوى الذي ٌحقق الرضا الكامل والتام للمستفٌد".1
ٌرى الباحث أن الرقابة على الجودة " بؤنها نظام فعال لتحقٌق التكامل بٌن الجهود التً تبذل لتطوٌر
وتحسٌن الجودة والحفاظ علٌها وتكثٌؾ جهود المجموعات المختلفة ضمن منظمة معٌنة بحٌث تكفل
عملٌة التسوٌق واإلنتاج والخدمات على أعلى المستوٌات االقتصادٌة والتً تسمح بتحقٌق الرضا
الكامل للزبون".
هناك مجموعة من األنشطة واألسالٌب التً تستخدم فً مراقبة الجودة وأهمها:2
 المنع أو التقلٌل من المنتجات ؼٌر المطابقة للمواصفات اعتمادا على معلومة مراقبة الجودة. تحسٌن تكنولوجٌا العملٌات وكذلك تخطٌط وتصمٌم المنتج. استخدام معلومات التورٌد والموردٌن ألحكام المراقبة على مستوٌات جودة المنتج. مراجعة االحتٌاجات وجدولة العمل بحٌث ٌمكن تقوٌض المنتجات المعٌبة.أنواع الرقابة على الجودة:
هناك ثالثة أنواع للرقابة على الجودة وهً:3
 الرقابة األمامٌة على الجودة :وهً منع دخول المدخالت التً ال تتوفر على الشروط المطلوبة. الرقابة الحالٌة على الجودة :وهً رقابة خط اإلنتاج للعملٌات وخاصة لدى االنتقال إلى عملٌاتأخرى .وهً هامة الن تكلفة التنفٌذ ؼٌر السلٌم باهظة.
 الرقابة الخلفٌة على الجودة :وهً تتم بعد تصنٌع المنتجات للتؤكد من استٌفاءها للمواصفات ،وفًحال تم اكتشاؾ عٌب أوخطا تعاد إلصالحها أو الستبعادها.
 -2أهداف الرقابة على الجودة:
ٌمكن أن نحدد أألهداؾ الرئٌسٌة للرقابة على الجودة بما ٌلً:4
 -تقلٌص شكاوى المستهلكٌن من خالل السعً باستمرار فً تطوٌر وتحسًن الجودة

 - 1منال بنت عمار علً قادري ،مدى توفق برنامج اإلعداد التربوي مع معاٌٌر الجودة الشاملة وأهم صعوبات
التطبٌق فً كلٌة التربٌة بجامعة أم القرى من وجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،كلٌة
التربٌة ،قسم المناهج وطرق التدرٌس ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،العربٌة السعودٌة ،2007 ،ص41
 - 2نصر الدٌن حمدي سعٌد مدوخ ،مرجع سابق ،ص54
 - 3محمد عبد العال النعٌمً و آخرون ،ادارة الجودة المعاصرة(مقدمة فً إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج والعملٌات
والخدمات) ،دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع ،عمان ،االردن ، 2009 ،ص41
 - 4خضٌر كاظم حمود ،إدارة الجودة وخدمة العمالء ،مرجع سابق ،2002 ،ص. 107
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 -تخفٌض مردودات المبٌعات من خالل تحسٌن الجودة باستمرار واعتبا

ر التحسٌن رحلة دائمة

ومستمرة للمنظمة.
 تخفٌض تكالٌؾ الرقابة على الجودة والفحص للوحدة الواحدة. اعتبار الجودة مسإولٌة كافة األفراد العاملٌن فً المنظمة وإتاحة المجاالت الواسعة أمامهم فً اتخاذالقرارات التطورٌة والتحسٌن المستمر فً اإلنجاز.
 التركٌز على جودة األداء المحقق إذ أن سبل المطابقة بٌن المعاٌٌر التصحٌحٌة للمنتج واألداء الفعلًال ٌمكن أن ٌتحقق إال من خالل مواصلة العمل فً تحسٌن األداء من خالل الدورات التدرٌبٌة.
 -3مهام نظام الرقابة على الجودة:
ٌمكن تحدٌد أهم هذه المهام بما ٌلً:
 تحدٌد مستوٌات محددة لمتطلبات الجودة. تحدٌد العالقة بٌن خصائص البرامج أو الخدم ة وبٌن خصائص عملٌة اإلنتاج. تحدٌد االحتٌاجات من الموارد البشرٌة والمادٌة والمالٌة،والطرق الالزمة لقٌاس الجودة. قٌاس وتسجٌل الجودة.1 تصمٌم عملٌات تصحٌحٌة فً حالة انحراؾ الجودة الفعلٌة عن المعٌارٌة.ولتحقٌق هذه األهداؾ ٌمكن تصمٌم أنظمة فرعٌة متكاملة لنظام مراقبة الجودة وه ي:2
 نظام فرعً لمواصفات الجودة وتصمٌم المنتج. نظام فرعً لتخطٌط ومراقبة جودة المواد واألجزاء المستخدمة. نظام فرعً لتخطٌط ومراقبة عملٌة اإلنتاج. -4خصائص نظام الرقابة الجٌد
ٌجب مراعاة عدة اعتبارات ألي نظام رقابً جٌد ومنها:3
توفٌر التكالٌف :إن الهدؾ من الرقابة هو الحد من االنحراؾ عن الخطة وبالتالً الحد من التكالٌؾ
الضائعة.
توضٌح طرق التصحٌحٌ :جب أن ٌبٌن نظام الرقابً األخطاء قبل أو عند وقوعها.

 - 1أحمد سٌد مصطفى ومحمد مصٌلحً االنصاري ،برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطبٌقها فً المجال التربوي
قطر ،www.mmoe.edu.kw ،تارٌخ االطالع2008/06/26 :
 - 2أحمد سٌد مصطفى ،إدارة الجودة الشاملة واالٌزو(9000دلٌل علمً) ،جامعة الزقازٌق ،2001،ص73
 - 3مهدي صالح السامرائً ،إدارة الجودة الشاملة فً القطاعٌن اإلنتاجً والخدمً ،دار جرير ،عمان ،األردن،
 ،2006ص249
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الوضوح وسهولة الفهم :أي إن ٌراعً النظام مناسبته للنشاط من ناحٌة والعاملٌن على فهمه من
ناحٌة أخرى.
التوقٌت المناسب :إن الرقابة الجٌدة لٌست رقابة الحقة بل سابقة لوقوع األخطاء.
الموضوعٌة :أي اتصاؾ المعاٌٌر المستخدمة فً عملٌة الرقابة بصفة الموضوعٌة وؼٌر خاضعة
للعوامل الشخصٌة والتؤثٌرات الجانبٌة التً تحرفها عن ؼاٌتها.
الواقعٌة :أي اعتماد على معاٌٌر ٌمكن تحقٌقها.
المرونةٌ :جب أن ٌتصؾ النظام الرقابً بالمرونة التً تسهل له عملٌة التكٌٌؾ مع المتؽٌرات
المستجدة من حول التنظٌم.
الشمولٌ :نبؽً أن ال تقتصر الرقابة على رصد األخطاء واالنحرافات والمشكالت بل ٌتعدى ذلك إلى
رقابة األداء الجٌد والفعال والمتمٌز.
الصالحٌات :تمتلك فرق الرقابة الصالحٌات الكافٌة لتسهٌل أعمال الرقابة.
التنوعٌ :فضل أن تستخدم فرق الرقابة أسالٌب رقابٌة متنوعة وأن ال تعتم د على أسلوب واحد.
إشراك المنفذٌن فً تحدٌد معاٌٌر الرقابة :وذلك من أجل التؤكٌد من أنهم على دراٌة وفهم كاؾ بما
ٌتوقع منهم إنجازه.
التكرارٌ :جب أن ال تعتم د الرقابة على مالحظات أنٌة أو عابرة إلصدار أحكامها بل ٌنبؽً أن تكون
الحالة أو الظاهرة موضوع الرقابة تتسم بالتكرار.

المطلب الرابع :حلقات الجودة
تعد حلقات الجودة إحدى الطرق التً ٌتم من خاللها تطوٌر الجودة بمشاركة العاملٌن مما
ٌإثر اٌجابٌا على تطوٌر مهاراتهم وإبداعهم وكسب ثقتهم فً الوقت ذاته،كما أنها تإدي إلى زٌادة
تحفٌزهم للعمل وزٌادة وعٌهم بؤهمٌة الجودة.1

 - 1فٌصل بن محمد عمر الطس ،أراء المعلمٌن نحو تطبٌق معاٌٌر الجودة الشاملة فً تدرٌس مادة المكتبة والبحث
بالمرحلة الثانوٌة بمدٌنة جدة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،كلٌة التربٌة ،قسم المناهج وطرق التدرٌس ،جامعة أم
القرى ،العربٌة السعودٌة ،2008 ،ص34
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 -1لمحة التارٌخٌة لفكرة حلقات الجودة:
ترجع فكرة أسلوب حلقات الجودة الذي ٌسعى إلى تحسٌن كل من الجودة واإلنتاجٌة إلى عام 1961
عندما اقترح أستاذ الهندسة فً جامعة طوكٌو كارواشٌكاوا  Kaoru Ishikawaوبمساندة من النقابة
الٌابانٌة للعلماء المهندسٌن تكوٌن مجموعات صؽٌرة من العاملٌن مهمتها أن تقوم بالتعرؾ على
المشكالت المتعلقة بمجال عملهم .وقد استمد اشٌكاوا مقترحه هذا من خالل مصدرٌن:
أولهما :اطالعه على مإلفات بعض الكتاب األمرٌكٌٌن المشهورٌن فً مجال التنظٌم والسلوك
اإلنسانً مثل لٌكارت Likertو ماسلوا.Maslow
وثانٌهما :الثقافة الٌابانٌة التً تشجع على العمل الجماعً.
وقد ساعد تطبٌق مقترح اشٌكاوا اهتمام الحكومة الٌابانٌة والمنظمات المالٌة والصناعٌة بعد الحرب
العالمٌة الثانٌة بالجودة حٌث كانت المنتجات الٌابانٌة فً تلك الحقبة تعانً من مستوى جودتها
المتدنً .لقد وجد مقترح اشٌكاوا األرضٌة الخصبة لتكوٌن ما ٌسمى بحلقات الرقابة على الجودة
والذي أصبح ٌطلق علٌه حلقات الجودة .أما التطبٌق العملً لحلقات الجودة فً المإسسات الٌابانٌة
قد بدا بعد سنة من ظهور الفكرة أي فً سنة  .1962وقد بدأ أسلوب حلقات الجودة فً الٌابان بعدد
بسٌط من األعضاء ثم بعد ذلك بدا فً االزدٌاد بؤعداد كبٌرة ومن ثم بدأ أسلوب حلقات الجودة ٌنتشر
فً الدول األخرى ومن بٌنها أمرٌكا.1
 -2ظهور حلقات الجودة:
طبقت حلقات الجودة فً بعض المنظمات الصناعٌة األمرٌكٌة فً نهاٌة الستٌنٌات وركزت على
برامج تحسٌن ظروؾ العمل حٌث اهتموا بالعمل الجماعً والنواحً السلوكٌة التً ترفع من معنوٌات
العاملٌن .إن االستخدام الحقٌقً لفكرة حلقات الجودة بدا عند زٌارة مجموعة من مدٌري وحدة إنتاج
كالٌفورنً إلى الٌابان عام  1973لتعرؾ على كٌفٌة ممارسة تلك الفكرة وكان
ا
الصوارٌخ فً والٌة
نجاح حلٌؾ هذه الفكرة ،كما تم استخدامها فً بعض المنظمات الخدمٌة مثل المستشفٌات والمدارس
فً عام.21977

 - 1خالد منصور الشعٌبً ،حلقات الجودة (استخدامها وفوائدها ومشاكل تطبٌقها) ،مجلة الملك عبد العزٌز لالقتصاد
واإلدارة ،المجلد السادس عشر ،العدد األول ،العربٌة السعودٌة ،2002 ،ص42
 - 2مامون درادكة وطارق شلبً ،الجودة فً المنظمات الحدٌثة ،الجودة فً المنظمات الحدٌثة ،دار الصفاء للنشر
والتوزيع ،عمان ،األردن ، 2002 ،ص65
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 -3مفهوم حلقات الجودة:
حلقة الجودة " هً مجموعة من العاملٌن ٌلتقون بشكل منتظم لحل مشاكل المتعلقة بجودة
المنتج والعمل على تحسٌنها 1تتكون كل منها من مجموعة صؽٌرة من العاملٌن(من

12-3عامال)

*

ٌدٌرها وٌوجهها أحد العاملٌن ،الذي ٌقوم بتدرٌب أعضاء المجموعة على الطرق األساسٌة لحل
المشكالت".2
كما تعرؾ حلقات الجودة " بؤنها فرق صؽٌرة من العمال المتطوعٌن ٌجتمعون بقٌادة قائد الفرٌق من
اجل المساهمة فً حل مشكالت الجودة على مستوى مجال عملهم".3
 -4خطوات إنشاء حلقات الجودة:
تتمثل خطوات إنشاء حلقات الجودة فً ما ٌلً:4
ا -التخطٌط إلنشاء حلقات الجودة :تقوم اإلدارة العلٌا باتخاذ القرارات الفنٌة الخاصة بعملٌة إنشاء
الحلقات وعادة ما تستؽرق العملٌة مدة شهر ،وتتضمن القٌام بما ٌلً:
 اختٌار المستشار الخارجً الذي ٌقوم بمساعدة اإلدارة العلٌا بإدخال نظام الحلقات بالمنظمة. تشكٌل لجنة من داخل المنظمة لإلشراؾ على هذا النظام وٌترأس اللجنة أحد أعضاء اإلدارة العلٌا. تكوٌن األجهزة اإلدارٌة التً تساعد الحلقات فً تحقٌق أعمالها كاألدوات والمرافق والسكرتارٌا.ب -اإلعداد والتدرٌب :فً هذه الخطوة ٌلتقً منسقً المجموعات واللجنة المتخصصة مع الخبٌر
الخارجً الذي ٌقوم بشرح الفلسفة الرئٌسٌة التً تقوم علٌها فكرة الحلقات وبعد ذلك تتم مجموعة من
اللقاءات بٌن الخبٌر وكل من المتدربٌن المرتقبٌن لتعرٌفهم بفلسفة الحلقات وطرق عملها وبعد ذلك
تخصص عدة أٌام لتعلٌم المتدربٌن المرتقبٌن باألسالٌب الفنٌة التً تستخدم أثناء النقاش داخل الحلقات
وكٌفٌة حل المشاكل من خالل العمل المنظم .وٌشمل التدرٌب جمٌع عناصر الحلقة وتستخدم المنظمة
خبراء التدرٌب المنسقٌن والقادة ،وٌتدرب أعضاء الحلقات من قبل قادة الحلقات أو بع ض المنسقٌن،
كما ٌشم ل التدرٌب مفاهٌم الحلقات وكٌفٌة العمل بها واألسالٌب الفعالة فً تقوٌة بنا فرق العمل.

* -إن هذا العدد ؼٌر متفق علٌه فمن المفكرٌن من ٌحدده بـ( )10-5و ()10-3
 - 1حسن جبر علون ،دور حلقات الجودة فً التؽٌٌر المنظمً ،مجلة كلٌة اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادٌة،
العدد ،5المجلد ،286كلٌة اإلدارة واالقتصاد ،جامعة نابل ،العراق ،2011 ،ص09
 - 2نعمة عبد الرإوؾ عبد الهادي منصور ،تصور مقترح لتوظٌؾ مبادئ إدارة الجودة الشاملة فً المدارس الثانوٌة
بمحافظات ؼزة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،عمادة الدراسات العلٌا ،كلٌة التربٌة ،قسم أصول التربٌة ،الجامعة
اإلسالمٌة ؼزة ،فلسطٌن ،2005،ص107
3
- Françoise chevalier,cercles de qualité et changement rganisationnel,gestion,paris,édition
 - 4مامون دراركة وطارق شبلً ،الجودة فً المنظمات الحدٌثة ،مرجع سابق ،ص166
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ج -العضوٌة :تبدأ هذه الخطوة بلقاءات ودٌة ؼٌر رسمٌة ٌسودها جو من األلفة بٌن مدٌري األقسام
والعاملٌن وقادة منسقً الحلقات وتعطً هذه اللقاءات فرصة للحدٌث والحوار حول أهمٌة المشاركة
فً اتخاذ القرارات وتقدٌم األفكار من قبل الجمٌع سواء كان الفرد عضوا فً الحلقات أم ال ،ثم بعد
ذلك ٌلتقى قادة المجموعات مع كل موظؾ على حدى لٌحدد رؼبته فً العضوٌة وٌقدم له كتٌب
تتضمن فلسفة وفكرة حلقات الجودة وطرٌقة عملها ،وهذه الخطوة تؤخذ فترة طوٌلة نسبٌا تصل إلى
ثمانٌة أسابٌع.
طرٌقة العمل تكون بصورة ؼٌر رسمٌة أي عن طرٌق الرؼبة والتطوع فً العمل داخل الحلقات لذا
فانه ٌستؽرق مدة زمنٌة طوٌلة.
رئٌسً وهً:1
ة
 - 5كٌفٌة عمل حلقات الجودة :حلقات الجودة تمر بؤربعة مراحل
ا-تحدٌد المشكلة :إن تحدٌد المشكلة ٌمكن إن ٌؤتً من قبل اإلدارة أومن مصدر أخر داخل المنظمة
أو خارجها وكلما كان عدد المشاكل كبٌر كلما كانت الفرصة أكبر الختٌار مشكلة لها أهمٌتها لٌتم
وضع حلولها.
ب -اختٌار المشكلة :من خاللها ٌتم اختٌار المشكلة التً تواجه المنظمة والتً ٌتطلب وضع حل
عاجل لها .وباختٌار المشكلة ٌصبح أفراد الحلقة فً موقؾ ٌسمح لهم ببداٌة تنفٌذ البرنامج.
ج -تحلٌل المشكلة :فً هذه المرحلة ٌبدأ أعضاء الحلقة بتحلٌلها وهنا ٌتطلب األمر ضرورة إلمامهم
باألسالٌب المختلفة لحل المشاكل ،وقد تكو ن األسالٌب المطبقة داخل المنظمة ؼٌر كافٌة فً التوصل
إلى حلول اٌجابٌة ولذا ٌقر ر المسهل االستعانة ببعض االستشارات الخارجٌة تكون لدٌه الخبرة ،فعدم
إشراك جمٌع األعضاء فً وضع حل للمشكلة ٌفقد برنامج الحلقات الجودة الركن األساسً لنجاحها.
د -اقتراح الحل :هذه العملٌة تؤتً بعد عملٌة تحلٌل المشكلة وذلك بحضور طبقة اإلدارة العلٌا إلى
مكان انعقاد الحلقة وشر ح المشكلة التً تم تحدٌدها والحلول المقترحة التً تم التوصل إلٌها ومدى
مساهمة الحلول فً تخفٌض التكلفة وتحقٌق األهداؾ التً تسعى المنظمة لتحقٌقها .وعندئذ تقوم
اإلدارة بمراجعة الحلول المقدمة ،وعند الموافقة على الحل ٌتم اتخاذ القرارات لتنفٌذه أما فً حالة الر
فض ٌقوم ممثلً اإلدارة باالعتذار عن الحضور اجتماع الحلقة القادم مع توضٌح األسباب وراء
ذالك.و الشكل التالً ٌبٌن الطرٌقة التً تعمل بها حلقات الجودة.

النهض العربٌة،
ة
 - 1توفٌق محمد عبد المحسن ،تخطٌط ومراقبة جودة المنتجات مدخل إدارة الجودة الشاملة ،دار
 ،1999ص97
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شكل رقم( :)08طرٌقة عمل حلقات الجودة.
تحدٌد المشكلة
(راي أ فراد)

اختٌار المشكلة
األعضاء فقط

ل

معلومات من
جهات استشارٌة

تحلٌل الهشكمة وإعادة حمها

قرار اإلدارة

(األعضاء فقط)
توصٌات بالحل
(األعضاء فقط)

تطبٌق الحل
(األعضاء كمها أهكو ذلك)

مصدر :توفٌق محمد عبد المحسن ،تخطٌط ومراقبة جودة المنتجات مدخل إدارة الجودة الشاملة ،دار النهض
العربٌة ،بٌروت ،1999 ،ص98

 -6أهداف وأهمٌة حلقات الجودة :تسعى المنظمات الصناعٌة والخدمٌة إلى تحقٌق مجموعة من
األهداؾ عند تبنٌها حلقات الجودة وهً:
زٌادة اإلنتاجٌة.
تحسٌن الجودة وتقلٌل األخطار.
زٌادة كفاءة فرق العمل.
زٌادة دوافع العاملٌن.
تحسٌن االتصاالت داخل المنظمة.
منع المشكالت التً ٌمكن أن تحدث فً المنظمة.
مواجهة الحاالت الطارئة كالكوارث التً تواجه المنظمة.1

 - 1محفوظ حمدون الصواؾ وآخرون ،استثمار الموارد البشرٌة للشركات الصناعٌة فً العمل التطوعً فً حالة
الكوارث نموذج مقترح باعتماد أسلوب حلقات الجودة ،مجلة تنمٌة الرافدٌن،العدد ،106المجلد،34كلٌة اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراق ،2012 ،ص36
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تتمثل أهمٌة حلقات الجودة فً:1
 استؽالل القدرات والمواهب البشرٌة بالمنظمة عن طرٌق تقدٌم مزٌد من المهام المتسمة بالتحديوالتسوٌق والتنوع ،والتً تظهر إبداع العاملٌن وتحقٌق قدر اتهم ومواهبهم.
 تنمٌة أداء المشرفٌن على جمٌع المستوٌات اإلدارٌة وإبراز السمة القٌادٌة لهم. بناء الثقة ما بٌن أعضاء التنظٌم فً كافة المستوٌات. بحصول العاملٌن على قسط أكبر من الشعور بالمشاركة فً العمل والرقابة علٌه من خالل حلقاتالجودةٌ ،زداد والإهم تجاه المنظمة وأهدافها.
 تعمل حلقات الجودة على تفرغ المدٌرٌن إلى أعمالهم األساسٌة بدال من انشؽالهم فً بعض المشاكلالتً تخص العاملٌن.
 تعمل حلقات الجودة على تؽٌٌر مناخ المنظمة من حٌث خلق نوع من الملكٌة المشتركة ألهدافها،وإٌجاد نوع من االلتزام من جانب القوى العالة بها ،وتحقٌق االتصال فً االتجاهٌن.
والجدول التالً ٌلخص فوائد حلقات الجودة.

 - 1فرٌد عبد الفتاح زٌن الدٌن ،فن اإلدارة الٌابانٌة ،حلقات الجودة المفهوم والتطبٌق ،دار الكتب المصرٌة للنشر،
القاهرة ،1998 ،ص104
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جدول ر قم( :)07فوائد حلقات الجودة
بالنسبة للمنظمة
1

2

3

4

بالنسبة للعاملون

تحسٌن االتصاالت من خالل مشاركة

ر فع معنوٌات العاملٌن من خالل مشار كتهم

العاملٌن

فً جمٌع أنشطة المنظمة

تحسٌن مستوٌات إنجاز األداء وتطوٌر جودة

زٌادة الرضا الوظٌفً للعاملٌن من خالل

الخدمة المقدمة

إشباع رؼباتهم الوظٌفٌة فً المنظمة

ر فع الحواجز التنظٌمً

ة بٌن اإلدارة

االعتراؾ بؤدائهم المتمٌز الذي ٌحظى بتقدٌر

والعاملٌن بقصد تحقٌق األهداؾ

عال من اإلدارة

حل المشاكل التً تواجه العمل من جذورها

زٌادة احتماالت األعمال اإلبداعٌة والخالقة

وحسب األولوٌة
5

إعطاء فرصة لظهور قٌادات إدارٌة كفإ ة

تكوٌن عالقات عمل ؼٌر رسمٌة بشكل أفضل

وفاعلة فً تحقٌق أهداؾ المنظمة

ٌحكمها التعاون االجتماعً

المصدر :قاسم ناٌؾ علوان المحٌاوي ،إدارة الجودة فً الخدمة مفاهٌم وعملٌات وتطبٌقات ،دار الشروق ،عمان
األردن ،2006 ،ص251

 -7عوامل فشل والنجاح فً حلقات الجودة:
 1-7عوامل فشل حلقات الجودةٌ :لخص دٌسلر(  )Desslerمجموعة من المشكالت التً واجهت
أسلوب حلقات الجودة ومنعت تلك الحلقات من تحقٌق أهدافها ومن أهم هذه المشكالت ما ٌلً:1
 نقص لدى العاملٌن فً تفهم أسلوب الحلقات حٌث ٌشعرو ن بؤن برامج حلقات الجودة ما هً إالكباقً البرامج التً تتبناها اإلدارة من أجل زٌادة اإلنتاجٌة.
 تجاهل اإلدارة لمقترحات العاملٌن التً ٌقدمونها فً حلقاتهم. قٌام أفراد الحلقة بالتصدي لمشاكل من الصعب حلها . -انعقاد الحلقات فً أوقات ؼٌر مالئمة.

 - 1فهد بن زٌد الدعجانً ،مدى إمكانٌة تطبٌق الجودة الشاملة فً إدارة الوافدٌن بجوازات منطقة الرٌاض ،رسالة
ماجستٌر ؼٌر منشورة ،جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة ،كلٌة الدراسات العلٌا ،قسم العلوم اإلدارٌة ،الرٌاض،
العربٌة السعودٌة ،2005-2004 ،ص28
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 2-7عوامل نجاح حلقات الجودةٌ :مكن تحدٌدها فما ٌلً:1
 لتؤكد أن كل فرد فً المجموعة قد فهم طبٌعة التزامه نحو المجموعة وفً مرحلة مبكرة قبل تنفٌذالبرنامج.
 تصمٌم المنتوج وفق معاٌٌر قٌاسٌة منظمة تكون موضع التطبٌق. التؤكد من أن هناك التزام من قبل كافة المستوٌات اإلدارٌة وكذلك من وجود موجه أو قائ د لتلكالمجموعات ٌرتبط مع كافة القادة اآلخرٌن لٌعملوا على تحقٌق الهدؾ العام للمنظمة.
 تعٌٌن مدرب ٌدعم وٌنمً قدرات القادة لحلقات الجودة. التؤكد من كل مدرب قد حصل على برنامجه التدرٌبً. التؤكد من دعم اإلدارة العلٌا لحلقات الجودة. التؤكد من التزام المدراء لهذا المدخل وأن ٌوفروا الوقت المناسب اللتقاء األعضاء فً حلقات الجودةبشكل منتظم.
 التؤكد على أن كل المقترحات قد تم عرضها على الحلقة وأن تلك المقترحات التً تم ترشٌحهاللتنفٌذ قد تم تنفٌذها فعال.
 -8نتائج حلقات الجودة فً الواقع العملً:
أسفر تطبٌق برنامج حلقات الجودة بتحقٌق نتائج متعددة للمنظمات والدول التً تبنت مثل هذا
البرنامج فعلى سبٌل المثال بدأت شعبة كولنز لنظم نقل الحركة التابعة لمنظمة(ركول)الدولٌة برنامج
حلقات الجودة فً عام  1981وحققت من تطبٌقه النتائج التالٌة:
 تصمٌم نظام إضاءة جدٌد فً إحدى الوحدات التابعة للشعبة وذلك لتحسٌن جودة المنتجات. -تحقٌق وفرات فً التكلفة فً إحدى اإلدارات قدرت بمبلػ

 52000دوالر أمرٌكً من خالل

التخفٌض الواضح فً عدد مرات صرؾ المواد المخزنة ذات األولوٌة.
 أدى التنبإ الدقٌق بحجم أعباء العمل وبؤوقات العمل خارج أوقات الدوام الرسمً فً إحدى الوحداتالتابعة للشعبة إلى تحسٌن استؽالل القوى العاملة فٌها.
 -انخفاض فً نسبة الؽٌاب فً إحدى الوحدات التابعة للشعبة من

 %8إلى  %2.5وذلك نتٌجة

تحسٌن عالقات العمل.
 تحسٌن مستوى االستفادة من النظام الضرٌبً. -تطوٌر برامج تدرٌبٌة تهدؾ إلى حسن استعمال التجهٌزات المستخدمة حالٌا فً الشعبة

 - 1خضٌر كاظم حمود ،إدارة الجودة الشاملة ،دارا لمسٌرة للنشر والتوزٌع ،عمان ،األردن ،2000 ،ص141
84

مفاهٌم أساسٌة حول الجودة الشاملة

الفصل الثانً

 إعادة تصمٌم وحدة العمل. تطوٌر نظام جدٌد للمساندة الهندسٌة ٌرمً إلى رفع المقدرة على التصمٌم الهندسً وزٌادة الوقتالمتاح العاملٌن فً مجال البحث والتطوٌر.
ولقد تم التوصل إلى نتائج اٌجابٌة متعددة فً كثٌر من المنظمات األخرى لٌس فقط فً أمرٌكا والٌابان
بل فً العدٌد من البلدان األخرى ،ففً الهند ٌصرح مدٌر اس.ار.اوب  As.ar.aopلٌس لدي شك فً
أن هذه المسٌرة سوؾ تزدهر فً هذه البالد بشكل سرٌع ،فقد أضحت مساهمتها فً إثراء ثقافة
العمل المإدٌة إلى تحسٌن مستوى األداء العام ألي منظمة ظاهرة للعٌان أكثر فاكثر.
و فً البرازٌل ٌقول اولق قرشنر  olqorshenrلقد أثبتت حلقات مراقبة الجودة أنها وسٌلة إدارٌة
فرٌدة تسعى إلى التنسٌق مابٌن جهود العاملٌن وفعالٌتهم بما ٌعود بالنفع على المنظمة.1

المطلب الخامس :تأكٌد الجودة(ضمان الجودة)
الهدؾ من استخدام نظام تؤكٌد الجودة هو توفٌر إثبات أنه ٌتم الحصول على المستوى األمثل
للجودة ،فً كل مر احل دورة جودة المنتوج.2
 -1مفهوم تأكٌد الجودة ٌ :قصد بتؤكٌد الجودة"جمٌع اإلجراءات التخطٌطٌة والتنظٌمٌة الالزمة
إلكساب الثقة الكافٌة بؤن المنتج سٌفً بمتطلبات المستهلك ،وٌشمل تؤكٌد الجودة التحقق من أن الجودة
الفعلٌة هً الجودة المطلوبة".3
و ٌعرؾ تؤكٌد الجودة أٌضا" بؤنها منع وقوع األخطاء و الوقاٌة من حدوث مشاكل فً الجودة من
خالل نشاطات مخططة ومنظمة .وبناء علٌه ،فالتركٌز على الجودة لم ٌعد على المنتج النهائً فقط بل
على العملٌات اإلنتاجٌة أٌضا.4
و أهم ما ٌمٌز مدخل توكٌد الجودة ما ٌلً:5
 وجود رسالة للمنظمة تهدؾ إلى تحقٌق الجودة. تعزٌز معلومات اإلدارة وهٌمنتها. وضوح اإلجراءات التً تبٌن كٌفٌة انجاز العمل. - 1توفٌق محمد محسن ،مرجع سابق ،ص114
ي وزارات السلطة الوطنٌة فً قطاع ؼزة ،رسالة
 - 2أٌمن عبد الفتاح محمود الدقً ،واقع إدارة الجودة الشاملة ؾ
ماجستٌر ؼٌر منشورة  ،عمادة الدراسات العلٌا ،كلٌة التجارة ،قسم إدارة األعمال ،الجامعة اإلسالمٌة ؼزة ،فلسطٌن،
 ،2006ص51
 - 3محمد عٌشونً ،مفاهٌم أساسٌة عن الضبط الشامل للجودة وإدارة الجودة الشاملة ،ص 12
 ،www.hctmetralogy.tripod.c omتارٌخ االطالع2008/11/08:
 - 4محفوظ احمد جودة ،إدارة الجودة الشاملة فً أجهزة الشرطة العامة ،المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،القاهرة،
 ،2008ص8
 - 5نصر الدٌن حمدي سعٌد مدوخ ،مرجع سابق ،ص51
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 قٌاس األداء بدقة من خالل معاٌٌر األداء الجٌد. وجود إجراءات تصحٌحٌة ،ونظام مراجعة لمراقبة العمل وتطوٌره.وقد أشار كثٌر من الدارسٌن والباحثٌن إلى أن نظام تؤكٌد الجودة ٌشتمل:1
 العملٌات التصنٌعٌة والتقنٌات المستخدمة. المكونات أو المواد األولٌة وضرورة إخضاعها لنظام الجودة المتعارؾ علٌه واعتبار أن أي تؽٌٌرومهما كان بسٌطا فً المكونات قد ٌكون له تؤثٌر كبٌر على الجودة.
 نسب المكونات وطرٌقة اإلعداد. اآلالت والمعدات واألسالٌب والطرق المستعملة. البٌئة والمبانً والخدمات والصٌانة الدورٌة للمبانً والمعدات. كفاءة العاملٌن فً اإلنتاج. أخذ عٌنات المنتج بالطرق اإلحصائٌة.تسجٌل البٌانات ومعالجتها. القدرة التخزٌنٌة والمحافظة على عمر المنتج. -2أهداف تأكٌد الجودة:
تهدؾ أنشطة تؤكٌد الجودة إلى:
 وضع أهداؾ لسٌاسة الجودة ومتابعة تنفٌذها من منظور شامل. تصمٌم مخصصات(موازنات) لمراقبة الجودة ومتابعة األداء على ضوئها. تحسٌن الجودة وزٌادة اإلنتاجٌة وخفض التكلفة ،كؤهداؾ متكاملة. تقٌٌم نظام مراقبة الجودة من حٌث فاعلٌته وتكلفته. تقلٌل المخاطر المترتبة على انخفاض الثقة بالمنتج أو االعتما د علٌه والمسإولٌة القانونٌة المترتبةعلى ذالك.2
 منع وقوع األخطاء. -تصمٌم العملٌات ومراقبتها وذلك بالتركٌز على مصادر األنشطة.3

 -1فتحً احمد ٌحًٌ العالم ،نظام الجودة الشاملة والمواصفات العالمٌة(دراسة علمٌة وتطبٌقٌة) ،دار الٌازوري ،عمان،
األردن ،2009 ،ص31
 - 2أحمد سٌد مصطفى ،إدارة الجودة الشاملة واالٌزو( 9000دلٌل علمً) ،مرجع سابق ،ص70
 - 3فرٌد عبد الفتاح زٌن الدٌن ،تخطٌط ومراقبة اإلنتاج(مدخل إدارة الجودة) ،جامعة الزقازٌق ،1997 ،ص485
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المبحث الثانً :مدخل إلى الجودة الشاملة
أصبحت الجودة الشاملة تحتل مكانة هام ة وأساسٌة فً المنظمات فهً أحد أهم الشراٌٌن
الحٌوٌة التً تراهن علٌها المنظمات فً وضع استراتٌجٌاتها واآللٌات الهادفة لتحقٌق أهدافها من
خالل كسب رضا عمالئه ا ووالئهم سواء الحالًٌن أو المرتقبًن والمحا فظ ة علٌهم من خالل معرفة
نتائج جودة الخدمات المقدمة والمدركة لدى زبائنها ومدى تؤثٌر ذلك على رضاهم.
إن موضوع الجودة الشاملة لم ٌقتصر على الجانب االقتصادي فقط ولكنه امتدا إلى مختلؾ الجوانب
السٌاسٌة والثقافٌة واالجتماعٌة وؼٌر ها من مجاالت الحٌاة.

المطلب األول :اإلطار المفاهٌمً للجودة الشاملة
 -1تعرٌف الجودة الشاملة:
إن مفهوم الجودة الشاملة ٌحمل معان كثٌرة بالنسبة لعدٌد من الباحثٌن حٌث أن لكل باحث فً
هذا المجال مفهوم خاص وحسب موقعه من حٌث العمل المناط به ،إال أنه ٌمكن تقدٌم التعارٌؾ التالٌة
للجودة الشاملة:
ٌعرؾ السقاؾ عبدا هلل حامد الجودة الشاملة بؤنها " التحسٌن المستمر للعملٌات اإلدارٌة وذلك
بمراجعتها وتحلٌلها والبحث عن الوسائل والطرق لرفع مستوى األداء وتقلٌل الوقت إلنجازها
باستبعاد المهام والوظائؾ عدٌمة الفائدة وعند الضرورة للعمٌل أوالعملٌة وذلك لتخفٌض التكلفة ورفع
مستوى الجودة ،مستهدفٌن فً جمٌع مراحل التحسٌن متطلبات واحتٌاجات العمٌل".1
وتعرؾ الفتالوي سهٌلة محسن كاظم الجودة الشاملة بؤنها " السعً لتحقٌق أقصى األداء،والسعً
للتؤثٌر فً العناصر التي ٌصعب السٌطرة علٌها بصورة مباشرة من خالل مجموعة من المعاٌٌر
واالجراءات".

2

وٌعرؾ عبد الرحمان توفٌق الجودة الشاملة بؤنها " مدخل استراتٌجً إلنتاج أفضل منتج أو خدم ة
ممكنة ،وذلك من خالل االبتكار المستم ر ،وأن الجودة الشاملة ال تركز على جانب اإلنتاج فقط ،وإنما
تركز على جمٌع األنشطة وعلى العمل كفرٌق واحد داخل المنظمة لتحسٌن الجودة".3

 - 1فهد بن زٌد الدعجانً ،مرجع سابق ،ص10
 - 2خالد بن سعٌد بن أحمد الحربً ،مرجع سابق ،ص23
 - 3جمٌل جابر عالونة ومحمد أحمد تاللوة ،مدى تطبٌق معاٌٌر إدارة الجودة الشاملة فً البنوك العامة فً فلسطٌن
 www.zpu.edu.jeتارٌخ االطالع 2008/09/09:
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وٌعرؾ اٌشكاوا( )Ishikawaالجودة الشاملة بؤنها " تتضمن جودة المنتوج والخدمة ،وجودة طرٌقة
األداء ،وجودة المعلومات ،وجودة العملٌة اإلنتاجٌة ،وجودة أماكن العمل وجودة األفراد(بما فٌهم
العاملٌن والمهندسٌن والمدٌرٌن بكل مستوٌاتهم اإلشرافٌة) ،أضؾ إلى ذلك جودة النظام والنظم
الفرعٌة ،وجودة المنظمة ككل،وجودة األهداؾ الموضوعة.1
وٌعرؾ المناصٌر علً فالح الجودة الشاملة بؤنها " جمٌع الوظائؾ التً ٌقوم بها األفراد فً جمٌع
المستوٌات اإلدارٌة فً التنظٌم ،منذ البدء فً اإلنتاج(سواء سلعة أو خدمة)حتى االنتهاء منه ،وتدعً
بالجودة الشاملة لتؤثٌرها على كل شً فً المنظمة ،وشمولها كل فرد فً التنظٌم من أعلى الهرم
اإلداري حتى أسفله.2
وٌعرؾ دٌفٌس ،ب واست برنهام )(Davis,B. West Burnhamالجودة الشاملة بؤنها " أسلوب
أو نظام إداري ٌهدؾ إلى زٌادة فاعلٌة األداء واإلنتاج من خالل تطوٌر وتحسٌن العملٌات والنظام
القائم والمكون من مدخالت وسلسلة خطوات ،ومخرجات مستخدما أسلوبا علمٌا ممٌزا ،بحٌث ٌتم
ذلك بمشاركة جمٌع العاملٌن فً المنظمة بهدؾ تحقٌق رؼبات ومتطلبات المنتفعٌن سواء الداخلٌٌن أو
الخارجٌٌن".3
من التعارٌف السابقة نستنتج ما ٌلً:
 أن الجودة الشاملة هً فلسفة إدارٌة تركز على منع حدوث مشاكل الجودة قبل حدوثها وأثناء عملٌةالتنفٌذ ولٌس االنتظار حتى ٌتم تقٌٌم الجودة فٌما بعد.
 أن الجودة الشاملة ال ترك ز على اإلنتاج فقط وإنما تركز على جمً ع األنشطة من اجل تحسٌنالجودة.
 ترتكز الجودة الشاملة على تطوٌر المنتجات والخدمات وتحسٌن األداء فً العمل وٌتطلب تطبٌقاالتزاما كامال من جمٌع األفراد فً المنظمة والسعً إلٌجاد بٌئة مناسبة ٌسعى فٌها جمٌع العاملٌن إلى
تحسٌن الجودة باستمرار.
 أن الجودة الشاملة هً تعاون وجهد مستمرٌن وعلى كافة المستوٌات اإلدارٌة. أن الجودة الشاملة تتحقق من خالل التحسن المستمر التدرٌجً والمتواصل فً أداء العاملٌن.تلبً رؼبات المستهلكٌن من خالل التحسٌن المستمر للمنظم ة .
 -أن الجودة الشاملة تعمل على ة

لمعرؾ ،مصر ،1995 ،ص65
ة
 -1محمد توفٌق ماضً ،إدارة الجودة مدخل النظام متكامل ،دارا
 - 2أٌمن عبد الفتاح محمود الدقً ،مرجع سابق ،ص8
 - 3مهدي بن احمد الطاهر ،أثر نظام ضمان الجودة التعلٌمٌة فً تنمٌة قدرات التفكٌر أالبتكاري وزٌادة التحصٌل
الدراسً لدى طالب الصؾ األول متوسط بمدٌنة سٌهات بالمنطقة الشرقٌة ،أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة ،كلٌة
التربٌة ،قسم علم النفس ،جامعة أم القرى ،العربٌة السعودٌة ،2008 ،ص35
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 أن الجودة الشاملة البد وان تكون مبتؽى جمٌع العاملٌن.مما سبق ٌمكن اقتراح التعرٌؾ التالً للجودة الشاملة:
أن الجودة الشاملة هً فلسفة إدارٌة تهدؾ إلى تلبٌة رؼبات المستهلكٌن بشكل مستمر وذلك من خالل
التحسٌن المستمر للمنظمة ،وأن الجودة الشاملة ال ترك ز على اإلنتاج فقط وإنما تركز على جمً ع
األنشطة وبمشاركة كل العاملٌن فً المنظمة من اجل تحسٌن الجودة".
 -2أسباب االهتمام بالجودة الشاملة:
قد تضافرت العدٌد من العوامل التً أدت إلى االهتمام بالجودة الشاملة وهً:
 زٌادة شدة المنافسة بٌن المنظمات وما ترتب علٌه من ضرورة إنتاج أفضل السلع وبؤقل األسعار.و حتى تستطٌع المنظمات أن تثبت نفسها فً السوق التنافسً كان علٌها أن تطبق الجودة الشاملة على
السلع والخدمات التً تقدمها لعمالئها.
 زٌادة التنافس على الصعٌد العالمً :فقد أدت العولمة إلى انتقال التنافس من الصعٌد المحلً إلىالصعٌد العالمً ،وهذا األمر زاد من مسإولٌات المنظمات فً تطبٌق الجودة الشاملة.
 ازدٌاد االتجاه نحو الخوصصة.1وٌضٌؾ علً السلمً أسباب أخرى لالهتمام بالجودة الشاملة وهً:2
الحدٌث جعلت الجودة الشاملة أمرا ممكنا مما ال ٌستساغ معه ممارسة
ة
 التطورات التقنٌة والعلمٌةالعملٌات اإلنتاجٌة واإلدارٌة عموما بذات األسالٌب التقلٌدٌة التً كانت تفتقد إلى عنصر الجودة بالقدر
الكافً.
 التوجه االستراتجً لالهتمام بالمستفٌدٌن:اكتشاؾ مختلؾ النظم االقتصادٌة فً العالم المعاصرأهمً احترام العمالء الذٌن تتعامل معهم المنظمات وضرورة بذل أقصى الجهد والعناٌة فً تقدٌم
ة
منتجات وخدمات متمٌزة وعلى قدر عالً من الجودة.
 ارتفاع توقعات المستفٌدٌن:ارتفاع المستوٌات التعلٌمٌة والثقافٌة واالقتصادٌة لنسب متزاٌدة من أفرادالمجتمعات المعاصرة ،مما جعله م ٌتشددون فً ضرورة الحصول على قدر عالً من الخدمة الجٌدة
ٌتفق مع تطلعاتهم وتوقعاتهم.

 - 1مامون سلٌمان دراركة ،إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء ،مرجع سابق ،ص46
 - 2علً سلمى ،إدارة الجودة الشاملة والتطوٌر اإلداري ،صwww.Ali salmi.org ،10
تاريخ االطالع2008/04/09:
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المطلب الثانً :مرتكزات وأسس الجودة الشاملة
ٌرتكز منطلق الجودة الشاملة على اإلدراك بؤن تحقٌق الجودة لٌس عملٌة سحرٌة ،بل هو
نتٌجة مباشرة للظروؾ والعملٌات الداخلٌة والهٌاكل التً تقوم علٌها عملٌة اإلنتاج .ولهذا فانه ببذل
االهتمام الكبٌر لكل خطوة من خطوات هذه العملٌات وتحلٌلها لمعرفة كٌؾ تسهل أو تعرق ل عملٌة
اإلنتاج ،وتساهم أو تعوق الجودة ،فان المنظمة تستطٌع أن تإثر فً الجودة.1
تشمل سٌاسة الجودة الشاملة على عدد من المرتكزات والقواعد التً ٌجب االلتزام بها عند اتخاذ
القرارات فً كافة المستوٌات اإلدارٌة داخل المنظمة ،فهذا االلتزام ٌعنً توجه جمٌع المدٌرٌن
والرإساء نحو استراتٌجٌة المنظمة ورسالتها ،الن سٌاسة الجودة الشاملة نابعة من االثنٌن وتعمل فً
خدمتها.2
وتتمثل المرتكزات فٌما ٌلي:3
 إرضاء العمالء وكسب ثقتهم من خالل تقدٌم المنتج أو خدم ة خالٌة من العٌوب بشكل ٌزٌل أي تذمرلدٌهم ،وتقدٌم أكبر منفعة لهم.
 االتصال المستمر مع العمالء لمعرفة حاجاتهم ومطالبهم وتوقعاتهم للعمل على تلبٌتها بؤسرع ماٌمكن.
 أداء العمل الصحٌح من المرة األولى وبدون أخطاء مستخدمٌن أسلوب تؤكٌد الجودة ،وأكفؤ األدواتالرقابٌة.
 -تعمٌق المسإولٌة الجماعٌة المشتركة لدى العاملٌن فً المنظمة فٌما ٌخ

ص تحقٌق الرضا لدى

العمالء.
 تعمٌق النظرة الشمولٌة للعاملٌن داخل المنظمة. تحقٌق شعار العمل الجماعً والمشاركة فً اتخاذ القرارات. تحقٌق السٌولة التنظٌمٌة والمرونة فً العمل ،والقضاء نهائٌا على أي تعقٌد ٌعٌق سٌر األعمال فًالمنظمة.
 التحسٌن المستمر للجودة والتحسن الشامل لكل شً داخل المنظمة. العناٌة بالعنصر البشري الذي ٌعمل داخل المنظمة ،فالموظؾ السعٌد ٌعنً أن الزبون راضًوسعٌد.
 - 1عبد العزٌز ابو حم د العوٌشق ،اقتصادٌات الجودة www.arabma.org ،تارٌخ االطالع2008/04/04:
 - 2وٌلٌامز رٌتشارد ،أساسٌات إدارة الجودة الشاملة ،مكتبة جر ٌر ،الرٌاض ،العربٌة السعودٌة ،1999،ص57
- 3عمر وصفً عقٌلً ،مدخل إلى المنهجٌة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة(وجهة نظر) ،دار وائل للنشر ،عمان
األردن ،2001 ،ص82
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 التفاعل المستمر والتكٌؾ مع كل ما ٌحدث فً البٌئة وٌإثر فً نشاط المنظمة.أسس الجودة الشاملة:
تتمثل أسس الجودة الشاملة فً ما ٌلً:1
 التمٌز حٌث تعتمد بشكل أساسً على رؼبات العمالء واحتٌاجاتهم وتوقعاتهم. التحسن والتطوٌر الدائم والتً ٌمكن قٌاسها للسلع والخدمات التً تقدمها المنظمة والتً ٌدركهاالعمالء.
 أن ٌتفهم العاملون فً المنظمة بؤن نجاح المنظمة هو نجاح لهم. اعتماد العمل الجماعً وروح المشاركة الفعالة. االهتمام الكبٌر بالتدرٌب. ضرورة وجود رإٌة واضحة لدى العاملٌن فً المنظمة بؤسس وأهمٌة الجودة الشاملة. وجود قٌادة فعالة تهتم باإلنجازات أكثر من اهتمامها بالشعارات وأن تكون قدوة ٌحتذى بها من قبلإدارة الموارد البشرٌة فً المنظمة.

المطلب الثالث :مبادئ الجودة الشاملة
مبادئ الجودة الشاملة تساعدها على تحقٌق أفضل أداء ممكن والتً منها:2
المطابقة :أي مطابقة السلع والخدمات مع حاجات ورؼبات المستهلكٌن من خالل ضمان مطابقة هذه
السلع والخدمات للخصائص المحددة من الزبون ،وكذا الحاجات الواضحة والضمنٌة له.
الوقاٌة :وتمثل فً اإلجراءات التً تمنع وقوع األخطاء.
القٌاس :أي قٌاس نسبة مطابقة السلع والخدمات المقدمة للزبون مع الحاجات الواضحة له من أجل
تحقٌق التحسن المستمر.
اإلتقان :وهو السعً إلى عدم الوقوع فً أي خطؤ من خالل التحكم الكلً فً الجودة.
المسؤولٌة :والتً توزع على جمًع األفراد فً المنظمة وفً كل المستوٌات والوظائؾ.

 - 1علً السلمى ،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التؤهٌل االٌزو ،9000دار ؼريب للطباعة والنشر ،مصر،1995 ،
ص36
2
- Chantal Bussenault et Martine Pretet,Organisation et gestion de l'entrepris,ed
vuibert,paris,1991,pp9-12
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وٌضٌؾ مٌشال وٌل( )Michel Weillمبادئ أخرى للجودة الشاملة تتمثل فً:1
االندماج الكلً لإلدارة :اإلدارة هً المسئولة على إنشاء سٌاسة الجودة واتخاذ القرارات المتعلقة
باالبتكار وتطوٌر المنتوج واإلدارة هً المسئولة كذلك على نظام الجودة بالمنظمة.
تماسك أفراد المنظمة :وذلك من خالل تدرٌب وتؤهٌل هإالء األفراد من أجل تحقٌق أهدا ؾ الجودة
الشاملة بالمنظمة.
االحتٌاط من األخطاء الوظٌفٌة :وتتمثل فً القٌام بنشاطات وقائٌة الكتشاؾ األخطاء والمشاكل قبل
وقوعها.
قٌاس الجودة :وتتمثل فً قٌاس مدى فعالٌة المنظمة فً تحقٌق أهداؾ الجودة باالعتماد على إنشاء
معاٌٌر موحدة لإلنتاج وتحدٌد األهداؾ ومقارنتها بما هو منجز واستخراج االنحرافات فً األداء.
التحسن المستمر للجودة :أي أن تؤتً المنظمة بالجدٌد واألفضل وهما رمز التمٌز وبالتالً البقاء
واالستمرار .فالتحسٌن ٌضمن للمنظمة البقاء.

المطلب الرابع :أهمٌة وأهداف الجودة الشاملة
 -1أهمٌة الجودة الشاملة:
تبرز أهمٌة الجودة الشاملة فً عصر العولم ة باعتبارها المدخل األساسً للتمٌز والقدرة على
المنافسة فً ظل تداعٌات وتجلٌات العولمة فً المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة وما تنطو ي
علٌه من تحدٌات تستهدؾ دول العالم المختلفة وبصفة خاصة تلك الدول التً تتلمس طرٌقها نحو
النمو والتطور.
تؤتً أهمٌة الجودة الشاملة من خالل حر ص منظمات األعمال على تقدٌم منتوج أو خدم

ة ذات

خصائص وسمات ممٌزة عن قرٌناتها من المنظمات األخرى فً قطاع الصناعً أوفً البٌئة التً
تتواجد فٌها وربما ٌدفع طموح منظمات األعمال إلى التمٌز على النطاق الدولً وهو هدؾ مشروع
ولكنه ٌحتاج إلى مقومات.فالجودة الشاملة تكم ن فً أن المنظمة تقدم المنتوج أو الخدم ة التً تحقق
أهداؾ الزبون الذي ٌسعى للحصول على األداء األفضل وبالتالً نٌل ر ضاه وقبوله للمنتوج أو
الخدم ة  .وٌترتب على ذلك اتساع الحصة السوقٌة للمنظمة كلما زاد عدد الزبائن نتٌجة اإلقبال على
المنتوج أو الخدم ة الذي ٌتمٌز بخصائص متمٌزة عن باقً منتوجات المنظمات األخرى وٌنعكس

- Michel Weill,Le management, la pensée, les concepts, les faits Armand
colin,paris,1994,p134
1
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ذلك على زٌادة المبٌعات واإلٌرادات وبالتالً ٌإدي ذلك إلى ازدٌاد اإلرباح وارتفاع العائد على رأس
المال كما ٌنعكس بآثار إٌجابٌة على القٌم ة السوقٌة لالسهم.1
 -2أهداف الجودة الشاملة:
تتمثل أهداؾ الجودة الشاملة فٌما ٌلي:
 تلبٌة حاجات ورؼبات الزبائن والمستهلكٌن بشكل مستمر،مع الحر ص على تخفٌض التكالٌؾ الكلٌةلإلنتاج حٌث أن الجودة تتطلب عمل األشٌاء الصحٌحة بالطرٌقة الصحٌحة من المر ة األولى وهذا
ٌعنً تقلٌل األشٌاء التالفة أو إعادة إنجازها وبالتالً تقلٌل التكالٌؾ.2
 التماٌز فً السوق من خالل تقدٌم منتوج أو خدم ة ٌشعر فٌها العمٌل بؤنه ٌتعامل بخصوصٌة فًالمنظمة.3
 تحقٌق الجودة :وذلك بتطوٌر المنتجات والخدمات حسب رؼبة العمالء.أن عدم االهتمام بالجودةٌإدي إلى زٌادة الوقت ألداء وإنجاز المهام وزٌادة أعمال المراقبة وبالتالً زٌادة شكاوى المستفٌدٌن
من هذه الخدمات.4
 تقلٌل الوقت الالزم إلنجاز المهمات للعمٌل:فاإلجراءات التً وضعت من قبل المنظمة إلنجازالخدمات للعمٌل قد ركزت على تحقٌق األهداؾ ومراقبتها وبالتالً جاءت هذه اإلجراءات طوٌلة
وجامدة فً كثٌر من األحٌان مما أثر سلبا على العمٌل.5
 حسن استؽالل الموارد. -تحسٌن صورة المنظمة.6

 - 1حاكم محمد محسن ،الجودة الشاملة فً تسوٌق الخدمة المصرفٌة ،ملتقى العلمً الثانً حول الجودة الشاملة فً ظل
إدارة المعرفة وتكنولوجٌات المعلومات ،جامعة العلوم التطبٌقٌة،كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة ،األردن
27-26أفرٌل  ،2006ص8
 - 2حلٌمً وهٌبة وآخرون ،فعالٌة نظام إدارة الجودة الشاملة ومعاٌٌر االٌزو فً تعزٌز القدرات التنافسٌة للمإسسات،
المإتمر العلمً الدولً الثالث حول الجودة والتمٌز فً منظمات األعمال ،كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر،
جامعة سكٌكدة8-7،ماي ،2007ص25
 - 3مروان دروٌش ،دور الجودة الشاملة فً قطاع الخدمات www.arado.org ،تارٌخ االطالع 2007/11/11 :
 - 4مفهوم إدارة الجودة الشاملة www.hrm-group.com/showthead ،تارٌخ االطالع 2007/09/11 :
- 5عبد العزٌز محمد الحمٌصً ،القائد اإلداري وتحدٌات القرن الحادي والعشرٌن ، www.shura.gov ،تارٌخ
االطالع2007/11/03:
 - 6جمال الدٌن محمد المرسً ،مرجع سابق ،ص66
93

مفاهٌم أساسٌة حول الجودة الشاملة

الفصل الثانً

 تحقٌق رضا المستفٌدٌن. التركٌز على تطوٌر العملٌات أكثر من تحدٌد المسإولٌات. العمل المستمر من أجل التحسٌن.1 تساهم الجودة الشاملة فً تحقٌق مإشرات أساسٌة ٌتم التؤكٌد علٌها وه ي:2زٌادة اإلنتاجٌة وتحسٌن أبعادها الهادفة. تطوٌر المٌادٌن االستثمارٌة والتوسع فً إنجازها. نمو التجارة التصدٌرٌة فً ظل العولمة.وهناك من ٌلخص أهداؾ الجودة الشاملة إلى أهداؾ داخلٌة وأخر ى خارجٌة.3
 األهداؾ الداخلٌة والتي تتمثل فً تحقٌق المنفعة ألفراد المنظمة وزٌادة إنتاجٌتهم وكذلك تعزٌزالقدرة التنافسٌة للمنظمة.
 األهداؾ الخارجٌة والتي تتمثل فً تقدٌم أفضل السلع والخدمات للزبائن والمستهلكٌن وتحقٌقأقصى إشباع لهم.

المطلب الخامس :األدوات والنماذج المستخدمة فً حل مشكالت الجودة الشاملة
من األدوات المستخدمة فً عالم الجودة الشاملة ما ٌلً:
 مخطط اشٌكاوا البٌانً أو مخطط السبب ٌ :ستخدم لتصنٌؾ وتقدٌم األفكار الناجمة عن العصؾالفكري بطرٌقة تساعد على حل مشاكل المنظمة .4وٌعتمد هذا المخطط على تحدٌد المشكلة بشكل
دقٌق ،ثم تحدٌد األسباب الرئٌسٌة ،وكذلك األسباب الفرعٌة لكل مجموعة،وبعدها ٌتم تحدٌد األسباب
األكثر قوة فً خلق المشكلة.5
 مخطط بارٌتو :وهو ٌجم ع تكرار البٌانات عن األسباب التً أدت إلى األخطاء والمشاكل ،وٌوضحاالتجاه الذي ٌجب أن ٌوجه إلٌه االهتمام لتحقٌق أقصى تحسٌن ممكن.6
ترتكز فكرة "بارٌتو" على قاعدة أن

 %80من المشكلة هو نتٌجة

 %20من األسباب الممكنة

لحدوثها .بمعنى أنه ؼالبا ً ما ٌكون هناك عد ٌد محدود من األسباب ذات تؤثٌرات كبٌرة على مشكلة

 - 1مسعد محمد زٌاد ،إدارة الجودة الشاملة فً المإسسات التربوٌة التعلٌمٌةwww.alwatanvoice.com ،
تارٌخ االطالع 2008/09/11 :
 - 2خضٌر كاظم حمود ،إدارة الجودة وخدمة العمالء ،مرجع سابق ،ص37
3
- Renaud DE Maricourt,Les samouraïs du management,Ed vuibrt,paris,1993,p35
 - 4سماللً ٌحضه ،أثر التسٌٌر االستراتٌجي للموارد البشرٌة وتنمٌة الكفاءات ،مرجع سابق ،ص200
 - 5نعمة عبد الرإؾ عبد الهادي منصور ،مرجع سابق ،ص156
 - 6راوٌة حسن ،السلوك التنظٌمً المعاصر ،الدار الجامعٌة ،مصر ،2003،ص359
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الجودة ،لذا فإن هذه الوسٌلة تستخدم للتعرؾ على المشكالت التً ٌنبؽً التركٌز علٌها ومعرفة
أسبابها على أن تكون خالل مدة زمنٌة محددة.1
 خرائط المراقبة :تستخدم ألجل متابعة أداء العملٌات وتحدٌد ما إذا كانت القرارات الخاصة بنشاطمعٌن ضمن الحدود المعقولة أو خارجها.وتحتوى خرائط المراقبة

على ثالث خطوط ٌمثل الخط

األول خط المتوسط الحسابً للقراءات موضوع الدراسة ،والخط الثانً ٌمثل الحد األعلى للرقابة،
والذي ٌتم استخدامه بصورة رٌاضٌة من خالل إضافة ثالثة انحرافات معٌارٌة للوسط الحسابً وذلك
فً التوزٌع الطبٌعً والخط الثالث ٌمثل الحد األدنى للرقابة

إلى الوسط الحسابً بعد طرح ثالثة

انحرافات معٌارٌة منه .2
 ورقة المراقبة :هً عبارة عن قائمة ٌتم فٌها تدوٌن كافة المعلومات المتعلقة بالمشكلة ونتائجها عبرالزمن.3
 رسم المستطٌالت البٌانً :وٌعرؾ برسم األعمدة ،وتستخدم لتنظٌم ورسم المعلومات فً مجموعاتوٌساعد ذلك فً تفسٌر المعلومات عند وجود أنواع كثٌرة من المعلومات.4
 مخطط تحلٌل العملٌة :تحلٌل العملٌة بٌن المدخالت والمخرجات لكل عملٌة وذلك من أجل التعرؾعلى األحداث التً تقع ضمن العملٌة اإلنتاجٌة وتحدٌد أماكن الفحص والنقل والمواد األولٌة الخام
ونسبة الجاهزة والتامة الصنع وأن هذا النوع من المخططات ٌمكن أن تساعد على بلوغ جودة
األداء.5

 - 1عبد الواسع عبد الؽنً سٌؾ قاسم المخالفً ،إدارة الجودة الشاملة ودورها فً تحقٌق اإلصالح اإلداري ،أطروحة
دكتوراه(ؼٌر منشورة) ،قسم إدارة األعمال ،كلٌة االقتصاد ،جامعة دمشق ،سورٌا ،2006 ،ص96
 - 2محفوظ أحمد جودة ،إدارة الجودة الشاملة فً أجهزة الشرطة العامة ،مرجع سابق ،ص193
 - 3صبحً جبر العشً ،تطوٌر الفكر واألسالٌب فً اإلدارة ،دار حامد للنشر ،عمان ،األردن ،2005 ،ص260
 - 4مٌرفت محمد محمد راضً ،معوقات تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً مإسسات التعلٌم التقنً فً محافظات ؼزة
وسبل التؽلب علٌها ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،عمادة الدراسات العلٌا ،كلٌة التجارة ،قسم إدارة األعمال ،الجامعة
اإلسالمٌة ؼزة ،فلسطٌن ،2006 ،ص74
 - 5محمد عبد العال النعٌمً و آخرون ،مرجع سابق ،ص118
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خالصة الفصل:
تعد الجودة أحد العوامل الرئٌسٌة التً تساعد على رفع روح التنافس بٌن المنظمات المختلفة
خصوصا بعد ظهور التكتالت االقتصادٌة والتطور التكنولوجً المتسارع الذي دفع باتجاه ازدٌاد حدة
المنافسة بٌن المنظمات الساعٌة للنجاح والنمو واالستمرارٌة وتحقٌق الر بح على المدى الطوٌل.
لذا فان تطبٌق الجودة الشاملة فً المنظمة له أثر ذو قٌمة كبٌرة فً عدة مجاالت منها تحسٌن
اإلنتاجٌة وتطوٌر أسالٌب العمل ومهارات العاملٌن و قداراتهم.
لذلك ٌمكن تعرٌؾ الجودة بـمجموعة من الخصائص والممٌزات للمنتوج أو الخدمة التً تعطً
القدرة على إشباع الحاجات ورؼبات المستهلكٌن من خالل تقٌٌم أداء أفضل .وللجودة أبعاد تتمثل
فً أبعاد السلعة وأبعاد جودة الخدمة ،بالنسبة ألبعاد السلعة تتمثل فً :الهٌئة(المظهر) ،المطابقة،
االعتمادٌة ،الصالحٌة والدٌمومة ،السمعة والشهرة ،االستجابة ،الجمالٌة ،أما بالنسبة ألبعاد الخدمة
تتمثل فً :الوقت ،دقة التسلٌم ،اإلتمام ،التعامل ،التناسق ،سهولة المنال ،الدقة ،االستجابة.
وللجودة أهمٌة بالنسبة للمنظمة والعمالء والعمال وللدولة
تظهر أهمٌة الجودة بالنسبة للمنظمة من خالل النقاط التالٌة:
الصورة العامة وسمعة المنظمة فً األسواق ،درجة الثقة فً منتجاتها،مستوى اإلنتاجٌة،
زٌادة األرباح والحصة السوقٌة.
وتتضح أهمٌة الجودة بالنسبة للعمالء من خالل العنصرٌن التالٌن:
 الرضا :فال ٌمكن ألي صناعة أن تدوم أو تستمر إال إذا كانت المنتجات التً تقدمها وتقوم بتسوٌقهاذات جودة جٌدة وترضً رؼبات العمالء واحتٌاجاتهم.
 الوفاء :إن االحتفاظ بزبون موجود سابقا وضمان وفائه ٌكلؾ خمس مرات أقل من اكتساب زبونجدٌد ،فضمان وفاء الزبائن ال ٌتحقق إال من خالل تقدٌم السلع والخدمات التً تلبً رؼباتهم
واحتٌاجاتهم.
وتتضح أهمٌة الجودة بالنسبة للعمال األوجه التالٌة:
 دعم نشاط كل فرد :إن تحسٌن جودة العمل ٌعد عامال هاما لرفع فعالٌة األداء ،وذلك من خاللتحسٌن ظروؾ العمل ،مما ٌساهم فً تحسٌن أداء كل فرد فً المنظمة ،وبالتالً تحسٌن اإلنتاجٌة،
ورفع مستوى الجودة.
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 المساهمة فً تنسٌق عملٌة التسٌٌر :فالتسٌٌر ٌهدؾ إلى تنشٌط وتحفٌز فرٌق العمل إلرضاء العمالءبصفة دائمة ،والذي ال ٌتحقق إال بتطبٌق مفهوم الجودة الشاملة الذي ٌقوم على اشتراك كافة أفراد،
عملٌات وأقسام المنظمة.
وتتضح أهمٌة الجودة بالنسبة للدولة من خالل:
 النهوض بالصناعة الوطنٌة من خالل القدرة على المنافسة فً األسواق العالمٌة. تنشٌط االقتصاد بالتصدٌر. تنشٌط حركة التقدم العلمً واستخدام األسالٌب الحدٌثة فً التصنٌع. زٌادة الدخل القومً للبلد.أما الجودة الشاملة ٌمكن تعرٌفها بـؤنها " فلسفة إدارٌة تهدؾ إلى تلبٌة رؼبات المستهلكٌن بشكل
مستمر وذلك من خالل التحسٌن المستمر للمنظمة ،وأن الجودة الشاملة ال ترك ز على اإلنتاج فقط
وإنما تركز على جمًع األنشطة وبمشاركة كل العاملٌن فً المنظمة من اجل تحسٌن الجودة".
و للجودة الشاملة أهداؾ تتمثل فٌما ٌلي:
 تلبٌة حاجات ورؼبات الزبائن والمستهلكٌن بشكل مستمر ،التماٌز فً السوق من خالل تقدٌم منتوجأو خدم ة ٌشعر فٌها العمٌل بؤنه ٌتعامل بخصوصٌة فً المنظمة ،العمل المستمر من أجل التحسٌن
المستمر ،زٌادة اإلنتاجٌة وتحسٌن أبعادها الهادفة.
أما األدوات والنماذج المستخدمة فً حل مشكالت الجودة الشاملة تتمثل فً:
مخطط اشٌكاوا البٌانً أو المخطط السبب ،مخطط بارٌتو ،خرائط المراقبة ،ورقة المراقبة ،رسم
المستطٌالت البٌانً.
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ﻣدﺧل:
ﺗواﺟﮫ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﺣدﯾﺎت ﻋدﯾدة وذﻟك ﺑﺳﺑب ظﮭور ﺛورة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت
ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم ﻛﺎﻟﻘرﯾﺔ ﺑﻼ ﺣدود ﺗواﺟﮫ ﻓﯾﮫ اﻟﺣرﻛ ﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟ ﺎت واﻟﺧ دﻣﺎت اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن
ﺗﺣ دﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ ﺔ اﻟﺷرﺳ ﺔ وﻣﺣ ددات اﻟﺗوﺻ ﯾف و اﻟﺗﻘﯾ ﯾس ﺗﺑﻌ ﺎ ﻟﻠﻣواﺻ ﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ وﻣﺳ ﺗوى اﻟﺗﻘ دم اﻟﺗﻛﻧوﻟ وﺟﻲ .ﺗﺣ ﺗم ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻻﻗﺗﺻ ﺎدﯾﺔ اﻧﺗﮭ ﺎج اﻷﺳ ﻠوب
اﻟﻌﻠﻣ ﻲ اﻟ واﻋﻲ ﻓ ﻲ ﻣواﺟﮭ ﺔ ھ ذه اﻟﺗﺣ دﯾﺎت واﺳ ﺗﺛﻣﺎر اﻟطﺎﻗ ﺎت اﻹﻧﺳ ﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠ ﺔ ،وﻣ ن أﻛﺛ ر اﻟﺟواﻧ ب
اﻹدارﯾﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت اﻵن وﺑﻔﺿل اﻟﻛ م اﻟﮭﺎﺋ ل ﻣ ن اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت وﺗﻘﻧﯾ ﺎت
اﻻﺗﺻ ﺎل ﺳ ﻣﺔ ﻣﻣﯾ زة ﻟﻣﻌطﯾ ﺎت اﻟﻔﻛ ر اﻹﻧﺳ ﺎﻧﻲ اﻟﺣ دﯾث ﺳ ﯾﻣﺎ وأن اﻹدارة اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻ رة أﺳ ﮭﻣت
ﺑﺷﻛل ﺣﺛﯾث ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر.
ﺗﻌﺗﻣد إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟدﻗﯾﻘﺔ
ﻟﻠدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل أﺳﻠوب اﻟﻌﻣ ل .وأن إﺗﺑ ﺎع ھ ذا اﻟﻣ ﻧﮭﺞ ﻓ ﻲ اﻹدارة وﻟﻔﺗ رة طوﯾﻠ ﺔ ﺳ ﯾؤدي إﻟ ﻰ ﺗﺣﺳ ﯾن
ﻧظ ﺎم اﻟﻌﻣ ل ،ودﻋ م اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ،واﻟﺗزاﻣﮭ ﺎ اﻟﻛﺎﻣ ل ﺑ ﺎﻟﺟودة ،وﯾﺗﺣ دد ﻧﺟ ﺎح ھ ذا اﻟﻧظ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﺿ وء
ﻣﻘدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﮭم.
ﺳﯾﻧﺻ ب اھﺗﻣﺎﻣﻧ ﺎ ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﻔﺻ ل ﻋﻠ ﻰ ﻣﺣﺎوﻟ ﺔ اﺳ ﺗﺧﻼص ﺗﻌرﯾ ف ﺷ ﺎﻣل ﻹدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺳس وﻣﺑ ﺎدئ ھ ذه اﻹدارة وأھ داﻓﮭﺎ وأھﻣﯾﺗﮭ ﺎ ،ﻛﻣ ﺎ ﺳ ﻧﺗطرق اﻟ ﻰ ﻣراﺣ ل ﺗطﺑﯾ ق
إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺛ م ﺳ ﻧﺗﻧﺎول ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت ﺗطﺑﯾ ق ھ ذه اﻹدارة وﻓ ﻲ اﻷﺧﯾ ر ﻧﺳ ﺗﻌرض اﻟﻣواﺻ ﻔﺎت
اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻼﯾزو  9000وﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﺈدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﻣﺎھﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣطﻠب اﻷول :اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
 -1ﻧﺷﺄة إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﻧﺷ ﺄت إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ  (TQM) Total Quality Managementﻣ ﻊ ظﮭ ور ﻣ ﺎ ﯾﻌ رف
ﺑﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟودة واﻟﺗ ﻲ ﯾﺷ ﺎر إﻟﯾﮭ ﺎ ﻛ ذﻟك ﺑ دواﺋر رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺟ ودة واﻟﺗ ﻲ ﻋرﻓﻧﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺻ ل اﻟﺳ ﺎﺑق ﺑﺄﻧﮭ ﺎ
اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻟﻘﺎءات أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ،ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺳﺑل ﺗﺣﺳﯾن ﻣوﻗ ﻊ اﻟﻌﻣ ل وﺟ ودة اﻟﻌﻣ ل واﻟﺗ ﻲ
ﯾ ﺗم ﻓﯾﮭ ﺎ ﺗﺣﻔﯾ ز اﻟﻣ وظﻔﯾن ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣدﯾ د ﻣﺷ ﻛﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﺟ ودة ،ﺛ م ﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ وﻋ رض ﺣﻠوﻟﮭ ﺎ .وﺑ دأت
ﺣﻠﻘ ﺎت اﻟﺟ ودة ﻷول ﻣ رة ﻓ ﻲ اﻟﯾﺎﺑ ﺎن ﻋ ﺎم .1962ﯾﻌﺗﺑ ر ادوارد دﯾﻣ ﻧﺞ ) (Edward Demingاﻷب
اﻟروﺣﻲ ﻟﺟودة اﻹﻧﺗﺎج واﻟرﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ ودة ،إذ ﻗ ﺎد ﺛ ورة اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻹﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﻋ ﺎم  ،1947وأدرك أن
اﻟﻣوظﻔ ون ھ م اﻟ ذﯾن ﯾﺗﺣﻛﻣ ون ﻓﻌﻠﯾ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻹﻧﺗ ﺎج ،وﻗ دم ﻣ ﺎ ﯾﺳ ﻣﻰ ﺑ داﺋرة دﯾﻣ ﻧﺞ :ﺧط ط ،ﻧﻔ ذ،
اﻓﺣص ،وﺗﺻرف .وﻗد ﺗﺑﻧت ﻣﻌظم اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾ ﺔ ﻣﺑ ﺎدئ دﯾﻣ ﻧﺞ ﻟرﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺟ ودة وﺧﺻﺻ وا ﺟ ﺎﺋزة
ﺑﺎﺳ ﻣﮫ ﺗﻣ ﻧﺢ ﻷﻓﺿ ل ﻣﻧظﻣ ﺔ ﺗﺣﻘ ق اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ .وﻗ د رﻛ ز  Demingﻋﻠ ﻰ ﺿ رورة ﻗﯾ ﺎم اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ
ﺑﺗﻘﻠﯾل اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل و أﺷﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮫ اﻟﺗ ﻲ ﻗ دم ﻓﯾﮭ ﺎ ﻓﻛ رة ﻋ ن ﻓﻠﺳ ﻔﺗﮫ
وأﺳﺎﻟﯾﺑﮫ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ذات اﺛر ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗطوﯾر إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
أﻣﺎ ﻋ ن اﻟ رواد اﻷواﺋ ل اﻟ ذﯾن ﺳ ﺎھﻣوا ﻓ ﻲ إرﺳ ﺎء إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﯾﻣﻛن ذﻛ ر ﺟوزﯾ ف ﺟ وران
) (joseph m.juranاﻟذي ﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﯾن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ،واﻟ ذي ﺗﻘﻠ د وﺳ ﺎم إﻣﺑراط ور
اﻟﯾﺎﺑﺎن اﻋﺗراﻓﺎ ﺑﻔﺿﻠﮫ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺟ ودة ،واﻟ ذي ﺗﺟﺳ دت اھﺗﻣﺎﻣﺎﺗ ﮫ ﺑ ﺈدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻧذ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻠت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
ﻟﻘد رﻛز ﺟوران ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓ ﻲ ﺗﺣدﯾ د اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟﻣطﻠ وب ﻣ ن ﺟ ودة اﻟﻣﻧ ﺗﺞ
وﺗﺻﻣﯾم ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻹﻧﺗ ﺎج ﻟﺗﺣﻘﯾ ق ﺧﺻ ﺎﺋص اﻟﺟ ودة ﻟﻠﻣﻧ ﺗﺞ وﯾ ﺗم اﻟﺗﺧط ﯾط اﻻﺳ ﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺟ ودة ﺿ ﻣن
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺟودة اﻟﺳﻧوي .ﻛﻣﺎ رﻛز ﺟوران ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾوب أو اﻷﺧطﺎء أﺛﻧﺎء اﻷداء اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ "اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت"
وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت اﻟﺿﺎﺋﻊ أﻛﺛر ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟودة ذاﺗﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ رﻛز ﻋﻠ ﻰ رﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﺟ ودة دون
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة.1

