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  تقدیرتقدیرو و   شكرشكر
  لدكتور موسي عبد الناصر الألستاذ المشرف  بالشكرأتقدم 

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

 ینن بن عامر اللذینیداھو  ،نیة الیمتفال ،شیشون بوعزیز ،بن عیشي بشیردكتور ال

لي الدعم والمساندة في التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة كما أتقدم  بالشكر لكل   واقدم

من زمالئي األساتذة والى كل إطارات المؤسسة الذین تعاملت معھم ساعدني من  

  ...ءهللا عني خیر الجزا ھمافجز
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  :ملخص

ھذه الدراسة إلى معرفة دور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة  تھدف

الكوابل بسكرة كدراسة حالة، ومن أجل تحقیق ذلك قام  اتمؤسسة صناع اختیاروتم  بالمنظمات

، إطار سامي، عون إطار مسیر(الرؤساء : أفراد الدراسة من الفئات التالیةالباحث باختیار 

   .)تحكم

جانب في الالوصفي التحلیلي  المنھجالدراسة  أھدافاستخدم الباحث من أجل الوصول إلى 

أجرى  فرضیات الدراسة اختبارمن أجل و. المیداني الجانبأسلوب دراسة الحالة في  والنظري 

البالغ و) الرؤساء( إطاراتھافي الباحث دراستھ على عینة من موظفي المؤسسة تمثلت 

وزعت علیھم الذین و الدراسة  مریت علیھأجالذین  المفرداتھؤالء مثل ی .ارئیس 308عددھم

قد أما التحلیل اإلحصائي ف .داة رئیسیة في جمع البیانات األولیةكأالتي اعتمدت الدراسة استمارة 

الجتماعیة الحزمة اإلحصائیة المطبقة في العلوم ا( spss البرنامج اإلحصائي على الباحث اعتمد

  .)17اصدار

  :وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج من أھمھا

  یساھم في تحقیق الجودة الشاملة االحتیاجات التدریبیة تحدیدأن  - 1

  تحقیق الجودة الشاملة أن تصمیم البرامج التدریبیة لھ دور في - 2

  تحقیق الجودة الشاملةیساعد على  تنفیذ البرامج التدریبیةأن  - 3

  في تحقیق الجودة الشاملة لھ أھمیةتقییم البرامج التدریبیة  أن - 4

تحدید االحتیاجات التدریبیة، تصمیم (توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین البرامج التدریبیة  - 5

و بین تحقیق الجودة الشاملة ) البرامج التدریبیة، تنفیذ البرامج التدریبیة، تقییم البرامج التدریبیة

  .الدراسةبالمؤسسة محل 

تعزى  المستقصیینجابات إبین  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة- 6

إلى كل من متغیر الجنس، العمر، الدرجة الوظیفیة، المستوى التعلیمي، مدة الخدمة بالنسبة 

سسة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤ مارةلمحاور االست

  .محل الدراسة

  :باحثوصي بھا الیومن أھم التوصیات التي 

نظام إدارة الجودة الشاملة كمنھج إداري متكامل ومعلن على ضرورة اعتماد المنظمات  - 1

لإلدارة من اجل الوصول إلى التحسین  ةلجمیع القیادات وللعاملین والتخلي عن األسالیب التقلیدی

  .المستمر في جمیع نشاطات المنظمة
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توفیر جمیع العوامل المناسبة لتطویر العملیة التدریبیة واستدراك النقص الذي یظھر أثناء  - 2

  .تنفیذ البرامج التدریبیة

العمل على إعداد البرامج التدریبیة لتوضیح مفھوم إدارة الجودة الشاملة والفوائد المتوقعة  - 3

 :منھا بحیث تشمل ھذه البرامج التدریبیة ما یلي

    .مستویات اإلداریة المختلفةالیع العاملین في تدریب جم-

  ربط التدریب بالترقیة وبعوامل تحفیزیة مادیة ومعنویة-

الكوابل إلى التدریب المستمر من  اتإخضاع فئات متعددة من العاملین في مؤسسة صناع - 4

  .خالل تصمیم برامج تدریبیة فعالة في مجال إدارة الجودة الشاملة

التدریب، الجودة، الجودة الشاملة، إدارة الجودة الشاملة، البرامج التدریبیة،  :كلمات المفتاحال
  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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VII 
 

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.  

 
Cette étude a conclu les résultats suivants :  

1. L’identification des besoins de formation contribue à la réalisation 
de la qualité totale ; 

2. La conception des programmes de formation a un rôle dans la 
réalisation de la qualité totale ; 

3. La mise en œuvre des programmes de formation permet la 
réalisation de la qualité totale ; 

4. L’évaluation des programmes de formation a une importance dans 
la réalisation de la qualité totale ; 

5. 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 ; 

6. 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 : 

1.  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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 قائمة المحتویات
  الصفحة  الموضوع

    اإلھداء

    شكر وتقدیر

 -v  ملخص باللغة العربیة

 v- v  االنجلیزیةملخص باللغة 
 v- v  الفرنسیةملخص باللغة 

  x -x  قائمة المحتویات
  x- xv  قائمة الجداول
  x v  قائمة األشكال
  ش  - أ  مقدمة عامة
  54-01  حول التدریبمفاھیم أساسیة : الفصل األول

  02  :مدخل
  03  المنظمة يالموارد البشریة ف: األوللمبحث ا

  03  مفھوم الموارد البشریة: المطلب األول   
  05  المنظمة يأھمیة الموارد البشریة ف: المطلب الثاني   

  06   اإلطار ألمفاھیمي للتدریب: المبحث الثاني
  06  تعریف التدریب : المطلب األول   
  10  مبادئ التدریب: المطلب الثاني   
  13  أھمیة التدریب: المطلب الثالث   
  14  أھداف التدریب: المطلب الرابع   

  15  )مراحل العملیة التدریبیة(خطوات التدریب: المبحث الثالث
  15  جمع وتحلیل المعلومات: المطلب األول   
  16  تحدید االحتیاجات التدریبیة: المطلب الثاني   
  28  تصمیم البرامج التدریبیة: المطلب الثالث   
  36  تنفیذ البرامج التدریبیة: المطلب الرابع   
  39  تقییم برامج التدریب : الخامس المطلب   

  45  البرامج التدریبیة: المبحث الرابع
  45  وأھمیتھا البرامج التدریبیةتعریف : المطلب األول   
  48  التدریبیةأنواع البرامج : المطلب الثاني   
  51  مقومات نجاح البرامج التدریبیة: المطلب الثالث   
  52  فاعلیة البرامج التدریبیة: المطلب الرابع   

  53  :خالصة الفصل
  97-55  مفاھیم أساسیة حول الجودة الشاملة: الفصل الثاني
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  56  :مدخل
  57  مفاھیم أساسیة للجودة: المبحث األول

  57  المفاھیمي للجودة  اإلطار: المطلب األول   
  68  تكالیف الجودة: المطلب الثاني   
  74  الرقابة على الجودة: المطلب الثالث   
  77  حلقات الجودة: المطلب الرابع   
  85  )ضمان الجودة(تأكید الجودة: المطلب الخامس   

  87  ةمدخل إلى الجودة الشامل: المبحث الثاني
  87  یمي للجودة الشاملةاإلطار المفاھ: المطلب األول   
  90  مرتكزات وأسس الجودة الشاملة: المطلب الثاني   
  91  مبادئ الجودة الشاملة: المطلب الثالث   
  92  أھمیة وأھداف الجودة الشاملة: المطلب الرابع   
  األدوات والنماذج المستخدمة في حل مشكالت : المطلب الخامس   

                       املةالجودة الش                     
94  

  96  :خالصة الفصل
  139-98  اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة: الفصل الثالث

  99  :مدخل
  100  ماھیة إدارة الجودة الشاملة: المبحث األول

  100  اإلطار المفاھیمي إلدارة الجودة الشاملة: المطلب األول   
  107  الجودة الشاملة ةئ إدارومباد ،أسسعناصر،: المطلب الثاني   
  115  أھمیة وأھداف إدارة الجودة الشاملة: المطلب الثالث   
  117  9000ومواصفة االیزو تطبیق إدارة الجودة الشاملة : الثانيالمبحث   

  117  تطبیق إدارة الجودة الشاملة: األولالمطلب    
  127  9000 والیزامواصفة و إدارة الجودة الشاملة : الثانيالمطلب    

  139  :خالصة الفصل
  190-140  لتحقیق الجودة الشاملة ةالتدریب كأدا: الفصل الرابع

  141  :مدخل
  142  دور الموارد البشریة في إدارة الجودة الشاملة: المبحث األول

  142  أھمیة الموارد البشریة في إدارة الجودة الشاملة: المطلب األول   
  144  الشاملة    بین إدارة الموارد البشریة و إدارة الجودة  العالقة: المطلب الثاني   
  الجودة    تطبیقات إدارة الموارد البشریة في ظل مفھوم إدارة: المطلب الثالث   

  الشاملة                       
147  

  152  التدریب على الجودة الشاملة: المبحث الثاني
  152  اإلطار المفاھیمي للتدریب على الجودة الشاملة: المطلب األول   
  170  أھمیة و أھداف التدریب على الجودة: المطلب الثاني   
  173  مراحل عملیة التدریب على الجودة: المطلب الثالث   
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  180  العالقة بین الجودة الشاملة والتدریب: المطلب الرابع   
  187  اب فشل التدریب على الجودةأسب: المطلب الخامس   

  189  :خالصة الفصل
  256-191  الدراسة المیدانیة: الفصل الخامس

  192  :مدخل
  193  تقدیم المؤسسة محل الدراسة :المبحث األول

  193  تعریف بالمؤسسة :المطلب األول   
  194  الھیكل التنظیمي للمؤسسة: المطلب الثاني   
  198  تدریب والجودة بالمؤسسةسیاسة ال: المطلب الثالث   

  206  إجراءات الدراسة المیدانیة: المبحث الثاني
  206  منھجیة الدراسة المیدانیة: المطلب األول   
  208  مصادر البیانات و األسالیب اإلحصائیة: المطلب الثاني   
  212  صدق وثبات األداة: المطلب الثالث   

  220  ي واختبار الفرضیاتنتائج التحلیل اإلحصائ: المبحث الثالث
  220  تحلیل البیانات الخاصة بالسمات الشخصیة ألفراد العینة : المطلب األول   
  225  تحلیل مجاالت الدراسة: المطلب الثاني   
  241  اختبار فرضیات الدراسة: المطلب الثالث   

  256  :خالصة الفصل
  262-257  :الخاتمة العامة
  289-263  :قائمة المراجع

296-290  :لمالحقا  
  291  الھیكل التنظیمي لمؤسسة صناعات الكوابل بسكرة :)01(الملحق رقم   
  296- 292  استمارة البحث :)02(الملحق رقم   
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  قائمة الجداول
  الصفحة  العنوان  الرقم
  18  احتیاجات المنظمة واحتیاجات األفراد  01
  42  ریبیةإستراتیجیات تقییم البرامج التد  02
  60  مداخل دراسة الجودة  03
  61  نظرة إلى الجودة قدیما وحدیثاال  04
  63  مراحل الجودة  05
  71  التكالیف المرتبطة بالجودة  06
  83  فوائد حلقات الجودة  07
  106  المقارنة بین اإلدارة التقلیدیة و إدارة الجودة الشاملة  08
  107  العناصر المشتركة إلدارة الجودة الشاملة  09
  117  اآلثار التي یحدثھا تطبیق إدارة الجودة الشاملة  10
  129  ومجال تطبیقھا (iso9000:1994)مواصفة   11
  130  (iso9000:2000)و مواصفة   (iso9000:1994)بین مواصفة  قالفر  12
  136  9000وضع المنظمات قبل وبعد تطبیق مواصفات أنظمة إدارة الجودة ایزو  13
  138  9000ات بین إدارة الجودة الشاملة ومواصفات الجودة االیزوأھم االختالف  14
  151  تطبیقات إدارة الموارد البشریة في المدخل التقلیدي ومدخل إدارة الجودة الشاملة  15

  168  التدریب المطلوب إلدارة الجودة الشاملة ومستوى العاملین  16
  Enicab  193توزیع الطاقة اإلنتاجیة لمؤسسة   17
  206  على المدیریات المختلفةالكوابل  اتزیع األفراد العاملین بمؤسسة صناعتو  18
  208  ات الموزعة والمستردة والصالحة للتحلیل اإلحصائيمارعدد ونسبة االست  19
  209  محاور الدراسة و أرقام الفقرات كل مجال  20
یاجات تحدید االحت(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور األول   21

  والدرجة الكلیة لفقراتھ) التدریبیة

213  

تصمیم البرامج (معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثاني   22

  والدرجة الكلیة لفقراتھ) التدریبیة
214  

) تنفیذ البرامج التدریبیة(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثالث   23

  ھوالدرجة الكلیة لفقرات

215  

) تقییم البرامج التدریبیة(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الرابع   24

  والدرجة الكلیة لفقراتھ

216  

) تحقیق الجودة الشاملة(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الخامس   25

  والدرجة الكلیة لفقراتھ

217  

  218  مارةاالست لمحاورالصدق البنائي   26

  219  )طریقة الفا كرونباخ(معامالت الثبات   27



XIII 
 

  220  توزیع عینة الدراسة حسب الجنس  28

  220  توزیع عینة الدراسة حسب العمر  29

  221  توزیع عینة الدراسة حسب المستوى التعلیمي  30

  222  توزیع عینة الدراسة حسب مدة الخدمة  31

  222  توزیع عینة الدراسة حسب الدرجة  الوظیفیة  32

  223  لھا عالقة بالجودة الشاملةالتي الدورات التدریبیة  المشاركة في  33

  223  التدریبیة مكان حضور الدورات  34

  224  عدد الدورات المشارك فیھا في مجال إدارة الجودة الشاملة  35

  225  (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) اختبار التوزیع الطبیعي  36

  226  )تحديد االحتياجات التدريبية(قرات المحور األول نتائج تحليل ف  37

  229  )تصميم البرامج التدريبية(نتائج تحليل فقرات المحور الثاني   38

  232  )تنفیذ البرامج التدریبیة(نتائج تحلیل فقرات المحور الثالث   39

  234  )تقییم البرامج التدریبیة(نتائج تحلیل فقرات المحور الرابع   40

  237  )تحقيق الجودة الشاملة(ئج تحليل فقرات المحور الخامس نتا  41

  One  Samples T-test)(للعینة الواحدة T اختبار نتائج   42
  تحقیق الجودة الشاملة بینعالقة بین تحدید االحتیاجات التدریبیة وال

242  

  One  Samples T-test)(للعینة الواحدة T اختبار نتائج   43
  تحقیق الجودة الشاملة بینرامج التدریبیة وعالقة بین تصمیم الب

243  

  One  Samples T-test)(للعینة الواحدة T اختبار نتائج   44
  تحقیق الجودة الشاملة بینعالقة بین تنفیذ البرامج التدریبیة وال

244  

  One  Samples T-test)(للعینة الواحدة T اختبار نتائج   45
  تحقیق الجودة الشاملة بینیة وعالقة بین تقییم البرامج التدریبال

245  

  One  Samples T-test)(للعینة الواحدة T اختبار نتائج   46
  تحقیق الجودة الشاملة بینعالقة بین البرامج التدریبیة وال

246  

تعزى متغیر الجنس، بالنسبة لمحاور االستمارة  المستقصین التيفروق في أراء ال  47
دریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الخمسة الخاصة بدور البرامج الت

  الدراسة

247  

تعزى متغیر العمر، بالنسبة لمحاور االستمارة  المستقصین التيفروق في أراء ال  48
الخمسة الخاصة بدور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل 

  الدراسة

249  

ى متغیر الدرجة الوظیفیة، بالنسبة لمحاور تعز المستقصین التيفروق في أراء ال  49
االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة 

 بالمؤسسة محل الدراسة
  

251  



XIV 
 

تعزى متغیر المستوى التعلیمي، بالنسبة لمحاور  المستقصین التيفروق في أراء ال  50
ریبیة في تحقیق الجودة الشاملة االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التد

  بالمؤسسة محل الدراسة

253  

تعزى متغیر مدة الخدمة، بالنسبة لمحاور   المستقصین التيفروق في أراء ال  51
االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة 

  بالمؤسسة محل الدراسة

255  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 



XV 
 

  قائمة األشكال
  الصفحة العنوان  الرقم
  ص  العالقة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع  01
  04  مكونات الموارد البشریة  02
  12  نظام التدریب  03
  18  تحدید االحتیاجات التدریبیةنموذج   04
  Iso9001  68أھداف الجودة كأحد متطلبات  05
  73  الكلیة للجودةتكالیف العالقة بین مستوى الجودة و  06
  74  العالقة بین مستوى الجودة والتكالیف التصمیم  07
  81  طریقة عمل حلقات الجودة  08
  105  مكونات مفھوم إدارة الجودة الشاملة  09
  111  التغذیة العكسیة  10
  114  نظام إدارة الجودة الشاملة  11
  120  مراحل تطبیق إدارة الجودة الشاملة  12
  134  9000طبیق المواصفات الدولیة االیزوفوائد ت  13
  179  التدریب على الجودة مراحل  14
  183  الجودة الشاملة كنظام على التدریب   15

 
 
  



 

 

مقدمة عامة 

 



 مقدمة عامة                                                       

 ب

 

 

: 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 

وبحجم هذه األهمٌة تصبح تنمٌة الموارد البشرٌة ضرورة . طبٌعة األعمال التً ٌمارسها فً المنظمة

كما أن . حتمٌة حتى تصبح هذه الموارد أكثر استعدادا لقبول متطلبات المهام الجدٌدة التً تناط بهم

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 

 لقد أصبح ٌنظر إلٌه على أنه أهم مورد من .ٌنظر إلٌه واالهتمام به كما هو الحال فً الوقت الحاضر

وٌنظر المفكرٌن . موارد المنظمة، سواء كانت خدمٌة أو صناعٌة، خاصة أم عامة تابعة للدولة

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 

ومن هذا المنطلق عملت المنظمات على تنمٌة هذا المورد . تطوٌر أداء هذه المنظمات وتحقٌق أهدافها

و تأطٌره واالرتقاء به، من خالل التدرٌب الذي  ٌعتبر أحد الوسائل التً تستخدمها اإلدارة من أجل 

و ٌعد التدرٌب من المفاتٌح األساسٌة . تطوٌر وتنمٌة القدرات العلمٌة والعملٌة والسلوكٌة للعاملٌن

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 

 .(وغٌرها.....التكنولوجٌة، واالقتصادٌة، والعولمة )التحدٌات البٌئٌة والتغٌرات السرٌعة المذهلة 
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 اونظرا ألهمٌته أصبحت المنظمات المعاصرة تنظر لتدرٌب مواردها البشرٌة على أنه جزءا رئٌسً

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 

 البشرٌة فً تحقٌق أهداف دالحدٌث عن أهمٌة اإلنسان فً إنجاح العملٌة اإلدارٌة و دور الموار

فموضوع التدرٌب لم ٌعد اختٌار بالنسبة لإلدارة بل أصبح ٌنظر إلٌه على أنه . المنظمة وغاٌاتها

 إلٌه المنظمات لتحقٌق أهدافها باعتباره عنصرا حٌوٌا البد منه لبناء أوسٌلة لالستثمار ضرورٌة تلج

. الخبرات والمهارات المتجددة

 العاملٌن وتنمٌة مهارتهم ومعلوماتهم بكما أصبحت المنظمات المعاصرة تنظر لتدري

واتجاهاتهم على انه من أهم مبادئ الجودة الشاملة، التً أصبحت محور اهتمام أساسً ألغلب 

فمعاٌٌر األداء فً هذه المنظمات لم تعد قاصرة على مجرد تقدٌم . المنظمات سواء العامة أو الخاصة

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

:    ٌمكن صٌاغة مشكلة الدراسة فً السؤال الرئٌسً التالًق      مما سب

؟ "كٌف ٌمكن تحقٌق الجودة الشاملة بالمنظمات من خالل إدارة البرامج التدرٌبٌة " 

: ولإلجابة على اإلشكالٌة قمنا بصٌاغة التساؤالت الفرعٌة التالٌة

  تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسةبٌنعالقة بٌن البرامج التدرٌبٌة وتوجد  هل- 1
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تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة وبٌن تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل عالقة بٌن هل  توجد - 