 - 1ﻓﺎطﻣﺔ ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص83
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ﻣ ن رواد اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻠﯾ ب ﻛروﺳ ﺑﻲ )  ( Philip crosbyوھ و ﺻ ﺎﺣب ﻛﺗ ﺎب اﻟﺟ ودة اﻟﻣﺟﺎﻧﯾ ﺔ،
اﻟذي اﺣﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻣن ﺑﯾﻧﮭ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﻌ رف ﺑ ـ) ( zero defectأي اﻟوﺣ دات اﻟﻣﺑﯾﻌ ﺔ
ﺗﺳﺎوي ﺻﻔر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ .و ﯾرى ) ( Philip crosbyأن اﻟﺟ ودة ﻣ ﺎ ھ ﻲ إﻻ اﻧﻌﻛﺎﺳ ﺎ
ﻟﻣدى ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻷدوات اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة.
أﻣ ﺎ آرﻣﺎﻧ د ﻓﯾﺟﻧﺑ وم ) (armand v.Feigenbaunھ ذا رﻛ ز ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺑط اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟ ﯾﻌﻛس
اﻻﻟﺗزام اﻟﻛﻠﻲ ﻟﺟﮭد اﻹدارة واﻟﻣوظﻔﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣ ن اﺟ ل ﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﺟ ودة وﺟﻌﻠﮭ ﺎ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﻣﺳ ﺗﻣرة.
وﻗ د ﺗﺑﻧ ﻰ اﻟﯾﺎﺑ ﺎﻧﯾون ھ ذا اﻟﻣﺑ دأ و اﻋﺗﻘ دوا ﺑ ﺎن اﻟﻣ وظﻔﯾن ﻓ ﻲ ﻛ ل اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﯾ ﺗم ﻗﯾ ﺎدﺗﮭم ﻣ ن
اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ھم ﻣﺳﺗﺟﯾﺑون ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة اﻟﻣﺳﺗﻣر.
أﻣﺎ اﻟدﻛﺗور ﻛوروا اﯾﺷﻛﺎوا )  (kaor ishikawaو ھو ﺑروﻓﯾﺳور ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ طوﻛﯾو وﺧﺑﯾر ﻓ ﻲ دواﺋ ر
ﺗﺣﻔﯾز اﻟﺟودة ﻹظﮭﺎر أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟداﺧﻠﻲ ،ﻓﻘد اﻋﺗﻘد ﻣﺛﻠﮫ ﻣﺛل ﻓﯾﺟﻧﺑوم اﻧﮫ ﯾﺟب ﺗوظﯾ ف ﻣﺑ ﺎدرات
اﻟﺟودة ﺿﻣن ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﻗ د اﻗﺗ رح ﻣ ن اﺟ ل ﺗﺣﻘﯾ ق ذﻟ ك دواﺋ ر اﻟﺟ ودة اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗ ﺄﻟف
ﻣن  5و 10ﻣوظﻔﯾن ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷداء واﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت .وﻗ د وﺻ ل ﻋ دد ھ ذه اﻟ دواﺋر ﺑﺣﻠ ول  1980زاد ﻋ دد
دواﺋر اﻟﺟودة إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن  100000داﺋرة ﺗﻣﺎرس ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ.
ﺑﻌد اﻟﯾﺎﺑﺎن اﻧﺗﻘﻠت ﻓﻛرة ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟودة إﻟ ﻰ اﻟوﻻﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺣ دة اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺳ ﺑﻌﯾﻧﺎت وﺣﻘﻘ ت رواﺟ ﺎ
ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت .ﻓﻔﻲ ﺿوء ﻧﺟﺎﺣﮭﺎ اﻟواﺿ ﺢ ﻓ ﻲ اﻟﯾﺎﺑ ﺎن ،اﻧﺗﺷ رت دواﺋ ر اﻟﺟ ودة داﺧ ل اﻟﺻ ﻧﺎﻋﺔ
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ﻣﻊ ﺗوﻗﻌﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺟﮭ ﺎ اﻟراﺋﻌ ﺔ واﻟﻔورﯾ ﺔ وﺷ ﺎﻋت دواﺋ ر اﻟﺟ ودة إﻟ ﻰ أن
أﺻﺑﺣت ﺗوﺻف ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣوﺿﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت.1

1

 ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ وآﺧرون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص51101
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 -2ﺗﻌرﯾف إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌرﯾف ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾ ﮫ وذو ﻗﺑ ول ﻋ ﺎم ﻟ دى اﻟﻣﻔﻛ رﯾن واﻟﺑ ﺎﺣﺛﯾن ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ،
وﻟو أﻧﮭم ﯾﺗﻔﻘون ﺟﻣﯾﻌ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﺟ ودة ﺗﮭ ﺗم ﺑﺗﺣﺳ ﯾن وﺗط وﯾر اﻟﺧ دﻣﺎت ﺑﺷ ﻛل ﻣﺳ ﺗﻣر ﺗﺑﻌ ﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑ ﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد وﺳﻌﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎه .وﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﯾﻌرف دﻟﯾل اﻟﺟودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗ ﺎﺑﻊ ﻟ وزارة اﻟ دﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﯾ ﺔ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ "ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻷﺳﺎﻟﯾب
إﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ،وﻣﺻ ﺎدر ﺑﺷ رﯾﺔ وﻣﺎدﯾ ﺔ ﺿ رورﯾﺔ ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗ ﻲ داﺧ ل اﻟﺗﻧظ ﯾم وﺗﻠﺑ ﻲ
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺄﻓﺿل وأﺣﺳن ﺻورة ،ﺣﺎﻟﯾﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ".1
ﯾﻌرف ﺟوران  juranإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ" ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻧظﺎم إداري طور ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻷدوات اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﻛ ن
ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ﺑﺻ ورة ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻹﺣ داث ﺗﻐﯾﯾ رات ﻓ ﻲ ﺗوﺟﮭ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن وزﯾ ﺎدة اﻧﺗﻣ ﺎﺋﮭم إﻟ ﻰ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ".2
 إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ" ھﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳﯾﯾر ﺗﺷ ﻣل ﻛ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﺑﻣ ﺎ ﻓﯾﮭ ﺎ ﻧﺷ ﺎطﺎت اﻷﻓ راد وﻣﺣ ﯾطھذه اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد وإﺷﺑﺎع أھداف اﻟﺟودة اﻟﻣﺳﺗﻧﺑطﺔ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزﺑون".3
إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ" ھ ﻲ وﺳ ﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﯾﺔ ،واﻷداء اﻟﺷﺧﺻ ﻲ وﺗوﺟﯾ ﮫ اﻟﺟﮭ ودوﺗرﻛﯾزھﺎ ﻓردﯾﺎ ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ.إﻧﮭ ﺎ ﺗزودﻧ ﺎ ﺑﺈط ﺎر ﯾﺳ ﺗطﯾﻊ اﻟﻔ رد ﺿ ﻣﻧﮫ أن ﯾﺣﺳ ن ﺑﺎﺳ ﺗﻣرار ﻛ ل
ﺷﻲ ﯾﻔﻌﻠﮫ ،وأي ﺷﻲ ﯾﺗ ﺄﺛر ﺑﻧوﻋﯾ ﺔ ﻋﻣﻠ ﮫ .إﻧﮭ ﺎ طرﯾﻘ ﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾ ل اﻟﺟﮭ د اﻟﻔ ردي ،وﺗوﺳ ﯾﻊ أﺛ ﺎره ،و أھﻣﯾﺗ ﮫ
ﺧﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو أﺑﻌد ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ".4

 - 1ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﯾﺳﻰ أﺑو ﻋﺑده ،درﺟﺔ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدارس ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻧﺎﺑﻠس ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣدﯾرﯾن
ﻓﯾﮭﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻧﺎﺑﻠس،
ﻓﻠﺳطﯾن  ،2011،ص20
 - 2ھﺎﻧﻲ ﯾوﺳف ﺧﺎﺷﻘﺟﻲ ،ﻧﻣﺎذج إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2003 ،ص33
3
- Jean Pierre Huberac,Guide des Méthodes de la Qualité,maxima,paris,1998,p113
 ،Geoffrey D. Doherty- 4ﺗر ﺟﻣﺔ ﻋدﻧﺎن اﻷﺣﻣد وآﺧرون ،ﻧظم اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺳورﯾﺎ ،دﻣﺷق،1999 ،
ص225
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ﯾﻌ رف ﻣﻌﮭ د اﻟﻣواﺻ ﻔﺎت اﻟﺑرﯾط ﺎﻧﻲ (BSI) British Standards Institutionإدارة اﻟﺟ ودة
اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ " ﻓﻠﺳ ﻔﺔ إدارﯾ ﺔ ﺗﺿ م ﻛ ل اﻷﻧﺷ طﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﺗﺣﻘ ق ﻋﻧ دھﺎ اﻹﺷ ﺑﺎع اﻟﻛ ﺎﻓﻲ ﻟﺣﺎﺟ ﺎت اﻟزﺑ ون
وﺗوﻗﻌﺎﺗﮫ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻣﻊ درﺟ ﺔ اﻧﺟﺎزﯾ ﺔ ﻋﺎﻟﯾ ﺔ ﻷھ داف اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﺑطرﯾﻘ ﺔ ﻓﺎﻋﻠ ﺔ و ﻛﻔ وءة ﻣ ن
ﺧﻼل ﺗﻌظﯾم ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺟﮭود اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر"
ﺗﻌرف اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﯾزو إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ" ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣدﺧل ﻹدارة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ ودة
وﯾﺑﻧ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﺟﻣﯾ ﻊ أﻋﺿ ﺎﺋﮭﺎ وﯾﺳ ﺗﮭدف اﻟﻧﺟ ﺎح طوﯾ ل اﻷﻣ د ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺣﻘﯾ ق رﺿ ﺎ اﻟزﺑ ون
وﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ".1
أﻣﺎ ﻣﻌﮭد اﻟﺟودة اﻟﻔﯾدراﻟﻲ  (FQI) Federal Quality Instituteإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ" أﻧﮭ ﺎ ﻣ ﻧﮭﺞ
ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﺷﺎﻣل ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﺟﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﯾ ل ﺣﯾ ث ﯾ ﺗم اﺳ ﺗﺧدام اﻷﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾ ﺔ ﻣ ن اﺟ ل
اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ".2
أﻣﺎ أﺣﻣ د ﻗط ﺎﻣﯾن ﻓﯾ رى أن إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ" ﺑﺄﻧﮭ ﺎ أﺳ ﻠوب ﻟﻠﺗﻧﻔﯾ ذ ﯾﺗﻣﯾ ز ﺑ ﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻌﻣﯾ ق ﺑﻘﺿ ﯾﺔ
ذات ﺑﻌدﯾن اﻷول إرﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن اﻟداﺋم ﻟﻸداء".3
ﻛﻣ ﺎ ﯾﻌ رف ﺟ ﺎن ﺑﯾرﻻﻣ ﺈ) (Jean Brilmanإدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ" ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﻧظ ﺎم ﻟﻠﺗﺳ ﯾﯾر ﯾﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﻌﻰ إﻟ ﻰ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺳ ﺗﻣر ﻣ ن أﺟ ل إرﺿ ﺎء و إﺷ ﺑﺎع ﺣﺎﺟ ﺎت
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أﻗل".4

: (BSI) - ھو اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة  ،و ھو اﻟﻣﺳﺋول ﻋن إﻧﺷﺎء اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ .
 - 1ﻟﯾث ﺳﻌد ﷲ ﺣﺳﯾن و آﻻء ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻣدﺧل اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟراﻓدﯾن ،اﻟﻌدد ،77اﻟﻣﺟﻠد ،27ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ،اﻟﻌراق ،2005،ص86
 - 2ارﯾﺞ ﺳﻌﯾد ﺧﻠﯾل وآﺧرون ،اﺛر إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وزﯾﺎدة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺎﺑل ﻟﻠﻌﻠوم
اﻟﺻرﻓﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻌدد ،01اﻟﻣﺟﻠد ،20ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ،اﻟﻌراق ،2012،ص97
 - 3أﺣﻣد ﻗطﺎﻣﯾن ،اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻔﺎھﯾم وﺣﺎﻻت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن،2002، ،ص153
4
- Jean Brilman,les meilleures pratiques du management,3edition organisation,
paris,2001 ,p217
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ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 أن إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻠﺳ ﻔﺔ إدارﯾ ﺔ ﻣﻌﺎﺻ رة ذات ﻣﻧظ ور إداري ﺷ ﺎﻣل وﻣﺗﻛﺎﻣ ل وﻣﺗﻧﺎﺳ قوﻣﺗﻔﺎﻋل ﯾﺗﻣﺣور ﺣول رﺿﺎء اﻟزﺑون ﻛﮭدف اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ.
 أن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة. أﻧﮭﺎ ﻓﻠﺳﻔﺔ وﻣﺑﺎدئ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣرﯾن. ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك وﻛذﻟك ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ. ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ. أن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ ھو اﻟﻣﺧرج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻷي ﻧظﺎم. أﻧﮭﺎ ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﻣﺣﺳن وﻣطور ﻟﻺدارة ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟدﯾﻣوﻣﺔ وطول اﻟﻣدى. ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل اﻟداﺧﻠﻲ)اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ( واﻟﺧﺎرﺟﻲ)اﻟزﺑون(. ﺗﻘوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرق اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﺑﺎﺳﺗﻣرار. أن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗرﻛز ﻋن اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻣن أول ﺧطوة. ھﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﮭﻲ إﻻ ﺑﺎﻧﺗﮭﺎﺋﮭﺎ. إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ھﻲ ﻧﮭ ﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣ ل ﻟﺧدﻣ ﺔ اﻟﻌﻣﯾ ل أو اﻟزﺑ ون،ﻓﮭﻲ ﻟﯾﺳ ت ﻣﺟ رد إدارة ﻣﺗﺧﺻﺻ ﺔﺗﺳ ﻌﻰ إﻟ ﻰ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺟ ودة ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل ﻣﻌ ﯾن أو أﻛﺛ ر داﺧ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﺑ ل ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﺗﺷ ﻣل ﺟﻣﯾ ﻊ
اﻷﻧﺷطﺔ واﻟوظﺎﺋف واﻷﻧظﻣﺔ.
واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.

104

اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث

اﻟﺷﻛل رﻗم) :(09ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻹدارة

ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ و
ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

اﻟﺟودة

ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ
ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ
ﺟودة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺟودة اﻟﺳﻌر
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﻠﯾم

اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ

ﻛل اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣل
اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻟﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

اﻟﻣﺻ در :ﻋ ﺎدل ﺣرﺣ وش اﻟﻣﻔرﺟ ﻲ واﺣﻣ د ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺎﻟﺢ ،رأس اﻟﻣ ﺎل اﻟﻔﻛ ري)ط رق ﻗﯾﺎﺳ ﮫ وأﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺔ ﻋﻠﯾ ﮫ(،
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،2003 ،ص66

ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن أن ﻧﻘﺗرح اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ.
أن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ھﻲ ﻧظﺎم اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ﯾﺷ ﻣل ﻛ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﯾﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ
واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻣن أﺟل إرﺿ ﺎء وإﺷ ﺑﺎع ﺣﺎﺟ ﺎت
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن.

 -3اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت و إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻌد ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﻧﮭﺞ إداري ﺣدﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻵن إﺟراء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن
اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻷﺗﻲ:
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اﻟﺟدول رﻗم) :(08اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
اﻟﺗرﻛﯾز
ﻧظرة اﻟﻌﺎﻣﻠون

إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ

ھرﻣﻲ ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﺟﻣود ﻓﻲ ﺧطوط اﻟﺳﻠطﺔ
واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟوﺿﻊ اﻟﻛﺎﺋن وﻋدم
إﺻﻼح ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻛﺳر
ﯾﻧظر اﻟﻌﺎﻣﻠون إﻟﻰ رؤﺳﺎﺋﮭم ﻧظرة اﻟﻣراﻗب
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت

اﻟﻌﻼﻗﺎت

ﺗﺗﺻف ﻋﻼﻗﺎت اﻟرﺋﯾس ﺑﺎﻟﻣرؤوﺳﯾن
ﺑﺻﻔﺎت اﻟﺗواﻛل واﻟﺣﻘوق واﻟﺳﯾطرة

اﻟﺟﮭود

اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭود اﻟﻔردﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺳود
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد
ﺗﻧظر اﻹدارة إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻌﻣل واﻟﺗدرﯾب
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻛﻠﻔﺔ

ﻧظرة اﻹدارة

اﻟﺟودة

ﺗﺣدد ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﺟودة وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗم اﻟﺗوﺻل
إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ھذه اﻟﺟودة

اﻟﻘرارات

ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻋر واﻷﺣﺎﺳﯾس
اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ

ﻣﺳطﺢ وﻣرن وأﻗل ﺗﻌﻘﯾدا
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ
اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﯾﻧظر اﻟﻌﺎﻣﻠون إﻟﻰ رؤﺳﺎﺋﮭم
ﻧظرﺗﮭم إﻟﻰ اﻟﻣدرب أو اﻟﻣﺳﯾر
ﻟﻸﻣور،ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
اﻟﻘﺎﺋد
ﺗﺗﺣول اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟرﺋﯾس
ﺑﺎﻟﻣرؤوﺳﯾن إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل واﻟﺛﻘﺔ واﻻﻟﺗزام
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭود اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﺣﯾث
ﺗﺳود روح اﻟﻔرﯾق
ﺗﻧظر اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
أﺻل ﻣن اﻷﺻول واﻟﻰ اﻟﺗدرﯾب
ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻛري
ﺗطﻠب اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن زﺑﺎﺋﻧﮭﺎ ﺗوﺻﯾف
اﻟﺟودة وﺗطور ﻣﻘﺎﯾﯾﺳﮭﺎ ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ
أذا ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن
وﺗوﻗﻌﺎﺗﮭم
ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣن
اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻷﻧظﻣﺔ

اﻟﻣﺻدر :ﯾوﺳف ﺣﺟﯾم اﻟطﺎﺋﻲ وآﺧرون ،ﻧظم إدارة اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ ،دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2009 ،ص218
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اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻋﻧﺎﺻر ،أﺳس ،وﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 -1ﻋﻧﺎﺻ ر إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ :إن اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ ﻹدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗطﻠ ب ﻣ ن اﻟﻣ دﯾر
ﻣﻌرﻓ ﺔ ودراﺳ ﺔ اﻻﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺗوﻗﯾ ت وﻛﯾﻔﯾ ﺔ اﺳ ﺗﺧداﻣﮭﺎ ،ﺣﯾ ث اﻧ ﮫ ﻣ ن اﻟﺧط ورة اﻟﻘﯾ ﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾ ذ ﻋ دة
ﻋﻧﺎﺻ ر ﻓ ﻲ آن واﺣ د ،ﻓﮭﻧ ﺎك ﻋﻧﺎﺻ ر أﻛﺛ ر ﻣﻼءﻣ ﺔ وذﻟ ك ﻓ ﻲ اﻷﺷ ﮭر اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ن ﺗﺑﻧ ﻲ إدارة اﻟﺟ ودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،أن ھﻧﺎك ﻋﻧﺎﺻر ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺎﺗﮭﺎ أو ﺗﻌﻘﯾدھﺎ .وﻟﻛ ن ﻓ ﻲ
اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ھذه اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ھدﻓﯾن أﺳﺎﺳﯾن ھﻣﺎ:1
 ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟزﺑون ﺗﺧﻔض ﻧﺳب اﻟﻌﯾوب ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت. اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب:اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﺟدول رﻗم) :(09اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟرواد
اﻟﻌﻧﺎﺻر
اﻟﻘﯾﺎدة
اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر
ﯾط
اﻟﺗﺧط
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
اﻟﺗﺄﻛﯾ د ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷداء
اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ
اﻟزﺑون

دﯾﻣﻧﻎ

ﺟوران

ﻛروﺳﻲ

×
×
×

×
×

×
×
×

وذج ﺟ
د ﻧﻣ
ﻣﻌﮭ
ﻣ
ودة أﻧدرﺳون
اﻟﺟ
ﺑﺎﻟدرج
اﻟﻔﯾدراﻟﻲ
×
×
×
×
×
×
×

×

×

×

×

×

ﺎﺋزة
ﺎﻟﻛوم

×
×
×

×
×

×
×

اﻟﻣﺻدر :ﺻﻼح ﻋﺑﺎس اﻟﮭﺎدي ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣدﺧل ﻧﺣو أداء ﻣﻧظﻣﻲ ﻣﺗﻣﯾز ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث
ﺣول اﻷداء اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﻗﺳم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ورﻗﻠﺔ9- 8،ﻣﺎرس  ،2005ص.160

 - 1اﻧﺗظﺎر اﻟﺷﻣري و ﺧﺎﻟد ﺑﻧﻲ ﺣﻣدان ،ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎت اﻹدارة
واﻻﻗﺗﺻﺎد ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة وأﺛره ﻓﻲ أداء اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء اﻷھﻠﯾﺔ ،اﻷردن 23-21 ،أﻛﺗوﺑر ،2003 ،ص750
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وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻋﻧﺎﺻر إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﻟﻘﯾﺎدة. اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر. اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟزﺑون. اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ. اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ. -ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷداء.

 -2أﺳس )ﻣرﺗﻛزات( إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
إن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﻓﻠﺳﻔﺔ وﻣﺟﻣوﻋ ﺔ أﻓﻛ ﺎر ﺗﺗﺑﻧﺎھ ﺎ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ أو ﺗ ؤﻣن ﺑﮭ ﺎ ،وإﻧﻣ ﺎ ھ ﻲ
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺟﺳﯾد ﻟﮭذه اﻷﻓﻛﺎر داﺧ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ واﻟﺗطﺑﯾ ق اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ ق اﻷھ داف اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﻌﻰ إﻟﯾﮭ ﺎ
وﻟﻛن ذﻟك ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﻧﮭﺎ:
 اﻟﺟودة ھﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك واﻟزﺑون وﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟﺗوﻗﻌﺎﺗﮭم. اﻟزﺑون ھو اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺟودة اﻟﺟودة ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﺟزاﺋﮭﺎ ﺗراﺑط وﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة ھو ھدف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺟودة ﻣﺻدر ﻟﻠﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔإن ھذه اﻷﺳس واﻟﻣرﺗﻛزات ﯾﺟب أن ﺗﺗدﻋم ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑ ﺎدئ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻟﻠوﺻ ول إﻟ ﻰ
أﻓﺿل أداء ﻣﻣﻛن وﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﮫ.1
 -3ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﯾﻛﺎد ﯾﻛون ھﻧﺎك إﺟﻣﺎع ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾ د اﻟﻣﺑ ﺎدئ اﻟرﺋﯾﺳ ﯾﺔ ﻟ ﻧظم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،وﻣﻧﮭ ﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺿرورة اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ.2
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:

 - 1ﺣﻠﯾﻣﻲ وھﯾﺑﺔ وآﺧرون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص5
 - 2ﻓﮭد ﺑن زﯾد اﻟدﻋﺟﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص35
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ا-اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك :ﯾﻌ د اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك وﺗﺣﻘﯾ ق رﺿ ﺎه وﺗﻠﺑﯾ ﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗ ﮫ ھ و اﻟﮭ دف
اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻷي ﻣﻧظﻣﺔ ﻛﺎﻧت ،ﻟذﻟك ﻋرف ﻛوﺗﻠر) (KOTLERاﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﺄﻧ ﮫ اﻟﺷ ﺧص اﻟ ذي ﯾﺣﻣ ل ﻟﻧ ﺎ
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ وأن ﻣن واﺟﺑﻧﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ ﺑﺻورة ﻣﻔﯾدة ﻟﮫ وﻟﻧﺎ ،وأن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك أﻛﺛر اﻷﺷ ﺧﺎص أھﻣﯾ ﺔ ﻓ ﻲ
أي ﻣﻧظﻣﺔ ،ﻛذﻟك ﻓﮭو ﻏﯾر ﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑل ھﻲ ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﯾﮫ.1
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ھو اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟواﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق ،ﻛﻣ ﺎ أن اﻟﺗوﺟ ﮫ ﻧﺣ و
اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك ﯾﻌﻧ ﻲ ﺑ ﺎن ﺗﺳ ﺗﺛﻣر اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ وﻗﺗ ﺎ ﻟﻣﻌرﻓ ﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت ورﻏﺑ ﺎت اﻟزﺑ ﺎﺋن ،وﻣ ن اﻟﻣﮭ م إرﺿ ﺎء
اﻟزﺑﺎﺋن وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﻛﻲ ﻻ ﯾﺗﺳرﺑوا إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن آﺧرﯾن.2
إن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ﯾﺟﺑر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾ ر ﺗﻔﻛﯾ را ﻣﻧﺗظﻣ ﺎ ﺣ ول اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠﻛﯾن
وﻛﯾف ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﺣول اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ورﻏﺑﺎﺗﮭم.3
وﯾﺄﺗﻲ ھذا اﻟﺗرﻛﯾ ز ﺑﺎﻋﺗﺑ ﺎر أن اﻟﻌﻣﯾ ل ھ و ﻣراﻗ ب اﻟﺟ ودة اﻷول.واﻟﻣﻘﺻ ود ﺑﺎﻟﻌﻣﯾ ل وﻓﻘ ﺎ ﻟﻔﻠﺳ ﻔﺔ إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﻌﻣﻼء وھم:
اﻟﻌﻣﯾل اﻟداﺧﻠﻲ

اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ

وھ م اﻟ ذﯾن ﯾﺗﻌ ﺎﻣﻠون ﻣ ﻊ اﻟﺳ ﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ وھم اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻹدارات واﻷﻗﺳﺎم واﻟذﯾن
ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻣﻣﻧظﻣﺔ.

ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض ﻻﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻛل

أي اﻟذﯾن ﯾدﻓﻌون ﺛﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ.

إدارة أو ﻗﺳم داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﻧظ ر إﻟﯾﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ
ﻣورد وﻋﻣﯾل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.

اﻟﻣﺻدر :ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺎت وﻣﻣﺎرﺳ ﺎت إدارة اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ،اﻟﻣﻛﺗﺑ ﺔ
اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻣﺻر ،2009،ص401

ب-اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎ :وھذا ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺟ ﺎوز اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺧرﺟ ﺎت ﻓﻘ ط
واﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻻن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺗﻛﻔل ﻟﻧﺎ ﻣﺧرﺟﺎت ﺳﻠﯾﻣﺔ وﺻﺣﯾﺣﺔ .4

 - 1ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ اﻟطﺎﺋﻲ وآﺧرون ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و اﻻﯾزو ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟورق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻻردن،
 ،2003ص48
 - 2ﺷﺎدي ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﺎﯾش ،اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2008،ص30
 -3ﻟوﯾد دوﺑﯾﻧز وﻛﻠﯾر ﻛراوﻓورد ﻣﺎﺳون ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟواﺣد ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺗﻘدم واﻟﺣﻛﻣﺔ وﻓﻠﺳﻔﺔ دﯾﻣﻧﺞ ،اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،1997،ص132
 - 4راﺗب ﺻوﯾص وآﺧرون ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗرول ،ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻌدد ،3ﻣﺟﻠد ،38ﻋﻣﺎدة اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ،اﻷردن،
ﺗﻣوز  ،2011ص385
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ج-اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء ﻗﺑل وﻗوﻋﮭﺎ :ﻓﺎﻟﻣطﻠوب ﻟﯾس اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء و إﻧﻣﺎ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻗﺑل وﻗوﻋﮭ ﺎ
و ھذا ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل دور ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل و ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﺧ ﻼل ﺧﻠ ق ﻓ رص
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ و ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠ ﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾ ر ﻋﻠ ﻰ اﻟ رأي دون ﺧ وف أو ﺗ ردد ﻛﻣ ﺎ ﯾﺗﺣﻘ ق ذﻟ ك ﻣ ن
ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ،و ﻗﯾﺎس ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗ ﺎج ﻓ ﻲ ظ ل إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ .و
ﺗﻌ د اﻷﺧط ﺎء ﻓرﺻ ﺔ ﻣواﺗﯾ ﺔ ﻟﻠﺗط وﯾر و اﻟﺗﺣﺳ ﯾن وﻟﮭ ذا ﻣ ن اﻟﺿ روري ﻣﺣﺎوﻟ ﺔ اﻟﻛﺷ ف ﻋﻧﮭ ﺎ ﻗﺑ ل
اﺳﺗﻔﺣﺎﻟﮭﺎ.1
د -ﺷ ﺣن و ﺗﻌﺑﺋ ﺔ ﺧﺑ رات اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ :ﺗﻔﺗ رض اﻟﻣﻔ ﺎھﯾم اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ إن اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ
ﺗﺗﻛ ون ﻣ ن أﻓ راد ﻻ ﻋﻘ ول ﻟﮭ م و ﻻ ﯾﮭﻣﮭ م ﺳ وى اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ اﻷﺟ رة .وﻟﻛ ن ﻓ ﻲ ظ ل ﻣﻔﮭ وم إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺎﻟﻲ ھ و اﺣ د اﻟط رق اﻟﺗ ﻲ ﯾ ﺗم ﺑﮭ ﺎ ﺗﻌ وﯾض اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻋ ن ﺟﮭ ودھم.و
ﻟﻘد أوﺿﺣت اﻟدراﺳﺎت أن اﻷﻓراد ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم و اﺳ ﺗﻣرارھم ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻟﻌ دة أﺳ ﺑﺎب وﻻ ﯾﻣﺛ ل اﻷﺟ ر
ﺳ وى ﺳ ﺑب واﺣ د ﻣﻧﮭ ﺎ ،ﻓ ﺎﻷﻓراد ﯾﺣ ب إن ﯾﺷ ﻌروا ﺑﺎﻟﺛﻧ ﺎء و اﻻﻣﺗﻧ ﺎن ﻣﻘﺎﺑ ل ﺟﮭ ودھم و ھ ذا ﻣ ﺎ ﯾؤﯾ ده
ﻣدﺧل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .و ﻣ ن ﻧﺎﺣﯾ ﺔ أﺧ رى ﻓ ﺎن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻟ دﯾﮭم ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻛﺑﯾ رة و ﻓ رص واﺳ ﻌﺔ
ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل و زﯾ ﺎدة اﻷرﺑ ﺎح و ﺗﺧﻔ ﯾض اﻟﺗﻛ ﺎﻟﯾف و إﺷ ﻌﺎرھم ﺑ ﺄﻧﮭم
ﻣن أﻋﺿﺎء ﻓر ﯾق ﻓﺎﺋز.2
ه -اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻋﺗﻣدا ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:
ﺗﻣﺗ ﺎز اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗطﺑ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑ ﺎن ﻗراراﺗﮭ ﺎ ﻣﺑﻧﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺣﻘ ﺎﺋق و اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ،وﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﺗﻛﮭﻧﺎت واﺟﺗﮭﺎدات ﻓردﯾﺔ.3
إن ﺗﺑﻧ ﻲ ﻧﮭ ﺞ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت ﻟﺗﺣﻘﯾ ق اﻟ وﻓرة ﻓ ﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﯾﻌط ﻲ رؤﯾ ﺔ واﺿ ﺣﺔ ﻟﻣﺗﺧ ذ اﻟﻘ رار ﻋ ن
اﻟظ روف اﻟﻣﺣﯾط ﺔ ﺑ ﮫ ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﯾﺳ ﺎﻋده ﻋﻠ ﻰ اﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رار ﻓ ﻲ ﺿ وء ﺗﻠ ك اﻟﺑﯾﺎﻧ ﺎت ،وﺑ ذﻟك ﺗﺷ ﻛل
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.4

 - 1ﺟﺑر ﺑن ﺣﻣود ﺑن ﺟﺑر اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2006،ص41
 -2ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗوﻓﯾق ،اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺻر ،2004 ،ص18
 - 3ﻣﺎﺟد ﺑن ﻏرم ﷲ اﻟﺣﻘﯾب اﻟﻐﺎﻣدي ،ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
 ،2008ص58
 - 4زﻛﻲ أﺑو زﯾﺎدة ،أﺛر ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث)اﻟﻌﻠوم
اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ( ،اﻟﻌدد ،04اﻟﻣﺟﻠﺔ ،25ﻧﺎﺑﻠس ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2011 ،ص887
110

اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث

و -اﻟﺗﻐذﯾ ﺔ اﻟﻌﻛﺳ ﯾﺔ :ھ ﻲ ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﺗﺣﺻ ل ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣ ن زﺑﺎﺋﻧﮭ ﺎ ﺗﺗﻌﻠ ق ﺑﻣﺳ ﺗوى رﺿ ﺎھم ﻋ ن
اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﮭ م ،وﻣ دى إﺷ ﺑﺎﻋﮭم ﻟﻣط ﺎﻟﺑﮭم وﺗوﻗﻌﺎﺗﮭم،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓﮭ ﻲ وﺳ ﯾﻠﺔ ﻛﺎﺷ ﻔﺔ ﯾﻣﻛ ن
ﻣ ن ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﺗﻘﯾ ﯾم اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻟوﺿ ﻌﮭﺎ ﻟ دى ﻋﻣﻼﺋﮭ ﺎ ،ﻛﻣ ﺎ أﻧﮭ ﺎ وﺳ ﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﺗﺳ ﺗﺧدم ﻧﺗﺎﺋﺟﮭ ﺎ ﻓ ﻲ إدﺧ ﺎل
اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت.1
وﻧﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺷﻛﻼ ﺗوﺿﯾﺣﯾﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ.
اﻟﺷﻛل رﻗم)  :(10اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ

اﺳﺗﻘﺻﺎء رأي
اﻟﻌﻣﻼء

آراء إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ

ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻣرﺗدة

اﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻵراء ﻓﻲ إﻋﺎدة
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺳﻠﻌﺔ/اﻟﺧدﻣﺔ

آراء ﺳﻠﺑﯾﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ

اﺳﺗﻣرارﯾﺔ
اﻟرﺿﺎ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟزﺑون أﻛﺑر
ﺑﺎﺳﺗﻣرار

ﻣﺳﺗوى أﻋﻠﻰ
ﻣن اﻟرﺿﺎ

ﺳﻠﻌﺔ/ﺧدﻣﺔ
ﺟدﯾدة أو ﻣﻌدﻟﺔ

اﻟﻣﺻدر :ھوام ﺟﻣﻌﺔ ،اﻟﺟودة واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن واﻟزﺑﺎﺋن ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟ ث ﺣ ول اﻟﺟ ودة واﻟﺗﻣﯾ ز ﻓ ﻲ
ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ20أوت55ﺳﻛﯾﻛدة8-7،ﻣﺎي  ،2007ص.7

ز-اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر :ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺟ زءا ﻣ ن اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﯾوﻣﯾ ﺔ وﻟﺟﻣﯾ ﻊ وﺣ دات اﻟﻌﻣ ل ﻓ ﻲ
اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ و اﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺳ ﺗﻣر ﻓ ﻲ ظ ل إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗﺟﻠ ﻰ ﻓ ﻲ ﻗ درة اﻟﺗﻧظ ﯾم ﻋﻠ ﻰ ﺗﺻ ﻣﯾم
وﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم إﺑ داﻋﻲ ﯾﺣﻘ ق ﺑﺎﺳ ﺗﻣرار رﺿ ﺎ ﺗﺎﻣ ﺎ ﻟﻠﻣﺳ ﺗﻔﯾد ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﺳ ﻌﻲ اﻟﻣﺗواﺻ ل ﻟﻠوﺻ ول إﻟ ﻰ
اﻷداء اﻷﻣﺛل.2

 - 1ﻋﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ ،ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)وﺟﮭﺔ ﻧظر( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص160
 - 2أﻣﺎل ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد أﺑو ﻋﺎﻣر ،واﻗﻊ اﻟﺟودة اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻹدارﯾﯾن وﺳﺑل
ﺗطوﯾره ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2008 ،ص50
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اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﯾﺷﻛل ﺟوھر إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﺎﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ھو ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت
وﺗطوﯾرھﺎ ،وﯾﺗﻔق ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺟودة اﻟﺛﻼث:دﯾﻣﻧﺞ–ﻛروﺳﺑﻰ–ﺟوران ﻋﻠﻰ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ،وﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر أن ﯾﻛون اﻟﺗﺣﺳﯾن رﻏﺑﺔ ﺻﺎدﻗﺔ وداﺋﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧظﻣﺔ
وإدارﺗﮭﺎ ﻧﺣو ﺗﺣﺳﯾن ﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر
إﻛﺳﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺈﻋداد ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن.1
و ﯾﺗﺑﻊ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﻊ وﺿﻊ أھداف ﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣن ھذا
اﻟﺗﺣﺳﯾن ،دراﺳﺔ ﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑوﺿﻌﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ،اﻟﺑﺣث ﻋن ﺳﺑل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺗﺻﻣﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻣﺣﺳﻧﺔ ،ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ ،ﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ وإﻋﻼم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﮭﺎ ،ﺗدرﯾب اﻟﻣﻧﻔذﯾن ﻋﻠﻰ
أداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺗﮭﺎ اﻟﺟدﯾدة.2
وﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :ﻟﯾس ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﮭو ﻣﺳﺗﻣر طﺎﻟﻣﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ وھو ﻣن
ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺟودھﺎ ،اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻن اﻟﺟودة ﻻ ﺗﺗﺟزأ ،ﺗﺣﺗﺎج ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن إﻟﻰ ﺟﮭود ﺟﻣﯾﻊ
ﻣن ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود أﺧطﺎء ﻋدم وﺟود ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن ،اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻻن اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ ،اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﻗت ﻟﻛﻲ ﻧﺳﺑق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﺗﻛون اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻧﺎ.3
 -4ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ھو ﻧظﺎم ﻧﺎﺟﻊ وﻓﻌ ﺎل ﯾﺿ م ﻛ ل ﻋواﻣ ل اﻟﺗط وﯾر ﻣ ن أﺟ ل اﻟﺗﺣﺳ ﯾن
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺟودة ﺑﮭدف اﻹﺷﺑﺎع اﻟﺗﺎم ﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.4
ﯾﻣﻛ ن ﺗﻌرﯾ ف ﻧظ ﺎم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﺗﻔﺎﻋ ل اﻟﻣ د ﺧ ﻼت وھ ﻲ اﻷﻓ راد واﻷﺳ ﺎﻟﯾب
واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷﺟﮭزة ،ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧرﺟﺎت ،وھذا ﯾﻌﻧﻲ إﺷراك وﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﺎﻓﺔ
وﺑﺻ ورة ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ أو اﻟﺧدﻣﯾ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺳ ﺗﻣر ﻟﺟ ودة
اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺿﺎ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن.5

 - 1أﺷرف اﻟﺳﻌﯾد أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﻗﺳم أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾــﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة ،2005 ،ص121
 - 2أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻻﯾزو)دﻟﯾل ﻋﺻري ﻟﻠﺟودة واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ( ،اﻟﻘﺎھرة  ،2005،ص71
 - 3ﺳوﻧﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻛري ،إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت)ﻣدﺧل اﻟﻧظم( ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،1999،ص377
4
-Katsuyohi Ichihara,Maîtriser La Qualité,édition mare, nostrum,1996,p11
 -5أﻣﺎل ﺣﺳن اﻟﺑرزﻧﺟﻲ وآﺧرون ،ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدي اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ،
اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة وإﺛره ﻓﻲ أداء ﻛﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزر ﻗﺎء
اﻷھﻠﯾﺔ ،اﻷردن23-21،أﻛﺗوﺑر ،2003،ص695
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ﯾﻌ رف ﻧظ ﺎم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣواﺻ ﻔﺔ اﻻﯾ زو 9000اﺻ دار 2000ﺑﺄﻧ ﮫ ﻧظ ﺎم ﺗﺳ ﯾﯾر ﯾﺳ ﻣﺢ
ﺑﺗوﺟﯾﮫ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﺟودة.

1

أن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳق واﻟﺗﺟ ﺎﻧس ﺑ ﯾن أﺟزاﺋ ﮫ ،وﻛ ذﻟك
ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت ﻛل ﺟزء ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ ،ﻛﻣﺎ أن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ
ﻣدى اﺗﻔﺎﻗﮫ ﻣﻊ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﺑق ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻧظﺎم وﺗواﻓﻘﮫ ﻣﻊ اﻟظروف واﻟﻘواﻋ د واﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺳ ﺎﺋدة
ﻓﯾﮭﺎ.2
وأﻣﺎ أھم اﻟﻣظﺎھر أو اﻟﻧواﺣﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﮭﻲ:3
 اﻟﺗﻌرﯾ ف ﺑﺎﻟﮭﯾﻛ ل اﻹداري ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻠوﺣ ﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠ ف اﻟ دواﺋر وﻛ ذﻟك ﺗوﺻ ﯾفاﻟوظﺎﺋف وﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت.
 ﺗﻌرﯾف وﺗﺣدﯾد ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﯾ ل ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧ ﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣ ﺔ)اﻟﻣواﺻ ﻔﺎت( وھ و ﻣ ﺎ ﯾﻌ رفﺑﺧطﺔ اﻟﺟودة.
 اﻟ ﺗﺣﻛم ﺑﻣ وردي اﻟﻣ واد أو ﻣﻘ دﻣﻲ اﻟﺧ دﻣﺎت أو اﻟﻣﺗﻌﮭ دﯾن اﻟﻔ رﻋﯾﯾن ﻋ ن طرﯾ ق ﻗﺎﺋﻣ ﺔ اﻟﻣ وردﯾناﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ) اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺧﺎم أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ(.
 اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ) اﻟﺗﺣﻛم ﺑطرق اﻟﻌﻣل ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ،اﻟﻣﻌدات ،اﻟﻣواد ،اﻟﻌﻣﺎل(. ﻣراﺟﻌﺔ وﺿﺑط ﻗﺑوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺳوق وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن. اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ) ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق(واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ أو ﻣﻧﻌﮭﺎ ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ. ﺗوﺛﯾق وﺗﺳﺟﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻧﺷﺎطﺎت. ﺗدرﯾب اﻹطﺎر اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟدوارات ،اﻟﻧدوات واﻟﻣؤﺗﻣرات. اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻧظﺎم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮫ.واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.

 - 1اﻟﮭﺎم ﯾﺣﯾﺎوي ،دور اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف ،2006-2005،ص69
 - 2ﺑوﻣدﯾن ﯾوﺳف ،دراﺳﺔ اﺛر إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،2006،ص135
 - 3ﻓﺗﺣﻲ أﺣﻣد ﯾﺣﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص39
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اﻟﺷﻛل رﻗم) :(11ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

ﺑﻴﺌﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺪﺧﻼﺕ
أھدف واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹدارة
 ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارة )اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ واﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ( اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ھﯾﻛ ل اﻹدارة)أﻓ راد اﻹدارة ،ﺧﺻﺎﺋﺻ ﮭم ،ﺗ ﺄھﯾﻠﮭم،ﺧﺑراﺗﮭم(

ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ

ﳐﺮﺟﺎﺕ

ﺗﺣدﯾد أھداف اﻟﺟودة

أھ داف اﻟﺟودة،ﺳﯾﺎﺳ ﺔ

ﺗﺧط ﯾط اﻟﺟ ودة،ﺗﻧظﯾم وﺗﻧﺳ ﯾق

اﻟﺟ ودة ،ﺧط ط اﻟﺟ ودة،

اﻟﺟ ودة ،ﻗﯾ ﺎدة وﺗوﺟﯾ ﮫ اﻟﺟ ودة،

ﻓ رق اﻟﺟودة،ﻣﻌ ﺎﯾﯾر

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘوﯾم اﻟﺟودة

اﻟﺟ

ﺗﺄﻛﯾد وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة.

اﻟﺟودة.

 -ھﯾﻛ ل اﻟﻌﻣﺎﻟ ﺔ)اﻹﻋ داد ،اﻟﺧﺻ ﺎﺋص ،اﻟﻣﮭ ﺎرات،

ودة ،ﻣؤﺷ

رات

ﺑﻴﺌﺔ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻛﻔﺎءة اﻷداء(
 طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ )اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ( طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق وھﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ رﻏﺑﺎت وﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوارد واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ،ﺣﺟم وﺟ ودةاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث

ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ
اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث
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اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :أھﻣﯾﺔ وأھداف إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
 -1أھﻣﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﺗرﺟﻊ أھﻣﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ إﻟ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﺗ دﺧل ﻓ ﻲ اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟظ واھر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ واﻟﺧدﻣﯾ ﺔ
اﻟﺗ ﻲ ﺗﮭ دف إﻟ ﻰ ﺗﺣﻘﯾ ق أھ داف اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻹﻧﺳ ﺎﻧﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺗط وﯾر أﺑﻌﺎدھ ﺎ واﻟﺳ ﯾر ﻓ ﻲ ﻣﯾ ﺎدﯾن ﺳ ﺑل
ﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ.1
إن أھﻣﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
 أﻧﮭﺎ ﻣﻧﮭﺞ ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر أﺑﻌد ﻣن ﻛوﻧﮫ ﻧظﺎﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ أو أﺳﺎﻟﯾب ﻣدوﻧﺔ ﺑﺷﻛل إﺟراءات وﻗرارات إن اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل أي ﻣﻧظﻣﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺎت أﻓرادھﺎ اﺗﺟﺎه ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة إن ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن ﻓﺣﺳب وإﻧﻣﺎ ﺗﻧظر إﻟﻰ أﻧﺷطﺗﮭﺎ ﻛﻛل ﻣﺗﻛﺎﻣل إن أھﻣﯾﺗﮭﺎ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ روح ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل.2 ﻛوﻧﮭﺎ ﻣوﺿوﻋﺎ ﯾﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ اھﺗﻣﺎم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟ دولاﻟﻣﺗﻘدﻣ ﺔ واﻟﻧﺎﻣﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ د ﺳ واء وذﻟ ك ﻷھﻣﯾ ﺔ اﻟﺟ ودة ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھ ﺎ ﺳ ﻼﺣﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺎ ﺗﺿ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣ ن
ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ أﻛﺑر.
 ﺳﻌﯾﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭم ورﻏﺑﺎﺗﮭم وأذواﻗﮭم وﺗﺣدد دور ﻛلﻓرد ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺣوث اﻟﺳوق ﻣرورا ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻹﻧﺗﺎج واﻟﻧﻘل واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺗوزﯾﻊ وﺧدﻣﺎت
ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ.
 ﺗطوﯾر أداء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻋ ن طرﯾ ق ﺗﻧﻣﯾ ﺔ روح اﻟﻌﻣ ل اﻟﺗﻌ ﺎوﻧﻲ اﻟﺟﻣ ﺎﻋﻲ وﺗﻧﻣﯾ ﺔ ﻣﮭ ﺎرات اﻟﻌﻣ لاﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﮭدف اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟطﺎﻗﺎت وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ.
 اﺗﺧ ﺎذ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻹﺟ راءات اﻟوﻗﺎﺋﯾ ﺔ ﻟﺗﻼﻓ ﻲ اﻷﺧط ﺎء ﻗﺑ ل وﻗوﻋﮭ ﺎ ورﻓ ﻊ درﺟ ﺔ اﻟﺛﻘ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن وﻓ ﻲﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﮭﺎ اﻹدارة واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﻛون ﻓﻲ ﻣوﻗﻌﮭﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ.3

 -1ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﻐزي ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣرور ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
 ،2005ص17
 - 2ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن اﻷﻣﺎم ،دور إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺻرف اﻟرﯾﺎدي ،ﻣﻠﺗﻘﻲ ﻋﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم
اﻹدارﯾﺔ ،اﻷردن 27 -26 ،اﻓرﯾل ،2006 ،ص5
 - 3ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ واﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص67
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 -2أھداف إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻋ دد ﻣ ن اﻷھ داف اﻟﺗ ﻲ ﺗرﻏ ب إدارة اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭ ﺎ واﻟﺗ ﻲ ﯾﺟ ب
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة ھذه اﻷھداف ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺻﺣﯾﺢ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.
إن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدھﺎ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷھ داف
ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ:
 ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن)ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل(.1 ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺗواﺻل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ. ﺗﺣﺳﯾن ﺳﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.2 ﻣﻧﺢ ﺣق اﻟﺗﺻرف واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻟﻠﻔرد وﻟﻠﻔرﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟودة.3 ﺗﺧﻔﯾض ﻋﯾوب اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺟودة وزﯾﺎدة رﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء. ﺗﺣﺳﯾن اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن وﺣدات اﻟﻣﻧظﻣﺔ. ﺣدوث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺟودة اﻷداء واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻗدراﺗﮭم. ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ أﺧطﺎء اﻷداء. إﯾﺟﺎد ﻧظﺎم ﺷﺎﻣل وﻣﺗﻛﺎﻣل ﻟﻸداء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ. ﺧﻠق ظروف ﺑﯾﺋﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة.4 زﯾﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ. زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ. ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل.ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻣوذج ﯾﺣﺗذى ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺟودة واﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ. -اﻧﺧﻔﺎض ﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن ،ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟودة ،زﯾﺎدة اﻻﺑﺗﻛﺎرات واﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر.5

1

-Alain Astouric,Diriger les Hommes ou Manager en équipe,paris,1997,p30
 - 2ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ،ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ،ﻣﺧل ﺟدﯾد ﻟﻌﺎﻟم ﺟدﯾد ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﯾروت ،1997،ص156
 - 3ﻓراﻧﺳﯾس ﻣﺎھوﻧﻲ ،ﻛﺎرل ﺟﻲ ﺛور ،ﺗر ﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻛم أﺣﻣد اﻟﺧزاﻣﻲ ،ﺛﻼﺛﯾﺔ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،دار اﻟﻔﺟر
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھرة ،2000 ،ص27
 - 4ﻣﺳﻌد ﻣﺣﻣد زﯾﺎد ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،صwww.alwatanvoice.com 3
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2008/09/11 :
 -5ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻌﻣﯾرة ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟودة ﺑﺎﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،
ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،2003 ،
ص42
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اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﮭﺎ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
اﻟﺟدول رﻗم) :(10اﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﮭﺎ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻣﯾﯾز

ﻗﺑل اﻟﺗطﺑﯾق

ﺑﻌد اﻟﺗطﺑﯾق

اﻟﺗوﺟﮫ

ﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎج/اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ

ﻧﺣو اﻟزﺑون

اﻻوﻟوﯾﺎت

اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ

اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻘرارات

ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل

طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل

اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ

ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎ ﯾﺣدث

اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺣدث

اﻷﺧطﺎء

ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم

اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ

ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق ﺳﯾطرة اﻟﻧوﻋﯾﺔ

ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓرد

ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ

ﻋن طرﯾق اﻟﻣدراء

ﻓرق اﻟﻌﻣل

اﻟﺗدﺑﯾر/اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت

اﻟﺳﻌر

ﻛﻠﻔﺔ دورة اﻟﺣﯾﺎة/اﻟﺷراﻛﺔ

دور اﻟﻣدراء

اﻟﺗﺧطﯾط ،اﻟﺗوظﯾف ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ

اﻟﺗﻔوﯾض ،اﻟﺗدرﯾب ،ﺗﺳﮭﯾل

وﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي

اﻟﻣﮭﻣﺔ
اﻟﻣﺻ در :ﻣﺣﻣ د ﻋ وض اﻟﺗرﺗ وري و أﻏ ﺎدﯾر ﻋرﻓ ﺎت ﺟوﯾﺣ ﺎن ،إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣؤﺳﺳ ﺎت اﻟﺗﻌﻠ ﯾم اﻟﻌ ﺎﻟﻲ
واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت وﻣراﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ،ﻋﻣﺎن ،اﻻردن ،2006 ،ص .41

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣواﺻﻔﺔ اﻻﯾزو9000
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 -1ﻣراﺣل ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :ﯾﻣر ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ا -ﻣرﺣﻠ ﺔ اﻹﻋ داد )اﻟﺻ ﻔرﯾﺔ( :وھ ﻲ ﻣ ن أھ م ﻣراﺣ ل اﻟﺗطﺑﯾ ق وﻓﯾﮭ ﺎ ﯾﻘ رر اﻟﻣ دﯾرﯾن ﻋ زﻣﮭم ﻋﻠ ﻰ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣزاﯾﺎ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﺗﻠﻘ ﻰ ھ ؤﻻء اﻟﻣ دﯾرﯾن ﺗ درﯾﺑﺎ ﯾﺳ ﺗﮭدف إﻛﺳ ﺎﺑﮭم
اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ،وﻋدم اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺗﻐﯾﯾر ،وﻣن اﻷﻓﺿل أن ﯾﺗم اﻟﺗدرﯾب ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ .1وﻗد ﺳﻣﯾت
ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺳﺑق ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻲ ﺗﺿ م اﻟﻣ دﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾ ذﯾﯾن اﻟرﺋﯾﺳ ﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣ ﺔ
وﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣدرب اﻟﻣﺣﺗرف ،وﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺟد اﻟﻣ دﯾرﯾن ﯾﻘوﻣ ون ﺑﺈﻋ داد ﺻ ﯾﺎﻏﺔ رؤﯾ ﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ
ووﺿﻊ أھداﻓﮭﺎ وإﻋداد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر اﻟﺧطﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ.

 -1ﺟوزﯾف ﺟﺎﺑﻠوﻧﺳﻛﻲ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ www.edara.com ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2009/01/03:
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وﺗﻧﺗﮭ ﻲ اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ اﻟﺻ ﻔرﯾﺔ ﺑ ﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺧﺻ ﯾص اﻟﻣ وارد اﻟﺿ رورﯾﺔ ﻟ ﺗﺧطط ﺗطﺑﯾ ق إدارة اﻟﺟ ودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
و ھﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﺗﺑ ﺎدل اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ وﻧﺷ ر اﻟﺧﺑ رات ووﺿ ﻊ اﻷھ داف وﺗﺣدﯾ د ﻣ دى اﻟﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻠﺗﺣﺳ ﯾن
وإﺟراء اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧرى.1
ب -ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧطﯾط :وﻓﯾﮭﺎ ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﺧطط اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺣدﯾ د اﻟﮭﯾﻛ ل اﻟ داﺋم واﻟﻣ وارد اﻟﻼزﻣ ﺔ
ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم ،ﺣﯾث ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣ ﺎ ﯾﻠ ﻲ :اﻟﻔرﯾ ق اﻟﻘﯾ ﺎدي ﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺟ ودة ،اﻟﻣﻘ ررﯾن ،اﻟﻣﺷ رﻓﯾن.
وﯾﺗم اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺧطﺔ ﺑﻌد اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﯾق.
وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﺧطوات ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:2
 اﺧﺗﯾﺎر أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري. اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧﺳق ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. ﺗدرﯾب ﻛل أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري وﻣﻧﺳق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. إﻋداد ﻣﺳودة ﺧطﺔ اﻟﺗطﺑﯾق. اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﺗطﺑﯾق وﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك. ﺗﺣدﯾد اﻷھداف واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ. اﺧﺗﯾﺎر اﻷھداف واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت. اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق.ج -ﻣرﺣﻠ ﺔ اﻟﺗﻘﯾ ﯾم :ﯾ ﺗم ﻓ ﻲ ھ ذه اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ ﺗﺑ ﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻟ دﻋم ﻣراﺣ ل اﻹﻋ داد واﻟﺗﺧط ﯾط واﻟﺗﻧﻔﯾ ذ،
وﺗﺷﻣل ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﯾداﻧﻲ واﻟﺗﻘﯾﯾم واﺳﺗﻘﺻﺎء وإﺟراء اﻟﻣﻘ ﺎﺑﻼت اﻟﺷﺧﺻ ﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺳ ﺗوى اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت ،ﻓﺿ ﻼ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻘﯾ ﯾم اﻟ ذاﺗﻲ ﻟﺗوﺿ ﯾﺢ اﻧطﺑﺎﻋ ﺎت اﻟﻔ رد
واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺿﯾل اﻷوﺟﮫ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وأوﺟﮫ اﻟﻘﺻور ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ .3وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم

 - 1ﺧﺎﻟد اﺣﻣد اﻟﺻراﯾرة وﻟﯾﻠﻲ اﻟﻌﺳﺎف ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ،اﻟﻌدد اﻷول ،اﻟﯾﻣن ،2008،ص20
 -2ﺳﺎﻣﻲ ذﯾﺎب اﻟﻌزﯾزي ،ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺧﺻب ﻟﺗطﺑﯾق ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﯾزو9000ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج،
ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟﻌدد ،8ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺻدر ﻋن أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺑﺣوث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻟﯾﺑﯾﺎ،
1428ه ،ص87
 - 3ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﻐزي  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص60
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ﺑﺑﻌض اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣﮭﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﺿوء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺗﮭﯾﺋﺔ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑدء ﻓ ﻲ ﺗطﺑﯾ ق
إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.1
د -ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطﺑﯾق)اﻟﺗﻧﻔﯾذ( :وﻓﯾﮭﺎ ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ أﻋﻣﺎل ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل وﺗﻔﻌﯾل دوره وﻣﻧﺎﻗﺷ ﺔ ﺗط ور اﻟﻌﻣ ل
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎءات اﻟدورﯾﺔ.2
ﺗﺗﻠﺧص ﻣﻼﻣﺢ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:3
 ﺗﺣدﯾد ھﯾﻛل اﻹﺷراف اﻹداري ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق. ﺗﺣدﯾد ﻧظﺎم اﻟﺣواﻓز واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. ﺗﻛوﯾن ﻓرق اﻟﺗﺣﺳﯾن. اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺎرات ﻓرق اﻟﻌﻣل. اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ. اﺳﺗﺧدام ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺳﯾن وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ. اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧظﻣﺔ.ه -ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺑﺎدل وﻧﺷر اﻟﺧﺑرات :وﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺑ رات واﻟﻧﺟﺎﺣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾ ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﮭ ﺎ
ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .4وﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ:
 دﻋوة ﺟﻣﯾﻊ وﺣدات اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻓروﻋﮭﺎ وﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺗﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮭ ﺎ ﻣ ن ﻋﻣ ﻼء وﻣ وردﯾن ﻟﻠﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻗﺗﻧﺎﻋﮭم ﺑﺎﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻋﻠﯾﮭم ﻣن وراء اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.
 ﯾ ﺗم ﻓﯾﮭ ﺎ ﻛ ل اﻟوﺣ دات ﺑﻧﺗ ﺎﺋﺞ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ وﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺳ ﺗﻣر ،ﺣﯾ ث ﯾﻘ وم ﻣﺟﻠ ساﻹدارة ﺑﮭذه اﻟدﻋوة وﯾﺗوﻟﻰ اﻟرؤﺳﺎء ﺷرح اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ.
 ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﮫ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻣوردﯾن ﻟﺣﺿور ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄﯾﯾ دھم ﻟﻣ ﺎ ﺗ م ﺗﻧﻔﯾ ذهﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻧﺟﺎح اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﯾﺗﺣﻘق ﺑدوﻧﮭم.5
واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻠﺧص ﻣراﺣل ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.

 -1ﻣﺣﻣد ﻋوض اﻟﺗرﺗوري وأﻏﺎدﯾر ﻋرﻓﺎت ﺟوﯾﺣﺎن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص37
 - 2ﻣوﺳﻰ اﻟﻠوزي ،اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أﺳﺎﺳﯾﺎت وﻣﻔﺎھﯾم ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن، 1999،ص247
 - 3ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن ،اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت وﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺷﯾﯾد ،أﯾﺗرك
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر ،2000 ،ص25
 - 4ﻓﮭد ﺑن زﯾد اﻟدﻋﺟﺎﻧﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص38
 - 5ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗوﻓﯾق ،اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص18
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اﻟﺷﻛل رﻗم) :(12ﻣراﺣل ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ






اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ:
اﻹﻋداد

ﻗرار اﻟﺑدء ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة .
إﺷراك اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﻧﺳق ﻣﻌﺎون
ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ﺗدرﯾب اﻟﻣدﯾرﯾن

 ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺷﺎري وﻓرق
اﻟﻌﻣل
 ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟداﻋﻣﺔ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:
اﻟﺗﺧطﯾط

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
اﻟﺗﻘﯾﯾــم

 اﻟﺗﻘوﯾم اﻟذاﺗﻲ.
 اﻟﻣﺳﺢ اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
 إرﺟﺎع اﻷﺛر اﻟﺗدرﯾﺑﻲ

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ:
اﻟﺗﻧﻔــﯾذ

 ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدرﺑﯾن اﻟداﺧﻠﯾﯾن
 ﺗدرﯾب ﻓرق اﻟﻌﻣل
 اﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺳﯾن
 دﻋوة اﻷﺟزاء واﻷﻗﺳﺎم
اﻷﺧرى
 إﺷراك اﻷﺟزاء ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾن
 وﺿﺢ ﻧﻣوذج ﻧﺎﺟﺢ ﻟﻺﻗﺗداء
واﻻﺳﺗرﺷﺎد

اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ:
ﺗﺑﺎدل وﻧﺷر اﻟﺧﺑرات

اﻟﻣﺻدر :ﻣﺎﺟد ﺑن ﻏرم ﷲ اﻟﺣﻘﯾب اﻟﻐﺎﻣدي ،ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ  ،2008،ص63
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 -2ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
إن ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺳﺗﻠزم ﺑﻌض اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ذﻟك أن ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗطﺑﯾ ق ﻻ ﺑ دأن ﺗﻛ ون
ﻣﺧطط ﺔ وﻣﻧظﻣ ﺔ ﻛﻣ ﺎ ﯾﺟ ب ﺗ وﻓر اﻟﺑﻧﯾ ﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻧﺟﺎﺣﮭ ﺎ .ﻓﻛﻣ ﺎ ﯾ ﺗم إﻋ داد وﺗﮭﯾﺋ ﺔ اﻷرض
ﻟﻠزراﻋﺔ ﻻﺑد إﻋداد وﺗﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﻛون ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.1
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق:
ا -ﺗﺄﯾﯾد ودﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣ ﺔ :ﯾﻌﺗﺑ ر دﻋ م و ﺗﺄﯾﯾ د ﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻣ ن أھ م اﻟﻌواﻣ ل اﻟﺗ ﻲ ﺗﺿ ﻣن
اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻹدارة اﻟﺟودة ،وذﻟ ك ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أﻧ ﮫ ﺗوﺟ د ﻋﻼﻗ ﺔ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﺑ ﯾن اﻻﻧﺟ ﺎزات اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻘﻘﮭ ﺎ
اﻟﻣﻧظﻣﺎت وﺑﯾن ﻣدى ﻓﮭم ودﻋم وﻣؤازرة وﺗﺄﯾﯾد اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﺗطﺑﯾ ق ﻣ دﺧل إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧظﻣﺎت.
وﯾﻘﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗق اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣ ﺎت ﺗﻘ دﯾم اﻟ دﻋم واﻟﺗﺄﯾﯾ د اﻟﻣطﻠ وب ﻟﺿ ﻣﺎن ﻧﺟ ﺎح ﺗطﺑﯾ ق ﻣ دﺧل
إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﮭ ﺎ وذﻟ ك ﻋ ن طرﯾ ق اﻹﻋ ﻼن ﻋ ن ﺗطﺑﯾ ق ھ ذا اﻟﻣ دﺧل أﻣ ﺎم ﻛ ل اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن
ﺑﺎﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾ ﺔ ،وﺗﺣدﯾ د اﻟﺳ ﻠطﺎت واﻟﻣﺳ ﺋوﻟﯾﺎت وإﯾﺟ ﺎد اﻟﺗﻧﺳ ﯾق اﻟ ﻼزم ،وﺗﺧﺻ ص اﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح ھذا اﻟﺗطﺑﯾق ﻣن ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ وﻣﺎﻟﯾﺔ.2
ب -اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑروح اﻟﻔرﯾق اﻟواﺣد :ﻓﺎﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ أﺣد ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﺟ ﺎح إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ،
وھو وﺳﯾﻠﺔ ھﺎﻣﺔ ﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،وداﻓﻊ ﻟﮭ م ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻌ ﺎون ﻟﺗﺣﻘﯾ ق ھ دف ﻣﺷ ﺗرك ،وﻟﻠﻌﻣ ل اﻟﺟﻣ ﺎﻋﻲ
وﻓرق اﻟﻌﻣل ﺗﺣﻘق ﻓواﺋد ﻋدﯾدة ﻣﻧﮭﺎ :زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج ،زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﻘ رارات واﻻرﺗﻘ ﺎء ﺑﻧوﻋﯾﺗﮭ ﺎ ،إﺷ ﺑﺎع
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ورﻓﻊ روﺣﮭم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ .وﻟذا ﻓﺎن اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﺗطوﯾر و ﺗﺣول دون اﺳﺗﻣرار ﯾﺗﮫ وﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﺗﺣﺳ ﯾن
اﻷداء واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗواه.3

 - 1ﻓﯾﺻل ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﻣر اﻟطس ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص50
 - 2اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم  ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،دار اﻹدارة ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﯾب واﻻﺳﺗﺷﺎرات ،ﻣﺻر ،2009،ص112
 - 3ﻋﺎدل ﺑن ﻣﺷﻌل ﺑن ﻋزﯾز أل ھﺎدي اﻟﻐﺎﻣدي ،أھﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
أم اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2009 ،ص101
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ج -اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ:
إن اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري اﻟﻔﻌﺎل ھو ﺧﯾر ﺿﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘ ﻲ ﻻﺳ ﺗﻣرار ﻧﺟ ﺎح ﻣ دﺧل إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ اﻷﻣ ر
اﻟذي ﯾﺳﺗوﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺣل ﻋﻧﺎﯾﺔ واھﺗﻣﺎم وﯾﺗم ذﻟك ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻟ ﮫ ﻓ ﻲ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻧ واﺣﻲ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ اﺑﺗداء ﻣن وﺿﻊ ﻧظﺎم اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﺗﻌﯾﯾن ،وﺷﻐل اﻟوظﺎﺋف ،وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ،وﺑراﻣﺞ
اﻟﺗ درﯾب ،وأﺳ ﻠوب اﻟﺗﺣﻔﯾ ز اﻟﻣﺳ ﺗﻣر ،وﺑﻧ ﺎء ﻓ رق اﻟﻌﻣ ل ذاﺗﯾ ﺔ اﻹدارة ،واﻧﺗﮭ ﺎء ﺑﺎﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻌ ﺎون
وإظﮭﺎر اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر.1
د -اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر :ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﺎﻧ ﮫ ﯾﺟ ب
ﺗدرﯾب وﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﯾن ﺑﺄﺳ ﺎﻟﯾب وأدوات ھ ذا اﻟﻣﻔﮭ وم اﻟﺟدﯾ د ﺣﺗ ﻰ ﯾﻣﻛ ن أن ﯾﻘ وم ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺳ ﻠﯾم
وﺻ ﻠب وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟﻣرﻏوﺑ ﺔ ﻣ ن ﺗطﺑﯾﻘ ﮫ.ﺣﯾ ث أن ﺗطﺑﯾ ق ھ ذا اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﺑ دون وﻋ ﻲ
أوﻓﮭم ﻟﻣﺑﺎدﺋﮫ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ ﻗد ﯾؤدي إﻟ ﻰ اﻟﻔﺷ ل اﻟ ذرﯾﻊ ،ﻓ ﺎﻟوﻋﻲ اﻟﻛﺎﻣ ل ﯾﻣﻛ ن ﺗﺣﻘﯾﻘ ﮫ ﻋ ن طرﯾ ق ﺑ راﻣﺞ
اﻟﺗ درﯾب اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ،واﻟﺗ درﯾب ﯾﺟ ب أن ﯾﺗﻧ ﺎول أھﻣﯾ ﺔ اﻟﺟ ودة وأدواﺗﮭ ﺎ وأﺳ ﺎﻟﯾﺑﮭﺎ واﻟﻣﮭ ﺎرات اﻟﻼزﻣ ﺔ
وأﺳﺎﻟﯾب ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ووﺿﻊ اﻟﻘرارات و ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.2
ه -اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل :إن اﻟﮭدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ھ و رﺿ ﺎ اﻟﻌﻣﯾ ل
وإﺳﻌﺎده ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن اﻗﺗﻧﺎع اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣ و اﻟﻌﻣﯾ ل ﻣطﻠ ب أﺳﺎﺳ ﻲ.ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ك
ﻓﻌﻠ ﻰ اﻹدارة أن ﺗ وﻓر ﻗﺎﻋ دة ﺑﯾﺎﻧ ﺎت ﻛﺑﯾ رة ﻋ ن اﻟﻌﻣ ﻼء واﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎﺗﮭم وان ﺗﻔﻌ ل ﻣ ن ﻧظ ﺎم اﻟﺗﻐذﯾ ﺔ
اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ .3ﻟﻘد أﻛدت اﻟﻣواﺻ ﻔﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﺟ ودة) (iso 9000:2000أن رﺿ ﺎ اﻟﻌﻣﯾ ل ھ و اﺣ د اﻷھ داف
اﻟرﺋﯾﺳ ﯾﺔ ﻟﻧظ ﺎم إدارة اﻟﺟ ودة ،وﯾ رﺗﺑط رﺿ ﺎ اﻟﻌﻣﯾ ل اﻟ داﺋم ﺑﺎﻟﺿ رورة ﺑﻧﺟ ﺎح وﺗﻣﯾ ز اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ،وھ ذا
اﻟرﺿﺎ اﻟداﺋم ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن ﻣﺎداﻣت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت
وﺗوﻗﻌ ﺎت اﻟﻌﻣﯾ ل ﻋﻠ ﻰ أﻛﻣ ل وﺟ ﮫ .وﺗﻌﺗﺑ ر ﺑ راﻣﺞ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ اﻷﻛﺛ ر ﻧﺟﺎﺣ ﺎ ﻓﮭ ﻲ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺑ دأ
ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺟودة ﻣن ﻣﻧظور اﻟزﺑون.4

 - 1ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﯾن اﻟدﯾن ،اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر،
 ،1996ص194
 - 2ﻣﯾرﻓت ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد راﺿﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص63
 - 3ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)ﻣﻔﺎھﯾم وﺗطﺑﯾﻘﺎت( ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2006 ،ص205
 - 4ﻓﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺣوري ،ﺗﺷﺧﯾص واﻗﻊ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻷردﻧﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺻﺎﺋر،
اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ،اﻟﻌدد اﻷول ،آذار ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺗراء ،اﻷردن ،2008 ،ص152
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و -ﻗﯾ ﺎس أداء اﻟﺟ ودة واﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ :إن ﻗﯾ ﺎس أداء اﻟﺟ ودة واﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ ﯾﻣﺛ ل أﺣ د ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت ﺗطﺑﯾ ق إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وھ و ﻣ ﺎ ﯾﺳ ﺗﻠزم وﺟ ود ﻧظ ﺎم ﻣﺑﻧ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎﻟﯾب إﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯾ ﺎس
اﻟدﻗﯾق ،وﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷداء ﺛم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺟﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓوري.1
ز -إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺟودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ :ﻣ ن أھ م اﻟﻌواﻣ ل اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎﻋد ﻋﻠ ﻰ ﺗطﺑﯾ ق واﻟﻧﺟ ﺎح اﻟﻔﻌ ﺎل
ﻟﻣدﺧل إدارة ﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺟود ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺗراﺑط وﺷﺎﻣل ﺧﺎﺻﺔ أن أﺣد ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ھو اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ رﺿ ﺎ اﻟﻌﻣﯾ ل ﻟ ذﻟك ﻓ ﺎن وﺟ ود ﻧظ ﺎم ﻓﻌ ﺎل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﯾﻔﯾ د ﺗﻣ ﺎم ﻓ ﻲ اﻟﺗﻐذﯾ ﺔ
اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ اﻟواردة ﻣن اﻟﻌﻣﯾل.
وان ﻧظ ﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ھ و اﻷﺳ ﺎس ﻓ ﻲ ﺗﺣدﯾ د ﻣﺑ ﺎدئ اﻟﻘﯾ ﺎس ﻟ ﻸداء واﻟﻌﻣ ل وﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺔ ﻛﻛ ل و اﻟﺗرﻛﯾ ز
ﻋﻠ ﻰ رﺿ ﺎ اﻟﻌﻣﯾ ل وﻣﻌرﻓ ﺔ ﺳﻠﺳ ﻠﺔ اﻟﻌﻣ ل اﻟ داﺧﻠﻲ ،واﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺳ ﺗﻣر ﻟﻠﺟ ودة ﻻ ﺳ ﺑﯾل إﻟﯾﮭ ﺎ إﻻ ﻋ ن
طرﯾ ق ﺗ واﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﮭ ﺎ وﺗﺑﺎدﻟﮭ ﺎ ﻋﺑ ر اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻟﯾﺻ ﺑﺢ ﺗﻔﺳ ﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت أداة ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻟرﻓ ﻊ
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟودة ﻋن طرﯾق ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.2
ح-اﻟﻣﻧ ﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣ ﻲ :إن ﺗ وﻓﯾر اﻟﻣﻧ ﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣ ﻲ اﻟﻣﻼﺋ م اﻟﺳ ﻠﯾم ﯾﺣﻘ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻧﺟﺎﺣ ﺎ
ﻣﻠﺣوظ ﺎ ،إذ أن ھ ذا اﻟﻣﻧ ﺎخ ﻣ ن ﺷ ﺄﻧﮫ أن ﯾﻣﻛ ن ﻗﯾ ﺎدة اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﺑﺈﻋ داد وﺗﮭﯾﺋ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن وﻓ ﻲ ﻣﺧﺗﻠ ف
ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭم إﻋدادا ﻧﻔﺳﯾﺎ ﻟﻘﺑول وﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﺎھﯾم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،إذ أن ھ ذا اﻻﺗﺟ ﺎه ﯾﺳ ﺎﻋد ﻋﻠ ﻰ ﺗﻧﺷ ﯾط
اﻷداء وﯾﻘﻠل ﻣن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾ ر وﯾﺳ ﺎھم ﻓ ﻲ زرع ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺟ ودة ﺑ ﯾن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن وﯾرﺳ ﻲ اﻟﻘواﻋ د اﻟﻔﻛرﯾ ﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺟ ودة وﻓ ق ﺣﺻ ﯾﻠﺔ واﻋﯾ ﺔ ﻣ ن اﻟﺑﻧ ﺎء اﻟﻔﻛ ري واﻟﺛﻘ ﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯾن
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.3
ط -اﻻﺳ ﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺷ ﺎرﯾﯾن :اﻟﮭ دف ﻣ ن اﻻﺳ ﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑ ﺎﻟﺧﺑرات اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ ﻣ ن ﻣﺳﺗﺷ ﺎرﯾن وﻣﻧظﻣ ﺎت
ﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﻋﻧ د ﺗطﺑﯾ ق اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ھ و ﺗ دﻋﯾم ﺧﺑ رة اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ وﻣﺳ ﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ل اﻟﻣﺷ ﺎﻛل اﻟﺗ ﻲ ﺳﺗﻧﺷ ﺄ
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ.4

 - 1اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص114
 - 2ﺻﻼح ﺻﺎﻟﺢ دروﯾش ﻣﻌﻣﺎر ،ﻣدى ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗرﺑوي ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻟﻣﺑوس اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،إدارة ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2006 ،ص98
 - 3ﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود ،إدارة اﻟﺟودة وﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص233
 - 4ﺷﺎدي ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﺎﯾش ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص39
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 -3اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﺗﺣﻘﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﻧﺟﺎح اﻟﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت ﻓ ﻲ ﺗوﺟﮭﮭ ﺎ ﻧﺣ و ﺗطﺑﯾ ق
إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.ﺣﯾث ﻧﺟد ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﻔﺷل ﻧﻘص اﻟﻧظرة اﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟودة ،ﻓ ﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣ ن اﻟﺗوﺟﮭ ﺎت
ﻧﺣ و ﺗطﺑﯾ ق اﻟﺟ ودة ﺗﺗﻌﺎﻣ ل ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺑﻌ د واﺣ د وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺗﺗﻌ رض ﻟﻠﻔﺷ ل وﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺑﯾل اﻟﻣﺛ ﺎل ﺑﻌ ض
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﻧوه إﻟﻰ أھﻣﯾﺔ اﺳﺗﺧدام أدوات اﻟﺟودة ﻛﺎﻷدوات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ وﻟﻛﻧﮭ ﺎ ﺗﻧﺷ ر
اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺟزء ﺿﯾق ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﺎﻟﻘﺳم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺛﻼ ،وﻗد ﺗﺷﮭد ھذه اﻟﻣﻧظﻣﺎت
ﺑﻌض اﻟﺗﺣﺳﯾن وﻟﻛن ھذا اﻟﻧﺟﺎح ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺣدود وذﻟك ﻟﻌدم ﻧﺷر ھذه اﻷدوات ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻗﺳﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ.1
ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز أھم ﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ:2
 ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل. ﺗﺧﺻص ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻷﺟل ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧﺎطﺊ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻌدم ﺣﺎﺟﺗﮭم ﻟﻠﺗدرﯾب. إﺗﺑﺎع اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗوري أو اﻻﺗوﻗراطﻲ ﻓﻲ اﻹدارة وﺗﺷدد اﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﻲ ﺗﻔوﯾض ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﮭم. ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟ دى ﺑﻌ ض اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺑﺳ ﺑب طﺑﯾﻌ ﺗﮭم اﻟﻣﻘﺎوﻣ ﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾ ر أو ﺑﺳ ﺑب اﻟﺧ وف ﻣ ن ﺗ ﺄﺛﯾراتاﻟﺗﻐﯾﯾر أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﺳﺑﺎب.
 ﻋدم وﺟود ﻧظﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت واﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ. ﺗوﻗﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻧﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺟراء ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. ﻋدم وﺟود اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻧﺎﻏم ﺳواء ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل أو ﺑﯾن ﻓرق اﻟﻌﻣل ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ. اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون واﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب. اﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺣواﻓز اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ وﺗﻘدﯾر اﻻﻧﺟﺎزات. اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺟﯾد واﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻔرق ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. ﻋدم ﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﺟز ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﮭﺎ. -اﻻﻓﺗﻘﺎر ﻟﺑراﻣﺞ ﺗروﯾﺞ ﻓﻌﺎل ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.

 -1ﺳﻌدي ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺣﻠوت ،اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وزارة اﻟﺻﺣﺔ
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2004،ص.91
 - 2ﺧﺎﻟد ﺑن ﺟﻣﯾل ﻣﺻطﻔﻰ زﻗزوق ،ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدي إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء ﻛﻠﯾﺔ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم
اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2008 ،ص33
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 -4اﻷﺧطﺎء اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﮫ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗ ﻲ اﺳ ﺗطﺎﻋت ﺗطﺑﯾ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺗطﺑﯾﻘ ﺎ
ﺳﻠﯾﻣﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﺣﻘت ﺟواﺋز ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ،إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣ ن ذﻟ ك ﻣﺣ ﺎوﻻت ﻓﺎﺷ ﻠﺔ أﺧ رى ﻧﺣ و
ھذا اﻟﺗطﺑﯾق ،وﯾرﺟﻊ ھذا اﻟﻔﺷل ﻟوﻗوع ﺗﻠك اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻋدد ﻣن اﻷﺧطﺎء ﻋﻧد اﻟﺗطﺑﯾق
ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ھذا اﻟﺗطﺑﯾق .وأن أي ﻓﺷ ل ﻋﻧ د اﻟﺗطﺑﯾ ق ﻗ د ﯾﺗرﺗ ب ﻋﻠﯾ ﮫ ﻋ دم اﻟﺗﻔﻛﯾ ر ﻣ رة
أﺧرى ﻓﻲ اﻷﺧذ ﺑﮭذا اﻟﻣدﺧل.1
وﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:2
 ﺗﻌﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳرﯾﻌﺔ :ﯾﺗطﻠب ﻣدﺧل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺿﺎ ﻣن اﻟوﻗت ﺣﺗ ﻰ ﺗظﮭ رﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ.
 اﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة ﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧرى :إن ﻧﺟﺎح إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔﺿﻣن ﺑﻠدان ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ،ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗطﺑﯾﻘ ﮫ ﺑﻧﺟ ﺎح ﻓ ﻲ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﺑﻠ دان ،ﻓﺛﻣ ﺔ ﺗ وﻓر
ﺷروط وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻗد ﯾﺻﻌب ﺗوﻓﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻷﻣد اﻟﻘﺻﯾر.
 اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗطﺑﯾق ﻗﺑ ل ﺗﮭﯾﺋ ﺔ ﻣﻧ ﺎخ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ اﻟﻣﻼﺋ م:ﻣ ن ﺧ ﻼل دراﺳ ﺎت ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌ دد ﻣ ن اﻟﻣﻧظﻣ ﺎتاﻟﺗﻲ ﻓﺷﻠت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣدﺧل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺗﺄﻛ د ﺑﺄﻧ ﮫ ﯾرﺟ ﻊ ﺳ ﺑب ذﻟ ك إﻟ ﻰ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﺳ رع ﻓ ﻲ
اﺗﺧﺎذ ﻗرار اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺑل ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎﺣ ﮫ ،واﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺿ ﻣن ﺧﻠ ق ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾ ﺔ ﺗﺗواﻓ ق ﻣ ﻊ
ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﮫ.
 ﻋ دم اﻟﺗﻘ دﯾر اﻟﻛ ﺎﻓﻲ ﻷھﻣﯾ ﺔ اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ:ﻣ ن اﻷﺧط ﺎء اﻟﺗ ﻲ ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ ﻓﺷ ل ﻧﺟ ﺎح ﻋﻣﻠﯾ ﺔ إدارةاﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ھ و ﻋ دم اﻻھﺗﻣ ﺎم ﺑ ﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻣوارد اﻷﺧ رى اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﮭ ﺎ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ
وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﮭذه اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،وﺑ رﻏم أھﻣﯾ ﺔ ودور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣ دﺧل إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ
إﻻ أن دور اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﺿﯾف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ.

 - 1ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﯾن اﻟدﯾن ،اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،
ص85
 - 2ﺑﺎﺳل ﻓﺎرس ﻗﻧدﯾل ،أﺛر ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن ،2008 ،ص41
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 إﺗﺑﺎع أﻧظﻣﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻻ ﺗﺗﻼءم ﻣ ﻊ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ:ھﻧ ﺎك ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت ﻟﺗﻧﻔﯾ ذ ﻣ دﺧل إدارة اﻟﺟ ودةاﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌ وﯾض اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ وﻣ ﺎ ﺗﺗﺿ ﻣﻧﮫ ﻣ ن ﺣ واﻓز ﻓردﯾ ﺔ ﺗﺧﻠ ق
اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻷﻓراد وﻟﯾس اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﻋدم اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ طرق اﻟﺗﻘﯾ ﯾم اﻟﺗ ﻲ ﺗﺷ ﻐل اﻟﻘ ﺎﺋﻣﯾن ﺑﮭ ﺎ ﺑﺟواﻧ ب
ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻹﺑداع واﻻﺑﺗﻛﺎر ،ﻛذﻟك اﻹﺟراءات واﻟﻧظم اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ،ﻛل ذﻟك ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ ﺗطﺑﯾ ق
إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
 اﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ:ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﻘﯾ ﺎس ﻣ ن اﻷﻣ ور اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔاﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸداء ،ﻓﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲ ،وﻣن ﺛم اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺗﺣﺳﯾﻧﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑل
ھذا ﻣن ﺟﺎﻧب ،وﻣن ﺟﺎﻧب أﺧرﻓﺎن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺣﺟم اﻻﻧﺟﺎز اﻟﻣﺣﻘق ووﺿﻌﮭﺎ
أﻣ ﺎم اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻛﺎﻓ ﺔ ،ﯾﺳ ﺎﻋد ذﻟ ك ﻗ ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﻣزﯾ د ﻣ ن اﻻﻟﺗ زام ﺑﺎﻟﺧط ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾ ذ إدارة اﻟﺟ ودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وھذا ﯾؤدي ﺑدوره إﻟﻰ اﻋﺗزاز اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣﺎ ﺣﻘﻘوه ﻷﻧﮫ ﻣن ﻋﻣل أﯾدﯾﮭم ﻣﻣﺎ ﯾ دﻓﻌﮭم إﻟ ﻰ اﻟﻣزﯾ د
ﻣن اﻟﺣﻣﺎس واﻟداﻓﻌﯾﺔ وﯾدﻓﻌﮭﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر.
 ﻋدم اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن واﻟﻣوردﯾن :ﯾﻌﺗﺑ ر اﻻھﺗﻣ ﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠﻛﯾن واﻟﻣ وردﯾن ﻣ ن أﺳﺎﺳ ﯾﺎتﻣ دﺧل إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻣ ن ﺧ ﻼل اﻻﺗﺻ ﺎﻻت واﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ واﻟﻧﻘ ﺎش ﯾﻣﻛ ن ﺗﺣدﯾ د اﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت
ورﻏﺑ ﺎت اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠﻛﯾن وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ اﻹﯾﻔ ﺎء ﺑﮭ ﺎ ،ﻻن ذﻟ ك ﺳ وف ﯾﺷ ﻌر اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟرﺿ ﺎ اﻟﻛﺎﻣ ل ﻋ ن
اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ.

126

اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و ﻣواﺻﻔﺔ اﻻﯾزو 9000
ﺗﺿﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳ ﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ اﻷﺳ س ﻟﻠﺗط ﺎﺑق اﻟﻌ ﺎﻟﻣﻲ ،ﺣﯾ ث ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ
ﺗﺗوﻗﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أن ﺗﺗواﻓق أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ و ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺳﺎﺋدة.
وﻗد ظﮭرت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺟودة أطﻠق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣواﺻﻔﺎت اﻻﯾ زو ،9000
ﺗﺗﺿﻣن ھذه اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣل ﻟﺗوﺟﯾﮫ وإرﺷﺎد اﻟﻌﻣﺎل ،ﻛﻣ ﺎ ﯾﻣﻛ ن
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﻛﺑﯾر ﻓ ﻲ ﻧﻣ ط اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ﺷ ﮭد اﻟﻌ ﺎﻟم ﺗط ور اﻟﻣواﺻ ﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ ﺑﻣ ﺎ ﯾﺿ ﻣن
ﺗﺣﻘﯾق أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻠزﺑون ،اﻷﻣ ر اﻟ ذي وﺣ د اﻟﻣواﺻ ﻔﺎت اﻟوطﻧﯾ ﺔ ﻓ ﻲ دول اﻟﻌ ﺎﻟم
ﻛﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﺧ روج ﺑﻣواﺻ ﻔﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾ ﺔ ﻣوﺣ دة ذات ﺷ ﮭﺎدة ﻟﺿ ﻣﺎن اﻟﺟ ودة أطﻠ ق ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﺳﻠﺳ ﻠﺔ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر
اﻟدوﻟﯾ ﺔ) ،(iso 9000ﻓﮭ ذه اﻟﻣواﺻ ﻔﺎت أﺻ ﺑﺣت ﺷ رطﺎ ﻣﮭﻣ ﺎ وأﺳﺎﺳ ﯾﺎ ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗﺑ ﺎدل اﻟﺗﺟ ﺎري
اﻟدوﻟﻲ وﺿرورة ﻣن ﺿرورات إﺑرام اﻟﻌﻘود اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم.1
-1ﻧظﺎم ﺟودة اﻻﯾزو:9000
اﯾزو:(iso 9000)9000ھو ﻣﺻطﻠﺢ ﻋ ﺎم ﻟﺳﻠﺳ ﻠﺔ ﻣ ن اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺗ ﻲ ﺗ م وﺿ ﻌﮭﺎ ﻣ ن
ﻗﺑل اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﺎﻻﯾزو  ISOھﻲ اﻟﺣروف اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
 International Standardization Organizationﻟﺗﺣدﯾد أﻧظﻣﺔ اﻟﺟودة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐ ﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻘطﺎﻋ ﺎت اﻟﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ وﻗ د ﻧﺎﻟ ت ﻣواﺻ ﻔﺔ اﻻﯾ زو  9000ﻣﻧ ذ ﺻ دورھﺎ ﻋ ﺎم 1987
اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟم ﺗﻧﻠﮫ أﯾﺔ ﻣواﺻﻔﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل.2
اﻻﯾ زو 9000ﻋﺑ ﺎرة ﻋ ن ﺳﻠﺳ ﻠﺔ ﻣ ن اﻟﻣﻘ ﺎﯾﯾس اﻟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ وﺿ ﻌﺗﮭﺎ اﻻﯾ زو ﺑﮭ دف ﺗﺣﺳ ﯾن ﻋﻼﻗ ﺎت
اﻟﺟودة ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ وﺻﺎﺣب اﻟﻣﺻﻧﻊ واﻟﻌﻣﯾل.وﺗﺣﺗ وي اﻻﯾ زو 9000ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺎﯾﯾس اﻟﺟ ودة واﻟﺗ ﻲ ﺗﺷ ﻣل
ﻛل اﻟﻧواﺣﻲ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧظﻣﺔ.ھ ذا وﺗ رﺗﺑط ﻣﻌظ م ﻋﻼﻣ ﺎت اﻻﯾ زو ﻣ ﻊ ﺑﻌﺿ ﮭﺎ اﻟ ﺑﻌض ﻓﻣ ن اﻟﺻ ﻌب
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر واﺣد ﺑدون اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮫ.3

 - 1أﻣﯾرة ﻣﺣﻣد اﻟﻧﻌﻣﺔ ،أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣواﺻﻔﺎت اﻻﯾزو ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل،
ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻷردن 27- 26 ،أﻓر ﯾل ،2006 ،ص12
 -2ﻟﯾﻧﺎ اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ،ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟرﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺗﺟﺎري ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ،ﺳورﯾﺎ ،2009،ص9
 -3ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﺷﺎھﯾن ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وأﻧظﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣﻧﺗﺞ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﯾﺻل
ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس ،اﻟﻌدد اﻷول ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2004 ،ص152
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 -2اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺷﯾوع ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻻﯾزو:
ھﻧﺎك ﻋدة أﺳﺑﺎب ﻣن أھﻣﮭﺎ:1
 ظﮭور اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ. اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. اﻻھﺗﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. ﺳﮭوﻟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواﺻﻔﺔ وﺷﯾوﻋﮭﺎ. اﻷﺛر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻻﯾزو ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻷداء. -3ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻻﯾزو:9000
ا -ﺳﻠﺳ ﻠﺔ iso9000اﺻ دار :1987ﻟﺗوﺣﯾ د ﻛ ل ﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑ ﻧظم اﻟﺟ ودة ،ﺑﺣﯾ ث ﯾﻛ ون ھﻧ ﺎك ﻣﻧظﻣ ﺎت
ﺗﻘوم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻧظم اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت وﻣﻧﺢ اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻧظ م اﻟﺟ ودة ﻣ ﻊ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس ،ﺣﯾث رﻛز اﻹﺻ دار اﻷول iso9000ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺑط اﻟﺟ ودة
واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾ ل اي اﻛﺗﺷ ﺎف
اﻷﺧطﺎء وﺗﺻﺣﯾﺣﮭﺎ.
ب -ﺳﻠﺳﻠﺔ iso9000اﺻدار :1994رﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺟ ودة واﻟ ذي ﯾﻌﻧ ﻲ ﺗطﺑﯾ ق اﻷﻧﺷ طﺔ اﻟﺿ رورﯾﺔ
ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﻠﺑﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾل وﻣ ن ھﻧ ﺎ ﻛ ﺎن اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ ﻣوﻗ ﻊ اﻷﺧط ﺎء واﻟوﻗﺎﯾ ﺔ ﻣ ن
ﺣدوﺛﮭﺎ.2
وﯾﺷﯾر اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣواﺻﻔﺔ ) (iso9000:1994وﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ.

 - 1ﻣﺣﺳن ﺑن ﻧﺎﯾف اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ ،اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﮫ ﻧظﺎم اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﻓﮭرﺳﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﮭد اﻟوطﻧﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻧﺷر ،2007،ص12
 - 2ﻣﺣﻣد أﺑو ﻗﻠﺔ وآﺧرون ،اﺛر ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة ﻓﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ
ﻛﻠﯾﺔ ﺑﻐداد ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﻌدد ،25ﻣﺟﻠد ،00ﺑﻐداد ،اﻟﻌراق ،2010،ص174
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اﻟﺟدول رﻗم) :(11ﻣواﺻﻔﺔ ) (iso9000:1994وﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ
اﻟﻣواﺻﻔﺔ

ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ

ﻋﻧواﻧﮭﺎ

اﻻﯾزو9000

إرﺷﺎدات ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر واﻻﺳﺗﺧدام

اﻻﯾزو9001

ﻧﻣ وذج ﻟﺗوﻛﯾ د اﻟﺟ ودة ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﮭﻧدﺳ ﯾﺔ واﻹﻧﺷ ﺎﺋﯾﺔ

ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﺻ ﻧﺎﻋﺎت ﺑﻣ ﺎ ﻓﯾﮭ ﺎ
ﺗطوﯾر اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺟﺎھزة

اﻟﺗﺻ ﻣﯾم واﻟﺗط وﯾر واﻹﻧﺗ ﺎج واﻟﺧدﻣﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺿ ﻣن ﻋﻣﻠﯾ ﺔ
واﻟﺗﺟﮭﯾ

ز واﻟﺧدﻣ

ﺔ اﻟﺗﺻ ﻣﯾم واﻟﺗط وﯾر واﻹﻧﺗ ﺎج

وﺗﺷﻣل20ﻋﻧﺻرا
اﻻﯾزو9002

واﻟﺗﺟﮭﯾز وﺧدﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ

ﻧﻣوذج ﻟﺗوﻛﯾد اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻹﻧﺗ ﺎج ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺎت ذات اﻹﻧﺗ ﺎج اﻟﻣﺗﻛ رر
واﻟﺗﺟﮭﯾز وﯾﺷﻣل 19ﻋﻧﺻرا

اﻟ ذي ﻗواﻣﮭ ﺎ اﻹﻧﺗ ﺎج واﻟﺗﺟﮭﯾ ز
وﻻ ﯾ دﺧل اﻟﺗﺻ ﻣﯾم ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﮭ ﺎ
ﻣﺛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺔ

اﻻﯾزو9003

ﻧﻣ وذج ﻟﺗوﻛﯾ د اﻟﺟ ودة ﻓ ﻲ ﺗﻧﺎﺳ ب اﻟ ورش اﻟﺻ ﻐﯾرة
اﻟﻔﺣ ص واﻟﺗﻔﺗ ﯾش اﻟﻧﮭ ﺎﺋﯾﯾن واﻟﻣوزﻋﯾن ﻟﻸﺟﮭزة اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﻔ ﻲ

اﻻﯾزو9004

وﯾﺷﻣل 16ﻋﻧﺻرا

ﺑﻔﺣﺻﮭﺎ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

ﻋﻧﺎﺻر ﻧظﺎم اﻟﺟودة وإرﺷﺎدات

ﻟﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﺧدﻣﺎت

ﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺻدر :ﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2000 ،ص118

ج-

ﺳﻠﺳ ﻠﺔ iso9000اﺻ دار :2000ﻓ ﻲ2000 /12/15ﻗﺎﻣ ت اﯾ زو ﺑﺎﺳ ﺗﺑدال اﻟﻣواﺻ ﻔﺎت

 iso9001,2,3ودﻣﺟﮭﺎ ﻓﻲ  iso9001:2000وأﺻﺑﺢ ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻣﻧظﻣﺎت.
ﺗﺗﻛون ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﯾزو2000/9000ﻣن اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻻﯾزو :2000/9000ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻧظم إدارة اﻟﺟودة.
اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻻﯾزو :2000/9001ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظم إدارة اﻟﺟودة.
اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻻﯾزو :2000/9004إرﺷﺎدات ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء ﻧظم إدارة اﻟﺟودة.
ﺗﺳﺗﺧدم ﻣواﺻﻔﺔ اﻻﯾزو2000/9000ﻣن ﻗﺑل:
 -ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻛﺑﯾرة.
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 اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣ رص ﻋﻠ ﻰ رﺿ ﺎ اﻟﻌﻣﯾ ل ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗطﺑﯾ ق ﻧظ م إدارة اﻟﺟ ودة ﺷ ﺎﻣﻼ ﻋﻣﻠﯾ ﺎتاﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﺣﺳﯾن.
 ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗرﻏ ب ﻓ ﻲ إﯾﺿ ﺎح إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮭ ﺎ وﻗ دراﺗﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗ وﻓﯾر اﻟﻣﻧ ﺗﺞ أو اﻟﺧدﻣ ﺔ ﺑﺷ ﻛل داﺋ موﻣﺗﻣﺎﺛل وﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟﺗطﺎﺑق ﻣﻊ رﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾل واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ.1
وﯾﺷﯾر اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣواﺻﻔﺔ ) (iso9000:1994و ﻣواﺻﻔﺔ )(iso9000:2000
اﻟﺟدول رﻗم) :(12اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣواﺻﻔﺔ ) (iso9000:1994و ﻣواﺻﻔﺔ )(iso9000:2000
)(iso9000:2000

)(iso9000:1994

 9001:1994ﯾﺑﻧﻲ ﻧﻣ وذج اﻟﻣواﺻ ﻔﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣدﯾ د  9001:2000ﯾﺑﻧﻲ ﻧﻣوذج اﻟﻣواﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣ وذج
20ﻋﻧﺻر ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧظم إدارة اﻟﺟودة

اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ

 9001:1994ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺟ ودة  9001:2000ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗوﺛﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ
 9004:1994ﺗﺳ

ﺗﺧدم ﻛﻣرﺷ

د ﻟﺗطﺑﯾ

اﻻﯾزو9001:1994

ورﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء
ق  9004:2000ﺗﺳ ﺗﺧدم ﻛﻣرﺷ د ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ
ﺗرﻏ ب اﻟﺗوﺳ ﻊ وﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻧظ ﺎم ﻋ ن ﺑﻌ د ﺗطﺑﯾ ق
اﻻﯾزو 9001:2000

ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺛﻼث ﻟﻼﯾزو

اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﮭﺎ ﺧﯾﺎر واﺣد وھو اﻻﯾ زو  9001ﻟﻛ ن

 9003,1,2ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﮭﺎ

ﯾﻣﻛ ن ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺎت أن ﺗطﻠ ب اﺳ ﺗﺛﻧﺎءات ﻣ ن
اﻟﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻟﻣﺗﻌ ددة ﺑﺷ رط أن ﻻ ﺗ ؤﺛر ﻋ ل ﻗ درة
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺞ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾل

اﻟﻣﺻدر :ﻣﺣﺳن ﺑن ﻧﺎﯾف اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ ،اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﮫ ﻧظﺎم اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﻓﮭرﺳ ﺔ ﻣﻛﺗﺑ ﺔ ﻓﮭ د اﻟوطﻧﯾ ﺔ أﺛﻧ ﺎء اﻟﻧﺷ ر،2007،
ص15

 - 1ﻣﺣﺳن ﺑن ﻧﺎﯾف اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص14
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 -4ﻣﺑﺎدئ ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻻﯾزو:9000
ﺗﺗﻠﺧص ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:1

ا -اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟزﺑون :إن ﻧﺟﺎح و اﺳﺗﻣرارﯾﺔ أي ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ ھو اﻟزﺑون.
ب -اﻟﻘﯾ ﺎدة :ﯾﺟ ب إن ﺗﺗ وﻓر اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﯾ ﺎدة ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻣ ن ط رف اﻹدارة أو اﻟﻣﺳ ﯾرﯾن ﺗﻘ وم ﺑﺗﺣدﯾ د
اﻟﺗوﺟﮭﺎت و اﻷھداف.
ج -ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻷﻓراد :اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إظﮭﺎر ﻧواﺣﻲ إﺑداﻋﯾﺔ
د -ﻣدﺧل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ :ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘ ق اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ أھ داﻓﮭﺎ اﻟﻣﺣ ددة ﻓ ﻲ ﺳﯾﺎﺳ ﺔ اﻟﺟ ودة ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ،ﻻﺑ د ﻋﻠﯾﮭ ﺎ إن ﺗﺗﺑ ﻊ
ﻧظ ﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ،ﺑﺣﯾ ث ﯾ ﺗم اﻋﺗﺑ ﺎر ﻛ ل ﻧﺷ ﺎط أو ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻧﺷ ﺎطﺎت ﻣرﺗﺑط ﺔ و ﻣﺗﻔﺎﻋﻠ ﺔ ﺑﺣﯾ ث ﺗﺣ ول
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ.
ه-اﺳ ﺗﺧدام ﻣ دﺧل اﻟﻧظ ﺎم ﻟ ﻺدارة :أن ﺗﺣدﯾ د و ﻓﮭ م اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻣرﺗﺑط ﺔ و اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻠ ﺔ ﻛﻧظ ﺎم ﯾ ؤدى إﻟ ﻰ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷھداﻓﮭﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ و ﻛﻔﺎءة.
و -اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر :واﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻛون ھدﻓﺎ ﺛﺎﺑت و داﺋم.
ز -ﻣدﺧل اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات :إن اﻟﻘرارات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻘرارات
اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻣﯾن.
ح -ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﮭزﯾن واﻟﻣوردﯾن :ﺣﯾث ﺗر ﺑطﮭ م ﻣﺻ ﺎﻟﺢ ﻣﺷ ﺗرﻛﺔ ،ﺗ ؤدى ﻋﻧ د
إدارﺗﮭﺎ ﺑﻛﻔﺎءة إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ.
 -5ﺧطوات ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﺟودة:
إن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﯾزو 9000ﯾﺗطﻠب اﻟﻣرور ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:2
 أن ﺗﺑ دأ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ دراﺳ ﺔ واﻗﻌﮭ ﺎ اﻟﺣ ﺎﻟﻲ وﺗﺣدﯾ د اﻟﻧﻘ ﺎط اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ ﻟﻠﺑ دء ﺑﺗطﺑﯾ ق ھ ذا اﻟﻧظ ﺎماﻟﺣﺎﻟﻲ.
 اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟودة ﻋﻧﺻر ا ﺣﯾوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ. إدراك أن ﺗﺄﺳﯾس ﻧظﺎم اﻟﺟودة ﻣطﺎﺑق ﻟﻼﯾزو 9000أﻣر ﺟوھر ي ﻟﻧﻣو اﻟرﺑﺣﯾﺔ. اﺟﺗﮭﺎد اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺑن ﻻﻧﺗﻘﺎء اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻧظﺎم اﻟﺟودة اﻟواﺟب ﺗﻧﻔﯾذه. إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣ دﯾر اﻟﻌ ﺎم ذات ﺻ ﻼﺣﯾﺎت ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻣﮭﻣﺗﮭ ﺎ ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻟﻣﺷ روع ﺿ ﻣن ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ زﻣﻧ ﻲﻣﺣدد.

1

- Henri Mitonneau:iso9000 Version 2000,dunod 2eme edition,paris,2001,pp168-169
 - 2داﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر أﻣﻌﺎﺷو ،أھﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة)اﻻﯾزو ،(9000ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻋدد ،14دﯾﺳﻣﺑر ،2000ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،ص185
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 اﻟﻘﯾ ﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌ دﯾﻼت واﻟﺗﻐﯾ رات اﻟﻼزﻣ ﺔ واﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ ﻟﺗطﺑﯾ ق ھ ذا اﻟﻧظ ﺎم ﻟﻛ ل ﻣ ن)أﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل،ﻧظ ﺎماﻟﺗدرﯾب ،ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت،اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت واﻟﺣواﻓز(.
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﻧﺎع اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺄھﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧﺑرات ﺧﺎرﺟﯾﺔ. -6دواﻓﻊ ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻻﯾزو:9000
ﺗﺗﻣﺛل دواﻓﻊ ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻻﯾزو 9000ﻓﻲ:1
ا -طﻠب اﻟزﺑون :أن طﻠب اﻟزﺑون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻹﺛﺑﺎت ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻧظ ﺎم ﺟودﺗﮭ ﺎ ﻟﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻻﯾ زو9000
ﯾﻌد اﻟداﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣﻧﮭﺎ ﻟﺗطﺑﯾق ﻣواﺻﻔﺎت اﻻﯾزو 9000ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣﺎ أﺻﺑﺢ
ھذا ﺷرطﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻟدى اﻟزﺑون ﻟﻛﻲ ﯾﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷراء.
ب -اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ :رﻏﺑﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أوﺿ ﺎﻋﮭﺎ ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ إﻛﺳ ﺎﺑﮭﺎ اﻟﻣﯾ زة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ ،ﻓﻣ ﺛﻼ
ﻟو أن ﻣﻧظﻣﺗﯾن ﻣﺗﺳﺎوﯾﺗﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف وﻟﻛن اﺣد ھﻣﺎ ﺣﺎﺻ ﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﮭﺎدة اﻻﯾ زو واﻷﺧ رى ﻟ م
ﺗﺣﺻ ل ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ،ﻓ ﺎن ﻗ رار اﻟزﺑ ون ﻏﺎﻟﺑ ﺎ ﺳ ﯾﺗوﺟﮫ إﻟ ﻰ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ اﻟﺣﺎﺻ ﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﮭﺎدة اﻟﺟ ودة)ﺣﺗ ﻰ ﻣ ﻊ
ﺗﺳﺎوي ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف( ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛﺳﺑﮭﺎ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ.
ج -اﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟ داﺧﻠﻲ :ﯾﻌﺗﺑ ر اﻟزﺑ ون واﻟﻣﯾ زة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ ﻣ ن اﻟﻌواﻣ ل أو اﻟ دواﻓﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾ ﺔ.أﻣ ﺎ رﻏﺑ ﺔ
اﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟ داﺧﻠﻲ ﻓﮭ ﻲ ﻗ وة داﺧﻠﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺳ ﻌﯾﮭﺎ ﻟﻠﺑﺣ ث ﻋ ن اﻷﻓﺿ ل ﻓ ﻲ ﺗﻘ دﯾم اﻟﺧدﻣ ﺔ ،وﺗﻘﻠﯾ ل وزﯾ ﺎدة
اﻹرﺑﺎح.
د -ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾ ﺔ :إن ﺣﺻ ول اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺧﺿ ﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭ ﺎ إﻟ ﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣ ﺎت اﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺔ اﻷورﺑﯾ ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ھو ﻣطﻠب ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻷورﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.
 -7ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻻﯾزو:9000
ﯾﺟب أن ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻﯾزو 9000اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ا-ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة :ھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗواﻋد ﺗﺣﻛم إدارة اﻷﻋﻣﺎل وﺗوزﯾﻌﮭﺎ وﺗطﺑق ﻛﺎﻓ ﺔ ﻣﺳ ﺗوﯾﺎت اﻹدارة
واﻹﺷراف ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟودة واﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ.2
ب -ﻧظﺎم اﻟﺟودة :ﯾﺗﺿﻣن ھذا اﻟﻧظﺎم ﺿرورة دراﺳﺔ وﻣﻌرﻓﺔ أﻧواع اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﻲ ﺗ ؤﺛر ﻋﻠ ﻰ
ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ ،وﻛذﻟك اﻟﻘﯾﺎم ﺑدراﺳﺔ ﻧظﺎم اﻟﺟودة وﺗﻘﯾﯾﻣﮫ ﻣن ﺣﯾث ﻛﻔﺎءﺗﮫ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ.

 - 1ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوھﺎب اﻟﻌزاوي ،أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﺟودة واﻟﺑﯾﺋ ﺔiso14000و ،iso9000دار واﺋ ل ﻟﻠﻧﺷ رواﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣ ﺎن،
اﻻردن ،2002 ،ص60
 - 2ﻣﺣﻣد رﯾﺎض ،دﻟﯾل ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة).اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﯾزو9000
اﺻدار ،(2000اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ،2006 ،ص10
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ج -ﻣراﺟﻌ ﺔ اﻟﻌﻘ ود :وھ ﻲ اﻟﻌﻘ ود اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ وم اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﺑﺈﺑراﻣﮭ ﺎ ﻣ ﻊ زﺑﺎﺋﻧﮭ ﺎ ،وﺗ ﺗم ﺗﻐطﯾ ﺔ ھ ذا اﻟﺑﻧ د ﻣ ن
ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻘد ،إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘد ،اﻹﺟ راءات اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ﺔ ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺗﺻ ل ﺑﺗط وﯾر اﻟﻣﻧ ﺗﺞ
اﻟﺟدﯾد ،ﻣدى ﻣﻼﺋﻣ ﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣ ﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾ ﺔ ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻟﻌﻘ د ،أﺳ ﻠوب ﺗوزﯾ ﻊ وﺗ داول وﺛ ﺎﺋق وﺻ ور
اﻟﻌﻘد.
د -ﺿﺑط اﻟﺗﺻ ﻣﯾم :أي ﻣواﺻ ﻠﺔ اﻟﻌﻣ ل ﻟﻠﺗﺄﻛ د ﻣ ن اﻟﺳ ﯾطرة ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ،وﻣ ن أن اﻟﻣواﺻ ﻔﺎت
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻗدﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.
ه -ﺿﺑط اﻟوﺛﺎﺋق :اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﻧظ ﯾم واﻟدﻗ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻷﻋﻣ ﺎل وإﺟ راءات اﻟﻌﻣ ل واﺳ ﺗﺧدام اﻟوﺛ ﺎﺋق ﺑﺷ ﻛل
ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ وﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ.
و -اﻟﺷ راء :ﺗﺣدﯾ د ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت وﺛ ﺎﺋق اﻟﻣﺷ ﺗرﯾﺎت ،وﺗﺣدﯾ د آﻟﯾ ﺔ اﺧﺗﯾ ﺎر اﻟﻣ وردﯾن وﺗوﺿ ﯾﺢ اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﺎت
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭم ،وأن ﺗﻛون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗري واﻟﻣورد ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟوﺿوح.
ز -رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣوردة ﻣن اﻟﻌﻣﯾل.
ح -ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺗﺞ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺗﺑﻌﮫ.
ط -رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت.
ي -اﻟﻔﺣص واﻻﺧﺗﺑﺎر.
ك -ﻣﻌدات اﻟﻔﺣص واﻟﻘﯾﺎس واﻻﺧﺗﺑﺎر.
ل -ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔﺣص.
م-رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ.
ن -اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ.
س -اﻟﺗﺧزﯾن واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﺳﻠﯾم.
ع-ﻣراﺟﻌﺔ ﺳﺟﻼت اﻟﺟودة.
ف -ﻣراﺟﻌﺔ ﺳﺟﻼت اﻟﺟودة اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
ص -اﻟﺗدرﯾب :اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
ق -اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ.
ر -اﻷﺳ ﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﺔ :ﺿ رورة ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻧﮭﺟﯾ ﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ ﺑﺄﺳ ﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ وذﻟ ك
ﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ.
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 -8ﻓواﺋد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻻﯾزو : 9000ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 وﻻء أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن. ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ. ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭم. ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ أداء اﻟﺧدﻣﺔ. ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ.1 رﻓﻊ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﺧرھم ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻟدى اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣﺎﺋزة ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻻﯾزو. إﻧﺷﺎء ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺟودة ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗطﺑق ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟدول.ﺗوﻓﯾر ﻟﻐﺔ وﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ. وﺟود ﻧﻘطﺔ ﻟﺗﻼﻗﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﮭﺎ. ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﯾﺎرات اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﻣوﻗﻊ أو ﻟﻣراﺟﻌﺎﺗﮭم.2واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻓواﺋد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﯾزو9000
اﻟﺷﻛل رﻗم) :(12ﻓواﺋد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﯾزو9000
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺳوق
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
زﯾﺎدة ﺗوﻗﻌﺎت
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك

زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ISO
اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوﻗت
اﻟﻣﺣدد

9000

ﺿﻣﺎن اﻟﺣﺻﺔ
اﻟﺳوﻗﯾﺔ

ﺧﻔض اﻟﻣﻌﯾب
زﯾﺎدة رﺿﺎ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك

اﻟﻣﺻدر :ﻣﺣﻣد ﺑوﺑﻘﯾرة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب اﻟﺑﻠﯾدة ،2006 ،ص106

 - 1ﺳوﻧﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻛري ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر ،2002،ص361
-2أدﯾدﺟﻲ ﺑوداﻧد ﺑﺎدﯾرو ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻓؤاد ھﻼل ﻣﺣﺳن ﻋﺎطف ،اﻟدﻟﯾل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﯾزو ،9000دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر ،1999 ،ص133
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 -9أھﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت ):(iso9000

ﻟﻘد أﺻﺑﺣت ﺷﮭﺎد) ( iso9000ﻣطﻠﺑ ﺎ ﺗﺟﺎرﯾ ﺎ وﺷ رطﺎ أﺳﺎﺳ ﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ھ ذا اﻟﻘ رن ﻓ ﻲ ظ ل اﺗﻔﺎﻗﯾ ﺔ
ﻣﻧظﻣ ﺔ اﻟﺗﺟ ﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ﺔ .ﻓﺎﻟﺷ ﮭﺎدة ﺗﻌ د ﺑﻣﺛﺎﺑ ﺔ ﺟ واز ﺳ ﻔر ﻟﻠﺑﺿ ﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﻠﯾ ﺔ اﻟﻣﻌ دة ﻟﻠﺗﺻ دﯾر ،وﻣﻘﯾ ﺎس
ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ دﺧول ﻣﻧﺎﻗﺻﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ داﺧل اﻟﺑﻼد وﺧﺎرﺟﮭﺎ.
 إن ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﺟودة ﯾﻌطﻲ ﺿﻣﺎﻧﺎ وإﺛﺑﺎﺗﺎ ﺑﺄن ﻟدﯾﮭم ﻧظ ﺎم إداري ﻣﺗ ﯾن ﯾﺗط ﺎﺑق ﻣ ﻊ ﻓﻠﺳ ﻔﺔ و ﻣﺑ ﺎدياﻹدارة ﺑ ﺎﻟﺟودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾ ﺗم ﺗط وﯾره ﺑﺷ ﻛل ﻣﺳ ﺗﻣر ﻟﻣواﺟﮭ ﺔ اﻟﺗط ورات اﻟﻣﺗﺳ ﺎرﻋﺔ ﻓ ﻲ أذواق
اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠﻛﯾن واﻟﺗط ورات اﻟﺗﻘﻧﯾ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ،وذﻟ ك ﺑﮭ دف اﻟﺗواﻓ ق ﻣ ﻊ ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻟﻣواﺻ ﻔﺔ وﻣﺗطﻠﺑ ﺎت
اﻟﻌﻣﻼء.
 اﻟﺗ ﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟ ﺎﺑﻲ ﻟﺗﺄﺳ ﯾس وإدﺧ ﺎل أﻧظﻣ ﺔ إدارة اﻟﺟ ودة ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻛﺄوﻟوﯾ ﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻻﻗﺗﺻ ﺎد اﻟ وطﻧﻲ ﻷﯾ ﺔدوﻟﺔ
 دور أﻧظﻣ ﺔ اﻟﺟ ودة ﺑوﺻ ﻔﮫ أداة رﺋﯾﺳ ﯾﺔ ﻟ دﻣﺞ وﺗﺛﺑﯾ ت اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺧﺎﺻ ﺔ واﻟﻘطﺎﻋ ﺎت اﻟﺻ ﻧﺎﻋﯾﺔواﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺿﻣن ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗطوﯾر وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟودة.1
اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ وﺿﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻗﺑل وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻣواﺻﻔﺎت أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﺟودة اﯾزو9000

 - 1رﺿﺎ ﺻﺎﺣب أﺑو ﺣﻣد أل ﻋﻠﻲ وﺳﻧﺎن ﻛﺎظم اﻟﻣوﺳوي ،اﻹدارة ﻟﻣﺣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟورق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2006 ،ص169
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اﻟﺟدول رﻗم) :(13وﺿﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻗﺑل وﺑﻌد ﺗطﺑﯾق ﻣواﺻﻔﺎت أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﺟودة اﯾزو9000
ت
1

ﺑﻌد ﺗطﺑﯾق اﯾزو9000

ﻗﺑل ﺗطﺑﯾق اﯾزو9000

آﻟﯾ ﺔ اﻟﻌﻣ ل ﻣﺣﻔوظ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻘ ول اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن اﻟﺗ ﻲ آﻟﯾ ﺔ اﻟﻌﻣ ل ﻣوﺛﻘ ﺔ وﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠون
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺧﺎطﺋﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﻘدان

2

ﯾﻌﻣﻠون ﺑﻧﻔس اﻹﺟراءات

ﻣﻼﻣ ﺢ اﻹﻧﺗ ﺎج ﯾﻌﻣ ل ﺑﻣﺑ دأ ادﻓ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻣﻧﺗﺞ ﺧ ﺎرج اطﺎر اﻹﻧﺗﺎج ﯾﻌﻣ ل ﺑﻣﺑ دأ اﺟﻌﻠ ﮫ ﺻ ﺣﯾﺣﺎ
اﻟﺻﻧﻊ

ﻣن اﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ

3

اﻟﺟودة ھﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻔﺗﺷﻲ ﻗﺳم ﺿﺑط اﻟﺟودة

اﻟﺟودة ھﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ

4

ﻣﻌدﻻت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻌﻣل

اﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت إﻋﺎدة اﻟﻌﻣل

5

ﻛﺛرة ﻓﻲ ﺷﻛﺎوى اﻟزﺑﺎﺋن

اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺷﻛﺎوى اﻟزﺑﺎﺋن

6

ارﺗﻔ ﺎع ﻓ ﻲ اﻟﺗﻛ ﺎﻟﯾف واﻧﺧﻔ ﺎض ﻓ ﻲ أرﺑ ﺎح ارﺗﻔ ﺎع ﻓ ﻲ أرﺑ ﺎح اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻧﺗﯾﺟ ﺔ
اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟودة

اﻟﻣﻧظﻣﺔ

اﻟﻣﺻدر :ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوھﺎب اﻟﻌزاوي ،أﻧظﻣ ﺔ إدارة اﻟﺟ ودة واﻟﺑﯾﺋ ﺔiso14000و ،iso9000دار واﺋ ل ﻟﻠﻧﺷ ر واﻟﺗوزﯾ ﻊ،
ﻋﻣﺎن ،اﻻردن ،2002 ،ص 45

 -10اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻻﯾزو 9000وإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
إن اﻟﺣﺻول ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﮭﺎدة اﻟﻣواﺻ ﻔﺎت اﻻﯾ زو 9000ﻻ ﯾﻌﻧ ﻲ ﺑﺎﻟﺿ رورة ﺑﻠ وغ أﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى ﻓ ﻲ إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،ﻓﮭﻧﺎك ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻﯾزو 9000وإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
 ﺗرﻛز اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻﯾزو 9000ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ وﺿ رورة اﻻﻟﺗ زام ﺑﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ،ﺑﯾﻧﻣﺎ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ھﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل.1
 إن أﻏﻠ ب اﻟﺑ ﺎﺣﺛﯾن ﻓ ﻲ إدارة اﻟﺟ ودة و اﻻﯾ زو 9000ﯾﻧظ رون إﻟ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯾن اﻟﺟ ﺎﻧﺑﯾن ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣ لواﻻﻧﺳ ﺟﺎم ﻋﻠ ﻰ اﻋﺗﺑ ﺎر أن إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ھ ﻲ إدارة ﻟﻠﺟ ودة ﻣ ن ﻣﻧظ ور ﺷ ﺎﻣل ،ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﯾن أن
اﻻﯾ زو 9000ﯾﻣﺛ ل ﻧظﺎﻣ ﺎ أﯾﺿ ﺎ ﻹدارة اﻟﺟ ودة ﯾﻘ وم ﻋﻠ ﻰ ﻣواﺻ ﻔﺎت ﻣوﺛﻘ ﺔ ،وﺑ ذﻟك ﻓﮭﻣ ﺎ ﻏﯾ ر
ﻣﺗﻌﺎرﺿﯾن ﺑل ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﯾن وﻣن ﻧﺳﯾﺞ واﺣد.
 إن اﻻﯾزو 9000ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺷ ﻛل أﺳﺎﺳ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺑ ﺎدئ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ .وﺑ ذﻟك ﻓ ﺎن اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ إذا ﻣ ﺎﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻻﯾزو ﻓﺎن ذﻟك ﯾﻌﻠن أن ﻟ دﯾﮭﺎ ﻣﻧظوﻣ ﺔ إدارﯾ ﺔ ﻗوﯾ ﺔ ﺗﺗط ﺎﺑق أرﻛﺎﻧﮭ ﺎ ﻣ ﻊ ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت
إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .وﺑذﻟك ﺗﻛون إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻼﯾزو وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻟﯾﺳت ﺑدﯾﻼ ﻋﻧ ﮫ وھ ذا ﻣ ﺎ
ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺷﻛل واﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﺻدار اﻟﺟدﯾد )اﻻﯾزو.(2000: 9000

 - 1ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺟﮭزة اﻟﺷرطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص251
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إدارة اﻟﺟودة ھﻲ اﻋم واﺷﻣل ﻣن اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﯾزو 9000وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ وﺣﺟر اﻟزاوﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎﺋﮭﺎ.1
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ أوﺟﮫ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻻﯾزو:2
 ﺗﮭدف اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ ﺷ ﮭﺎدة اﻻﯾ زو إﻟ ﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻏﯾ ر اﻟﻣﺑﺎﺷ ر ﻣ ﻊ اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك وذﻟ ك ﻣ نﺧﻼل ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﻟﻠﺟ ودة ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻌﮭﺎ أو ﺧ دﻣﺎﺗﮭﺎ ،ﻓ ﻲ ﺣ ﯾن أن اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗطﺑ ق إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳ ﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾ ﺔ ﻟﺣﺎﺟ ﺎﺗﮭم ورﻏﺑ ﺎﺗﮭم
ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾرھﺎ ﻟﮭم.أي أن اﻻﯾزو ﻻ ﺗرﻛز ﻛﺛﯾرا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك واﻟ ذي ﯾ ﺄﺗﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻘدﻣ ﺔ اھﺗﻣﺎﻣ ﺎت
إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
 اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺣ ﺎﺋزة ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﮭﺎدة اﻻﯾ زو ﺗطﺑ ق ﺑﻌﻣﻠﮭ ﺎ ﻧﻔ س اﻟﻘواﻋ د اﻟﺗ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﮭﺎ ﺣﺻ ﻠت ﻋﻠ ﻰﺷﮭﺎدة اﻻﯾزو ،وﻟ ذﻟك ﻓﮭ ذه اﻟﻘواﻋ د ﻣﺗﻣﺎﺛﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻛ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت وﻟﯾﺳ ت ھﻧ ﺎك ﺧﺻوﺻ ﯾﺔ ﻷي ﻣﻧظﻣ ﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻷي ﺑﻌد ﻣن أﺑﻌﺎدھﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ ﻷﺧرى.
 ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺣﺎﺻ ﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻻﯾ زو ﺧﺎﺿ ﻌﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ واﻟﺗﻔﺗ ﯾش اﻟ دوري ﻣ ن ﻗﺑ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔاﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ،ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﺳ ﺗﻣرارﯾﺔ ﺗطﺑﯾ ق ﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﺟ ودة اﻟﺗ ﻲ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﮭﺎ ﻣﻧﺣﺗﮭ ﺎ
اﻟﺷﮭﺎدة ،ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻛﻠﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾ ﺔ ﺑﺗﻐﯾﯾ ر ﻣﻌﺎﯾﯾرھ ﺎ .أﻣ ﺎ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت
اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻼ ﺗوﺟد ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻔﺗ ﯾش دوري ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ،وﻧﻣوذﺟﮭ ﺎ اﻟﺧ ﺎص ﺑﮭ ﺎ وﻟﮭ ﺎ
ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف.
 ﺗرﺗﻛ ز إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت واﻷﻧﺷ طﺔ داﺧ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ وﻋﻠ ﻰ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﺟواﻧ باﻟﻔﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧﺻب ﺗرﻛﯾز اﻻﯾزو ﻋﻠﻰ اﻷﻣور اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻓﻘط.
ﯾﻣﻛ ن اﻋﺗﺑ ﺎر ﻧظ ﺎم اﻻﯾ زو ﻣرﺣﻠ ﺔ أوﻟﯾ ﺔ ﻟﻠوﺻ ول إﻟ ﻰ ﺗطﺑﯾ ق ﻣﻧﮭﺟﯾ ﺔ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﺳ ﺗﻘﺑﻼﻷﻧﮭﺎ اﻷﺷﻣل واﻷﻋم ﻣن اﻻﯾزو.
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺻ ﻐﯾرة ﻟﻠﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﮭﺎدة اﻻﯾ زو ﻟﻐ رض ﻓ ﺗﺢ أﺳ واق ﺟدﯾ دة ﻟﮭ ﺎ ﺳ واء ﻛﺎﻧ تإﻗﻠﯾﻣﯾ ﺔ أو ﻋﺎﻟﻣﯾ ﺔ ،أﻣ ﺎ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﻛﺑﯾ رة واﻟدوﻟﯾ ﺔ ﺗﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ ﺗطﺑﯾ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻟﻐ رض
ﺗﻌزﯾز ﻗدراﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر واﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن.

 - 1ﯾوﺳف ﺣﺟﯾم اﻟطﺎﺋﻲ وآﺧرون ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص354
 - 2أﯾﺎد ﻓﺎﺿل ﻣﺣﻣد اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وأﺛرھﺎ ﻓﻲ اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم
اﻹدارﯾﺔ ،اﻷردن 27- 26 ،أﻓر ﯾل ،2006 ،ص12
137

اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث

وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز أھم اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑ ﯾن إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ وﻣواﺻ ﻔﺎت اﻟﺟ ودة اﻻﯾ زو 9000ﻓ ﻲ اﻟﺟ دول
اﻟﺗﺎﻟﻲ.
اﻟﺟدول رﻗم) :(14أھم اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺟودة اﻻﯾزو9000
اﻻﯾزو9000

إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
إدارة اﻟﺟودة ﻣن ﻣﻧظور ﺷﺎﻣل

ﻧظﺎم اﻟﺟودة ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻔﺎت ﻣوﺛﻘﺔ

ﺗﻣﺛل إدارة اﻟﺟودة ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣورد

ﺗﻣﺛل إدارة اﻟﺟودة ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻌﻣﯾل

ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر

اﻟﻣراﺟﻌ ﺔ اﻟدورﯾ ﺔ ،ﺗﮭ ﺗم ﺑﺎﻟﺗﺣ دﯾث اﻟﻣﺳ ﺗﻣر وﻓﻘ ﺎ
ﻟﻠﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ أﻓرزھﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺟودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ)إن
وﺟدت(

ﺗﮭﺗم ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺗؤﻟف ﺑﯾﻧ ﮫ وﺑ ﯾن ﺗ ر ﻛ ز ﻋﻠ ﻰ ط رق وإﺟ راءات اﻟﺗﺷ ﻐﯾل أي ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻧظﺎم اﻟﻔﻧﻲ)ﻓﻠﺳﻔﺔ وﻣﻔﺎھﯾم أﺷﻣل(

اﻟﺑﻌد اﻟﻔﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎ

ﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻹدارات واﻷﻗﺳﺎم

ﯾﻣﻛ ن ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻌ ض اﻟﻘطﺎﻋ ﺎت واﻹدارات

وﻓرق اﻟﻌﻣل

واﻷﻗﺳﺎم وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿ رورة ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗوى اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ
ﻛﻛل

ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻹدارات واﻷﻗﺳﺎم

ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﺳم إدارة ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة

وﻓرق اﻟﻌﻣل
اﻟﻣﺻ در :أﺣﻣ د ﺳ ﯾد ﻣﺻ طﻔﻰ ،إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ واﻻﯾ زو)دﻟﯾ ل ﻋﺻ ري ﻟﻠﺟ ودة واﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ( ،اﻟﻘ ﺎھرة،2005 ،
ص203
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل:
إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻛﻔﻠﺳ ﻔﺔ أو ﻛﻣ ﻧﮭﺞ وإﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﺻ ﺑﺣت ﺿ رورة ﺣﺗﻣﯾ ﺔ ﺗﺣ دد ﺑﻘ ﺎء
اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ و اﺳ ﺗﻣرارھﺎ ﻋ ن طرﯾ ق ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺟ ودة ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭ ﺎ وﺧ دﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠوﺻ ول إﻟ ﻰ إرﺿ ﺎء ﻋﻣﻼﺋﮭ ﺎ
واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠ ﯾﮭم ،ﻻن اﻟﺧﺳ ﺎرة ﻷي ﻋﻣﯾ ل ﯾﻌﻧ ﻲ ذﻟ ك اﻟﺗ ﺄﺛﯾر ﻋﻠ ﻰ ﻣﺳ ﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ وﺗﻌ رض ﺑﻘﺎءھ ﺎ
ﻟﻠﺧطر.
وﻋﻠ ﻰ ھ ذا اﻷﺳ ﺎس ﻋرﻓ ت إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ ﻓﻠﺳ ﻔﺔ إدارﯾ ﺔ ذات ﻣﻧظ ور إداري ﻣﺗﻛﺎﻣ ل
وﻣﺗﻧﺎﺳق وﻣﺗﻔﺎﻋل ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﻘطﺎﻋ ﺎت واﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت ووظ ﺎﺋف اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﺑﮭ دف اﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺳ ﺗﻣر ﯾﻘ وم
ﻋﻠﻰ ﻓرق اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن أﺟل إرﺿﺎء اﻟﻌﻣﯾل ﻛﮭدف اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ،ﻛﻣ ﺎ ﺗرﻛ ز ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻣن أول ﺧطوة.
ﻓﺎﻷھداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ھ ﻲ :ﺗﻠﺑﯾ ﺔ ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻟزﺑ ﺎﺋن)ﺗﺣﻘﯾ ق رﺿ ﺎ اﻟﻌﻣﯾ ل( ،ﺿ ﻣﺎن
اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺗواﺻل اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻓﻌﺎﻟﯾ ﺎت اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ،ﺗﺣﺳ ﯾن ﺳ ﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻓ ﻲ
ﻧظ ر اﻟﻌﻣ ﻼء واﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ،ﻣ ﻧﺢ ﺣ ق اﻟﺗﺻ رف واﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رارات ﻟﻠﻔ رد وﻟﻠﻔرﯾ ق ﻓ ﻲ اﻟﻣﺳ ﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ
ﺑﺎﻟﺟودة ،ﺗﺧﻔﯾض ﻋﯾوب اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺟودة وزﯾﺎدة رﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء.
أﻣ ﺎ أھ م ﻣﺑﺎدﺋﮭ ﺎ ﻓﮭ ﻲ :اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك ،اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ،اﻟوﻗﺎﯾ ﺔ ﻣ ن اﻷﺧط ﺎء ﻗﺑ ل
وﻗوﻋﮭ ﺎ ،ﺷ ﺣن وﺗﻌﺑﺋ ﺔ اﻟﺧﺑ رات اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ،اﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رارات اﻟﻣرﺗﻛ زة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺣﻘ ﺎﺋق ،اﻟﺗﻐذﯾ ﺔ اﻟﻌﻛﺳ ﯾﺔ،
اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر.
وﻣن اﺟل ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻﺑد أن ﺗﻣر ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
اﻹﻋداد ،اﻟﺗﺧطﯾط ،ﺗﻘﯾﯾم ،ﺗﻧﻔﯾذ ،ﺗﺑﺎدل وﻧﺷر اﻟﺧﺑرات.
أﻣ ﺎ ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت ﺗطﺑﯾ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﺗﺗﻣﺛ ل ﻓ ﻲ :ﺗﺄﯾﯾ د ودﻋ م اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ،اﻟﻌﻣ ل
اﻟﺟﻣ ﺎﻋﻲ ﺑ روح اﻟﻔرﯾ ق اﻟواﺣ د ،اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ،اﻟﺗﻌﻠ ﯾم واﻟﺗ درﯾب
اﻟﻣﺳﺗﻣرﯾن ،اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل ،ﻗﯾﺎس أداء اﻟﺟودة واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ،إﻧﺷ ﺎء ﻧظ ﺎم ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ،
اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﯾن.
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ﻣدﺧل:
ﯾﻌد ﺗدرﯾب اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣ ﺔ أﺣ د ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﮭ و ﯾﺳ ﺎﻋد
ﻋﻠﻰ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻼزم ﻓ ﻲ ﻣواردھ ﺎ اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ﻟﺗ وﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ،ﻛﻣ ﺎ ﯾﻌ د ﺿ رورة ﺣﺗﻣﯾ ﺔ
ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أھداﻓﮭﺎ.
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﺗدرﯾب اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن أھ م ﻣﺑ ﺎدئ اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ و اﻟﮭ دف ﻣﻧ ﮫ ﯾﻛﻣ ن ﻓ ﻲ ﺟﻌ ل ﻛﺎﻣ ل
اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻛل ﻓرد ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ودراﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺟودة وﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ ،وﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻟﮭدف ﻣ ن
ﺧ ﻼل ﻋﻘ د دورات ﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﺗرﻛ ز ﻋﻠ ﻰ اﻷھ داف اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ واﻟرؤﯾ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺔ وﺗﻛ وﯾن ﻟﻐ ﺔ
ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﺟودة.
ﯾﺗطﻠ ب ﻧﺟ ﺎح إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ اﻻھﺗﻣ ﺎم ﺑﺗزوﯾ د اﻷﻓ راد ﺑﺎﻟﻣﮭ ﺎرات واﻟﻘ درات اﻟﻼزﻣﺗ ﯾن ﻟﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ
وﻧﺟﺎﺣﮭﺎ ،وذﻟك ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ ﺗ در ﯾ ﺑﮭم ﻋ ن طرﯾ ق ﺗ وﻓﯾر ﺑ راﻣﺞ ﻣؤھﻠ ﺔ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ إﯾﺻ ﺎل
اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت واﻟﻣﮭ ﺎرات ﺑﺻ ورة اﯾﺟﺎﺑﯾ ﺔ ﺗ ﻧﻌﻛس ﻋﻠ ﻰ أداء اﻷﻓ راد وﻗ دراﺗﮭم .وﻓ ﻲ ظ ل إدارة اﻟﺟ ودة
اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﯾﺟ ب أن ﺗﺗ وﻓر اﻟ دورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻟﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻌﻣ ﺎل ﻟزﯾ ﺎدة اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻣﻔﮭوم وﺗﺟﻧ ب ﺳ وء اﻟﻔﮭ م
واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗطﺑﯾق.
ﺳﯾﻧﺻب اھﺗﻣﺎﻣﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ أھﻣﯾﺔ اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ﻓ ﻲ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ
وﻛذﻟك ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة ھذه اﻟﻣوارد و إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌرﻓﺔ
ﺗطﺑﯾﻘﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،و ﺗﻘدﯾم أھﻣﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺛم ﻧﺗﻧ ﺎول اﻻﻋﺗﺑ ﺎرات اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ ودة و اﻷﺳ س اﻟﺗ ﻲ ﯾﺑﻧ ﻰ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ
اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ،و أھﻣﯾﺔ و أھداف اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ،و ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ ودة،
وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﺳﻧﺗطرق اﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗدرﯾب.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :دور اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣطﻠب اﻷول :أھﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣ ورد اﻟﺑﺷ ري ھ و ﺛ روة وأﻏﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﻣﻠﻛ ﮫ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ،ﻓﮭ و اﻟوﺳ ﯾﻠﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺟ ودة
واﻟﺗﻣﯾز ،ﻓﻌن طرﯾﻘﮫ ﯾﺗﺣﻘق اﻟرﺿﺎ واﻟﺳﻌﺎدة ﻟدى اﻟﻌﻣﻼء ،ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻣﻌﺎﻣﻠﺗ ﮫ ﻛﺷ رﯾك وﻟ ﯾس ﻛ ﺄﺟﯾر ،
واﺣﺗراﻣ ﮫ وﺗﻘ دﯾره ،وﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟﺷ ﻌور اﻟﻌ ﺎﺋﻠﻲ ﻟدﯾ ﮫ ،ﻓﺈﺷ ﻌﺎره ﺑﺄﻧ ﮫ ﯾﻌ ﯾش ﺿ ﻣن أﺳ رة واﺣ دة ﺗﺟﻣﻌﮭ ﺎ
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﻋﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ﺟﮭود إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
ﻓﺈدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻧظر إﻟ ﻰ اﻟﻣ ورد اﻟﺑﺷ ري ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ أھ م ﻣ وارد اﻟﻣﻧﮭﺟﯾ ﺔ اﻟﺟدﯾ دة،
ﻓﮭو اﻟذي ﺳﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﮭذه اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑﺈدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.1
إن اﻟﻣ ورد اﻟﺑﺷ ري ﯾﺷ ﻛل ﻣطﻠﺑ ﺎ ھﺎﻣ ﺎ ﻧﺣ و ﺗطﺑﯾ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ داﺧ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ،اﻷﻣ ر اﻟ ذي
ﯾﺳﺗوﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺣل ﻋﻧﺎﯾﺔ واھﺗﻣﺎم ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﮫ اﺑﺗ داء ﻣ ن وﺿ ﻊ ﻧظ ﺎم اﻻﺧﺗﯾ ﺎر
واﻟﺗﻌﯾ ﯾن وﺷ ﻐل اﻟوظ ﺎﺋف وﺗﻘﯾ ﯾم اﻷداء وﺑ راﻣﺞ اﻟﺗ درﯾب اﻟﻣﺳ ﺗﻣر ﻟﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت وﻓﻘ ﺎ ﻟﻧوﻋﯾ ﺔ
اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛل ﻣﺳ ﺗوى ،ﻓﺿ ﻼ ﻋ ن ﺗﮭﯾﺋ ﺔ اﻟﻣ ورد اﻟﺑﺷ ري ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ
ﻣﺧﺗﻠ ف ﻣﺳ ﺗوﯾﺎﺗﮫ ﻟﻔﮭ م وﻗﺑ ول ﻣﻔ ﺎھﯾم وﻣﻣﺎرﺳ ﺎت إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ و ﻣردودھ ﺎ اﻻﯾﺟ ﺎﺑﻲ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري واﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻠك.2
إن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻷﻓراد اﻟﻣﺑدﻋﯾن واﻟﻣﺗﻣﯾزﯾن ﻓﻲ اﻷﻓﻛ ﺎر و اﻷﻋﻣ ﺎل
واﺣﺗﺿﺎﻧﮭم وﺗﺳﯾﯾر اﻟﺳﺑل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑظﮭور إﺑداﻋﺎﺗﮭم ،وﺣﻔزھم ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌطﺎء ﺑﻐﯾ ﺔ أن ﯾﻛ ون
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟرﻧﺎﻧﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﻧظﻣﺎت وأﺳواق اﻟﺗﺻرﯾف.3
ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة أن ﺗوﻟﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﻣواردھﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺑﺧﺎﺻﺔ:
 اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻌﻘل اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ وﻗدراﺗ ﮫ اﻟذھﻧﯾ ﺔ وﺗﺣﺳ ﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾ ر واﻻﺑﺗﻛ ﺎروﺗﮭﯾﻲء ﻟﮫ اﻟﻔرﺻﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت.
 اﻻھﺗﻣ ﺎم ﺑﻣﺣﺗ وى اﻟﻌﻣ ل ،واﻟﺑﺣ ث ﻋﻣ ﺎ ﯾﺣﺷ د اﻟﻘ درات اﻟذھﻧﯾ ﺔ ﻟﻠﻔ رد ،وﺗﺿ ﻊ ﻧظﻣ ﺎ ﺗﮭ ﺗم ﺑ ﺎﻟﺣواﻓزاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،وﺗﻣﻛﯾن اﻹﻧﺳﺎن وﻣﻧﺣﮫ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت.

 - 1ﻋﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ ،ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)وﺟﮭﺔ ﻧظر( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص51
 - 2إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،www.moi uae.gov.ae،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2009/02/10:
 - 3رﺷﯾد ﻣﻧﺎﺻرﯾﮫ ،دور اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ اﻻﻏواط ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،2004 ،ص39
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 اﻟﺗﻔﮭم واﻹدراك اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻷھﻣﯾﺔ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﺣﺎﺿر وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظﻣﺔ.1 اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ھﻲ اﻟﻘوة اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق ﻣدﺧل اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وذﻟك ﯾﺗطﻠب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﺗوﺟﯾﮫ اﻻھﺗﻣﺎم ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹدارة اﻟﺟﯾدة واﻟﺑﻌد ﻋن اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ إداراﺗﮭﺎ.اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗط وﯾر واﻻرﺗﻘ ﺎء ﺑﻧظ ﺎم اﻻﺧﺗﯾ ﺎر ،اﻟﺗﻌﯾ ﯾن ،ﺷ ﻐل اﻟوظ ﺎﺋف ،ﺗﻘﯾ ﯾم أداء اﻟﺑ راﻣﺞاﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،اﻟﺗﺣﻔﯾز.
 ﺑﻧﺎء ﻓرق اﻟﻌﻣل ذاﺗﯾﺔ اﻹدارة ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر. وﺻف اﻟوظﺎﺋف وﺗطوﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﻟوظﺎﺋف.2إن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺧﻠق ﻗﯾﻣ ﺔ ﻟﻠﻌﻣ ﻼء ﻣ ن ﺗﻠﺑﯾ ﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎﺗﮭم،ﯾري ﺑ ورﺗر) (Porterأن
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ ،وأن ﺗﺳﯾﯾرھﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.3
إن اﻟﻌﻧﺻ ر اﻟﻣﺣ وري ﻓ ﻲ ﺗﺑﻧ ﻲ ﻓﻛ ر إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑﻧﺟ ﺎح ھ و اﻟﻣ ورد اﻟﺑﺷ ري ،ﺣﯾ ث ﯾرﻛ ز
ﻣدﺧل اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ:
 اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺷر أﻛﺛر ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات واﻟﻧظم. ﺿرورة إﺷراك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر. ﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﻛون ﻣدرﻛﺎ ﻟﻠﺟودة و ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ. أھﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر. اﻟﺗدﻋﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﻣﻛﺎﻓﺄة اﻻﻧﺟﺎزات.4ﯾﺗﺑﻠور دور اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺻ ﻧﻊ اﻟﻘ رارات ،ﺑﻧ ﺎء ﻋﻼﻗ ﺎت اﻟزﺑ ون
وإﺟراء اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﻣل .ﻓﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﺟﯾدة ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣ ن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ،ﻓﺿ ﻼ
ﻋن ﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت.