 ؟الدراسة

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

 ؟الدراسة

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

 ؟الدراسة

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

 ؟الدراسة

 بٌن إجابات المستقصٌن تعزى إلى 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة- 2

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

 تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل بٌنال توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن البرامج التدرٌبٌة و

 . 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

 المستقصٌن تعزى إلى كل من إجابات بٌن 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة

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

 إجابات بٌن 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة: الفرضٌة الفرعٌة األولى

 الخمسة الخاصة بدور البرامج االستمارة تعزى إلى متغٌر الجنس، بالنسبة لمحاور نالمستقصً

. التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

 إجابات بٌن 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة: الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة

 الخمسة الخاصة بدور البرامج االستمارة تعزى إلى متغٌر العمر، بالنسبة لمحاور نالمستقصً

.التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة  

 إجابات بٌن 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة: الفرضٌة الفرعٌة الثالثة

 الخمسة الخاصة بدور االستمارة تعزى إلى متغٌر الدرجة الوظٌفٌة بالنسبة لمحاور نالمستقصً

.البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة  

 إجابات بٌن 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة: الفرضٌة الفرعٌة الرابعة

 الخمسة الخاصة بدور البرامج االستمارة تعزى  إلى المستوى التعلٌمً بالنسبة لمحاور نالمستقصً

. التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

 إجابات بٌن 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة:الفرضٌة الفرعٌة الخامسة

 متغٌر مدة الخدمة بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج إلى تعزى نالمستقصً

 .التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

: أهداف البحث

 :هذه الدراسة إلى تحقٌق األهداف التالٌة تسعى

توضٌح مفهوم التدرٌب ومقوماته على نحو عام، ومفهوم الجودة الشاملة ومدخل إدارة الجودة  - 

 .الشاملة
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تحدٌد فعالٌة البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة لدى العاملٌن بمؤسسة صناعات - 

. الكوابل

. دراسة العالقة بٌن التدرٌب كمتغٌر مستقل والجودة الشاملة كمتغٌر تابع     - 

 الشخصٌة والوظٌفٌة على أراء واتجاهات العاملٌن تجاه التدرٌب قالتعرف على تأثٌر الفرو     - 

. والجودة الشاملة

التوصل فً نهاٌة الدراسة إلى بعض النتائج والتوصٌات التً من الممكن أن تساهم فً إرساء - 

معالم 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 الجودة - 

. الشاملة ومحاولة الر بط بٌنهما

تستمد هذه الدراسة أهمٌتها من االهتمام المتزاٌد بنشاط التدرٌب ودوره فً مساعدة المنظمات - 

. على تحقٌق أهدافها فً عصر ٌتمٌز بالتنافس

كما ٌساهم  هذا البحث بتحسٌس مسٌري المؤسسات بأهمٌة التدرٌب  كأداة جوهرٌة - 

. لزٌادة 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 مجال - 

.    اإلدارة 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  

مدى فعالٌة العملٌة التدرٌبٌة فً المصرف التجاري السوري، "دراسة ربى غانم تحت عنوان - 1

هدفت هذه الدراسة إلى تقٌٌم العملٌة التدرٌبٌة فً المصرف . 1"دراسة مقارنة مع البنك اللبنانً 

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 

إلى افتقاد المصرف التجاري : حال وجودها والتً تفقد العملٌة التدرٌبٌة فعالٌتها، وخلصت الدراسة

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

فاعلٌة البرامج التدرٌبٌة من وجهة نظر ضباط كلٌة "دراسة محمد فتحً محمود تحت عنوان - 2 

2"الملك خالد العسكرٌة
 هدفت 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

 

 

                                                 
مذكرة  ، (دراسة مقارنة مع البنك اللبنانً)مدى فعالٌة العملٌة التدرٌبٌة فً المصرف التجاري السوري  ربى غانم،- 1

      2004 قسم إدارة األعمال، كلٌة االقتصاد، جامعة دمشق، الجمهورٌة العربٌة السورٌة، ،ماجستٌر غٌر منشورة
2

مذكرة  فاعلٌة البرامج التدرٌبٌة من وجهة نظر ضباط كلٌة الملك خالد العسكرٌة،  محمد فتحً محمود،- 
، قسم العلوم اإلدارٌة، كلٌة الدراسات العلٌا، جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة، الرٌاض، (غٌر منشورة)ماجستٌر

 2006/2007السعودٌة، 
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إمكانٌة تطبٌق  الجودة الشاملة على إدارة المرور "دراسة فهد بن عبد هللا الغزي تحت عنوان - 3

1" الرٌاضةبمدٌن
 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إلمام ضباط المرور بمفهوم الجودة الشاملة، .

 الرٌاض، ةوتحدٌد متطلبات ومجاالت ومعوقات تطبٌق الجودة الشاملة فً إدارة المرور بمدٌن

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 

 الرٌاض بما فً ذلك التخلص من األسالٌب ةتطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً إدارة المرور بمدٌن

. القدٌمة فً العمل، والتحسٌن المستمر،والمشاركة فً صناعة القرار

اإلدارة بالجودة الشاملة "دراسة عبد الواسع عبد الغنً سٌف قاسم المخالفً تحت عنوان - 4

2"ودورها فً تحقٌق اإلصالح اإلداري
 هدفت 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 

 الجودة الشاملة فً تحقٌق اإلصالح اإلداري فً المنظمات ةٌلعبه تطبٌق النموذج المختار إلدار

وخلصت الدراسة إلى وجود اتجاهات قوٌة لدى مدراء العموم بصالحٌة . اإلدارة الحكومٌة الٌمنٌة

 الجودة الشاملة لتحقٌق اإلصالح اإلداري المنشود فً الجمهورٌة الٌمنٌة وهو ما من شأنه  ةمدخل إدار

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 

.   الجودة الشاملةةالحكومٌة ٌتطلب تحقٌقه إلى تطبٌق عناصر مدخل إدار

 

                                                 
فهد بن عبد هللا الغزي، إمكانٌة تطبٌق إدارة الجودة الشاملة على إدارة المرور مدٌنة الرٌاض، رسالة ماجستٌر غٌر  -1

منشورة، كلٌة الدراسات العلٌا، قسم العلوم اإلدارٌة،جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة، الرٌاض، العربٌة السعودٌة، 

2005   

عبد الواسع عبد الغنً سٌف قاسم المخالفً، إدارة الجودة الشاملة ودورها فً تحقٌق اإلصالح اإلداري، أطروحة  - 2

 2006دكتوراه غٌر منشورة،  قسم إدارة األعمال، كلٌة االقتصاد، جامعة دمشق، الجمهورٌة العربٌة السورٌة، 
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مكانة تسٌٌر الموارد البشرٌة ضمن معاٌٌر اإلٌزو وإدارة "دراسة موزاوي سامٌة تحت عنوان  -5

1"الجودة الشاملة
 قامت 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 

، وقد توصلت إلى نتٌجة أساسٌة مفادها أن CAMMOذلك على الشركة الجزائرٌة لألثاث المعدنً 

تسٌٌر الموارد البشرٌة ضمن إدارة الجودة الشاملة ٌحظى بأهمٌة ومكانة أكبر مما هو علٌه ضمن 

. معاٌٌر اإلٌزو

تطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة "دراسة خالد بن جمٌل مصطفى زقزوق تحت عنوان  -6

2"لتحسٌن أداء كلٌة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر بجامعة أم القرى
 هدفت هذه الدراسة إلى .

 فً البرامج والدورات DEMINGالتعرف على درجة توفر واستخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة لـ

  وتوصلت الدراسة إلى وجود.التً تقدمها كلٌة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر بجامعة أم القرى

درجة أهمٌة توفر فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات استجابات أفراد مجتمع الدراسة حول 

 فً البرامج والدورات  التً تقدمها كلٌة خدمة المجتمع DEMINGمبادئ إدارة الجودة الشاملة لـ

 فً هذه البرامج DEMINGدرجة استخدام مبادئ إدارة الجودة الشاملة لـوالتعلٌم المستمر، وكذلك 

استخدام أن درجة وخلصت الدراسة إلى . تعزي إلى الدرجة العلمٌة، سنوات الخبرة، بلد التخرج

 فً البرامج والدورات التً تقدمها كلٌة خدمة المجتمع DEMINGمبادئ إدارة الجودة الشاملة لـ

كما خلصت الدراسة . والتعلٌم المستمر بجامعة أم القرى الواردة فً أداة هذه الدراسة كانت متوسطة

 فً البرامج والدورات التً تقدمها DEMINGدرجة أهمٌة توفر مبادئ إدارة الجودة الشاملة لـإلى 

. كلٌة خدمة المجتمع والتعلٌم المستمر بجامعة أم القرى كانت عالٌة

  

                                                 
موزاوي سامٌة، مكانة تسٌٌر الموارد البشرٌة ضمن معاٌٌر االٌزو وإدارة الجودة الشاملة، رسالة ماجستٌر غٌر  - 1

 2004منشورة، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، قسم علوم التسٌٌر، جامعة الجزائر، 
2
خالد 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 
 2008القرى، العربٌة السعودٌة، 
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ودرجة أهمٌة توفر كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بالنسبة الستخدام 

 فً البرامج والدورات التً تقدمها كلٌة خدمة المجتمع DEMINGمبادئ إدارة الجودة الشاملة لـ

. الدرجة العلمٌة، سنوات الخبرة، بلد التخرج:  إلىيوالتعلٌم المستمر تعز

كمدخل للتطوٌر التنظٌمً  إدارة الجودة الشاملة" دراسة بندر بن عباس الشرٌف تحت عنوان -7

1"بمستشفى مدٌنة الملك عبد العزٌز بجدة
:   هدفت هذه الدراسة إلى.

 كمدخل للتطوٌر التنظٌمً إلدارة الجودة الشاملة على درجة ممارسة الركائز األساسٌة التعرف- 

  .بمستشفى مدٌنة الملك عبد العزٌز الطبٌة فً مدٌنة جدة

، كمدخل للتطوٌر إلدارة الجودة الشاملة على درجة أهمٌة ممارسة الركائز األساسٌة التعرف- 

. التنظٌمً بمستشفى مدٌنة الملك عبد العزٌز الطبٌة فً مدٌنة جدة

 ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطات استجابات عٌنة الدراسة، حول التعرف - 

 إلى ي، كمدخل للتطوٌر التنظٌمً، تعزإلدارة الجودة الشاملةدرجة أهمٌة ممارسة الركائز األساسٌة 

 أن درجة ممارسة الركائز  وخلصت الدراسة إلى.نوع العمل، المؤهل العلمً، سنوات الخبرة

 كمدخل للتطوٌر التنظٌمً من وجهة نظر اإلدارٌٌن والفنٌٌن بمستشفى إلدارة الجودة الشاملةاألساسٌة 

 وجود فروق ذات داللة  كما خلصت إلى.مدٌنة الملك عبد العزٌز الطبٌة كانت بدرجة متوسطة

 كمدخل إدارة الجودة الشاملة إلى الجنس حول درجة ممارسة يإحصائٌة بٌن أراء عٌنة الدراسة تعز

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 

 كمدخل للتطوٌر إدارة الجودة الشاملةأراء عٌنة الدراسة حسب المؤهل العلمً حول درجة ممارسة 

التنظٌمً فً مستشفى الملك عبد العزٌز الطبٌة بجدة، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة 

 إدارة الجودة الشاملةإحصائٌة بٌن أراء عٌنة الدراسة حسب سنوات الخبرة حول درجة ممارسة 

. كمدخل للتطوٌر التنظٌمً فً مستشفى الملك عبد العزٌز الطبٌة بجدة

 

 

 

 

                                                 
1

 ،إدارة الجودة الشاملة كمدخل للتطوٌر التنظٌمً بمستشفى مدٌنة الملك عبد العزٌز بجدة  بندر بن عباس الشرٌف،- 
مذكرة ماجستٌر غٌر منشورة قسم اإلدارة التربوٌة والتخطٌط، كلٌة التربٌة، جامعة أم القرى، المملكة العربٌة 

2008السعودٌة، 
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درجة التزام جامعة النجاح الوطنٌة بمبادئ "دراسة معزوز عالونة وٌوسف غنٌم تحت عنوان - 8

1"إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملٌن فٌها
 هدفت 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 

عضو هٌئة تدرٌس فً جامعة النجاح الوطنٌة، (130)الوطنٌة، وأجرٌت الدراسة على عٌنة مؤلفة من 

فقرة موزعة على  (52)وزع علٌهم مقٌاس إلدارة الجودة الشاملة، تم التحقق من صدقه وثباته شمل

وتم إدخال .متطلبات الجودة، المتابعة، التطوٌر، القوى البشرٌة واتخاذ القرار: أربعة مجاالت، هً

، حٌث (spss)البٌانات إلى الحاسب اآللً ومعالجتها باستخدام البرنامج اإلحصائً للعلوم االجتماعٌة

، وتحلٌل التباٌن (sidak)استخرجت المتوسطات الحسابٌة، واالنحرافات المعٌارٌة، واختبار سٌداك 

وأشارت النتائج إلى . للعٌنات المستقلة، وتحلٌل التباٌن األحادي(ت)المتعدد، كما استخدم أٌضا، اختبار

أن جامعة النجاح الوطنٌة تلتزم بتطبٌق مبادئ الجودة الشاملة بدرجة كبٌرة، وكذلك تبٌن عدم وجود 

فً درجة التزام جامعة النجاح الوطنٌة (α=0.05)فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة 

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

تشخٌص واقع تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً "تحت عنوان  فالح عبد القادر الحوري دراسة- 9

2"المستشفٌات األردنٌة
 هدفت هذه الدراسة إلى تشخٌص مدى إدراك العاملٌن فً المستشفٌات .

، (المرٌض)األردنٌة الخاصة ألهمٌة تطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة التً تمثلت فً رضا الزبون 

كما هدفت . والتزام ودعم اإلدارة العلٌا، والتحسٌن المستمر، باإلضافة إلى إشراك الموظفٌن وتمكٌنهم

الخبرة، المستوى التعلٌمً، المستوى )هذه الدراسة إلى بٌان العالقة بٌن بعض المتغٌرات الشخصٌة 

ولتحقٌق أهداف هذه الدراسة فقد تم تطوٌر استبانه  . (الوظٌفً، الحجم
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درجة التزام جامعة النجاح الوطنٌة بمبادئ إدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر   معزوز عالونة وٌوسف غنٌم،- 
    2005 العدد الرابع، نابلس، فلسطٌن،19المجلد  (العلوم اإلنسانٌة)العاملٌن فٌها، مجلة النجاح لألبحاث 

فالح عبد القادر الحوري، تشخٌص واقع تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً المستشفٌات األردنٌة، مجلة البصائر،  - 2
 2008المجلد الثانً عشر، العدد األول،آذار، جامعة البتراء، األردن، 
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 مستشفٌات كان اختبارها وفقا لمعٌار 6وتوزٌعها على عٌنة من المستشفٌات األردنٌة مكونة من

: وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتٌة. الحجم

أظهرت الدراسة أن العاملٌن فً المستشفٌات األردنٌة الخاصة ٌدركون أهمٌة تطبٌق مبادئ إدارة - 

. الجودة 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 ألهمٌة - 

. (الخبرة، المستوى التعلٌمً)تطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزى لبعض المتغٌرات الدٌمغرافٌة 

توصلت الدارسة إلى عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائٌة فً إدراك العاملٌن فً المستشفٌات - 

األردنٌة الخاصة ألهمٌة تطبٌق مبادئ إدارة الجودة الشاملة تعزى لبعض المتغٌرات 

 .(الحجم، المستوى الوظٌفً)الدٌمغرافٌة

 بٌن العوامل الشخصٌة 0.05أظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة عند مستوى معنوٌة - 

إدراك أهمٌة تطبٌق مبادئ . و (الخبرة، المستوى التعلٌمً،المستوى الوظٌفً،الحجم)بداللة أبعدها 

.  إدارة الجودة الشاملة فً المستشفٌات األردنٌة الخاصة

مدى تطبٌق العاملٌن فً "تحت عنوان  محمد فرج عبد الحلٌم وٌوسف عبد عطٌة بحر دراسة- 10

1"للجودة الشاملة (السودان)كلٌة التجارة بجامعة النٌلٌن
 تمثلت 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 الجامعة - 

. وكلٌة التجارة بشكل خاص

 

 

 

 

                                                 
 (السودان)مدى تطبٌق العاملٌن فً كلٌة التجارة بجامعة النٌلٌن، محمد فرج عبد الحلٌم وٌوسف عبد عطٌة بحر - 1

2007، العدد األول، غزة، فلسطٌن، 15، المجلد(سلسلة الدراسات اإلنسانٌة)مجلة الجامعة اإلسالمٌة، ، للجودة الشاملة
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. العمل على إقامة ورشات عمل وبرامج تدرٌبٌة متعلقة بالجودة الشاملة- 

واقع تطبٌق أبعاد إدارة الجودة الشاملة فً ظل الثقافة "دراسة منال طه بركات تحت عنوان - 11

1"التنظٌمٌة السائدة فً البنوك العامة فً قطاع غزة
 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع .

تطبٌق أبعاد إدارة الجودة الشاملة فً ظل الثقافة التنظٌمٌة السائدة فً البنوك العامة فً قطاع غزة 

التركٌز على العمٌل، التركٌز على تلبٌة احتٌاجات العاملٌن، التركٌز على تحسٌن )متمثلة فً 

، كما هدفت هذه الدراسة إلى توضٌح أثر الثقافة (العملٌات، التركٌز على االحتٌاجات اإلدارٌة للمنافسة

وخلصت الدراسة إلى أن هناك تبنً واضح لدى . التنظٌمٌة على تطبٌق أبعاد إدارة الجودة الشاملة

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 الخدمة، ٌلٌه االهتمام بالتركٌز على 

 تلبٌة احتٌاجات العاملٌن من خالل ىالعمٌل، ثم التركٌز على تحسٌن العملٌات، بعد ذلك التركٌز عل

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 

 .(للمسمى الوظٌفً، العمر، المؤهل العلمً، التخصص، سنوات الخبرة، الجنس)قطاع غزة ٌعزى 

إدارة الجودة الشاملة  مدى تطبٌق معاٌٌر"دراسة صالح صالح دروٌش معمار تحت عنوان  -12

2"لتربوي التدرٌب افً
 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبٌق معاٌٌر إدارة الجودة .

الشاملة فً التدرٌب التربوي من وجهة نظر مشرفً التدرٌب والمشرفٌن المتعاونٌن بمنطقة المدٌنة 

:  وخلصت الدراسة إلى. المنورة

أن واقع تطبٌق مبادي الجودة الشاملة فً التدرٌب التربوي ٌشٌر إلى أن مبادئ الجودة الشاملة بوجه - 

. عام تطبق وتمارس بدرجة ضعٌفة فً التدرٌب التربوي

 

 

                                                 
1

 منال 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 

   2007غزة، فلسطٌن،
2

 صالح 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 

2006السعودٌة، 
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أن مدٌر إدارة التدرٌب التربوي ٌمارس بدرجة ضعٌفة أدواره فً تطبٌق مبادئ الجودة الشاملة فً - 

. التدرٌب التربوي

أن مشرفً التدرٌب التربوي ٌمارسون بدرجة متوسطة أدوارهم فً تطبٌق مبادئ الجودة الشاملة - 

 .فً التدرٌب التربوي

أن مدٌر إدارة التدرٌب التربوي ٌمارس بدرجة متوسطة المشكالت عند تطبٌق مبادئ الجودة - 

 .الشاملة فً التدرٌب التربوي

أن مشرف التدرٌب التربوي ٌمارس بدرجة متوسطة المشكالت عند تطبٌق مبادئ الجودة الشاملة - 

. فً التدرٌب التربوي

 :الدراسات باللغة األجنبٌة

تحقٌقات مع )سمات التطبٌق واألداء – الشاملة الجودة إدارة" Hansson Jonas دراسة- 1

1"(التركٌز على المنظمات الصغٌرة
هدفت 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 

القٌادة :قواعد هذا النظام  أكثر أهمٌة من عناصر أخرى عند البدء بعملٌة التطبٌق، وهذه المبادئ هً

كذلك أظهرت الدراسة أهمٌة التزام اإلدارة بالجودة . التزام جمٌع العاملٌن، والتركٌز على الزبائن

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 
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تقٌٌم أسالٌب القٌادة لدى رؤساء المؤسسات التعلٌمٌة  "Huang ,cheng,chiouدراسة - 2

وبٌن أدائها لسلوكٌات قٌادة الجودة الشاملة والمسئولٌن عن انجاز إدارة (ذات األربع سنوات)العالٌة

والكلٌات األمرٌكٌة التً أنجزت مبادئ إدارة  (ذات األربع سنوات)الجودة الشاملة فً الجامعات 

1"الجودة الشاملة فً وظٌفتها اإلدارٌة
 هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن الصلة التً تربط بٌن .

وبٌن أدائها لسلوكٌات قٌادة (ذات األربع سنوات)أسالٌب القٌادة لدى رؤساء المؤسسات التعلٌمٌة العالٌة

.  الجودة الشاملة

وتكونت عٌنة الدراسة من رؤساء الجامعات وإداراتها وأعضاء الهٌئات التدرٌسٌة والمسئولٌن عن 

والكلٌات األمرٌكٌة التً أنجزت  (ذات األربع سنوات)انجاز إدارة الجودة الشاملة فً الجامعات 

مبادئ إدارة الجودة الشاملة فً وظٌفتها اإلدارٌة وقد بٌنت نتائج الدراسة إن رؤساء الجامعات أدوا 

كما أن هناك عالقة قوٌة واٌجابٌة بٌن بعدي . سلوكٌات قٌادة الجودة الشاملة إلى درجة محدودة فقط

أسالٌب القٌادة المتمثلٌن فً الدراسة والهٌكل التعلٌمً من جهة، وأداء الرؤساء لسلوكٌات جودة القٌادة 

وان الرؤساء ذوي األسلوب القٌادي مٌالون ألداء سلوكٌات قٌادة الجودة الشاملة أكثر . من جهة أخرى

كما أن هناك عالقة قوٌة واٌجابٌة بٌن طول . من غٌرهم من الرؤساء ذوي األسالٌب القٌادٌة األخرى

زمن استخدام إدارة الجودة الشاملة فً المؤسسات التعلٌمٌة، وأداء الرؤساء لسلوكٌات قٌادة الجودة 

 أن النجاح Huangوفً استطالع قامت به الجمعٌة األمرٌكٌة للتحكم بالجودة الشاملة أفاد .الشاملة

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 

على القٌام باستطالع سنوي لمراقبة الكلٌات والجامعات أثناء متابعتها إلدارة (1991)الجمعٌة فً عام

الجودة الشاملة فً إدارتها، كما أنها أعدت دورات تمحورت حول الجودة وأعطت طالبها الفرصة 

كلٌة (14)كلٌة جامعٌة(78)لتشمل 1991وقد اتسعت هذه القائمة فً عام .لالشتراك فً هذه الدورات 

على االنتهاء حتى وصل عدد الكلٌات الجامعٌة فً هذه القائمة 1992وما أن اشرف عام.مجتمع

. كلٌة(60)كلٌة فٌما ارتفع عدد كلٌات المجتمع إلى(160)

 

 

 

                                                 
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 



 مقدمة عامة                                                       

 ع

 

 

تحلٌل االحتٌاجات التدرٌبٌة، دراسة ألعضاء مجالس اإلدارة المدرسٌة   "Joyce .M.Vدراسة - 3

1"فً والٌة هامبشاٌر
هدفت إلى تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة ألعضاء مجالس إدارة المدارس فً  .

والٌة هامبشاٌر، وإٌجاد العالقة بٌن االحتٌاجات التدرٌبٌة وبٌن الجنس وسنوات الخبرة وحجم 

وتوصلت النتائج إلى أن هناك . من أعضاء مجالس اإلدارة240المنظمة، فقد تم توزٌع االستبانة على 

كما توصلت كذلك إلى أن هناك . حاجة حقٌقٌة للتدرٌب على كٌفٌة توفٌر مصادر التموٌل للمنظمة

تأثٌرا واضحا لسنوات الخبرة ولعامل الجنس على ترتٌب االحتٌاجات التدرٌبٌة، بٌنما لم ٌكن هناك أي 

. تأثٌر لحجم المنظمة على ترتٌب االحتٌاجات التدرٌبٌة

فقد تم تصمٌم استبٌان ، 2"تقدٌر إدارة تنمٌة الحاجات التدرٌبٌة للمدٌرٌن "p.w.parrishدراسة - 4

وقد أظهرت .  بدورة تدرٌبٌة لتقدٌر احتٌاجاتهم التدرٌبٌةا مدٌرا من الذٌن اشتركو192وتوزٌعه على 

 التدرٌبٌة للمدٌرٌن وبٌن العمر تالنتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن االحتٌاجا

باإلضافة إلى . والمستوى التعلٌمً والمستوى اإلداري فً العمل وسنوات الخبرة فً المجال اإلداري

. 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 

 (المشرفٌن)لمنهج الدراسة، واستخدمت االستمارة كأداة للبحث، لقد تم إجراء الدراسة على الرؤوساء

و بعد فحص .  استمارة275وقد تم توزٌع االستمارات علٌهم وتم استرداد.  فرد308عددهم البالغو

جدٌة اإلجابة علٌها، وعدم تحقٌق الشروط المطلوبة بسبب عدم منها  15تم استبعاد االستمارات 

  . استمارة260مجموع االستمارات الصالحة للدراسة لإلجابة على االستمارة، وبذلك ٌكون 

 

 

                                                 
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 
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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 

 ٌلعبه التدرٌب للوصول إلى تحقٌق الجودة الشاملة، وهل ٌمكن تحقٌق الجودة يإبراز الدور الذ

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 

المنهجٌة العلمٌة، األدوات العلمٌة المستخدمة فٌها، األسالٌب اإلحصائٌة، وطرق معالجة :منها

كما استفاد الباحث من الدراسات السابقة فً تفسٌر . المعلومات، والمراجع األصلٌة فً هذا المجال

 . النتائج التً أسفرت عنها الدراسة الحالٌة

: منهـج البحـث

جانب النظري للموضوع فً ال فً   الوصفً التحلٌلً نا فً هذا البحث على المنهجاعتماد

المؤسسة والذي تناولنا بالدراسة فٌه  المٌدانً الجانب دراسة الحالة فً أسلوبحٌن تم استعمال 

 بأدوات إجرائٌة أخرى منها االستمارة و االستعانة كما تم .لصناعات الكوابل  بسكرةاالقتصادٌة 

. الدراسة المٌدانٌة كما سنستعٌن ببعض األسالٌب اإلحصائٌة التً تساعدنا فً .المقابالت الفردٌة

. تمثلت متغٌرات الدراسة فً التدرٌب كمتغٌر مستقل والجودة الشاملة كمتغٌر تابع: متغٌرات الدراسة

: وقد تم تجزئة متغٌرات الدراسة إلى

: المتغٌر المستقل- ا

. تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة- 

. تصمٌم البرامج التدرٌبٌة- 

. تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة- 

. تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة - 
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 : التابع المتغٌر

. ثقافة الجودة- 

.  تركٌز على الزبون - 

. تخفٌض التكالٌف- 

.  حلقات الجودة - 

 .التحسٌن المستمر- 

  التزام اإلدارة العلٌا- 

والشكل التالً ٌوضح العالقة بٌن المتغٌر المستقل والمتغٌر التابع 

 العالقة بٌن المتغٌر المستقل والمتغٌر التابع: (01)الشكل رقم 

 المتغٌر مستقل                                 المتغٌر التابع                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

التدرٌب 
 

تحدٌد احتٌاجات التدرٌب 
 

تصمٌم البرامج التدرٌبٌة 
 

تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة 
 

 تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة

  تحقٌق الجودة الشاملة 
 

ثقافة الجودة 
تركٌز على الزبون 
تخفٌض التكالٌف 
حلقات الجودة 

تحسٌن المستمر 
     التزام اإلدارة العلٌا



 مقدمة عامة                                                       

 ق

 

 

: التعرٌف بالمصطلحات الواردة فً البحث

ٌعرفها مكتب العمل الدولً بأنها كل مكان لمزاولة نشاط اقتصادي ٌكون لهذا : المؤسسة االقتصادٌة

وٌعرف عمر صخري المؤسسة االقتصادٌة بأنها الوحدة التً تجمع وتنسق . المكان سجالت مستقلة

صناعٌة، )للمؤسسة االقتصادٌة أنواعا مختلفة .فٌها العناصر البشرٌة والمادٌة للنشاط االقتصادي

.  1(فالحٌه، تجارٌة، مالٌة، خدمات، قد تكون صغٌرة أو متوسطة أو كبٌرة الحجم

بأنها مجموعة من الوسائل الهٌكلٌة التً تكون " المنظمة  (روبٌنس) Robbins  ٌعرف :المنظمة

وحدة مترابطة تملك حدود معٌنة، تعمل على تحقٌق مجموعة من األهداف الموزعة على مختلف 

إذن المنظمة هً فً األصل إطار بنٌوي ألداء مهام والذي ٌسمح بتجمٌع كل . األعضاء المشاركٌن

. 2"أشكال المؤسسة

بأنها صٌغة لتجمٌع األفراد بشكل منظم، وهذا التجمٌع من شأنه أن ٌسعى " كما ٌمكن تعرٌف المنظمة 

وتحتوي المنظمة على المقومات األساسٌة وفقا لمعطٌات . لتحقٌق هدف أو مجموعة من أهداف محددة

: الفكر اإلداري ومن المقومات منها

. وجود األفراد العاملٌن -

 .وجود الغرض أو الهدف -

. 3وجود هٌكل -

 هو عملٌة إكساب المعارف والمهارات لمجموعة من األفراد بغٌة رفع كفاءتهم المهنٌة :التدرٌب

 4.للحصول على أقصى إنتاجٌة ممكنة

 

 

 

 

 

                                                 
 25، ص1993عمر صخري، اقتصاد المؤسسة، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، -  1

2
 -j.l. charron ,Sabin sépari, organisation et gestion de l’entreprise., 2edition, dunod, France, 

2001   
، 2008مؤٌد الفضل، األسالٌب الكمٌة والنوعٌة فً دعم قرارات المنظمة، الورق للنشر والتوزٌع، عمان، االردن،  - 3

 22-21:ص ص
 عبد الرحمان ابراهٌم الشاعر، أسس تصمٌم وتنفٌذ البرامج التدرٌبٌة، دار ثقٌف للنشر والتألٌف، الرٌاض - 4

 10، ص1996، العربٌة السعودٌة، 
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: البرنامج التدرٌبً

تعرٌف البرنامج التدرٌبً بأنه األداة التً تربط بٌن االحتٌاجات التدرٌبٌة وبٌن األهداف  ٌمكن

المطلوب تحقٌقها من التدرٌب، والمادة العلمٌة والوسائل واألسالٌب التدرٌبٌة بهدف تنمٌة الموارد 

. 1البشرٌة ألجل تحقٌق أهداف الفرد والمنظمة

صفة أو :  الجودة بأنها(Webster’s New Dictionary)عرف قاموس وٌبستر الجدٌد: الجودة

. 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 

. 2على تلبٌة حاجات الزبائن ورغباتهم

 هً الجودة فً كل شً، أي الجودة فً عناصر ومكونات المنظمة، ومن هذا :الجودة الشاملة

المنطلق تأخذ طابع الشمولٌة وذلك ألن كل ما تحتوٌه المنظمة ٌشترك فً تحدٌد ما ٌقدم للمستهلك 

. 3وبالتالً تحقٌق رضاه أو عدم رضاه

 أنها الشكل المتكامل ألعمال المنظمة الذي ٌبنى على أساس االستخدام الفعال :إدارة الجودة الشاملة

للقدرات والمهارات والموارد المتاحة لكل من قوة العمل واإلدارة، بهدف تحقٌق التأكٌد على الجودة 

. 4والتنمٌة المستمرة لإلنتاجٌة من خالل الجهود المبذولة من جمٌع اإلدارات

: 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- 

. لجودة و اإلٌزو فً المؤسسات الجزائرٌةاألسباب موضوعٌة مثل حداثة تطبٌق أنظمة - 

 

 

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

   121، ص1996السعودٌة، 

محمد أسٌل على مزهر، دور إدارة الجودة الشاملة فً عملٌة تقوٌم األداء الجامعً، مجلة القادسٌة للعلوم   -2

 70، ص2009اإلدارٌة واالقتصادٌة، المجلد الحادي عشر، العدد الثانً، 

موزاوي سامٌة، مكانة تسٌٌر الموارد البشرٌة ضمن معاٌٌر االٌزو وإدارة الجودة الشاملة، رسالة ماجستٌر غٌر - 3

 48،ص2004منشورة، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، قسم علوم التسٌٌر، جامعة الجزائر، الرٌاض،

عبد الحمٌد عبد الفتاح المغربً، االتجاهات الحدٌثة فً الدراسات والممارسات إدارة الموارد البشرٌة، المكتبة - 4

 396، ص2008العصرٌة للنشر والتوزٌع، مصر، 
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حث فً المواضٌع ذات الصلة اكما تعود ألسباب ذاتٌة منها طبٌعة تخصص الدراسة ومنها رغبة الب- 

. بالموارد البشرٌة

. شعورنا بأهمٌة التدرٌب فً الرفع من إنتاجٌة، وأداء المؤسسة والمساهمة فً تحقٌق أهدافها- 

 وقدرتها على رفع التحدي من أجل  بالمؤسسة الجزائرٌةقناعتنا الخاصة بأهمٌة الموارد البشرٌة- 

 . لتحقٌق الجودة والتمٌزالمؤسساتهاته االرتقاء بأداء 

إن طموح المؤسسات الٌوم هو ضمان الجودة الشاملة كدلٌل على حسن أدائها، وان هذا ٌعود  - 

. بدرجة 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- 

: ثحدود البح

كإحدى المؤسسات االقتصادٌة   حدود البحث المكانٌة تتمثل فً مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة-

. الناجحة

 2011 أكتوبر10 والى 2007سبتمبر 15 حدود البحث الزمنٌة تتمثل فً الفترة من -

.  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
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    :مدخل
التطورات الكبیرة الحاصلة في عالم األعمال، وزیادة استخدام التكنولوجیا بشكل  نتج عن

وتنمیة قدراتھا وكفاءتھا  موارد البشریةالبتزاید مستمر في االھتمام  متسارع في حیاتنا الیومیة،وكبیر 

 ةفالنتیج. ليحتى تصبح قادرة على مواكبة كل التطورات الحاصلة على المستوى المحلي والدو

یصبح  بدون االستثمار في الموارد البشریة المتاحة ھأن ھوفي الوقت الحاضر  إلیھاالمتوصل 

  .بدون جدوىد الموارفي باقي ستثمار الا

 فةمعرزیادة إلى تطویر و والتقدم ھو السعي الدائم  الطریق الوحید للنمو والتطور أصبحوعلیھ 

من ھنا .األفضلار نحو تحقیق تھا وتفكیرھا والتوجھ باستمراوتطویر قدر یة،البشرالموارد ومھارة 

یة كي تزید وتعدل البشر مواردئة الفرصة المناسبة للتھی إلىكنشاط ھادف یسعى  یبیأتي التدر

وذلك من اجل  ،ةوأفكار واتجاھات بصورة دائمة ومستمرلدیھا من معلومات  ماتغیر ور  وطوت

ومن ھنا زاد استثمار المنظمات في التدریب  ،ت مختلفةاألمام والتمیز في مجاالاالنطالق إلى 

أصبحت مخصصات التدریب  أنإلى درجة  ،وارتفعت نسبة مخصصاتھ في المیزانیات والبرامج

  .اتتشكل جزءا رئیسیا في میزانیة المنظم

بتحدید  نسینصب اھتمامنا في ھذا الفصل على تحدید طبیعة التدریب وكیفیة القیام بھ مبتدئی 

وتبیان العناصر  للتدریب بعدھا سنقوم بتقدیم مجموعة من التعاریف، بشري وأھمیتھالمال الرأس 

  .المشتركة بینھا ثم محاولة اقتراح تعریف یكون أكثر قبوال نلتزم بھ في دراستنا ھذه

بعد تعریف التدریب والتفریق بین ھذا المصطلح وبعض المصطلحات األخرى المشابھة 

تي تسعى المنظمات إلى تحقیقھا جراء عملیة التدریب وكذا الخطوات التي نتطرق إلى األھداف ال

دید االحتیاجات تحكذلك تتبعھا في ذلك والتي تتمثل بصفة خاصة في جمع وتحلیل المعلومات، 

تنفیذ البرامج التدریبیة وأخیرا تقییم البرامج إضافة إلى البرامج التدریبیة، تصمیم و التدریبیة 

  .وكذلك التعرف على أنواعھا  سنقوم بتعریف البرامج التدریبیةكما . التدریبیة
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  المنظمة يالموارد البشریة ف :األوللمبحث ا
  مفھوم الموارد البشریة :المطلب األول

 .المنظمة في وقت معین ھي مجموع األفراد والجماعات التي تكون "الموارد البشریة 

ا كم ،یث تكوینھم، خبرتھم، سلوكھم، إتجاھاتھم وطموحھمویختلف ھؤالء األفراد فیما بینھم من ح

  . 1"اإلداریة وفي مساراتھم الوظیفیةیختلفون في وظائفھم مستویاتھم 

ویشمل ذلك المدیرین في جمیع  ،العاملین في المنظمات األفرادنعني بھا جمیع "الموارد البشریة 

الدائمین، والموظفین  ظفین الدائمین وغیروالفنیین والمستخدمین والمو واإلداریینمستویات القیادة 

طاقات  عویكون مجال االھتمام ھنا مجمو ،الذین تستخدمھم تلك المنظمات األجانب الوطنیین أو

وخصائصھم  ھموقیمواتجاھاتھم  تھم،افھم ومھاراتھم وقدراتھم ومعاراألفراد واستعدادأولئك 

  .2"الدیمغرافیة

 األداءفي ھذا  نعلى أداء العمل والراغبیاألفراد القادرین من  ھي تلك المجموعات "یة الموارد البشر

ص فروتزید  .منسجم إطارحیث یتعین أن تتكامل وتتفاعل القدر ة مع الرغبة في ، بوملتزم جادبشكل 

وتطویرھا للتعلیم واالختیار نظم یحسن تصمیمھا  رعندما تتوافد ھذه الموارل االستغالل الفاعل

   .3"ةوالصیان لتطویروا والتدریب والتقییم

مھارات والقدرات المناسبة ألنواع معینة من المجموعة األفراد المؤھلین ذوي  ھو "المورد البشري

  .4األعمال والراغبین في أداء تلك األعمال بحماس واقتناع

  ". القادرة على شغل الوظائف اإلداریة والفنیةجمیع القوى البشریة ھو  "المورد البشري

الناس الذین یمتلكون مھارات ومعارف وقابلیات تسھم في زیادة القیمة  ھو جمیع "يالمورد البشر

  .5"االقتصادیة للمنظمات

  

  

  

  

                                            
25ص ،2004یة النشر لجامعة قالمة،، إدارة الموارد البشریة، مدیرحمداوي وسیلة  -1  

نظریة ودالالتھا في البیئة العربیة األسس ال(تكنولوجیا األداء البشري في المنظمات ة،ري إبراھیم الدعبد البار -2
108ص ،2003، صر، م)ساتبحوث ودرا(یة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلدار)المعاصرة   

 19ص ،2000، ، إدارة الموارد البشریة، دار الكتاب، مصرسید مصطفىأحمد  - 3
 17ص، 2011، عمان، األردن، ، دار أسامة للنشر وتوزیعالموارد البشریةفیصل حسونة، ادارة  - 4
، المنظمة )ھطرق قیاسھ وأسالیب المحافظة علی(عادل حرحوش المفرجي واحمد على صالح، رأس المال الفكري - 5

   9ص ،2003 القاھرة، العربیة للتنمیة اإلداریة،
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  :یةالبشرلموارد لیف سنحاول تقدیم تعر ذكره قمما سبو 