 - 1ﺧﺎﻟد إﺑراھﯾم اﻟﻌواد ،اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة، www .Quality. confa.com،
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2009/02/03:
 - 2ﺻﻼح ﺻﺎﻟﺢ دروﯾش ﻣﻌﻣﺎر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص95
3
-porter.M .L'avantage Concurrentiel,dunod,paris,2000,p08
 - 4ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﺧطﯾب ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ )إدارة اﻟﺑﺷر ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ( ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن
ﺷﻣس ،اﻟﻘﺎھرة ،2001،ص84
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وھﻧﺎك ﺗوﺟﮫ ﻣﺗزاﯾد ﻹﻋطﺎء ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑ ﺎﻟﺟودة ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﺣدﯾ د
ھدف ﻛل ﻓرد ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮫ ،وھو اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘﺎﺑ ل ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻟزﺑ ون وﺗﻘ دﯾم
ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟﻣﯾﻊ أوﺟﮫ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،واﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.1
إن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗطﻠب إﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗﻐﯾرات أﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻓ ﻲ أﺳ ﻠوب ﻗﯾ ﺎم
اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺑﺄداء أدوارھم وأﻋﻣﺎﻟﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ.ﻟ ذﻟك ﻓﮭ ﻲ ﺗﺗطﻠ ب اﻟﺗطﺑﯾﻘ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻹدارة
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﺟل إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾرات واﻻﺑﺗﻛﺎرات واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.2
وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺎن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻷﻓراد ،وﻣن اﻷﻣور اﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﺟ دا ﻓ ﻲ إدارة اﻟﺟ ودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧﺟد اﻹﺑداع ،اﻟﻣروﻧﺔ ،ﻓرﯾق اﻟﻌﻣ ل ،اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ،اﻟﺗﺣﺳ ﯾﻧﺎت اﻟﻣﺳ ﺗﻣرة واﻟﻘﯾ ﺎدة ،وﺑ دون ﻋ ﺎﻣﻠﯾن
أﻛﻔﺎء ،وﻣﮭﺎرات وأﻧﻣﺎط إدارة وﻗﯾم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟن ﺗﺣﻘق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻔواﺋد اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﮭﺎ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ھﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻛﻔ ﺎءات اﻟﺑﺷ رﯾﺔ وﺗ درﯾﺑﮭﺎ
واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط وﺗﻔﻌﯾل إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ .ھﻧ ﺎك ﺑﻌ ض اﻟﻣؤﺷ رات اﻟﺗ ﻲ
ﺗﺳ ﺗدﻋﻲ ﺗطﺑﯾ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت ،ﺗﻘ ﻊ ﺿ ﻣن اھﺗﻣﺎﻣ ﺎت إدارة اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ
ﻛزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت دوران اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻐﯾب وزﯾﺎدة ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.3
ﺗﻌد إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﺣدى اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻣن رﻛﺎﺋز إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗﺄﺗﻲ أھﻣﯾﺗﮭ ﺎ
ﻣن ﺣﯾ ث أن ﺗﺣﻘﯾ ق ﻣﺳ ﺗوى ﻋ ﺎل ﻣ ن اﻟﺟ ودة ﯾﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺗﺧدام اﻷﻣﺛ ل ﻟﻣﮭ ﺎرات وﻗ درات ﻟﻠﻘ وى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ .وأن اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺟﯾد ﯾﺣﺗﺎج إﻟ ﻰ ﻗﯾ ﺎم اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﺑﺗ درﯾب وﺗﺛﻘﯾ ف وﺗﻌﻠ ﯾم ﻋﻣﺎﻟﮭ ﺎ ،ﻟﻛ ﻲ
ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻗدر اﺗﮭم ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﮫ.4

 - 1ﺳﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧزي وأﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،إدارة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ،دار اﻟﯾﺎزوري ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن ،2009 ،ص91
 - 2رﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن ،ﻛﯾف ﺗﺗﻌﻠم أﺳرار اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،دار ﻋﻼء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗرﺟﻣﺔ ،ﺳورﯾﺔ،2001،
ص55
 -3ﺳﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧزي وأﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص93
 - 4ھﯾﺛم ﺣﻧﺎ اﻟﯾﺄس ﻋﯾﺳوة ،اﺛر وظﺎﺋف إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،
اﻷردن ،2005 ،ص49
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ﺗﻌﺗﺑر إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ذات أوﻟوﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓ ﻲ ﺗﻧﺷ ﯾط وﺗﻔﻌﯾ ل إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ إذ
أن ﺗ وﻓر اﻟﻣﮭ ﺎرات واﻟﻛﻔ ﺎءات اﻟﺑﺷ رﯾﺔ وﺗ درﯾﺑﮭﺎ وﺗطوﯾرھ ﺎ وﺗﺣﻔﯾزھ ﺎ ﻣ ن أھ م اﻟرﻛ ﺎﺋز اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻘ ق
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ أھداﻓﮭﺎ،ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح اﻟﮭﺎدف ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻛرﯾس اﻻھﺗﻣﺎم واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻷﻓراد ﺑ دءا
ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﺗﻌﯾﯾن وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻔﯾز واﻟﺳﻌﻲ ﻹﺛﺑﺎت
اﻟﻔروق اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻌﺎون وإظﮭﺎر ﺻورة اﻟﻌﻣ ل ﻟﻐ رض ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺳ ﺗﻣر
ﻓﻲ اﻷداء.1

إدارة اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ﯾﺟ ب أن ﺗﺳ ﺎھم ﻓ ﻲ ﺗﮭﯾﺋ ﺔ اﻷﻓ راد ﻟﻠﺗﻐﯾﯾ ر أو ﻗﺑ ول اﻟﻔﻠﺳ ﻔﺔ اﻟﺟدﯾ دة
واﻟﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺗطﺑﯾ ق اﻟﻧ ﺎﺟﺢ ﻟﮭ ﺎ ،وﯾﺗطﻠ ب ذﻟ ك ﺟﮭ ودا أو اﺗﺻ ﺎﻻت واﺿ ﺣﺔ وﻣﻛﺛﻔ ﺔ ﻟﺷ رح
أﺳ ﺑﺎب اﻟﺗﻐﯾﯾ ر وﻣﺑرراﺗ ﮫ ،وﺗوﻗﻌ ﺎت أدوار اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ،واﻟﺗ ﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ﺔ ﻋﻠ ﯾﮭم .إن ﺟﮭ ود اﻟﺟ ودة
اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻗ د ﯾﺗرﺗ ب ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﺗﻐﯾ رات ﻓ ﻲ أﺳ ﻠوب أداء اﻟﻌﻣ ل و ﻋﻼﻗﺎﺗ ﮫ ،وﻣ ن ھﻧ ﺎ ﺗﻠﻌ ب إدارة اﻟﻣ وارد
اﻟﺑﺷرﯾﺔ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﻣﺷ ﺎﻋر اﻟﺧ وف ﻣ ن اﻟﺗﻐﯾﯾ ر وﻣﻘﺎوﻣﺗ ﮫ ﻟ دى اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن .ﻓ ﺎن ﺟﮭ ود إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣداﺧل ﺟدﯾ دة ﻷداء اﻷﻋﻣ ﺎل ،اﻷﻣ ر اﻟ ذي ﯾﺗطﻠ ب
ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺗطورة.2
ﺑرزت أھﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺳﻠﺳ ﻠﺔ إﺻ دارات
ﻧظ ﺎم اﻟﺟ ودة اﻻﯾ زو إذ ﻧﺻ ت اﻟﻣواﺻ ﻔﺔ اﻹرﺷ ﺎدﯾﺔ)اﻻﯾ زو(9000اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺿ ﻣن دﻟﯾ ل ﺣ ول اﺧﺗﯾ ﺎر
واﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ﺿ رورة أن ﯾﻌﻛ س ﺗﻧظ ﯾم اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ وﺗوزﯾ ﻊ اﻟﺻ ﻼﺣﯾﺎت ﻓﯾﮭ ﺎ ﺗ وﻓﯾر
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ ﻣﻧظوﻣﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻣواﺻﻔﺔ )اﻻﯾزو(9001:2000واﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ اﻟﺷﮭﺎدة ﻗد أﻓردت اﻟﻔﻘرة)(2-6
ﻻﺳﺗﻌراض ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،إذ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﮫ ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ راد أن ﯾﻘوﻣ وا ﺑﺄﻋﻣ ﺎل
ﺗ ؤﺛر ﻋﻠ ﻰ ﺟ ودة اﻟﻣﻧ ﺗﺞ وان ﯾﻛوﻧ وا ﻣ ن ذوي اﻟﻘ درة اﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻌﻠ ﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳ ب ،واﻟﺗ درﯾب،
واﻟﻣﮭﺎرات واﻟﺧﺑرة ،وﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣﺗﺿ ﻣﻧﺔ ﻧظ ﺎم إدارة اﻟﺟ ودة ،ﻣ ن
ﺧﻼل إﺷراك ودﻋم اﻷﻓراد ،وﻛﺈﺳﻧﺎد ﻷھداف ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء.3

 - 1أﻣﺎل ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد أﺑو ﻋﺎﻣر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص21
 - 2ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص67
 - 3ﺳﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧزي وأﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص94
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ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺗﺟﺳد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﻓ ﻲ ﻗ درة اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ رﻋﺔ ﻓﮭ م أﺑﻌ ﺎد إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳ ﺗﻠزﻣﺎت ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ ،ﻟﻣ ﺎﯾﻣﺗﻠﻛﮫ ﻣن ﻗدرات ﻓﻛرﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن إﻟﻣﺎﻣ ﮫ ﺑﻣﮭ ﺎرات ﻣﺗﻧوﻋ ﺔ ،وھ ذا ﺳﯾﺳ ﮭل ﻛﺛﯾ را ﻓ ﻲ
ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﻌﻣ ل اﻟﺟﻣ ﺎﻋﻲ واﻟﻌﻣ ل ﺑ روح اﻟﻔرﯾ ق اﻟواﺣ د ﻓﺿ ﻼ ﻋ ن ﺗﺧﻔ ﯾض ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﺗ درﯾب اﻟﻼزﻣ ﺔ
ﻷﻋداد اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.1
 أن ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﮭرة اﻟذﯾن ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟودة اﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺟودة وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾقﺑراﻣﺞ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﯾﮭﺎ.
 ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻛﻔرﯾق ﯾﺣﻘق ﻏﺎﯾﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻن اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻔﺗﺎحاﻟﺗﻛﺗﯾﻛﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣوارات واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻛل اﻛﺑر
ﻣن ﺣﺎﺻل ﺟﻣﻊ اﻷﺟزاء.
 إن ﻣن ﻋﻧﺎﺻر إﻧﺟﺎح إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺳﯾﺎدة روح اﻟﻔرﯾق ﻣ ن ﺧ ﻼل اﺳ ﺗﺧدام ﻓ رق ﻋﻣ ل ﺗﺳ ﻣﺢﺑﺗﻛﺎﻣل اﻟﺧﺑرات ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻧظرة اﻟﺿﯾﻘﺔ ﻟﻸﻣور.2
 إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ أﻛﺛ ر ﻣ ن اﻟﻣﺣﺗوى،أﻣ ﺎ إدارة اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ﯾﻛﻣ ن دورھ ﺎﻓ ﻲ اﻻط ﻼع ﺑﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺳ ﺗﻣر وﺿ ﻣﺎن اﻟﺟ ودة ،وﯾﻛ ون واﺿ ﺣﺎ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﻌ دﯾل اﻟﻌﻣ ل
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
 ﺗرﻛﯾ ز إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ھ و ﺗﻐﯾﯾ ر دور إدارة اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ،ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺗﻐﯾﯾ ر ﺗﺻ وراتاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن ﻣن ﻋﻼﻗﺎت ﻗﺎﺋﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟرﻗﺎﺑ ﺔ
اﻟﻌداﺋﯾﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺑﺎدل اﻷھداف اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،واﻟﺛﻘﺔ واﻻﺣﺗرام.
 إن ﻛل ﻣن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻣﺎذج واﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻧظرﯾ ﺔ ﻣﺛ لاﻟﻘﯾﺎدة ،ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،اﻟﺗدرﯾب ،اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ،ورﺿﺎ اﻟزﺑون.3
ﺗﻠﻌب إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ دورا ھﺎﻣﺎ وﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﯾظﮭر ھذا
اﻟدور ﻓﻲ ﻋدة طرق ﻣﻧﮭﺎ:

 - 1ﻣوﺳﻰ اﻟﻠوزي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص242
 - 2ﻋﺎدل ﺣرﺣوش أﻟﻣﻔرﺟﻲ واﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص68
 - 3ﺳﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧزي وأﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص93
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ﺧﻠق ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺳم إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ
إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺷرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام طرق اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻘدﯾم وﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗﺻورات واﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺟودة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣوظﻔون ﻣن اﺟل دﻋم ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗرﺳﯾﺧﮭﺎ.
ﺗﻘدﯾم إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟدﻋم ﻟﻠﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب اﻟﻛﺎﻓﻲ واﻟﺿروري ﻟﺗﺣﺳﯾن
وﺗطوﯾر اﻟﻌﻣل ﻣن ﺟﮭﺔ ،واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ ﻧﺣو ﺛﻘﺎﻓﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﻧﺎع اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﮭذه اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟدﯾﮭم.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﺎن إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﮭﺎ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻘطﺎب ،واﻻﺧﺗﯾﺎر،
ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وﻧظﺎم اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺧﻠق ﺗوﺟﮭﺎت ورﻛﺎﺋز إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.1
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ھ ﻲ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻗﺎﺋﻣ ﺔ
ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺗﺑ ﺎدل و اﻟﺗﻛﺎﻣ ل ﺑﯾﻧﮭﻣ ﺎ ،ﻓﻌﻠ ﻰ إدارة اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ أن ﺗﻌ دل وﺗﻛﯾ ف أﻧظﻣﺗﮭ ﺎ وﺗﺗﺑ ﻊ
أﻧظﻣﺔ ﺟدﯾدة ،وﺑﻣﻘﺎﺑل ﻣطﻠوب ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ آن ﺗﺳﺗوﻋب أھﻣﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﯾﻣﻛ ن أن
ﺗﻠﻌﺑ ﮫ إدارة اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻌﯾد ﺗطﺑﯾ ق ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﮭ ﺎ اﻹدارة
اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾ ر اﻟﻣطﻠ وب ﻓ ﻲ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻷﻓ راد واﺗﺟﺎھ ﺎﺗﮭم وﺗﻧﻣﯾ ﺔ ﻗ ﺎﺑﻠﯾﺗﮭم اﻟﺗ ﻲ
ﺗﻌد ﻣن اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :ﺗطﺑﯾﻘﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺗﮭﺗم إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺑﻧﺎء ﻓر ق اﻟﻌﻣل ذاﺗﯾ ﺔ اﻹدارة
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت ،وذﻟ ك ﻟﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺳ ﺗﻣر ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ واﻟﺗﻌ ﺎون ﺑ ﯾن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن وﻟﺗﺣﻘﯾ ق
أھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﮭﮭم إﻟﯾﮭﺎ اﻹدارة.
إن ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺈدارة اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ
ﻣﻧﮭﺎ:2

- 1ﻧﺳرﯾن ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﻣود ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺟﺎﻻت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ
اﻷداء)دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﺎﻣﯾن ﻓﻲ اﻷردن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم
اﻹدارﯾﺔ ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ،اﻷردن ،2004 ،ص56
 - 2ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺟﮭزة اﻟﺷرطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص75
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اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ

 -1اﻟﺗﻐﯾﯾ ر ﻓ ﻲ ادوار اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن :إن اﻟﺗﻐﯾﯾ ر ﻓ ﻲ أدوار اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ ظ ل ﻣﻔﮭ وم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ
ﯾﺷﻣل اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ -اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﮭﺎم :ﻓﻲ ظل ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ أﺻﺑﺢ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ ﻛ ل
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﮭم ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻋن ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ب -ﻓرق اﻟﻌﻣل :إن ﻓرق اﻟﻌﻣل ھﻲ ﺣﺟ ر اﻟزاوﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗطﺑﯾ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ رق اﻟﻌﻣ ل
ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﮭﺎم ،واﺣد أﻧواع ﻓرق اﻟﻌﻣل ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﮭﺎم ھﻲ ﻓرق اﻟﻣﺷ روﻋﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﺗ وي ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﻣﻠﯾن
ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟوظﺎﺋف ﻷداء ﻋﻣل أو ﻣﮭﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﯾﺗم ﺗﺻﻔﯾﺔ ھذه اﻟﻔرق ﺑﻌد أداء ھذه اﻟﻣﮭﻣﺔ.
وھﻧﺎك ﻧوع أﺧرﻣن ﻓرق اﻟﻌﻣل ،وھو ﻓرﯾق ﺗدﻓق اﻟﻌﻣل ،وھو ﻓرﯾق ﯾﻘوم ﺑﺄداء ﻣﮭ ﺎم ﻣﺗﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻣﻧ ذ ﺑداﯾ ﺔ
اﻟﻣﮭﻣﺔ وﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺗﮭﺎ.
وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻓرق اﻟﻌﻣل اﻟﺗ ﻲ ﯾ ﺗم ﺗﺷ ﻛﯾﻠﮭﺎ إﻣ ﺎ ﻓرﯾﻘ ﺎ ﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻷداء أو أﺧ ر ﻷداء اﻟﻌﻣ ل أو ﺛﺎﻟﺛ ﺎ ذا
ﻛﻔﺎءات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗدﺧل ﻋ ن طرﯾ ق ﺗﻣﻛ ﯾن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻣ ن اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺻ ﻣﯾم ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺟ ودة
وﺟﻌﻠﮭ م ﺟ زءا ﻣﻧ ﮫ ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘ ق وﻻءھ م ﻟﻠﺑرﻧ ﺎﻣﺞ وﻓﮭﻣﮭ م ﻟ ﮫ ﺑﺎﻟﺷ ﻛل اﻟ ذي ﯾﺳ ﺎﻋد ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣﻘﯾ ق
أھداﻓﮫ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻷداء.
ج -اﻟﻣﺳ ﻣﻰ اﻟ وظﯾﻔﻲ)اﻟﻣﺳ ﺎﻋدﯾن واﻟﻣﺳ ﮭﻠﯾن( :ﻓ ﻲ ظ ل ﻣﻔﮭ وم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ظﮭ رت ﻣﺳ ﻣﯾﺎت
اﻟوظﺎﺋف اﻟﺟدﯾ دة ﻣﺛ ل اﻟﻣﺳ ﺎﻋدﯾن واﻟﻣﺳ ﮭﻠﯾن ،وھ م اﻟ ذﯾن ﯾﺳ ﺎھﻣون ﺑﺟﮭ ود ﻛﺑﯾ رة ﻓ ﻲ اﻟﻣﺳ ﺎﻋدة ﻋﻠ ﻰ
ﺗﺳﮭﯾل ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
وﻟﺗﺣﺳ ﯾن ﺑﯾﺋ ﺔ اﻟﻌﻣ ل اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻔ رق اﻟﻌﻣ ل ﻣﺗﻌ ددة اﻟﻣﮭ ﺎم ،ﻓ ﺎن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺑ ﺎﻟﺧطوط اﻷﻣﺎﻣﯾ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣ ﺔ
ﯾﺻﺑﺣون ﻣﺳﺎﻋدﯾن ،ﻛﻣﺎ أن اﻟرؤﺳﺎء ﯾﺻﺑﺣون ﻣﺳﮭﻠﯾن.
ﻛﻣ ﺎ أﻧ ﮫ ﻓ ﻲ ظ ل ﻣﻔﮭ وم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﺎن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺑ ﺎﻟﺧطوط اﻷﻣﺎﻣﯾ ﺔ ﯾﻘوﻣ ون ﺑﺟﻣ ﻊ وﺗﺣﻠﯾ ل
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﮭﺎ ،وﻟذﻟك ﻓﮭم ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻗوة اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ.
وﻛ ذﻟك ﻓ ﺎن اﻟﻣﺷ رﻓﯾن واﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﮭﻧدﺳ ﯾن ﯾﺗﻔ ﺎﻋﻠون ﻣﻌ ﺎ وﯾﻌﻣﻠ ون ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣﺳ ﯾن ﻓ رق اﻟﻌﻣ ل ﻟﻛ ﻲ
ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻌﺎﻻ ،وﻟذﻟك ﻓﺎن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﺳﻠوك ھذه اﻟﻔﺋﺎت واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدورھم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻓ رق
اﻟﻌﻣل واﻟذي ﯾﺳﮭل ﺑدوره ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ،وﻗﺎﺋد اﻟﻔرﯾق ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ھ و اﻷﻛﺛ ر ﺗﻌﻠﻣ ﺎ وﺧﺑ رة .ﻛﻣ ﺎ
أن اﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑرون ﻣﻌﻠﻣﯾن وﻣدرﺑﯾن ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﻓﮭ م ﯾﻘوﻣ ون ﺑﺗﻌﻠ ﯾم
اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن وﺗ درﯾﺑﮭم ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑﻧ واﺣﻲ اﻟﻣوازﻧ ﺎت ،اﻟﺻ ﯾﺎﻧﺔ ،اﻟﻣﺷ ﺗرﯾﺎت ،اﻟﺟدوﻟ ﺔ ،اﺧﺗﯾ ﺎر اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن
وإدارة اﻟﺟودة.
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اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ

 -2اﻟﺗﻐﯾﯾ ر ﻓ ﻲ أداء اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن :ﻓ ﻲ ظ ل ﻣﻔﮭ وم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﺎن ﺗﻐﯾﯾ رات ﺣ دﺛت ﻓ ﻲ أداء
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وھذه اﻟﺗﻐﯾرات ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ:
ا -ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ :ﻓﻲ ظل ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﺎن ﻓ رق اﻟﻌﻣ ل
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﺗواﻓر ﻟدﯾﮭم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ ،وﯾﻘوﻣ ون ﻛ ذﻟك ﺑ ﺈﺟراء ﺗﺣﺳ ﯾن ﻓ ﻲ
ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺧراﺋط اﻟﻌﻣل اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم.
ب -اﻟﻣﻛﺎﻓ ﺂت اﻟﺧﺎﺻ ﺔ :ﺑﯾﻧﻣ ﺎ ﺗﻘ وم ﻓ رق اﻟﻌﻣ ل ﺑﻧﻔﺳ ﮭﺎ ﺑﺗﺳ ﺟﯾل اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻌﻣﻠﮭ ﺎ ،ﻓ ﺈن ھﻧ ﺎك ﻧﺗ ﺎﺋﺞ
ﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﺳ ﺗﺣق ﻣﻛﺎﻓ ﺄة ﺧﺎﺻ ﺔ ،و ﻓ ﻲ ظ ل ﻣﻔﮭ وم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﺈن ھﻧ ﺎك أﻧواﻋ ﺎ ﻣﺗﻌ ددة ﻣ ن
اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺧﺎﺻﺔ وھﻲ:
 ﻣﻛﺎﻓﺂت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺟﮫ ﻧﺣو اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وھذه اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗدﺗﻛون أوﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾب ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ،اﻧﺧﻔﺎض ﻧﺳﺑﺔ ﻣردودات اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ،زﯾﺎدة ﻣﻌدل
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء)وھﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺗؤدي إﻟﻰ وﺟود اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷوﻟﯾﺔ(ﻣﺛل ﻋدد
اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،ﺟودة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ.
 اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ :وھﻲ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻗد ﺗﻛ ون أﺳ ﺑوﻋﯾﺔ ،ﺷ ﮭرﯾﺔ ،رﺑ ﻊ ﺳ ﻧوﯾﺔ ،وﺳ ﻧوﯾﺔ وﺗﻣ ﻧﺢ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯾناﻟذﯾن ﯾﺗﻘدﻣون ﺑﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻷداء أو ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺷﻛﺎوي اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.
 ﻣﻛﺎﻓﺂت ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻔرق اﻟﻌﻣل ﻛﻛل وﻟﯾس ﻟﻸﻓراد ،وھﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ وﺗوزع ﻋﻠ ﻰ ﻓرﯾ قاﻟﻌﻣل ﻛﻛل.
ج -اﻟﺗ درﯾب :إن ﺗطﺑﯾ ق ﻣﻔﮭ وم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗطﻠ ب ﺗ درﯾب اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌ ﺎرف اﻟﺟدﯾ دة
وأدوات ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة.
د -ﺗﻘﯾ ﯾم اﻷداء :ﻓ ﻲ ظ ل ﻣﻔﮭ وم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﯾﻘﺗﺻ ر اﻷداء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘﯾ ﯾم اﻟ رﺋﯾس ﻷداء
اﻟﻣرؤوﺳﯾن ،وإﻧﻣﺎ ﯾوﺟد ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟرﺋﯾس ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣرؤوﺳﯾن ،وﻛذﻟك ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣ ﻼء واﻟﻣ وردﯾن ﻷداء
ﻓرق اﻟﻌﻣل اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﺗﻘﯾﯾم أداء زﻣﻼء اﻟﻌﻣل ﺑﻌﺿﮭم ﻟﺑﻌض.
وﻓق ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺻﺑﺢ دور اﻟﻔرد أﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺗﻘﯾ ﯾم اﻷداء ﺣﯾ ث ﯾﺷ ﺗرك ﻓ ﻲ
وﺿ ﻊ اﻟﻣﻌ ﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟ ﺔ ،ﻣ ﻊ إﻋط ﺎء اﻟﻔرﺻ ﺔ ﻟﻼرﺗﻘ ﺎء ﺑﺎﻧﺟ ﺎزه ﺑطرﯾﻘ ﺔ ﺗ ﺗﻼءم ﻣ ﻊ ظ روف اﻟﻌﻣ ل
اﻟﻣﺳﺗﺟدة.
ھﻧ ﺎك ﺗﻛﺎﻣ ل ﺑ ﯾن إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ وﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺗﻘﯾ ﯾم اﻷداء ﻓﺎﺣ دھﻣﺎ ﯾﻘ وي اﻷﺧ ر.وﺑﺎﻹﻣﻛ ﺎن ﺗﻌ دﯾل
أﻧظﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺗواءم ﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 -اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺗوﻗﻌﺎت اﻟزﺑون ﻛوﻧﮭﺎ ﺗوﻟد ﺗوﻗﻌﺎت ﻋﻣل اﻟﻔرد.
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 إﯾﺟﺎد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﺎﺑل اﻟﺗوﻗﻌﺎت. اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ورﺿﺎ اﻟزﺑون اﻟﺷﺎﻣل. ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻌﻛس ﺗدرج اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ.ﯾﺗﻣﯾز ﻧظﺎم ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء وﻓق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﻧ ﮫ أﻛﺛ ر ﻓﻌﺎﻟﯾ ﺔ وﻣوﺿ وﻋﯾﺔ وأﻛﺛ ر ﻋ دﻻ ﻣ ن ﻧظ ﺎم
ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟذي ﻛ ﺎن ﯾرﻛ ز ﻋﻠ ﻰ ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻣ ن اﻟﺻ ﻔﺎت وھ ﻲ ﻣﻌ ﺎﯾﯾر ﻏﯾ ر ﻣﻠﻣوﺳ ﺔ وﺑﻣ ﺎ أن
اﻟﻣﻘﯾم ھو إﻧﺳﺎن ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﺻﻔﺔ أﻛﺛر ﻣن أﺧرى ﻓﺎن ﺗﻘﯾﯾﻣﮫ ﺳﯾﻛون ﻣﺗﺣﯾزا وﻻ ﯾﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺻﺣﯾﺣﺔ.
أﻣﺎ أﺳﻠوب إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟ ذي ﯾﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ دد اﻟﺟﮭ ﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟ ذي ﯾﻧ ﺗﺞ ﻋﻧ ﮫ ﺗﻌ دد
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﯾﻌﺗﺑر أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﮫ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ وﺻﺣﯾﺣﺔ.
ه -اﻷﺟور واﻟﺣواﻓز :ﻓﻲ ظل ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌددت ﺻور اﻷﺟور واﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﯾﺔ
وﻏﯾ ر اﻟﻣﺎدﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﺣﺻ ل ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻟﻌﺎﻣ ل ﻣﺛ ل:اﻷﺟ ر ،اﻟﺣ واﻓز ،ﺗﻣﻠ ك أﺳ ﮭم ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ،اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﻓ ﻲ
اﻷرﺑﺎح ،ﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗرﻗﯾﺔ ،ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘدﯾم اﻟﻌﺎﻣ ل ﻟﻣﻘﺗرﺣ ﺎت ﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻷداء و ﻣﻛﺎﻓ ﺂت ﻣﻘﺎﺑ ل ﺗﻘ دﯾم
اﻟﻌﺎﻣل ﻟﻣﻌرﻓﺗﮫ وﺧﺑرﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل،وﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ھو ﺟدﯾد ،اﻟﻌﻣ ل ﻓ ﻲ ﻓ رق
اﻟﻌﻣل.
و -اﻻﺧﺗﯾﺎر واﻟﺗﻌﯾﯾن :ﻟﻘد أﺿﺎﻓت ﺑﯾﺋﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌ دا ﺟدﯾ دا ﻟﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻻﺧﺗﯾ ﺎر ﺷ ﻣﻠت ﺟﻣﯾ ﻊ
اﻟوظﺎﺋف ﻣن أدﻧﻰ ﺳﻠم إداري إﻟﻰ ﻗﻣﺗﮫ ،وأھﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺷﺢ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة،
ﻓ ﺎﻷﻓراد اﻟﻣطﻠ وب ﻣ ﻧﮭم اﻟﻌﻣ ل ﻓ ﻲ ﻣﻧ ﺎخ اﻟﺟ ودة ﯾﻔﺗ رض أن ﺗﺗ وﻓر ﻓ ﯾﮭم ﺳ ﻣﺎت إﺿ ﺎﻓﯾﺔ ﻣﺛ ل اﻟﺗوﺟ ﮫ،
اﻟﻘﯾم ،ﻧوع اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ،ﻗدرات ذھﻧﯾﺔ ﺣﺎدة ﻟﺣل اﻟﻣﺷ ﻛﻼت ،إﺗﻘ ﺎن أدوات اﻟﻌﻣ ل اﻟﻛﻣﯾ ﺔ
وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣل وﺳط اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.
إن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻔرد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻب اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻗدراﺗﮫ
وﻣؤھﻼﺗ ﮫ وﺧﺑراﺗ ﮫ و ﻣﯾ وﻻ ﺗ ﮫ وھ ذا ﯾﻌﻧ ﻲ اﺧﺗﯾ ﺎر اﻟﻔ رد ﯾ ﺗم ﺣﺳ ب ھ ذه اﻟﺧﺻ ﺎﺋص اﻟﺗ ﻲ ﺗﺟﻣ ﻊ ﺑ ﯾن
اﻟﻣﻘدرة واﻟرﻏﺑﺔ .واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗطﺑﯾﻘﺎت إدارة اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣ دﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾ دي وﻣ دﺧل
إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
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اﻟﺟدول رﻗم) :(15ﺗطﺑﯾﻘﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﺧل اﻟﺗﻘﻠﯾدي وﻣدﺧل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺧﺻﺎﺋص
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
اﻻﺗﺻﺎﻻت
اﻻﺧﺗﯾﺎر
واﻟﺗﻌﯾﯾن
واﻟﺗرﻗﯾﺔ

ﻧﻣوذج إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﻠﯾدي

ﺻﺎﻋدة/ﻧﺎزﻟﺔ/أﻓﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺗﺟﺎھﺎت
ﺻﺎﻋدة/ﻧﺎزﻟﺔ
 ﺿﯾق ﻧطﺎق اﻟﻣﮭﺎرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ -اﻣﺗ داد ﻧط ﺎق اﻟﻣﮭ ﺎرات وﺗﻧوﻋﮭ ﺎ ﻟﺣ ل ﻛﺎﻓ ﺔاﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
 اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎزاﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﮭﯾﻼت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺧطﻲاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻷﻓﻘﻲ اﻟﺟودةﺗﺻﻣﯾم اﻟوظﺎﺋف  -اﻟﻛﻔﺎءة
 اھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻹﺑداع اﻹﺟراءات اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ اﺗﺳﺎع اﻟﻣدى اﻟرﻗﺎﺑﻲ ﺿﯾق اﻣﺗداد اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻓرق اﻟﻌﻣل اﻟوﺻف اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻔوﯾض واﻟﺗوﻛﯾلاﻟﺗدرﯾب
 اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣن  -اﻟﻣدى اﻟواﺳﻊ ﻣن اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣﻌﺎرف اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﻣﺗداﺧﻠﺔاﻟﻧواﺣﻲ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ  -ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت اﺑﺗﻛﺎرﯾﺎ
 اﻟﺟودة واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﻘﯾﯾم اﻷداء

اﻟﻌواﺋد
اﻟﺻﺣﺔ
واﻟﺳﻼﻣﺔ

 اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻷھداف اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻷھداف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣدﯾرﯾن واﻟزﻣﻼء واﻟﻌﻣﻼء ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣدﯾرﯾن وﺗﻘﯾﻣﮭم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة واﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔواﺋ د وزﯾ ﺎدة  -اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌواﺋد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻣ ل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﻟﺗﺷ ﺟﯾﻊﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻔردﯾﺔ
 اﻟﺗﻔ ﺎوض ﺣ ول ﺗﻘ دﯾم ھ ذه  -إﻋداد ﺳﺑل اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺳﻼﻣﺔاﻟﺧدﻣﺎت وﻋﻼﺟﮭﺎ
 ﺑراﻣﺞ اﻷﻣن -ﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

اﻟﻣﺻدر :ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺎت وﻣﻣﺎرﺳ ﺎت إدارة اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ ،اﻟﻣﻛﺗﺑ ﺔ
اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻣﺻر ،2009،ص405
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣطﻠب اﻷول :اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎھﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 -1ﻣﻔﮭوم اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﻣ ن اﻟﻣﺑ ﺎدئ اﻟﺗ ﻲ ﺗرﺗﻛ ز ﻋﻠﯾﮭ ﺎ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ أن اﻟﺑﺷ ر ھ م أھ م ﻣ ورد ﻟﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺟ ودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻟذﻟك ﻧﺟد ﻣن اﻟﺷروط واﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ھو ﺗ درﯾب اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺑﺷ ﻛل
ﻣﺳﺗﻣر وﺑﻘﻧﺎﻋﺔ ﻣ ن ﺟﺎﻧ ب اﻹدارة ﺑﺄھﻣﯾﺗ ﮫ واﻧ ﮫ اﺳ ﺗﺛﻣﺎر طوﯾ ل اﻷﺟ ل وإﺿ ﺎﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ ﻟﻣﮭ ﺎرة وﺧﺑ رة
اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن إذ ﺗﺗطﻠ ب إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ أن ﺗ ﺗﻔﮭم اﻹدارة وﺗﻌ رف ﺗﻣﺎﻣ ﺎ أن ﺗ راﻛم ﻣﮭ ﺎرات اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن
ﯾﻣﺛل ﻗوة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل.1
ﯾﻌﺗﺑ ر ﺗ درﯾب اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌ ﺎرف واﻟﻣﮭ ﺎرات واﻻﺗﺟﺎھ ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ
ﺑﺎﻟﺟودة وﺗوﻋﯾﺗﮭم ﺑﺄﻣور ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﮭم ﻓﻲ ﺗﺳﮭﯾل ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻣن أھم اﻷﺳس اﻟﺗ ﻲ ﯾﻘ وم ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﺗطﺑﯾ ق ﻧﺟ ﺎح
إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .إن اﻟﺗدرﯾب ھ و ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﻣﺳ ﺗﻣرة ﺗﺣﺗ ﺎج إﻟ ﻰ ﻣ وارد ﻣﺎﻟﯾ ﺔ وﺑﺷ رﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻ ﺔ ﻟﻠﻘﯾ ﺎم
ﺑ ﺎﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗ درﯾب وإﻋ داد اﻟﻣ واد اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ وﺗﻧﻔﯾ ذه وﺗﻘﯾﯾﻣ ﮫ وإداراﺗ ﮫ.ﺣﯾ ث أﺷ ﺎر
دﯾﻣ ﻧﺞ) (Demingإﻟ ﻰ اﻧ ﮫ ﯾﺟ ب ﺗزوﯾ د ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﻌ دﻻت اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ
واﻟﻣﻼﺋﻣ ﺔ ﻣ ن اﻟﺗ درﯾب ﻹﻛﺳ ﺎﺑﮭم اﻟ وﻋﻲ ﺑﺄھﻣﯾ ﺔ وﻣﻔ ﺎھﯾم اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ وﻟﻛ ﻲ ﺗﺻ ﺑﺢ ﻣﮭ ﺎرﺗﮭم
واﺗﺟﺎھﺎﺗﮭم ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر.2
ﺣﺗ ﻰ ﯾ ﺗم ﺗطﺑﯾ ق ﻣﻔﮭ وم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷ ﻛل اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﻓﺎﻧ ﮫ ﯾﺟ ب ﺗ درﯾب اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﯾن
ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب وأدوات ھذا اﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺟدﯾد ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘ وم ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﺳ ﻠﯾم وﺻ ﻠب وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾﻘ ﮫ ،ﺣﯾ ث أن ﺗطﺑﯾ ق ھ ذا اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﺑ دون وﻋ ﻲ أو ﻓﮭ م ﻟﻣﺑﺎدﺋ ﮫ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗ ﮫ ﻗ د
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻔﺷل اﻟذرﯾﻊ ،ﻓﺎﻟوﻋﻲ اﻟﻛﺎﻣل ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﻘﮫ ﻋن طرﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ.3

 - 1ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﯾن اﻟدﯾن ،ﻓن اﻹدارة اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ،ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟودة اﻟﻣﻔﮭوم واﻟﺗطﺑﯾق ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص81
 - 2ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص132
 - 3رﺷﯾد ﻣﻧﺎﺻرﯾﮫ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص51
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وﻣ ن ﺑ ﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔ ﺎت اﻟﻣﻘدﻣ ﺔ ﻟﻠﺗ درﯾب واﻟﺗ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺟودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗ ﻲ ﻟ م ﺗ ذﻛر ﻓ ﻲ اﻟﻔﺻ ل
اﻷول :
 أن اﻟﺗدرﯾب ھو" اﻟﺗﻌدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻣﻌﻧﯾﺎ أو وظﯾﻔﯾ ﺎ ﺑﮭ دف اﻛﺗﺳ ﺎﺑﮫ ﻟﻠﻣﻌ ﺎرف واﻟﻣﮭ ﺎراتاﻷداء اﻟﻌﻣ ل ،ﻓﮭ و ﻣﺣﺎوﻟ ﺔ ﻟﺗﻐﯾﯾ ر ﺳ ﻠوك اﻷﻓ راد ﻧﺣ و اﺳ ﺗﺧدام ط رق وأﺳ ﺎﻟﯾب أﻓﺿ ل ﻷداء ﻋﻣﻠﮭ م.1
اﻟﺗ درﯾب ﯾﮭ ﺗم ﺑﺗﻌﻠ ﯾم اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻣﻧﮭﺟﯾ ﺔ وﺗﻘﻧﯾ ﺎت ﺗطﺑﯾ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ أﻋﻣ ﺎﻟﮭم اﻟﯾوﻣﯾ ﺔ وﻓ ﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺗﮭم ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﺳواء اﻟﻌﻣﻼء اﻟداﺧﻠﯾن أو اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺧﺎرﺟﯾن".2
 اﻟﺗدرﯾب ھو "اﻟﺟﮭد اﻟﻣﺧطط ﻟﺗﺳﮭﯾل ﺗﻌﻠم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ،اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﺳﻠوك ﻣن ﻗﺑلاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن" وھو ﻣن اﺑرز ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻻن ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻛﺗﺳﺎب اﻷﻓراد
ﻣﮭﺎرات وﻣﻌﺎرف وﺗﻌﻠم أدوات ﺟدﯾدة ،ﻓﺿﻼ ﻋن أن اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻧظم اﻟﺟودة ﺗﺗطﻠب
ﺗدرﯾﺑﺎ ﻣﺳﺗﻣرا وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺑدأ وﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب.3
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗدرﯾب ﻓ ﻲ" ﺗ وﻓﯾر ﺑ راﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻣؤھﻠ ﺔ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ إﯾﺻ ﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت واﻟﻣﮭ ﺎرات ﺑﺻ ورةاﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻓراد وﻗدراﺗﮭم .ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﯾﺟب أن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ
ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻟﻸﻓراد .4ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺗﺗﻌﻠ ق ﺑﻔﻠﺳ ﻔﺔ اﻟﺟ ودة
اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،اﻷﺳ ﺎﻟﯾب ،اﻷﻧظﻣ ﺔ ،ﻣﺗطﻠﺑ ﺎت اﻟﻧﺟ ﺎح وﻏﯾرھ ﺎ ﻣ ن اﻷﺑﻌ ﺎد اﻟﺗ ﻲ ﺗﺿ ﻣن ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺟ ودة .ﻛﻣ ﺎ
ﺗﺷ ﻣل اﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻧ واﺣﻲ اﻟﻔﻧﯾ ﺔ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺟودة وﻛﯾﻔﯾ ﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭ ﺎ واﻟﻣواﺻ ﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳ ﯾﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ".5

 - 1ﺳﻣﻼﻟﻲ ﯾﺣﺿﮫ ،أﺛر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص225
 - 2ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ )ﻣﻔﺎھﯾم وﺗطﺑﯾﻘﺎت( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص147
 - 3ﺳﻌد ﺣﻣود اﻟﻌﻧزي وﻏﻧﻰ دﺣﺎم اﻟزﺑﯾدي ،ﺗﻘوﯾم واﻗﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﺗدرﯾب وﺗوﺛﯾﻘﮫ ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ
اﻟدوﻟﯾﺔ) ،(iso 10015ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ،14اﻟﻌدد ،49ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد،
اﻟﻌراق ،2008 ،ص2
 - 4ﻣوﺳﻰ أﻟﻠوزي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص237
 - 5ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﻣﺣﻣد ،اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﯾزو ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،
ﻣﺻر ،2008 ،ص82
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اﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﺗرﻛ ز ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔ ﺎھﯾم وﻣﺑ ﺎدئ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،وإﻋ داد ﺧط ط اﻟﻌﻣ ل ،ووﺿ ﻊ
ﺑ راﻣﺞ اﻟﺗﺣﺳ ﯾن ،وﺑﻧ ﺎء ﻓ رق اﻟﻌﻣ ل ،أﺳ ﺎﻟﯾب ﺣ ل اﻟﻣﺷ ﻛﻼت واﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رارات ،ﻗﯾ ﺎدة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎت،
وأدوات ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت ،ﺧدﻣ ﺔ اﻟﻌﻣﯾ ل ،ﻗﯾ ﺎدة اﻟﻔ رق ،أﻧظﻣ ﺔ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺷ ﺎرﻛﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن
ﻓ ﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗﺣﺳ ﯾن ،ﺗﺟ ﺎرب اﻵﺧ رﯾن ﻓ ﻲ ﺗطﺑﯾ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،وإدارة ﻋﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗﺣﺳ ﯾن
اﻟﻣﺳ ﺗﻣر .1ﻛﻣ ﺎ ﺗﺷ ﻣل اﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ ودة وﻋﻠ ﻰ ﻛ ل ﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑﺗﺧط ﯾط اﻟﺟ ودة وﻣراﻗﺑﺗﮭ ﺎ
وﺗﺣﺳ ﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻣواﺿ ﯾﻊ اﻷﺧ رى اﻟﺗ ﻲ ﺗﻌﺗﺑ ر ﺿ رورﯾﺔ ﻟﻧﺟ ﺎح اﻟﺟ ودة ﻣﺛ ل رﺿ ﺎ اﻟﻌﻣﯾ ل
واﻟﺿﺑط اﻹﺣﺻ ﺎﺋﻲ وﺗﻛﻠﻔ ﺔ اﻟﺟ ودة ،ﻛﻣ ﺎ ﯾﺷ ﻣل ﻛ ذﻟك اﻟﺗﻌرﯾ ف ﺑﻣﻌﻧ ﻰ ﻛﻠﻣ ﺔ اﻟﻌﯾ وب اﻟﺻ ﻔرﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾ ﺔ
اﻟوﺻول إﻟﻰ ھذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﺑدون ﻋﯾوب.2
 و ﺗﺗﺻف اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﻣﮭﺎرات اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن ﺗﺣﻣل أﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣل ،واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت.3
ﻟﻛ ﻲ ﻧﺿ ﻣن ﻧﺟ ﺎح اﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ اﻟﻣوﺟﮭ ﺔ ﻧﺣ و إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻻﺑ د أن ﺗﻛ ون ھ ذه اﻟﺑ راﻣﺞ
ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﺄﻧظﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت......،اﻟﺦ.4
 اﻟﺗدرﯾب ھو" أﺳﻠوب ﻣ ن اﻷﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﻛ ن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت ﻣ ن ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻔ ﺎھﯾم اﻹدارﯾ ﺔﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ،وإﻛﺳﺎﺑﮭم ﻣﮭﺎرات ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓ ﻲ ﺗﺣﺳ ﯾن ﺟ ودة اﻟﺧدﻣ ﺔ واﻟﺣ د ﻣ ن اﻷﺧط ﺎء وإﻋ ﺎدة
اﻷﻋﻣﺎل وﺗﺄدﯾﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ.5
 اﻟﺗ درﯾب ھ و" ﻧﺷ ﺎط ﻣﺳ ﺗﻣر ﯾﺿ ﻣن إن ﯾﺣﺻ ل اﻟﻌ ﺎﻣﻠون ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌ ﺎرف واﻟﻣﮭ ﺎرات اﻟﻼزﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن وﺿﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎرف ﻣوﺿﻊ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ".6

 - 1زﯾﺎد ﺧﻠﯾل ﻗﺑﻼن ،اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ،اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ،
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح ،داﻧﻣﺎرك ،2010،ص86
 - 2ﻣﺣﻔوظ اﺣﻣد ﺟودة ،ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾب وأﺛره ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻗﺳم
ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،2001/2000 ،ص49
 - 3أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص112
 - 4ﺳﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧزي وأﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص98
 - 5ﻋﻣر ﯾﺎﺳﯾن ﺧﺿﯾر ،اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻷردن-26 ،
27أﻓرﯾل ،2006،ص5
 - 6ﻋﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ ،ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)وﺟﮭﺔ ﻧظر( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص165
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 اﻟﺗ درﯾب ھ و" أﺣ د أھ م اﻵﻟﯾ ﺎت وﺗﻘﻧﯾ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ إﻋ داد اﻟﻣ وارد اﻟﺑﺷ رﯾﺔ اﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺗﯾﻌﺎبوﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ".1
 إن اﻟﺗدرﯾب "ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺷﻣل إﻋطﺎء اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﺗطﺑﯾق واﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺿ ﻣن رﻓ ﻊ ﻣﺳ ﺗوىﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو اﻟﺧدﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ دون ﺗدرﯾب".2
ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أن اﻟﺗدرﯾب ﻧﺷﺎط ﻣﺧطط وﻣﻧظم ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أھداف ﻣﺣددة.
 أن اﻟﺗدرﯾب ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻣر وداﻋم ﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. أن اﻟﺗدرﯾب ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻹدارﯾﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ وإﻛﺳﺎﺑﮭم ﻣﮭﺎراتوﻗدرات ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
 ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗدرﯾب أھﻣﯾﺔ اﻟﺟودة وأدواﺗﮭﺎ وأﺳﺎﻟﯾﺑﮭﺎ واﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﻼزﻣﺔ وأﺳﺎﻟﯾب ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛلووﺿﻊ اﻟﻘرارات و ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻷدوات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وطرق اﻟﻘﯾﺎس.
 أن اﻟﺗدرﯾب ﺷﺎﻣل أي ﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﮭﺎرات واﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻼزﻣﺔﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
 اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ھو ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗزاﻣﻧﺔ وﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻷداء.وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﻘﺗرح اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ھو ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻣر ﯾﺿﻣن أن ﯾﺣﺻل اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌ ﺎرف واﻟﻣﮭ ﺎرات اﻟﻼزﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﻛ ﻧﮭم
ﻣن وﺿﻊ ﺗﻠ ك اﻟﻣﻌ ﺎرف ﻣوﺿ ﻊ اﻟﺗطﺑﯾ ق اﻟﺻ ﺣﯾﺢ واﻟﻧ ﺎﺟﺢ ﻟﻣﻧﮭﺟﯾ ﺔ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،واﻻرﺗﻘ ﺎء
ﺑﻣﺳﺗوى اﻷداء ،وﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻸﻓﺿ ل.و ﯾﺗﻧ ﺎول اﻟﺗ درﯾب أھﻣﯾ ﺔ اﻟﺟ ودة وأدواﺗﮭ ﺎ وأﺳ ﺎﻟﯾﺑﮭﺎ
واﻟﻣﮭ ﺎرات واﻟﻘ درات اﻟﻼزﻣ ﺔ وأﺳ ﺎﻟﯾب ﺣ ل اﻟﻣﺷ ﺎﻛل ووﺿ ﻊ اﻟﻘ رارات و ﻣﺑ ﺎدئ اﻟﻘﯾ ﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ
واﻷدوات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وطرق اﻟﻘﯾﺎس.

 - 1ﺷﺎدﯾﺔ ﻣﺧﻠوف ،اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻷول ﻟﻠﺗدرﯾب وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد
اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ ،اﻷردن/29-27،ﺣزﯾران2006/
 - 2ﻣﺎت ﺳﯾﻘر ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻌﺎﻣري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻹدارة اﻟﺟودة ،ط ،3دار اﻟﻔﺎروق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻣﺻر
 ،2007،ص665
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 -2ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب وﻓق ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﺳ ﯾن ﺟ ودة اﻟﺧدﻣ ﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ واﻟﻣﻧ ﺗﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ،أي رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻹدارة اﻟﺗ درﯾب ﺑﺷ ﻛل ﻣﺗﻧ ﺎﻣﻲ ﻣﻣ ﺎ ﯾﻌﻧ ﻲ اﻟﻣزﯾ د ﻣ ن اﻻرﺗﺑ ﺎط
ﺑ ﯾن ﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠﻣ ﮫ اﻟﻌﻣﯾ ل وﻣ ﺎ ﯾﺣﺗ ﺎج إﻟﯾ ﮫ ﻓ ﻲ ﺗط وﯾر أداﺋ ﮫ ،ﻣﻣ ﺎ ﯾ ؤدي ﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة ﻓ رص اﻟﺗﻌﻠ ﯾم،
وﯾﮭ دف ﺗطﺑﯾ ق اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﺗ درﯾب إﻟ ﻰ أن ﺗﺗﺣ ول اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﯾﺑ دع اﻟﻌ ﺎﻣﻠون ﻓ ﻲ
اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد وﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻟﻠﻌﻣ ﻼء )اﻟﻌ ﺎﻣﻠون ﻓ ﻲ اﻹدارات اﻷﺧ رى( إﻟ ﻰ ﻣﻧظﻣ ﺔ
ﺗﻌﻠﯾﻣﯾ ﺔ ،وﯾﻌﻧ ﻲ ذﻟ ك أن ﯾﺗﺣ ول اﻟﺗ درﯾب إﻟ ﻰ اﺣ د ﻣﺻ ﺎدر اﻟﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟرﺋﯾﺳ ﯾﺔ واﻟﮭﺎﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣ ﺔ واﻟﺗ ﻲ
ﺳوف ﺗﺳﺎھم ﺑﻛل ﺗﺄﻛﯾد ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗدرﯾب ﻧظﺎم ﻣﻔﺗ وح ،ﻓﺎﻧ ﮫ ﯾﺣﺻ ل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣ دﺧﻼت ﻣ ن اﻟﻣﺣ ﯾط اﻟ داﺧﻠﻲ واﻟﺧ ﺎرﺟﻲ ﻓ ﻲ
ﺻ ورة ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﺗﺳ ﺗﺧدم ﻟﺗﻧﺷ ﯾط وﺗﺣرﯾ ك ﺳﻠﺳ ﻠﺔ ﻣﮭﻣ ﺔ ﻣ ن اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗ وﻓر ﻣﺟﻣ ل اﻟﺧ دﻣﺎت
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼء اﻟﻧظﺎم ﺑﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﺿم ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺗﺑﯾن اﻟﻔرص واﻟﺗﮭدﯾدات ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻟﺗدرﯾﺑﻲ.دراﺳ ﺔ وﺗﺣﻠﯾ ل اﻟﻣﺣ ﯾط اﻟ داﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺔ وﺗﺑ ﯾن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ﺎت اﻟﻣﺳ ﺎﻋدة ﻟﻠﻧﺷ ﺎط اﻟﺗ درﯾﺑﻲ واﻟﻣﻌوﻗ ﺎتاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.
 ﺗﺣدﯾد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺿوء إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ. ﺗﺣدﯾد اﻷھداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب. ﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗ درﯾب وﻣﻌ ﺎﯾﯾر وﻗواﻋ د اﻻﺣﺗﻛ ﺎم ﻟﻠﻣﻔﺎﺿ ﻠﺔ ﺑ ﯾن اﻟﺑ داﺋل واﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رارات ﻓ ﻲ ﻗﺿ ﺎﯾﺎاﻟﺗدرﯾب وﻣﺷﻛﻼﺗﮫ.
 ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﻟﻠﺗدرﯾب وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﯾن ﺑﮭم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل. ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء وأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﺗرﺟﻣﺗﮭﺎ إﻟﻰ أھداف ﺗدرﯾﺑﯾﺔ. دراﺳﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻣﻌوﻗﺎت أو اﻟﻣﮭددات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ. إﻋداد ﺧطﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ. ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺗﺧطﯾط وﺗﺻﻣﯾم وﺗوﻗﯾت اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت واﻟﻣوارد اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.وﺗﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻧﮭﺟﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﯾﻌﺑ ر ﻋ ن ﻣﺟﻣ ل اﻷﻧﺷ طﺔ ﻓ ﻲ إدارة اﻟﺗ درﯾب اﻟﺗزاﻣ ﺎ ﺑﻣﻔ ﺎھﯾم إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.1

 - 1ﺣﺳﯾن ﯾرﻗﻲ ،إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﻧﺎ طراك ،أطروﺣﺔ
دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،2008/2007،ص132
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 -3اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة:
إن إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋدة اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻧﮭﺎ:
 -1-3ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﻼء:
اﻟﻌﻣﯾ ل ﻓ ﻲ اﻟﻔﻛ ر اﻟﺗﻘﻠﯾ دي ھ و اﻟﻣﺗ درب أي اﻟﻣوظ ف اﻟ داﺧﻠﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ اﻟ ذي ﯾﻌ ﺎﻧﻲ ﻣ ن
ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻷداء ،ﻟﻛ ن وﻓ ق ﻣﻔ ﺎھﯾم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻣﯾ ل ﻛ ل ﻣ ن ﻟ ﮫ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗ درب وﻓ ﻲ
ﻣﻘدﻣﺗﮭم اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر وزﻣﻼء اﻟﻌﻣل وأﻋﺿﺎء ﻓرق اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺗدرب وھم ﯾﻌﺑرون ﻋ ن
اﻟﻌﻣﻼء اﻟداﺧﻠﯾﯾن ﺛم اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن أداء اﻟﻣﺗدرب وھم اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻣوردﯾن.1
أﺻﺑﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل أھﻣﯾ ﺔ ﻛﺑﯾ رة ﻟ دى اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻ رة ،إذ أن ﺧدﻣ ﺔ اﻟﻌﻣﯾ ل اﺣ د اﻟﻣزاﯾ ﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ أﻏﻠب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.2
اﻟﻣﺗ درب ھ و اﻟﻌﻣﯾ ل اﻟ داﺧﻠﻲ ﻟﻠﺗ درﯾب وﯾﺟ ب ﻣﻌﺎﻣﻠﺗ ﮫ ﺟﯾ دا ﺑ ﺎﻻﺣﺗرام واﻟﻣﺟﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ وان ﺗﻘ دم
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺟﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﺑﺣرﻓﯾﺔ وﺟودة وﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ ،وﻣن أھم ﻣطﺎﻟب اﻟﺟودة إرﺿﺎء اﻟﻌﻣﯾل
اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺧدﻣﺗﮫ ﻟن ﺗﺗﺣﻘق ﺑدون ﺧدﻣﺔ ورﺿﺎء اﻟﻌﻣﯾل اﻟداﺧﻠﻲ.3
ﺗﺳ ﻌﻰ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺣﻘﯾ ق أھ داف اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭ ﺎ اﻹﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،وﻻ ﯾﻣﻛ ن أن ﯾ ﺗم
ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك دون أن ﺗﻛون ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ھﻲ اﻟﻌﻣﯾل ،وﯾﻣﺛل اﻟﺑﺣث واﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣ ﻼء وﺗوﻗﻌ ﺎﺗﮭم
ﻋﺎﻣﻼ ﻣﮭﻣﺎ وﺣﯾوﯾﺎ ﻟﻠﻧﺟ ﺎح ،وﺗرﻛ ز إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ إرﺿ ﺎء وإﺳ ﻌﺎد اﻟﻌﻣﯾ ل داﺧ ل وﺧ ﺎرج
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻣﺛل ﻧﻘطﺔ ﻗوة اﻟدﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﮭﺎ ،وﻛل ﻣن ﯾﻌﻣﻠ ون ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ
ھ م ﻋﻣ ﻼء ﻹدارة اﻟﺗ درﯾب،ﻓﻛل ﻣ ن ﯾﺗﻠﻘ ﻰ اﻟﺧدﻣ ﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﺑﺻ ورة ﻣﺑﺎﺷ رة وﻏﯾ ر ﻣﺑﺎﺷ رة ﻓﮭ و أﺣ د
اﻟﻌﻣﻼء .ﻟ ذا ﯾﺟ ب اﻻھﺗﻣ ﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﯾ ل وذﻟ ك ﺑ ﺎﻟﺣرص ﻋﻠﯾ ﮫ ﻟ ﯾس ﺣﺎﻟﯾ ﺎ ﻓﻘ ط ﺑ ل ﻣﺳ ﺗﻘﺑﻼ وﯾﻣﻛﻧ ك ﺗﺣدﯾ د
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗﺑل أن ﯾدرﻛﮭﺎ ھو،وﻋﻠﯾك أن ﺗﺑﺻره ﺑﮭﺎو ﺗﺟﻌﻠﮫ ﯾﻔﻛر ﻓﯾﮭﺎ وﺗﺷ ﻐل ﺷ ﻐﻠﮫ اﻟطﻣ وح
ﻟدﯾﮫ.4
 -2-3ﺗطوﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ :ﺣﺳب ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﮭﻲ ﺧﺿوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻣﻧطق اﻟﺗﺣﺳﯾن
اﻟﻣﺳﺗﻣر و ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻋن طرﯾق:
 -ﺗﺧﻔﯾض اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ اﻷداء.

 - 1ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص254
 - 2ﺳﮭﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص197
 - 3ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺎﻓظ ،اﻟﺗدرﯾب وإدارة اﻟﺟودة ،www.iturabic.org،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2009/02/02:
 - 4ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﺎﻧﻲ ﺣﺳﯾن ھﻼل ،ﻣﮭﺎرات إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺗدرﯾب ،ﻣﺻر، ،
 ،2006ص31
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 ﺗﺣﺳﯾن أﺳﻠوب اﻷداء. ﺗﺣدﯾد اﻷدوات اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ . زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺟﺎز ﻓﻲ وﺣدة زﻣن. ﺗرﺷﯾد ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺟﺎز و اﻷداء.1 -4-3ﺗﺻ ﻣﯾم اﻟﺗﻘﻧﯾ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ :ﻓ ﻲ إط ﺎر ﻣﻔﮭ وم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺗﺻ ﺑﺢ اﻟﺗﻘﻧﯾ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ
ﻋﻧﺻ را أﺳﺎﺳ ﯾﺎ ﻓ ﻲ ﺿ ﻣﺎن ﺟ ودة اﻟﻌﻣ ل اﻟﺗ درﯾﺑﻲ ﻛﻠ ﮫ.وﻗ د ﺗط ورت اﻟﺗﻘﻧﯾ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻟﺗرﺗﻔ ﻊ إﻟ ﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎﻻت.2
 -5-3ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ :ﯾﻣﺛ ل اﻟﺑﺷ ر أھ م ﻣ ورد ﻓ ﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻣﺛ ل ﻣ دﯾري اﻟﺗ درﯾب
،ﻣﺧططﻲ اﻟﺗدرﯾب ،ﻣﺻﻣﻣﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،إﺣﺻﺎﺋﻲ وﺳﺎﺋل وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب .......اﻟﺦ
ﻛﻣ ﺎ ﺗﺷ ﻣل ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﺧط ﯾط اﻟﻣ وارد اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻟﺗﺣدﯾ د اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت ﻣ ن اﻟﺗﺟﮭﯾ زات ،أﻻﻣ ﺎﻛن ووﺳ ﺎﺋل
اﻹﯾﺿﺎح. 3
 -6-3اﺧﺗﯾ ﺎر اﻟﻣ درﺑﯾن :ﯾﺟ ب اﺧﺗﯾ ﺎر اﻟﻣ درﺑﯾن اﻟ ذﯾن ﯾﺗﻣﺗﻌ ون ﺑ ﺎﻟﺧﺑرة واﻟدراﯾ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﺑﺷ ؤون
وﻗﺿ ﺎﯾﺎ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،ﻛﻣ ﺎ اﻧ ﮫ ﻏﺎﻟﺑ ﺎ ﻣ ﺎ ﺗ ﺗم دﻋوﺗ ﮫ ﻣ ن ھﯾﺋ ﺎت ﺧﺎرﺟﯾ ﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻ ﺔ ﻟﻠﻘﯾ ﺎم
ﺑﺎﻟﺗدرﯾب ،4إن اﻟﻣدرب اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺳﯾﻛون ﺣﺎﻓزا ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر وﻟ ن ﯾﻛ ون
ﻣﺟرد ﺷﺧص ﯾوﻓر ﻣﻧﺎھﺞ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وھذا ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻲ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﮭﺎرات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ:5
ﻣﮭ ﺎرات ﻣﺑدﺋﯾ ﺔ ﺗﺳ ﺎﻋد ﻓ ﻲ اﻟوﺻ ول إﻟ ﻰ اﻷﺷ ﺧﺎص اﻟ ذﯾن ﻟ دﯾﮭم اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾﺣﺗ ﺎج إﻟﯾﮭ ﺎ أواﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾراد اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﮭم.
 ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺧﻠق اﻷﻟﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊ ،وﺗﻔﮭم وﺟﮭﺎت ﻧظرھم واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم. اﻟﻘدرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﻗف وإﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﻛل ﻣناﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌﻣل وﺗوﻟﯾد اﻟﻣوارد.

 - 1ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص257
 - 2ﯾوﺳف ﺟﺣﯾم اﻟطﺎﺋﻲ وﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻔﺿل ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣل ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟورق
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2006 ،ص285
 - 3ﺳﮭﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص258
 - 4ﻋﻼء ﺻﺎدق ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،www.freewebs.com،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2009/02/02:
 - 5ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ اﻟﻣﮭﯾدب ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
 ،2005ص 53
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 -7-3ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣراد ﺗدرﯾﺑﮭﺎ:
إن ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣراد ﺗدرﯾﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ أﺧذا ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:1
إن ﻣﻌظم ھذه اﻟﻔﺋ ﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻ ﺔ ﻣ ن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﯾﺣ ﺗم ﻋﻠ ﯾﮭم ﻋﻣﻠﮭ م أن ﯾﻛوﻧ وا ﻋﻠ ﻰ اﺗﺻ ﺎل واﺣﺗﻛ ﺎكﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﻋﻣﻼء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭم ﯾﻠﻌﺑون دورا ﻣﮭﻣﺎ وﺣﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة.
 ﻗد ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب أن ﯾﺻﻣم ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺎت ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﯾ ﺗم اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻓﯾﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣوﺿ وﻋﺎتﻣﺣ ددة ﻟﮭ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣﺑﺎﺷ رة ﺑﺎھﺗﻣ ﺎم ﺗﻠ ك اﻟﻔﺋ ﺎت .وﻟﺗﺻ ﻣﯾم ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﺗ درﯾﺑﻲ ﻧ ﺎﺟﺢ ﯾﻠﺑ ﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻔﺋﺎت ﻓﺎﻧﮫ ﻣن اﻷﻓﺿ ل أن ﯾﻛ ون ھﻧ ﺎك ﺣ وار ﻣﺑﺎﺷ ر ﺑ ﯾن ھ ذه اﻟﻔﺋ ﺎت واﻹدارة ﻟﻠﺗﻌ رف
ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.
 ﯾﻣﻛ ن ﺗ درﯾب ھ ذه اﻟﻔﺋ ﺎت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻ ﺔ ﻛﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ رﻏم ﻣ ن أن ذﻟ ك ﯾﺗﻧ ﺎﻗض ﻣ ﻊ ﻣﺑ دأ ﺗﻧ وعاﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب وﻟﻛن ﯾﺑدو اﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺎدي ھذا اﻷﺳﻠوب.
 ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗزوﯾدھم ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌدة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺧ ﺎةﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﻛﺛف.
إن اﻟﻌﻧﺻر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺟب أن ﺗدرﻛﮫ أي ﻣﻧظﻣ ﺔ ﻟﻧﺟ ﺎح اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ ودة ﯾﻛﻣ ن ﻓ ﻲ اﻟﺗطﺑﯾ ق
اﻟﻔ وري ﻟﻣ ﺎ ﯾﻛﺗﺳ ﺑﮫ اﻟﻣﺷ ﺎرﻛون ﻣ ن ﻣﮭ ﺎرات وﻣﻌ ﺎرف ﻓ ﻲ ﻗﺎﻋ ﺎت اﻟﺗ درﯾب ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻻت أﻋﻣ ﺎﻟﮭم
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ.
 -4ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗدرﯾب وﻓق ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ھﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺎس ﺷ ﻛل ﻣ ن أﺷ ﻛﺎل
ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻷداء ﻧذﻛر ﻣﻧﮭﺎ.2
 اﻟﻛﺷف ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء وذﻟك ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺗ درﯾب ،ﻟ ذا ﺗﻛﻣ ن أھ م أﺳ ﺑﺎب ﻗﺻ وراﻟﺗدرﯾب واﻧﺣﺻﺎر ﺗﺄﺛﯾره ﺣﯾن ﻻ ﯾﺷﺎرك اﻟﻣﺗدرب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ.
إن اﻟﻣ درب ﻟ ﯾس ﻣﺟ رد ﻧﺎﻗ ل ﻟﻠﻣ ﺎدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﺑ ل ھ و ﻋﻧﺻ ر اﯾﺟ ﺎﺑﻲ ﯾﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗ ﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷ ر ﻓ ﻲاﻟﻣﺗ درب ﻣ ن ﺟﮭ ﺔ وﻣ ن ﺟﮭ ﺔ أﺧ رى اﻟﺗ ﺄﺛﯾر ﻏﯾ ر اﻟﻣﺑﺎﺷ ر ﻓ ﻲ اﻟ رﺋﯾس اﻟﻣﺗ درب وزﻣﻼﺋ ﮫ وﻛﺎﻓ ﺔ
اﻟﻣﺗﺻﻠﯾن ﺑﮫ.

 - 1ﻋﻠﻰ ﻋﺑد ﷲ اﻟﻣﮭﯾدب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص52
 - 2ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص247
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 إن اﻟﻣﺗدرب ھو ﻣﺣور اﻻرﺗﻛ ﺎز ﻓ ﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ،ﺣﯾ ث ﯾﻣﺛ ل ﻣﺻ درا ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ ﺎت وﯾﺷ ﺎرك ﻓ ﻲﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وھو ﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
 إن اﻟﺗ درﯾب ﻟ ﯾس ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣﻧﺣﺻ رة ﺑ ﯾن )اﻟﻣ درب واﻟﻣﺗ درب( ،وﻟﻛ ن ھﻧ ﺎك أطراﻓ ﺎ ﻣﮭﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻠ كاﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻣ ﻧﮭم اﻟ رﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷ ر ﻟﻠﻣﺗ درب ،وﻛ ذﻟك زﻣ ﻼء اﻟﻣﺗ درب اﻟﻣﺗﻌ ﺎوﻧون ﻣﻌ ﮫ ﻓ ﻲ اﻷداء،
واﻟﻣوردون وﻏﯾرھم ﻣن اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
ﺗﻠ ك اﻟﻣﺑ ﺎدىء اﻟرﺋﯾﺳ ﯾﺔ اﻟﻣﮭﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗ درﯾب ﺗﻘرﺑﻧ ﺎ ﻣ ن ﻣﻔﮭ وم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ وم ﻓ ﻲ
اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺟﻣﯾ ﻊ أط راف اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻟوﺿ ﻊ ﺗﻘﻧﯾ ﺎت إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ
ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
 -5اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة:
وھ ﻲ ﺗﺗﻌﻠ ق ﺑﺎﻟﻔﻠﺳ ﻔﺔ اﻟﺗ ﻲ اﺧﺗﺎرﺗﮭ ﺎ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،وھ ﻲ ﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻔﻠﺳ ﻔﺔ
اﻻﺳﺗﺷ ﺎري أو اﻟﻣ درب اﻟ ذي ﯾﺳ ﺎﻋد اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺗ درﯾب وذﻟ ك ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﺑ راﻣﺞ واﻟﻣوﺿ وﻋﺎت
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة.
واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻧ دوات واﻟﻛﺗ ب واﻟ دورات
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﺳﺗﻛﺷﺎف ﺑداﺋل ﻓﻠﺳﻔﺎت وﻣﻔﺎھﯾم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أن ﺗﻔﺣص ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت واﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑل اﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﯾﻧﮭﺎ.1
 -1-5ﻣﻘدار)ﻛﻣﯾﺔ( اﻟﺗدرﯾب :ﺑﺎﻟرﻏم ﻣ ن أھﻣﯾ ﺔ اﻟﺗ درﯾب ﻓ ﻲ ﻧﺟ ﺎح ﺟﮭ ود إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ إﻻ أن
ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗﺑﺧل وﺗﻘﺗﺻد ﻓﻲ ﻣوارد اﻟﺗدرﯾب وﻻ ﺗﺧﺻص أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ﺳواء ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﻣ ﺎل
أو اﻟوﻗ ت اﻟ ﻼزم وﺗﺧﺻ ص اﻗ ل وﻗ ت ﻻﻛﺗﺳ ﺎب اﻟﺧﺑ رات ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻟﺗ درﯾب اﻋﺗﻘ ﺎدا ﻣﻧﮭ ﺎ أﻧﮭ ﺎ ﺑ ذﻟك
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف.2

 - 1ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص87
 - 2ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﯾن اﻟدﯾن ،اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،
ص106
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إن ﺳ رﻋﺔ ﺗطﺑﯾ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ ﻛﻣﯾ ﺔ اﻟﺗ درﯾب اﻟﻣﻘدﻣ ﺔ وﺗوﻗﯾﺗﮭ ﺎ ،وﺗﺗﻌﻠ ق ﻛﻣﯾ ﺔ
اﻟﺗ درﯾب ﺑﺎﻟوﻗ ت اﻟ ﻼزم ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ﺔ واﻟﻣ ﺎل اﻟﻣﺳ ﺗﺛﻣر ﻣ ن اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗ درﯾب ،وﻟﻘ د أﻓ ﺎدت ﺗﺟرﺑ ﺔ
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗ ﻲ ﻗطﻌ ت ﺷ وطﺎ ط وﯾﻼ ﻓ ﻲ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑ ﺎن اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻔ ﺎھﯾم واﻷﺳ س
اﻷوﻟﻰ ﯾﻛون ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻻ أن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﺗواﺟﮫ ﻋدة ﻣﺷﻛﻼت ﻣﻧﮭﺎ:1
 ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎل ﻏﯾر اﻷﻛﻔﺎء ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﺗدرﺑوا ﻋﻠﯾﮫ. اﻟوﻗت ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗدرﯾب ﯾﺣد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫ وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻟﻣﺗدرب .ﻓﺈن زﯾ ﺎدة اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰاﻟﺣد اﻟﻣطﻠ وب ﯾ ؤﺛر ﻋﻛﺳ ﯾﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟﻣ راد ﺗﺣﻘﯾﻘﮭ ﺎ ،وﻟ ذﻟك ﻓ ﺎن ﺑ راﻣﺞ اﻟﺗ درﯾب ﯾﺟ ب أن ﺗﺻ ﻣم
ﺑﺣﯾث ﺗﺧدم اﻟﮭدف ﻣن ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
 -2-5اﻟﺗدرﯾب داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ:
ﻣن اﻟﻣﮭم ﺟدا إﺣداث ﺗوازن ﺑ ﯾن اﻟﺗ درﯾب ﻓ ﻲ اﻟﻣراﻛ ز اﻟﻣﺗﺧﺻﺻ ﺔ واﻟﺗ درﯾب داﺧ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ
وﻣﻌظم اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺑدأت ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﺗﺧﺻﺻ ﺔ ﺛ م اﻧﺗﻘﻠ ت ﺗ درﯾﺟﯾﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺗ درﯾب اﻟ داﺧﻠﻲ ،إن
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺟودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ اﻋﺗﻣ دت ﻋﻠ ﻰ اﺳﺗﺷ ﺎري واﺣ د أو أﻛﺛ ر ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل
اﻟﺗدرﯾب ﻣن اﺟل اﻟﺗﺣﺳﯾن ،وﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ھذه اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﯾﺳﺗﻣر اﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻋﻠ ﻰ اﺳﺗﺷ ﺎري ط وال ﻣ دة ﻣراﺣ ل
اﻟﺗطﺑﯾ ق وﻏﺎﻟﺑ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﻛ ون اﺳﺗﺷ ﺎري اﻟﺗ درﯾب ھ و ﻧﻔﺳ ﮫ اﻻﺳﺗﺷ ﺎري اﻟﺧ ﺎص ﺑﺗطﺑﯾ ق اﻟﺟ ودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.وﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﺳﺗﺧدﻣت طرﯾﻘﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻣن اﻷﻋﻠﻰ ﻓﺎﻷﺳﻔل وﻓﻘﺎ ﻟﺗﺳﻠﺳل اﻷواﻣر.2
و ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧظﻣﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.3
أ-اﻻﻟﺗ زام :ﺑﻣﻌﻧ ﻰ أن ﺗﻛ ون اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ اﻟﻣﺳ ؤوﻟﺔ ﻋ ن اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻣﻠﺗزﻣ ﺔ ﺑﻣ ﺎ ﺗﻌرﺿ ﮫ ﻣ ن ﺑ راﻣﺞ
ﻓﻌﺎﻟﺔ.
ب-اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ :ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﮫ ﻣن ﺧدﻣﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
ج-اﻟﻣروﻧ ﺔ واﻟﻣﺳ ﺎﻧدة :ﺣﯾ ث ﯾﺗ واﻓر ﻟ دى اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ اﻟﻣروﻧ ﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ درﯾب ﻛﺎﻓ ﺔ
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣطﻠوب.
د-اﻟﻣﺛ ﺎﺑرة :ﯾﺟ ب أن ﺗظﮭ ر اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻ ﺔ ﻓ ﻲ إدارة ﻧظ م اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺻ ﺑرا
وﻣﺛﺎﺑرة ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارة اﻟﺟودة ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ.