باإلضافة  ،المعارف والقدرات والمھاراتیمتلكون  الذین والجماعاتاألفراد  ھم "الموارد البشریة 

في  نعلى أداء العمل والراغبیالقادرین  و معینالمنظمة في وقت  یكونون ذینالو لسابقةإلى الخبرة ا

ویختلف ھؤالء األفراد فیما بینھم من حیث تكوینھم، خبرتھم، سلوكھم،  .ھذا األداء بشكل جاد وملتزم

  . "وطموحھم اتجاھاتھم

  ي یوضح مكونات الموارد البشریةاالتالشكل 

  یةالموارد البشر مكونات): 02(مالشكل ر ق  

   والحقائق، المعلومات :الوجدان                المعرفة                                           

  والتحلیل والتنبؤ،  دفي سلوك الفرالتي تؤثر  اتوالنظری                                         

  .واتخاذ القرارات والمھارات والمفاھیميالعقلي تفكیر أي ال                                       

                                   

  وحل  اعة في المھام الیدویة،البر:لوكس               المھارة                     ا  المھارة    

  عيوالسلوك االجتما المشاكل                                                      

                                       

                   وتعتمد على إدراك الفرد   : الحالة العاطفیة              االتجاھات                                     

        لمختلفةاوللمنظمة وأبعادھا   ،لوظیفتھ                                                          

  والمركز االجتماعي والدور الشخصي                                                           

                                                           

  یةالصحة البدن ،الطاقة ،الظروف المادیة           الظروف المادیة                                      

                                                  والنفسیة                                                                       
  31، ص2001، مصر،ةتنمیة الموارد البشریة، الدار الجامعیلراویة حسن، مدخل استراتیجي  :المصدر

                                                     

                                                            

                           

 
 
 
 

 
 الموارد

 
 

 البشریة
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   المنظمة يالبشریة فرد اأھمیة المو :المطلب الثاني

ولیس مھاراتھ ومعرفتھ  استخداملمورد البشري أن یحقق ثروة أو إیرادات من خالل لیمكن 

والتغییر التي تحدث للموارد المادیة، فبدون ھذه المھارات والمعرفة یصبح من خالل عملیة التحویل 

الالزمة ألداء مھام  واالستعداداتالفرد عاجزا أو ذو قدرات محدودة تمنعھ من إحداث التحول 

  .1متخصصة

بالموارد البشریة في المنظمات المعاصرة لم یعد یصدر عن  االھتمامإن وعلى ھذا األساس ف

رعایة البشر وإحسان معاملتھم،  أيالعالقات اإلنسانیة بي بمفھوم الداعین إلى ما یسمى إنسان اتجاه

آلن عن اقتناع علمي بالدور الرائد الذي یقوم بھ المورد البشري في صنع ایصدر  االھتمامولكن 

تتعامل وبذلك  .التقدم وتحقیق اإلنجازات العلمیة والتقنیة واإلنتاجیة التي غیرت مالمح الحیاة جمیعا

المورد األكثر ندرة واألعلى قدرة في  باعتبارهمع اإلنسان  ةاإلستراتیجیو إدارة الموارد البشریة 

  .2إنتاج القیمة المضافة وھي مصدر العوائد لرأس المال والعمل

 علىیستند  لم یعد اتأداء المنظم يالتمیز فتحقیق  أنفالمتعارف علیھ  في الوقت الحاضر 

إلى  األولبل یستند في المقام  قطف ةأو التكنولوجی ةأو المالیلموارد الطبیعیة المنظمات ل امتالك

تعظیم االستفادة من  یة التي تمتلك القدرة علىالموارد البشر منخاصة  تتوفیر نوعیاعلى  قدراتھا

المعلومات جعل من الموارد البشریة عصر  إلى  اآللةم من عصر لقال العاانت إن .األخرى دالموار

 واألفكارالمفاھیم  على استیعابالتنظیمي الوحید القادر  رھم العنص فاألفراد ،التنظیمیة األصول  أھم

وف البیئة للقرن التي تفرضھا الظر الجدیدة التي تساعد على استغالل المیزات ومواجھة التحدیات

  .3الجدید

 موردالي أن ستقبل فز عالم الیوم والمفة التي تمیالمعر إدارةفي  البشري موردأھمیة التكمن 

موقع  يأ في األمممكانتھ بین  ن یتبوأللجمیع أ دإذا ما أریأداة التقدم والتطویر والتغییر  ھو يالبشر

قامت  وقد .ةأو الخدمی اإلنتاجیةداخل الھیاكل التنظیمیة  إداريوفي أي مستوى  ،وظیفي تنظیمي أو

   .یبیةر المناھج والمواد العلمیة التدرویمتخصصة  في تطبإنشاء إدارة  مؤخرا اتالمنظمالكثیر من 

  

  

 

                                            
25ص جع سابق،حمداوي وسیلة، مر - 1  

118ص ،2001 ة،القاھر ،یبدار غر ،اتیجیة، إدارة الموارد البشریة اإلسترعلي سلمى - 2  
  3-   2003 مصر، ،یةشریة، الدار الجامعیة، اإلسكندرد البسي، اإلدارة اإلستراتیجیة للموارجمال الدین محمد مر

23ص  
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 والعملیة ات العلمیةاء ذوي المھاررثم تزویدھا بالخب، العولمةتتواكب مع اتجاھات ومتطلبات عصر ل

  .1عالیة المستوىال

 صناعتھالتي تصمم المنتوج وتشرف على  وھي بتكار واإلبداعالالبشریة بعملیة االموارد تقوم 

 افاألھدوضع  نلة عؤوالمسوھي  ،راس المالالتي تسوقھ وتستثمر وھي  ة جودتھ،قابور

 أیةبكفاءة ولن  تتمكن  األموریمكن أداء ھذه  یة جیدة وفعالة البشرد فبدون موار ات،تیجیواالسترا

من خالل موار د بشریة  مدربة ومؤھلة وذات كفاءة عالیة .منظمة من تحقیق أھدافھا ورسالتھا

   .2الزبائن یانضوتقدیم سلعة وخدمة بجودة وسعر یرإنتاج  بإمكانھاد ومحفزة بشكل جی المستوى

من المستحیل أن یتحقق االستخدام ف ة لنجاح المنظمةد البشریة أھمیة استراتیجیة كبیرتمثل الموار

و  ةفراد ذوي مھارألى ، إذا كانت  المنظمة تفتقر إتخدام الموارد المادیةمنفعة اس  مأو تعظی األمثل

وارد المادیة إلى فالموارد البشریة ھي التي تحول الم ،ھلین وقادرین على أداء وظائفھممؤ ،ةخبر

  .3من السلع والخدماتمنتوج نھائي 

  للتدریب ألمفاھیمياإلطار  :المبحث الثاني  
  تعریف التدریب :األولالمطلب 

ي  یل سنحاول فیماو ،التدریب بتعدد المؤلفات الصادرة في ھذا المجال فیتعارتعددت 

  :استعراض البعض منھا 

النشاط المستمر لتزوید الفرد بالمھارات والخبرات واالتجاھات  "بأنھالتدریب  یعرف السید علیوة - 1

  .4"التي تجعلھ صالحا لمزاولة عمل ما

طرق الف وعارملم العملیة تع "بأنھ التدریب  محمد عباس وحسین علي سھلیةعرف تو - 2

  .5"ألداء أعمالھم األفراد ةات في قابلیتغیر لىإ  المؤدیةجدیدة السلوكیات الو

  

 

  

                                            
ایترك ،)قیاس القیمة االقتصادیة ألداء العاملین(يالبشر راالستثما عائد ،واالستشاریون الدولیون اءاتحاد الخبر - 1  

2ص ،2004، ، القاھرةللطباعة والنشر  
2005دن،األر عمان، دار وائل للنشر، ،)اتیجيمدخل استر(ةإدارة المواد البشریة المعاصر عمر وصفي عقیلي، - 2 

11 ص  
31ص جع سابق،مر ،تنمیة الموارد البشریةلمدخل استراتیجي ، راویة حسن   -3  

52ص ،2003،مصر والتوزیع،العاملین، ایتراك للطباعة والنشر  ات مسئولي شؤونالسید علیوة، تنمیة مھار - 4  
 ، 1999األردن، عمان، ،التوزیعللنشر  لد البشریة، دار وائإدارة الموار علي،محمد عباس وحسین سھیلة  - 5

107ص   
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تعدیل ایجابي یتناول سلوك  الفرد من الناحیة عملیة  "بأنھ التدریبزویلف مھدي حسن  یعرف - 3

المھنیة وذلك الكتساب المعارف والخبرات التي یحتاج إلیھا اإلنسان وتحصیل المعلومات التي تنقصھ 

  . 1"ارةواالتجاھات الصالحة للعمل ولإلد

التدریب  )Bernard Martory et Daniel crozet( برنارمارتوري ودنیال كروزیھ یعرف - 4

  .2"وثقافیة ةاجتماعی اقتصادیة،تعلیم وتحصیل معلومات  ىالھادفة إل األنشطةمجموعة  "بأنھ

مشاعر العملیة المنظمة التي یتم من خاللھا تغییر سلوكیات و "بأنھالتدریب سالم و صالح الیعرف  - 5

  .3"العاملین من اجل زیادة وتحسین فاعلیتھم وأدائھم

وزیادة  سابتباكأنھ النشاط الخاص  "یب علىالتدر  Filippo Edwordفیلیبو ادواردف یعر - 6

  .4"الفردعند ة مھارالرفة ومعال

تغییر  تعدیل أو أو إلكسابنشاط منظم ومخطط و مجھود  "بأنھالتدریب أما الدیب فیعرف  - 7

في ظل  اإلنساني األداءأفضل صور  إلىللوصول  واالتجاھات الخاصة بالمستھدفین المعارف

   .5"المطلوبة األھداف

  :  اآلتیةمن التعاریف السابقة یمكن أن نستنتج النقاط 

  . التدریب نشاط إنساني نإ -

 مة من أجل تعلیم المواردیتكون من مجموعة برامج مصم ،ومقصود ،لھالتدریب نشاط مخطط  نإ -

  .البشریة

  أو تعدیل میولھم  ،الھدف من التدریب ھو رفع مستوى مھارات و معارف و خبرات األفراد نإ -

  .                                 مو تصرفاتھم أو سلوكاتھ

   .التدریب نشاط مستمر نإ -

 ومن ثم ،ةالوظیف لشاغ التدریب یقوم على أساس تحدید المھارات والقدرات الواجب توفرھا في نإ -

  .الوظیفةأداء ھذه  لة عنؤوأو الجماعة المس األفرادسلوك وقدرات ومھارات  يالتغییر ف إحداث

 
                                            

113ص ،2003،عمان، األردن ،الصفاءدار  ،إدارة األفراد ،زویلف مھدي حسن-  1  
2-Bernard Martory et Daniel crozet,Gestion des Ressources Humains,dunod, paris, 
2001,p81  

، عالم الكتب الحدیث للنشر يتراتیجد البشریة مدخل اسإدارة الموارسالم وعادل حرحوش صالح، ال سعیدمؤید  -3
  130، ص2002، األردن ، عمان،والتوزیع

4-Filippo Edword, Personal Management,(newyork Mc Graw,Hill Ianc,1974),p20  
غیر  أطروحة دكتوراه، في المؤسسات التعلیمیة استراتیجیات تحدیث وتفعیل التدریب، إبراھیم رمضان الدیب - 5

  19ص، 2009، األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، ادارة األعمال، قسم اإلدارة واالقتصادمنشورة، كلیة 
  
 



 
مفاھیم أساسیة حول التدریب           الفصل األول                                           

 8

  

  .التدریب ھو الوسیلة األھم التي تؤدي إلى تنمیة وتحسین الكفایة اإلنتاجیة نإ -

  .التدریب من أفضل مجاالت االستثمار في اإلنسان نإ -

  .التدریب عملیة مستقبلیة نإ -

  :لتدریبللباحث أن یعرف اخالل النقاط السابقة یمكن من 

یتكون من مجموعة برامج مصممة بھدف رفع  ومستمرالتدریب نشاط إنساني مخطط  "

تقع مسؤولیة و اتھم،مستوى مھارات و معارف وخبرات األفراد أو تعدیل میولھم و تصرفاتھم و سلوك

  ". التدریب على الرئیس المباشر للفرد

  :بدواعي التدری

بالنسبة للعمل  تجعل من التدریب أمرا مھما ملحا، ھناك مجموعة من الدواعي والدوافع،

  :1ومن ھذه الدواعي المھني،

ھ السوق من یما یقتضو في طرق اإلنتاج، التطورات العلمیة المتواصلة واالكتشافات والمستحدثات -

  .احتیاج دائم ومتجدد،الطالع األفراد على تلك المعلومات الجدیدة

أدت إلى استنباط أسالیب وطرق جدیدة في  والثورة التكنولوجیة والعولمة، التطورات اإلنتاجیة، -

  .ومھارات فنیة وإداریة مختلفة تتطلب تخصصات علمیة، ،العمل

والحاجة إلى أفراد  وما یقع من تطور في سلوكھم اإلنتاجي، فراد واتجاھاتھم،ألاختالف دوافع ا -

  .متعددي المھارات

فبرامج اإلعداد قبل الخدمة ال تتعدى أن تكون مدخال لممارسة  مسیرة اإلعداد قبل الخدمة، كمالإ -

  .المھنة

ثر حتما في المھن بما فیھا ؤوالذي ی التغییر السریع الذي یشھده العالم في مختلف المجاالت، -

  .یفرض على المنتسبین إلیھا مواكبتھ عن طریق التدریب اإلدارة،

استعراض بعض  یأتي جموعة مختلفة من التعریفات للتدریب نحاول فیمابعد استعراض م

  :منھاالقة بالتدریب المصطلحات التي لھا ع

  

  

  

   

                                            
منظور اإلسالمي، رسالة الخالد بن سعید بن أحمد الحربي، أسس الجودة التعلیمیة في إعداد وتدریب المعلم من  - 1

، 2009السعودیة،  العربیةرنة، جامعة أم القرى، ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم التربیة اإلسالمیة والمقا
118ص   
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ھو تزوید الفرد بالمعلومات الثقافیة و العلمیة التي تجعلھ صالحا التخاذ اتجاه معین في  :التعـلیــم - 1

  . 1الحیاة

 زأو المراكفي المعاھد ) أو الفرد(ھا الموظفاتي تلقطلق لفظ التدریب على الدراسة المتخصصة الی

كالمدارس  العلم دورفي  ئلناشاھا الفرد ابینما یطلق لفظ التعلیم على الدراسة التي تلق ،التدریبیة

  .والجامعات

إلى تھا مثلما یھدف اوقدراتھم ومھاراتھم على أداء مھامھم بذ األفرادزیادة كفاءة  إلىیھدف التدریب 

ھو الوسیلة التي تمكن ف األفضل نحو في العمل متھاأو عالقفي المنظمة  مواتجاھاتھكھم سلوتغییر 

یھدف ، بینما بذاتھ واستغالل حصیلة  التعلیم من أجل أغراض الحیاة العملیة لممارسة عمالفرد من 

  .2لحیاة العملیةفي ا األفرادفكریا وعقلیا مثلما یھتم بالمعار ف كوسیلة لتأھیل  األفراد إعداد إلىالتعلیم 

أوسع داخل فراد الستالم مسؤولیات مختلفة ووتطویر األ إعدادبأنھا تعرف التنمیة  :التنمیـــة - 2

  .3المستویات اإلداریة التسلسلیة

إال أن  یث الوسائل المستخدمة في التعلم،على الرغم من تشابھ التدریب والتنمیة من حو 

ویركز على وظیفة  لحاجة الیومیة،لفالتدریب موجھ  الزمني لكل منھما یختلف عن األخر،المدى 

ألداء الحالي الفرد الحالیة ویستھدف تنمیة المھارات و القدرات التي تساھم بشكل واضح في تطویر ا

  .4فتركز على الوظائف المستقبلیة في التنظیم في الوظیفة الحالیة، أما تنمیة العاملین،

   .الفرد  تسعى إلى توسیع مھاراتعملیة التنمیة ف

صص ن التدریب یخإحیث  لتنمیة على أساس المستوى اإلداري،ھناك من یفرق بین التدریب وا

  .5بینما تخصص برامج التنمیة للمستویات اإلداریة العلیا للعاملین في المستویات األدنى،

 

 

 

                                            
برامج التدریب التحویلي المنفذة في مراكز خدمة المجتمع والتعلیم المستمر  أسامة بن سلیمان سالم القثمي، - 1

وق بالجامعات والكلیات التقنیة السعودیة وقدرتھا على تحقیق المواءمة بین مخرجات المؤسسات التعلیمیة ومتطلبات س
جامعة أم قسم اإلدارة التربویة والتخطیط، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، العمل السعودي،  القرى،  

       23ص ،2007،السعودیةالعربیة 
األجھزة األمنیة رسالة ماجستیر غیر  یب أثناء العمل فيسودة القحطاني، التدر لید بن ناصر أعبد هللا بن سع - 2

، 2005 ،السعودیةالعربیة  جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، یة،دراسات العلیا، قسم العلوم اإلدارلكلیة اة  منشور
29ص  

   236، ص2002العربیة، لبنان، ة، دار النھض)من منظور استراتیجي(إبراھیم حسن بلوط، إدارة الموارد البشریة  - 3
  .333ص جع سابق،مر ،الدین محمد المرسي جمال  -4
، 2003عمان، األردن، ، دار وائل للنشر،)مدخل استراتیجي(إدارة الموارد البشریة  ،يتعبد الرحیم مطر الھیخالد  -5

                         224ص
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  مبادئ التدریب  :نيالثا المطلب
وذلك  ،عند ممارسة النشاط التدریبي بالمنظمةھناك عدد من المبادئ أو األسس التي ینبغي مراعاتھا 

  :1یلي ما مبادئالحتى تتحقق فعالیة التدریب ومن أھم ھذه 

التدریب فور انتھاء مرحلة التعلیم وقبل  أیبد أنیقصد باستمرار التدریب ھو : االستمراریةمبدأ  -

 ءل الفرد على تدریب بدمالزما للفرد فیحص التدریب یستمرثم ، )قبل الخدمة تدریب ما(استالم العمل

 ما یسمى  وخالل تدرجھ الوظیفي في المؤسسة وتحركاتھ الوظیفیة األفقیة یحصل على الخدمة

  .بتدریب أثناء الخدمة

ترتیب محتویات المنھج التدریبي والخبرات  یقصد بھ :المنظم مبدأ توالي الخبرات أو التقدم -

 إلىمن مستوى  من المتدربینارة التدریب المطلوب توصیلھا على وجھ یضمن انتقال توقعات اد

، أو المھارات التي یتم التي یتلقاھا مستوى أعلى منھ بشكل مضطرد، سواء اتصل ذلك بالمعارف

بالخبرات  بحیث نتوقع منھ أنھ بنھایة مرور المتدرب، واالتجاھات التي یكتسبھا تدریبھ علیھا أو القیم

إذا كان ذلك تدریب بدء (لممارسة مسئولیاتھ الوظیفیةعل لھا یكون المتدرب مستعدا بالفكالمطلوبة 

    .)الخدمةأثناء إذا كان ذلك تدریب (بشكل أفضل مما كان علیھ أو ممارسة مسئولیاتھ الوظیفیة )الخدمة

وھكذا حتى  صعوبة، األكثر إلى الموضوعات البسیطة ثم یتدرج یبدأ التدریب بمعالجة :مبدأ التدرج -

  .ر المشكالت صعوبة وتعقیدایصل إلى معالجة أكث

الفعلیة للمتدربین،  لالحتیاجاتمحدد وواضح طبقا یجب أن یكون الھدف من التدریب : الھدفمبدأ  -

  .موضوعیا وواقعیا وقابال للتطبیق والقیاسأن یكون الھدف  مع مراعاة

ھو جدید بكل ما  منھ الجمیع ب یتزودضال ینحتى یكون التدریب معینا  :مواكبة التطور مبدأ -

  .العمل، وبأحدث أسالیب وتكنولوجیا التدریب یث في شتى مجاالتدوح

الفعلیة للمتدربین،  فالتدریب البد أن یكون واقعي، بمعنى انھ یلبي االحتیاجات :الواقعیة مبدأ -

  .ویتناسب مع مستویاتھم ومعارفھم وقدراتھم

وظیفیة بالمؤسسة ویشمل جمیع الفئات حیث أن التدریب یوجھ إلى كافة المستویات ال :الشمول مبدأ -

  .الوظیفي یكلفي الھ

  
  

 

                                            
ایتراك للطباعة والنشر  ،بالمنظمات العربیة مفھوم ومراحل وأخالقیات مھنة التدریب، مدحت محمد أبو النصر -1

   40-  38:ص ،2005القاھرة، مصر، ،والتوزیع
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على التدریب أن یراعي التوقیت المناسب عند وضع وتنفیذ البرامج  :مراعاة التوقیت المناسب مبدأ -

بحیث ال یتعارض مع  بمعنى أن یكون توقیت عقد البرامج مناسبا لظروف المتدربین. التدریبیة

  .الخ....عداد الموازنات أو الجردفي فترات إ متطلبات العمل

في عملیة التدریب ال تؤدي إلى سرعة التدریب فقط، ولكن  فمشاركة المتدرب :المشاركة مبدأ -

فالمتدرب في قاعة التدریب الذي یشارك في  .تؤدي أیضا إلى رسوخ ما تعلمھ الفرد لفترة أطول

  .المتدرب الذي یكون وجوده سلبیاالحوار والمناقشة واالستفسار تكون فرصتھ للتعلم أفضل من 

ویرى علماء النفس أن التكرار یجب . حیث یساعد التكرار على تثبیت ما تعلمھ الفرد :التكرار مبدأ -

  .أن یكون موزعا على فترة طویلة نسبیا حتى تكون لھ فعالیتھ

  عالیتھ حینمافالتدریب تكون لھ ف :إمكانیة نقل ما تدرب علیھ المتدرب إلى الواقع العملي مبدأ -

ي للعمل ع الفعل ي الواق ي . یستطیع المتدرب االستفادة بما تعلمھ خالل فترة التدریب ف ن العوامل الت وم

اء  ل أثن ي العم تخدم ف ي تس ة واألدوات الت ل الفعلی روف العم اة ظ ة محاك و محاول ك ھ ى ذل اعد عل تس

  .التدریب

 1كنظام متكاملدریب وھو أن ینظر للتلتدریب أخر لویضیف صالح عبد الباقي مبدأ 

فالتدریب لیس  تكامل وترابط في العمل التدریبي، ویقصد بذلك أن ھناك :التدریب نظام متكامل -

  .كما أنھ ال ینبع من فراغ و ال یتجھ إلى فراغ ، فقط عشوائي انشاط

  : یلي ویمكن إیضاح أشكال التكامل في نظام التدریب كما

  :سیة التي یقوم علیھا التدریب وھيلمكونات األساالتكامل في مدخالت التدریب أي ا - )أ

  .األفراد المطلوب تدریبھم -

 .لومات المطلوب إكسابھا للمتدربینالخبرات والمعارف والمع -

 .آخرین ومسئولینمن مدربین  القائمین بالعمل التدریبي -

  .المشكالت التي تعاني منھا المنظمة  -

ءات التي تقوم بھا إدارة التدریب من أجل األداء التكامل في األنشطة التدریبیة وھي اإلجرا - )ب

  :یلي  ماالتدریبیة وتتمثل ھذه األنشطة فیاألمثل للوظیفة 

 .توصیف وتحلیل األوضاع واألنماط التنظیمیة واإلداریة -

 .ف وتحلیل العملیات واإلجراءاتیتوص -

 

                                            
مصر،  ،سكندریةاإل ،دار الجامعیةال ،)مدخل تطبیقي معاصر(الموارد البشریة إدارةعبد الباقي، الدین صالح  - 1

233ص ،2005   
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 .حلیل سلوك األفراد وتقییم أدائھمف وتیتوص -

 .تحدید االحتیاجات التدریبیة -

 .تصمیم البرامج التدریبیة -

 .تنفیذ البرامج التدریبیة -

  .متابعة وتقییم النشاط التدریبي -

ازن بین ھذه النتائج التكامل في نتائج التدریب حیث ینبغي أن یتوفر قدر كاف من التكامل والتو -  )ج

  :وھي

  لالزم لألداء ض الوقت ایخفتوتحسین النتائج و تكالیفالنتائج االقتصادیة المتمثلة في انخفاض ال -

  . العملفي 

 ھمالوإقب فضلاألنیة تھم اإلنسااالنتائج السلوكیة المتمثلة في السلوك الجدید للمتدربین وعالق -

  .وتحمسھم للعمل

 یھم معلوماتفمن العاملین الذین تتوافر  أكبر عددفي إعداد  المتمثلةیة النتائج البشر -

  .داء عملیات وواجبات محددةزمة ألأو خبرات وقدرات معینة تعتبرھا اإلدارة ال 

 .نظام متكاملكالتدریب یوضح  األتيوالشكل 

  نظام التدریب ): 03( رقم الشكل

 
80ص ،1998، القاھرة دار الفكر العربي، إدارة الموارد البشریة من النظریة إلى التطبیق، أمین ساعتي، :المصدر  

  
  

 التغذیة المرتدة

 المدخالت المخرجات أنشطة التدریب

أفراد مؤھلین -  

إنتاجیة كبیرة -  

جودة عالیة -  

تكلفة أقل -  

تحدید االحتیاجات 

 التدریبیة 

تصمیم البرامج 

 التدریبیة

 تنفیذ البرامج

یم البرامجیتق  

مدربین -  

متدربین -  

معلومات  -  

معدات -  

آالت -  
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الفوائد لمنظمات األعمال من ید عدالیؤدي التدریب إلى تحقیق  :التدریـبأھمیـــة : المطلب الثالث

   :یلي ومن أھم ھذه الفوائد مالألفراد و

  :یلي یحقق التدریب للمنظمة فوائد عدیدة من بینھا ما :فوائد التدریب للمنظمة -ا

  .تحسین ربحیة المنظمة -

  .ت المنظمةتحسین المعارف والمھارات الخاصة بالعمل في كل مستویا -

  .تحسین معنویة العاملین -

  .یساعد العاملین في التعرف على األھداف التنظیمیة -

  .واإلداریةتحلیل التكالیف في المجاالت الفنیة  -

  .تنمیة مناخ مناسب للنمو واالتصاالت بین العاملین والمنظمة -

  .1تخفیض الحوادث وإصابات العمل -

  :الراغبین فیھ منھا لألفرادیحقق التدریب فوائد عدیدة  :نالعاملی لألفرادفوائد التدریب  -ب

من قابلیتھم ومھارتھم في حل المشاكل التي  دكما یزی یساعد األفراد على اتخاذ القرارات األحسن، -

  .تواجھھم في بیئة العمل

  .لدراسة وتحلیل موضوعات حساسة كالصراع والضغوط والتوتر واإلحباط مساعدة األفراد -

  .والثقة بالنفس لدى األفراد ،عدة في تحقیق التنمیة الذاتیةالمسا -

  .بالمعلومات لتدعیم زیادة معارفھم عن القیادة ومھارات االتصال بكافة األطراف األفراد إمداد -

  .إشباع حاجات األفراد التدریبیة والتعلیمیة -

 2.لیات جدیدةؤوتنمیة االستعداد لتقبل مھام ومس -

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

أحمد الخطیب وعبد هللا زامل العنزي، تصمیم البرامج التدریبیة للقیادات التربویة، عالم الكتاب الحدیث للنشر  -1
  22، ص2008ن، والتوزیع، اربد، عمان، األرد

192، صمرجع سابقعبد الحمید عبد الفتاح المغربي،  -2    
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  أھداف التدریب: ابعلراالمطلب 
عبارة عن نتائج یجري تصمیمھا وإقرارھا وھي  تحقیقھا،لتي یسعى التدریب ت الھي الغایا

 لھذا فان تحدید الھدف من التدریب یعد خطوة مھمة في نجاح التدریب، ،عملیة التدریب يقبل البدء ف

من حیث   لألفرادلسلوكي ل وإعادة تشكیل النمط اوتتمثل الغایات األساسیة من التدریب في تشكی

ومستوى األداء المطلوب تحقیقھ من خالل عملیة تعلم یمر بھا  ،التنظیم لسد الثغرة بین األداء الفعلي

   .1الفرد في مواقع التدریب

  :یلي یھدف التدریب على اختالف أنماطھ إلى تحقیق ما

ا وتكریسھا لخدمة أھداف تنمیة معارف المتدربین ومعلوماتھم وتحدیثھب وھذا :تنمیة المعارف -أ

أي االرتقاء بمعارف العاملین ومعلوماتھم وفقا للمستجدات التي یجب اإللمام بھا إلتقان  ،المنظمة

ومعرفة االختصاصات  لتعلیمات وأسالیب وإجراءات العمل،وما یتبع ذلك من معرفة للنظم وا ،العمل

  . سؤولیات والواجبات وعالقات العملوالم

وتحدیث المھارات والقدرات بتنمیة  االھتمام بمعنى :العاملین وقدراتھمتنمیة مھارات  -ب

  .د ألداء عمل معین بكفاءة وفاعلیةواالستعدادات لدى الفر

حیث  ونحو المنظمة وزبائنھا والمجتمع، نحو العمل وبیئتھ تنمیة السلوك واالتجاھات اإلیجابیة -ج

لتي تتفاعل مع بعضھا لتكوین أراء المتدربین تجاه یسھم التدریب في تنمیة مجموعة العوامل الذھنیة ا

إیجابیا نحو موقفا ویعمل ھذا التدریب على تحسین ھذه االتجاھات حیث یتخذ صاحبھا . قضایا معینة

  .2العمل

بأول بالتغیرات والتعدیالت التي تدخل علیھا  لتعریفھم أویتم بو ،تذكیر العاملین بأسالیب األداء -د

  .آالتیستحدث من أدوات أو أجھزة أو  استخدام ما طریقةوب

فإذا حدث فائض في العمالة في  ،زن النوعي والعددي لھیكل العمالةاإلسھام في إعادة التوا -ھـ

صات أخرى تأھیلھم لتخصص أو تخص ن یمكن من خالل التدریب التحویلي،تخصص أو قطاع معی

  .یسد بھم العجز فیھال

  

  
                                            

یاض من وجھة نظر  بمدینة الر یبیة في معاھد التدریب األمنیةلنویجم، تقویم كفاءة العملیة التدرصالح محمد ا - 1  
امعة نایف العربیة للعلوم ج یة،ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداررسالة  العاملین فیھا،

10ص ،2005سعودیة، العربیة ال األمنیة،  
،للتنمیة اإلداریةبیة الموجھ باألداء، المنظمة العر يالتدریب اإلدار عقلة محمد المبیضین وأسامة محمد جرادات، - 2  

18ص ،2001  
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وتحسین أسالیب التعامل مع العمالء مما یرفع  ،ظمات الخدمیةتقلیل وقت أداء الخدمة في المن - و

  .1تنافسيالوتحسین صورتھا في أذھانھم ویدعم مركزھا  ،درجة رضاھم عن المنظمة ومنتجاتھا

  .جو تحقیقھالمر ة بین األداء الفعلي ومستوى األداءثغرلسد ال یر سلوك األفرادیحاول التدریب تغی -ط

وتمكین أفراد التنظیم من اإللمام  ن المناخ العام للعمل في المنظمةیعمل التدریب على تحسی -ك

  .2وتزویدھم بالخبرات ،الت عملھمابالجدید في مج

 األداءغرة بین مستوى ثلسد ال ھي تنمیة وتغییر سلوكیات األفراد:یرى الباحث أن األھداف الرئیسیة

 یتعلق  ومعارفھ واتجاھاتھ فیما ورفع مستوى أداء الفرد وتنمیة مھاراتھ إلیھالمطلوب الوصول 

 إلیھاالتي یتطلع  واألھداف عالقة ایجابیة مرھونة  بتحقیق أھداف المنظمة إلىبمیدان عملھ وصوال 

  .العاملین

  )مراحل العملیة التدریبیة(خطوات التدریب :لثالثا بحثالم
 االحتیاجاتمات، تحدید لیل المعلوجمع وتح: یمر التدریب بمجموعة من المراحل األساسیة ھي        

  .التدریبیة، تصمیم البرامج التدریبیة، تنفیذ البرامج التدریبیة، تقییم البرامج التدریبیة

  المعلومات جمع وتحلیل: المطلب األول
ة  إن     ذه المرحل ي ھ ة ال ینبغ ا عملی ا بأنھ ر إلیھ زءا  النظ ون ج ي أن تك ل ینبغ ة ب ة ومؤقت مرحلی

ن التي تت اإلداریة متكامال من نظام المعلوما ي یمك ات الت ادوفر لإلدارة كافة البیانات والمعلوم  االعتم

رارات اذ الق م السیاسات والتخطیط واتخ ي رس ا ف ة البیعلیھ ة كاف ذه المرحل وفر ھ ث ت ى ا، حی ات عل ن

دریبي ام الت ف النظ لةمختل رات المتص ة  المتغی ن كاف دریب ، وع ة الت ة أم  بعملی ل المنظم واء داخ س

  :تتضمن عملیة جمع وتحلیل المعلومات من أجل تخطیط التدریب العناصر اآلتیةو .خارجھا

  .إلداري للمنظمةالومات عن التنظیم مع -

 .ألھداف والسیاساتامعلومات عن  -

 .معلومات عن تطور النشاط -

 .إلداریةامعلومات عن أسلوب ممارسة الوظائف  -

 

 

 

                                            
268ص مرجع سابق، الموارد البشریة، ةإدار أحمد السید مصطفى، -  1  
 برامج التدریب على راس العمل في تنمیة مھارات العاملین في الدفاع المدنيعبد هللا الصاعدي، دور سامر عبید  - 2
العربیة  جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ،ةقسم العلوم اإلداری كلیة الدراسات العلیا، ة،ماجستیر غیر منشور سالةر
 10ص ،2003سعودیة،ال
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 .معلومات عن اإلمكانیات المادیة -

 .إلجراءاتامعلومات عن النظم و-

 .معلومات عن األفراد العاملین-

  .1معلومات عن الظروف المحیطة -

  )تجاھل /خوف / تعاطف /ود (معلومات على حقیقة المشاعر السائدة  -

  .ضوعیة مأل نماذج التقییم السنويمو تخصمعلومات  -

  .2شكل و نوع السلطة داخل المنظمةب خاصةمعلومات  -

  ت التدریبیةتحدید االحتیاجا :المطلب الثاني
فعھا لدى الموظف یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة بتحدید المھارات المطلوب تطویرھا أو ر

ضعھ في حالة تؤھلھ إلنجاز غیر و خرآتدریب الموظف ال یعني مطلقا شیئا  ألن ،أو إدارات معینة

  .3فإذا تمكن من إنجازه فقد تم تدریبھ ،عمل ما

  :ریبیةتحدید االحتیاجات التدیف تعر - 1

 األداءالعجز بین أو عبارة عن مؤشرات تكشف عن مدى القصور " إن االحتیاجات التدریبیة

  .4"المطلوب واألداء الفعلي

في  إحداثھامجموع التغیرات والتحسینات المطلوب بأنھا  "كما تعرف االحتیاجات التدریبیة

تي تعترض سیر العمل، معلومات ومھارات واتجاھات العاملین بقصد التغلب على المشكالت ال

وتحول دون تحقیق أھداف المنظمة من ناحیة ومسایرة متطلبات التقدم وتحقیق التنمیة على المدى 

  .5"االستراتیجي للمنظمة من ناحیة أخرى

  

  

 

 

                                            
 ،بیروت ،للدراسات و النشر الجامعیةالتنظیمي، المؤسسة  األداءریة و كفاءة الموارد البش إدارة  بربر،كامل  - 1

   163ص  ، 1997
101 ص، 2001، سیكولوجیة التدریب و تنمیة الموارد البشریة، دار الفكر العربي، القاھرة الفتاح،رأفت عبد  - 2  

3  - Bernard Gillet, Amélioration de Formation Professionnelle par L‘étude de travail , paris, E73 
,p88   

 إطارؤیة تحلیلیة  في رالعاملین  ألداء، دور التدریب في التحسین المستمر سواديهللا حسین وعبیر طھ  لیث سعد -  4
، العراق، واالقتصاد، جامعة الموصل اإلدارة، كلیة 78، العدد27الجودة الشاملة، مجلة تنمیة الرافدین، المجلد إدارة

  .46، ص2005
  

  . 199ص، مرجع سابق ،عبد الحمید عبد الفتاح المغربي -5
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قدرات معینة  أومھارات  اتجاھات أو معلومات أو بأنھا "الحتیاجات التدریبیةاكما یمكن تعریف 

أو  ةتكنولوجی ألسبابب تغیرات تنظیمیة أو ببس إماتعدیلھا  تغییرھا أوأو تنمیتھا فنیة یراد  سلوكیة أو

إلى غیر ذلك من الظروف التي تتطلب إعدادھا مالئما  ،إنسانیة أو بسبب الترقیة أو التنقالت

  .1 "لمواجھتھا

أو الحتیاجات التدریبیة بأنھا الخطوات المنظمة المنطقیة التي یتبعھا المدرب اكما تعرف 

بین  و أداء قائم وضع الفجوة بین في تنمیة القوى البشریة في المنظمة للكشف عن النقص أو المسئول

والخروج بنتائج معینة تتعلق بكیفیة  وتشخیص ذلك كلھ وتحلیلھ، أداء غیر مرغوب فیھ، أووضع 

  .2قدرة التدریب على تفادي ذلك النقص أو الفجوة 

و مستوى األداء المرغوب لدى  ،الفرق بین مستوى األداء الفعليفي  االحتیاجات التدریبیةتتمثل   

بحیث یؤدي سد ھذه االحتیاجات لتحسین  رأو أكث ،يتنظیم ىأو مستو ،عدد من العاملین في موقع

  .3مشكالت قائمة ةاألداء أو معالج

تكون ھذه  أنوالبد ،یبياألھداف الخاصة بالبرنامج التدرتوضیح  االحتیاجات التدریبیة تحدید تطلبی

  .4 ذھا من قبلھمتنفیإضافة إلى إمكانیة  وواضحة ومفھومة من قبل جمیع العاملین، دقیقة األھداف

احتیاجات  و احتیاجات المنظمةویعتقد آخرون أن االحتیاجات التدریبیة یجب أن تأخذ  في االعتبار 

  ألفرادا

  ألفرادااحتیاجات  و والجدول التالي یوضح احتیاجات المنظمة
 

 

 
 

 

 
 

 

                                            
ص ،  2004، األردن، دار حامد للنشر وتوزیع، عمان، )عرض وتحلیل(الموارد البشریة إدارة ،محمد فالح صالح -   1

103.  
  