 - 1ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﯾن اﻟدﯾن ،ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح وﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺷل ،اﻟﻘﺎھرة،2002 ،
ص88
- 2ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص90
 - 3ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ،ﺗﺧطﯾط وﻣراﻗﺑﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣدﺧل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص143
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 -3-5ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺗدرﯾب:
إن ﺛﻣﺎر اﻟﺗدرﯾب ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣن ھم اﻟﻣﺗدرﺑون وﻣﺎ ھﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم .وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎن ﻛ ل
ﻓ رد ﯾﺣﺗ ﺎج إﻟ ﻰ ﻛﻣﯾ ﺔ ﻣﻌﯾﻧ ﺔ ﻣ ن اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ إدراك وﻓﮭ م ﻣﻌﻧ ﻰ اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،إن إھﻣ ﺎل ﺑﻌ ض
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت أو ﺗرﻛﮭﺎ ﺑ دون ﺗ درﯾب ﯾﻛ ون ﻋﺎﺋﻘ ﺎ أﻣ ﺎم اﻟﺟ ودة ﻏﯾ ر أن اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗ وازن اﻟﻣﺛ ﺎﻟﻲ
ﺑ ﯾن اﻟﻛﻣﯾ ﺔ وﻧوﻋﯾ ﺔ اﻟﺗ درﯾب وإﻋ داد وﻧوﻋﯾ ﺔ اﻟﻣﺗ درﺑﯾن ﯾﻌﺗﺑ ر أﻣ را ﻓ ﻲ ﻏﺎﯾ ﺔ اﻟﺻ ﻌوﺑﺔ وﻟﻛﻧ ﮫ ﻟ ﯾس
ﻣﺳﺗﺣﯾﻼ.1
 -4-5ﺗوﻗﯾ ت وﺗﺳﻠﺳ ل اﻟﺗ درﯾب :إن ﺑ دء ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗ درﯾب ﻓ ﻲ اﻟوﻗ ت اﻟﻣﻧﺎﺳ ب أﻣ ر ﻣﮭ م ﻻن ﺗﻘدﯾﻣ ﮫ أو
ﺗ ﺄﺧﯾره ﻏﯾ ر ﻣﻧﺎﺳ ﺑﯾن ﯾﺟﻌﻠ ﮫ أﻣ را ﻻ ﯾﺿ ﯾف ﻗﯾﻣ ﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ إﻟ ﻰ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ.وﺗﺳﻠﺳ ل ﻋﻣﻠﯾ ﺔ
اﻟﺗدرﯾب ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻛﺎﻷﺗﻲ:2
 اﻟﻔﮭم واﻹدراك. اﻷﺳﺎﻟﯾب.– اﻟﻣﮭﺎرات.
وﺗﺳﻠﺳل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻛﺎﻷﺗﻲ:
 اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ. اﻹدارة اﻟوﺳطﻰ اﻟﻘوة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ.وھﻧﺎك ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ طﺑﻘت ﻣﺎ ﯾﺳ ﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗ درﯾب اﻟﻌ ﺎﺋﻠﻲ وﻓﯾ ﮫ ﯾ ﺗم ﺗﻘﺳ ﯾم اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ
إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺗدرﯾب ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض ﻓﺗﻘ وم اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت اﻷﻋﻠ ﻰ
ﺑﺗ درﯾب اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت اﻷﻗ ل .وﻣ ن اﻷﺳ ﺎﻟﯾب اﻟواﺳ ﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷ ﺎر واﻟﺗ ﻲ ﺗﺿ ﻣن ﻧﺟ ﺎح اﻟﺗ درﯾب ھ و ﺗﻘ دﯾم
اﻟﺗ درﯾب ﻗﺑ ل ﺗطﺑﯾﻘ ﮫ ﻣﺑﺎﺷ رة ،ﺑﺣﯾ ث ﺗﻛ ون اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت طﺎزﺟ ﺔ ﻓ ﻲ أذھ ﺎن اﻷﻓ راد ،ﻛﻣ ﺎ أن اﻟﺗ درﯾﺑﺎت
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﮭﺎرات اﻟﻔرﯾق ﻻ ﯾﺟب أن ﺗﻘدم اﻷﺑﻌد ﺗﻛوﯾن اﻟﻔرﯾق.

 - 1ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص91
 - 2اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ،ص92
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 -6ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗدرﯾب:
 -1-6اﻟﺗ درﯾب ﻟﻔﮭ م وﻹدراك اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ :إن ھ ذا اﻟﻧ وع ﻣ ن اﻟﺗ درﯾب ﯾ ﺗم اﻟﺗرﻛﯾ ز ﻋﻠ ﻰ اﻹط ﺎر
اﻟﻔﻛ ري واﻟﻔﻠﺳ ﻔﻲ ﻹدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھ ﺎ ﻣ دﺧﻼ وﻓﻠﺳ ﻔﺔ ﺟدﯾ دة ﻟ ﻺدارة إذ ﯾﺗﺿ ﻣن
اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:1
 ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة وأﺑﻌﺎدھﺎ وﺗطورھﺎ. طﺑﯾﻌﺔ إدارة اﻟﺟودة. ﻓﻠﺳﻔﺎت اﻟرواد اﻷواﺋل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. ﻣﺑﺎدىء إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق وﻣراﺣﻠﮭﺎ وﻣﻌوﻗﺎﺗﮭﺎ. أھﻣﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻓواﺋدھﺎ ﻟﻠﻔرد وﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ. اﻷﺧطﺎء اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟﺗطﺑﯾق. -2-6اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ ط رق اﻟﺗﺣﺳ ﯾن :وﯾﺷ ﻣل ھ ذا اﻟﻧ وع ﻣ ن اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾ ﺎت ﻣﻌﯾﻧ ﺔ
ﺗﺳﺗﺧدم ﺑواﺳطﺔ اﻷﻓراد أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ ﻣﺣ ددة ،ﻣﻧﮭ ﺎ ط رق ﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ
أﺳﺎﻟﯾب وﻣﮭﺎرات ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ.
 -3-6اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ ﻣﮭ ﺎرات اﻟﻔرﯾ ق :وﻣ ن ﻣوﺿ وﻋﺎﺗﮫ ط رق وﻣﮭ ﺎرات اﻻﺗﺻ ﺎل واﻟﻣﮭ ﺎرات
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ﺔ وﻣﮭ ﺎرات ﺗﺳ ﮭﯾل إﻧﺟ ﺎز اﻟﻣﺳ ﺎﺋل واﻟﻣوﺿ وﻋﺎت وﻣﮭ ﺎرات اﺗﺧ ﺎذ اﻟﻘ رار ﻟﻠﻔرﯾ ق ،وھ ﻲ
ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗﻛون ﻣوﺟﮭﺔ ﻟﻘﺎﺋدي اﻟﻔرق واﻟﻣﻧﺳﻘﯾن.
 -4-6اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣوﺿ وﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻ ﺔ :ﻣﻧ ذ ﺑداﯾ ﺔ اﻟﺗﺳ ﻌﯾﻧﺎت ﺑ دأت اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت ﺗﻧﻔ ق ﻣﺧﺻﺻ ﺎت
ﻛﺑﯾ رة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ ﻣوﺿ وﻋﺎت ﺧﺎﺻ ﺔ أﺻ ﺑﺣت ﺗﻣﺛ ل أھﻣﯾ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻧظ را ﻟﺗط ور اﻟﻣﻔ ﺎھﯾم
واﻟﻧظرﯾ ﺎت واﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻘﻘ ت واﻟﺗ ﻲ ﺗ م ﺗﺣﻠﯾﻠﮭ ﺎ وﺗﺣدﯾ د ﻣﺟ ﺎﻻت ﻋدﯾ دة ﻣطﻠوﺑ ﺔ ﻣ ن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن أن
ﯾﻛوﻧوا ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻧﺔ وﻓﮭم واﺿﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﺛل:2
 -اﻻﯾزو 9000وﻗﯾﺎس رﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل ،ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺗﺟﺎرب ،اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ

 - 1ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﯾن اﻟدﯾن ،ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح وﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺷل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص102
 - 2اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ،ص104
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 ﻧﺷر وظﯾﻔﺔ اﻟﺟودة ،إﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ. -7ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة:
إن ﻧﻣ وذج إدارة اﻟﺟ ودة ﯾﻔ رض اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟ دور
اﻟﺗﻧظﯾﻣ ﻲ اﻟﺟدﯾ د ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯾن ،أو ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾ ر ﻓ ﻲ إﺟ راءات اﻟﻌﻣ ل وﻟ ﯾس ﺑﻧ ﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟرﻏﺑ ﺎت
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ .وﻋﻠﻰ ھذا ﻓﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﯾﺣﺗ ﺎﺟون إﻟ ﻲ ﺛﻼﺛ ﺔ
أﻧواع ﻣن اﻟﺗدرﯾب وھﻲ:
 اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدىء وأھداف إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﺿﻣن ﻓرق اﻟﻌﻣل. اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﺗدرﯾب ﻋﻠ ﻰ ﻣراﻗﺑ ﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻹﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻲاﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﻣدرﺑﯾن ﻣن ﺧﺎرج وداﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻌﺎ.1
ﯾﺷ ﻣل اﻟﺗ درﯾب اﻟﻌﻣ ﺎل اﻟ ذﯾن ﯾﻌﻣﻠ ون ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣﻧ ذ ﻓﺗ رة طوﯾﻠ ﺔ وﻟ م ﯾﺗﺳ ﻧﻰ ﻟﮭ م اﻟﺣﺻ ول ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺗدرﯾب اﻟﺟﯾد ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ .2ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾ ﺔ ﻣ ن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ
إﻟﻰ اﻹدارة اﻟوﺳطﻰ إﻟ ﻰ اﻹدارة اﻹﺷ راﻓﯾﺔ ،3وان ﻛ ﺎن ﻣﺣﺗ وى اﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﯾﺧﺗﻠ ف ﻣ ن ﻣﺳ ﺗوى
ادارى إﻟﻰ أﺧر وﻓﻘﺎ ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺳ ﻠوﻛﯾﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠ ﺗﻣﻛن ﻣ ﻧﮭم .وﻟ ذا ﯾﺟ ب أن ﯾﻛ ون
اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﺧططﺎ وﻣﻧﺗظﻣﺎ وﻣﺳﺗﻣرا وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.4
 -1-7ﺗ درﯾب اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ :ﻓ ﺎﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ھ ﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑ ﺔ اﻟرﺑ ﺎن اﻟ ذي ﯾﻘ ود اﻟﺳ ﻔﯾﻧﺔ )ﻣﻧظﻣ ﺔ(اﻟﺗ ﻲ ﺗطﺑ ق
إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻌﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﻛﺗﺳب اﻟﻣﮭﺎرة ﻗﺑل ﻏﯾرھﺎ ،وان ﺗوﻓر ﻟذﻟك اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ.5ﻻﺑد أن ﺗﻘ وم
اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﺑﺎﻟﺗ درﯾب وﺗﻧﻣﯾ ﺔ اﻟﻘ درات واﻟﻣﮭ ﺎرات ﻣ ن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﺣﯾ ث أي ﻓﺷ ل ﯾﻛ ون ﻧ ﺎﺗﺞ ﻋ ن ﻋ دم
اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم ،وﻋن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون أﻓراد اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﻠﻣﯾن ﺑﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ

 - 1ﺣﺳن ﺻﺎدق ﺣﺳن ﻋﺑد ﷲ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل ،ﻣﻠﺗﻘﻲ ﻋﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ،
اﻷردن 27-26 ،اﻓرﯾل ،2006 ،ص27
 - 2ﻓراس ﺟﻣﺎل ،ﻣﺑﺎدى دﯾﻣﻧﻎ اﻷرﺑﻊ ﻋﺷر ﻓﻲ اﻹدارة ،ص ،www.dgg.org،4ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2007/03/14
 -3ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)ﻣﻔﺎھﯾم وﺗطﺑﯾﻘﺎت( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص147
 - 4ﻣوﺳﻰ أﻟﻠوزي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص237
 - 5ﺣﺳن ﺻﺎدق ﺣﺳن ﻋﺑد ﷲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص26
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وﻛذﻟك ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾرھﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﮭﺎ ﻧﻘﻠﮭ ﺎ إﻟ ﻰ اﻹدارة اﻟوﺳ طﻰ واﻟ دﻧﯾﺎ واﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن .وﯾﺷ ﻣل اﻟﺗ درﯾب
اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل وإدارة ﻓرق اﻟﻌﻣل
ﯾﺷﻣل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻷﻋﺿﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:1
 ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤھل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻹدارة اﻟﺟودة. ﺗﻘوﯾﺔ ﻓﮭم اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻟﻠﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛل ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟودة.إﻋطﺎء رؤﯾﺔ ﻗﺻﯾرة وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻟدور اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ. -2-7ﺗ درﯾب اﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ﺔ :ﯾﺗﺿ ﻣن ھ ذا اﻟﻧ وع ﻣ ن اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻌ ﺎرف واﻟﻣﮭ ﺎرات اﻹدارﯾ ﺔ
واﻹﺷراﻓﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘﻠد اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻹدارﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ اﻹﺷراﻓﯾﺔ أو اﻟوﺳطﻰ أو اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻻﺗﻛ ون ﻣوﺟﮭ ﺔ ﻓﻘ ط
ﻟﻸﺳﺎﻟﯾب واﻟطرق اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﯾرﻛز اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹﺳ ﺗراﺗﺟﯾﺔ واﻟﺗﺧط ﯾط
اﻻﺳ ﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺗوﺻ ﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺗطﺑﯾ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ وﻣ ن ﺧ ﻼل ھ ذا اﻟﻧ وع ﺗﺳ ﺗطﯾﻊ
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗدرﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.2
 ﻣﺎ ھﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ؟ ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ؟ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ؟ ھل ھﻲ ﻣﺟدﯾﺔ وﻟﮭﺎ ﻋﺎﺋد ﻣﻧﺎﺳب؟ ﻣﺎ ھﻲ دواﻓﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾر؟ﻓﺎﻟﺗدرﯾب اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗدرﯾب ﻓرق اﻟﻌﻣ ل ﯾﺟ ب أن
ﯾﺷﻣل اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت.
 -3-7ﺗ درﯾب ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن :ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ ﻛ ل اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن أن ﯾﻧﻘﻠ وا اﻟﺗ درﯾب اﻟﻣﻧﺎﺳ ب ﻋ ن طﺑﯾﻌ ﺔ ﻋﻣﻠﮭ م
وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ إذ ﺛﺑت اﻧﮫ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗطوﯾر اﻟذي ﯾﺟ ب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘ ﮫ و ﻣﻌرﻓ ﺔ أھﻣﯾ ﺔ اﻟﻌﻣ ل
اﻟذي ﯾﻘوﻣون ﺑﮫ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﺻﻐﯾرا أو ﻣدى ارﺗﺑﺎطﮫ ﺑﻌﻣل اﻵﺧرﯾن.3

 - 1وﻓﯾق ﺣﻠﻣﻲ اﻷﻏﺎ ،اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وطرق إﺑداﻋﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ،ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ،
اﻷردن27-26 ،أﻓرﯾل ،2006 ،ص12
 - 2ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص85
 - 3وﻓﯾق ﺣﻠﻣﻲ اﻷﻏﺎ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص13
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اﻟﻘﺎﻋ دة أﻧ ﮫ ﯾﻧﺑﻐ ﻲ أن ﯾ ﻧظم اﻟﺗ درﯾب ﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﺗﺻ ﺎل ﻣﺳ ﺗﻣر ﯾوﻣﯾ ﺎ ﻣ ﻊ
ﺑﻌﺿ ﮭﺎ اﻟ ﺑﻌض ﻹﻧﺟ ﺎز اﻷﻋﻣ ﺎل اﻟﻣﻧﺎط ﺔ ﺑﮭ ﺎ ،إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻲ ذﻟ ك ﯾﻧﺑﻐ ﻲ أن ﺗﺿ م ﻛ ل ﺟﻠﺳ ﺔ ﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ
ﻣوظﻔﯾن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ  ،ﺑﺣوث ﺗطوﯾر ....اﻟﺦ.1
إن إﺷراك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺳﺗﺣﺳن أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب
وھﻲ:
 رﻏﺑ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن أﻧﻔﺳ ﮭم اﻟﻣﺑﻧﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ دﯾرھم اﻟﺷﺧﺻ ﻲ ﻟﻠﺣﺎﺟ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾﺷ ﻌرون أن ﻟ دﯾﮭم ﺟﮭ ﻼوﻧﻘﺻﺎ ﻓﯾﮭﺎ.
 ﺗوﺻ ﯾﺎت رؤﺳ ﺎء اﻟﻌﻣ ل واﻟﻣﺷ رﻓﯾن اﻟﻣﺑﻧﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻼﺣظ ﺔ أداء ﺳ ﻠوك اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن وﻣ ﺎ ﯾﻧﻘﺻ ﮭم ﻣ نﻣﮭﺎرات ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﯾﮭﺎ.
 اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷﻋﻣﺎل و اﻟطراﺋق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﮭم ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ. ﻣﺎ ﺗﻔرزه اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣرﺗدة وﺑﺣوث اﻟﺗﺳوﯾق ﻣ ن ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت ﻋ ن اﻟظ روف اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟ ﺎت ورﻏﺑ ﺎتوطﻠﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن.وﯾﺗم ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﯾﻔﻲ أداؤھم ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟودة.2
إن اﻟﻣﻔ ﺎھﯾم اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺗﮭ دف إﻟ ﻰ ﺗﻧظ ﯾم دورة ﺑﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ
اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ،وذﻟ ك ﺑﺗوﺿ ﯾﺢ أدوارھ م ﺑدﻗ ﺔ ﻟﺑﻠ وغ اﻷھ داف اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾ ﺔ وﺗ ﺄھﯾﻠﮭم ﻣ ن ﺧ ﻼل وﺿ ﻊ
ﺧطط ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻣﻌﺎرف
واﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﮭم ،ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل اﻻﻧﺳﺟﺎم وﻣﻼءﻣﺔ ھذه اﻟﻣﮭﺎرات واﻻﺗﺟﺎھﺎت ﻟﻔﻠﺳ ﻔﺔ اﻟﺗﺣﺳ ﯾن
اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟذي ﻟﮫ ﻋﻼﻗ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺗ درﯾب ،أي إذا ﻛ ﺎن ھﻧ ﺎك اﻟﺗ زام ﻣ ن ﻗﺑ ل ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﺣﺳ ﯾن
اﻟﻣﺳ ﺗﻣر ﻟﻠﻣﻧ ﺗﺞ ،ﻛ ﺎن ﻟزﻣ ﺎ اﻻھﺗﻣ ﺎم ﺑﺎﻟﺗ درﯾب اﻟﻣﺗواﺻ ل واﻟﻣﺳ ﺗﻣر ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟوظ ﺎﺋف واﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ.3
اﻷھداف أو اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ أي ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣوﺟﮫ إﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:4
أ -ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾب اﻹدارات ورؤﺳﺎء اﻷﻗﺳﺎم وﻣدراء اﻟوﺣدات ﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ:
 ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤھل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻹدارة اﻟﺟودة. -ﺗﻘوﯾﺔ ﻓﮭم اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻟﻠﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ وزﯾﺎدة وﻋﯾﮭم ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر.

 - 1ﻋﻠﻰ ﻋﺑد ﷲ اﻟﻣﮭﯾدب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص49
 - 2ﻣﮭدي ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﻣﺎﺋري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص273
 - 3ﺣﺳن ﺻﺎدق ﺣﺳن ﻋﺑد ﷲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص27
 - 4ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ،ﺗﺧطﯾط وﻣراﻗﺑﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣدﺧل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص141
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 اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛل ﻣﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ. إﻋطﺎء رؤﯾﺔ ﻗﺻﯾرة وطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﻟدور اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.ب -ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾب ﻗﺎدة ﻓرق اﻟﻌﻣل وﯾﮭدف ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﻣﻌرﻓﺔ دﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ اﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر. ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺎﻟﯾب وﺗﺣدﯾد وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺷﺎﻛل ووﺿﻊ أوﻟوﯾﺎت اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣل. ﻣﻌرﻓﺔ دﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟودة واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.ج -ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾب ﻣﻧﺳﻘﻲ ﻓرق اﻟﻌﻣل وﯾﮭدف ھذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺗﺣﻘﯾق إﻟﻣﺎم اﻟﻣﺗدرب ﺑدﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وطرق اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﻘﯾﯾم. ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗدرب ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧﺷر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﺑروح اﻟﻔرﯾق. ﺧﻠق اﻟﻘدرة ﻟدى اﻟﻣﺗدرب ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ دور ﻓرق ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة. ﺗدرﯾب اﻟﻣﺗدرب ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة.اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣطﻠوب ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.
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ﺟدول رﻗم ) :(16اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣطﻠوب ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑواﺳطﺔ

اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣطﻠوب
 -ﻗﯾﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر

 -اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ

 -اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

 -ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

 ﺑﻧﺎء ﻓرق اﻟﻌﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت واﻟﻠﻘﺎءات وإدارﺗﮭﺎ -ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﻓرق اﻟﻌﻣلﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
 -اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻔﻌﺎل

 -اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺷرﻓﯾن ،ﻗﺎدة ﻓرق اﻟﻌﻣل

 -اﻟﻣﮭﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت

 -ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﻓرق اﻟﻌﻣل

 -ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت وأدواﺗﮭﺎ

 -ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

 ﺗوﻟﯾد اﻷﻓﻛﺎر ،واﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  -ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ ﻓرق اﻟﻌﻣلواﻟﻌﺎﺋد
 -إدارة ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ

 -اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺎدة ﻓرق اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ

 -اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ،ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﺳﯾن

 -ﻛل ﻓرق اﻟﺗﻣﯾز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ

اﻟﻣﺳﺗﻣر
 -اﻷدوات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼت

 -ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،واﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ،أطﻘم اﻟﺟودة

-اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ،وﺗﻔوﯾض اﻟﺳﻠطﺔ

 -ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

 -اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻹﺑداع

 -ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﻓرق اﻟﻌﻣل

 -ﻣﮭﺎرات اﻟﻣﻌﻠم

 -ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

 -ﻣﮭﺎرات اﻟﻣﻌﻠم/اﻟﻣدرب

 -ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺗدرﯾب

اﻟﻣﺻدر :ﺻﻼح ﺻﺎﻟﺢ دروﯾش ﻣﻌﻣﺎر ،ﻣدى ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗرﺑوي ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻟﻣﺑوس اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،إدارة ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،2006 ،ص97
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 -8ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة:
ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ ودة أن ﺗﺷ ﻣل ﺑ راﻣﺞ اﻟﺗ درﯾب اﻟﻘ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ،واﻟﻘ ﺎدة
ﻓﻲ ﻓرق اﻟﻌﻣل ،وﻣﻧﺳﻘﻲ ﻓرق اﻟﺟودة ،وأﻋﺿﺎء ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟودة ،ﺑﺣﯾ ث ﺗﻠﺑ ﻲ اﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﺣﺎﺟ ﺎت
ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﺗﻧظﯾم.1
إن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟودة وﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ وﺿﻣﺎﻧﮭﺎ ﯾﺗطﻠب وﺟود إطﺎر ﻛﻔؤ وﻣؤھل ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ ﻣﻧ ﮫ،
ﻟذا ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻋﻠﻰ أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﺧ ﺗﻼف ﻣﺳ ﺗوﯾﺎﺗﮭم ﯾﺟ ب أن ﯾﺗﻠﻘ وا اﻟﺗ درﯾب اﻟﻛ ﺎﻓﻲ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ.2
ﺗﺷﻣل ﻣﺗطﻠﺑﺎت إﻋداد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ذو ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺗﺳﻠﺳل اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ. ﺗﻘﻧﯾن اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ. وﺿوح أھداف اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟدﻗﯾﻘﺔ. ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ. أن ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر وإﻛﺳﺎب وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت. اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺟﺎد ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺋﻠﺔ:ﻟﻣﺎذا؟ ،ﻣﺗﻰ ؟ ،ﻣن؟ ،أﯾن؟ ،وﻛﯾف؟ ،ﯾﺗم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ.3إن ﻣن أھم اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻹﻧﺟﺎح ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:4
 اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗدرﯾب اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﮫ ﻋﺎﺋد وﻟﯾس ﻧﻔﻘ ﺔ أو ﺗﻛﻠﻔ ﺔ وﯾﻣﺛ ل ھ ذا اﻟﻌﺎﺋ د ﺑرﻓ ﻊ ﻛﻔ ﺎءة وﻣﮭ ﺎرة اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾنﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺟﯾد ،وﺧدﻣﺔ اﻟزﺑون ،وﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎﺗﮫ وﺗوﻗﻌﺎﺗﮫ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة.
 ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘدﻣوا اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻓﻲ ﻣﺟ ﺎلرﻓﻊ ﻣﮭﺎرﺗﮭم وﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻠون ھم اﻗدر ﻣن ﻏﯾرھم ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.

 - 1ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣود اﻟﺻﺎﻟﺣﻲ ،ﺗطوﯾر اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻏزة ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ واﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،
ﻣﺻر ،2003 ،ص72
، www.aboumajed.jeeran.com - 2ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2008/08/17:
 - 3ﻋﺑد اﻟرﺣﻣ ﺎن ﺑ ن ﺣﻣ د اﻟ داود ،اﻟﻣﻠﺗﻘ ﻰ اﻟﺳ ﺎدس ﻟﻣﺳ ﺋوﻟﻲ اﻟﺗ درﯾب ﻓ ﻲ اﻟﻘط ﺎﻋﯾن اﻟﺣﻛ وﻣﻲ واﻟﺧ ﺎص ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻹﻣ ﺎم
ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، www.Tradreib ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2008/03/03:
 - 4ﻋﻣرو ﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ ،ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)وﺟﮭﺔ ﻧظر( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص165
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اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ

 ﺿرورة ﺗﻘﯾﯾم ﻣ دى اﺳ ﺗﻔﺎدة اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻣ ن اﻟﺗ درﯾب ﻟﺗﺣدﯾ د ﺟواﻧ ب اﻟ ﻧﻘص ﻓ ﻲ ﺗ درﯾﺑﮭم ،واﻟﺳ ﻌﻲ ﻣ ناﺟل ﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ظل اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
 اﻗﺗﻧﺎع اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻣدى أھﻣﯾﺔ وﺿرورة اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﮭ ﺎ وﻟﻛﺎﻓ ﺔ ﻓﺋ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ،وﺗﻘ دﯾم اﻟ دﻋماﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ.
اﻟﺗ درﯾب اﻟﺟﯾ د ھ و اﻟ ذي ﯾﺷ ﺗﻣل ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﺎﻧﺑﯾن اﻷول ﻧظ ري وﯾرﻛ ز ﻋﻠ ﻰ إﻋط ﺎء اﻟﻣﺗ درﺑﯾن ﻣﻔ ﺎھﯾماﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ أﺳﺳﮭﺎ وﻣﺑﺎدﺋﮭﺎ ،أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺷﻣل ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠ ﻰ ﻛﯾﻔﯾ ﺔ ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻣﻧﮭﺟﯾ ﺔ اﻟﺟدﯾ دة
وﻋرض ﺑﻌض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ.
 اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺟدد. اﻟﺗدرﯾب اﻟﻔﻌﺎل ﺑﮭدف ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت. زﯾﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب. -إﻋداد ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺧﺗﻠ ف اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت وﻓﻘ ﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎﺗﮭم

وﺑﻣ ﺎ

ﯾﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ أﺳﻠوب اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :أھﻣﯾﺔ و أھداف اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة
 -1أھﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة:
إن ﺟﻣﯾ ﻊ رواد إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ أﻛ دوا ﻋﻠ ﻰ أھﻣﯾ ﺔ اﻟﺗ درﯾب ﻓ ﻲ ﺻ ﻘل اﻟﻣﻌ ﺎرف
واﻟﻣﮭﺎرات ،ﻓﺈدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺑدأ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب وﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﮭﺎ.1
إن أھﻣﯾﺔ اﻟﺗ درﯾب ﺗﻛﻣ ن ﻓ ﻲ اﻧ ﮫ ﻣ ن ﻏﯾ ر اﻟﻣﻣﻛ ن ﻋﻠ ﻰ اﻹط ﻼق اﻟﺷ روع ﻓ ﻲ ﺗطﺑﯾ ق ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﺗﺣﺳ ﯾن
اﻟﺟودة دون أن ﯾﻛون ھﻧ ﺎك ﻓﮭ م ﺻ ﺣﯾﺢ ﻟﻣ ﺎ ﺗﻌﻧﯾ ﮫ ﻛﻠﻣ ﺔ )ﺟ ودة( ،و دون أن ﯾﺗﺣﻘ ق ھ ذا اﻟﻔﮭ م ﻓ ﺎن أي
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺟودة ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎطرة ﺑﺎن ﯾﻛ ون ھﻧ ﺎك رؤى وﺗوﺟﮭ ﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔ ﺔ داﺧ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ
ﻋن اﻟﺟ ودة ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ وﺿ ﻊ أﺳ وء ﺑﻛﺛﯾ ر ﻣ ن اﻟوﺿ ﻊ اﻟﺳ ﺎﺑق ﻟﺗطﺑﯾ ق ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺟ ودة ،ﻟ ذﻟك ﻓ ﺎن ﻣ ن
اﻟﺿروري أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻓﮭم ﻣﺷﺗرك وﻟﻐﺔ ﻣوﺣدة ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ.2
ﺗﺗﻣﺛل أھﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -ﺿﻣﺎن اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻷداء اﻟﺳﻠﯾم ﻣن أول ﻣرة.

- Katsuyoshi Ishihara, opcit,p42
 - 2ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ اﻟﻣﮭﯾدب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص47
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اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ

 ﺿﻣﺎن ﻗﺑول اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن طرف اﻷﻓراد ﻋن ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. ﺗﺟﻧب اﻷﺧطﺎء وﺗﻘﻠﯾص اﻟﻌﯾب وﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻼﺧطﺄ. اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر واﺗﺧﺎذه ﻛﺷﻌﺎر داﺋم ﻣن طرف اﻷﻓراد. ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﺷراف وﺗﻧﻣﯾﺔ روح اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ. زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧظﻣﺔ. ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ،ﺣﯾث أن زﯾﺎدة وﺻﻘل ﻣﮭﺎرات وﻗدرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﮭ م وزﯾ ﺎدةإﻧﺗﺎﺟﮭم.
 رﻓﻊ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ زﯾﺎدة إﻟﻣﺎﻣﮭم وﻛﻔﺎءﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻌﻣل. إﻋداد ﺻف ﺛﺎﻧﻲ ﻣؤھل وﻣدرب ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ وﺷﻐل اﻟوظﺎﺋف اﻷﻋﻠﻰ ﻣن داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ. ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻣﮭﺎرة اﻷﻓراد وﻗﻠﺔ اﻷﺧطﺎء وﺗﻘﻠﯾ ل اﻟﮭ در ﻓ ﻲ اﻟﻣ واد واﻵﻻتوﻏﯾرھﺎ.
 ﯾﺳﺎھم اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻹﻗﻼل ﻣن ﺣﺟم اﻹﺷ راف اﻹداري ﻓ ﺎﻟﻣوظف ذو اﻟﻣﮭ ﺎرة اﻟﻌﺎﻟﯾ ﺔ واﻟﻣ درب ﺟﯾ داﯾﻣﻛن أن ﯾﻣﺎرس اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﮫ.
 ﯾﻣﻛن ﻋن طرﯾق اﻟﺗدرﯾب اﻟﺟﯾد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن أﺧطﺎر اﻟﻌﻣ ل اﻟ ذي ﯾزاوﻟوﻧ ﮫ ،وذﻟ ك ﻋ ن طرﯾ قاﻹﻗﻼل ﻣن إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻏﺎﻟﺑﺎ.1
ﯾﺗطﻠب ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ إدارة اﻟﺟود ة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋﺎﻟﯾ ﺔ ﻣ ن ﻗﺑ ل ﻛﺎﻓ ﺔ اﻷﻓ راد ،وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺎن إﻋ داد
ھوﻻء اﻷﻓراد وﺗ درﯾﺑﮭم وﺗﻧﻣﯾ ﺗﮭم ﯾﺳ ﺎھم ﻓ ﻲ زﯾ ﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾ ﺔ ھ ذه اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﺔ ،ﻻن ﺗ درﯾب اﻷﻓ راد ﯾ ؤھﻠﮭم
ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت أﻋﻣﺎﻟﮭم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻣ ﺎ ﯾ ؤﺛر ﻓ ﻲ روﺣﮭ م اﻟﻣﻌﻧوﯾ ﺔ وﻛ ذﻟك ﻓ ﻲ ﻣ دى اﻟﺗ زاﻣﮭم
ﺑﺄداء واﺟﺑﺎﺗﮭم.2
 -2أھداف اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة :
اﻟﮭدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﯾﻛﻣ ن ﻓ ﻲ ﺟﻌ ل ﻛﺎﻣ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ وﻛ ل ﻓ رد ﻓﯾﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ
وﻋﻲ ودراﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﯾن ﺑﺑراﻣﺞ اﻟﺟودة وﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ ،وﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻟﮭ دف ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻋﻘ د دورات ﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ
ﺗرﻛ ز ﻋﻠ ﻰ اﻷھ داف اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ واﻟرؤﯾ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺔ وﺗﻛ وﯾن ﻟﻐ ﺔ ﻣﺷ ﺗرﻛﺔ ﻋ ن اﻟﺣ دﯾث ﻋ ن
اﻟﺟودة.3

 - 1ﺳﻣﻼﻟﻲ ﯾﺣﺿﮫ ،أﺛر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص225
 - 2ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺟﮭزة اﻟﺷرطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص68
 - 3ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ اﻟﻣﮭﯾدب ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص47
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ﺗﺗﻣﺛل أھداف اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج. ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺟدد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﻋدم اﻟوﻗوع ﻓﻲ أﺧطﺎء ﺗﻣس ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج. ﺗ درﯾب اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﯾ ﺎم ﺑﻣﮭﻣ ﺎت وأﻋﻣ ﺎل ﻣﺗراﺑط ﺔ ﻟﻣﺳ ﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠ ﻰ ﻓﮭ م ﻛﯾ ف ﯾﻣﻛ ن أن ﺗﺳ ﺑبﻣﺷﻛﻼت اﻟﺟودة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮭم ﻣﺷﻛﻼت ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻵﺧرﯾن.
 ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء وﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات. ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎدﯾﺔ وزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﺋد. ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﺎﻟف. ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻟذات وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ. ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﮭﺎرات واﻻﺗﺟﺎھﺎت ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.1 زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻌطﺎء داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﺟودة. ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة ﯾؤدي إﻟﻰ رﺿﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻣن أھﻣﮭم ﺳوق اﻟﻌﻣل. زﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻹدارﯾﯾن وأﻋﺿﺎء اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ. ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻟﺟودة ﯾﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻻﻋﺗراف اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ. ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ رﺳﺎﻟﺗﮭﺎ اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر.2 ﺟﻌل اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس. ﺟﻌل اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﻛﺛر ﻧﺟﺎﺣﺎ وازدھﺎرا.3ﯾﮭدف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ إﻟﻰ إﻛﺳﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:4
 اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ. إﻛﺳﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷطر اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ. إﻛﺳﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣراﺣل ﺗطور إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ وأھ داﻓﮭﺎ وﻣﺿ ﺎﻣﯾﻧﮭﺎ وﻓواﺋ دھﺎواﻷﺧطﺎء واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت.
 إﻛﺳﺎب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﮭﺎرات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺂﻟﯾﺔ اﺳﺗﺧدام وﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻟﺗ ﻲﯾﻌﻣﻠون ﺑﮭﺎ.

 - 1ﻣﮭدي ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺎﻣرﺋﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص272
 - 2ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﺑﻌﻧوان اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ، www.Bnct.edu.sa/quality،ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻطﻼع2006/09/10،
 - 3ﻣﺎت ﺳﯾﻘر ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻌﺎﻣري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص655
 - 4أﺣﻣد اﻟﺧطﯾب وﻋﺑد ﷲ زاﻣل اﻟﻌﻧزي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص212
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وﯾﺻﻧف ﻣﺣﻔوظ اﺣﻣد ﺟودة اﻷھداف إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أھداف رﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ:1
 زﯾ ﺎدة ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت اﻟﻣوظ ف اﻟﻣﺗ درب ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣواﺿ ﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺈدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﺛ ل اﻧ دﻣﺎجاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗﻣﻛﯾﻧﮭم واﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر.
 ﺗﺣﺳ ﯾن ﻣﮭ ﺎرات اﻟﻣوظ ف اﻟﻣﺗ درب ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻻت اﻟﺟ ودة ﺣﺗ ﻰ ﯾﺳ ﺗطﯾﻊ أن ﯾ ؤدي ﻋﻣﻠ ﮫ ﺑﺷ ﻛل أﻛﺛ رﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﮭﺎرات اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء وﻣﮭﺎرات اﺳﺗﺧدام اﻟطرق اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺿﺑط اﻟﺟودة.
-ﺗﻐﯾﯾر اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣوظف اﻟﻣﺗدرب ﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ اﺗﺟﺎھﺎت أﻛﺛر اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ إزاء اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة
ﺗﺗﻣﺛل ﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1اﻟﺗﺣﻘ ق ﻣ ن أن اﻟﺗ درﯾب ھ و ﺟ زء ﻣ ن ﺳﯾﺎﺳ ﺔ اﻟﺟ ودة )إﺳ ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟ ودة( ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺔ :إن ﻛ ل
ﻣﻧظﻣﺔ ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ وﻣﻌروﻓﺔ ﺗﺧص اﻟﺟودة .وھذه ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺑﺎدىء وأھ داف ﺗ وﻓر
إطﺎر ﯾﺳﺗﮭدف ﺑﮫ ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾب وھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ.2
 -2ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب:
ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓ ﺎن ﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ اﻹﺷ راف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ ودة ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗق اﻟﻣ دﯾر أو
أﻛﺛر ﻣن ﻣدﯾر ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ .وﻋﻧ د ﺗﺄﺳ ﯾس اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻓ ﺎن ﻛﺎﻓ ﺔ ﻣ دﯾرو اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣﺳ ﺋوﻟﯾن ﻋ ن
اﻟﺗﺄﻛد ﻣ ن أن ﻣرؤوﺳ ﯾﮭم ﻣ ؤھﻠﯾن وﻟ دﯾﮭم اﻟﻣﮭ ﺎرات اﻟﻛﺎﻓﯾ ﺔ ﻷداء أﻋﻣ ﺎﻟﮭم.إن ﻣ ن اﻟﺿ روري اﺳ ﺗﺧدام
اﻟﻣدرﺑﯾن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن واﻟذﯾن ﻗد ﯾﻛون ﻣن داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ أو ﻣن ﺧﺎرﺟﮭﺎ.3
 -3ﺗﺣدﯾد أھداف اﻟﺗدرﯾب :ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗ درﯾﺑﻲ أن ﺗﻛ ون أھداﻓ ﮫ واﺿ ﺣﺔ وﻣﺣ ددة
و أن ﺗﻛ ون ﻣﺻ ﺎﻏﺔ ﻣ ﺎ أﻣﻛ ن ﺑﻠﻐ ﺔ اﻟﺳ ﻠوك اﻟﻣﺗوﻗ ﻊ ﻣ ن اﻟﻣﺗ درﺑﯾن،وان ﺗﺣ دد اﻷداء اﻟ ذي ﺳ ﯾﺗﻘﻧﮫ
اﻟﻣﺗدرب ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗ درﯾب ،ﻓﯾﺟ ب ﺗﺣدﯾ د اﻷھ داف ﺑدﻗ ﺔ ووﺿ وح ،ﺣﺗ ﻰ ﯾﻛ ون ﻣﺣﺗ وى
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻣﺣﻘﻘﺎ ﻟﮭﺎ .4ﻟﮭذا اﻟﻐرض ﯾﺟب اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﻛﯾف ﯾﺗم اﻟﺗﺷﺧﯾص وإﺑﻼغ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﺧﻼل اﻟﻣﻧظﻣﺔ ؟ -أي اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ؟

- 1ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)ﻣﻔﺎھﯾم وﺗطﺑﯾﻘﺎت( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص145
 - 2رﻋد ﻋﺑد ﷲ اﻟطﺎﺋﻲ وﻋﯾﺳﻰ ﻗدادة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن
 ،2008ص256
 - 3ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)ﻣﻔﺎھﯾم وﺗطﺑﯾﻘﺎت( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص146
 - 4ﺧﺎﻟد ﺑن ﺳﻌﯾد ﺑن اﺣﻣد اﻟﺣرﺑﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص151
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 ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺧططﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ؟ ﻣﺎ ھﻲ اﻹﺟراءات واﻟﻣﮭن اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ إدﺧﺎﻟﮭﺎ إﻟﯾﮭﺎ؟ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺟﺎل ﻣن اﻟﻣﺟﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ؟وﻋﻧد ﺗﺣدﯾد اﻷھداف اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻻﺑ د أن ﺗﻛ ون اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻗ د واﻓﻘ ت ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ،ووﺿ ﻌت اﻷوﻟوﯾ ﺎت ﻟﮭ ﺎ
وﺳﺗﻘوم ﺑدﻋﻣﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷھداف واﺿﺣﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ.1
 -4ﺗﻧظﯾم اﻟﺗدرﯾب :إن اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﻻﺑد أن ﯾﻧﺎط ﻷﺣد اﻷﻓراد ﻣن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ،وان ﯾﻘ دم ﻛ ل
اﻟﻣدراء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻘﺎرﯾرھم إﻟﯾﮫ ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺗ درﯾب ﻓ ﻲ أﻗﺳ ﺎﻣﮭم ،وﻛ ذﻟك ﻣ دى ﻓﺎﻋﻠﯾ ﺔ
اﻟﺗ درﯾب اﻟ ذي اﻧﺧرط وا ﻓﯾ ﮫ وﺗ ﺄﺛﯾره ﻓ ﻲ أداﺋﮭ م ﻟوظ ﺎﺋﻔﮭم .ﻛﻣ ﺎ ﯾﺟ ب اﺳ ﺗﺧدام ذوي اﻻﺧﺗﺻ ﺎص ﻓ ﻲ
اﻟﺗدرﯾب .وھﻛذا ﻛ ل أوﻟﺋ ك ﯾﺟ ب أن ﺗﺣ دد أدوارھ م وﻣﺳ ؤوﻟﯾﺎﺗﮭم ﻓ ﻲ اﻟﺗ درﯾب وﺑﺻ ورة ﻣﻛﺗوﺑ ﺔ .وﻗ د
ﯾﻛون اﻟﺑﻌض ﻣﺗﻔرﻏﺎ ﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗدرﯾب ،وﯾﻛون اﻟﺑﻌض اﻷﺧر ﻏﯾر ﻣﺗﻔرغ ﻟدﯾﮫ ﻣﮭﺎم ﻓ ﻲ اﻟﺗ درﯾب ﻣﺿ ﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﮭﺎﻣﮫ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.2
 -5ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
ﺗﻌﺗﺑر ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻣ ن اﻟﻣﺑ ﺎدئ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ق ﺟ ودة اﻟﺗ درﯾب ﺣﯾ ث
ﯾﻘﺎس ﻧﺟﺎح اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﻣدى اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ وﺣﺻ رھﺎ وﺗﺟﻣﯾﻌﮭ ﺎ و أن أي
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻻ ﯾؤﺳس ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻋﻠﻣﻲ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ،ﻻ ﯾؤدي دوره ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺎﺳب.3
ﯾﻣﺛل ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ وﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻟﺗﺻﻣﯾم أھداف ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺗرﺟم إﻟ ﻰ ﺑ راﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻓ ﻲ
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﺛل ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺟدﯾدة ،وﻣﮭﺎرات ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوردﯾن وﺗﻘﯾ ﯾم ﻋروﺿ ﮭم وﺗﺻ ﻣﯾم
ﺗﺟ ﺎرب اﻟﺟ ودة ،واﻟط رق اﻹﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﻓ ﻲ ﻣراﻗﺑﺗﮭ ﺎ وﺗﺣﻠﯾ ل ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮭ ﺎ ،واﻷﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺟدوﻟ ﺔ
اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت وأﺳ س ﺗﺷ ﻐﯾل اﻟﺗﺟﮭﯾ زات اﻵﻟﯾ ﺔ ،وﻣﮭ ﺎرات اﻟﺻ ﯾﺎﻧﺔ ،وﻣﮭ ﺎرات اﺳ ﺗﺧدام وﺻ ﯾﺎﻧﺔ أﺟﮭ زة
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺟودة وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻣﯾم ﺑراﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺟ ﺎﻻت ﻣﺛ ل اﻟﺗﺧط ﯾط اﻻﺳ ﺗراﺗﯾﺟﻲ ،وإدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ،
وﺑﻧﺎء وﺗطوﯾر ﻓرق اﻟﻌﻣل.4
ﻣﻔﺗ ﺎح اﻟﺗ درﯾب اﻟﻔﻌ ﺎل ھ و اﻟﻔﮭ م اﻟﺣﻘﯾﻘ ﻲ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯾن واﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺔ وﺗ درب اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت
اﻟﻧﺎﺟﺣ ﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﯾﺎت اﻟﺟ ودة ﻛﻣ ﺎ ﺗﺣ ددھﺎ أھ داف وﻏﺎﯾ ﺎت اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ،وﺗﺑﻧ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻠ ك
اﻷﺳﺎﺳﯾﺎت ﺑﺗﻔﺿﯾل اﻟﺗدرﯾب أﻛﺛر ﺗﺣدﯾدا ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﺎل واﻟوﺣدات واﻟﻔروع واﻷﻗﺳﺎم.

 - 1رﻋد ﻋﺑد ﷲ اﻟطﺎﺋﻲ وﻋﯾﺳﻰ ﻗدادة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص256
 - 2اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ،ص256
 - 3ﺧﺎﻟد ﺑن ﺳﻌﯾد ﺑن اﺣﻣد اﻟﺣرﺑﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص151
 - 4اﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)اﻹدارة اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص239
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ﻣ ن اﻟﺿ روري ﺗﺣدﯾ د اﻟﺣﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺟ ودة وﺗ وﻓﯾر آﻟﯾ ﺔ ﺗﻠﺑﯾﺗﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻛ ل اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت واﻟ ﻰ
اﻷﻓراد اﻟﺟدد واﻟﻣﻧﻘوﻟﯾن.1
ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋدد وطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﺷﻣﻠﮭم اﻟﺗدرﯾب
ﻓﻲ اﻟﺟودة ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ ﺿرورة اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣوﺿ وﻋﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ ﻟﺗﺣدﯾ د اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ
وﻋدم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ.2
وﺗﮭﺗم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑﺗﺣدﯾ د اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻻن ذﻟ ك ﯾ وﻓر اﻟوﻗ ت واﻟﺟﮭ د ،ﻓﺎﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ " ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﻐﯾرات و اﻟﺗطورات اﻟﻣطﻠوب إﺣداﺛﮭﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻠوﻣ ﺎت وﻣﮭ ﺎرات واﺗﺟﺎھ ﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﺑﻘﺻد اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﺳ ﯾر اﻟﻌﻣ ل واﻹﻧﺗ ﺎج وﺑﺎﻟﺗ ﺎﻟﻲ ﺗﺣ ول دون ﺗﺣﻘﯾ ق
اﻷھداف اﻟﻣﻧﺷودة.3
ﺗﻌﺑ ر اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻋ ن رﻏﺑ ﺎت إذا ﺗ م إﺷ ﺑﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻌﻣﯾ ل ﺣﯾ ث ﯾﺷ ﻌر ﺑﺎﻟرﺿ ﺎ ﻣﻣ ﺎ ﯾﺟﻌﻠ ﮫ ﻗ ﺎدرا
ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﮫ ﺑﻛﻔﺎءة أﻋﻠﻰ ﺗرﺿﻲ اﻟﻌﻣﯾل اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﯾﻧﺗظر ﻧﺗﺎﺋﺞ ھذا اﻷداء.
إن ﺗﺣدﯾ د اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﯾﻣﺛ ل ﺟﺎﻧ ب اﻟطﻠ ب وﯾﺑﻘ ﻲ ﺗﻘ دﯾم اﻟﻌ رض ﻻﺳ ﺗﻛﻣﺎل اﻟﻣﻧﻔﻌ ﺔ
اﻟﻣﺳ ﺗﮭدﻓﺔ.وﻟ ذﻟك ﯾﺟ ب اﻟﺗﺣﻘ ق ﻣ ن إﻣﻛﺎﻧﯾ ﺔ ﺗط وﯾر وﺗﺻ ﻣﯾم اﻟﻌﻣ ل اﻟﺗ درﯾﺑﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳ ب وإﻧﺗ ﺎج اﻟﻣ ﺎدة
اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ وﺗﻧﻔﯾ ذھﺎ ﻟﻣ ﺎ ھ و ﻣﺗ ﺎح ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺔ وﺣﺎﻟ ﺔ ﻗﺻ ور اﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ﺎت اﻟداﺧﻠﯾ ﺔ ﯾ ﺗم اﻟﻠﺟ وء إﻟ ﻰ اﻟﻣ وارد
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.4
ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻛل اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓ ﻲ ﺗط وﯾر وﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﺟ ودة وﻛ ذﻟك ﺗﺣدﯾ د
اﻟﺟﮭ ﺎت اﻟﻣﺳ ؤوﻟﺔ ﻋ ن ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗ درﯾب وﺗﺣدﯾ د اﻟﻣواﺻ ﻔﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾﺟ ب ﺗواﻓرھ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﺋﻣﯾن ﺑﻌﻣﻠﯾ ﺔ
اﻟﺗدرﯾب.5
ﻟﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗدرﯾب اﻟﺟودة ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:6
ﻣن ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗدرﯾب؟ وﻣن ﻣﻧﮭم ﺳﯾﺗم ﺗدرﯾﺑﮫ ﻓﻌﻼ؟ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣؤھﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ؟
ﻛم ﯾﺳﺗﻐرق ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب؟
ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾب ؟

 - 1ﻓراﻧﺳﯾس ﻣﺎھوﻧﻲ ،ﻛﺎرل ﺟﻲ ﺛور ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻛم أﺣﻣد اﻟﺧزاﻣﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص91
 - 2ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)ﻣﻔﺎھﯾم وﺗطﺑﯾﻘﺎت( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص145
 - 3ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﻐزي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص99
 - 4ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص255
 - 5ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻر ﻋﻠﯾﻣﺎت ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ)ﺗطﺑﯾﻘﺎت وﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺗطوﯾر( ،دارا ﻟﺷروق
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2004 ،ص32
 - 6رﻋد ﻋﺑد ﷲ اﻟطﺎﺋﻲ وﻋﯾﺳﻰ ﻗدادة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص257
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ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب )أﻣوال ،أﻓراد ،ﻣﻌدات .......اﻟﺦ( ؟
 -6ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ)إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب واﻟﻣﺎدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ(:
ﺑﻌ د ﺗﺣدﯾ د اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﯾﻘ وم ﻣﺻ ﻣم اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺗ درﯾﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗﺷ ﺎور ﻣ ﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷ ﺎر
اﻹداري اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﺟدﯾد أو إﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﺳﺎﺑق
ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗدة أو راﺟﻌﺔ ﻣن اﻟﻣدرب اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ.1
ﺗﺷ ﻣل ھ ذه اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ ﺗﺣدﯾ د أھ داف اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺗ درﯾﺑﻲ واﻟﻣوﺿ وﻋﺎت اﻟﺗ ﻲ ﯾﺣﺗوﯾﮭ ﺎ ﻛ ل ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ،ﻛﻣ ﺎ
ﺗﺷﻣل ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻛ ﺎن اﻟﺗ درﯾب واﻟﻣﻘﺎﻋ د اﻟﻣرﯾﺣ ﺔ ووﺳ ﺎﺋل اﻹﯾﺿ ﺎح ،وﻋﻧ د
ﺗﺻﻣﯾم أي ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻓﺎﻧ ﮫ ﯾﻧﺑﻐ ﻲ أن ﯾﺄﺧ ذ ﺑﻌ ﯾن اﻻﻋﺗﺑ ﺎر اﻟﺗﻐﯾ رات اﻟﻣﺧط ط ﻟﮭ ﺎ ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟ ﻧظم
واﻹﺟ راءات واﻷﺳ ﺎﻟﯾب ،اﻟﺗﻌﺑﯾ ر ﻋ ن أھ داف اﻟﺗ درﯾب ﺑﺻ ﯾﻐﺔ اﻟﺳ ﻠوك اﻟﻣرﻏ وب ﺑ ﮫ ﻟ دى اﻷﻓ راد،
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب .أﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﺗﺗﺿ ﻣن ﺳﯾﺎﺳ ﺔ اﻟﺟ ودة ،ﻣﻧ ﻊ
وﻗ وع اﻷﺧط ﺎء ،رﺿ ﺎ اﻟﻌﻣ ﻼء ،ﺗﻛ ﺎﻟﯾف اﻟﺟ ودة ،ﻣﮭ ﺎرات ﻋﻣ ل اﻟﻔرﯾ ق اﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺳ ﺗﻣر ،اﻟﻘﯾ ﺎدة،
وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﻠب إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.2
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺗدرﯾﺑﻲ .ﺣﺗﻰ ﯾﻛون
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،أي إرﺿﺎء اﻟﻌﻣﯾل وﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.وﺗﺗﺧذ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﮭﺎ ﺗﺗﺎﺑﻌﯾﺎ ﺣﯾث ﺗﺑدأ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣداﺧﻼت ھﻲ ﻣﺧرﺟﺎت
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺛم ﺗﺗم ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻧﺷطﺔ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﻣﺧرﺟﺎت ﺟدﯾدة ،ﺗﺻﺑﺢ ھﻲ ﻣدﺧﻼت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.3
ﺗﮭ ﺗم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑﺗﺻ ﻣﯾم اﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻣ ن
ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑ ل اﻹدارة واﻟﻣﺷ رﻓﯾن ،وﻟ ﯾس ﺑﺳ ؤال اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻋ ن اﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎﺗﮭم
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﻻن ذﻟك ﻣن ﺷﺎﻧﮫ ﺗرﺷ ﯾﺢ اﻷﺷ ﺧﺎص اﻟﻣﻼﺋﻣ ﯾن ﻟﻠﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺗ درﯾﺑﻲ ،وﻣ ن ﺛ م ﺗﻘﻠ ﯾص اﻟﻔﺟ وة
ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺳ ﯾﯾر ﻧﻘ ل وﺗﺟﺳ ﯾد ﻣﻌ ﺎرف اﻟﺗ درﯾب اﻟﻧظ ري واﻟﻌﻣﻠ ﻲ
إﻟﻰ ﻣﮭﺎرات إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ .4و اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺻﻣم ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺄداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺟودة،

 - 1ﻓواز اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ واﺣﻣد اﻟﺧطﯾب ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄھﯾل ﻟﻼﯾزو ،9001ﺟدار ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن ،2008،ص35
 - 2ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)ﻣﻔﺎھﯾم وﺗطﺑﯾﻘﺎت( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص146
 - 3ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص257
 - 4ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﻐزي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص50
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وﯾﻛ ون اﻟﮭ دف اﻟرﺋﯾﺳ ﻲ ﻟﻠﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ھ و إﻋ ﻼم اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن وإﺷ راﻛﮭم وﺣﻔ زھم ﻟﻠﺗﺄﻛ د ﻣ ن أن ﻣﻔﮭ وم إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﺿﺢ وﻣﻘﺑول ﻟدى ﻛل ﻓرد.1
ﻋﻧد اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻻﺑد ﻣن ﻣﺷﺎرﻛﺔ داﺋرة اﻟﺟودة ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ اﻟﻣ ﺎدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ رﻏم
ﻣن اﻟﻣﺳ ؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺎﺗق اﻟﻣ درﺑﯾن اﻷﻛﻔ ﺎء وﻣ ن ھ ذه اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ ﯾ ﺗم اﺧﺗﯾ ﺎر أﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﺗ درﯾب
اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻛﻣﺣﺎﺿرات وﻧدوات ودراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت وﺗﻣﺛﯾل اﻷدوار واﻟﻣﺣﺎﻛﺎة وﻏﯾرھﺎ.2
ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم ﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟودة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻗﺳﺎم وﻋﻠ ﻰ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت،
وان ﺗﺷﻣل اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ.3
ﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:4
 أھداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ. ﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ. اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ. اﻟﻣﺳﺋوول ﻋن اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ. -7ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:
إن اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ ودة ﯾﺗطﻠ ب ﻧوﻋ ﺎ ﻣ ن اﻟﺗط وﯾر أﺛﻧ ﺎء ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ
ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻘق ھذه اﻟﺑراﻣﺞ أھداف اﻟﻣدرب واﻟﻣﺗدرب.
اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ اﻟﻔﻌﻠ ﻲ ﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﺗ درﯾب اﻟﺟ ودة ﯾﺗطﻠ ب اﻟﺗزاﻣ ﺎ ﺗﺎﻣ ﺎ ﻣ ن اﻟﻣ درب واﻟﻣﺗ درب ﺳ واء ﻓ ﻲ أوﻗ ﺎت
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أو ﻓﻲ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور .وﻣن اﻟﺿروري أن ﺗدار اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﺑﻛﻔ ﺎءة ﻣ ن ﻗﺑ ل ﻣﻧﺳ ق
اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟ ذي ﺳﯾﺷ رف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾ ذ وﯾ ذﻟل اﻟﻌﻘﺑ ﺎت وﯾﻘ وم ﺑﺣ ل اﻟﻣﺷ ﺎﻛل اﻟﺗ ﻲ ﺗﺻ ﺎدﻓﮫ أﺛﻧ ﺎء ﻋﻣﻠﯾ ﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذ .5ﯾﺟب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ أﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾب وﻓق اﻟﺟدول اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺣدد ﻟﮭ ﺎ وإﺟ راء اﻟﺗﻌ دﯾل اﻟ ﻼزم ﻓ ﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺑروز اﻟﻣﻌوﻗﺎت أو اﻟﻣﺷﺎﻛل.6

 - 1إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ، www.ituarabic.org ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2009/12/12:
 - 2ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)ﻣﻔﺎھﯾم وﺗطﺑﯾﻘﺎت( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص146
 - 3ﻣﺎت ﺳﯾﻘر ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻌﺎﻣري ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص655
 - 4ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ،ﺗﺧطﯾط وﻣراﻗﺑﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣدﺧل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص140
 - 5ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)ﻣﻔﺎھﯾم وﺗطﺑﯾﻘﺎت( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص147
 - 6رﻋد ﻋﺑد ﷲ اﻟطﺎﺋﻲ وﻋﯾﺳﻰ ﻗدادة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص257
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 -8ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:
ﺗﻘﯾ ﯾم اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺗ درﯾﺑﻲ اﻟ ذي ﺗﺗﺑﻧ ﺎه إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺑﮭ دف اﻟﺗﻌ رف ﻋﻠ ﻰ ﻣ دى ﺗﺣﻘﯾ ق
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻷھداﻓﮫ وﻣ دى وﻓﺎﺋ ﮫ ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯾن ،ﻻن ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﻘﯾ ﯾم ﺗﮭ دف إﻟ ﻲ
ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ودرﺟ ﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾ ﺔ اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺗ درﯾﺑﻲ ﺳ واء ﻣ ن ﺣﯾ ث طﺑﯾﻌ ﺔ اﻟﻌﻣ ل ،أو ﻣ ن ﺣﯾ ث
اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛل ﻣﺗدرب.1
وﺗﺟ ري ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗﻘﯾ ﯾم ﻟﻠﻣ درب ،ﻟﻣوﺿ وﻋﺎت اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ،ﻟﺗوﻗﯾ ت اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ،ﻟﻣﻛ ﺎن اﻟﺗ درﯾب ،وأﺳ ﻠوب
اﻟﺗدرﯾب اﻟذي ﯾﺗم إﺗﺑﺎﻋﮫ.2
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدراء اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن ﻟﻠﻣﺗدرب اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻧﺗﻔﺎع اﻟﻣﺗدرب ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﺑﻌ د اﻧﺗﮭﺎﺋ ﮫ ﻣﻧ ﮫ وﻣ دى
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ذﻟك اﻟﺗدرﯾب ﻟذﻟك ﻻﺑ د ﻣ ن ﺗﻘﯾ ﯾم أداء اﻟﻣﺗ درب ﻓ ﻲ اﻟﻌﻣ ل ﺑﻌ د اﻧﺗﮭ ﺎء ﺗدرﯾﺑﯾ ﮫ .وﻓ ﻲ ﺿ وء ذﻟ ك
ﯾﺗﺣدد ﻣدى ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔرد ﻟﻣزﯾ د ﻣ ن اﻟﺗ درﯾب وﻣ دى ﻗﯾﻣ ﺔ اﻟﺗ درﯾب اﻟ ذي ﺗ م ﻟ ﮫ.وان ﻣ ن ﯾﻘ در ذﻟ ك ﻟ ﯾس
اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﺗدرﯾب ﺑل اﻟﻣﺷرﻓون ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﻲ.3
 -9ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب:
اﻟﮭدف ﻣن ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ھو اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟﮭود إدارة اﻟﺟودة ﻛﻛل وھﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﺗ درﯾب اﺣ د
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺟﮭود ،ﻓﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻗد ﺗﻛﺷف اﻟﻘﺻور واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أﺧ ذھﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺗﺑ ﺎر
ﺣﺎﻟﺔ ﺗطوﯾر وﺗﻌدﯾل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻛذﻟك ﻓﺎن ﺗﻧظ ﯾم اﻟﺗ درﯾب ﯾﺗطﻠ ب ﻣراﺟﻌ ﺔ ﻣﺳ ﺗﻣرة ﻓ ﻲ ﺿ وء اﻷھ داف
اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣن اﺟل اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن.4
إن اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻌﺗﻣد ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗدرﯾب اﻟﺟودة ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وﻓق ﻣ دة زﻣﻧﯾ ﺔ ﻣﺣ ددة
ﻣﺳ ﺑﻘﺎ ،وﺗﺗﺿ ﻣن ﻣراﺟﻌ ﺔ ﻛ ل ﻣ ن ﺳﯾﺎﺳ ﺔ اﻟﺟ ودة  ،أھ داف ﺗ درﯾب اﻟﺟ ودة ،ﺗﻧظ ﯾم اﻟﺗ درﯾب ،ﻧﺗ ﺎﺋﺞ
وﻣؤﺷرات اﻟﺗدرﯾب اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮭﺎ وﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌدﯾل أو اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﯾﮫ.
إن اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﻻﺑد ﻣن أن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻟرﺋﯾﺳ ﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ ﺔ :اﻟﺑﺣ ث واﻻﺳﺗﻘﺻ ﺎء ،واﻟﺗﺣﻠﯾ ل
وإﻋﻼن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،واﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﻣﻧﻊ ﻟﻛل ﻣن اﻷﺧطﺎء واﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﯾب واﻟﻣﺷﺎﻛل.5
واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺧطوات اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة.

 - 1ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﻐزي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص50
 - 2ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)ﻣﻔﺎھﯾم وﺗطﺑﯾﻘﺎت( ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص147
 -3رﻋد ﻋﺑد ﷲ اﻟطﺎﺋﻲ وﻋﯾﺳﻰ ﻗدادة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص257
 - 4ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ،ﺗﺧطﯾط وﻣراﻗﺑﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣدﺧل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص140
 - 5رﻋد ﻋﺑد ﷲ اﻟطﺎﺋﻲ وﻋﯾﺳﻰ ﻗدادة ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص258
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ﺷﻛل رﻗم (14):ﻣراﺣل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة
ﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﺟودة

اﻟﺘﺪرﯾﺐ

ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت

ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب

ﺗﺣدﯾد اﻷھداف

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

ﺗﻧظﯾم اﻟﺗدرﯾب

اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

إﻋداد ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب
واﻟﻣﺎدة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث
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اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗدرﯾب
ﯾؤدي ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ إدارة ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗ درﯾب إﻟ ﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋ ل اﻟﻣﺗﺑ ﺎدل ﺑ ﯾن اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ
اﻟﺗدرﯾب واﻟﻌﻣﻼء ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠم أﯾﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻣ ن اﻟﻌﻣ ﻼء وﻛﯾﻔﯾ ﺔ أداﺋﮭ م ﻟوظ ﺎﺋﻔﮭم ﺑطرﯾﻘ ﺔ
أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ.1
ﺗﺳ ﻌﻰ ﻣﻌظ م اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت ﻋﻠ ﻰ اﺧ ﺗﻼف أﺣﺟﺎﻣﮭ ﺎ وﻧوﻋﯾﺗﮭ ﺎ إﻟ ﻰ إدﺧ ﺎل ﻣﻔ ﺎھﯾم إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ
وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻛﺄﺳ ﻠوب إداري ﺛﺑ ت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗ ﮫ ﻟﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺗﻣﯾ ز وھﻛ ذا ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻔ ﺎھﯾم إدارة اﻟﺗ درﯾب ،ﺣﯾ ث
ﻧﻼﺣظ ﺗﻘﺎرب اﻟﻣﻔﮭوﻣﺎن إﻟﻰ ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗطﺎﺑق أﺣﯾﺎﻧﺎ وﯾﻛﻣل ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ اﻵﺧر.2
إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗرى أن اﻟﺗدرﯾب ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳ ﺗﺛﻣﺎر ﯾﻌ ود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋ دة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ،ﻛﻣ ﺎ أن ﺗطﺑﯾ ق
ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗطﻠ ب اﻟﺗ درﯾب اﻟﻣﺳ ﺗﻣر وذﻟ ك إﻣ ﺎ ﻟﻠﺗﻌ رف ﻋﻠ ﻰ ھ ذه اﻟﻣﻧﮭﺟﯾ ﺔ اﻟﺟدﯾ دة
واﻟ ﺗﻣﻛن ﻣ ن ﺗطﺑﯾﻘﮭ ﺎ وﺗﺣﺳ ﯾن ﻣﺳ ﺗوى اﻟﺟ ودة واﻟﻐ رض ﻣ ن اﻟﺗﺣﺳ ﯾن اﻟﻣﺳ ﺗﻣر ﻟﻣﮭ ﺎرات وﻗ درات
اﻷﻓراد ﻟﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻹﺑداع واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗطورات اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
وﺗﺄﺧ ذ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻋﺗﺑ ﺎر ﺛ ﻼث ﻋﻣﻠﯾ ﺎت أﺛﻧ ﺎء ﺗطﺑﯾ ق اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺗ درﯾﺑﻲ :ﻗﺑ ل ﻋﻣﻠﯾ ﺔ
اﻟﺗدرﯾب ،ﺧﻼﻟﮭﺎ ،وﺑﻌدھﺎ وذﻟك ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻷﻓراد ﯾﻣﻠﻛون ﻣﮭﺎرات وﻗدرات وﺧﺑرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗوﺿ ﯾﺢ ﺳ ﺑب ھ ذا
اﻟﺗدرﯾب و ﻓواﺋده ﻟﮭم.
ﺧ ﻼل ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗ درﯾب إذ ﻣ ﺎ ظﮭ رت أي ﻣﺷ ﺎﻛل واﻧﺣراﻓ ﺎت ﺧ ﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻓﯾﺟ ب ﺗ دﺧل
اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓ ﻲ اﻟﺗ درﯾب ﻹﺣ داث اﻟﺗﻐﯾ رات واﻟﺗﻌ دﯾﻼت اﻟﻼزﻣ ﺔ وﻣﻧ ﮫ ﻓ ﺎن
ﻋﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﻣراﻗﺑ ﺔ ﺿ رورﯾﺔ ﺧ ﻼل ﻣ دة اﻟﺗ درﯾب ﻻﺗﺧ ﺎذ ﻗ رار اﻻﺳ ﺗﻣرار ،اﻟﺗﻐﯾﯾ ر أو ﺗوﻗﯾ ف اﻟﺗ درﯾب إذ
اﺳﺗدﻋت اﻟﺿرورة.
ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﯾﺟب ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣﺗدرب ﺑﺎﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﮭ ﺎرات واﻟﻘ درات اﻟﺟدﯾ دة إذا أن
ﻋدم اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ واﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﯾؤدي ﺑﺎﻟﻔرد إﻟﻰ ﻧﺳﯾﺎﻧﮭﺎ وﺑﮭذا ﺗﺿﯾﻊ ﺗﻠك اﻟﺟﮭود.3
ﯾﻌﻣل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل:
 ﯾﺟب ﺗﺣﺳﯾن ﻣدﺧﻼت ﻧظﺎم اﻟﺗدرﯾب :وھﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋ ن اﻟﻌﻣ ﻼء اﻟ ذﯾن ﯾﻣﺛﻠ ون اﻟﻣﺗ درﺑﯾن وﻣﺧﺗﻠ فاﻷﺷ ﺧﺎص اﻟ ذﯾن ﻟﮭ م ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗ درب ،ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣ دﺧﻼت ﺗﻧظﯾﻣﯾ ﺔ وﻣ دﺧﻼت ﻓﻧﯾ ﺔ ،وﻣ دﺧﻼت
إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻣدﺧﻼت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ،وﻣدﺧﻼت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.