  112، ص1986ألردن، للنشر وتوزیع، عمان، ا ةدرة عبد الباري، زھیر الصباغ، إدارة القوى البشریة، دار الندو -  2
  

       2004 ،، القاھرةبدار الكتا ،)اإلدارة العصریة لراس مال الفكري(، إدارة الموارد البشریةسید مصطفى أحمد -  3
  .236ص

   190ص ،2006 األردن، عمان، دار وائل للنشر، ،)اتیجيمدخل استر(إدارة الموارد البشریة سھیلة محمد عباس، - 4
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 األفراداحتیاجات  و احتیاجات المنظمة): 01(جدول رقم

  ألفرادا احتیاجات المنظمة احتیاجات

  التوظیف المستقبلیة  احتیاجاتتحدید 

  خطط الھیكل الوظیفي  ضعو

  یم قدرات العاملین یبناء تق

  المنظمة واحتیاجات األفراد  احتیاجاتمواءمة 

 املینإعداد وإشراف على المسار الوظیفي للع

  د وفق مستویات ورغبات العاملین یتحد

  الوظیفیة  واألھدافخطة المسار الوظیفي  ضعو

  بدائل متاحة داخل المنظمة وخارجھا  ضعو

في تجاھات المتغیرة الھتمامات واالا ضعو

 مراحل العمل 

  .218ص  ،2002األردن،  دار الزھران ،عمان، یة،إدارة الموارد البشر ،نصر هللاحنا  :المصدر
  

  .1االحتیاجات التدریبیة على شكل معادلة حسابیةومن الكتاب من عرض 

  عدد الموظفین غیر المحتاجین للتدریب –إجمالي عدد الموظفین =االحتیاجات التدریبیة

  األداء الفعلي لشاغلي الوظیفة – لاحتیاجات انجاز العم =االحتیاجات التدریبیة

  .ات التدریبیةتحدید االحتیاجیوضح نموذج  األتيوالشكل 

  تحدید االحتیاجات التدریبیةنموذج ): 04(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
، 2007األردن، ،عمان دار المسیرة للنشر والتوزیع، حمد الطعاني، التدریب اإلداري المعاصر،أحسن  :المصدر

 173ص

 

 

                                            
مدان الجھني، التدریب اإلداري لمدري المدارس في ضوء احتیاجاتھم التدریبیة، رسالة أحمد بن عطا هللا ح - 1

، 2008ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط، جامعة أم القرى، العربیة السعودیة، 
   83ص

 المدخالت
 قاعدة بیانات 

خبرات مسئولي 
 التدریب 

 أسالیب إحصائیة 

 األنشطة 
 تحلیل المنظمة 
 تحلیل المھمات 

 تحلیل خصائص الفرد 
  ) ل الوظیفة شاغ( 

 
 

 المخرجات  

  التغذیة المرتدة

  المستمر بھدف تحدید االحتیاجات التدریبیةالتقییم 
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  :حتیاجات التدریبیةالأنواع ا - 2

   مختلفة لكل باحثالنظر ال اتحسب وجھ لتدریبیةلقد تعددت التصنیفات المحددة ألنواع االحتیاجات ا

  :1یمكن تصنیف االحتیاجات التدریبیة إلىو 

احتیاجات تشغیلیة لرفع كفاءة ،احتیاجات عادیة لتحسین أداء العاملین وتشمل :حسب الھدف -ا

  .احتیاجات تطویریة لزیادة فعالیة المنظمة،العاملین

  .اجات جماعیةاحتی ،احتیاجات فردیة:حسب حجم التدریب -ب

  .احتیاجات بعیدة المدى ،احتیاجات قریبة المدى ،احتیاجات عاجلة :حسب الفترة الزمنیة -ج

  .احتیاجات التدریب النظري ،احتیاجات التدریب العملي :حسب أسالیب التدریب -د

  العمل خارجاحتیاجات تدریبیة و ،احتیاجات تدریبیة على رأس العمل :حسب مكان التدریب -ه

  :داف تحدید االحتیاجات التدریبیةأھ - 3

  :2ویمكن تصنیف ھذه األھداف إلى

وتدریب المشرفین على تطبیق  ،وتشمل األھداف التقلیدیة كتدریب العاملین الجدد: أھداف عادیة -أ

  .برامج تنشیطیةوعقد  ،جدیدةأسالیب عمل 

حددة تعاني منھا وتعني أساسا بإیجاد حلول لمشكالت إنسانیة وفنیة م: أھداف حل المشاكل-ب

  .درین على التعامل مع تلك المشاكلوذلك من خالل تدریب أفراد قا ،المنظمة

األداء  من مستوىوتسعى إلى تحقیق نتائج غیر عادیة ومبتكرة، بحیث ترتفع : أھداف إبتكاریة -جـ

تمیز ال وتحقیق ،في المنظمة نحو مجاالت وآفاق لم یسبق التوصل إلیھا لغرض مسایرة متطلبات البیئة

  .تقدم عن المنظمات األخرى المنافسةالو

  :3تتمثل في أھداف تحدید االحتیاجات التدریبیةأن  طعاني رىی

  .توضیح الفئة المستھدفة من التدریب -

  .المناسبة األداءتحدید معدالت  -

 

                                            
في المصارف اإلسالمیة في  دارة الدنیا االحتیاجات التدریبیة اإلداریة لمستخدمي اإل سعدیة محمد شاھر سلطان، - 1

 الخلیل ، جامعةأدارة األعمالفلسطین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، قسم 
   37، ص2007فلسطین،

ي في األردن عدنـان احمــد العجلوني، بناء برنامج تدریبي لتنمیة الكفایات المھنیة لمدربي مؤسسة التدریب المھن  - 2  
في ضوء امتالكھم لھا وبیان أھمیتھ التطبیقیة من وجھة نظر ذوي االختصاص، أطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة 

كلیة الدراسات التربویة العلیا، جامعة ، تخصص مناھج وطرق تدریس التربیة المھنیة،  قسم المناھج وطرق التدریس
   27، ص2005عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، 

وتوزیع،  رللنش ق، التدریب، مفھومھ، فعالیاتھ، بناء البرامج التدریبیة وتقویمھا، دار الشرويطعانالحسن أحمد  - 3
   31ص ،2002عمان األردن، 
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 .تساعد في التخطیط الجید للبرامج التدریبیة -

  .ستقبلیةالم االحتیاجات التدریبیة تسھم في تقدیر -

  .بوزیادة كفاءتھم  من خالل انتقال أثر التدری ،إتاحة الفرص لتحسین أداء العاملین -

  ھمدیومجاالت التدریب الالزمة ل ،كشف مستویات األفراد  المطلوب تدریبھم -

  االحتیاجات التدریبیة  تلعب :في تحقیق أھداف المنظمة التدریبیة االحتیاجاتأھمیة تحدید  - 4

وتتلخص ھذه األھمیة  ،في تحقیق أھدافھاوھذا ى في نجاح أي منظمة من منظمات التدریب كبرأھمیة 

  :اآلتیةفي النقاط 

  .ھملتأدیة األعمال المسندة  أثناءكونھا العامل الحقیقي في رفع كفاءة العاملین  -

  .تدریبيالنشاط التعد األساس الذي یقوم علیھ  -

  1.ب إلى االتجاھات الصحیحةالتدری عد العامل المؤشر الذي یوجھت -

  .االتجاه الصحیح نحوتوجیھ اإلمكانات المتاحة للتدریب  أثناءاألساس  تعد العامل -

والوقت المبذول في  ،والمال ،یؤدي إلى ضیاع الجھد عدم التعرف على االحتیاجات التدریبیة مسبقا -

  .التدریب

  .قبل تصمیم البرامج التدریبیة ،ي ویأتيمعرفة االحتیاجات التدریبیة یسبق أي نشاط تدریبي مھن -

فمن الضروري أن تضع كل منظمة  ،يومنطلقھ الرئیسأساس التدریب  ةاالحتیاجات التدریبیتعتبر  -

  .وحصرھا ةنظاما سلیما لجمع االحتیاجات التدریبی

   تنسواء كا ،دة التغیرات المتوقعة في المنظمةمساععمل على ی ةالتدریبی تتحدید االحتیاجا إن -

 اترأو تغی ،طبیعة العمل تأو تغیرا ،التي یعمل التنظیم من أجلھا توالسیاسا األھدافات في تغیر

  .في نوعیة األفراد العاملین

سم محددة تر ةال یمكن تنفیذھا إال بوجود احتیاجات تدریبییبي إن البدایة الفعلیة ألي برنامج تدر -

  .2ى األنشطة التدریبیة ومستلزماتھالنظام التدریب أھدافھ، ویتقرر على ضوئھا محتو

  

  

  

  

  

                                            
   42ص ،مرجع سابق أسامة بن سلیمان سالم القثمي، - 1 
 منشورة،األمنیة، رسالة ماجستیر غیر  األجھزة یبیة فيي، تقویم أسالیب االحتیاجات التدربندر بن السعید الشتر - 2

  60 ص ،2003، سعودیةالعربیة ال منیة،األجامعة نایف العربیة للعلوم  یة،اسات العلیا، قسم العلوم اإلدارالدر كلیة
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  :خطوات تحدید االحتیاجات التدریبیة - 5

العاملین في المنظمة لألفراد  خطوات أساسیة یمكن إتباعھا لتحدید االحتیاجات التدریبیةھناك أربع 

 :1وھي

ء مجموعة وللمنظمة في ضولألفراد  وھي فحص األداء الحالي: تحدید الفجوة بین الواقع والمتوقع -ا

من معاییر األداء، سواء أكانت موجودة من قبل أم تم إدخالھا واعتمادھا حدیثا وتشتمل عملیة الفحص 

  :على خطوتین ھما

تحلیل الوضع الحالي للمعارف والمھارات والقدرات التي یمتلكھا األفراد، سواء أكانوا یعملون أم  -

ول ھذا التحلیل أیضا أھداف المنظمة ومناخھا وبیئتھا من المتوقع التحاقھم بالعمل قریبا، ینبغي أن یتنا

  .والقیود الداخلیة والخارجیة على عملھا

تحدید مالمح الوضع المرغوب فیھ والذي یعد ضروریا لنجاح العاملین والمنظمة، ویركز ھذا  -

لتحقیق التحدید على المھمات الوظیفیة والمعاییر، إلى جانب المھارات والقدرات والمعارف الالزمة 

  .ھذا النجاح

تؤدي الخطوة األولى إلى التعرف على عدد كبیر من : ترتیب الحاجات حسب األولویة واألھمیة -ب

الحاجات التدریبیة، وفي ھذه الخطوة ینبغي فحص ھذه الحاجات في ضوء أھمیتھا ألھداف المنظمة، 

  ھتمام، وتحدید درجة وبالتالي ینبغي تحدید ما إذا كانت ھذه الحاجات حقیقیة أو تستحق اال

أھمیتھا في ضوء حاجات المنظمة ومتطلباتھا، ومن المعاییر التي تساعد في تحدید درجة األولویة 

على  تالتكلفة المتوقعة لتلبیة الحاجة عند األفراد الذین تعنیھم ھذه الحاجة، أثر االحتیاجا(واألھمیة 

  ) االحتیاجات وضرورة وجود حل لتلبیتھاالمستفیدین من خدمات المنظمة، موقف ادارة المنظمة من 

حیث یتم التعرف على : تحدید األسباب التي أدت إلى وجود احتیاجات والفرص الحالیة لتلبیتھا -ج

  .مواطن المشكالت، وفرص حلھا في المنظمة

د إذا لم یؤدي الموظفین أعمالھم بفعالیة، وتمكنا من تحدی: تحدید الحلول الممكنة والفرص المتوقعة -د

وقد یكون  .أسباب ذلك فإننا ننتقل إلى البحث عن الحلول الممكنة لحل ھذه المشكلة وتلبیة ھذه الحاجة

التدریب ھو الحل إذا كانت ھناك فجوة في المعرفة أو المھارات أو االتجاھات، ولكن التدریب ال 

یاسة المنظمة یكون ھو الحل في حالة الحاجات غیر التدریبیة مثل ضعف الروح المعنویة بسبب س

 .وإدارتھا

 

                                            
واقع عملیة التدریب من وجھة نظر المتدربین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمادة  ،أسامة محمود موسى -1

   32، ص2007لیة التجارة، قسم ادارة األعمال، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، الدراسات العلیا، ك
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  :الیب تحدید االحتیاجات التدریبیةأس - 6

  :لتحدید االحتیاجات التدریبیة أسالیب رئیسیة ةثالثیص یمكن تلخ

  :المنظمةتحلیل  -1- 6

جانب أولویات  إلىالمختلفة في المنظمة  اإلداراتفي أقسام  فمراكز الضعأن یتم تحدید  ویقصد بھ

  .1التدریب إلىاحتیاجاتھا  من حیث واألقسام اإلدارات

قد تكشف للمخطط حاجة المنظمة إلى الموارد الالزمة لتنفیذ أي  المنظمةإن عملیة التحلیل        

ھذا  عن بدائل أخرى عوضا ىاللجوء إل فيوفي ھذه الحالة تساعد المنظمة  ،برنامج تدریبي

  .2البرنامج

  :یلي دراسة مایتضمن ھذا األسلوب دراسة المنظمة بحیث تغطي ھذه ال

تبرز أھمیة األھداف بالنسبة للمنظمة في أنھا تشكل : و إستعاب األھداف الحالیة للمنظمةدراسة  -أ

حاجات البیئیة الالمنظمة طالما بقیت ھذه األھداف ملبیة لبعض  استمرارو  ،وسبب وجود ،أساس

  ھا وفھمھا من قبل العاملین ومن ناحیة ثانیة فإن تحدید األھداف و استیعاب .والمجتمع ھذا من ناحیة

كذلك فإن أھمیة األھداف تبرز من  ،تحقیقھا وربطھا بأھدافھم الخاصة یساعد كثیرا في العمل على

  .3ناحیة كونھا المعیار الذي سیجري بموجبة تخصیص وتوزیع موارد المنظمة البشریة والمادیة

ف التعرف على األقسام والوحدات نقوم بتحلیل الھیكل التنظیمي بھد: تحلیل الھیكل التنظیمي -ب

   ،والمعاییر المعتمدة في إنشاء ھذه الوحدات ،التنظیمیة التي تتكون منھا المنظمة واختصاصاتھا

  .4اإلشراف  ونطاق ،ومستوى التفویض ،من قبل كل وحدة وأسالیب االتصال وحجم النشاط الممارس

ن المؤشرات لتنظیمي باالستناد إلى عدد مویتضمن ذلك تحلیل المناخ ا : تحلیل المناخ التنظیمي -ج

  وشكاوي  ،وإصابات العمل ،والتأخر عن العمل ،ومعدالت التغیب ،مثل معدل دوران العمل

  .5و تظلمات العاملین

 

 

 

                                            
 ،األردن ، دار زھران، عمان،)األسس وعملیات(عساف عبد المعطي محمد، التدریب وتنمیة الموارد البشریة - 1

65ص، 2000   
190، مرجع سابق، ص)مدخل استراتیجي(سھیلة محمد عباس، إدارة الموارد البشریة - 2  
24ص ،2001ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، یبیة،سید علیوة، تحدید االحتیاجات التدرال - 3  
272ص ،2001األردن، عمان، والتوزیع،للنشر  ءدارا لصفا ،إدارة الموارد البشریة نادر أحمد أبوشیخة، - 4  

غزة من وجھة نظر التقنیة في محافظات  تقییم عملیة التدریب للعاملین بالكلیات ،سعدیة منصور محمد علي- 5
، اإلسالمیة، جامعة أدارة األعمال، قسم التجارةكلیة  عمادة الدراسات العلیا، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،المتدربین

   35، ص2005فلسطین، غزة،
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من حیث األھداف والموارد وأسالیب العمل واإلنتاج واألسواق في  :ةتطور المنظمدراسة  -د

لجدیدة التي تنوي األسواق ا ،بلیة والمشاریع المستھدف تنفیذھاكذلك دراسة األھداف المستق ،الماضي

  .أسالیب العمل التي تتبعھا المنظمات المماثلة والمشابھة لعمل المنظمة  ،المنظمة دخولھا

بؤ بمسیرة المنظمة المستقبلیة وبالتالي تحدید االتجاھات نإن الغایة من ھذه الدراسة ھي محاولة الت

  .1وطبیعتھا وموقعھا ةتدریبیالعامة لالحتیاجات ال

 لقائملتركیب ابا المتعلقة یب بفحص المعلوماتلتدرایقوم مخطط  :ة للمنظمةلتحلیل القوى العام - ه

والخبرة  ،یبوالتدر ،والتعلیم ،والعمر ،والجنس ،عوالنو ،من حیث العددللقوى العاملة في المنظمة 

وأسبابھا  اأو تقلیلھالة مالعار كذلك استقر ،كفاءةة والومستویات المھار ،التي یشغلونھا ونوع الوظائف

نوع التدریب  ،التنظیم للمنظمة ادذلك تحدید مدى مالءمة أفرك، في سوق العملمدى توفرھا و

أم  ،منظمة لتحسین أدائھمالذین یعملون في ال اد التنظیمأفریب یشمل كان ھذا التدرإذا وما  ،المطلوب

   .2لمطلوبة فیھمالكفاءات التوفر  اد جددیشمل أفر

تتضمن ھذه الخطوة دراسة مجموعة القواعد والتعلیمات التي  :تحلیل سیاسات المؤسسة ولوائحھا - و

  وتوجیھ مختلف األنشطة والمجھودات التي یبذلھا األفراد  ،تسندھا إدارة المؤسسة لتسییر العمل

ومعرفة  ،وشمولھاھا المؤسسة ودرجة وضوحھا ویراد ھنا التعرف على السیاسات التي تنتھج

  .3كذلك درجة إسھامھم في وضعھا ،والتزامھم باتباعھا ،العاملین بھا وتفھمھم لھا

یقوم المخطط للتدریب في ھذه الخطوة بدراسة مجموعة من المؤشرات : الكفاءة عدالتتحلیل م -ز

اد، وجودة مثل مؤشرات اإلنتاج ومؤشرات األداء لألفراد ومؤشرات التكالیف مثل تكلفة العمل والمو

  السلعة أو الخدمة، ومعدالت تشغیل اآلالت والمعدات، وخسائر اآلالت واختناقات اإلنتاج، وأسباب 

البطء، ودوران العمل، واإلجازات المرضیة المتزایدة، وعدم الرضا عن األداء، وتكلفة توزیع السلطة 

لمستفیدین من الخدمة، وما إلى والمرفوض أو المعاد من اإلنتاج، ومعدل العائد، وشكاوي ا. أو الخدمة

ذلك من المؤشرات التي تدل على كفاءة التشغیل ونواحي اإلسراف أو زیادة التكالیف ومواطن ضعف 

  .4اإلنتاجیة

 

 

                                            
46ص مرجع سابق، ،اھر سلطانشسعدیة محمد  - 1  

68ص جع سابق،بندر بن السعید الشتري، مر   -2  
العامة،  د اإلدارةھمع ،)اد والمنظماتمدخل علمي لفعالیة األفر(التطویریب والتدر علي محمد عبد الوھاب، - 3

   67ص، 1981 العربیة السعودیة، الریاض،
 ماجستیرالتدریب لتطویر الموارد البشریة في القطاع الحكومي، رسالة  تإستراتیجیا اثر، أحمد ھشام السامرائي -4

   50، ص 2010العربیة المفتوحة في الدانمارك،  األكادیمیة، األعمال إدارةواالقتصاد قسم  إلدارةاغیر منشورة، كلیة 
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یساعد ادارة الموارد  تحدید الدقیق ألھداف المنظمة سواء كانت قصیرة األجل أو طویلة األجلالإن 

  :1بیة في ضوء المؤشرات التالیةالبشریة على تحدید االحتیاجات التدری

  .األنشطة الجدیدة التي یمكن أن تضاف إلى األنشطة الحالیة للمنظمة -

  .التنظیمیة التي یمكن االستغناء عنھا أو إسقاطھا في المستقبل األنشطة -

  .والوظائف التنظیمیة التي یمكن تطویرھا وتعدیلھا في المستقبل األعباء -

       .الھیكل التنظیمي ىتطرأ عل التغیرات التي یمكن أن -

  :تحلیل العمل - 6-2   

توصیف یمكن االستعانة بتحلیل الوظیفة لتحدید االحتیاجات التدریبیة عن طریق دراسة قوائم 

الوظائف بالمنظمة والتي تشمل مھام كل وظیفة من الوظائف والمواصفات الالزم توافرھا في شاغلي 

  :2سة فانھ من الممكن الخروج ببعض المؤشرات التدریبیة مثلوعن طریق ھذه الدرا ،ھذه الوظیفة

  .اختالف مھارات وقدرات الموظفین عن متطلبات الوظائف -

  .عدم تناسب التأھیل العلمي أو الخبرة العلمیة لبعض األفراد مع متطلبات أداء وظائفھم -

 تحددھا قوائم توصیفاختالف أنماط السلوك الفعلي للعاملین عن األنماط المرغوب فیھا كما  -

  .الوظائف

ضعف األداء الفعلي للعاملین مقارنة بمعاییر األداء كما تبرزه إحصاءات المنظمات المماثلة  -

  .والدراسات العلمیة

إن الھدف من تحلیل العمل ھو التركیز على المھارات المطلوبة للقیام بأعباء ومستویات الوظیفة 

  :ر التالیةومتطلباتھا وھذا یتطلب تحلیل العناص

  .الوظیفة الحالي وصف -

 .في المستقبلالتغییرات التي ستطرأ على الوظیفة الحالیة  -

 .أھداف الوظیفة -

 .والمستقبلیة تماشیا مع التطوراتالشروط الواجب توفرھا في شاغل الوظیفة الحالیة -

 .معدالت األداء الحالیة مقارنة بالمعدالت النمطیة -

 .3تحدیثھ أسلوب األداء الحالي وإمكانیة -

 

 

                                            
302، ص2003عادل محمد زاید، ادارة الموارد البشریة رؤیة إستراتیجیة، بدون دار نشر، القاھرة،  - 1  

   86أحمد بن عطا هللا حمدان الجھني، مرجع سابق، ص - 2
138، صفیصل حسونة، مرجع سابق - 3  
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  : وتحلیل العمل یتضمن ثالث أسالیب

  . وصف الوظائف واألعمال -أ

  . إعادة التنظیم -ب

  .معدالت األداء -ج

جیرار (  Gerard Tavernierوأفضل طریقة تلك التي اعتمدھا : وصف الوظائف واألعمال -)أ

  :اآلتیةو تتضمن المراحل األربع ) تافییر نییھ

وصف الوظیفة یتطلب تحلیال كامال لطبیعة ومدى كل واجب من  إن إعداد: وصف الوظائف -

 تواجبات ومسؤولیا مكتوبة تصف وصفا واضحا وكامال وھذا یفترض إعداد وثیقة ،واجباتھا

وضوح في الرورة إلى عدم ن عدم وضوح الوصف یؤدي بالضإحیث  ،ومتطلبات الوظیفة

  :اآلتیةمعلومات ى الونموذج وصف الوظائف یجب أن یحتوي عل .االحتیاجات

خطوط السلطة متطلبات  ،الواجبات األساسیة للوظیفة ،أو الغایة من الوظیفة ،وظیفةال اسم

  .وحدود السلطة ،الوظیفة المالیة والبشریة

لذي تعني تحدید في أغلب األحیان یكون وصف الوظیفة مصاحبا لمواصفاتھا ا :مواصفات الوظائف -

أي أنھا مواصفات  ،وافرھا في شاغل الوظیفةھارات الواجب توالم اتوالسلوك ،ومعرفة المعلومات

  .ظیفة نفسھا بغض النظر على شاغلھاتتعلق بالو

والغرض من ھذا التحدید للمواصفات ھو التغلب على نقاط الضعف والنقص في شاغل الوظیفة 

  ذه وفي غالب األحیان تكون مھمة تحدید ھ ،لھ للقیام بأعبائھا على أكمل وجھتمھیدا لتأھی

صفات من اختصاص علماء السلوك اإلنساني حیث یقومون بتحدیدھا بناء على امتحانات خاصة االمو

  .  تعقد لھذا الغرض

البالغ في  األثرقود إلى نتائج ذات یمن المعروف أن نسبة قلیلة من الجھد المبذول  :دلیل النتائج -

من % 80جھد المبذول تؤدي إلى من ال% 20البعض إلى القول أن بإلى حد دفع  ،إلنتاجازیادة 

 إلى زیادة  ؤديوالذي یعني الجھود والنشاطات التي ت ،وھذا یؤكد أھمیة تحدید دلیل النتائج ،النتائج

األھمیة  ىطعاس یتم وضع نظام لألولویات حیث تاألس اوبالتالي زیادة اإلنتاج وعلى ھذ ،الكفاءة

  .داف أكثر أھمیة وحیویةأھللجھود والنشاطات التي تؤدي إلى تحقیق  ىربكلا

بعد أن یتم وصف الوظیفة وتحدید مواصفاتھا ودلیل النتائج نأتي إلى مرحلة تحدید  :تحدید األھداف

أھداف العمل على المستوى الفردي بحیث یتطلب من كل موظف أن یقوم بتحدید أھدافھ المتعلقة 

 .الیةلمویطمح لتحقیقھا في السنة ا والتي ،بالوظیفة التي یشغلھا
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كما أن ثالثة أو أربعة قد تفي  ،لكل موظف ھداف عن سبعة أو ثمانیةعدد ھذه األ دیجب أال یزی -

وبعضھا طویل المدى یتطلب تحقیقھ مدة  ،المدى وبعض ھذه األھداف قد یكون قصیر ،بالغرض

ن وبعد ذلك یقوم الموظف بالتعاو ،و صلة قویة ومباشرة بوصف الوظیفةوتحدید األھداف ذ .طویلة

الواجب تغطیتھا  مع رئیسھ بتحلیل الظروف واالختالفات بین اإلنجازات واألھداف مع تحدید الفجوات

  .عن طریق التدریب

یلھ للحصول أن مسؤولیة تشغ بمعنى ،بھ أن التنظیم عملیة مستمرةمن المسلم : إعادة التنظیم - )ب

  وھذا ینبعنفسھا عملیة التنظیم ل التنظیم وجھا ثانیا إعادة اعتبارتتطلب  ،على أكفأ النتائج منھ

  .للمشكالت والتحدیات التي تواجھھامن حتمیة مواجھة النظم  

ف على نقاط الضعف والتي تستھدف التعر ،ادة التنظیمعي إلومن خالل الدراسات التي تجر

  .بیةیمكن معرفة االحتیاجات التدری ،لتنظیم القائم والتأكد من كفاءتھفي ا

  : اآلتیةفي العادة أحد أو بعض العناصر الثالثة  وھذا التغییر یتناول

  .تغییر طرق وأسالیب العمل -

  .یر أو تعدیل القوانین أو اللوائحتغی -

  .1تغییر اآلالت المستعملة في العمل -

كننا من مقارنة ما تم انجازه بما یجب انجازه، ویعرف أیضا ھو الوسیلة التي تم: معدالت األداء - )ج

عالقة مقارنة بین كمیة معینة من اإلنتاج والزمن المستغرق في إنتاجھا قصد تحدید  ةإلقاموسیلة بأنھ 

عالقة تربط بین  دالكفاءة اإلنتاجیة لذلك النوع من األعمال وبمعنى أوضح ھو الوسیلة الفعالة إلیجا

  .2اإلنتاج والوقت الالزم إلنتاج حجم معین من الوحدات المنجزة ذات المواصفات الخاصة 

  : تحلیل الفرد - 3- 6

االحتیاجات الخاصة إلى تدریب األفراد الذین تظھر فیھم مواطن  فيعبارة عن البحث  وھو 

نجاز األعمال الموكلة إلیھم ألدائھا أو األعمال المطلوب إالضعف من حیث المھارة والمعرفة في 

  .3منھم أداؤھا في المستقبل بعد االنتھاء من التدریب

 

 

 

                                            
31- 30ص  مرجع سابق، یبیة،سید علیوة، تحدید االحتیاجات التدرال  -1  

المؤتمر األول حول ادارة وتنمیة ، في جامعة القدس المفتوحة التدریبیة االحتیاجاتواقع ، سلوى عبد اللطیف شرف -2
  .، جامعة القدس، فلسطین28/06/2007- 26الموارد البشریة في المنظمات المعاصرة، 

  

  65عساف عبد المعطي محمد،  مرجع سابق، ص - 3
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وتحدید المھارات  ،وقدرتھ في المستقبل ،یةلحلیل قیاس أداء الفرد في وظیفتھ الحاتكذلك یقصد بھ و 

  .1وظائف أخرى مستقبلیة داءأووظیفتھ الحالیة  ألداءالتي تلزمھ  واألفكاروالمعارف واالتجاھات 

  : غراض تحدید االحتیاجات التدریبیةطرق جمع المعلومات أل - 7

  : األتي فيالتدریبیة  االحتیاجات ل طرق جمع المعلومات بھدف تحدیدثتتم

على تعرف الوھي عبارة عن لقاء بین مسؤول التدریب، والمتدربین بھدف  :المقابلـــة -1- 7

ً یساعد  ً منطقیا احتیاجاتھم التدریبیة، وتتم المقابلة بطریقة مقصودة، وتحدد فیھا األسئلة، وترتب ترتیبا

وتحتاج إلى مستوى جید من الخبرة من قِبل القائم على الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسھولة، 

  .املینبالمقابلة، حتى یستطیع الوصول إلى االحتیاجات الفعلیة للع

 ھمكن لإلدارات المختلفة اختیار برامج التدریب  التي تعبر عن احتیاجاتمی :قوائم االستقصاء -2- 7

لغرض، وتوفر ھذه القوائم قدرا كبیرا من التدریبیة المعدة لھذا امن خالل قوائم االستقصاء  التدریبیة

، غیر شیوعا األكثرالمعلومات التي یمكن االعتماد علیھا كمصدر أساسي لتحدید االحتیاجات التدریبیة 

أنھا قد تستغرق وقتا طویال، وقد تقل فاعلیتھا في الحاالت التي ال یعطیھا مدیرو اإلدارات االھتمام 

  .2الكافي

بارات وسیلة دقیقة لجمع المعلومات عن االحتیاجات التدریبیة، وتعرف االخت :االختبارات -3- 7

  االختبارات بأنھا مجموعة من األسئلة ذات النماذج المختلفة تھدف إلى قیاس وتحدید طبیعة الفجوة 

أداء الفرد بقصد قیاس أداء  تعتبر وسیلة جیدة لمالحظة ،بین أداء الفرد الفعلي واألداء المرغوب

  .3یھفادوظائفھم الحالیة والتعرف على القصور الذي یحتاج إلى تدریب لتاألفراد في 

من أھم وسائل نجاح التدریب تحلیل مشكالت العمل أو اإلنتاج ومعرفة  :تحلیل المشكالت -  4- 7

السبب الحقیقي للمشكلة، وغالبا ما یساھم التدریب في عالج المشكالت بكفاءة، وعند إجراء عملیة 

جب أن یتم تتبع خطوات العمل التي نتجت فیھ المشكالت مع األفراد المعنیین تحلیل المشكالت ی

 .4ودراسة أرائھم في أسبابھا وكیفیة عالجھا مع تحدید اإلجراءات الالزمة لحلھا

 
                                            

41سامر عبید هللا الصاعدي، مرجع سابق، ص  -1  
العربیة  لالزمة لمعلمي اللغةاامج مقترح قائم على الكفایات المھنیة نعبد الرحمن بن سعید بن بتیل الشھراني، بر -2

قسم  ،ستیر غیر منشورة، كلیة التربیةماج رسالة، حتیاجات التدریبیةا بالمرحلة الثانویة بمنطقة عسیر في ضوء
   55ص ،2008 سعودیة،العربیة ال ،المناھج وطرق التدریس، جامعة الملك خالد

دراسة حالة (من وجھة نظر المتدربین على تطویر الكادر البشري الفلسطینيالتدریب  أثر، شریف عاطف عدوان - 3
، قسم التجارةكلیة  عمادة الدراسات العلیا، غیر منشورة، ، رسالة ماجستیرمؤسسة إبداع لألبحاث والدراسات والتدریب

   30 ص ،2011فلسطین، اإلسالمیة، غزة،جامعة ال، أدارة األعمال
الدنیا من وجھة نظر معلمي  األساسیةالزمة لمعلم الصف في المرحلة لا االحتیاجات التدریبیة، زیاد بركات - 4

، جامعة وتأھیلھتمر العلمي الثالث حول تربیة المعلم العربي المؤالمدارس الحكومیة بمحافظة طولكرم بفلسطین،
   11ص ،9/4/2010- 6،األردن، األھلیةالجرش 
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   :تقییم األداء -5- 7

ھو مخطط لھ من الناحیة الكمیة، الجودة، الوقت، التكالیف،  الفعلي بمااألداء  وذلك بمقارنة

  وتعتبر ھذه الطریقة من أفضل الطرق إال . الضعف عند العامل لتدریبھ لتصحیحھافة مواطن ومعر

ومن ثم . أنھ یعاب علیھا أن بعض المسؤولین یضعون التقییم دون نقاشھ مع الموظف المعني

  .ال یعرف الموظف مواطن ضعفھ لیعمل على إصالحھا

التي لدى األفراد الضعف ر والسجالت نقاط دراسة التقاریظھر ت: دراسة التقاریر والسجالت -6- 7

وبالتالي فھي مصدر من مصادر المعلومات لمسئولي التدریب، وعن طریقھا  ،یمكن عالجھا بالتدریب

  .1یمكن تحدید نوع التدریب الالزم

ال توجد طریقة وحیدة مثلى لتحدید االحتیاجات التدریبیة، فالوسیلة التي تصلح أنھ مما سبق نالحظ 

ما قد ال تصلح لمنظمة أخرى، وبنفس المنطق، فان األسلوب الذي یصلح لمنظمة ما وفي لمنظمة 

  .وقت معین قد ال یصلح لنفس المنظمة في وقت أخر

  تصمیم البرامج التدریبیة: الثالثالمطلب 
إلي خطوات  االحتیاجات التدریبیةتحویل  یتم التي بموجبھا ةالعملی تصمیم البرامج التدریبیةبیقصد 

 نقص معلوماتي أو مھاراتي أومن  االحتیاجاتیة من خالل تصمیم برنامج یلبي ما حددتھ عمل

  .2سلوكي

بناء على معطیات عدیدة أھمھا  تصمیمیتم ال ثحی تلبیة االحتیاجات التدریبیةھو الغرض من التصمیم 

؟وأین لمطلوبیب اھو نوع التدر ي مابرنامج التدریبفیتحدد لمصمم ال ،تحدید االحتیاجات التدریبیة

ات أو المعلومات المھارھي  المنظمة؟ومایب في نحتاجھ ؟ومن ھم األفراد المحتاجون للتدر

تحدید االحتیاجات  ىتحقق؟وبناء علتھي أھدافھ التي یجب أن  ما الالزمة؟ومتى نحتاج للتدریب؟و

قة تحدید مضمونھ ووضوح أھدافھ على د دقة یعتمد في تصمیم برنامج تدریبي إلىالتدریبیة نصل 

 .3االحتیاجات التدریبیة

 

 

                                            
مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز التدریب المھني التابعة على  يالتدریبمدخالت النظام أثر ، شادي محمد حلس - 1

جامعة ال، أدارة األعمال، قسم التجارةكلیة  العلیا، عمادة الدراسات ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،لوزارة العمل
   24 ص ،2011فلسطین، اإلسالمیة، غزة،

   40ص ،صالح محمد النویجم، مرجع سابق - 2
رسالة ي الخاصة،تیاجات قوات الطواریبیة مع احقثامي، مدى توافق  البرامج التدرحازم بن عبید بن حازم ال - 3  

العربیة  األمنیة،اریة، جامعة نایف العربیة للعلوم قسم العلوم اإلد ات العلیا،سماجستیر غیر منشورة، كلیة الدرا
70ص ،2004 سعودیة،ال  
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 ،تدریبيالبرنامج الأھمھا تحدید أھداف  عدة برنامج التدریبي موضوعاتالویتضمن تصمیم  

لمدربین وتحدید ا ،ثم تحدید مساعدات التدریب ،ثم تحدید أسالیب التدریب ،التدریبي وتحدید المحتوى

  .1انیة التدریبوأیضا تحدید تكلفة أو میز ،والمتدربین في البرنامج

ال یعد تحدید أھداف البرنامج التدریبي الخطوة األولى في مج :تحدید أھداف البرنامج التدریبي - 1

حدد الخصائص تي تالتدریبیة ال االحتیاجاتویرتبط بتخطیط  ،وضع وتصمیم البرنامج التدریبي

  .توفرھا ومحتویاتھاونوعیة البرامج التدریبیة المطلوب  ،والقدرات المراد إكسابھا للمتدربین

  : ومن ھنا یمكن تصور عدد من األھداف للبرامج التدریبیة المختلفة كاألھداف اآلتیة 

تنمیة معلومات المتدرب بإحاطتھ بالجدید في العلوم والمعارف المرتبطة بالموضوعات ومجاالت  -

  . معینة لتحسین أدائھ 

ة بما یحقق ة قدراتھ العلمیة أو التطبیقیالمتدرب مھارات جدیدة في مجال تخصصھ لتنمی اكتساب -

  .كفاءة وفاعلیة األداء

  .جدیدة نحو مسائل أو مواقف معینة واتجاھاتكسابھ قیما إو ،تطویر سلوكیات المتدرب واتجاھاتھ -

  . إمداد المتدرب بمعلومات ومھارات جیدة لمساعدتھ على أداء عملھ الحالي بكفاءة أكبر-

  .2ینة لتوفیر القدرة على أداء أعمال مستقبلیةتزوید المتدرب بمھارات مع-

كل ما یقدم للمتدربین من موضوعات، وأنشطة تم بالمحتوى التدریبي یقصد  :التدریب محتوى - 2

اختیارھا في ضوء أھداف البرنامج التدریبي، ویتم ذلك من خالل ترجمة األھداف إلى موضوعات 

  .3تدریبیة

لذا كان من الضروري على مخطط  لكبیر في نجاح البرنامجاألثر ا إن لمحتویات برنامج التدریب

ب التدریب أن یحدد الموضوعات أو المواد التي یتضمنھا البرنامج بدقة، فیتعین أن تكون مادة التدری

قدرات العلمیة وأن یتناسب المحتوى في البرنامج التدریبي مع ال،ترجمة صادقة الحتیاجات المؤسسة

التي ال تتصل  واستبعاد الموضوعات ،لمحتوى والموادلب التحدید الدقیق أي یج ،والفنیة للمتدربین

البرنامج ستحقق الزیادة في قدرات ال بد من التأكید من أن موضوعات وكذلك  ،باحتیاجات المؤسسة

 .4ةللمنظمالفرد بالشكل الذي یؤدي إلى زیادة الكفایة اإلنتاجیة 

 

                                            
339ص  ،2004الدار الجامعیة، مصر، ریة، د البشأحمد ماھر، إدارة الموار - 1  
236ص الھیتي، مرجع سابق،عبد الرحیم مطر خالد  - 2  

 أطروحة ،قائم على البرامج التفاعلیة في تعلیم الریاضیات وتعلمھابرنامج تدریبي ، عاید بن علي محمد البلوي - 3
  55ص ،2012 سعودیة،العربیة ال ،القرى أم، جامعة المناھج وطرق التدریسقسم  ،التربیة، كلیة ةغیر منشور دكتوراه

4  -Jean Maire de Ketele,  Guide de Formateurs , Bruxelles, de Boeck -wesmael, 1988 
           p 38-40. 
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وتنوعا  ملحوظاتعددا  تفي وقتنا الحاضر وشھدلتدریبیة األسالیب اتعددت  لقد :أسالیب التدریب - 3

  األسلوب الذي یتناسب مع المتغیرات ختیار الاء التدریب رواضحا مما یفسح المجال أمام خب

الھدف من الدورة حسب یب التدر بوتتعدد أسالی المختلفة،التدریبیة التي تحكم البرامج العدیدة 

  .1ةیبیة المتوفرلتسھیالت التدرومستوى المتدربین وحجم ا یبیة،التدر

المنظمة، تدریب وتختلف بناء على احتیاجات الطریقة المتبعة في ال أسالیب التدریبیقصد ب

  .2وعلى المھمة التي یتم تنفیذھا والمتدرب،

التي تھدف إلى تزوید المتدرب بالمھارات والمعارف والخبرات األسالیب التدریبیة ھناك العدید من 

  :یلي ضمن ھذه األسالیب ماومن  ،الجدیدة

أسلوب مثالي لنقل األفكار وزیادة المعلومات في وقت سریع ومختصر مع إعطاء  :المحاضرات -أ

صورة شاملة ومعلومات موثوق بھا بشكل منطقي ومنظم، یعیبھا أنھا ال تسمح بتبادل المعلومات 

ل المدرب، كما أنھا تكتفي عادة والنقاش وقد تبعث الملل في نفوس المتدربین وعدم االھتمام بما یقو

  .3بالمعلومات النظریة دون تطبیق عملي

بالحركة والتفاعل داخل قاعة  تسمح یبیةالتدر یقةرھذه الط :المؤتمرات والندوات أو حلقات البحث -ب

ة متعددة وسیل إذنفھي (أنفسھم  ن،وبین المتدربین أو المشاركیالمتدربین ب والمدر رأو المؤتمالندوة 

 والسیاسات اإلداریة ،اكل التنظیمیةموضوعات في المش في ھذه اللقاءات حوغالبا ما تطر ،)صال االت

 ماماتھا المستقبلیة،تبطبیعة عمل المنظمة واھ ةلھا عالقى موضوعات أخروالعالقات العامة أو 