 - 1ﺣﺳﯾن ﯾرﻗﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص129
 - 2ﻧﺟم اﻟﻌزاوي ،ﺟودة اﻟﺗدرﯾب اﻹداري وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﯾزو  ،10015ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص211
 - 3ﺣﺳﯾن ﯾرﻗﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص127
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 ﯾﺟ ب رﻓ ﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾ ﺔ وﺟ ودة اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻟﺗﺷ ﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻧظ ﺎم اﻟﺗ درﯾب :ﻓﺣﺗ ﻰ ﯾﻛ ون اﻟﺗ درﯾب ﻣ دﻋم ﻟﻠﻣﯾ زةاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻓق ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮫ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗوﻓﻲ ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺗرﻛز ﻋﻠ ﻰ رﻓ ﻊ ﺟ ودة اﻷداء ﻟﻸﻓ راد وذﻟ ك ﻣ ن ﺧ ﻼل رﻓ ﻊ ﻗ درات وﻣﮭ ﺎرات اﻷﻓ راد ﻋﻠ ﻰ
أداء اﻟﻣﮭﺎم واﻷﻋﻣﺎل ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
 ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻧظ ﺎم :إن اﻟﮭ دف اﻷﺳﺎﺳ ﻲ ﻣ ن اﻟﻘﯾ ﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗ درﯾب ھ و رﻓ ﻊ ﻗ درات وﻣﮭ ﺎراتاﻷﻓراد،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﺳ ﯾن ﻧﺗ ﺎﺋﺞ ھ ذا اﻟﻧظ ﺎم ﻓﮭ ﻲ ﻓ ﻲ ﻏﺎﯾ ﺔ اﻷھﻣﯾ ﺔ ﻷﺟ ل ﺗ دﻋﯾم اﻟﻣﯾ زة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﯾﺔ ،ﺣﯾ ث
ﺗﺗﻣﺛ ل اﻟﻣﺧرﺟ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟﺗ ﻲ ﯾﺣﺻ ل ﻋﻠﯾﮭ ﺎ اﻟﻌﻣ ﻼء ﻓ ﻲ ﺷ ﻛل ﺧ دﻣﺎت ﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﺗ ؤدي إﻟ ﻰ رﻓ ﻊ
اﻟﻘدرات واﻟﻣﮭﺎرات ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ ﺗﻐﯾرات ﺳﻠوﻛﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷداء واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻼﺗﮫ.1
ﯾﻌد اﻟﺗدرﯾب ﻣن أﺑرز ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻻن ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭ ﺎ ﺗﺳ ﺗدﻋﻲ اﻛﺗﺳ ﺎب اﻷﻓ راد ﻣﮭ ﺎرات
وﻣﻌ ﺎرف وﺗﻌﻠ م أدوات ﺟدﯾ دة ،ﻓﺿ ﻼ ﻋ ن أن اﻟﺗﻐﯾﯾ رات ﻓ ﻲ ﻣﺳ ﺗوﯾﺎت وﻧظ م اﻟﺟ ودة ﺗﺗطﻠ ب ﺗ درﯾﺑﺎ
ﻣﺳﺗﻣرا ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺑدأ وﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب.2
 -1اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻧظﺎم:
اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻧظﺎم ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻛﻔ ﺎءة وﯾﺳ ﺗﻣر وﯾﻘ وم
ھذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺳس:3
 إﺣﺳﺎس اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﺑﮭذا اﻟﻧظﺎم وﺗﻔﺎﻋﻠﮭم ﻣﻌﮫ. اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺑﺳرﻋﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﮭﺎ. اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﺣدوث أي ﻣﺷﺎﻛل أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل. اﻟﺗﺣﺳﯾن واﻟﺗطوﯾر اﻟداﺋم ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل ﺳﻌﯾﺎ وراء إرﺿﺎء اﻟﻌﻣﯾل.ﯾﻌﺗﻣد ھذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت ھﻲ:4
أ -اﻟﻣدﺧﻼت :ﻧظﺎم اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﯾﻌﺗﻣ د ﻋﻠ ﻰ اﻟﻛﻔ ﺎءة ﻓ ﻲ ﺗﺣدﯾ د اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ
ﺑﺎﺳ ﺗﺧدام اﻷﺳ ﺎﻟﯾب اﻷﻛﺛ ر ﻓﺎﻋﻠﯾ ﺔ واﻟﺗ ﻲ ﺗﻌطﯾﻧ ﺎ ﺻ ورة ﺣﻘﯾﻘﯾ ﺔ ﻋ ن ﻗﺻ ور ﻓ ﻲ أداء اﻟﻌﻣﯾ ل وﻛﯾﻔﯾ ﺔ
ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺿﺎه.

 - 1ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص259
 - 2ﺳﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧزي وأﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص96
 - 3اﺑﺗﺳﺎم ﺧﺎﻟد ﯾﺣﻲ ﺳﻼﻣﺔ ،ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،www.tradreib06.org ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2008/08/03 ،
 - 4ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺣﺳﯾن ھﻼل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص54
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ب -اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت :وﺗﺳ ﺗﺧدم ﺗﻠ ك اﻟﻣ دﺧﻼت ﻓ ﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣ ل ﻣ ﻊ اﻟﻣﻛوﻧ ﺎت اﻟﺧﻣﺳ ﺔ اﻟﻣﻛوﻧ ﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻ ر إدارة
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وھﻲ:
 اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗدرﯾب. اﻟﻣ واد اﻟﻌﻠﻣﯾ ﺔ اﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﺔ ﻛﻣﺣﺗ وى ﻟﻠﺑ راﻣﺞ ﻣ ن ﺣﯾ ث ﺣ داﺛﺗﮭﺎ وﻣ دى ﻣﻧﺎﺳ ﺑﺗﮭﺎ ﻻﺣﺗﯾ ﺎج اﻟﻌﻣ ﻼءوﺳﮭوﻟﺔ ﻋرﺿﮭﺎ.
 اﻷﺳ ﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﺔ ﻓ ﻲ ﺗوﺻ ﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣ ﺎت واﻟﻣﮭ ﺎرات ﻣﺛ ل :دراﺳ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ ،ﺗﻣﺛﯾ ل اﻷدوار،ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣل ،ﻋﺻف اﻟذھﻧﻲ ،اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ.....اﻟﺦ.
 اﻵﻻت واﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ أﺟﮭزة وﻣﻌﯾﻧﺎت ﻣﺗطورة ﺗﺳﺎھم ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﺔ ﺗﺳ ﮭﯾلوﺻول اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﮭﺎرة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.
 ﻣﻛﺎن اﻟﺗدرﯾب)اﻟﺑﯾﺋﺔ( ﺗﻣﺛل اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﺎﻣﻼ ھﺎﻣﺎ وﻣؤﺛرا ﻓ ﻲ اﺳ ﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻧﺎﺻ ر اﻷرﺑﻌ ﺔ اﻷﺧ رى ﻟﺗﺣﻘﯾ قاﻟﮭدف اﻟﻣطﻠوب.واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧوﻋﺎن:
ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺎدﯾﺔ :ھﻲ ﻣﺎ ﻧﻌﻧﯾﮫ ﻣن ﻣﻛﺎن ﻣﺟﮭز وﻣﻧﺎﺳب ﻟراﺣﺔ اﻟﻌﻣﯾل.
ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ :ھﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﮫ ﻣن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ظل ﻣﺑﺎدئ وأﺳس اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم.
ج -اﻟﻣﺧرﺟﺎت :وھﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣدﺧﻼت ﻣن ﺧﻼل إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت .وﻣﺧرﺟ ﺎت ھ ذا
اﻟﻧظﺎم ھﻲ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗ ذھب إﻟ ﻰ اﻟﻌﻣﯾ ل وﺗﺣﻘﯾ ق رﺿ ﺎه ،وﺗﻣﺛ ل ھ ذه اﻟﻣﺧرﺟ ﺎت أﯾﺿ ﺎ
اﻟﻣدﺧل ﻟﻠﻧظﺎم ﻣن ﺟدﯾد ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﻧﺳﻌﻰ إﻟﻰ زﯾﺎدة رﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟدورة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وھﻛذا.
واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻧظﺎم ﻣﻔﺗوح.
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اﻟﺷﻛل ) :(15اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻧظﺎم
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ

اﻟﻣدﺧﻼت

اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾلاﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
-اﻟﻣﺗدرﯾﺑﯾن

اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔﻓﻲ ﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻵﻻت واﻷﺟﮭزةاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
-ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب

اﻟﻣﺧرﺟﺎت

رﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل-ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة

اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ
اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث

ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق أن اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺗدرﯾب ھو ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻔﺎدة
ﻣن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ رﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل.
 -2اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب وإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟﺗﻌرﯾ ف :ﺗﺗﻔ ق إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗ درﯾب ﺣ ول اﻟﺗﻌرﯾ ف ﺣﯾ ث أن ﻛﻠﯾﮭﻣ ﺎ
ﯾرﻛزان ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل وﯾﺗوﺟﮭﺎن ﻟﺧدﻣﺗﮫ وإرﺿﺎءه .1ﻣن ﺧ ﻼل إﺷ ﺑﺎع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗ ﮫ اﻟﻧوﻋﯾ ﺔ ،ﺣﯾ ث اﻟﺟ ودة
اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﺗﮭ دف إﻟ ﻰ إرﺿ ﺎء اﻟﻣﺳ ﺗﮭﻠك أو اﻟﻌﻣﯾ ل أي إﺷ ﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗ ﮫ ورﻏﺑﺎﺗ ﮫ ،وھﻛ ذا ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻹدارة
اﻟﺗ درﯾب ﺣﯾ ث اﻟﮭ دف ھ و أﯾﺿ ﺎ إرﺿ ﺎء اﻟﻣﺗ درب أو اﻟﻌﻣﯾ ل ﺑﻣﻌﻧ ﻰ اﻟﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ إﺷ ﺑﺎع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗ ﮫ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.2
ﻣ ن ﺣﯾ ث ﻧﻘط ﺔ اﻟﺑ دء :ﻧﻘط ﺔ اﻟﺑ دء ﻓ ﻲ إدارة اﻟﺗ درﯾب وإدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ھ و اﻟﻌﻣﯾ ل ،ﻷن إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼﻗﮭ ﺎ وﺑ داﯾﺗﮭﺎ ھ ﻲ ﺗﺣدﯾ د ذﻟ ك اﻟﻌﻣﯾ ل اﻟﻣطﻠ وب ﻛﺳ ب رﺿ ﺎه واﻟوﻗ وف ﻋﻠ ﻰ
ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ورﻏﺑﺎﺗﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﺗرﺟﻣﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﺗﺷﺑﻊ ھذه اﻟﺣﺎﺟ ﺎت واﻟرﻏﺑ ﺎت ،وھﻛ ذا ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ
ﻹدارة اﻟﺗدرﯾب ﺣﯾث ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣوﺟﮭﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗدرب وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ

 - 1ﺣﺳﯾن ﯾرﻗﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص129
- 2ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص249
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ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق واﻟﺑداﯾﺔ ھﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﯾل أو اﻟﻣﺗدرب وﻣن ﺛم ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻟ ذﻟك ﻧﻘ ول أن
اﻟﺗدرﯾب ﯾﺑدأ ﺑﺎﻟﻣﺗدرب وﯾﻧﺗﮭﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗدرب.1
ﻣن ﺣﯾث ﺗطور اﻟﻣﻔﮭوم :إن اﻟﻧظرة اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻹداري اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗرى اﻟﺟودة
واﻟﺗدرﯾب ﻣن ﻣﻧظور ﯾﺗﻌدى اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﮭﺎ ﻛﻼ
اﻟﻧﺷﺎطﯾن ،إذ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﺗﺣﻘق ﻋﺎﺋد ﻣن اﻟﺗدرﯾب وﻣن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺳواء ﻟﻠﻣﺗدرب أواﻟﻣﺳﺗﮭﻠك وﻏﯾرھﺎ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ.2
ﻣ ن ﺣﯾ ث اﻟوظﯾﻔ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ :ﺗﮭ دف ﻛ ل ﻣ ن إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ وإدارة اﻟﺗ درﯾب إﻟ ﻰ زﯾ ﺎدة اﻟﻘ درة
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛ ل اﻟوظﯾﻔ ﺔ اﻟرﺋﯾﺳ ﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻓ ﻲ أﻧﮭ ﺎ ﺗﺳ ﺗﮭدف زﯾ ﺎدة اﻟﻘ درة
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣ ﺔ وﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺗﻣﯾ ز ﻋﻠ ﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳ ﯾﮭﺎ ﻟﺗ دﻋﯾم ﻣرﻛزھ ﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ ﻲ ﻣ ن ﺧ ﻼل إرﺿ ﺎء اﻟﻌﻣﯾ ل،
وھﻛذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ﺗﺳﺗﮭدف زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل اﻹﺑ داع واﻻﺑﺗﻛ ﺎر واﻟﺗﺣﺳ ﯾن
واﻟﺗطوﯾر اﻟذي ھو ﻧﺗﺎج ﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن اﻷﻛﻔﺎء.3
ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻼﻗﺎت :ﺗﻘوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻼﻗﺔ)اﻟﻣورد -اﻟﻌﻣﯾل( ﻋﻠﻰ ﻛل
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ:ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ إدراك واﺣﺗرام
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻼﻗﺔ)اﻟﻣورد-اﻟﻌﻣﯾل(.4
ﻣن ﻣﻔﮭوم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ :ﯾﻧطﺑق ﻣﻔﮭوم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗدرﯾب ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ ﻣن أﯾﮭﻣﺎ)ﻣﺧرﺟﺎت( ﻻ ﺗﺗﺣﻘق إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل )اﻷﻧﺷطﺔ(ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﯾﮭﺎ
ﻣوارد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ)ﻣدﺧﻼت( .وﻣن ﺛم ﯾﺗﺿﺢ أن ﻣﻔﮭوم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺟد ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻛل ﻣن إدارة اﻟﺟودة
واﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻧظﺎم ﻣﻔﺗوح.5
-3ﺗﻣﯾز اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﯾطﻠق اﻟﺗدرﯾب اﻟﺷﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻷﻧﮫ ﻣﺗﻧوع ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﮫ وﻣﺗﻧوع ﻓﻲ
ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﮫ وﻣﺗﻧوع ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ ،وﯾﺷﻣل ﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،واﻟﺗدرﯾب اﻟﺷﺎﻣل ﯾﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ
اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺎدي)ﺗﻘﻠﯾدي( ﻓﻲ:
 ھﻧﺎك ﻣزﯾﺞ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻔﻧﯾﺔ. -ھﻧﺎك ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺟدﯾدة ﯾﺟب أن ﺗﻌرف.

 - 1ﻧﺟم اﻟﻌزاوي ،ﺟودة اﻟﺗدرﯾب اﻹداري وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﯾزو  ،10015ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص212
 - 2ﺣﺳﯾن ﯾرﻗﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص127
 - 3ﻧﺟم اﻟﻌزاوي ،ﺟودة اﻟﺗدرﯾب اﻹداري وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﯾزو  ،10015ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص212
 - 4ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص250
 - 5ﺣﺳﯾن ﯾرﻗﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص130
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 ھﻧﺎك ﻣواﻗف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗطﺑﯾق اﻟﺗدرﯾب اﻟﺷﺎﻣل ﻣﺛل :اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻔرﯾق ،وﻛذﻟك ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 اﻟﺗدرﯾب اﻟﺷﺎﻣل ﯾﻘوي اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻛل دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻷي ﻣﺳﺗوى وھذا ﻣﺎ ﯾؤدي ﺑﮫ إﻟﻰ أن ﯾﻛون أﺷﻣلﻣن اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺎدي ،وھذا ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺳﺗﻣر اﻟﺟﯾد ﻻن ﻛل دورة ﺗﺧدم ﺳﺎﺑﻘﺗﮭﺎ وأن ﻛل
ﻣﺳﺗوى ﯾﺧدم اﻟذي ﯾﻠﯾﮫ.1
ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻣﯾز اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ:
 اﻟﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر. ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺗدرﺑﯾن وﻣﺷﺎرﻛﺗﮭم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات. اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت وﺗﺣﺳﯾﻧﮭﺎ وﺗطوﯾرھﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣﺧرﺟﺎت.
 إﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ واﻻﺳﺗدﻻل ﻣﻧﮭﺎ. اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﺗﻘﺎن ﺑدل اﻻﺟﺗرار وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة ﺑدل ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ،وﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰاﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻰ ﺗوﻗﻌﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣدرب ﻧﺣو اﻟﻣﺗدرﺑﯾن.
 اﻟﺗﺣول ﻣن اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣل إﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣﻧذ ﺑدء اﻟﻌﻣل وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺟﻧب اﻟوﻗوع ﻓﻲاﻟﺧطﺄ.2
ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ إن اﻟﺗدرﯾب ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻷداء
-1إن اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ھﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗدرب )اﻟزﺑون اﻷﺳﺎﺳﻲ( ﺣﯾن ﯾﺣدد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ .ﻟذا
ﺗﻛﻣن أھم أﺳﺑﺎب ﻗﺻور اﻟﺗدرﯾب واﻧﺣﺳﺎر ﺗﺄﺛﯾره ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺷﺎرك اﻟﻣﺗدرب ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ.
-2إن اﻟﺗدرﯾب ﻟﯾس ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻘﺗﺻرة ﺑﯾن )اﻟﻣدرب واﻟﻣﺗدرب( ،ﺑل ھﻧﺎك أطراف أﺧرى ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻣﻧﮭم اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﺗدرب اﻟذي ﻗد ﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح أو اﻟﻔﺷل ﺑﺄﺳﻠوب ﺗﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻊ
اﻟﻣﺗدرب ﺑﻌد ﻋودﺗﮫ ﻣن اﻟﺗدرﯾب .ﻛذﻟك ﻧﻔس اﻟﺣﺎل ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟزﻣﻼء ،اﻟزﺑﺎﺋن ﻟذا ﻓﺎن ﻛل ھؤﻻء
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺗدرﯾب.

 - 1ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص83
 - 2ﺻﻼح ﺻﺎﻟﺢ دروﯾش ﻣﻌﻣﺎر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص77
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-3إن اﻟﻣدرب ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﺗﺟﺎھﯾن:اﻷول ھو اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﻣﺗدرب ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﮫ ﻓﻲ
ﻣوﻗﻊ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺛﺎﻧﻲ ،اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ رﺋﯾس اﻟﻣﺗدرب وزﻣﻼﺋﮫ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟذي ﯾﻣﻛن
إﺣداﺛﮫ ﻓﻲ ﺳﻠوك وﻣﮭﺎرات وﻣﻌﺎرف اﻟﻣوظف اﻟﻣﺗدرب اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء
اﻟﺗدرﯾب.
-4إن اﻟﻣﺗدرب ھو ﻣﺣور اﻻرﺗﻛﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،إذ ﯾﻣﺎرس دورا ﺛﻼﺛﻲ اﻷﺑﻌﺎد ﻓﮭو ﻣﺻدر
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﯾﺷﺎرك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وھو ﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وﻣﺷﺎرك ﻓﻲ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗدرﯾب)ﯾﻧﺎﻗش ،ﯾﺳﺎل ،ﯾﻘدم أﻓﻛﺎره وﺧﺑراﺗﮫ ﻟﻠﻣﺗدرﺑﯾن اﻵﺧرﯾن/وﻟﻠﻣدرب أﯾﺿﺎ(ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ
اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ﺗﻘرﺑﻧﺎ ﻣن ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أطراف اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟوﺿﻊ ﺗﻘﻧﯾﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ.1
ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺎن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻛﺎﻣل وﺗرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌﺟﻠﺔ اﻟﺗدرﯾب ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﻟﻠﺟودة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل ﻗوة اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﺗدرﯾب ﺿﻣن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﯾس ﺗﻘﻧﯾﺔ
ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت وأداة ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وإﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﻓن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ،إن اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ھو
ﺣﻠﻘﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،إذ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﺟودة ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وأن إدارة اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ،إذ ﻟﻛﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗزام ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
 -4دور اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﯾﻠﻌب اﻟﺗدرﯾب دورا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﺑدﻋم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓرﺻﺔ ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﮭﺎرات
اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ،وﯾﺳﺎﻋدھم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻛﻔرﯾق ﻣﺗﻛﺎﻣل ،وذﻟك ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻧظم واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠوا
ﻓﯾﮭﺎ ،وان وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑداﯾﺔ ﻻﺳﺗﮭﻼك ﻣدى ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،وذﻟك ﻟﻠﺣﺻول
ﻋﻠﻰ ﺟودة ﻣن اﻟﻣﮭﺎرات ،وﻣﺳﺎﻋدة ﻓرق اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،وان اﻟﺗدرﯾب ﺧطوة ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ
اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ،وﺗﻌزﯾز اﻧدﻣﺎج اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻣﺑﺎدراﺗﮭﺎ وﺗﻛوﯾن ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ
ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗوج ذو ﺟودة وان اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟداﺧﻠﻲ)اﻟﻣوظف( ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر،
واﻟﺗوﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺗدرﺑﯾن اﻵﺧرﯾن ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ،وان إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟداﺧﻠﻲ
ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟودة ﯾﻣﻛن ﻟﮭﺎ أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك وﺗﻔرز
ﻣﮭﺎرات اﻟﻔرﯾق وﺗﻌزﯾزھﺎ ،وﺗﻌزز ﻣﮭﺎرات اﻟﺟودة أﯾﺿﺎ ،وﻛذﻟك ﺗﺗﻌﺎﺿد اﻟﺛﻘﺔ واﻻﻟﺗزام ﻟدى

 - 1ﻛﺎﻣل ﺷﻛﯾر اﻟوطﯾﻔﻲ ،ﺗﻘوﯾم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ﻟﻠﻌﻠوم
اﻟﺻرﻓﺔ واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ،14اﻟﻌدد ،2ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ،اﻟﻌراق ،2008 ،ص197
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أﻋﺿﺎء اﻟﻔرﯾق ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﺗدرﯾب ،وﺗؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة ﺑﺻورة أﻓﺿل ،وﺗﺳﺎﻋد
ﻣدراﺋﮭم ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﺑﺣرﯾﺔ اﻛﺑر

1

ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻌﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻧﮭﺞ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،أھﻣﯾﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺗدرﯾب ﺷﺎﻣﻼ
ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧوا إدارﯾﯾن أم ﻓﻧﯾﯾن ،وان ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟﺟودة اﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﺣﯾث أﺷﺎرت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت إﻟﻰ أن ﻣن أﺳﺑﺎب ﻓﺷل
ﺟﮭود إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ھﻲ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺿﻌف اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻓﺗﻐﯾر
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﺗﺟﺎھﺎﺗﮭم ﺗﻛﺗﺳب أھﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن أھﻣﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻔﻧﯾﺔ ،وھﻧﺎ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣدﯾرﯾن إﻟﻰ
ﺗطوﯾر ﻣﮭﺎرات ﺟدﯾدة ﻻ ﺗﺗﺻل ﺑواﺟﺑﺎﺗﮭم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وإﻧﻣﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣرؤوﺳﯾﮭم ،ﻟذا ﺗﺿﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣدراء ھﺎ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ )ﺗدرﯾب اﻟﻣدرب(اﻟذي ﯾزودھم ﺑﻣﮭﺎرات ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن ﺗدرﯾب اﻵﺧرﯾن
ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة.
وﻟﻛﻲ ﻧﺿﻣن ﻧﺟﺎح اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻧﺣو إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻻﺑد أن ﺗﻛون ھذه اﻟﺑراﻣﺞ
ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﺄﻧظﻣﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت وﺑﺎﻟذات رﺑط
اﻟﺗدرﯾب ﻣﻊ ﻣﻔﮭوم دﻓﻊ اﻷﺟور ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﮭﺎرات

2

اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس :أﺳﺑﺎب ﻓﺷل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة
ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺑﺎب ﻓﺷل اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:3
ا -اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾب :ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﺗوﻗﻌﺎت ﻏﯾ ر واﺿ ﺣﺔ ﻋﻧدﺋ ذ ﯾﻛ ون
اﻟﺗ درﯾب ﻏﯾ ر ﻓﻌ ﺎل وﻻ ﯾﺣﻘ ق أھداﻓ ﮫ ،ﺑﻣﻌﻧ ﻰ أن ھﻧ ﺎك ﺗوﻗﻌ ﺎت ﺑ ﺎن ﻣﺟ رد ﺗﻧﻔﯾ ذ ھ ذا اﻟﺗ درﯾب ﺳ ﯾﺗم
ﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة وھذه ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل ﺗوﻗﻌﺎت ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ.
ب -ﻋدم ﺗﺻ ﻣﯾم اﻟﺗ درﯾب ﺑﺎﻟطرﯾﻘ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻔ ﻲ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﯾن:ﻏﺎﻟﺑ ﺎ ﻣ ﺎ ﯾﻔﺷ ل وﯾﺗﻌﺛ ر اﻟﺗ درﯾب
ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة ﻻن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻻ ﯾراﻋﻲ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾﻣﮭﺎ أن ﺗﻔﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ أو ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻘ ﺎس
اﻟﺻ ﺣﯾﺢ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻟﻠﻣﺷ ﺎرﻛﯾن ،اﻟ ذي ﯾﺣ دث أن اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﺗﻘ دم ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ ﺗ درﯾﺑﻲ واﺣ د ﻟﻛ ل
أﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ أي ﻻ ﯾوﺟد اﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻣﺣﺗوى وﻣﺿﻣون اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ دون أن ﺗراﻋ ﻲ اﻻﺧ ﺗﻼف
ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.

- 1ﻣﺎزن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺳودة ،اﺛر ﺗطوﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ
ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ( ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ،اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳودان ﻟﻠﻌﻠوم
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺳودان ،2004،ص163
- 2ﺳﻌد ﺣﻣود اﻟﻌﻧزي وﻏﻧﻰ دﺣﺎم اﻟزﺑﯾدي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص3
 - 3ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﯾن اﻟدﯾن ،ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح وﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺷل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص111
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ج -اﻟﺗدرﯾب ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوﺿوع :أن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﺣﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻻ ﺗﻛ ون ﻓ ﻲ إطﺎرھ ﺎ
وﻛذﻟك أﻣﺛﻠﺗﮭﺎ ﺗﻛون ﺑﻌﯾدة ﻋن اھﺗﻣﺎﻣ ﺎت اﻟﻣﺷ ﺎرﻛﯾن ،ﻓﻣ ﺛﻼ ﻧﺟ د ﺷ ﻛﺎوى اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎل اﻟﺧ دﻣﺎت
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻣوﺿوع واﻷﻣﺛﻠﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘ ﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ.
د -ﺷﻛوك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣ ن إدارة اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ :ﯾﺳ ﺎور اﻟﻌ ﺎﻣﻠون ﻓ ﻲ اﻟﻌدﯾ د ﻣ ن اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت
ﺷﻛوك ﺣول ﻣدى دﻋم وﻣﺳﺎﻧدة اﻹدارة ﻟﻠﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺟودة أو ﻣوازﻧﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗﺿ ﯾﯾق اﻟﺟ ﺎد ﻹدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﯾث ﻧﺟ د اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن اﻟ ذﯾن ﺣﺿ روا ﺑ راﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻔ ﺎھﯾم اﻟﺟ ودة ﻻ ﯾؤﻣﻧ ون ﺑ ﺎن
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺟﺎدة ﻓﻲ ﺟﮭودھﺎ ،وان إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﻛوﻧﮭﺎ وھ م أو ﺧدﻋ ﺔ أﺧ رى ﺟدﯾ دة
ﻟﻺدارة.
ه -اﻟﺗدرﯾب ﻻ ﯾﺷﻣل اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻋﻧ د ﻣﺳ ﺗوى اﻟﻘﻣ ﺔ أي أن اﻟﺗ درﯾب ﯾﻘﺗﺻ ر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوﯾﺎت اﻟ دﻧﯾﺎ ،ﻓﮭ ذا
ﯾﻌﻧﻲ أن رﺟﺎل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻻ ﯾﺗﻠﻘون اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣطﻠوب ﻟﻘﯾﺎدة ﺟﮭ ود اﻟﺗوﺟﯾ ﮫ واﻟﺗﻐﯾﯾ ر ،وھ ذا اﻟوﺿ ﻊ
ﯾﺛﯾ ر اﻟﺷ ﻛوك ﻷﻧ ﮫ ﯾ وﺣﻲ ﺑ ﺎن اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ ﻣﻣﺛﻠ ﺔ ﻓ ﻲ رﺟ ﺎل اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾ ﺎ ﻟﯾﺳ ت ﺟ ﺎدة ﻧﺣ و ﺗطﺑﯾ ق إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
و -ﻗﺻور اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ :ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ دون أن ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك دورات أﺧرى ﺗﻧﺷﯾطﯾﺔ
وﺗﺄﻛﯾدﯾ ﺔ ،وﻟﻛ ن ﻣ ﺎ ﻧﻼﺣظ ﮫ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ض اﻟﻣﻧظﻣ ﺎت اﻧ ﮫ ﺑﻣﺟ رد أن ﯾﻛﻣ ل اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن اﻟﺑرﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺗ درﯾﺑﻲ ﻻ
ﯾﺳﻣﻌون ﺷﯾﺋﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻋن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺳﻧﺔ أو ﻋدة ﺳﻧوات.
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل:
ﯾﻌد اﻟﺗدرﯾب أﺣد اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛ ز ﻋﻠﯾﮭ ﺎ ﺑرﻧ ﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ،ﻟﺗﻣﻛ ﯾن
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﺣﺳ ﯾن ﺟ ودة اﻟﺧ دﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎت ،وﺗﻣﻛ ﻧﮭم ﻣ ن اﻷداء ﺑﺷ ﻛل ﻣﻣﯾ ز
ﯾﺣد ﻣن اﻷﺧطﺎء وإﻋﺎدة اﻷﻋﻣﺎل وإھدار اﻷﻣوال.
واﻟﺗدرﯾب ھو أھ م وأﻓﺿ ل وﺳ ﯾﻠﺔ ﻣﺗﺎﺣ ﺔ ﻹﻛﺳ ﺎب اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﮭ ﺎرات واﻟﻣﻌ ﺎرف واﻟﺳ ﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ
ﻷداء اﻟﻌﻣل ﺑﺟودة وإﺗﻘﺎن ،وﺗﺟﺎھل اﻟﺗ درﯾب ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﻣﻣﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﻣ ل دون ﻛﻔ ﺎءة أو ﻓﻌﺎﻟﯾ ﺔ ﻣﻣ ﺎ ﯾﺣ د
ﻣن اﻟﺗﺣدﯾث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ اﻷداء.
ﻛﻣﺎ ﯾﻌد اﻟﺗدرﯾب أﻣرا ﺣﯾوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣول ﻣ ن اﻹدارة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ﺔ إﻟ ﻰ إدارة اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﻧظ ر إﻟ ﻰ
اﻟﺗ درﯾب ﻛﻌﻣﻠﯾ ﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ وﺿ رورﯾﺔ ،ﻧﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ن ﺗﻐﯾﯾ ر اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ أو ﺗﻐﯾ ر إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن أي ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﯾﮭ ﺎ أن ﺗﺿ ﻊ اﻟﺗ درﯾب ﻓ ﻲ
ﺳﻠم أوﻟوﯾﺎﺗﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺻل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ﻓﻲ ھذا اﻟﻔﺻل ﺗوﺻﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻣر ﯾﺿﻣن أن
ﯾﺣﺻل اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﮭم ﻣن وﺿﻊ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎرف ﻣوﺿﻊ
اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻣﺳﺗوى اﻷداء ،وﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠوك
اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻸﻓﺿل.و ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗدرﯾب أھﻣﯾﺔ اﻟﺟودة وأدواﺗﮭﺎ وأﺳﺎﻟﯾﺑﮭﺎ واﻟﻣﮭﺎرات واﻟﻘدرات اﻟﻼزﻣﺔ
وأﺳﺎﻟﯾب ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ووﺿﻊ اﻟﻘرارات و ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻷدوات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ وطرق اﻟﻘﯾﺎس".
ﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻛذﻟك ﺗﺑﯾﺎن أھﻣﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل أن اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﯾﺑﻧﻰ
ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﻧﮭﺎ ﻣﻘدار)ﻛﻣﯾﺔ( اﻟﺗدرﯾب ،اﻟﺗدرﯾب داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ ،ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺗدرﯾب ،ﺗوﻗﯾت
وﺗﺳﻠﺳل اﻟﺗدرﯾب ،ﺑﯾﻧﻣﺎ أن اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﯾﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ أي ﯾﺷﻣل اﻹدارة
اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻛ ذﻟك ﺗﺑﯾ ﺎن أھ داف اﻟﺗ درﯾب ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﻣﺛ ل ﻓﯾﻣ ﺎ ﯾﻠ ﻲ :ﺗﺳ ﺎﻋد اﻟﺑ راﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣﺳ ﯾن ﺟ ودة اﻟﻣﻧﺗ وج ،ﺗ درﯾب اﻟﻌ ﺎﻣﻠﯾن اﻟﺟ دد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳ ﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌ ﺔ ﺑﻐﯾ ﺔ
ﻋدم اﻟوﻗوع ﻓﻲ أﺧطﺎء ﺗﻣس ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج ،زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ ﺔ واﻟﻌط ﺎء داﺧ ل اﻟﻣﻧظﻣ ﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ﺑﺗطﺑﯾ ق
اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﺟودة ،ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة ﯾؤدي إﻟﻰ رﺿﺎ ﺟﻣﯾ ﻊ اﻷط راف اﻟﻣﻌﻧﯾ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾ ﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ وﻣ ن أھﻣﮭ م
ﺳوق اﻟﻌﻣل.
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اﻟﺗدرﯾب ﻛﺄداة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ

ﻛﻣﺎ ﺑﯾﻧﺎ أن اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﯾﻣر ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣل ھﻲ :اﻟﺗﺣﻘق ﻣن أن اﻟﺗدرﯾب ھو ﺟزء ﻣن
ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟودة )إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟودة( ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ،ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدرﯾب ،ﺗﺣدﯾد أھداف
اﻟﺗدرﯾب ،ﺗﻧظﯾم اﻟﺗدرﯾب ،ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب.
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ﻣدﺧل:
ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌراض ﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺗدرﯾب ،اﻟﺟودة ،وإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،
وﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎه ﻣن ھذا اﻻﺳﺗﻌراض ھو ﻗﻠﺔ إن ﻟم ﻧﻘل ﻧدرة اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟرﺑط ﺑﯾن اﻟﺗدرﯾب واﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل وﻣﺧﺗﺑر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ.
أﻣﺎ ھذا اﻟﻔﺻل ﻓﺳﯾﻣﺛل ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺗﻲ ﺗم طرﺣﮭﺎ ﻧظرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﯾث
ﺳﻧﻘوم ﺑدراﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﺣث واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد)ﻣﺣﺎور( اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل "اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ" ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ واﺛر ھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ "ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ".
ﯾﺣﺗوي ھذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺑﺎﺣث رﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ:
 ﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ. إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ. -ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔروض.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :ﺗﻘدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة ھﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
) ﻛواﺑل اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻛواﺑل ذات اﻟﺿﻐط اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣﺗوﺳط ،ﻛواﺑل ﻣﻧزﻟﯾﺔ ،واﻟﻛواﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ( ،ﺗﻘدر
طﺎﻗﺗﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن  28600طن ﺳﻧوﯾﺎ ﻣوزﻋﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺟدول رﻗم ) :(17ﺗوزﯾﻊ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ Enicab
ﻧوع اﻟﻛﺎﺑل

ﻣﺎدة اﻟﺻﻧﻊ وﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺧدام

اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟطن

ﻛواﺑل ﻣﻧزﻟﯾﺔ

ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ،ﺗﺻﻧﻊ ﻣن اﻟﻧﺣﺎس

6090

وﺗﻌزل ﺑﻣﺎدة اﻟـPVC :
اﻟﻛواﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

ﯾﺻﻧﻊ ﻣن ﻣﺎدة اﻟﻧﺣﺎس أو اﻷﻟﻣﻧﯾوم وﺗﻌزل
ﺑﻣﺎدة PVCأو  ،PRCأﻣﺎ اﻟﺗﻐﻠﯾف ﻓﺗﻐﻠف

18454

ﺑﻣﺎدة PVC
اﻟﻛواﺑل ذات اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺗوﺳط ﺗﺻﻧﻊ ﻣن ﻣﺎدة اﻟﻧﺣﺎس و اﻷﻟﻣﻧﯾوم وﺗﻌزل
واﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﻛواﺑل اﻟﺗوزﯾﻊ

2201

ﺑﻣﺎدة PRCوﺗﻐﻠف ﺑﻣﺎدة PVC
وھﻲ ﻛواﺑل ﻏﯾر ﻣﻌزوﻟﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻧﻘل

1861

اﻟﻛﮭرﺑﺎء ﻣن ﻣوﻟد ﻵﺧر ،أﻣﺎ ﻣﺎدة اﻟﺻﻧﻊ
ﻓﮭﻲ ﺧﻠﯾط ﻣن اﻷﻟﻣﻧﯾوم و اﻟﻣﻧﻐﻧﯾزﯾوم و
اﻟﺳﯾﻠﺳﯾوم

اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻣﺻدر :اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة  ،Enicabﺟوان 2010 ،
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ﺗﻘﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻏرب اﻟﻣدﯾﻧﺔ ،ﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑـ41.45 :ھﻛﺗﺎرﻣﻧﮭﺎ
29ھﻛﺗﺎرﻣﻐطﺎة ﺗﺷﻣل ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻹدارة ،ورﺷﺎت اﻹﻧﺗﺎج ،اﻟﻣﺧﺎزن ،وﻣوﻗف اﻟﺳﯾﺎرات ،أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
ﻓﮭﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺣرة ،ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟزء ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻛﻣﺧزن إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺎزن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج.ﯾﻘدر رأﺳﻣﺎﻟﮭﺎ
ﺑـ  1.010.000.000دج وﺗﻐطﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ %58ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
ﺗﺄﺳﺳت ﻣؤﺳﺳﺔ  Enicabوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم رﻗم 20/83اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 1983/01/01اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻋﺎدة
ھﯾﻛﻠﺔ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗرﻛﯾب اﻷﺟﮭزة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻣﻘرھﺎ ﻓﻲ
اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ ﺗﻔرع ﻋن ھذه اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺣدة ﺑﺳﻛرة وﺣدﺗﯾن
إﺿﺎﻓﯾﺗﯾن ھﻣﺎ :
 وﺣدة ﺟﺳر ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺳﻼك و اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ذات اﻟﺿﻐطاﻟﻣﻧﺧﻔض واﻟﻣﺗوﺳط ،و ﺗﻘدر طﺎﻗﺗﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑـ  26000طن ﺳﻧوﯾﺎ.
 وﺣدة واد اﻟﺳﻣﺎر ﺑﺎﻟﺣراش واﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟﮭﺎﺗﻔﯾﺔ طﺎﻗﺗﮭﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑـ 55000طن ﺳﻧوﯾﺎ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ووظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ* ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﺷراف واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﯾﺳﮭر ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر
اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن:
ا -ﻣﺳﺎﻋد اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت :ﯾﻘوم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﮭم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﻛذﻟك ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎت ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣوردﯾﮭﺎ أو زﺑﺎﺋﻧﮭﺎ ،وﻛذﻟك
ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻣﺎﻟﮭﺎ.
ب -ﻣﺳﺎﻋد اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺿﻣﺎن اﻟﻧوﻋﯾﺔ :ﻣﮭﻣﺗﮫ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻓق
ﻣﺑﺎدئ ﻧظﺎم اﻟﺟودة ،ﻣﻊ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﯾزو.

*  -اﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )(01
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ج -ﻣﺳﺎﻋد اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺷروع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ :ﺗﺗﻣﺛل ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ
اﻟﻣوردﯾن ﺣول ﺷروط اﻟﺷراء واﻟﻌﻣﻼء ،ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ،ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗوج....اﻟﺦ
د -ﻣﺳﺎﻋد اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل :ﯾﺗﻛﻔل ﺑﻛل ﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻋﻼم واﻹﺷﮭﺎر داﺧل
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﺧﺎرﺟﮭﺎ.
وﺗﻧدرج ﺗﺣت اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺗﺔ ﻣدﯾرﯾﺎت ھﻲ:
 -1ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل :ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺑر اﻟﻣدﯾرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج،
وﺗﺿم اﻟدواﺋر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ھﻲ:
 -1-1داﺋرة إﻧﺗﺎج اﻟﻛواﺑل :وﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺑر اﻟدواﺋر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،ﺣﯾث ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﮭﺎ ﻣن دﺧول اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ آﺧر ﻣرﺣﻠﺔ وھﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻛواﺑل ﻓﻲ
اﻟﺑﻛرات اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ ،وﺗﺿم ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ،ﺗﮭﺗم ﻛل ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻟﻛواﺑل.
 ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺧطﯾط وﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج. ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌزل .PRC ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﻠد واﻟظﻔر. ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌزل واﻟﺗﻐﻠﯾف .PVA ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟﺗﻐﻠﯾف .PVC -2-1داﺋرة إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت :ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺳب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣوﺿوع أي اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ
ﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف ﻣراﺣﻠﮫ ،وﻛذﻟك ﺗﮭﺗم ﺑﺗﻣوﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗزوﯾدھﺎ
ﺑﺎﻟﺧﺷب ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺑﻛرات ،وﺗﺿم ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ:
 ﻣﺻﻠﺣﺔ إﻧﺗﺎج ﺣﺑﯾﺑﺎت .pvc ﻣﺻﻠﺣﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﺑﻛرات واﻻﺳﺗرﺟﺎع. ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﻊ. -3-1داﺋرة اﻟﺗﺧطﯾط :ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻛل ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺗوﻓﯾر اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج.
 -2اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ :وﺗﺿم ﺛﻼث دواﺋر ھﻲ:
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 -1-2داﺋرة اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ :ﺗﺷﻣل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج ،اﻵﻻت اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ،
وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ،وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﯾﯾف ،وﺗﺄﻣﯾن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،وﺗﺷرف ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ:
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺎھﺞ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ. ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ. ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ. ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﺗﺎد اﻟﻧﻘل واﻟﺗﻛﯾﯾف. -2-2داﺋرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ )اﻟﺟودة( :ﺗﻘوم ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺗﺎم اﻟﺻﻧﻊ وﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﮫ
ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ،وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة ،وأﯾﺿﺎ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺗراة ﻣن اﻟداﺧل
واﻟﺧﺎرج ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﯾﮭﺎ ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺷراء ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﮭﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل
وھذا ﻋن طرﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ اﻟﺛﻼث:
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗطوﯾر.
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎﺑر.
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرب.
 -3-2داﺋرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ :ﺗﻘوم ھذه اﻟداﺋرة ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﻛل
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات ،وﺗﺗﻣﺛل ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ.
 -3ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷراء :ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﺳﯾق وﻣراﻗﺑﺔ ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ھذه
اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣدﻣﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﺿم داﺋرة اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺑدورھﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷراء واﻟﻌﺑور. ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧزون ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر. ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺧزون اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ. -4ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ :ﺗﮭﺗم ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻌطﻲ اﻟﺻورة
اﻟواﺿﺣﺔ ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ واﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،وﺗﺿم اﻟدواﺋر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
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 -1-4داﺋرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ :ﺗﮭﺗم ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺻﺎرﯾف واﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ،وﺗﺿم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ.
 -2-4داﺋرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﺗﻘوم ﺑﺗﺧطﯾط اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت.
وﺗﺿم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ.
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
 -5ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل :ﺗﻘوم ﺑﺗﻧظﯾم ﻋﻣل اﻟدواﺋر واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺄھﯾل
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل )اﻟﺗرﻗﯾﺔ ،اﻻﻧﺗﻘﺎء ،اﻟﺗﻛوﯾن (.....،وﻛذﻟك ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل
ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ،وﺗﺗﻛون ﻣن داﺋرة و أرﺑﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ
 -1-5داﺋرة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﺗﻛوﯾن :وﺗﺿم ﻣﺻﻠﺣﺗﯾن:
 ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ. ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻷﻣن :ﺣﯾث ﺗﮭﺗم ﺑوﺿﻊ ﻛل ﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ وﻗﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﻣن اﻷﺧطﺎر واﻟﺳﮭر ﻋﻠﻰ
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺣﯾث ﺗﺳﮭر ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻌﻣﺎل وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ  ،اﻟﻧظﺎﻓﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻷﺛﺎث.
 -6اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ :و ﺗﺗﻛون ﻣن ﺛﻼث دواﺋر وھﻲ:
 -1-6داﺋرة ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ :ﺗﺗﻣﺛل ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣن ورﺷﺎت اﻹﻧﺗﺎج
واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﺧزﯾﻧﮫ وﺗرﺗﯾﺑﮫ و ﺗﺿم ﻣﺻﻠﺣﺗﯾن ھﻣﺎ:
 ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻛواﺑل اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺻﻧﻊ. -ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺳﯾﯾر إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت.
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 -2-6داﺋرة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ :ﺗﻘوم ھذه اﻟداﺋرة ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺗﺎﺑﻌﺔ
وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺷﻛﺎوي واﻗﺗراﺣﺎت ودراﺳﺔ طﻠﺑﯾﺎت اﻟزﺑﺎﺋن
 -3-6داﺋرة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت :ﺗﻘوم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻹﺷﮭﺎر
واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗﺳﻌﯾر...اﻟﺦ

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗدرﯾب واﻟﺟودة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 -1ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة ﺿرورﯾﺎ وﻣﮭﻣﺎ ﻣن أﺟل اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄداء
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
وﺗﮭدف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن وراء إﺧﺿﺎع اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ:
 زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج. ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة. ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﻛل اﻟﻐﯾﺎب واﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﻌﻣل. زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ. اﻟﺣد ﻣن ﺣوادث اﻟﻌﻣل. ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف. ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻷداء.أﻧواع اﻟﺗدرﯾب:
اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧوﻋﯾن:
ﺗدرﯾب ﻗﺑل اﻟﻌﻣل :وذﻟك ﺑﺗدرﯾب ﻋﻣﺎل ﺟدد ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺣﻛﻣوا ﻓﻲ اﻵﻻت ،أو ﻟﻛﻲ ﯾﺗﻌرﻓوا ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ
اﻟﻌﻣل.
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ﺗدرﯾب ﺑﻌد اﻟﻌﻣل)ﺑﻌد اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻌﻣل( :إذا ﻻﺣظت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟدﯾﮫ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻷداء
أو ﻻ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻵﻻت أو ﻻﺣظت ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣوادث اﻟﻌﻣل أو ﻻﺣظت ﺗﺻرﻓﺎت ﺷﺎذة ﻟﻸﻓراد،
ﻛﺎﻟﻐﯾﺎب اﻟﻣﺗﻛرر واﻟﻣﺗﻌﻣد ﻋن اﻟﻌﻣل وﺗﻌﻣد اﻷﺿرار ﺑﺎﻟﻌﻣل و أدواﺗﮫ وﻋدم اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
وﻋدم طﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺷرع ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﺳﻠوك ﺑﻌدة
وﺳﺎﺋل ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗدرﯾب .
ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب ھﻧﺎك ﺛﻼث أﺳﺎﻟﯾب ھﻲ:
 ﺗدرﯾب ﻧظري داﺧﻠﻲ ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣدرﺑﯾن ذوي اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن أو ذوي اﻟﺧﺑرة ﻣناﻟﻣﻌﺎھد اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﻧﻘل واﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗدرﯾب ﻟﮭؤﻻء اﻟﻣدرﺑﯾن
اﻟذﯾن ﯾﻘدﻣون ﻣﺣﺎﺿرات وﻧدوات داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .اﻟﮭدف ﻣن ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ھو أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺟدت
أن ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛون ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﮭﺎ أﻗل ﻣن اﻟﺗدرﯾب اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﯾﺗطﻠب ﻣﺻﺎرﯾف أﻛﺑر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧﻘل
واﻹﯾواء .
 ﺗدرﯾب ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣﯾداﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ آﻻت ﺟدﯾدة. ﺗدرﯾب ﺧﺎرﺟﻲ.ﻣراﺣل اﻟﺗدرﯾب:
ﯾﻣر اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ا -ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ :ﺗﻘوم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺈﺷﻌﺎر ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت أﻓراد ﻛل ﻗﺳم أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب ،ﺣﯾث ﯾﺣدد ﻣﺳؤول ﻛل
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣرؤوﺳﯾﮫ ﻣن اﻟﺗدرﯾب ﺑﻛل ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ودﻗﺔ.
ب -ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ :ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﻘوم ﻣﺻﻣم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻹداري اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﺑﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﺟدﯾد أو إﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﺗدرﯾﺑﻲ ﺳﺎﺑق ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗدة أو راﺟﻌﺔ ﻣن ﻣدرب ﺳﺎﺑق ﻋﯾن ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ .
ﺗﺻﻣم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺑﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ،وﺣﺳب
إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﻗدرات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ﺗﺿم ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻼ ﻣن :ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب،
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ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣزﻣﻊ ﺗدرﯾﺑﯾﮭم ،وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣطﻠوب ،ﻣﺣﺗوى ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣطﻠوب،ﻣﻛﺎن
اﻟﺗدرﯾب ،ﻣدة اﻟﺗدرﯾب.
ج -ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ :ﺗﺄﺗﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ .ﻓﻲ ھذه
اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗم إرﺳﺎل اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑدورھﺎ
ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟدورة اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺗدرﯾب ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗدرﯾب داﺧل
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﮭﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺗدرﯾب وﻛذا ﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ أداء ﻣﺎ ھو ﻣطﻠوب ﻣﻧﮭم ،وﻛذا ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻧﺿﺑﺎطﮭم وﺟدﯾﺗﮭم ﻓﻲ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
د -ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ:
ﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﺗﻘﯾﯾم أﺛﻧﺎء اﻟﺗدرﯾب :ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺋول ﺑﺣﺿور ﺑﻌض أﺟزاء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻣﻼﺣظﺔﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻣﻊ اﻟﻣدرب وﻣدى ﺣﻣﺎﺳﮭم ﻟﻠﺗدرﯾب وﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﻛﺎن واﻷدوات اﻟﻣﺳﺎﻋدة.
 ﺗﻘﯾﯾم ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺗدرﯾب :ﯾﺗم ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻣن ﺣﯾث ﺣﺎﺟﺗﮭم إﻟﻰ اﻟﺗدرﯾبوﻛذﻟك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺗدرﯾب.ﻛﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﻛذﻟك ﯾﺗم ﻣﻌرﻓﺔ رأي
اﻟﻣدرﺑﯾن ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب ،ﺣﺳن اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع
اﻟﺗدرﯾب.
ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ:
 ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺟب أن ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗﻣﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﺣﯾثﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻧﺣو اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب وﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ.
 ﺗﻘﯾﯾم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ واﻟﻣﺗدرﺑﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻻﻧﺗظﺎم واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ. ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻷداء وذﻟك ﺑﻌد ﻣرور ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻌد ﻋودة اﻟﻣﺗدرﺑﯾنﻟﻠﻌﻣل وﻟذﻟك ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷداء ﻟﺗﺣدﯾد أﺛر اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟواﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ.
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 -2ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
ﺗﺳﻌﻰ ﻛل ﻣﻧظﻣﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﺑل اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،ھذا اﻷﻣر ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻧﮭﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﺿﻣن ﺑﮭﺎ ﺟودة ھذه
اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ وﻣﻘﺎﯾﯾس أﺧرى ﺗﺿﻣن ﻟﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
ﻣن أھم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ دوﻟﯾﺔ أﻧﺷﺄﺗﮭﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.
ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑل ھذه اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر أن ﺗﺳﺟل ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻛﺈﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ،iso9000ﻋن
طرﯾق ﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎن وﺗﺄﻛﯾد اﻟظروف ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ أن ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ
اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وأن أداءھﺎ ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ .وﺗرﻛز ھذه اﻟﺷﮭﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم
واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟودة.
ﻣراﺣل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻹﯾزو:
ﺳﻌت ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات دوﻟﯾﺔ ﺗﺛﺑت ﺟودة ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﮭﺎ ،رﻏﺑﺔ
ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وإرﺳﺎء ﻣﺑﺎدئ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إرﺿﺎء زﺑﺎﺋﻧﮭﺎ ،وذﻟك ﻣﺎ
ﺗﺣﻘق ﻓﻌﻼ ﺑﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻹﯾزو.
ﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة
اﻹﯾزو 9002و:9001
ا -ﻣراﺣل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻹﯾزو )9002اﺻدار:(94
ﺑدأت إﺟراءات ﺣﺻول ﻣؤﺳﺳﺔ  Enicabﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻹﯾزو  9002ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟدى اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺟودة
 (Association Française Assurance Qualité) A.F.A.Qاﻟﻣﺎﻧﺣﺔ ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷﮭﺎدات
وذﻟك ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،1998وھذا ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺷﮭدھﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،وإرﺿﺎء ً ﻟﻠزﺑﺎﺋن
اﻟذﯾن ﯾﻔﺿﻠون اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺷﮭﺎدات ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺛﺑت ﺟودة ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﮭﺎ.
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ﺑﻌد ذﻟك ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﺟﮭﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻛوﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وھﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ  serviqualﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر
 ،1998واﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻧظﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ اﻗﺗراح ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻓﯾﻔري
 ،1999ﻟﯾﺗم اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﺎي  1999واﺳﺗﻣر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ دﯾﺳﻣﺑر  ،2000وﻗد ﻗﺳﻣت ﻣدة
اﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻠﻰ  08ﻣراﺣل ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟدوري ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ،وﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن ھذا
اﻟﺗﻛوﯾن  41إطﺎرا ،اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻧﻘل ﻣﻌﺎرﻓﮭم وﻣﮭﺎراﺗﮭم إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ﻗﺎﻣت  A.F.A.Qﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺷﮭﺎدة ،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرار ﻣﻧﺢ
ﺷﮭﺎدة ) (ISO 9002 : Version 1994ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ) (Enicabﻓﻲ  01ﺟوان
.2001
ب -ﻣراﺣل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻹﯾزو )9001اﺻدار:(2000
ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ ) (Enicabﺑﺗﺟدﯾد طﻠب ﺗﻐﯾﯾر ﺷﮭﺎدة اﻹﯾزو ) 9002إﺻدار  (1994ﻓﻲ ﻣﺎي
 ،2003ﺣﯾث ﺗم إدﺧﺎل ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﺎﻻﺗﺻﺎل اﻟداﺧﻠﻲ،
واﻻھﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺎﻟزﺑون ،واﻟﻧظرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت وﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎج ،وﻗد ﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ ھذه
اﻟﺷﮭﺎدة ﻣن طرف  A.F.A.Qﻓﻲ أﻛﺗوﺑر  ،2003ﻟﯾﺗم إﺻدار ﻗرار ﻣﻧﺢ ﺷﮭﺎدة (ISO 9001 :
) Version 2000ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ) (Enicabﻓﻲ  17ﻧوﻓﻣﺑر .2003
ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن طرف ﻣراﻗﺑﯾن داﺧﻠﯾﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﺗﺣت
إﺷراف اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟودة.
 -3واﻗﻊ اﻟﺟودة ﺑﻣﺧﺗﻠف وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:
ﺗﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ أي اﻟﺟودة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ
ووظﺎﺋﻔﮭﺎ ،ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إدﺧﺎل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
ا -وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾن:
ھﻲ أول وظﯾﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺷرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷراء و ﺗﺗﻣﺛل ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ إﻋداد
اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر وﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻣوﯾن وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ .وﺗﺗﻛون وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾن ﻣن ﻋدة ﻧﺷﺎطﺎت أھﻣﮭﺎ اﻟﺷراء ،اﻟﻧﻘل ،اﻟﺗﺧزﯾن واﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ.
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ﺗﺗﻣﺛل آﻟﯾﺎت ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ:
 ﺿﻣﺎن وﺻول اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗراة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد.اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻗﺑل وﺻوﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺧزن وﺑﻌده ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﺟودة اﻹﻧﺗﺎج ﻣنأول ﻣرﺣﻠﺔ دون أي ﺗﺄﺧﯾر.
اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﻣﺧﺎزن ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻣن اﻟﺗﻠف.اﻟﺑﺣث ﻋن أﺣﺳن طرق اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻣﺧزون.اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوردﯾن ﻛل ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣﻊ ﺗرﻛﯾز اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﺣﺳﻧﮭم.ﺿﻣﺎن ﺗزوﯾد اﻟورﺷﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.ب -وظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج:
ﺗﻘوم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺣﺎس ،اﻷﻟﻣﻧﯾوم و PVCو PRCوﻣواد
أﺧرى إﻟﻰ ﻛواﺑل ﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣوﯾل ﻣﺎدة اﻟﺧﺷب إﻟﻰ ﺑﻛرات ﯾﻠف ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟﻛﺎﺑل ﺣﺗﻰ ﯾﺻﺑﺢ ﺟﺎھزا ﻟﻠﺗﺳوﯾق.
ﺗﺗﻣﺛل آﻟﯾﺎت ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ:
إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت طﺑﻘﺎ ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. إرﺿﺎء اﻟزﺑون ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺔ.ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺗزاﻣﻧﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ و اﻟﺑﻌدﯾﺔ.اﺣﺗرام ﻣﺑﺎدئ وأﺳﺎﻟﯾب إدارة اﻟﺟودة اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.ج -وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾق:
ﺗﺷرف اﻟداﺋرة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ھﯾﺋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﮭﺎم ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺳوﯾق ﺣﯾث
ﺗﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻛﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺷﻛﺎوي واﻗﺗراﺣﺎت ودراﺳﺔ طﻠﺑﯾﺎت
اﻟزﺑﺎﺋن.
ﺗﺗﻣﺛل آﻟﯾﺎت ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ:
-اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﻠﺑﯾﺔ رﻏﺑﺎﺗﮭم وﺣﺎﺟﺎﺗﮭم.
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ﻛﺳب زﺑﺎﺋن ﺟدد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﮭﺎ وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرض دوﻟﯾﺔ ووطﻧﯾﺔ.ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.ﺗﻘدﯾم ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻛﺗﺧﻔﯾض اﻷﺳﻌﺎر.د -وظﯾﻔﺔ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر:
ﺗﺷرف داﺋرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﮭﺎم ﻧﺷﺎط اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ھذه
اﻟداﺋرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺟﺎرب ﻣﻔﺎدھﺎ ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗوج وأﺳﺎﻟﯾب إﻧﺗﺎﺟﮫ.
ﺗﺗﻣﺛل آﻟﯾﺎت ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ:
 ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﺧﺎﺑر اﻟﺑﺣث ﻟﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ. اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ إﻧﺗﺎج أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت. اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻓﺣص وﻣﻌﺎﯾرة أﺟﮭزة اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻘﯾﺎس.ه -وظﯾﻔﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ:
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﮭذه اﻟوظﯾﻔﺔ ،اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﻋد ،اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،وﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺗرﻗﯾﺔ ،اﻟﻌطل ،اﻟﺗﻛوﯾن ،اﻷﺟور وﻛذا اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻛذا اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر وﺗوظﯾف
اﻷﻓراد ﺣﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
ﺗﺗﻣﺛل آﻟﯾﺎت ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ:
ﺗﺣﻔﯾز اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.ﺗﺣﺳﯾن ﻗدرات اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.إﻗﻧﺎع اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺿرورة ﺗطوﯾر وﺗﻐﯾﯾر أﺳﻠوب اﻟﻌﻣل ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ وإﺟراءات ﻓﻠﺳﻔﺔإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
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و -وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ:
ﺗﺗﻣﺛل آﻟﯾﺎت ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ:
 ﺗوﻓﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﮭﺎ .اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .ﺗﻛوﯾن إطﺎرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﻐرض ﻣواﻛﺑﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ.
ز -وظﯾﻔﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ:
ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة ﻓﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣرﯾﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ أﻻﺗﮭﺎ وﻣﻌداﺗﮭﺎ ﺑطرﯾﻘﺗﯾن:
ﺻﯾﺎﻧﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ :ﻣن ﺧﻼل اﻛﺗﺷﺎف اﻻﺧطﺎء ﻗﺑل وﻗوﻋﮭﺎ.
ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﻼﺟﯾﺔ :ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻠﯾﺢ اﻻﻻت ﺑﻌد ﺣدوث اﻟﻌطب.
ﺗﺗﻣﺛل آﻟﯾﺎت ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ:
ﺗﻛوﯾن اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن.اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻧظﯾم رﻗﺎﺑﻲ ﻹﺟراءات اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ.زﯾﺎدة ﻋدد اﻷﻓراد اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ.ح -وظﯾﻔﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻷﻣن:
ﺗﻌد وظﯾﻔﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻷﻣن ﻣن أھم اﻟوظﺎﺋف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣرص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ.
ﺗﺗﻣﺛل آﻟﯾﺎت ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﻓﻲ ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ:
ﺣﻔظ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻓراد ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ. -اﺟراء دورات ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ﻻﻋوان اﻻﻣن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺣوادث اﻟﻔﺟﺎﺋﯾﺔ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
 -1ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ:
ﺗم إﺟراء اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة واﻟﺗﻲ ﺗوظف  1029ﻋﺎﻣل* 1ﻣن
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ .وھم ﻣوزﻋﯾن ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟرؤﺳﺎء :ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻹﺷراﻓﯾﺔ)إطﺎر ﻣﺳﯾر ،إطﺎر ﺳﺎﻣﻲ ،إطﺎر ،ﻋون ﺗﺣﻛم(.
اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن :ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ)ﺗﺧﺻﺻﯾﺔ ،ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ،ﻓﻧﯾﺔ ،ﺣرﻓﯾﺔ..... ،اﻟﺦ( ﻣوزﻋﯾن
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻗﺳﺎم وإدارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾظﮭر ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺑﯾن ﺗوزﯾﻊ ﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﻗﺳﺎﻣﮭﺎ وإداراﺗﮭﺎ.
ﺟدول رﻗم) :(18ﺗوزﯾﻊ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺎت
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ إطﺎر

إطﺎر إطﺎر ﻋون

ﻋون

ﺗﺣﻛم

ﺗﻧﻔﯾذ

اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

01

02

02

03

00

08

اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ

00

04

23

90

202

319

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷراء

00

01

02

06

20

29

اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ

01

01

05

10

30

47

اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ

01

00

04

13

07

25

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟوﺳﺎﺋل

01

02

06

25

122

156

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل

01

01

02

101

340

445

اﻟﻣﺟﻣوع

05

11

44

248

721

1029

ﻣﺳﯾر ﺳﺎﻣﻲ

اﻟﻣدﯾرﯾﺔ

اﻟﻣﺻدر :إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة  ، Enicabﺟوان .2010

 -* 1ﻓﻲ ﺟوان . 2010 ،
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ﯾظﮭر ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻘﺳﻣﯾن إﻟﻰ  721ﻣرؤوس ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ وظﺎﺋف
ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %70و 308رﺋﯾس ﯾﻌﻣﻠون ﺑﺎﻟوظﺎﺋف اﻹﺷراﻓﯾﺔ )إطﺎر ﻣﺳﯾر ،إطﺎر ﺳﺎﻣﻲ ،إطﺎر،
ﻋون ﺗﺣﻛم( ﺑﻧﺳﺑﺔ.% 30
وﻗﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﻛون ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﮭﺎ :
 ﻛﺑر ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺗوظف  1029ﻋﺎﻣل. ﺗﻌد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﮭﺗم ﺑﺗدرﯾب ﻋﺎﻣﻠﯾﮭﺎ. أﻧﮭﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻻﯾزو 9002ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  2001و ﺷﮭﺎدة اﻻﯾزو  9001ﻓﻲ ﺳﻧﺔ . 2003
ﺗﻌد ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﺿر ﻣن أﻛﺑر وأﻓﺿل اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ
واﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ ) ﺣﺳب ﻣﺳﯾري اﻟﻣؤﺳﺳﺔ( ﺣﯾث ﺷرﻋت ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ 1999
ﺑﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟودة اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎھﺞ واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ
ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم اﻟﻛﻠﻲ ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ،وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻻﯾزو 9002
ﺳﻧﺔ  ،2001و ﺷﮭﺎدة اﻻﯾزو  9001ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  2003وﻣﺎزاﻟت إﻟﻰ اﻵن ﺗﻛﺛف ﻣﺟﮭوداﺗﮭﺎ ﻣن أﺟل
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻹﺷﮭﺎد وﺗطوﯾر ﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﮭﺎ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻛل اﻟطﻠﺑﯾﺎت.
 -2ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرؤﺳﺎء)اﻟﻣﺷرﻓﯾن( واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددھم 308ﻓرد وﯾرﺟﻊ اﺧﺗﯾﺎر اﻟرؤﺳﺎء ﻟﺗﻣﺛﯾل
ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻛوﻧﮭم أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار ﻓﻲ رﺳم اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﺧﺗﯾﺎر أﺳﻠوب اﻹدارة
اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اطﻼﻋﮭم ودراﯾﺗﮭم ﺑﺎﻷﻣور اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ .وﻗد ﺗم ﺗوزﯾﻊ
اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﻋﻠﯾﮭم وﺗم اﺳﺗرداد 275اﺳﺗﻣﺎرة .و ﺑﻌد ﻓﺣص اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد  15ﻣﻧﮭﺎ ﺑﺳﺑب
ﻋدم ﺟدﯾﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ،وﺑذﻟك ﯾﻛون
ﻣﺟﻣوع اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ  260اﺳﺗﻣﺎرة وھﻲ ﺗﻣﺛل  % 84.41ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻣﺧططﺔ.
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك.
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ﺟدول رﻗم ) :(19ﻋدد وﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻣوزﻋﺔ واﻟﻣﺳﺗردة واﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
اﻟﻌﯾﻧﺔ

اﻻﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻣوزﻋﺔ

اﻟرؤﺳﺎء

308

اﻻﺳﺗﻣﺎرات

اﻻﺳﺗﻣﺎرات

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرات

اﻟﻣﺳﺗردة

اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل

اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل

275

260

%84.41

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
 -1ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:
أ -اﻟﻣﺻﺎدر اﻷوﻟﯾﺔ :ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻛﺄداة رﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺻﻣﻣت ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﮭذا اﻟﻐرض،
ووزﻋت ﻋﻠﻰ  308ﻣﺷرف ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل.
ب - -اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ :ﺣﯾث ﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻟﻠﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺟﻊ ﻣن اﻟﻛﺗب واﻟرﺳﺎﺋل واﻷطروﺣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ و اﻟﻣداﺧﻼت
واﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ
اﻻﻧﺗرﻧت.
 -2أدوات اﻟدراﺳﺔ:
أ -اﻻﺳﺗﻣﺎرة
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺈﻋداد اﺳﺗﻣﺎرة ﻟﻣﻌرﻓﺔ دور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺣﯾث ﻗﺳﻣت اﻻﺳﺗﻣﺎرة إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟزاء
اﻟﺟزء اﻷول :ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن ﻣﺛل :اﻟﻌﻣر ،اﻟﺟﻧس ،اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ،ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ،ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﯾﺗﺿﻣن ﻋﺑﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﯾﻘﯾس ﻛل ﻣﻧﮭﺎ :
ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.
ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
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ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث :ﯾﺗﺿﻣن ﻋﺑﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺑﺣث واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ :
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟزﺑون
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟودة
اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر
اﻟﺗزام اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
وﻗد ﺗﻛوﻧت ھذه اﻷداة ﻣن ﺧﻣس ﻣﺣﺎور ﻗﺳم ﻛل ﻣﻧﮭﺎ إﻟﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﻔﻘرات ﻣرﻗﻣﺔ ﻣن  01إﻟﻰ 42
واﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺒﯿﻦ ﻛﯿﻒ وزﻋﺖ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮات ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﺟدول رﻗم) :(20ﻣﺣﺎور اﻟدراﺳﺔ و أرﻗﺎم ﻓﻘرات ﻛل ﻣﺟﺎل
اﻟرﻗم

اﻟﻣﺣور

أرﻗﺎم اﻟﻔﻘرات

01

ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ.

08 -1

02

ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

14 -09

03

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

20 -15

04

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

28 -21

05

ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

42 -29

اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث
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وﻻﺳﺗطﻼع أراء وﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت  Likertاﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻟﻛل
ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﻣﺎرة واﻟﻣﺗﻛون ﻣن:
5

4

3

2

1

ﻣواﻓق ﺑﺷدة

ﻣواﻓق

ﻣﺣﺎﯾد

ﻏﯾر ﻣواﻓق

ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺑﺷدة

ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ
ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻟذي ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﮫ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ
ﻣن  01اﻟـــــــــــﻰ

اﻟﻣﺳﺗوى
ﻏﯾر ﻣواﻓق ﺑﺷدة

1.79

ﻣن  1.80اﻟـــــــــــﻰ 2.59

ﻏﯾر ﻣواﻓق

ﻣن  2.60اﻟـــــــــــﻰ 3.39

ﻣﺣﺎﯾد

ﻣن  3.40اﻟـــــــــــﻰ 4.19

ﻣواﻓق

ﻣن  4.20اﻟـــــــــــﻰ 05

ﻣواﻓق ﺑﺷدة

ﯾﻼﺣظ أن طول اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ھﻧﺎ ھو  5/4أي  0.80وﻗد ﺣﺳﺑت طول اﻟﻔﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻷرﻗﺎم
اﻟﺧﻣﺳﺔ  1و 2و  3و 4و . 5ﺣﺻرت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ  4ﻣﺳﺎﻓﺎت.
ب -اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ :إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻓﻘد ﻟﺟﺄ اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻣﺛل ﻣدﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وذﻟك ﻗﺻد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أراﺋﮭم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص واﻗﻊ
اﻟﺗدرﯾب واﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺗﮭم.
 -3أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ:
ﺑﻌ د ﺟﻣ ﻊ اﻻﺳ ﺗﻣﺎرات اﻟﺻ ﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠدراﺳ ﺔ ﻗﻣﻧ ﺎ ﺑﺗرﻣﯾ ز ﻋﺑﺎراﺗﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺑﺔ وإدﺧ ﺎل ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮭ ﺎ إﻟ ﻰ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ) SPSSاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ( اﺻدار 17و ﺗ م ﺗطﺑﯾ ق اﻟﻌﻣﻠﯾ ﺎت اﻹﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
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 ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣ ل اﻻرﺗﺑ ﺎط ﺑﯾرﺳ ون ) (Pearson corrélationﻟﻠﺗﺄﻛ د ﻣ ن اﻟﺻ دق اﻟﺑﻧ ﺎﺋﻲ وﺻ دقاﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ.
 ﺗ م اﺳ ﺗﺧدام اﻟﺗﻛ رارات واﻟﻧﺳ ب اﻟﻣﺋوﯾ ﺔ ﻟﻠﺗﻌ رف ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓ راد اﻟﻌﯾﻧ ﺔ ﻋ ن ﺟﻣﯾ ﻊ ﻋﺑ ﺎراتﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ.
 ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ اﻟﻣرﺟﺢ وھو ﻣن ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ. ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻷﺟل ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺷﺗت ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن. ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي )One Way Anova(Fﻟﺑﯾ ﺎن اﻟﻔ روق ﺑ ﯾن اﺳ ﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓ راد اﻟﻌﯾﻧ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾ رات اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾ ﺔ)ﺷﺧﺻ ﯾﺔ(ﻟﮭ م ﻓ ﻲ ﻣﺗﻐﯾ رات
اﻟدراﺳ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯾﺔ ﻟﻠوﺻ ول إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺗﺑﯾﻧ ﮫ ھ ذه اﻟدراﺳ ﺔ ﻣ ن ﻓ روق ذات دﻻﻟ ﺔ إﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧ دﻣﺎ ﯾﻛ ون
اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻣﻛوﻧﺎ ﻣن ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻓﺄﻛﺛر
 ﺗ م اﺳ ﺗﺧدام اﺧﺗﺑ ﺎر ﻟﻠﻌﯾﻧ ﺎت اﻟﻣﺳ ﺗﻘﻠﺔ) .(Independent Sample T-test ) (Tﻟﺑﯾ ﺎن اﻟﻔ روق ﺑ ﯾناﺳﺗﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس
 ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر  Tﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ) (One Sample T-testﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ. ﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة. ﺗ م اﺳ ﺗﺧدام اﺧﺗﺑ ﺎر اﻟﺗوزﯾ ﻊ اﻟطﺑﯾﻌ ﻲ) ((One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testﻟﻣﻌرﻓ ﺔھل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ أم ﻻ
 -4إﺟراءات ﺗطﺑﯾق اﻟدراﺳﺔ:
ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن إدارة ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة ﻷﺟراء ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺑﮭﺎ ،ﻗﻣﻧﺎ
ﺑﺈﻋداد اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗوﻗﻌﻧﺎ اﻧﮫ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ دراﺳﺔ دور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﮭذه اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻣن ﺛم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت.
ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن إﻋداد اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻓﻲ ﺷﻛﻠﮭﺎ اﻷوﻟﻲ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﺑﺎراﺗﮭﺎ وﻣﺧﺗﻠ ف اﻷﺳ ﺋﻠﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺟ ﺎءت ﺑﮭ ﺎ
ﻗررﻧﺎ ﻋرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣ ن اﻟﻣﺣﻛﻣ ﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻ ﯾن ﻟﺗﻘﯾﯾﻣﮭ ﺎ ،وھ ذا ﻣ ﺎ ﺗ م ﻓﻌ ﻼ ﺣﯾ ث ﻗﻣﻧ ﺎ ﺑﺗﻌ دﯾل
ﺑﻌض ﻋﺑﺎرات وأﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة وﻓق اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﮭﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن.
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ﻓﻲ اﻟﺧط وة اﻟﻣواﻟﯾ ﺔ وﻟﻠﺗﺄﻛ د ﻣ ن أن اﻻﺳ ﺗﻣﺎرة ﯾﻣﻛﻧﮭ ﺎ ﻓﻌ ﻼ أن ﺗﻌط ﻰ اﻟﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟ وة ﻗﻣﻧ ﺎ ﺑﺗوزﯾﻌﮭ ﺎ
ﻋﻠ ﻰ ﻋﯾﻧ ﺔ اﺳ ﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻣ ن أﻓ راد ﻣؤﺳﺳ ﺔ ﺻ ﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛواﺑ ل ﻣﻛوﻧ ﺔ ﻣ ن  30ﻣوظ ف وﻣوظﻔ ﺔ وذﻟ ك
ﻟﻔﺣص ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻷداة .وﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻋﺑ ﺎرات اﻻﺳ ﺗﻣﺎرة ﻣﻔﮭوﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣرﺣﻠ ﺔ اﻟﻣواﻟﯾ ﺔ ﻗﻣﻧ ﺎ
ﺑﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددھم  308ﻣوظف وﻣوظﻔﺔ وﻗ د ﻗ ﺎم اﻟﺑﺎﺣ ث ﺑﻣﺗﺎﺑﻌ ﺔ أﻓ راد
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟﺣﺛﮭم ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﻣﺎرة وﻧﻔس اﻟوﻗت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎراﺗﮭم.
أﺧﯾرا ﺗم ﺟﻣ ﻊ اﻻﺳ ﺗﻣﺎرات ﻣ ن أﻓ راد ﻋﯾﻧ ﺔ اﻟدراﺳ ﺔ ﺑﻣﺳ ﺎﻋدة ﺑﻌ ض اﻟﻣ وظﻔﯾن ﻓ ﻲ ﻣؤﺳﺳ ﺔ ﺻ ﻧﺎﻋﺎت
اﻟﻛواﺑل ،ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋ دد اﻻﺳ ﺗﻣﺎرات اﻟﻣﺳ ﺗردة  275اﺳ ﺗﻣﺎرة .و ﺑﻌ د اﻟﻔﺣ ص واﻟﺗ دﻗﯾق ﺗ م اﺳ ﺗﺑﻌﺎد 15
اﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺟدﯾﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺷروط اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ،وﺑ ذﻟك
ﯾﻛ ون ﻣﺟﻣ وع اﻻﺳ ﺗﻣﺎرات اﻟﺻ ﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠدراﺳ ﺔ  260اﺳ ﺗﻣﺎرة وھ ﻲ ﺗﻣﺛ ل  % 84.41ﻣ ن اﻟﻌﯾﻧ ﺔ
اﻟﻣﺧططﺔ .وھو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل  %25.26ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :ﺻدق وﺛﺑﺎت اﻷداة
 -1ﺻدق اﻷداة:
ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻدق اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﻌدة طرق ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ا -ﻋرض اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن:
ﻋرض اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻟﮭم ﺧﺑرة
طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ* ،وطﻠب ﻣﻧﮭم إﺑداء
اﻟرأي ﺣول ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﻣﺎرة .وﺣﺻﻠت اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ اﺗﻔﺎق ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ  %80ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺔ
اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻟﻠﺗطﺑﯾق .وﺑﻌد اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﺟراء ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ طﻠﺑﮭﺎ أﻋﺿﺎء
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ،ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻣن اﺟﻠﮭﺎ .

*ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺎﺗذة اﻟذﯾن ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﮭم ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻧذﻛر :
اﻟﺑروﻓﺳور ﻧزار ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺑرواري ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻟﻣون ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ،ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ،د .أﯾﺎد ﻓﺎﺿل اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ،
أﺳﺗﺎذ إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎرك ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺗرا ،اﻻردن
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ب -اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ :ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺣﺟﻣﮭﺎ 30
ﻣﻔردة وﺑﻌد اﺳﺗرﺟﺎع ھذه اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﺗﺟﺎھﺎت و وأراء أﻓرادھﺎ وﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟدراﺳﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرات واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ودرﺟﺔ وﺿوﺣﮭﺎ وﺳﮭوﻟﺗﮭﺎ.
 -2اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻻﺳﺗﻣﺎرة:
ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺣﺳﺎب اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔﻘرات اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 30
اﺳﺗﻣﺎرة ،وذﻟك ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﻛل ﻓﻘرة واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﮫ ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ
اﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ا -ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
اﻟﺟدول رﻗم) :(21ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻛل ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻷول )ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ( واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻔﻘراﺗﮫ
ﻣﻌﺎﻣل

ﻣﺳﺗوى

اﻟرﻗم

ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ:

اﻻرﺗﺑﺎط

اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
0.000

01

ﺗرﺳﯾﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة

0.919

0.000

02

اﻟدراﺳﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﺳوق ﻣن اﺟل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت

0.835

اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن
03

ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن

0.809

0.001

04

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺷﻛﺎوى اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

0.928

0.000

05

ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر

0.903

0.000

06

ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗطورﯾﮭﺎ وﻓﺣﺻﮭﺎ وﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠﺳوق

0.868

0.000

07

ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ

0.686

0.000

08

إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﮭﺎ

0.729

0.000

اﻹدارة
ﻗﯾﻣﺔ rاﻟﺟد وﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 28واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي0.361
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﯾﺑ ﯾن اﻟﺟ دول اﻟﺳ ﺎﺑق ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑ ﺎط ﺑ ﯾن ﻛ ل ﻓﻘ رة ﻣ ن ﻓﻘ رات اﻟﻣﺣ ور اﻷول )ﺗﺣدﯾ د اﻻﺣﺗﯾﺎﺟ ﺎت
اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ( واﻟدرﺟ ﺔ اﻟﻛﻠﯾ ﺔ ﻟﻔﻘراﺗ ﮫ ،إذ ﯾﺗﺿ ﺢ أن ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑ ﺎط اﻟﻣﺑﯾﻧ ﺔ ﺗﺗ راوح ﻣ ﺎﺑﯾن)0.686
و (0.928وھﻲ داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) 0.05ﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ rاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔr
اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 28واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي ،(0.361وﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻘ رات اﻟﻣﺣ ور
اﻷول ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎﺳﮫ.
ب -ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
اﻟﺟدول رﻗم) :(22ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻛل ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ( واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻔﻘراﺗﮫ
ﻣﺳﺗوى

اﻟرﻗم

ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﮫ دور ﻓﻲ:

ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط

09

ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

0.409

0.000

10

ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﺗوﻗﻌﺎت واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن

0.707

0.000

11

ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف

0.399

0.000

12

ﺗﻘوﯾﺔ ﻓﮭم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺟودة وزﯾﺎدة وﻋﯾﮭم ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر

0.549

0.000

13

ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط وﺣل ﻣﺷﻛﻼت ﻓرق اﻟﻌﻣل

0.383

0.000

14

اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﺟل اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر

0.801

0.000

اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ

ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت
ﻗﯾﻣﺔ rاﻟﺟد وﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 28واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي0.361
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﯾﺑ ﯾن اﻟﺟ دول اﻟﺳ ﺎﺑق ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑ ﺎط ﺑ ﯾن ﻛ ل ﻓﻘ رة ﻣ ن ﻓﻘ رات اﻟﻣﺣ ور اﻟﺛ ﺎﻧﻲ )ﺗﺻ ﻣﯾم اﻟﺑ راﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ(واﻟدرﺟ ﺔ اﻟﻛﻠﯾ ﺔ ﻟﻔﻘراﺗ ﮫ ،إذ ﯾﺗﺿ ﺢ أن ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑ ﺎط اﻟﻣﺑﯾﻧ ﺔ ﺗﺗ راوح ﻣ ﺎﺑﯾن)0.383
و (0.801وھﻲ داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) 0.05ﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ rاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ rاﻟﺟد وﻟﯾﺔ
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اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ  28واﻟﺗﻲ ﺗﺳ ﺎوي ،(0.361وﺑ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑ ر ﻓﻘ رات اﻟﻣﺣ ور اﻟﺛﺎﻧﯾ ﺔ
ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎﺳﮫ.
ج -ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
اﻟﺟدول رﻗم) :(23ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻛل ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث )ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ( واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻔﻘراﺗﮫ
ﻣﻌﺎﻣل

ﻣﺳﺗوى

اﻟرﻗم

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ:

اﻻرﺗﺑﺎط

اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
0.000

15

ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة )ﺳﻣﻌﺔ( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد اﻟزﺑون

0.491

16

اﻟﺗﺧطﯾط واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣن ﺧﻼل إﺷراك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

0.378

0.000

17

ﻣﻧﻊ وﻗوع اﻷﺧطﺎء ﻣن اﺟل اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر

0.373

0.000

18

اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﻓرﯾق ﻋﻣل واﺣد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة

0.396

0.000

19

ﺣث اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺟودة

0.377

0.000

20

ﺷرح وﺗﺑﺳﯾط ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻗﺳﺎم واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت

0.391

0.000

اﻹدارﯾﺔ ﻣن طرف اﻹدارة
ﻗﯾﻣﺔ rاﻟﺟد وﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 28واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي0.361
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﯾﺑ ﯾن اﻟﺟ دول اﻟﺳ ﺎﺑق ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑ ﺎط ﺑ ﯾن ﻛ ل ﻓﻘ رة ﻣ ن ﻓﻘ رات اﻟﻣﺣ ور اﻟﺛﺎﻟ ث )ﺗﻧﻔﯾ ذ اﻟﺑ راﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ( واﻟدرﺟ ﺔ اﻟﻛﻠﯾ ﺔ ﻟﻔﻘراﺗ ﮫ ،إذ ﯾﺗﺿ ﺢ أن ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑ ﺎط اﻟﻣﺑﯾﻧ ﺔ ﺗﺗ راوح ﻣ ﺎﺑﯾن)0.373
و (0.491وھﻲ داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) 0.05ﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ rاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻛﺑر ﻣ ن ﻗﯿﻤ ﺔ rاﻟﺟدوﻟﯾ ﺔ ﻋﻧ د
ﻣﺳ ﺗوى دﻻﻟ ﺔ 0.05ودرﺟ ﺔ ﺣرﯾ ﺔ  28واﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎوي ،(0.361وﺑ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑ ر ﻓﻘ رات اﻟﻣﺣ ور اﻟﺛﺎﻟ ث
ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎﺳﮫ.
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د -ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
اﻟﺟدول رﻗم) :(24ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻛل ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ )ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ( واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻔﻘراﺗﮫ
اﻟرﻗم

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﮫ أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ:

21

ﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻟﺗﻠف

0.480

22

ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣن طرف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة

0.760

0.000

23

ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

0.579

0.000

24

اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر

0.483

0.000

25

اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻷﺧذ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر

0.698

0.000

اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻐرض ﺗدارك اﻷﺧطﺎء وﺗﺻﺣﯾﺣﮭﺎ ﻣن طرف

0.491

0.000

26

اﻹدارة

27

ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن طرف

ﻣﻌﺎﻣل

ﻣﺳﺗوى

اﻻرﺗﺑﺎط

اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
0.000

0.667

0.000

اﻹدارة
28

ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن ﺧﻼل ﺟﮭد ﺷﺎﻣل ﻣن طرف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗﺣﺳﯾن

0.712

0.000

اﻟﺟودة
ﻗﯾﻣﺔ rاﻟﺟد وﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 28واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي0.361
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﯾﺑ ﯾن اﻟﺟ دول اﻟﺳ ﺎﺑق ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑ ﺎط ﺑ ﯾن ﻛ ل ﻓﻘ رة ﻣ ن ﻓﻘ رات اﻟﻣﺣ ور اﻟراﺑ ﻊ )ﺗﻘﯾ ﯾم اﻟﺑ راﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ( واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻔﻘراﺗﮫ ،إذ ﯾﺗﺿﺢ أن ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎﺑﯾن) 0.480و
 (0.760وھﻲ داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) 0.05ﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ rاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ rاﻟﺟدوﻟﯾﺔ
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 28واﻟﺘﻲ ﺗﺳ ﺎوي ،(0.361وﺑ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑ ر ﻓﻘ رات اﻟﻣﺣ ور اﻟﺛﺎﻟ ث
ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎﺳﮫ.
ه  -ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
اﻟﺟدول رﻗم) :(25ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻛل ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس )ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ( واﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻔﻘراﺗﮫ
اﻟرﻗم

ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل:

29

إدراك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة

0.902

30

ﻏرس ﻗﯾم اﻟﺟودة

0.615

0.000

31

ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ

0.819

0.000

32

اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر

0.856

0.000

33

ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

0.721

0.000

34

اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟزﺑﺎﺋن

0.702

0.000

35

إﺟراء ﺑﺣوث ﻟدراﺳﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن

0.737

0.000

36

ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺔ اﻟزﺑون

0.731

0.000

37

ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ

0.727

0.000

38

اﺗﺧﺎذ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘرارات ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ

0.687

0.000

39

أن اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺿرورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة

0.701

0.000

40

دﻋم اﻹدارة ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟودة

0.716

0.000

41

ﺗذﻟﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ

0.584

0.000

42

اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﺄھداف ﻣﺣددة ﺣول اﻟﺟودة ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ

0.567

0.000

ﻗﯾﻣﺔ rاﻟﺟد وﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 28واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي0.361
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS
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ﻣﻌﺎﻣل

ﻣﺳﺗوى

اﻻرﺗﺑﺎط

اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
0.000

اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﯾﺑ ﯾن اﻟﺟ دول اﻟﺳ ﺎﺑق ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑ ﺎط ﺑ ﯾن ﻛ ل ﻓﻘ رة ﻣ ن ﻓﻘ رات اﻟﻣﺣ ور اﻟﺧ ﺎﻣس )ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺟ ودة
اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ(واﻟدرﺟ ﺔ اﻟﻛﻠﯾ ﺔ ﻟﻔﻘراﺗ ﮫ ،إذ ﯾﺗﺿ ﺢ أن ﻣﻌ ﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑ ﺎط اﻟﻣﺑﯾﻧ ﺔ ﺗﺗ راوح ﻣ ﺎﺑﯾن) 0.584و
 (0.902وھﻲ داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ ) 0.05ﺣﯾ ث أن ﻗﯾﻣ ﺔ rاﻟﻣﺣﺳ وﺑﺔ اﻛﺑ ر ﻣ ن ﻗﯾﻣ ﺔ rاﻟﺟدوﻟﯾ ﺔ ﻋﻧ د
ﻣﺳ ﺗوى دﻻﻟ ﺔ 0.05ودرﺟ ﺔ ﺣرﯾ ﺔ  28واﻟﺘ ﻲ ﺗﺳ ﺎوي ،(0.361وﺑ ذﻟك ﺗﻌﺗﺑ ر ﻓﻘ رات اﻟﻣﺣ ور اﻟراﺑ ﻊ
ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﻘﯾﺎﺳﮫ.
 -3اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﺎوراﻻﺳﺗﻣﺎرة:
ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﺎوراﻻﺳﺗﻣﺎرة ،ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻛل ﻣﺣور
ﻣن اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻔﻘرات اﻻﺳﺗﻣﺎرة ،ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
اﻟﺟدول رﻗم) :( 26اﻟﺻدق اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﻣﺎرة
اﻟرﻗم

ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﺣﺎور

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺑﺎط

ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ

01

ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

0.680

0.000

02

ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

0.679

0.000

03

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

0.683

0.000

04

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

0.652

0.000

05

ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

0.740

0.000

ﻗﯾﻣﺔ rاﻟﺟد وﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ودرﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 28واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي0.361
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻣدى ارﺗﺑﺎط ﻛل ﻣﺣور ﻣن اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟدرﺟﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻔﻘرات اﻻﺳﺗﻣﺎرة،
إذ ﺗراوﺣت ﻣﺎﺑﯾن) 0.652و .(0.740وﻧﺧﻠص ﺑذﻟك اﻟﻰ أن ﻣﺣﺗوى ﻛل ﻣﺣور ﻣن ﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﻣﺎرة
ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﮭدف اﻟدراﺳﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  ،0.05ﺣﯾث أن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﻛل ﻣﺣور اﻗل
ﻣن.0.05
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 -4ﻓﺣص ﺛﺑﺎت اﻷداة
ﻗد أﺟرى اﻟﺑﺎﺣث ﺧطوات اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ طرﯾﻘﺔ
أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخCronbach’s Alpha.
ﺟدول رﻗم) :(27ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺑﺎت )طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ(
اﻟﻣﺣور

ﻋﻧوان اﻟﻣﺣور

ﻋدد اﻟﻔﻘرات

ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻟﻠﺛﺑﺎت

اﻷول

ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ

08

0.682

اﻟﺛﺎﻧﻲ

ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ

06

0.683

اﻟﺛﺎﻟث

ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ

06

0.643

اﻟراﺑﻊ

ﺗﻘﯾﯾم ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ

08

0.702

اﻟﺧﺎﻣس

ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

14

0.779

42

0.912

اﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﻣﺻدر :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﻛﻣﺎ ھو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ،ﻓﺎن ﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ ﻟﻠﺛﺑﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗراوح ﻣﺎﺑﯾن
) 0.643و ،(0779وﻗد ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت اﻟﻛﻠﻲ ) ،(0.912وھذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻣﺣﺎور
اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻣرﺗﻔﻊ .وﺗﺷﯾر اﻟﻘﯾم اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول أن اﻷداة ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﺛﺑﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺗﻔﻲ ﺑﺄﻏراض
ھذه اﻟدراﺳﺔ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ واﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت
اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ:
 -1اﻟﺟﻧس:
ﺟدول ) :(28ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﺟﻧس
اﻟﺟﻧس

اﻟﻌدد

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ%

ذﻛور

255

98.08

إﻧﺎث

05

01.92

ﻣﺟﻣوع

260

100

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه ﻧﻼﺣظ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ھم ﻣن اﻟذﻛور واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددھم 255ﺑﻧﺳﺑﺔ  %98.08ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻻﻧﺎث05
ﻓﻘط وھذا راﺟﻊ ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﺳﺎء.
 -2اﻟﻌﻣر:
ﺟدول ) :(29ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻌﻣر
اﻟﻌﻣر

اﻟﻌدد

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ%

25 -20

36

13.8

30 -25

50

19.2

35 -30

117

45

 35ﻓﻣﺎ ﻓوق

57

21.9

اﻟﻣﺟﻣوع

260

100

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS
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ﯾظﮭر ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن  %13.8ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑﻠﻐت أﻋﻣﺎرھم ﻣن 20اﻟﻰ  25ﺳﻧﺔ ،و%19.2
ﻣﻧﮭم ﺗراوﺣت أﻋﻣﺎرھم ﻣن  25اﻟﻰ 30ﺳﻧﺔ ،أﻣﺎ  %45أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻘد ﺗراوﺣت أﻋﻣﺎرھم ﻣن 30اﻟﻰ
 35ﺳﻧﺔ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻓراد واﻟذﯾن ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﮭم %21.9ﻓﻘد زادت أﻋﻣﺎرھم ﻋن  35ﺳﻧﺔ وھذا ﯾﻌﻛس
ﻣدى اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
 -3اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ:
ﺟدول ) :(30ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ

اﻟﻌدد

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ%

اﺑﺗداﺋﻲ

00

00

ﻣﺗوﺳط

43

16.5

ﺛﺎﻧوي

113

43.5

ﺟﺎﻣﻌﻲ

104

40

ﻣﺟﻣوع

260

100

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق أن  %16.5ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻟدﯾﮭم ﻣﺳﺗوى ﻣﺗوﺳط ،وأن  %43.5ﻟدﯾﮭم اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺛﺎﻧوي ،ﻓﻲ ﺣﯾن  %40ﻣﻧﮭم ﻟدﯾﮭم اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.
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 - 4ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ:
ﺟدول ) :(31ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ
ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧوات

اﻟﻌدد

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ%

10 -5

41

15.8

15 -10

149

57.3

 15ﻓﺎ ﻛﺛر

70

26.9

اﻟﻣﺟﻣوع

260

100

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﯾظﮭر ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن  %15.8ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗراوﺣت ﻣدة ﺧدﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن  5إﻟﻰ 10
ﺳﻧوات ،ﻓﻲ ﺣﯾن  %57.3ﻣﻧﮭم ﺗراوﺣت ﻣدة ﺧدﻣﺗﮭم ﻣن 10اﻟﻰ 15ﺳﻧوات ،أﻣﺎ ﻣن ﺗﺟﺎوزت ﻣدة
ﺧدﻣﺗﮭم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ  15ﺳﻧﺔ ﻓﯾﻣﺛﻠون  .%26.9ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن أﻓراد اﻟدراﺳﺔ ﻟﮭم ﺧﺑرة ﻛﺑﯾرة داﺧل
ﻣؤﺳﺳﺔ
 -5اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ:
ﺟدول ) :(32ﺗوزﯾﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺳب اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ

اﻟﻌدد

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ%

إطﺎر ﻣﺳﯾر

10

03.8

إطﺎر ﺳﺎﻣﻲ

03

01.2

إطﺎر

49

18.8

ﻋون ﺗﺣﻛم

198

76.2

اﻟﻣﺟﻣوع

260

100

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS
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ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :إطﺎر ﻣﺳﯾر
ﺑﻧﺳﺑﺔ ،%03.8إطﺎر ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ،%01.2إطﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ ،%18.8ﻋون ﺗﺣﻛم ﺑﻧﺳﺑﺔ%76.2
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟدراﺳﺔ ﺗﺷﻣل ﻛل أﻓراد اﻟدراﺳﺔ
 - 6اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال " ھل ﺣﺿرت ﻋدد دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :ﻧﻌم أم ﻻ ؟" ﺗوﺻﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺟدول ) :(33اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺗﻛرار

اﻟﻧﺳﺑﺔ%

اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻧﻌم

170

65.38

ﻻ

90

34.62

260

100

اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﯾظﮭر ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋددھم  170ﻓردا أي ﺑﻧﺳﺑﺔ %65.38
 -7ﻣﻛﺎن ﺣﺿور اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
وﺑﺈﺟﺎﺑﺔ أوﻻﺋك اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال
اﻟﻣواﻟﻲ "إذا ﻛﺎن ﺟواﺑك ﺑﻧﻌم ﻓﺄﯾن ﺣﺿرت ﺗﻠك اﻟدورات؟" ﺗوﺻﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺟدول ) :(34ﻣﻛﺎن ﺣﺿور اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻛرار

اﻟﻧﺳﺑﺔ%

اﻟﺟواب
ﻓﻲ اﻟداﺧل

110

64.71

ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج

60

35.29

ﻓﻲ اﻟداﺧل و اﻟﺧﺎرج

00

00

170

100

اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS
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ﯾظﮭر ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻣن ﺷﺎرك ﻓﻲ دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎم ﺑذﻟك
داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋددھم  110ﻓردا أي ﺑﻧﺳﺑﺔ % 64.71
 -8ﻋدد اﻟدورات اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋدد اﻟدورات اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺧﺿﻌوا ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﺑراﻣﺞ
طرﺣﻧﺎ اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ " ﻛم ﻛﺎن ﻋدد اﻟدورات" ﻓﻛﺎﻧت اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ
ﺟدول ) :(35ﻋدد اﻟدورات اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺗﻛرار

اﻟﻌﺑﺎرة

اﻟﻧﺳﺑﺔ%

ﻋدد اﻟدورات اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
دورة واﺣدة

80

47.06

دورﺗﺎن

50

29.42

ﺛﻼث دورات

25

14.70

أرﺑﻊ دورات ﻓﺄﻛﺛر

15

08.82

اﻟﻣﺟﻣوع

170

100

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﯾظﮭر ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻌدد اﻟدورات اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺑﯾن أن ﻧﺳﺑﺔ %47.06ﻣن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ دورة واﺣدة و ﻧﺳﺑﺔ%29.42
ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ دورﺗﺎن و  %14.70ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ ﺛﻼث دورات و  %08.82ﺣﺻﻠوا ﻋﻠﻰ رﺑﻊ دورات
ﻓﺄﻛﺛر.
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اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺟﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ
 -1اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ)(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺟري اﺧﺗﺑﺎر ) (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testﻟﻣﻌرﻓﺔ ھل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ أم ﻻ وھو اﺧﺗﺑﺎر ﺿروري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻻن ﻣﻌظم اﻻﺧﺗﺑﺎرات
اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ ﺗﺷﺗرط أن ﯾﻛون ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت طﺑﯾﻌﯾﺎ.
ﺟدول رﻗم) :(36اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ)(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
اﻟﻣﺣور

ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر z

ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ

ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ

2.49

0.540

ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ

2.85

0.080

ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ

2.10

0.241

ﺗﻘﯾﯾم ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ

2.17

0.141

ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

1.88

0.202

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور

1.66

0.791

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أﻋﻼه ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺣﯾث أن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﻛل ﻗﺳم أﻛﺑر ﻣن  0.05وھذا
ﯾدل أن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻲ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﻣﻌﻠﻣﯾﺔ.
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 -2ﺗﺣﻠﯾل وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻘرات اﻟدراﺳﺔ:
 1-2ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻷول ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﺟدول رﻗم) :(37ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻷول )ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ(
ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ

ﻤﻭﺍﻓﻕ

ﻤﺤﺎﻴﺩ

ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ

ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﻣن اﺟل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ

28.8

37.3

18.5

13.1

02.3

100

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

اﻟدراﺳﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﺳوق

75

97

48

34

06

260

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ

51.9

28.1

09.6

06.5

03.8

100

ﻗﻴﻤﺔ T

135

73

25

17

10

260

4.18

02

1.09
61.6

02

%

%

%

%

%

%

3.77

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ

01

ﺗرﺳﯾﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

0.000

اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ:

1.08

06
56.6

0.000

ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت

ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ

رﻗم اﻟﻔﻘرة

ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت

اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن
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61.8

100

54.3

وﺗطورﯾﮭﺎ وﻓﺣﺻﮭﺎ

48.4

32.7

06.9

08.5

03.1

06

260

4.16

1.07

65.5

ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت

127

85

18

22

08

04.2

100

62.4

ﻣﺳﺗﻣر

45.8

38.5

07.3

04.2

05

11

11

260

4.17

1.03

0.000

ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺷﻛل

119

100

19

19.6

11.5

03.8

100

0.000

وﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

29.6

35.4

92

51

30

10

260

3.75

1.11

0.000

04

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺷﻛﺎوى اﻟزﺑﺎﺋن

77

47.7

33.5

10.4

03.1

05.4

100

0.000

03

ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن

124

87

27

08

14

260

4.15

1.08

05

07

03

04
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وﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠﺳوق
07

52.8

ﺑﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل

28.1

38.1

17.3

11.5

05

100

1.14

ﺟﻣﺎﻋﻲ
08

1.01
67.5

طرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

52.3

31.2

09.6

03.1

03.8

100

01

ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ

0.000

إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ

136

81

25

08

10

260

4.25

0.000

ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ

73

99

45

30

13

260

3.73

08

ﺗﺑذﻟﮭﺎ اﻹدارة
ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻷول

4.02

0.60
107.9

0.000

ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﺟد وﻟﯾﺔ ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 259وﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ 0.05ﺗﺳﺎوي1.97
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﻣن ﺧﻼل ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ،
ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻔﻘرات ھذا اﻟﻣﺣور ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن)  3.73و ،(4.25ﻣﻣﺎ ﯾﺑﯾن أن أراء
أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻔﻘرات ﻛﺎﻧت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ.
وﻧﺧرج ﻣن ﺧﻼل ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 -1إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﮭﺎ اﻹدارة"
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 4.25وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.01وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺷدة ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -2إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗرﺳﯾﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 4.18وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري
 ،1.09وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.

227

/

اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

 -3إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 4.17وﺑﺎﻧﺣراف
ﻣﻌﯾﺎري  ،1.03وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -4إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗطورﯾﮭﺎ وﻓﺣﺻﮭﺎ وﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠﺳوق" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط
ﺣﺳﺎﺑﻲ 4.16وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.07وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -5إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 4.15وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري
 ،1.08وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -6إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " اﻟدراﺳﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻠﺳوق ﻣن اﺟل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن"
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 3.77وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.08وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -7إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺷﻛﺎوى اﻟزﺑﺎﺋن وﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط
ﺣﺳﺎﺑﻲ 3.75وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.11وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 - 8إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾر اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺑﻣﺗوﺳط
ﺣﺳﺎﺑﻲ 3.73وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.14وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻷول ﺗﺳﺎوي  4.02و ھو أﻋﻠﻰ ﻣن
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ) ،ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت ﻧﻘطﺔ اﻟﻣﻧﺗﺻف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ) (3ھﻲ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ( ،ﻓﮭو ﯾﻘﻊ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن ﯾواﻓﻘون ﻋﻠﻰ أن
ﻣؤﺳﺳﺗﮭم ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎھم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ.
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 - 2-2ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ:
ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﺟدول رﻗم) :(38ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ(
ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ

ﻤﻭﺍﻓﻕ

ﻤﺤﺎﻴﺩ

ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ

ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

ﺗﺗﻧﺎﺳب وﺗوﻗﻌﺎت واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت

39.2

25.8

14.2

09.2

11.5

100

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ

10

ﻗﻴﻤﺔ T

ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ

102

67

37

24

30

260

3.72

1.37

اﻟزﺑﺎﺋن
50.03

100

46.6

اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﺟل اﻟﺗﺣﺳﯾن

35

37

14.2

06.9

06.2

14

260

3.88

34.4

اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن طرف

91

98

37

18

16

21.2

100
1.15

اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS
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73.45

ﻗﻴﻤﺔ  Tﺍﻟﺠﺩ ﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 0.05ﺘﺴﺎﻭﻱ1.97

0.000

ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ

3.65

0.80

05

03

06

01
54.6

وﺣل ﻣﺷﻛﻼت ﻓرق اﻟﻌﻣل

19.6

23.8

18.8

16.5

13

43

55

260

3.04

1.43

0.000

ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط

51

62

49

10.8

05.8

11.9

100

0.000

وﻋﯾﮭم ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر

33.1

38.5

100

28

15

31

260

3.75

1.3

0.000

12

ﺗﻘوﯾﺔ ﻓﮭم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺟودة وزﯾﺎدة

86

27.3

31.9

23.1

11.9

05.8

100

0.000

11

ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف

71

83

60

31

15

260

3.63

1.17

02

04
43.8

ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

42.3

27.7

15.4

04.2

10.4

100

48.3

09

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ

ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن

110

72

40

11

27

260

3.87

1.29

0.000

%

%

%

%

%

%

0.000

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﻓﻲ:

ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﮫ دور
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ﻣن ﺧﻼل ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼه واﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﻓﻘد
ﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻔﻘرات ھذا اﻟﻣﺣور ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن) 3.88و ،(3.04وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﺑﯾن أن
أراء أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻔﻘرات ﻛﺎﻧت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔﻘرة رﻗم 13اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة.
وﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن اﺟل اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻣﺟﺎﻻت" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 3.88وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.15وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه
رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -2إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط
ﺣﺳﺎﺑﻲ 3.87وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.29وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -3إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗﻘوﯾﺔ ﻓﮭم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺟودة وزﯾﺎدة وﻋﯾﮭم ﺑﺄھﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 3.75وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.3وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -4إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب وﺗوﻗﻌﺎت واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن" اﻟﻣرﺗﺑﺔ
اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 3.72وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.37وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم
ﻟﯾﻛرت.
 - 5إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 3.63وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري
 ،1.17وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
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 - 6إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧطﯾط وﺣل ﻣﺷﻛﻼت ﻓرق اﻟﻌﻣل" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 3.04وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.43وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎد
ﺗﺟﺎه ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ(
ﺗﺳﺎوي  3.65وھﻲ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت ﻧﻘطﺔ اﻟﻣﻧﺗﺻف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ) (3ھﻲ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ .و ﯾﻘﻊ ھذا اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ
أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻣل ﻣﺎ ﺑوﺳﻌﮭﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،وأن ﺗﺻﻣﯾم ھذه اﻟﺑراﻣﺞ ﻟﮫ دور ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
 - 3-2ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
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ﺟدول رﻗم) :(39ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث )ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ(
ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ

ﻤﻭﺍﻓﻕ

ﻤﺤﺎﻴﺩ

ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ

ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ

ﺧﻼل إﺷراك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ

26.9

27.7

20.4

23.1

1.9

100

ﺭﻗﻡ ﺍ ﻟﻔﻘﺭﺓ

16

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

اﻟﺗﺧطﯾط واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣن

70

72

53

60

05

260

3.55

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد اﻟزﺑون

26.5

34.6

20.8

14.6

3.5

100
1.17

ﻗﻴﻤﺔ T

15

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ

ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة )ﺳﻣﻌﺔ(

69

90

54

38

09

260

3.66

1.12

52.6

0.000

%

%

%

%

%

%

48.9

0.000

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﻋﻠﻰ:

ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﯾﺳﺎﻋد

04

05

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
17

ﺣث اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ

104

103

20

15

18

260

ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺟودة

40

39.6

07.7

05.8

06.9

100

ﺷرح وﺗﺑﺳﯾط ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة ﻓﻲ

112

67

35

20

26

260

ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻗﺳﺎم واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت

43.1

25.8

13.5

07.7

10

100

4.00

3.84

1.46

1.32

55.8

46.5

اﻹدارﯾﺔ ﻣن طرف اﻹدارة
ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث

3.63

0.74
78.67

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS
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0.000

ﻗﻴﻤﺔ  Tﺍﻟﺠﺩ ﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 0.05ﺘﺴﺎﻭﻱ1.97

06

01

02
0.000

واﺣد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة

16.9

23.1

14.6

25

20.4

100

0.000

20

اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﻓرﯾق ﻋﻣل

44

60

38

65

53

260

2.91

1.40

33.4

0.000

19

اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر

37.3

33.8

09.6

12.3

06.9

100

94.4

0.000

18

ﻣﻧﻊ وﻗوع اﻷﺧطﺎء ﻣن اﺟل

97

88

25

32

18

260

3.82

1.25
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ﻣن ﺧﻼل ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول أﻋﻼه واﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﻓﻘد ﺗﺑﯾن
أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻔﻘرات ھذا اﻟﻣﺣور ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن) 02.91و ،(04.00ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن أراء أﻓراد
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻔﻘرات اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔﻘرة رﻗم 18اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت اﻵراء ﺣوﻟﮭﺎ ﻣﺣﺎﯾدة.
وﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺣث اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺟودة " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺗوﺳط
ﺣﺳﺎﺑﻲ  4.00وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.46وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -2إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺷرح وﺗﺑﺳﯾط ﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻗﺳﺎم واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣن طرف
اﻹدارة اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  3.84وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.32وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 - 3إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﻣﻧﻊ وﻗوع اﻷﺧطﺎء ﻣن اﺟل اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ
 3.82وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.25وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى
ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -4إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة )ﺳﻣﻌﺔ( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧد اﻟزﺑون " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ
 3.66وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.12وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى
ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -5إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " اﻟﺗﺧطﯾط واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣن ﺧﻼل إﺷراك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  3.55وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.17وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم
ﻟﯾﻛرت.
 - 6إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل ﻓرﯾق ﻋﻣل واﺣد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط
ﺣﺳﺎﺑﻲ  2.91وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.40وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺣﯾﺎد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﺟﺎه ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
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وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث )ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ(
ﺗﺳﺎوي  3.63أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت ﻧﻘطﺔ اﻟﻣﻧﺗﺻف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ) (3ھﻲ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ .وھذا اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ
أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن ﯾﻣﯾﻠون ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﯾد ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
 - 4-2ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﺟدول رﻗم) :(40ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ )ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ(

ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ

ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ

ﻤﻭﺍﻓﻕ

ﻤﺤﺎﻴﺩ

ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

23.8

11.9

16.5

21.2

100

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ

ﻣن طرف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗﺣﺳﯾن

26.5

62

31

43

55

260

3.18

1.51

0.000

22

ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت

69

29.2

34.6

17.7

11.5

06.9

100

49.1

33.9

0.000

21

ﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻟﺗﻠف

76

90

46

30

18

260

3.68

1.20

ﻗﻴﻤﺔ T

%

%

%

%

%

%

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

أھﻣﯾﺔ ﻓﻲ:

ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﮫ

06

08

اﻟﺟودة

اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة

109

82

15

45

29

260

واﻟﺿﻌف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾن

41.9

34.5

09.6

05.8

11.2

100

اﻟﻣﺳﺗﻣر

234

3.87

1.32

0.000

24

اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

46.2

27.2

08.1

10

08.1

100
47.3

0.000

23

ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺟودة

120

72

21

26

21

260

3.94

1.29

49.1

03

04

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر

37.7

33.1

10

09.6

09.6

100

اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻐرض

118

73

29

18

22

260

ﺗدارك اﻷﺧطﺎء وﺗﺻﺣﯾﺣﮭﺎ

45.4

28.1

11.2

06.9

08.5

100

3.95

1.27

0.000

26

اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻷﺧذ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب

98

86

26

25

25

260

3.80

1.30

47

50.2

0.000

25

اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
05

01

ﻣن طرف اﻹدارة

ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭﺎ

38.8

40.8

06.5

03.8

10

100

0.000

27

ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ

101

106

17

10

26

260

3.95

1.23

54.7

01

ﻣن طرف اﻹدارة

ﺟﮭد ﺷﺎﻣل ﻣن طرف

25.4

36.2

18.5

14.6

05.4

100

0.000

28

ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن ﺧﻼل

66

94

48

38

14

260

3.62

1.17

49.8

07

اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة
82.26

ﻗﻴﻤﺔ  Tﺍﻟﺠﺩ ﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 0.05ﺘﺴﺎﻭﻱ1.97
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﻣن ﺧﻼل ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﻓﻘد ﺗﺑﯾن
أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻔﻘرات ھذا اﻟﻣﺣور ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن) 3.18و ،(3.95ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن أراء أﻓراد
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻔﻘرات اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ.
وﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﻐرض ﺗدارك اﻷﺧطﺎء وﺗﺻﺣﯾﺣﮭﺎ ﻣن طرف اﻹدارة " و
اﻟﻔﻘرة " ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺷﺎﻛل وﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﮭﺎ ﻣن طرف اﻹدارة " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  ،3.95وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 1.23و 1.27ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ،وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھﺎﺗﯾن اﻟﻔﻘرﺗﯾن ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.

235

0.000

ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ

3.75

0.73

/
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 -2إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗطﺑﯾق ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  ،3.94وﺑﺎﻧﺣراف
ﻣﻌﯾﺎري  ،1.29وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -3إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  ،3.87وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.32وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم
ﻟﯾﻛرت.
 - 4إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " اﻟﺗﻘﯾﯾم واﻷﺧذ ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ
 ،3.80وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.30وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى
ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 - 5إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻟﺗﻠف" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  ،3.68وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري
 ،1.20وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 - 6إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻣن ﺧﻼل ﺟﮭد ﺷﺎﻣل ﻣن طرف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة " اﻟﻣرﺗﺑﺔ
اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  ،3.62وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.17وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب
ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 - 7إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻠول واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻣن طرف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة" اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  ،3.18وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.51وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ
اﻟﺣﯾﺎد ﺗﺟﺎه ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد ﺣﺳب ﺳﻠم
ﻟﯾﻛرت.
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟراﺑﻊ )ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ(
ﺗﺳﺎوي  3.75ھو أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت ﻧﻘطﺔ اﻟﻣﻧﺗﺻف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾﺎس ) (3ھﻲ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،وھذا اﻟﻣﺗوﺳط ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ
أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن ﯾﻣﯾﻠون ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﻣل ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
وإﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺿرورﯾﺔ وھذا ﺑﮭدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ.
 - 5-2ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺧﺎﻣس ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ:
ﯾﺷﯾر اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ) :(41ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ )ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ(
ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ

ﻤﻭﺍﻓﻕ

ﻤﺤﺎﻴﺩ

ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ

ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ

ﺭﻗﻡ ﺍ ﻟﻔﻘﺭ ﺓ

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
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ﻗﻴﻤﺔ T

40

36.9

07.3

01.9

13.8

100

33

57.73

ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ

104

96

19

05

36

260

3.87

50.44

اﻟﻣﺳﺗﻣر

41.9

34.2

07.3

10

6.5

100

32

55.28

اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺣﺳﯾن

109

89

19

26

17

260

3.95

1.22

52.28

اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ

24.6

38.8

20.4

13.1

03.1

100

1.34

46.72

31

ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺗوج أو

64

101

53

34

08

260

3.69

1.08

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ

47.3

23.8

13.8

07.3

07.7

100

0.000

30

ﻏرس ﻗﯾم اﻟﺟودة

123

62

36

19

20

260

3.96

1.26

0.000

اﻟﺟودة

41.2

42.7

05.8

2.31

08.1

100

29

0.000

إدراك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻣﻔﮭوم

107

111

15

06

21

260

4.07

1.13

0.000

%

%

%

%

%

%

0.000

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل:

ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﯾﺗم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ

04

05

11

06

07

اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

57.82
51.72

دون ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة ﻣن طرف

50.8

27.7

06.9

09.2

05.4

100

45.82

41

ﺗذﻟﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺣول

132

72

18

24

14

260

4.09

51.59

48.5

30.8

09.6

03.1

08.1

100

35.36

40

دﻋم اﻹدارة ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟودة

126

80

25

08

21

260

4.08

34.93

أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة

21.5

27.5

13.1

18.1

19.6

100

39

1.19

55.09

أن اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺿرورة

56

72

34

47

51

260

3.13

1.45

1.19

55.22

ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ

24.6

26.5

13.5

16.2

19.2

100

0.000

38

اﺗﺧﺎذ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘرارات

64

69

35

42

50

260

3.21

1.46

0.000

25.8

37.7

19.6

11.2

05.8

100

260

3.67

1.15

0.000

37

ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ

67

98

51

29

15

10

100

0.000

37.7

31.9

09.6

10.8

28

26

260

3.77

1.32

0.000

36

ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺔ اﻟزﺑون

98

83

25

16.5

15.8

03.1

100

0.000

اﻟزﺑﺎﺋن

36.2

28.5

74

43

41

08

260

3.79

1.18

0.000

35

إﺟراء ﺑﺣوث ﻟدراﺳﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت

94

30

36.5

17.3

15.4

08

100

0.000

34

اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟزﺑﺎﺋن

78

95

45

40

02

260

3.80

1.06

08

09

10

12

13

14

03

02

اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ
58.96

ﻣﺣددة ﺣول اﻟﺟودة ﻣن طرف

53.5

28.8

08.1

02.7

06.9

100

0.000

42

اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﺄھداف

139

75

21

07

18

260

4.19

1.45

01

اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ

اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

238

99.25

ﻗﻴﻤﺔ  Tﺍﻟﺠﺩ ﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 0.05ﺘﺴﺎﻭﻱ1.97

0.000

ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ

3.80

0.62

/

اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﻣن ﺧﻼل ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻓﻘد ﺗﺑﯾن
أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻔﻘرات ھذا اﻟﻣﺣور ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن) 3.21و ،(4.19ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن أراء أﻓراد
اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﻔﻘرات اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔﻘرات رﻗم 38ورﻗم 39ﺟﺎءت ﻣﺣﺎﯾدة.
وﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 -1إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " اﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﺄھداف ﻣﺣددة ﺣول اﻟﺟودة ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ "
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  4.19وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.45وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ أﻗﺻﻰ ﯾﺳﺎر اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -2إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗذﻟﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻌﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة ﻣن طرف اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ "
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  4.09وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.19وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﺗﺟﺎه رأي
اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 - 3إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " دﻋم اﻹدارة ﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺟودة " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  4.08وﺑﺎﻧﺣراف
ﻣﻌﯾﺎري  ،1.19وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -4إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " إدراك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺟودة " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 4.07
وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.13وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه
اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 - 5إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﻏرس ﻗﯾم اﻟﺟودة " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  3.96وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري
 ،1.26وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
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 -6إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 3.95
وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.22وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه
اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 -7إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  3.87وﺑﺎﻧﺣراف
ﻣﻌﯾﺎري  ،1.34وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت.
 -8إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟزﺑﺎﺋن " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  3.80وﺑﺎﻧﺣراف
ﻣﻌﯾﺎري  ،1.06وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت.
 - 9إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " إﺟراء ﺑﺣوث ﻟدراﺳﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 3.79
وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.18وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه
اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 - 10إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺔ اﻟزﺑون " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  3.77وﺑﺎﻧﺣراف
ﻣﻌﯾﺎري  ،1.32وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 - 11إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﺑﻣﺗوﺳط
ﺣﺳﺎﺑﻲ  3.69وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.08وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 - 12إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺷر ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 3.67
وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.15وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺟﺎه رأي اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن إﻟﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺗوى ھذه
اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
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 - 13إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " اﺗﺧﺎذ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘرارات ﺑﺷﻛل ﺟﻣﺎﻋﻲ " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ
 3.21وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.46وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺣﯾﺎد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﺟﺎه ﻣﺣﺗوى ھذه اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
 - 14إﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة " أن اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺿرورة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة " اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷر
ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ  3.13وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري  ،1.45وھو ﻣﺎ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺣﯾﺎد اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﺗﺟﺎه ﻣﺣﺗوى ھذه
اﻟﻔﻘرة ﺣﯾث ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾﺎد ﺣﺳب ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت.
وﺑﺻ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﯾﺗﺑ ﯾن أن اﻟﻣﺗوﺳ ط اﻟﺣﺎﺳ ﺑﻲ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ ﻓﻘ رات اﻟﻣﺣ ور اﻟﺧ ﺎﻣس )ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ(
ﺗﺳﺎوي  3.80وھﻲ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت ﻧﻘطﺔ اﻟﻣﻧﺗﺻف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﯾ ﺎس ) (3ھ ﻲ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ ،و ﯾﻘﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻔﻘ رات ھ ذا اﻟﻣﺣ ور ﻓ ﻲ اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘ ﺔ ﺣﺳ ب
ﺳﻠم ﻟﯾﻛرت ﻣﻣﺎ ﯾ دل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻣﺳﺗﻘﺻ ﯾن ﯾواﻓﻘ ون ﻋﻠ ﻰ أن اﻹدارة ﺗﻌﻣ ل ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗم اﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر  Tﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة )(One Sample T-test
واﻟﺗﻲ ﻋﻧدھﺎ ﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ) (Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ،
وﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ) (Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ.
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ:
ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل
اﻟدراﺳﺔ.
ﻻﺧﺗﺑﺎر ھذه اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﺧﺗﺑر أوﻻ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧﮭﺎ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ:
ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  Tﻟﻠﻌﯿﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

اﻟﺟدول رﻗم) :(42ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  Tﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة )(One Sample T-test
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾر

ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺗوﺳط

اﻻﻧﺣراف

ﻗﯾﻣﺔT

ﻣﺳﺗوى

اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

اﻟﻣﻌﯾﺎري

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

دﻻﻟﺔ

4.02

0.60

107.9

0.000

ﻗﯾﻣﺔ Tﺍﻟﺠﺩ ﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 0.05ﺘﺴﺎﻭﻱ1.97
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم)(37

ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻷول ﯾﺳﺎوي  4.02وھو
أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟذي ﯾﺳﺎوي) (3ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أﻋﻼه و أن ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ واﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺎوي  107.9أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259وﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  ،0.05وأن
ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﯾﺳﺎوي  0.000وھو أﻗل ﻣن  . 0.05وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
رﻓض  ،H0أي رﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0وﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ. H1
وھذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗوﺟد ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:
ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  Tﻟﻠﻌﯿﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

اﻟﺟدول رﻗم) :(43ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  Tﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة )(One Sample T-test
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾر

ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﻣﺳﺗوى

اﻟﻣﺗوﺳط

اﻻﻧﺣراف

ﻗﯾﻣﺔT

اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

اﻟﻣﻌﯾﺎري

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

دﻻﻟﺔ

3.65

0.80

73.45

0.000

ﻗﯾﻣﺔ Tﺍﻟﺠﺩ ﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 0.05ﺘﺴﺎﻭﻱ1.97
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم)(38

ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺳﺎوي  3.65وھو
أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟذي ﯾﺳﺎوي) .(3ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن ﻗﯾﻣﺔ Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺎوي  73.45أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259وﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  ،0.05ﻛﻣﺎ أن
ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﯾﺳﺎوي  0.000وھو أﻗل ﻣن .0.05وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ رﻓض
 ،H0أي رﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0وﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ. H1وھذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗوﺟد ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ
ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل
اﻟدراﺳﺔ.
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ:
ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  Tﻟﻠﻌﯿﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

اﻟﺟدول رﻗم) :(44ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  Tﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة )(One Sample T-test
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾر

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺗوﺳط

اﻻﻧﺣراف

ﻗﯾﻣﺔT

ﻣﺳﺗوى

اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

اﻟﻣﻌﯾﺎري

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

دﻻﻟﺔ

3.63

0.74

78.67

0.000

ﻗﯾﻣﺔ Tﺍﻟﺠﺩ ﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 0.05ﺘﺴﺎﻭﻱ1.97
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم)(39

ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﺳﺎوي  3.63وھو
أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟذي ﯾﺳﺎوي) .(3ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن ﻗﯾﻣﺔ Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺎوي 78.67أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259وﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  ،0.05ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺗوى
اﻟدﻻﻟﺔ ﯾﺳﺎوي  0.000وھو أﻗل ﻣن .0.05وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ رﻓض ،H0
أي رﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0وﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ . H1وھذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗوﺟد ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ
ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ:
ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  Tﻟﻠﻌﯿﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

اﻟﺟدول رﻗم) :(45ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  Tﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة )(One Sample T-test
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾر

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺗوﺳط

اﻻﻧﺣراف

ﻗﯾﻣﺔT

ﻣﺳﺗوى

اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

اﻟﻣﻌﯾﺎري

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

دﻻﻟﺔ

3.75

0.73

82.26

0.000

ﻗﯾﻣﺔ Tﺍﻟﺠﺩ ﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 0.05ﺘﺴﺎﻭﻱ1.97
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم)(40

ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘرات اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث ﯾﺳﺎوي  3.75وھو
أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ اﻟذي ﯾﺳﺎوي) .(3ﻛﻣﺎ ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن ﻗﯾﻣﺔ Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺎوي  82.26أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259وﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ  ،0.05ﻛﻣﺎ أن
ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﯾﺳﺎوي  0.000وھو أﻗل ﻣن .0.05وھذا ﯾﻌﻧﻲ أن  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ وﻗﻌت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ رﻓض
 ،H0أي رﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0وﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ. H1وھذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗوﺟد ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ
ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  Tﻟﻠﻌﯿﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
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اﻟﺟدول رﻗم) :(46ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  Tﻟﻠﻌﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة )(One Sample T-test
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺗﻐﯾر

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور

اﻟﻣﺗوﺳط

اﻻﻧﺣراف

ﻗﯾﻣﺔT

ﻣﺳﺗوى

اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

اﻟﻣﻌﯾﺎري

اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ

دﻻﻟﺔ

3.77

0.53

105.07

0.000

ﻗﯾﻣﺔ Tﺍﻟﺠﺩ ﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 0.05ﺘﺴﺎﻭﻱ1.97
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور ﯾﺳﺎوي  3.77و ھو أﻋﻠﻰ ﻣن
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺗوﻗﻊ واﻟذي ﯾﺳﺎوي) (3ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أن ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي
 105.07أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﻴﺔ 259وﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ،0.05ﻛﻣﺎ أن ﻣﺳﺗوى
اﻟدﻻﻟﺔ ﯾﺳﺎوي  0.000وھو أﻗل ﻣن 0.05
وﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻘودﻧﺎ إﻟﻰ رﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0وﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ H1ﺣﯾث  Tﻣﺣﺳوﺑﺔ وﻗﻌت
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ رﻓض  ،H0وھذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ ﺗوﺟد ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
وﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ:
ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻛل ﻣن
ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ،اﻟﻌﻣر ،اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ،اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ،ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﻣﺎرة
اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
وﯾﺗﻔرع ﻋن ھذه اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
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اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
ﻻﺧﺗﺑﺎر ھذه اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗم إﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر (Independent Samples T-test) T
واﻟذي ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ) (Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ،
وﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ) (Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ.
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر T

)(Independent Samples T-test

ﺟدول رﻗم) :(47اﻟﻔروق ﻓﻲ أراء اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎور
اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل
اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺣور

اﻟﺟﻧس

اﻟﻌدد

ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ذﻛر
أﻧﺛﻰ
ذﻛر
أﻧﺛﻰ
ذﻛر
أﻧﺛﻰ
ذﻛر
أﻧﺛﻰ
ذﻛر
أﻧﺛﻰ
ذﻛر
أﻧﺛﻰ

255
05
255
05
255
05
255
05
255
05
255
05

ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور

اﻟﻣﺗوﺳط

اﻻﻧﺣراف

ﻗﯾﻣﺔ

ﻣﺳﺗوى

اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ

اﻟﻣﻌﯾﺎري

T

اﻟدﻻﻟﺔ

4.01
4.32
3.68
1.93
361
4.43
3.72
4.75
3.78
4.71
3.76
4.03

0.60
0.16
0.77
0.14
0.74
0.36
0.72
0.00
0.61
0.00
0.58
0.09

0.813

0.149

1.208

0.055

1.330

0.053

0.570

0.334

0.331

0.222

0.902

0.965

ﻗﯿﻤﺔ Tاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 258وﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ 0.05ﺗﺳﺎوي1.97
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

247

اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺣور أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣ ﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎوي1.97
ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ) (258وﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  ،0.05ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻗﯾﻣﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺣ ﺎور ﺗﺳ ﺎوي
 0.902وھ ﻲ أﻗ ل ﻣ ن ﻗﯾﻣ ﺔ  Tاﻟﺟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎوي 1.97ﻋﻧ د درﺟ ﺔ ﺣرﯾ ﺔ) (258وﻣﺳ ﺗوى دﻻﻟ ﺔ
 ،0.05وﻛ ذﻟك ﺑﻠﻐ ت ﻗﯾﻣ ﺔ ﻣﺳ ﺗوى اﻟدﻻﻟ ﺔ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺣ ﺎور  0.965وھ ﻲ أﻛﺑ ر ﻣ ن  ،0.05ﻣﻣ ﺎ ﯾﻌﻧ ﻲ
ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0أي ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ﺑﯾن إﺟﺎﺑ ﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن ﺗﻌزى ﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧس ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣ ﺎور اﻻﺳ ﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳ ﺔ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ دور اﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
وھذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟود رؤﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﺣدﯾد و ﺗﺻﻣﯾم و ﺗﻧﻔﯾذ و ﺗﻘﯾﯾم
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﮭﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت أﺟﻧﺎﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي
One Way Anova
واﻟﺬي ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻘﺑل اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ) (Fاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻗل ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ،
وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور اﻛﺑر ﻣن  ،0.05وﻧرﻓض اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0إذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ )(F
اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ .وﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور اﻗل ﻣن 0.05
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي
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ﺟدول رﻗم) :(48اﻟﻔروق ﻓﻲ أراء اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﻣر ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎور
اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل
ﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺣﺎور

ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور

ﻣﺟﻣوع

درﺟﺔ

ﻣﺗوﺳط

ﻗﯾﻣﺔ

ﻣﺳﺗوى

ﻣﺻدر اﻟﺗﺑﺎﯾن

اﻟﻣرﺑﻌﺎت

اﻟﺣرﯾﺔ

اﻟﻣرﺑﻌﺎت

F

اﻟدﻻﻟﺔ

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

2.397

3

0.799

2.125

0.098

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

96.248

256

0.376

اﻟﻣﺟﻣوع

98.644

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

1.869

3

0.623

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

114.259

256

0.446

اﻟﻣﺟﻣوع

116.128

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

1.088

3

0.363

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

110.104

256

0.430

اﻟﻣﺟﻣوع

111.192

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

4.798

3

1.599

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

287.523

256

1.123

اﻟﻣﺟﻣوع

292.322

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

2.503

3

0.834

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

287.409

256

1.123

اﻟﻣﺟﻣوع

289.913

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

1.423

3

0.474

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

123.966

256

0.484

اﻟﻣﺟﻣوع

125.389

259

ﻗﯾﻣﺔ Fاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد درﺟﺗﻲ ﺣرﯾﺔ) (256،3وﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  0.05ﺗﺳﺎوي 2.68
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS

249

1.396

0.843

1.424

0.743

0.980

0.245

0.471

0.236

0.527

0.403

اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن ﻗﯾﻣﺔ  Fاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺣور أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ  Fاﻟﺟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎوي2.68
ﻋﻧد درﺟﺗﻲ ﺣرﯾﺔ) (256،3وﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  ،0.05ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻗﯾﻣﺔ  Fاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺣ ﺎور ﺗﺳ ﺎوي 0.980وھ ﻲ أﻗ ل ﻣ ن ﻗﯾﻣ ﺔ  Fاﻟﺟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎوي 2.68ﻋﻧ د درﺟﺗ ﻲ
ﺣرﯾﺔ) (256،3وﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  ،0.05وﻛذﻟك ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺣ ﺎور  0.403وھ ﻲ
أﻛﺑ ر ﻣ ن  ،0.05ﻣﻣ ﺎ ﯾﻌﻧ ﻲ ﻗﺑ ول اﻟﻔرﺿ ﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾ ﺔ  H0أي ﻻ ﺗوﺟ د ﻓ روق ذات دﻻﻟ ﺔ إﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧ د
ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ﺑﯾن إﺟﺎﺑ ﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻ ﯾن ﺗﻌ زى ﻟﻣﺗﻐﯾ ر اﻟﻌﻣ ر ،ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻣﺣ ﺎور اﻻﺳ ﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳ ﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
وھذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟ ود رؤﯾ ﺔ ﻣﺗﺷ ﺎﺑﮭﺔ ﻷﻓ راد ﻋﯾﻧ ﺔ اﻟدراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﯾﺧ ص ﺗﺣدﯾ د و ﺗﺻ ﻣﯾم و ﺗﻧﻔﯾ ذ و ﺗﻘﯾ ﯾم
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﮭﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت أﻋﻣﺎرھم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﺟدول رﻗم) :(49اﻟﻔروق ﻓﻲ أراء اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
اﻟﻣﺣﺎور

ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور

ﻣﺻدر اﻟﺗﺑﺎﯾن

ﻣﺟﻣوع

درﺟﺔ

ﻣﺗوﺳط

ﻗﯾﻣﺔ

ﻣﺳﺗوى

اﻟﻣرﺑﻌﺎت

اﻟﺣرﯾﺔ

اﻟﻣرﺑﻌﺎت

F

اﻟدﻻﻟﺔ

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

1.633

3

0.544

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

97.012

256

0.379

اﻟﻣﺟﻣوع

98.644

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

1.863

3

0.621

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

114.265

256

0.446

اﻟﻣﺟﻣوع

116.128

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

2.129

3

0.710

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

109.063

256

0.426

اﻟﻣﺟﻣوع

111.192

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

9.061

3

3.020

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

283.261

256

1.106

اﻟﻣﺟﻣوع

292.322

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

4.769

3

1.590

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

285.144

256

1.114

اﻟﻣﺟﻣوع

289.913

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

3.002

3

1.001

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

122.386

256

0.478

اﻟﻣﺟﻣوع

125.389

259

ﻗﯾﻣﺔ Fاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد درﺟﺗﻲ ﺣرﯾﺔ) (256،3وﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  0.05ﺗﺳﺎوي 2.68
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS
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1.436

1.391

1.666

2.130

1.427

2.093

0.233

0.246

0.175

0.054

0.235

0.102

اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن ﻗﯾﻣﺔ  Fاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺣور أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ  Fاﻟﺟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎوي2.68
ﻋﻧ د درﺟﺗ ﻲ ﺣرﯾ ﺔ) (256،3وﻣﺳ ﺗوى دﻻﻟ ﺔ  ،0.05ﻛﻣ ﺎ ﯾﺗﺑ ﯾن أن ﻗﯾﻣ ﺔ  Fاﻟﻣﺣﺳ وﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺣ ﺎور
ﺗﺳﺎوي 2.093وھﻲ أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ  Fاﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوي 2.68ﻋﻧد درﺟﺗ ﻲ ﺣرﯾ ﺔ) (256،3وﻣﺳ ﺗوى
دﻻﻟ ﺔ  ،0.05وﻛ ذﻟك ﺑﻠﻐ ت ﻗﯾﻣ ﺔ ﻣﺳ ﺗوى اﻟدﻻﻟ ﺔ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺣ ﺎور  0.102وھ ﻲ أﻛﺑ ر ﻣ ن  ،0.05ﻣﻣ ﺎ
ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0أي ﻻ ﺗوﺟد ﻓ روق ذات دﻻﻟ ﺔ إﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧ د ﻣﺳ ﺗوى دﻻﻟ ﺔ 0.05ﺑ ﯾن
إﺟﺎﺑ ﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻ ﯾن واﻟﺗ ﻲ ﺗﻌ زى إﻟ ﻰ اﻟدرﺟ ﺔ اﻟوظﯾﻔﯾ ﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻣﺣ ﺎور اﻻﺳ ﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳ ﺔ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ
ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
وھذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟود رؤﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ﯾن ﺗﺣدﯾ د و ﺗﺻ ﻣﯾم و ﺗﻧﻔﯾ ذ و ﺗﻘﯾ ﯾم
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﮭﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت درﺟﺔ وظﯾﻔﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ :ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن ﺗﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﺟدول رﻗم) :(50اﻟﻔروق ﻓﻲ أراء اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
ﻣﺻدر اﻟﺗﺑﺎﯾن

اﻟﻣﺣﺎور

ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور

ﻣﺟﻣوع

درﺟﺔ

ﻣﺗوﺳط

ﻗﯾﻣﺔ

ﻣﺳﺗوى

اﻟﻣرﺑﻌﺎت

اﻟﺣرﯾﺔ

اﻟﻣرﺑﻌﺎت

F

اﻟدﻻﻟﺔ

1.898

0.152

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

1.436

2

0. 718

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

97.208

257

0.378

اﻟﻣﺟﻣوع

98.644

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

1.614

2

0.807

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

114.514

257

0.446

اﻟﻣﺟﻣوع

116.128

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

1.963

2

0.982

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

109.229

257

0.425

اﻟﻣﺟﻣوع

111.192

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

4.722

2

2.361

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

287.599

257

1.119

اﻟﻣﺟﻣوع

292.322

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

2.428

2

1.214

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

287.484

257

1.119

اﻟﻣﺟﻣوع

289.913

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

2.070

2

1.035

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

123.318

257

0.480

اﻟﻣﺟﻣوع

125.389

259

ﻗﯾﻣﺔ Fاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد درﺟﺗﻲ ﺣرﯾﺔ) (257،2وﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  0.05ﺗﺳﺎوي 3.07
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS
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1.811

2.309

2.110

1.085

2.157

0.166

0.101

0.123

0.339

0.118

اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن ﻗﯾﻣﺔ  Fاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺣور أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ  Fاﻟﺟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎوي3.07
ﻋﻧ د درﺟﺗ ﻲ ﺣرﯾ ﺔ) (257،2وﻣﺳ ﺗوى دﻻﻟ ﺔ  ،0.05ﻛﻣ ﺎ ﯾﺗﺑ ﯾن أن ﻗﯾﻣ ﺔ  Fاﻟﻣﺣﺳ وﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺣ ﺎور
ﺗﺳ ﺎوي  2.157و ھ ﻲ أﻗ ل ﻣ ن ﻗﯾﻣ ﺔ  Fاﻟﺟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎوي 3.07ﻋﻧ د درﺟﺗ ﻲ ﺣرﯾ ﺔ)(257،2
وﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  ،0.05وﻛذﻟك ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎور  0.118وھﻲ أﻛﺑر ﻣن ،0.05
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾﺔ  H0أي ﻻ ﺗوﺟ د ﻓ روق ذات دﻻﻟ ﺔ إﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧ د ﻣﺳ ﺗوى دﻻﻟ ﺔ0.05
ﺑ ﯾن إﺟﺎﺑ ﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻ ﯾن واﻟﺗ ﻲ ﺗﻌ زى إﻟ ﻰ اﻟﻣﺳ ﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ ﻲ ،ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻣﺣ ﺎور اﻻﺳ ﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳ ﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
وھذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟود رؤﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ﯾن ﺗﺣدﯾ د و ﺗﺻ ﻣﯾم و ﺗﻧﻔﯾ ذ و ﺗﻘﯾ ﯾم
اﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ ،و ﺗﺣﻘﯾ ق اﻟﺟ ودة اﻟﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﮭﻣ ﺎ اﺧﺗﻠﻔ ت ﻣﺳ ﺗوﯾﺎﺗﮭم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻣﺣ ل
اﻟدراﺳﺔ.
اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ 0.05ﺑﯾن إﺟﺎﺑﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎور اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي.
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﺟدول رﻗم) :(51اﻟﻔروق ﻓﻲ أراء اﻟﻣﺳﺗﻘﺻﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻌزى إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾر ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﺎور
اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل
اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﺣﺎور

ﻣﺻدر اﻟﺗﺑﺎﯾن

ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ

ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﺎور

ﻣﺟﻣوع

درﺟﺔ

ﻣﺗوﺳط

ﻗﯾﻣﺔ

ﻣﺳﺗوى

اﻟﻣرﺑﻌﺎت

اﻟﺣرﯾﺔ

اﻟﻣرﺑﻌﺎت

F

اﻟدﻻﻟﺔ

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

0.414

2

0.207

0.542

0.582

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

98.230

257

0.382

اﻟﻣﺟﻣوع

98.644

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

0.996

2

0.498

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

115.132

257

0.448

اﻟﻣﺟﻣوع

116.128

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

1.159

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

110.033

257

اﻟﻣﺟﻣوع

111.192

259

2

0.580
0.428

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

3.198

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

289.124

257

اﻟﻣﺟﻣوع

292.322

259

2

1.599
1.125

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

5.222

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

284.691

257

اﻟﻣﺟﻣوع

289.913

259

ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

1.099

2

2.611
1.108

2

0.549

داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت

124.290

257

0.484

اﻟﻣﺟﻣوع

125.389

259

ﻗﯾﻣﺔ Fاﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻋﻧد درﺟﺗﻲ ﺣرﯾﺔ) (257،2وﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  0.05ﺗﺳﺎوي 3.07
اﻟﻣﺻدر :اﻟﺟدول ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ SPSS
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1.111

1.354

1.421

2.357

1.136

0.331

0.260

0.243

0.097

0.323

اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ

اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس

ﻧﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول أﻋﻼه أن ﻗﯾﻣﺔ  Fاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻛل ﻣﺣور أﻗل ﻣن ﻗﯾﻣﺔ  Fاﻟﺟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎوي3.07
ﻋﻧد درﺟﺗﻲ ﺣرﯾﺔ) (257،2وﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  ،0.05ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن أن ﻗﯾﻣﺔ  Fاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺣ ﺎور ﺗﺳ ﺎوي  1.136وھ ﻲ أﻗ ل ﻣ ن ﻗﯾﻣ ﺔ  Fاﻟﺟدوﻟﯾ ﺔ اﻟﺗ ﻲ ﺗﺳ ﺎوي 3.07ﻋﻧ د درﺟﺗ ﻲ
ﺣرﯾﺔ) (257،2وﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ  ،0.05وﻛذﻟك ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾ ﻊ اﻟﻣﺣ ﺎور  0.323وھ ﻲ
أﻛﺑ ر ﻣ ن  0.05ﻣﻣ ﺎ ﯾﻌﻧ ﻲ ﻗﺑ ول اﻟﻔرﺿ ﯾﺔ اﻟﻌدﻣﯾ ﺔ  H0أي ﻻ ﺗوﺟ د ﻓ روق ذات دﻻﻟ ﺔ إﺣﺻ ﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧ د
ﻣﺳ ﺗوى دﻻﻟ ﺔ 0.05ﺑ ﯾن إﺟﺎﺑ ﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺻ ﯾن ﺗﻌ زى ﻣﺗﻐﯾ ر ﻣ دة اﻟﺧدﻣ ﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳ ﺑﺔ ﻟﻣﺣ ﺎور اﻻﺳ ﺗﻣﺎرة
اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
وھذا ﯾﻌﻧﻲ وﺟود رؤﯾﺔ ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ ﻷﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ﯾن ﺗﺣدﯾ د و ﺗﺻ ﻣﯾم و ﺗﻧﻔﯾ ذ و ﺗﻘﯾ ﯾم
اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﮭﻣﺎ اﺧﺗﻠﻔت ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
وﺑﺻ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﯾﻌ زى ﻋ دم وﺟ ود ﻓ روق إﻟ ﻰ ط ول ﺧدﻣ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺻ ﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﺣﯾ ث أن ﻣ ﺎ ﯾﻔ وق
ﻧﺳ ﺑﺗﮫ %84ﺗﺗﺟ ﺎوز ﻣ دة ﺧ دﻣﺗﮭم  10ﺳ ﻧوات وھ ذا ﻣ ﺎ ﯾﺟﺳ د اﻟﻘ درة ﻋﻠ ﻰ إﺳ ﺗﻌﺎب اﻟﺑ راﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾ ﺔ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﯾن اﻟرؤﺳﺎء ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ھ م
ﻣ ن اﻟ ذﻛور )ﺑﻧﺳ ﺑﺔ (%98.08و ﺗﻘ ل أﻋﻣ ﺎر أﻏﻠﺑﯾ ﺗﮭم ﻋ ن  35ﻋ ﺎم )ﺑﻧﺳ ﺑﺔ (%78.07أي ﻣ ن ﻓﺋ ﺔ
اﻟﺷ ﺑﺎب وﻣﻌظﻣﮭ م ﻟ دﯾﮭم ﻣﺳ ﺗوى اﻟﺗﻌﻠ ﯾم اﻟﺛ ﺎﻧوي واﻟﺗﻌﻠ ﯾم اﻟﺟ ﺎﻣﻌﻲ )ﺑﻧﺳ ﺑﺔ(%83.46وھ ذا ﻣ ﺎ ﯾﺳ ﺎﻋد
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﮭم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ.
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل:
ﻗﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻣن ھذا اﻟﻔﺻل ﺑﺗﻘ دﯾم اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻣﺣ ل اﻟدراﺳ ﺔ ،وﻗ د ﺗ م ذﻟ ك ﻣ ن ﺧ ﻼل
اﻟﺗط رق إﻟ ﻰ ﻧﺷ ﺄﺗﮭﺎ ،ھﯾﻛﻠﮭ ﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣ ﻲ ،وﻛ ذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳ ﺎت اﻟﺗ ﻲ ﺗﺗﺑﻌﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺟ ﺎﻟﻲ اﻟﺗ درﯾب واﻟﺟ ودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘ د ﺗطرﻗﻧ ﺎ إﻟ ﻰ إﺟ راءات اﻟدراﺳ ﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾ ﺔ ﻣ ن ﺧ ﻼل ﻣﻌرﻓ ﺔ ﻣﺻ ﺎدر
ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻷدوات اﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﺔ ﻓ ﻲ ذﻟ ك واﻟﺗ ﻲ ﺗﻣﺛﻠ ت ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺗﻣﺎرة و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ﺔ ،وﻛ ذﻟك ﻣﻌرﻓ ﺔ
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟراءات ﺗطﺑﯾق اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟ ث ﻓﻘ د ﺗطرﻗﻧ ﺎ إﻟ ﻰ ﻧﺗ ﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾ ل اﻹﺣﺻ ﺎﺋﻲ واﺧﺗﺑ ﺎر اﻟﻔ روض ﻣ ن ﺧ ﻼل وﺻ ف
إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺻﻔﺎﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺟﻧس ،اﻟﻌﻣر ،اﻟدرﺟﺔ اﻟوظﯾﻔﯾ ﺔ ،اﻟﻣﺳ ﺗوى
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ،ﻣدة اﻟﺧدﻣﺔ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺻف إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑ ردود ﻓﻌﻠﮭ م اﺗﺟ ﺎه ﻋﺑ ﺎرات
اﻻﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﺣث ،ﻛﻣﺎ ﺗم اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟﺑﺣث.
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الخاتمة العامة
الخاتمة العامة:
بعد استعراضنا لمتغٌرات الدراسة من الناحٌة النظرٌة فً الفصول األربعة األولى ،حٌث
تطرقنا للمفاهٌم األساسٌة لكل من التدرٌب و الجودة الشاملة فً الفصلٌن األول والثانً و موضوع
إدارة الجودة الشاملة فً الفصل الثالث وموضوع التدرٌب كأدا ة لتحقٌق الجودة الشاملة فً الفصل
الرابع ،تطرقنا فً الفصل الخامس واألخٌر لمجرٌات الدراسة المٌدانٌة التً قمنا بها فً مؤسسة
صناعات الكوابل بسكرة.
فً األخٌر جاءت الخاتمة العامة لهذه الدراسة والتً قسمناها إلى ثالثة أجزاء رئٌسٌة هً:
استطعن التوصل إلٌها معتمدٌن على مخرجات
ا
النتائج :سنناقش من خالل هذا الجزء النتائج التً
التحلٌل اإلحصائً لبٌانات البحث.
التوصيات :بعد التطرق للنتائج المتوصل إلٌها سنحاول من خالل هذا الجزء من الخاتمة العامة
استعراض االقتراحات والتوصٌات التً نراها مناسبة بناء على نتائج البحث والتً نعتقد أنها ٌمكن أن
تساهم إن أخذت بعٌن االعتبار فً تحسٌن البرامج التدرٌبٌة وبالتالً تحقٌق الجودة الشاملة.
أفاق الدراسة :فً هذا الجزء و من خالل الدراسة التً قمنا بها والنتائج التً توصنا إلٌها نقترح
مواضٌع بحوث مستقبلٌة وهذا من اجل استمرار الدراسة.
أوال -النتائج:
 -1تخضع المؤسسة محل الدراسة موظفٌها إلى دورات تدرٌبٌة لها عالقة بالجودة الشاملة ،وان أغلب
هذه الدورات تعقد فً داخل المؤسسة.
ٌ -2وافق المستقصٌن على أن المؤسسة محل الدراسة تقوم بتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لعمالها وأن
هذا التحدٌد ٌهدف وٌساهم فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة بدلٌل أن قٌمة المتوسط الحاسبً لجمٌع
فقرات المحور األول من االستمارة والذي ٌدرس العالقة بٌن

تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة فً

المؤسسة والجودة الشاملة بلغ  4.02وهً قٌمة أعلى من المتوسط المتوقع الذي ٌساوى ( .)3و قد
تحصلت بعض الفقرات من هذا المحور مثل " :إحداث التغٌٌر فً طرٌقة تفكٌر العاملٌن من خالل
الجهود التً تبذلها اإلدارة " و " ترسٌخ ثقافة الجودة " و " تحسٌن المنتجات بشكل مستمر " على
معدالت عالٌة هً  4.18 ،4.25و  4.17على الترتٌب.
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 -3أكد المستقصٌن أن المؤسسة محل الدراسة تساهم فً تصمٌم البرامج التدرٌبٌة سواء التً تجري
داخلها أو خارجها وأن هذا التصمٌم ٌلعب دورا مهما فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة ،حٌث بلغ
المتوسط الحاسبً لجمٌع فقرات المحور الثانً الذي ٌدرس العالقة بٌن تصمٌم البرامج التدرٌبٌة من
طرف المؤسسة وتحقٌق الجودة الشاملة  3.65وهً قٌمة أعلى من المتوسط المتوقع الذي ٌساوى
( .)3و قد تحصلت بعض الفقرات من هذا المحور مثل " :التخطٌط باستمرار من طرف اإلدارة العلٌا
من اجل التحسٌن المستمر فً كافة المجاالت " و " نشر ثقافة الجودة لدى العاملٌن كافة فً المؤسسة
" و " تقوٌة فهم العاملٌن للجودة وزٌادة وعٌهم بأهمٌة التحسٌن المستمر " ،على معدالت عالٌة هً
 3.87 ،3.88و 3.75على الترتٌب.
ٌ -4وافق المستقصين عمى أن تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة الخاصة بالمؤسسة ٌساهم و ٌساعد على تحقٌق
الجودة الشاملة بدلٌل أن المتوسط الحاسبً لجمٌع فقرات المحور الثالث والمتعلقة بمساهمة

تنفٌذ

البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بلغ  3.63وهً قٌمة أعلى من المتوسط المتوقع الذي
ٌساوى ( .)3و قد تحصلت بعض فقرات هذا المحور مثل  " :حث اإلدارة العاملٌن بالمؤسسة على
االلتزام بالجودة " ،و " شرح وتبسٌط مفهوم الجودة فً جمٌع األقسام والمستوٌات اإلدارٌة من
طرف اإلدارة " ،و " منع وقوع األخطاء من اجل التحسٌن المستمر " على معدالت عالٌة بلغت
 3.84 ،4.00و  3.82على الترتٌب.
ٌ -5وافق المستقصٌن على أن تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة التً ٌخضع لها عمال المؤسسة فً الداخل
والخارج له أهمٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بدلٌل أن المتوسط الحاسبً لجمٌع فقرات المحور الرابع
بلغ  3.75وهً قٌمة أعلى من المتوسط المتوقع الذي ٌساوى (  .)3كما أن بعض الفقرات من هذا
المحور مثل " :المراقبة المستمرة بغرض تدارك األخطاء وتصحٌحها من طرف اإلدارة " و "
تشخٌص المشاكل وتحلٌلها ووضع الحلول المناسبة لها من طرف اإلدارة ،و

تطبٌق منهجٌة الجودة

الشاملة و الكشف على نقاط القوة والضعف وبالتالً التحسٌن المستمر تحصلت على معدالت عالٌة
بلغت  ،3.87 ،3.94 ،3.95على التوالً
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 -6وافق المستقصٌن على أن مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة -مؤسسة الدراسة -تسعى إلى تحقٌق
الجودة الشاملة والتً تعتبر من بٌن أهدافها األساسٌة ،وهذا ما ٌمكن استخالصه من إجاباتهم حٌث بلغ
المتوسط الحاسبً إلجاباتهم على فقرات المحور الخامس  3.80وهي قيمة عالٌة مقارنة بالمتوسط
المتوقع الذي ٌساوى ( ،)3كما تحصلت بعض فقرات من هذا المحور مثل  " :اعتماد سٌاسة واضحة
بأهداف محددة حول الجودة من طرف اإلدارة العلٌا " و " تذلٌل كافة الصعاب التً تحول دون
تطبٌق الجودة من طرف اإلدارة العلٌا " و" دعم اإلدارة لبرامج الجودة " على معدالت عالٌة هً
 4.09 ،4.19و  4.08على الترتٌب.
أما اختبار فرضيات الدراسة فقد بين:
 -7وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة و تحقٌق الجودة الشاملة
بالمؤسسة محل الدراسة ،و أن تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة ٌساهم فً تحقٌق الجودة الشاملة.
 -8وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تصمٌم البرامج التدرٌبٌة و تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة
محل الدراسة ،وأن تصمٌم البرامج التدرٌبٌة له دور فً تحقٌق الجودة الشاملة
 -9وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة و تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة
محل الدراسة ،وأن تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة ٌساعد على تحقٌق الجودة الشاملة.
 -10وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة و تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة
محل الدراسة ،وأن تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة له أهمٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة.
 -11وبصفة عامة توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن البرامج التدرٌبٌة و تحقٌق الجودة الشاملة
بالمؤسسة محل الدراسة.
 -12ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 0.05بٌن إجابات المستقصٌن تعزى إلى
متغٌر الجنس ،بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة
الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة.
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 -13ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة  0.05بٌن إجابات المستقصٌن تعزى إلى
متغٌر العمر ،بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة
الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة.
 -14ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة  0.05بٌن إجابات المستقصٌن تعزى إلى
الدرجة الوظٌفٌة ،بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة
الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة.
 -15ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة  0.05بٌن إجابات المستقصٌن تعزى إلى
المستوى التعلٌمً ،بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق
الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة.
 -16ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة  0.05بٌن إجابات المستقصٌن تعزى إلى
متغٌر مدة الخدمة ،بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق
الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة.
ثانيا -التوصيات:
 -1ضرورة استغالل المنظمات المختلفة لمواردها بالشكل األمثل لتحقٌق الجودة الشاملة ،و ٌأتً فً
مقدمة هذه الموارد المورد البشري الذي إذا اخضع لبرامج تدرٌبٌة متكاملة ٌساهم مساهمة كبٌرة فً
تحقٌق الجودة فً جمٌع نشاطات المنظمة.
 -2ضرورة اعتماد المنظمات على نظام إدارة الجودة الشاملة كمنهج إداري متكامل ومعلن لجمٌع
القٌادات وللعاملٌن والتخلً عن األسالٌب التقلٌدٌة لإلدارة من اجل الوصول إلى التحسٌن المستمر فً
جمٌع نشاطات المنظمة.
 -3ضرورة اهتمام المنظمات بإدارة الجودة الشاملة ،من خالل التركٌز على النشاطات التً تتناسب
ومواردها.
 -4توفٌر جمٌع العوامل المناسبة لتطوٌر العملٌة التدرٌبٌة واستدراك النقص الذي ٌظهر أثناء تنفٌذ
البرامج التدرٌبٌة.
 -5العمل على إعداد البرامج التدرٌبٌة لتوضٌح مفهوم إدارة الجودة الشاملة والفوائد المتوقعة منها
بحٌث تشمل هذه البرامج التدرٌبٌة ما ٌلً:
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تدرٌب جمٌع العاملٌن فً مستوٌات اإلدارٌة المختلفةربط التدرٌب بالترقٌة وبعوامل تحفٌزٌة مادٌة ومعنوٌة -6اختٌار من ٌتولً التدرٌب داخل المنظمة من جمٌع المستوٌات اإلدارٌة تتوفر فٌهم المصداقٌة
وااللتزام بالجودة الشاملة وأهمٌتها.
 -7إخضاع فئات متعددة من العاملٌن فً مؤسسة صناعات الكوابل إلى التدرٌب المستمر من خالل
تصمٌم برامج تدرٌبٌة فعالة فً مجال إدارة الجودة الشاملة.
 -8العمل على توفٌر إطارات قٌادٌة مؤهلة ومدربة على إدارة الجودة الشاملة.
 -9تعزٌز دور التدرٌب من أجل تحسٌن مهارات وخبرات ومعارف الموارد البشرٌة العاملة
بالمؤسسة األمر الذي بدوره ٌساهم فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة ،وتعزٌز دور
التدرٌب فً جمٌع المستوٌات اإلدارٌة.
ثالثا -أفاق الدراسة :فً ضوء الدراسة التً قمنا بها والنتائج المتوصل إلٌها فقد تجلى لنا أفاق جدٌدة
للبحث مما جعنا نقترح أن تركز البحوث المستقبلٌة على المواضٌع التالٌة:
 واقع تدرٌب العاملٌن على إدارة الجودة الشاملة فً المنظمات. دور رأس المال الفكري فً تحقٌق الجودة الشاملة. تطبٌق مفاهٌم إدارة الجودة الشاملة فً وظائف إدارة الموارد البشرٌة. تأثٌر تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة على مدى نجاح تطبٌق إدارة الجودة الشاملة على المؤسساتاالقتصادٌة العامة والخاصة.
 -قٌاس اتجاهات العاملٌن نحو تطبٌق إدارة الجودة الشاملة.
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أوﻻ -اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ:
 -1ﻛﺗب:
 -1أﻣﯾن ﺳﺎﻋﺗﻲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾق ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎھرة1998 ،
 -2أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻻﯾزو)9000دﻟﯾل ﻋﻠﻣﻲ( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق2001،
-3أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻻﯾزو)دﻟﯾل ﻋﺻري ﻟﻠﺟودة واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ(،
اﻟﻘﺎھرة2005 ،
- 4أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟﻛﺗﺎب ،ﻣﺻر2000 ،
 - 5أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)اﻹدارة اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟرأس ﻣﺎل اﻟﻔﻛري( ،دار اﻟﻛﺗﺎب،
اﻟﻘﺎھرة2004 ،
-6أﺣﻣد ﻗطﺎﻣﯾن ،اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻔﺎھﯾم وﺣﺎﻻت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،دار ﻣﺟدﻻوي ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن2002 ،
-7اﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم  ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،دار اﻹدارة ﻟﻠﺑﺣوث واﻟﺗدرﯾب واﻻﺳﺗﺷﺎرات،
ﻣﺻر.2009،
-8أﺣﻣد ﻣﺎھر ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر2004 ،
-9أﺣﻣد اﻟﺧطﯾب وﻋﺑد ﷲ زاﻣل اﻟﻌﻧزي ،ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدات اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ارﺑد ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2008 ،
-10أدﯾدﺟﻲ ﺑوداﻧد ﺑﺎدﯾرو ،ﺗرﺟﻣﺔ ﻓؤاد ھﻼل ﻣﺣﺳن ﻋﺎطف ،اﻟدﻟﯾل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﯾزو ،9000دار
اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر1999 ،
 -11اﺗﺣﺎد اﻟﺧﺑراء واﻻﺳﺗﺷﺎرﯾون اﻟدوﻟﯾون ،ﻋﺎﺋد اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺑﺷري)ﻗﯾﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻷداء
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن( ،اﯾﺗرك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،اﻟﻘﺎھرة2004 ،
 -12اﻟﺳﯾد ﻋﻠﯾوة ،ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﮭﺎرات ﻣﺳﺋوﻟﻲ ﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ،اﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
ﻣﺻر2003،
 -13اﻟﺳﯾد ﻋﻠﯾوة ،ﺗﺣدﯾد اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،اﯾﺗراك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھرة،2001،
إﺑراھﯾم ﺣﺳن ﺑﻠوط ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﻣن ﻣﻧظور اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ( ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
ﻟﺑﻧﺎن2002،
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 ،Geoffrey D. Doherty-14ﺗر ﺟﻣﺔ ﻋدﻧﺎن اﻷﺣﻣد وآﺧرون ،ﻧظم اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺳورﯾﺎ،
دﻣﺷق1999 ،
-15ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ ،اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
ﻣﺻر2003 ،
-16ﺟﺎري دﯾﺳﻠر ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺗﻌﺎل وآﺧرون ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟﻣرﯾﺦ ﻟﻠﻧﺷر،
اﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ2003 ،
 -17درة ﻋﺑد اﻟﺑﺎري ،زھﯾر اﻟﺻﺑﺎغ ،إدارة اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟﻧدوة ﻟﻠﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن1986 ،
 -18وﯾﻠﯾﺎﻣز رﯾﺗﺷﺎرد ،أﺳﺎﺳﯾﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺟر ﯾر ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﺳﻌودﯾﺔ1999،
-19زوﯾﻠف ﻣﮭدي ﺣﺳن ،إدارة اﻷﻓراد ،دار اﻟﺻﻔﺎء ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2003،
-20ﺣﺳن أﺣﻣد اﻟطﻌﺎﻧﻲ ،اﻟﺗدرﯾب ،ﻣﻔﮭوﻣﮫ ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺎﺗﮫ ،ﺑﻧﺎء اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وﺗﻘوﯾﻣﮭﺎ ،دار اﻟﺷروق
ﻟﻠﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن اﻷردن2002 ،
-21ﺣﻧﺎ ﻧﺻر ﷲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟزھران ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2002 ،
-22ﺣﻣداوي وﺳﯾﻠﺔ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻧﺷر ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ2004،
-23ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﻣﺣﻣد ،اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﯾزو ،دار
اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻣﺻر2008 ،
 -24ﺣﺎﺳم ﻣﺟﯾد ،اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق-اﻟوﻗت-اﻟﺟودة ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﻘﺎھرة2004 ،
-25ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻧﺑﻲ اﻟطﺎﺋﻲ وآﺧرون ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ و اﻻﯾزو ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟورق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2003 ،
-26طﻠﺑﺔ ﻣﺣﻣد ،ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة1988 ،
-27ﯾوﺳف ﺣﺟﯾم اﻟطﺎﺋﻲ وآﺧرون ،ﻧظم إدارة اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ ،دار
اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2009 ،
 -28ﯾوﺳف ﺟﺣﯾم اﻟطﺎﺋﻲ وﻣؤﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻔﺿل ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
ﻣﺗﻛﺎﻣل ،ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟورق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2006 ،
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-29ﯾﺎﻏﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ،اﻟﺗدرﯾب اﻹداري ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب ،دار أﻟﺧرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ1996 ،
-30ﻛﺎﻣل ﺑرﺑر ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و
اﻟﻧﺷر ،ﺑﯾروت1997 ،
-31ﻟوﯾد دوﺑﯾﻧز وﻛﻠﯾر ﻛراوﻓورد ﻣﺎﺳون ﺗرﺟﻣﺔ ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﻟواﺣد ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺗﻘدم واﻟﺣﻛﻣﺔ
وﻓﻠﺳﻔﺔ دﯾﻣﻧﺞ ،اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ1997،
 -32ﻣؤﯾد اﻟﻔﺿل ،اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻗرارات اﻟﻣﻧظﻣﺔ ،اﻟورق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2008 ،
-33ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﻟﺧطﯾب ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ )إدارة اﻟﺑﺷر ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ( ،ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،اﻟﻘﺎھرة2001،
-34ﻣﺎت ﺳﯾﻘر ،ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻌﺎﻣري ،اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻹدارة اﻟﺟودة ،ط ،3دار اﻟﻔﺎروق ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻣﺻر 2007،
-35ﻣﺣﻣد رﯾﺎض ،دﻟﯾل ﺗﺄھﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة).اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﯾزو 9000اﺻدار ،(2000اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ2006 ،
-36ﻣﺣﻣد ﻋوض اﻟﺗرﺗوري و أﻏﺎدﯾر ﻋرﻓﺎت ﺟوﯾﺣﺎن ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت وﻣراﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،دار اﻟﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟطﺑﺎﻋﺔ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2006 ،
-37ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﺎﻧﻲ ﺣﺳﯾن ھﻼل ،ﻣﮭﺎرات إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب ،ﻣوﺳوﻋﺔ
اﻟﺗدرﯾب ،ﻣﺻر2006 ،
-38ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ﻣﺎﺿﻲ ،إدارة اﻟﺟودة ﻣدﺧل اﻟﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل ،دارا ﻟﻣﻌرﻓﺔ ،ﻣﺻر1995 ،
-39ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎل اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ و آﺧرون ،ادارة اﻟﺟودة اﻟﻣﻌﺎﺻرة)ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺧدﻣﺎت( ،دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻻردن2009 ،
 -40ﻣﮭدي ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﺧدﻣﻲ ،دار ﺟرﯾر،
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2006 ،
-41ﻣﺣﻔوظ اﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺟﮭزة اﻟﺷرطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة2008 ،
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 -42ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)ﻣﻔﺎھﯾم وﺗطﺑﯾﻘﺎت( ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،
2006
-43ﻣدﺣت ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻧﺻر ،ﻣﻔﮭوم وﻣراﺣل وأﺧﻼﻗﯾﺎت ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗدرﯾب ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﯾﺗراك
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر2005،
-44ﻣؤﯾد ﺳﻌﯾد اﻟﺳﺎﻟم وﻋﺎدل ﺣرﺣوش ﺻﺎﻟﺢ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب
اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2002 ،
-45ﻣﺣﻣد ﻓﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﻋرض وﺗﺣﻠﯾل( ،دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن2004 ،
-46ﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ )اﻟﻣﻔﺎھﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ( ،دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
اﻷردن2003 ،
-47ﻣﮭدي ﺣﺳن زوﯾﻠف و أﺣﻣد ﻗطﺎﻣﯾن ،اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ)ﻣدﺧل ﻛﻣﻲ( ،دار ﺣﻧﯾن ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،
1995
-48ﻣﺣﻣد اﻟﻌزاوي ،اﻹﻧﺗﺎج وإدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت)ﻣﻧﮭﺞ ﻛﻣﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ( ،دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2006 ،
-49ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ ،اﻹدارة اﻟراﺋدة ،دارا ﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2003،
-50ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻣر ،أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر،
2000
-51ﻣﺎﻣون ﺳﻠﯾﻣﺎن درارﻛﺔ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ،دارا ﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
ﻋﻣﺎن2006 ،
 -52ﻣﺄﻣون درارﻛﺔ وطﺎرق ﺷﺑﻠﻲ وآﺧرون ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن 2002
-53ﻣﺎﻣون درادﻛﺔ وطﺎرق ﺷﻠﺑﻲ ،اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ،دار
اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2002 ،
-54ﻣﺣﻣد اﺑدﯾوي اﻟﺣﺳﯾن ،ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج وﻣراﻗﺑﺗﮫ ،دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن2004،
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-55ﻣوﺳﻰ اﻟﻠوزي ،اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ أﺳﺎﺳﯾﺎت وﻣﻔﺎھﯾم ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن1999،
-56ﻣﺣﺳن ﺑن ﻧﺎﯾف اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ ،اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﮫ ﻧظﺎم اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ،ﻓﮭرﺳﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻓﮭد اﻟوطﻧﯾﺔ أﺛﻧﺎء
اﻟﻧﺷر2007،
-57ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوھﺎب اﻟﻌزاوي ،أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﺟودة واﻟﺑﯾﺋﺔiso14000و ،iso9000دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2002،
-58ﻧﺟم اﻟﻌزاوي ،ﺟودة اﻟﺗدرﯾب اﻹداري وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﯾزو ،10015دار
اﻟﯾﺎزوري ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2009،
 -59ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ ،إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر2002 ،
ﺛﺎﺑت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن إدرﯾس ،ﻛﻔﺎءة وﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ)ﻣﻔﺎھﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ وطر ق اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم(،
اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر2006 ،
 -60ﻧﺎدر أﺣﻣد أﺑوﺷﯾﺧﺔ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دارا ﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،2001،
 -61ﻧظﻣﻲ ﺷﺣﺎدة وآﺧرون ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،
2000
 -62ﺳﮭﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس وﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن1999،
 -63ﺳﮭﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ( ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،
2006
-64ﺳوﻧﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻛري ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر2002،
 -65ﺳوﻧﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻛري ،إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت)ﻣدﺧل اﻟﻧظم( ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة1999،
-66ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﯾن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻻﯾزو 9000
و) 10011رؤﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻓﻧﯾﺔ إدارﯾﺔ ،أﺳس ،ﺗطﺑﯾﻘﺎت وﺣﺎﻻت( ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ ،ﻣﺻر،
2000
-67ﺳﻌﯾد أﻧور ﺳﻠطﺎن ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر ،إﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر،
2003
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-68ﺳﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧزي وأﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،إدارة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ،دار
اﻟﯾﺎزوري ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2009 ،
 -69ﻋﺑد اﻟﺑﺎري إﺑراھﯾم اﻟدرة ،ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷداء اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت)اﻷﺳس اﻟﻧظرﯾﺔ ودﻻﻻﺗﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة( ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ)ﺑﺣوث ودراﺳﺎت( ،ﻣﺻر،2003 ،
 -70ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ واﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري)طرق ﻗﯾﺎﺳﮫ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﻋﻠﯾﮫ( ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة2003 ،
 -71ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺣﺳن وﺻﺑﺎح ﻣﺟﯾد اﻟﻧﺟﺎر ،إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2006 ،
 -72ﻋﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ ،إدارة اﻟﻣواد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة)ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ( ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر،
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2005 ،
-73ﻋﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ ،إدارة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ،دار زھران ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن1996 ،
-74ﻋﻣر وﺻﻔﻲ ﻋﻘﯾﻠﻲ ،ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)وﺟﮭﺔ ﻧظر( ،دار واﺋل
ﻟﻠﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن اﻷردن2001 ،
 -75ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ،إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2000 ،
-76ﻋﻣر ﺻﺧري ،اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ1993 ،
 -77ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﺑراھﯾم اﻟﺷﺎﻋر ،أﺳس ﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،دار ﺛﻘﯾف ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗﺄﻟﯾف،
اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ1996 ،
 -78ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻣوارد
اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻣﺻر2008 ،
-79ﻋﺳﺎف ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ ﻣﺣﻣد ،اﻟﺗدرﯾب وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)اﻷﺳس وﻋﻣﻠﯾﺎت( ،دار زھران،
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2000 ،
-80ﻋﻘﻠﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺑﯾﺿﯾن وأﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺟرادات ،اﻟﺗدرﯾب اﻹداري اﻟﻣوﺟﮫ ﺑﺎﻷداء ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ2001 ،
 -81ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوھﺎب ،اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗطوﯾر)ﻣدﺧل ﻋﻠﻣﻲ ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﻓراد واﻟﻣﻧظﻣﺎت( ،ﻣﻌﮭد
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ1981 ،
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 -82ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد زاﯾد ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ رؤﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﺑدون دار ﻧﺷر ،اﻟﻘﺎھرة،2003 ،
-83ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد رﺑﺎﺑﻌﺔ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧ ّﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،2003 ،
 -84ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗوﻓﯾق ،اﻟﺗدرﯾب اﻷﺻول واﻟﻣﺑﺎدي اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﻣر ﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة،
ﻣﺻر1994،
-85ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗوﻓﯾق ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ﺑﻣﯾك ،اﻟﻘﺎھرة  ،ﻣﺻر،
2002
-86ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺗوﻓﯾق ،اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ،ﻣرﻛز اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻺدارة ،ﻣﺻر2004 ،
 -87ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻰ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄھﯾل اﻻﯾزو ،9000دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ
واﻟﻧﺷر ،ﻣﺻر1995 ،
 -88ﻋﻠﻲ اﻟﺳﻠﻣﻰ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ،اﻟﻘﺎھرة2001 ،
-89ﻋﺎدل ﺣرﺣوش اﻟﻣﻔرﺟﻲ واﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ،رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري)طرق ﻗﯾﺎﺳﮫ وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﻋﻠﯾﮫ( ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻘﺎھرة2003 ،
-90ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣود ﺳﻠﯾﻣﺎن ،اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت وﻣﺷروﻋﺎت
اﻟﺗﺷﯾﯾد ،أﯾﺗرك ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر2000 ،
-91ﻓﺎروق ﻋﻠﻰ ﺣﻛﯾم ،دور إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب :ﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻧظم ﺗوﻛﯾد اﻟﺟودة
اﯾزو 9000
-92ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﯾن اﻟدﯾن ،اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
اﻟﻘﺎھرة ،ﻣﺻر1996 ،
-93ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﯾن اﻟدﯾن ،ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح وﻣﺧﺎطر اﻟﻔﺷل،
اﻟﻘﺎھرة2002 ،
-94ﻓر ﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﯾن اﻟدﯾن ،ﻓن اﻹدارة اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ،ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟودة اﻟﻣﻔﮭوم واﻟﺗطﺑﯾق ،دار اﻟﻛﺗب
اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،اﻟﻘﺎھرة1998 ،
 -95ﻓرﯾد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﯾن اﻟدﯾن ،ﺗﺧطﯾط وﻣراﻗﺑﺔ اﻹﻧﺗﺎج)ﻣدﺧل إدارة اﻟﺟودة( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق،
1997
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 -96ﻓﯾﺻل ﺣﺳوﻧﺔ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2011 ،
-97ﻓواز اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ واﺣﻣد اﻟﺧطﯾب ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺄھﯾل ﻟﻼﯾزو ،9001ﺟدار
ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2008،
 -98ﻓﺗﺣﻲ اﺣﻣد ﯾﺣﯾﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻧظﺎم اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ)دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ( ،دار
اﻟﯾﺎزوري ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2009 ،
 -99ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺗﻣﯾز واﻟرﯾﺎدة واﻟﺗﻔوق،
اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر2007،
 -100ﻓراﻧﺳﯾس ﻣﺎھوﻧﻲ ،ﻛﺎرل ﺟﻲ ﺛور ،ﺗر ﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻛم أﺣﻣد اﻟﺧزاﻣﻲ ،ﺛﻼﺛﯾﺔ ،إدارة اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،دار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھرة2000 ،
-101ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻر ﻋﻠﯾﻣﺎت ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ)ﺗطﺑﯾﻘﺎت وﻣﻘﺗرﺣﺎت
ﺗطوﯾر( ،داراﻟﺷروق ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2004 ،
-102ﺻﻼح اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)ﻣدﺧل ﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻣﻌﺎﺻر( ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
إﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر2005 ،
 -103ﺻﺑﺣﻲ ﺟﺑر اﻟﻌﺷﻲ ،ﺗطوﯾر اﻟﻔﻛر واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ اﻹدارة ،دار ﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،
2005
 -104ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﯾزو 9001و ،2000دارا ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2005 ،
-105ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان اﻟﻣﺣﯾﺎوي ،إدارة اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻔﺎھﯾم وﻋﻣﻠﯾﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎت ،دار اﻟﺷروق،
ﻋﻣﺎن اﻷردن2006 ،
-106رﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن ،ﻛﯾف ﺗﺗﻌﻠم أﺳرار اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،دار ﻋﻼء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻟﺗرﺟﻣﺔ،
ﺳورﯾﺔ2001،
-107رﻋد ﻋﺑد ﷲ اﻟطﺎﺋﻲ وﻋﯾﺳﻰ ﻗدادة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،دار اﻟﯾﺎزوري اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2008 ،
-108راوﯾﺔ ﺣﺳن ،ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر2001،
-109راوﯾﺔ ﺣﺳن ،اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻣﺻر2003،
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-110رأﻓت ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ،ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب و ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،اﻟﻘﺎھرة،
2001
 -111رﺿﺎ ﺻﺎﺣب أﺑو ﺣﻣد أل ﻋﻠﻲ وﺳﻧﺎن ﻛﺎظم اﻟﻣوﺳوي ،اﻹدارة ﻟﻣﺣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،ﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟورق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2006 ،
-112ﺷﺎوﯾش ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺟﯾب  ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ)إدارة اﻷﻓراد( ،دار اﻟﺷروق ﻟﻠﻧ ّﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،
ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2005 ،
-113ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ،ﺗﺧطﯾط وﻣراﻗﺑﺔ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣدﺧل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،دار
اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ1999 ،
-114ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ،ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ،ﻣﺧل ﺟدﯾد ﻟﻌﺎﻟم ﺟدﯾد ،دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
ﺑﯾروت،1997،
 -115ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻣطر اﻟﮭﯾﺗﻲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ )ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ( ،دار واﺋل
ﻟﻠﻧﺷر،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن2003 ،
-116ﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود ،إدارة اﻟﺟودة وﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ،دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن،
اﻷردن2002 ،
-117ﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،دارا ﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،اﻷردن،
2000
 -2رﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:
-1أﯾﻣن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻣﺻدر ،واﻗﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﻗﺳم أدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھر ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2010،
-2أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﻧﺔ ،ﺗﻘﯾﯾم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ دورات
اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ ،اﻷردن2004 ،
 -3أﺣﻣد ھﺷﺎم اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ ،اﺛر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟداﻧﻣﺎرك2010 ،
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-4أﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣود ﻣوﺳﻰ ،واﻗﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم ادارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة،
ﻓﻠﺳطﯾن2007 ،
 -5أﺣﻣد ﺑن ﻋطﺎ ﷲ ﺣﻣدان اﻟﺟﮭﻧﻲ ،اﻟﺗدرﯾب اﻹداري ﻟﻣدري اﻟﻣدارس ﻓﻲ ﺿوء اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم
اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم
اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2008 ،
-6أﯾﻣن ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣود اﻟدﻗﻲ ،واﻗﻊ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ وزارات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع
ﻏزة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل،
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2006 ،
-7أﺷرف اﻟﺳﻌﯾد أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ،أطروﺣﺔ
دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻗﺳم أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾــﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة2005 ،
 -8اﻟﮭﺎم ﯾﺣﯾﺎوي ،دور اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،
ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف2006-2005،
-9أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﺎﻟم اﻟﻘﺛﻣﻲ ،ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗﺣوﯾﻠﻲ اﻟﻣﻧﻔذة ﻓﻲ ﻣراﻛز ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﺳﻌودي ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻹدارة
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2007،
-10إﺑراھﯾم رﻣﺿﺎن اﻟدﯾب ،اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﺣدﯾث وﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،أطروﺣﺔ
دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻓﻲ
اﻟدﻧﻣﺎرك2009 ،
-11أﻣﺎل ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد أﺑو ﻋﺎﻣر ،واﻗﻊ اﻟﺟودة اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر
اﻹدارﯾﯾن وﺳﺑل ﺗطوﯾره ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم
أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2008 ،
 -12أﺳﺎﻣﺔ ﯾوﺳف اﻟﺻﻣﺎدي ،ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ طﻠﺑﺔ اﻟﺻم وﺿﻌﺎف اﻟﺳﻣﻊ أﺛﻧﺎء
اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻷردن2007 ،
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 -13ﺑﺎﺳل ﻓﺎرس ﻗﻧدﯾل ،أﺛر ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺎت
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة،
ﻓﻠﺳطﯾن2008 ،
-14ﺑﻧدر ﺑن ﻋﺑﺎس اﻟﺷرﯾف ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻠك
ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑﺟدة ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
أم اﻟﻘرى ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2008 ،
-15ﺑﻧدر ﺑن اﻟﺳﻌﯾد اﻟﺷﺗري ،ﺗﻘوﯾم أﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت م اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
2003
 -16ﺑوﻣدﯾن ﯾوﺳف ،دراﺳﺔ اﺛر إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺟزاﺋر2006،
-17ﺟﺑر ﺑن ﺣﻣود ﺑن ﺟﺑر اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2006،
 -18ﺟﻣﺎل إﺑراھﯾم ﻣﺣﻣد ﻧﺗﯾل ،دور اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻛﻔﺎﯾﺎت ﻣدﯾري ﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم إدارة
اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2007،
-19دﯾﻣﺔ أﻛرم ﻣﺻطﻔﻰ اﺳﺗﯾﺗﮫ ،ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻋن
ﺷرﻛﺎت اﻷدوﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن( ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم إدارة
اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ،اﻷردن2005 ،
-20ھﯾﺛم ﺣﻧﺎ اﻟﯾﺄس ﻋﯾﺳوة ،اﺛر وظﺎﺋف إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻷردن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻷردن2005 ،
-21وﻟﯾد ﺑن راﺷد ظﺎﻓر اﻟﺷﮭري ،ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﺿﺑﺎط ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2006 ،
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-22زﯾﺎد ﺧﻠﯾل ﻗﺑﻼن ،اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ،اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ،اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح ،داﻧﻣﺎرك2010،
-23ﺣﺳﯾن ﯾرﻗﻲ ،إﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﻧﺎ
طراك ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،
2008/2007
 -24ﺣﺎزم ﺑن ﻋﺑﯾد ﺑن ﺣﺎزم اﻟﻘﺛﺎﻣﻲ ،ﻣدى ﺗواﻓق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻗوات اﻟطواري
اﻟﺧﺎﺻﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2004 ،
 -25ﻟﯾﻧﺎ اﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ،ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟرﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺗﺟﺎري ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن ،ﺳورﯾﺎ2009،
 -26ﻣﺣﻔوظ اﺣﻣد ﺟودة ،ﺗﺣدﯾد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾب وأﺛره ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر2001/2000 ،
-27ﻣﺎزن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﺳودة ،اﺛر ﺗطوﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة
اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ)دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ( ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ،اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ
إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳودان ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺳودان2004،
-28ﻣﯾرﻓت ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد راﺿﻲ ،ﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ
ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة وﺳﺑل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2006 ،
 -29ﻣوزاوي ﺳﺎﻣﯾﺔ ،ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﯾزو وإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺟزاﺋر2004 ،
 -30ﻣﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣود ،ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ﺿﺑﺎط ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ،
ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر)ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة( ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ2007/2006 ،
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 -31ﻣﮭدي ﺑن اﺣﻣد اﻟطﺎھر ،أﺛر ﻧظﺎم ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدرات اﻟﺗﻔﻛﯾر أﻻﺑﺗﻛﺎري
وزﯾﺎدة اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟدراﺳﻲ ﻟدى طﻼب اﻟﺻف اﻷول ﻣﺗوﺳط ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﮭﺎت ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ،
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
2008
 -32ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود ﺻﺎﻟﺢ أﻟزﻧﺎﺗﻲ ،ﺗﻘوﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾب ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌﻠوم واﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم
اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2012،
-33ﻣﻧﺻور ﺑن إﺑراھﯾم ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺗرﻛﻲ ،دور اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،ﻗﺳم
اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2004 ،
-34ﻣﻧﺻور ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺳﻌدﯾﺔ ،ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة ﻣن
وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم أدارة
اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2005،
-35ﻣﻧﺎل ﺑﻧت ﻋﻣﺎر ﻋﻠﻲ ﻗﺎدري ،ﻣدى ﺗوﻓق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻋداد اﻟﺗرﺑوي ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وأھم
ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ اﻟﺗدرﯾس ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ،
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2007 ،
-36ﻣﮭﻧد ﻣﺟﯾد طﺎﻟب ،اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻘﻧﯾﺗﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ وإدارة ﺑﺎﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد،
اﻟﻌراق.2010 ،
-37ﻣﺣﻣد ﺑن راﺷد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟزھراﻧﻲ ،ﺗﺻور ﻣﻘﺗرح ﻟﺗطوﯾر أدوات ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟطﻼب وﻓق
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑوزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ،
ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2009 ،
-38ﻣﺣﻣد ﺑوﺑﻘﯾرة ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب اﻟﺑﻠﯾدة2006 ،
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-39ﻣﺎﺟد ﺑن ﻏرم ﷲ اﻟﺣﻘﯾب اﻟﻐﺎﻣدي ،ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق إدارة
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم
اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ 2008،
-40ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻌﻣﯾرة ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺟودة ﺑﺎﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2003 ،
 -41ﻧﻌﻣﺔ ﻋﺑد اﻟرؤوف ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي ﻣﻧﺻور ،ﺗﺻور ﻣﻘﺗرح ﻟﺗوظﯾف ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2005،
 -42ﻧﺑﯾل ﻣﺣﻣود اﻟﺻﺎﻟﺣﻲ ،ﺗطوﯾر اﻹدارة اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﺑﻣدارس وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻐوث ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻏزة ﻓﻲ ﺿوء
ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
واﻹدارة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،ﻣﺻر2003 ،
 -43ﻧﺻر اﻟدﯾن ﺣﻣدي ﺳﻌﯾد ﻣدوخ ،ﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﺑﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻏزة وﺳﺑل اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﮭﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم أﺻول اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2005 ،
-44ﻧﺳرﯾن ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻣﺣﻣود ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺟﺎﻻت إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء)دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﺗﺎﻣﯾن ﻓﻲ اﻷردن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ،اﻷردن2004 ،
 -45ﺳﻌدﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺷﺎھر ﺳﻠطﺎن ،اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹدارة اﻟدﻧﯾﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻗﺳم أدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾل ﻓﻠﺳطﯾن2007،
-46ﺳﻣﻼﻟﻲ ﯾﺣﺿﮫ ،أﺛر اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم
اﻟﺗﺳﯾﯾر2004،
-47ﺳﺎﻣر ﻋﺑﯾد ﻋﺑد ﷲ اﻟﺻﺎﻋدي ،دور ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﮭﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2003،

277

-48ﺳﻌدي ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺣﻠوت ،اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
وزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة،ﻋﻣﺎدة
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2004.،
-49ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ اﻟﻣﮭﯾدب ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2005 ،
-50ﻋﻔﺎف اﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎر ،اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻣوظﻔﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺧﻠﯾل واﻗﻊ وطﻣوﺣﺎت ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺑﺣث
اﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾل  ،ﻓﻠﺳطﯾن2011،
-51ﻋﺑد اﻟواﺳﻊ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﺳﯾف ﻗﺎﺳم اﻟﻣﺧﻼﻓﻲ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﺻﻼح
اﻹداري ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق،
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ2006 ،
 -52ﻋﺑﯾر ﺟﻣﺎل ﺣﺎﻓظ اﻟﻘﯾﺳﻲ ،درﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ أداء ﻣدﯾري اﻟﻣدارس ﻟﻣﮭﺎﻣﮭم ﻓﻲ
ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻓﻠﺳطﯾن ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظرھم ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت
اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻧﺎﺑﻠس ،ﻓﻠﺳطﯾن2010،
-53ﻋﺎﻣر ﻋﺑد اﻟرؤف رﺷﺎد ﺣﻣﺎدة ،اﻟﺗدرﯾب وأﺛره ﻓﻲ ﺗطوﯾر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻔﻛري ﻟدى اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺗدرﯾب دﯾوان اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎم ﺑﻐزة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،
ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ  ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم أدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2010،
 -54ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﺳﻌﯾد ﺑن ﺑﺗﯾل اﻟﺷﮭراﻧﻲ ،ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘﺗرح ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺳﯾر ﻓﻲ ﺿوء اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2008 ،
-55ﻋدﻧـﺎن اﺣﻣــد اﻟﻌﺟﻠوﻧﻲ ،ﺑﻧﺎء ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻣدرﺑﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗدرﯾب
اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ ﺿوء اﻣﺗﻼﻛﮭم ﻟﮭﺎ وﺑﯾﺎن أھﻣﯾﺗﮫ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر ذوي اﻻﺧﺗﺻﺎص،
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺗﺧﺻص ﻣﻧﺎھﺞ وطرق ﺗدرﯾس اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎھﺞ
وطرق اﻟﺗدرﯾس ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻋﻣﺎن2005 ،
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-56ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺑد اﻟﻘﺎدر ،ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب داﺧل اﻟﻌﻣل وﺧﺎرﺟﮫ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﺗزوﯾر ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ 2006 ،
 -57ﻋﺎﯾد ﺑن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻠوي ،ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾم اﻟرﯾﺎﺿﯾﺎت
وﺗﻌﻠﻣﮭﺎ ،أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم
اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2012 ،
-58ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺳﻌﯾد ﺑن ﻧﺎﺻر أل ﺳودة اﻟﻘﺣطﺎﻧﻲ ،اﻟﺗدرﯾب أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ200 ،
-59ﻋﺎدل ﺑن ﻣﺷﻌل ﺑن ﻋزﯾز أل ھﺎدي اﻟﻐﺎﻣدي ،أھﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطرق اﻟﺗدرﯾس ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2009 ،
 -60ﻓﮭد ﺑن زﯾد اﻟدﻋﺟﺎﻧﻲ ،ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟواﻓدﯾن ﺑﺟوازات ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟرﯾﺎض ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ،
ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2005-2004 ،
-61ﻓﯾﺻل ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋﻣر اﻟطس ،أراء اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗدر ﯾس ﻣﺎدة
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ واﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺟدة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم
اﻟﻣﻧﺎھﺞ وطر ق اﻟﺗدرﯾس ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2008 ،
-62ﻓﺎرس ﺑن ﻋﺷﯾﺎن اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ ،ﻣدى ﺗواﻓق ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ أﻣن اﻟﺳﻔﺎرات ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
أداﺋﮭم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2005 ،
-63ﻓﮭد ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﻐزي ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻣرور ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم
اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2005 ،
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-64ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﯾﺳﻰ أﺑو ﻋﺑده ،درﺟﺔ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣدارس ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻧﺎﺑﻠس ﻣن وﺟﮭﺔ
ﻧظر اﻟﻣدﯾرﯾن ﻓﯾﮭﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻹدارة اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻧﺎﺑﻠس ،ﻓﻠﺳطﯾن2011،
-65ﺻﻼح ﺻﺎﻟﺢ دروﯾش ﻣﻌﻣﺎر ،ﻣدى ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺗرﺑوي ،أطروﺣﺔ
دﻛﺗوراه ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛوﻟﻣﺑوس اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،إدارة ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ،
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2006 ،
-66ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣد اﻟﻧوﯾﺟم ،ﺗﻘوﯾم ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎھد اﻟﺗدرﯾب اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﯾﺎض ﻣن
وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2005 ،
-67رﺷﯾد ﻣﻧﺎﺻرﯾﮫ ،دور اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ اﻻﻏواط ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،
ﻗﺳم ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر2004 ،
 -68رﺑﻰ ﻏﺎﻧم ،ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺳوري)دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك
اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ(  ،ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق،
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ2004 ،
 -69ﺷرﯾف ﻋﺎطف ﻋدوان ،أﺛر اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﻛﺎدر اﻟﺑﺷري اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر
اﻟﻣﺗدرﺑﯾن)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ إﺑداع ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت واﻟﺗدرﯾب ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة،
ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم أدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2011،
-70ﺷﺎدي ﻋطﺎ ﻣﺣﻣد ﻋﺎﯾش ،اﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻗﺳم إدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2008،
 -71ﺷﺎدي ﻣﺣﻣد ﺣﻠس ،أﺛر ﻣدﺧﻼت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗدرﯾﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﻛز
اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﻌﻣل ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺟﺎرة ،ﻗﺳم أدارة اﻷﻋﻣﺎل ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2011،
-72ﺧﺎﻟد ﺑن ﺳﻌﯾد ﺑن أﺣﻣد اﻟﺣرﺑﻲ ،أﺳس اﻟﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد وﺗدرﯾب اﻟﻣﻌﻠم ﻣن اﻟﻣﻧظور
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم
اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2009 ،
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 -73ﺧﺎﻟد ﺑن ﺟﻣﯾل ﻣﺻطﻔﻰ زﻗزوق ،ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدي إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداء ﻛﻠﯾﺔ ﺧدﻣﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻹدارة
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2008 ،
-3اﻟﻣﺟﻼت:
-1أدﯾب ﺑرھوم واﺧرون ،أﺛر اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم
اﻟﻌﺎﻟﻲ،ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺷرﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد،29
اﻟﻌدد ،2ﺳورﯾﺎ،2007،
-2اﻟﺷﻌﻼن اﺣﻣد ﻓﮭد ،ﻧﺣو ﺗﻘﯾﯾم أﻣﺛل ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗدرﯾب ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺗدرﯾب،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ،10اﻟﻌدد ،2000 ،19اﻟرﯾﺎض ،اﻟﺳﻌودﯾﺔ
-3اﻟﺻدﯾق ﻣﻧور ﺑوﺳﻧﯾﻧﺔ وﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ )أھﻣﯾﺗﮭﺎ ،ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎ،
ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ( ،ﻣﻧﺷورات أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟﺟﻣﺎھﯾرﯾﺔ اﻟﻌظﻣﻲ ،طراﺑﻠس ،ﻟﯾﺑﯾﺎ2003 ،
-4أرﯾﺞ ﺳﻌﯾد ﺧﻠﯾل وآﺧرون ،اﺛر إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وزﯾﺎدة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ،
ﻣﺟﻠﺔ ﺑﺎﺑل ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺻرﻓﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻌدد ،01اﻟﻣﺟﻠد ،20ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ،اﻟﻌراق2012،
-5ﺟﻧﺎن ﻋﻠﻲ ﺣﻣودي وﺣذام ﻓﺎﻟﺢ اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ ،دور اﻟﻣوازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟودة ،ﻣﺟﻠﺔ
اﻟﺗﻘﻧﻲ ،اﻟﻌدد ،2ﻣﺟﻠد ،20ﺟﺎﻣﻌﺔ ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ ،اﻟﻌراق2007،
-6داﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر أﻣﻌﺎﺷو ،أھﻣﯾﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة)اﻻﯾزو ،(9000ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﻋدد ،14دﯾﺳﻣﺑر،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ2000 ،
 -7ھﺎﻧﻲ ﯾوﺳف ﺧﺎﺷﻘﺟﻲ ،ﻧﻣﺎذج إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣول دون ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ
اﻷﺟﮭزة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ،اﻟﻌدد
اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2003 ،
-8زﻛﻲ أﺑو زﯾﺎدة ،أﺛر ﺗطﺑﯾق ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح
ﻟﻸﺑﺣﺎث)اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ( ،اﻟﻌدد ،04اﻟﻣﺟﻠﺔ ،25ﻧﺎﺑﻠس ،ﻓﻠﺳطﯾن2011 ،
-09ﺣﺳن ﺟﺑر ﻋﻠون ،دور ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻧظﻣﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﻌدد ،5اﻟﻣﺟﻠد ،286ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﺑل ،اﻟﻌراق2011 ،
-10ﻛﺎﻣل ﺷﻛﯾر اﻟوطﯾﻔﻲ ،ﺗﻘوﯾم ﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻣﺗدرﺑﯾن ،ﻣﺟﻠﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺻرﻓﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ،14اﻟﻌدد ،2ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺑل ،اﻟﻌراق2008 ،
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-11ﻟطﯾف ﻛرﯾم ﻣزھر ،اﻷﺳس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد،00
اﻟﻌدد ،04ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرة ،اﻟﻌراق2009،
-12ﻟﯾث ﺳﻌد ﷲ ﺣﺳﯾن وﻋﺑﯾر طﮫ ﺳوادي ،دور اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن رؤﯾﺔ
ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟراﻓدﯾن ،اﻟﻣﺟﻠد ،27اﻟﻌدد ،78ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة
واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ،اﻟﻌراق.2005 ،
-13ﻟﯾث ﺳﻌد ﷲ ﺣﺳﯾن و آﻻء ﻋﺑد اﻟﻣوﺟود ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
وﻣدﺧل اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  ،ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟراﻓدﯾن ،اﻟﻌدد ،77اﻟﻣﺟﻠد ،27ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻣوﺻل ،اﻟﻌراق2005،
-14ﻣﺣﻔوظ ﺣﻣدون اﻟﺻواف وآﺧرون ،اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
اﻟﺗطوﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛوارث ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد أﺳﻠوب ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟودة ،ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟراﻓدﯾن،
اﻟﻌدد ،106اﻟﻣﺟﻠد ،34ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ،اﻟﻌراق2012 ،
-15م.م اﺣﻣد ﻋﯾدان ﺟﺎﺳم ،ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎس ﻣﺧرﺟﺎﺗﮭﺎ ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻻﻧﺑﺎر ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻣﺟﻠد ،4اﻟﻌدد ،8اﻟرﻣﺎدي ،اﻟﻌراق
-16ﻣﺣﻣد أﺑو ﻗﻠﺔ وآﺧرون ،اﺛر ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة ﻓﻲ وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن
اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﺑﻐداد ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﻌدد ،25ﻣﺟﻠد ،00ﺑﻐداد ،اﻟﻌراق2010،
 -17ﻣﺎﺟدة ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﯾﺎر six sigmaﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﻛﻠف اﻟﻔﺷل اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد،
اﻟﻌدد ،73ﻣﺟﻠد ،0ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرة ،اﻟﻌراق.2008،
-18ﻣﺣﻔوظ ﺣﻣدون اﻟﺻواف وآﺧرون ،اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل
اﻟﺗطوﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛوارث ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد أﺳﻠوب ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟودة ،ﻣﺟﻠﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟراﻓدﯾن،اﻟﻌدد ،106اﻟﻣﺟﻠد ،34ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ،اﻟﻌراق2012 ،
-19ﻣﺣﻣد أﺳﯾل ﻋﻠﻰ ﻣزھر ،دور إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم اﻷداء اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ
ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ2009 ،
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 -20ﻧﺎظم ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﺳﯾد ،دور اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻔﺎھﯾم واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟودة وﻣؤﺷراﺗﮭﺎ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﻌدد ،26ﻣﺟﻠد ،7ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة ،اﻟﻌراق2010،
-21ﺳﻌد ﺣﻣود اﻟﻌﻧزي وﻏﻧﻰ دﺣﺎم اﻟزﺑﯾدي ،ﺗﻘوﯾم واﻗﻊ ﻧﺷﺎط اﻟﺗدرﯾب وﺗوﺛﯾﻘﮫ ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾﻘﺎت
اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ) ،(iso 10015ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد ،14اﻟﻌدد،49
ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ،اﻟﻌراق2008 ،
-22ﺳﺎﻣﻲ ذﯾﺎب اﻟﻌزﯾزي ،ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺧﺻب ﻟﺗطﺑﯾق ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﯾزو 9000
ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟﻌدد ،8ﻣﺟﻠﺔ ﺗﺻدر ﻋن أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ
واﻟﺑﺣوث اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻟﯾﺑﯾﺎ1428،ه
 -23ﻣﻌزوز ﻋﻼوﻧﺔ وﯾوﺳف ﻏﻧﯾم ،درﺟﺔ اﻟﺗزام ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث )اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ( اﻟﻣﺟﻠد  19اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ ،ﻧﺎﺑﻠس،
ﻓﻠﺳطﯾن2005،
 -24ﻣﺣﻣد ﻓرج ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم وﯾوﺳف ﻋﺑد ﻋطﯾﺔ ﺑﺣر ،ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻧﯾﻠﯾن)اﻟﺳودان( ﻟﻠﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ) ،ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ( ،اﻟﻣﺟﻠد،15
اﻟﻌدد اﻷول ،ﻏزة ،ﻓﻠﺳطﯾن2007 ،
 -25ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳم ﺣﺳن اﻟﻌﺑﯾدي ،ﻗﯾﺎس وﺗﺣﻠﯾل ﻛﻠف اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت
اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻌدد ،29ﻣﺟﻠد ،7ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛرﺑﻼء،
اﻟﻌراق2011.،
-26ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﺷﺎھﯾن ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وأﻧظﻣﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣﻧﺗﺞ ،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﯾﺻل ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس ،اﻟﻌدد اﻷول ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
2004
-27ﻋﻣﺎد ﻣﺳﻌود وﻟﺑﻧﻰ اﻟزﯾﺎت ،أﺛر اﻟﺗدرﯾب ودﻋم اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﻣوظف اﻟﺻف اﻷﻣﺎﻣﻲ ﻓﻲ
ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻷردن ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻸﺑﺣﺎث )اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ( ،اﻟﻣﺟﻠد ،26اﻟﻌدد،8
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح  ،ﻓﻠﺳطﯾن2012 ،
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 -28ﻓﺎطﻣﺔ ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد ،اﺛر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺷروﺑﺎت
اﻟﻐﺎزﯾﺔ( ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،اﻟﻌدد ،20ﻣﺟﻠد ،5ﻛﻠﯾﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة،
اﻟﻌراق.2008،
-29ﻓﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺣوري ،ﺗﺷﺧﯾص واﻗﻊ ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻷردﻧﯾﺔ،
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺻﺎﺋر ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ،اﻟﻌدد اﻷول،آذار ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺗراء ،اﻷردن2008 ،
 -30راﺗب ﺻوﯾص وآﺧرون ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺗرول ،ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻟﻌدد ،3ﻣﺟﻠد ،38ﻋﻣﺎدة اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ،
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ،اﻷردن ،ﺗﻣوز 2011
 -31رﺣﺎل ﻋﻠﻲ واﻟﮭﺎم ﯾﺣﯾﺎوي ،اﻟﻼﺟودة ﺗﻛﻠف ﺑﺎھﺿﺎ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،اﻟﻌدد،8
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ،اﻟﺟزاﺋر2003 ،
-32ﺧﺎﻟد ﻣﻧﺻور اﻟﺷﻌﯾﺑﻲ ،ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺟودة )اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ وﻓواﺋدھﺎ وﻣﺷﺎﻛل ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ( ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد
اﻟﻌزﯾز ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر ،اﻟﻌدد اﻷول ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ2002 ،
 -33ﺧﺎﻟد اﺣﻣد اﻟﺻراﯾرة وﻟﯾﻠﻲ اﻟﻌﺳﺎف ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ،اﻟﻣﺟﻠﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ،اﻟﻌدد اﻷول ،اﻟﯾﻣن2008،
 -4اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت:
-1أﻣﯾرة ﻣﺣﻣد اﻟﻧﻌﻣﺔ ،أﺛر ﺗطﺑﯾق اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣواﺻﻔﺎت اﻻﯾزو ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
ﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻷردن 27- 26 ،أﻓر ﯾل2006 ،
-2أﯾﺎد ﻓﺎﺿل ﻣﺣﻣد اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وأﺛرھﺎ ﻓﻲ اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ،ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،
ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻷردن 27- 26 ،أﻓر ﯾل2006 ،
-3أﻣﺎل ﺣﺳن اﻟﺑرزﻧﺟﻲ وآﺧرون ،ﻧﺣو ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدي اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة وإﺛره ﻓﻲ أداء ﻛﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم
اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزر ﻗﺎء اﻷھﻠﯾﺔ ،اﻷردن23-21،أﻛﺗوﺑر2003،
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-4اﻧﺗظﺎر اﻟﺷﻣري و ﺧﺎﻟد ﺑﻧﻲ ﺣﻣدان ،ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎت
اﻹدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة وأﺛره ﻓﻲ أداء اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء اﻷھﻠﯾﺔ ،اﻷردن 23-21 ،أﻛﺗوﺑر2003 ،
-5وﻓﯾق ﺣﻠﻣﻲ اﻷﻏﺎ ،اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وطر ق إﺑداﻋﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ،ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣول ﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻷردن27-26 ،أﻓرﯾل2006 ،
-6ﺑن زاھﻲ ﻣﻧﺻور واﻟﺷﺎﯾب ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎﺳﻲ ،اﻟﺗدرﯾب ﻛﺄﺣد ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻧظرة ﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ،ﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻓرص اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻛﻔﺎءات
اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ 10-09،ﻣﺎرس2004 ،
 -7ھوام ﺟﻣﻌﺔ ،اﻟﺟودة واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن واﻟزﺑﺎﺋن ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول اﻟﺟودة
واﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت ﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔﺳﻛﯾﻛدة8-7،ﻣﺎي 2007
-8زﯾﺎد ﺑرﻛﺎت ،اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻌﻠم اﻟﺻف ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣن وﺟﮭﺔ
ﻧظر ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣدارس اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺣﺎﻓظﺔ طوﻟﻛرم ﺑﻔﻠﺳطﯾن،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول ﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠم
اﻟﻌرﺑﻲ وﺗﺄھﯾﻠﮫ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟرش اﻷھﻠﯾﺔ ،اﻷردن2010/4/9-6،
 -9ﺣﺳن ﺻﺎدق ﺣﺳن ﻋﺑد ﷲ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل ،ﻣﻠﺗﻘﻲ ﻋﻠﻣﻲ
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،
ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻷردن 27-26 ،اﻓرﯾل2006 ،
 -10ﺣﺎﻛم ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺳن ،اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد
واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻷردن27-26 ،أﻓرﯾل 2006
-11ﺣﻠﯾﻣﻲ وھﯾﺑﺔ وآﺧرون ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﯾزو ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز
اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول اﻟﺟودة واﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت
اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﯾﻛدة8-7،ﻣﺎي2007
-12ﺳﻠوى ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﺷرف ،واﻗﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷول
ﺣول إدارة وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،2007/06/28-26 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس،
ﻓﻠﺳطﯾن.
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 -13ﻋﻣر ﯾﺎﺳﯾن ﺧﺿﯾر ،اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول
اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ،اﻷردن27-26 ،أﻓرﯾل2006،
-14ﺻﻼح ﻋﺑﺎس اﻟﮭﺎدي ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣدﺧل ﻧﺣو أداء ﻣﻧظﻣﻲ ﻣﺗﻣﯾز ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ
اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول اﻷداء اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق و اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم
اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﻗﺳم اﻟﺗﺳﯾﯾر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ9- 8،ﻣﺎرس 2005
-15ﻗوﯾدر ﻋﯾﺎش ،ﻣدﺧل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﺣدد ﻟﻸداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ
اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻗﺳم اﻟﺗﺳﯾﯾر،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ9-8 ،ﻣﺎرس2005 ،
 -16ﺷﺎدﯾﺔ ﻣﺧﻠوف ،اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ،اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻷول ﻟﻠﺗدرﯾب
وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ ،اﻷردن/29-27،ﺣزﯾران2006/
ﺛﺎﻧﯾﺎ -اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻷﺟﻧﺑﯾﺔ:
 -1اﻟﻛﺗب:
1-Alain Astouric:diriger les hommes ou manager en équipe,paris,1997
2-Alain Meignant,Robert Dapere,La qualité de la fonction ressources
humaines(diagnostic et action),éditions, liaisons,paris 1994
3-Bernard Gillet amélioration de formation professionnelle par l‘étude de
travail , paris, E73
4-Bernard Martory et Daniel crozet,gestion des ressources humains,dunod,
paris, 2001
5-Bertrand Thierry et autres, Organisation et gestion de l'entrepris,les éditions
d'organisations,3éme éditions,paris,1998
6-Chantal Bussenault et Martine Pretet,Organisation et gestion de
l'entrepris,ed vuibert,paris,1991
7-Détire Philippe,conduire une démarche qualité, éditions d' organisations,
paris,2001
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8- Etienne Collignon,MIchel Wissler,Qualité et compétivité des entreprises
édition economica 2eme édition,1983
9- Filippo Edword, Personal Management, newyork Mc Graw,Hill Ianc,1974
10- Guy.Laudoyer, La Certification iso 9000,ed d'organisation,3eme édition,
paris,2000
11-Françoise chevalier,cercles de qualité et changement
rganisationnel,gestion,paris,édition econmica,1991
12-Henri Mitonneau:iso9000 Version 2000,dunod 2eme edition,paris,2001
13-porter.M .l'avantage concurrentiel,dunod,paris,2000
14-Jean Brilman,les meilleures pratiques du management,3edition
organisation, paris,2001
15-Jean Maire de Ketele,

Guide de formateurs , Bruxelles, de Boeck -

wesmael, 1988
16-J.C.tarendean, Marketing, stratégie industrielle, édition vuibert, paris,
1998
17- j.l. charron ,Sabin sépari, organisation et gestion de l’entreprise.,
2edition, dunod, France, 2001
18- Katsuyohi Ichihara,maîtriser la qualité,édition mare, nostrum,1996
19-Michel Weill,Le management, la pensée, les concepts, les faits Armand
colin,paris,1994
20- Pierre Casse, Le formation performante, (Alger, opu, 1994) ,
21- Romelaer Pierre, gestion des ressources humains,(paris armaud colin
1993)
22-Renaud DE Maricourt,Les samouraïs du management,Ed vuibrt,paris,1993
:اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ-2
1- Hansson Jonas, Total Quality Management – Aspects of Implementation
and Performance Investigations with a Focus on Small Organizations phd
thesis, university of technology, Sweden, ,2003
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2- Huang ,cheng,chiou, assessing the leadership style and total quality
leadership behaviors of presidents of four –years universities & colleges that
have implemented the principles of total quality management, unpublished
phd thesis, the Ohio state university, 1994
3- Joyce .M.V, A study of new Hampshire school boards: an analysis of
training needs, phd thesis, Boston college, 1986
4- p.w.parrish, An assessment of the management development learning needs
of managers, phd thesis, George Warhington university,1986
ﺛﺎﻟﺛﺎ-اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ:
-1ﻏﺳﺎن طﯾﺎرة وأﻛرم ﻧﺎﺻر وﺟرﺟس اﻟﻐﺿﺑﺎن ،اﻟﺟودة ودور ھﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
 ،www.dld/net/.net/managementﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2008/10/10
 -2ﻣﺣﻣد ﻋﯾﺷوﻧﻲ ،ﻣﻔﺎھﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋن ﺿﺑط اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺟودة وإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
 ، www.hctmetr.logy.tripod.c omﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2008/11/08:
-3أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ وﻣﺣﻣد ﻣﺻﯾﻠﺣﻲ اﻻﻧﺻﺎري ،ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﺗطﺑﯾﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺗرﺑوي ﻗطر ،www.mmoe.edu.kw ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2008/06/26 :
-4ﺟﻣﯾل ﺟﺎﺑر ﻋﻼوﻧﺔ وﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺗﻼﻟوة ،ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن  www.zpu.edu.jeﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 2008/09/09:
 -5ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻣﻰ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗطوﯾر اﻹداريwww.Ali salmi.org ،
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2008/04/09:
 -6ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﺑو ﺣﻣد اﻟﻌوﯾﺷق ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺟودة www.arabma.org ،ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻطﻼع2008/04/04:
 -7ﻣروان دروﯾش ،دور اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت www.arado.org ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع :
2007/11/11
 -8ﻣﻔﮭوم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ www.hrm-group.com/showthead ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع :
2007/09/11
-9ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد اﻟﺣﻣﯾﺻﻲ ،اﻟﻘﺎﺋد اﻹداري وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن،
 ، www.shura.govﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2007/11/03:
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-10ﻣﺳﻌد ﻣﺣﻣد زﯾﺎد ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ،
 ،www.alwatanvoice.comﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 2008/09/11 :
 -11اﻟﺻﺎﻟﺢ و اﻟﻠﺣﯾد ،اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻣطﻠﺑﺎ اﻟﺣﺎﺿر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﻧظر إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ:
 ،http://www.alyaum.com/cssue/p14ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 2008/06/08
-12اﺑﺗﺳﺎم ﺧﺎﻟد ﯾﺣﻲ ﺳﻼﻣﺔ ،ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،www.tradreib06.org ،
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2008/08/03 ،
 -13ﻋﻼء ﺻﺎدق ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،www.freewebs.com،ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻطﻼع2009/02/02:
 -14ﻓراس ﺟﻣﺎل ،ﻣﺑﺎدي دﯾﻣﻧﻎ اﻷرﺑﻊ ﻋﺷر ﻓﻲ اﻹدارة،www.dgg.org ،
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2007/03/14
، www.aboumajed.jeeran.com -15ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2008/08/17:
 -16ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺣﻣد اﻟداود ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺳﺎدس ﻟﻣﺳﺋوﻟﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﺧﺎص
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،اﻟرﯾﺎض ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، www.Tradreib ،
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2008/03/03:
 -17ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﺑﻌﻧوان اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،
 ،www.Bnct.edu.sa/qualityﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2006/09/10،
-18ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺎﻓظ ،اﻟﺗدرﯾب وإدارة اﻟﺟودة ،www.iturabic.org،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2009/02/02:
-19إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ،www.moi uae.gov.ae،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2009/02/10:
 -20ﺧﺎﻟد إﺑراھﯾم اﻟﻌواد ،اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﻌزﯾز ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟودة،
 ، www .Quality. confa.comﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2009/02/03:
-21ﺟوزﯾف ﺟﺎﺑﻠوﻧﺳﻛﻲ ،إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔwww.edara.com ،
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2009/01/03:
-22إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ، www.ituarabic.org ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع2009/12/12:

289

المالحق

مساعد الرئيس المدير العام المكلف باالتصال

مديرية االستغالل

دائرة إنتاج الكوابل
دائرة التخطيط
دائرة إنتاج الملحقات

المديرية التقنية

الرئيس المدير العام المكلف بالمشروع
الصناعي

الملحق رقم( :)01الهيكل التنظيمي لمؤسسة صناعات الكوابل بسكرة

ومراقب
ة
دائرة التكنولوجيا
الجودة

دائرة الصيانة

مساعد الرئيس المدير العام المكلف بضمان
الــنوعيــــة

مساعد الرئيس المدير العام للشؤون القانونية
والمنازعات

مديرية الموارد
البشرية والوسائل

مديرية المالية
والمحاسبة

المديرية التجارية

مديرية الشراء

المديرية العامة

دائرة المعلومبجيت

مصلحة القلد والظفر
مصلحة العزل ب رك
مصلحة العزل والتغليف ب ف ك
مصلحة التجميع والتغليف ب ف ك
مصلحة المنافع
مصلحة إنتاج حبيبات ب ف ك
مصلحة إنتاج البكرات واالسترجاع
مصلحة التكنولوجيا والتنمية
مصلحة المخابر
مصلحة التجارب
مصلحة المناهج والمراقبة التنظيمية
مصلحة الصيانة الكهربائية
مصلحة الصيانة الميكانيكية
مصلحة العتاد المتنقل والتكييف

المعلومبجيت
دائرة التموينال

lug;lhj
d

دائرة تسيير المنتوج
النهائي

مصلحة الشراء والعبور
مصلحة تسيير مخزون قطع الغيار
مصلحة تسيير مخزون المواد األولية

مصلحة تسيير انتاج الملحقات
مصلحة تسيير الكوابل

دائرة الجقنيت الججبريت
دائرة المبيعبث
دائرة المحاسبة
دائرة المبليت

دائرة المستخدمين
والتكوين

مصلحة المحاسبة العامة
مصلحة المحاسبة التحليلية
مصلحة المالية
مصلحة الميزانية

lمصلحة تسيير المستخدمين
مصلحة التكوين والخدمات االجتماعية

مصلحة الوقاية واألمن
مصلحة الوسائل العامة
مصدر :مديرية الموارد البشرية لمؤسسة صناعات الكوابل بسكرة ،جوان2010،
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الملحق رقم(:)02استمارة البحث
أخً الفاضل /أختً الفاضلة:
بعد التحٌة:
فً إطار إعداد رسالة دكتوراه فً علوم التسٌٌر بعنوان":البرامج التدرٌبٌة ودورها فً
تحقٌق الجودة الشاملة بالمنظمات" نر جو من سٌادتكم التعاون معنا واإلجابة على األسئلة بوضع
عالمة (×) فً الخانة التً تقابل العبارة التً ترونها مناسبة ونحٌط سٌادتكم علما أن كل
المعلومات التً ستدلون بها تبقى فً كنف السرٌة وأنها لن تستعمل إال ألغراض علمٌة.
أشكركم على حسن تعاونكم معنا

الطالب الباحث
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الجزء األول :معلومات عامة
أنثى

 -1الجنس :ذكر
 -2السن20 :ـ 25سنة

 30ـ35سنة

25ـ30سنة

 35فما فوق

 -3الدرجة الوظٌفٌة
إطار مسٌر
إطار سامً
إطار
عون تحكم
 -4المستوي التعلٌمً:
متوسط

ثانوي

جامعً

 -5مدة الخدمة بالمؤسسة:
من5سنوات إلً  10سنوات

من 10سنوات إلً 15سنة

 -6هل شاركت فً دورات تدرٌبٌة لها عالقة بالجودة الشاملة :نعم

من 15سنة فأكثر
ال

إذا كان جوابك بنعم استمر فً اإلجابة على التساؤالت المتبقٌة أما إذا كان جوابك بال انتقل
إلى الجزء الثانً
 -7كان ذلك فً:
الداخل

الخارج

الداخل وفً الخارج

 -8كم كان عدد هذه الدورات
دورة واحدة

دورتان

أربع دورات فأكثر

ثالث دورات
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الجزء الثانً :مساهمة التدرٌب فً تحقٌق الجودة الشاملة
محور تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة ٌساهم
فً:
01
ترسٌخ ثقافة الجودة
02
الدراسة الدورٌة للسوق من اجل
التعرف على حاجات ورغبات
المستهلكٌن
03
تحقٌق رضا الزبائن
04
متابعة شكاوى الزبائن وتقدٌم الحلول
المناسبة
05
تحسٌن المنتجات بشكل مستمر
06
تخطٌط المنتجات وتطورٌها وفحصها
وتقدٌمها للسوق
07
مناقشة المشاكل المتعلقة بسٌر العمل
بشكل جماعً
08
إحداث التغٌٌر فً طرٌقة تفكٌر
العاملٌن من خالل الجهود التً تبذلها
اإلدارة
محور تصمٌم البرامج التدرٌبٌة له دور فً:

موافق
بشدة

موافق
بشدة

09
نشر ثقافة الجودة لدى العاملٌن كافة فً
المؤسسة
10
تقدٌم منتجات ذات جودة عالٌة تتناسب
وتوقعات واحتٌاجات الزبائن
11
تخفٌض التكالٌف
12
تقوٌة فهم العاملٌن للجودة وزٌادة
وعٌهم بأهمٌة التحسٌن المستمر
13
توفٌر البٌانات الالزمة للتخطٌط وحل
مشكالت فرق العمل
14
التخطٌط باستمرار من طرف اإلدارة
العلٌا من اجل التحسٌن المستمر فً
كافة المجاالت
موافق
محور تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة ٌساعد على:
بشدة
15
16

تحسٌن صورة (سمعة) المؤسسة عند
الزبون
التخطٌط واتخاذ القرار من خالل
إشراك العاملٌن فً المؤسسة
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موافق

موافق

موافق

محاٌد

محاٌد

محاٌد

غٌر
موافق

غٌر
موافق

غٌر
موافق

غٌر
موافق
بشدة

غٌر
موافق
بشدة

غٌر
موافق
بشدة

17
منع وقوع األخطاء من اجل التحسٌن
المستمر
18
العمل من خالل فرٌق عمل واحد
لتحقٌق الجودة
19
حث اإلدارة العاملٌن بالمؤسسة على
االلتزام بالجودة
20
شرح وتبسٌط مفهوم الجودة فً جمٌع
األقسام والمستوٌات اإلدارٌة من طرف
اإلدارة
محور تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة له أهمٌة فً :موافق
بشدة
21
22
23
24
25
26
27
28

منع حدوث التلف
تقدٌم الحلول والمقترحات من طرف
العاملٌن لتحسٌن الجودة
تطبٌق منهجٌة الجودة الشاملة
الكشف على نقاط القوة والضعف
وبالتالً التحسٌن المستمر
التقٌٌم واألخذ بأسالٌب التطوٌر
المستمر
المراقبة المستمرة بغرض تدارك
األخطاء وتصحٌحها من طرف اإلدارة
تشخٌص المشاكل وتحلٌلها ووضع
الحلول المناسبة لها من طرف اإلدارة
حل المشكالت من خالل جهد شامل
من طرف العاملٌن لتحسٌن الجودة
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موافق

محاٌد

غٌر
موافق

غٌر
موافق
بشدة

الجزء الثالث :تحقٌق الجودة الشاملة
محور ٌتم تحقٌق الجودة الشاملة فً
المؤسسة من خالل:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

موافق
بشدة

إدراك كافة العاملٌن لمفهوم الجودة
غرس قٌم الجودة
تخفٌض تكالٌف المنتوج أو الخدمة
المقدمة
االلتزام بالتغٌٌر والتحسٌن المستمر
تلبٌة حاجات الزبائن المتوقعة
االهتمام بمقترحات الزبائن
إجراء بحوث لدراسة احتٌاجات
الزبائن
تحسٌن عالقة الزبون
حل مشاكل العمل الجماعٌة
اتخاذ الكثٌر من القرارات بشكل
جماعً
أن العمل الجماعً ضرورة أساسٌة
لتحقٌق الجودة
دعم اإلدارة لبرامج الجودة
تذلٌل كافة الصعاب التً تحول دون
تطبٌق الجودة من طرف اإلدارة العلٌا
اعتماد سٌاسة واضحة بأهداف محددة
حول الجودة من طرف اإلدارة العلٌا
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موافق

محاٌد

غٌر
موافق

غٌر
موافق
بشدة