مواضیع یكون على درجة عالیة من المھارة في ال ة أنحلقالأو  ةالندو وأالمؤتمر  ویتوجب على قائد

  .4ةحلقالأو  ةالندو وألمؤتمر ل المطروحة لضمان النجاح الجید

 

 

 

 

                                            
یبیة من وجھة نظر ضباط كلیة الملك خالد العسكریة،ر اشد ظافر الشھري، فاعلیة البرامج التدرولید بن  - 1  

 جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،اسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة، كلیة الدر ة،منشور ررسالة ماجستیر غی
31ص ،2006، سعودیةالعربیة ال  

أثر التدریب ودعم اإلدارة العلیا على أداء موظف الصف األمامي في قطاع الخدمات  ،عود ولبنى الزیاتعماد مس -2
، 2012 ،جامعة النجاح ، فلسطین ،8، العدد26، المجلد)العلوم اإلنسانیة(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ،في األردن

  66ص
  

 ،2003 ،األردن للنشر والتوزیع،  دار المناھج ،)ادئالمفاھیم والمب(إدارة الموارد البشریة  ،محمد الصیرفي -3
  123ص

  

  . 146ص  ، مرجع سابق ،ید سعید السالم وعادل حرحوش صالحمؤ – 4



 
مفاھیم أساسیة حول التدریب           الفصل األول                                           

 31

  
تدرب علیھ المتدرب، ویعد عبارة عن ممارسة فعلیة  للعمل الذي ی األسلوبھذا  :ليمالتطبیق الع -جـ 

لمھارات والمعلومات التي تلقاھا وا للمبادئ، وذلك الن فیھ ترسیخ األسالیب التدریبیة من أھم وأفضل

   واإلجراءات األداءحیث یقوم المدرب بعرض طریقة المتدرب أثناء فترة التدریب النظریة، 

من قدرتھم على العمل دون  للتأكد ءباألداالتفصیلیة للمتدربین، ثم یعطي الفرصة للمتدربین للقیام 

  .1مساعدة من أحد

فوا وفقا لھا لحالة لیتصراف اا وسیناریوھات على أطرأدوار حیث یوزع المدر ب  :تمثیل األدوار -د

 وس المرؤأخر لعب دور  صودور لشختوب  لشخص یلعب دور المدیر یكون ھناك دور مك فقد

بین یمثلون دور ویكون فر یق أخر من المتدر ،هورف في كل منھم وفقا لمقتضیات دبحیث یتصر

  .2.لعملل یقة تساعد في فھم السلوك الحقیقيالمشاھدین لھذا األداء وھذه الطر

وھي طریقة حدیثة في میدان التدریب اإلداري وتطبیقھا على مستوى : طریقة تدریب الحساسیة -ه

ً، وھي تھدف إلى زیادة حساسیة العامل أو المدیر للعالقات اإلنسانیة  المنظمات ما زال محدودا

طریقتھا تتم بحیث یجتمع العاملون . ومعرفة رد فعل تصرفاتھ تجاه اآلخرین وطرق تعاملھ معھم

للنقاش بدون ھدف محدد أو جدول أعمال سابق، یتبادلون الرأي في شخصیات كل منھم ویتلقى كل 

دور المدرب ھنا ھو توجیھ النقاش ومتابعتھ دون التدخل، . منھم رد فعل اآلخرین آلرائھ وشخصیتھ

دیة ومن خالل المناقشة یستطیع المدرب رصد اتجاھات المتدربین تجاه بعضھم وتحدید الفئات القیا

لذلك فأھمیة دور المدرب ھنا كبیرة حتى ال تحدث نتائج . وربط المتدربین ببعضھم بشكل إیجابي أكبر

وأبرز ممیزات ھذه الطریقة ھي تنبیھ حواس المتدرب وإیقاظ مشاعره المرتبطة . عكسیة  

داث بالعالقات اإلنسانیة وزیادة إدراكھ للعوامل الشخصیة ومدى تأثیرھا في تفكیره وتصرفھ وإح

.3تأثیر مباشر في سلوكھ واتجاھاتھ  

تقریب الواقع من قاعات  إلىمن طرق التدریب التي تھدف  تعد طریق البرید الوارد :البرید الوارد - و

واقع عملھ، فیتسلم ملف یحتوي  تعتمد على وضع المشارك في موقف یكاد یعایش فیھإذا التدریب 

برید المدیر، ویبقى  على  یشملھا أخرى اقأور وأيعلى مذكرات وخطابات وبرقیات وفاكسات 

  .المشارك أن یحدد كیف سیتصرف حیال ھذا الملف

 :ولتطبیق ھذه الطریقة یجب األخذ في االعتبار ما یلي

 
                                            

رسالة  جھ لمكافحة التزویر،فاعلیة التدریب داخل العمل وخار، عبد هللا بن محمد العبد القادربن  عبد القادر -  1
العربیة  األمنیة،اریة، جامعة نایف العربیة للعلوم قسم العلوم اإلد علیا،سات ال، كلیة الدراةماجستیر غیر منشور

  .25ص ،2006 ، سعودیةال
  

  .54ص ،2000، األردن ،دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان ،إدارة الموارد البشریة ،نظمي شحادة وآخرون – 2
  . 235، ص مرجع سابق ،حنا نصر هللا -  3
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  .تساعد على مواجھة الموقف بیان تعلیمات وحدود التصرف للمشارك وكل ما یلزمھ من معلومات -

  .الخ....ت وبرقیات ومواعید وغیرھابیان البرید الوارد من مذكرات وخطابا -

  .التي تطبق علیھا اإلداریةحسن اختیار المستویات  -

  .1واقعیة البرید الوارد قدر اإلمكان والبعد عن األشخاص والمنظمات الوھمیة -

كأن  ،ة وإبداء الرأي في موضوعات محددةیقوم المتدربون في ھذه الطریقة بمناقش :المناقشات -)ز

مشكلة معینة وتوضح الطرق التي اتبعت في حلھا، ویقوم المدرب بإدارة وتوجیھ  أو ،تعرض حالة

  .المناقشة بما یكفل الوصول إلى الحل األمثل للمشكلة المعروضة 

  والمھارة  ،لھا باإلعداد االھتمامویتوقف نجاح طریقة المناقشة على عوامل عدة منھا 

    . 2بیرافي إدارتھا كما یجب أال  یكون  عدد المشتركین ك

 المتدربینویعتمد ھذا األسلوب على قیام المدرب بعرض مشكلة معینة ویسأل  :العصف الذھني - )ح

ویعتمد ھذا األسلوب على العرض السریع  ،أن یقدموا أراءھم بصورة سریعة ودون تردد في التفكیر

كما أن وابل  ،من الجمود ویشجعھم على المشاركة المتدربینأن یحرر  ومنھ یمكنلألفكار واآلراء 

مما یسھل على  ،اآلراء الغزیرة كفیل بتغطیة جوانب الموضوع أو المشكلة التي أثارھا المدرب

  .3ویحمسھم للتدریب  المتدربینویزید الثقة في نفوس  ،المدرب العرض

 استھا،بدرب والظروف یقوم المتدر األحداثمن ھي عبارة عن مجموعة  :دراسة الحاالت -)ط

  :قسمین إلىحالة لااسة دروتنقسم 

  .حدوث مشكلة معینة أسباببتشخیص ب دراسة التي یقوم فیھا المتدرال -

   .بحل مشكلة معینةدراسة التي یقوم فیھا المتدرب ال -  

المشكلة أوالى ظروف معینة ھادئة بعیدا عن  فيلنظر لتصلح  االھدف من دراسة حالة ھو أنھ إن 

والحلول البدیلة  ،الفرص لتبادل األفكاركما تتیح توافر  ،ةالتي تتوافر في المواقف الحقیقیالضغوط 

 .4للمشاكل التي سیواجھھا المتدربون في العمل 

 

 

 

 

                                            
  .218ص ،مرجع سابق ،لمغربيعبد الحمید عبد الفتاح ا - 1

  

  .281، ص مرجع سابقعبد الباقي،  الدینصالح  -  2
167، صمرجع سابقأمین ساعتي،  -  3  
250ص ،1994،مصر ة،مر كز الخبرات المھنیة لإلدار یة،األصول والمبادي العلم یبعبد الرحمان توفیق، التدر - 4   
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ویمر التدریب ھنا  ،نظریة التعلم بالمالحظة والتقلیدوھذا األسلوب یعتمد على  :نمذجة السلوك -)ي

في الواقع مع المتدربین بھا ھؤالء لصورة نموذجیة ألداء وتنفیذ عملیة معینة یقوم  المتدربین بتعرض

فیقوم باألداء الفعلي وبدور الفرد النموذجي المشرف  ،متتابعة لھا بصورة منطقیةتوضیح الخطوات ال

أن یقوموا بتقلید األداء  المتدربینأو مشرف ذو نفوذ وثقة عالیة ویطلب من  متدربینالمباشر لل

رشادات والتوجیھات والمحفزات حتى یضمن قیام ویقدم المشرف المباشر مجموعة من اإل ،النموذجي

  األفالم أو شرائط  استخدامیصاحب ھذا األسلوب . نفسھ األداء النموذجيب المتدرب

ومع تكرار عرض  ،مشرف وفي عرض وشرح خطوات األداءالفیدیو في عرض األداء النموذجي لل

 اكتسابمن  ھداء یمكنأوم بتقلید وأن یق ،الدارس أن یتذكر محتویات الفیلم الفیلم وطلب المشرف من

  .تھا وأیضا نقلھا للممارسة الفعلیةیثم تثب ،المھارات الجدیدة

ذات األھمیة ) وقائع(على ذكر بعض األمثلة  المتدربینیقوم المدرب بتشجیع  :الوقائع الحرجة -)ك

بصورة علمیة وتحلیل الوقائع الحرجة  ،والخاصة بموضوع التدریب) حرجة(ر البالغة والتأثیر الكبی

وعلى المدرب أن ینتقي  ،توى التدریبي بالواقعة والممارسةعلى ربط المح المتدربیندقیقة یساعد 

أو لكي یسأل  ،لوقائع الحرجةالوقت المناسب أثناء عرضھ لموضوع الدراسة لكي یعرض إحدى ا

  .1الدارسین ویشجعھم على إثارة إحدى ھذه الوقائع

معین من المواقف اإلداریة على موقف  عبارة عن تمرین عملي تطبیقيوھو  :المباریات اإلداریة -)ل

ویلعب المبارة  وذلك من خالل مواقف افتراضیة تشبھ المواقف الواقعیة، األمنیة أو أزمة من األزمات

 بیانات یحتاجونھا مما وأيمجموعة من المتدربین بحیث تقدم لھم معلومات تفصیلیة عن المواقف 

ویتلقى المتدربون معلومات مرتدة عن مدى  ،كما لو كانوا في الموقف الفعلي دوارهأ أداءیساعده على 

  یساعدھم على التعرف على أخطائھم  تخذوه من قرارات مماا صحة ما

  .القرارات إصدارالبدائل في  أفضلفي اختیار  ینتج عنھ تنمیة قدرات القیادات دیھا مستقبال، ممااوتف

من اكتساب الخبرة في اتخاذ القرارات على ضوء المعلومات المتوفرة  یمكن ھذا األسلوب المتدربین 

  .2واالستفادة من تجاربھم في ھذه المواقف وتدارك أخطائھم في المستقبل

  

  

  

                                            
344 ص مرجع سابق، إدارة الموارد البشریة، ،أحمد ماھر -  1  
مدى توافق برامج التدریب للعاملین في أمن السفارات مع متطلبات أدائھم الوظیفیة  ،فارس بن عشیان العتیبي - 2

رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، العربیة 
35، ص ،2005السعودیة،    
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ط من اجل نقل یالوسائل السمعیة والبصریة والتي یتم استخدمھا كوس وھي :المساعدات التدریبیة - 4

الحاسوب وأجھزة العرض االلكترونیة، األفالم التدریبیة، كتابة، مثل لوح ال المعلومات إلى المتدربین

  .، والملصقات والخرائط والنماذجاألشرطة الصوتیة

  . 1متطلبات الخاصة لكل مشكلة تدریبیةالإن اختیار الوسیلة المناسبة  للتدریب یعتمد على 

  :أو تحدید المدربین والمتدربین اختیار - 5

   :ناختیار المدربی -أ

ن االعتبار عند القیام بتخطیط البرامج یبع أخذھامن العناصر الھامة الواجب اختیار المدربین  یعتبر

  .یتوقف اختیار المدرب على ما یلي و. التدریبیة

 .نوعیة المتدربین ،المراد إكسابھا للمتدربین المادة التدریبیة ،المراد استخدامھ أسلوب التدریب

    :2بشكل عام ھناك أربعة أنواع من المدربین

یقصد بھ الشخص الذي یقوم بنقل المعلومات للمتدربین عن طریق المحاضرات : المدرب المحاضر-

  .ویكون ھو المتحدث األساسي فیھا

 أوندوة  أومن خالل قیادتھ لمؤتمر  األفرادوھو الشخص الذي یتولى تدریب مجموعة : المدرب القائد-

  .مناقشة

  .جانب قدر معقول من الخبرة النظریةبلیة میقصد بھ المدرب الذي لدیھ الخبرة الع: لمدرب التطبیقيا

  .یقصد بھ المدرب الذي لدیھ خبرة ومعرفة بالعلوم السلوكیة، وكیفیة تعدیل السلوك: المدرب النفسي

لفاعلیة  األساسين نجاح البرنامج التدریبي یعتمد بشكل كبیر على مدى كفاءة المدربین، فھم الرك إن

 البرنامج التدریبي، فمھما كان محتوى البرنامج التدریبي ممتازا، فانھ یموت بین مدرب ضعیف ال

یستطیع المدرب إن أحسن تدریبھ أن یبث فیھ الحیاة،  یقدر على تنفیذه، والبرنامج التنفیذي الضعیف

 :3ءة والخبرة والمھارةولذلك ینبغي مراعاة حسن اختیار المدربین ممن تتوفر فیھم الكفا

 

 

 
                                            

العلیا  اإلدارةتقییم فاعلیة البرامج التدریبیة من وجھة نظر المشاركین في دورات  ،لرحیم المحاسنةعبد اأحمد  - 1
العامة، جامعة  اإلدارةقسم  سات العلیا،ماجستیر غیر منشورة، عمادة الدرا رسالة ،والتنفیذیة بالمعھد الوطني للتدریب

  .15ص ،2004 ،األردن ،مؤتة
  

ّشر والتوزیع، عمانالشروق ل، دار )األفراد إدارة(الموارد البشریةإدارة  ،شاویش مصطفى نجیب -2  األردن، ،لن
  .245، ص2005

  

، تطویر كفایات مدیري مدارس وكالة الغوث الدولیة في قطاع غزةتدریب في دور ال، جمال إبراھیم محمد نتیل -3
، غزة، اإلسالمیة، الجامعة ارة األعمالإد، قسم جارةالترسالة ماجستیر غیر منشورة، عمادة الدراسات العلیا، كلیة 

   57 ص ،2007فلسطین،
  



 
مفاھیم أساسیة حول التدریب           الفصل األول                                           

 35

  

على الرغم من أھمیة التدریب لجمیع العاملین في المنظمة إال أن بعض  :نلمتدربیااختیار  -ب

فمثل ھذا األمر  ،عین من العاملینالبرامج التدریبیة تتمیز ببعض الخصوصیات وتستھدف نوع م

وفق الحاجة التدریبیة ومستواھا  یتطلب من المنظمة وإدارة الموارد البشریة أن تحدد نوع المتدربین

أي أن یرتبط البرنامج التدریبي إما بحاجة المنظمة أو بحاجة الوظیفة أو حاجة الفرد العامل التي 

العشوائي الذي یمكن  االختیارتشكل األساس الموضوعي الختیار نوع المتدربین بعیدا عن الشكلیة أو 

  .1بنتائج إیجابیة  أن یكلف المنظمة مال و وقت وجھد دون أن ینعكس

من عوامل نجاح البرنامج التدریبي نوعیة المتدربین، ومالئمتھم لبرنامج التدریب من حیث العدد 

والمستوى المعرفي والمھاري، ودوافع التدریب، لذلك من الضروري أن یكون االختیار دقیقا 

  .2وموضوعیا وفي ضوء االحتیاجات التدریبیة

یعد . زانیة التدریب الطرق التي تنظم كیفیة تنفیذ البرامج التدریبیةتحدد می :میزانیة التدریب - 6

رواتب المدربین  میزانیة التدریبوتتضمن . التمویل المشكلة األساسیة التي تواجھ العملیة التدریبیة

  3:ھناك نوعین من المیزانیة.والمحاضرین، نفقات اإلقامة، مكافأة العمل، النفقات اإلداریة المتنوعة

لمواجھة متطلبات  أرقاموھي الخطة التي تضعھا المنظمة في صورة : انیة التقدیریةالمیز  - أ

 .خالل مدة زمنیة محددة أھدافھالتدریبي، لغرض تحقیق  البرامج

من البرامج التدریبي االنتھاء وھي المیزانیة الحقیقیة التي یمكن وضعھا بعد : المیزانیة الفعلیة  - ب

  تم صرفھا لمواجھة متطلبات البرامج التدریبيیتم وضع األرقام الفعلیة التي  إذ

والبد أن  المناسبة، توتوجیھھا للمجاال ،بتدبیر األمور الالزمة للتدریبإن وضع المیزانیة یسمح 

 .4المیزانیة دقیقایكون تقدیر 

 

 

 

 

 

 

                                            
  .230ص ، مرجع سابق  ي،تھیلمطر ا الرحیمخالد عبد  -  1 

  

، دار الیازوري، عمان، 10015جودة التدریب اإلداري ومتطلبات المواصفة الدولیة االیزونجم العزاوي، - 2
         193ص ،2009األردن،

، جامعة 04، العدد00العامة لتصمیم البرامج التدریبیة، مجلة كلیة التربیة، المجلدلطیف كریم مزھر، األسس  -  3
  356، ص2009العراق، المستنصرة،

  

4- Romelaer Pierre, Gestion des Ressources Humains,(paris armaud colin 1993),p81 
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  تنفیذ البرامج التدریبیة  :المطلب الرابع
إن ھذه المرحلة  و. واقعھ إلى حیز الوجود والإن مرحلة التنفیذ ھي مرحلة إدارة البرنامج وإخراج  

حسن وسالمة التخطیط وینعكس فشلھا أو نجاحھا سلبا أو إیجابا على  یتضحففیھا  ،مھمة وخطیرة

 .وھي مرحلة التقییم الموالیةمرحلة ال

قدرة المنسق والمدربین ونوعیة المدربین : إن تنفیذ البرنامج بنجاح یعتمد على عدة عوامل مثل

وف المادیة وغیر المادیة التي تحیط بالبرنامج ونوع البرنامج التدریبي كأن یكون برنامج والظر

المحاسبة  أو البرامج ذات الطابع الفني في ،أو لتدریب المدربین ،للقیادات اإلداریة العلیا أو الوسطى

  .أو المالیة أو غیر ذلك

  :یجب مراعاتھا عند تنفیذ البرنامجو ھناك بعض األمور التي 

  .لھم قامةأإلستقبالھم وتھیئة أماكن التأكد من إبالغ المشتركین بالبرنامج ثم ا -

  .والوقت المحدد ،لمدربین في المكانالتأكد من تھیئة ا -

  .ومساعدات تدریبیة ،تدریب من قاعاتتوفیر مستلزمات ال -

  .وتطلعات المدربین ،تعرف على خبراتال -

  .الحظاتھم عن سیر البرنامجوم ،ركینالتعرف على توقعات المشا -

   .1المدرب على جھوده التي بذلھا روتقدی ،دفع مخصصات المدرب بالوقت المناسب -

، حیث تتحدد عملیة التنفیذ في ضوء تحضیر لھھو التطبیق العملي لما تم  تنفیذ البرامج التدریبیة

علیمیة تدریبیة  تھدف ت وإجراءاتوالتي تتضمن  مواقف وأھدافھ معطیات محتویات البرنامج ذاتھ 

  .2وقیم سلوكیة لدى المتدرب تطویر معارف  ومھارات إلى

یتضمن أنشطة مھمة مثل تحدید الجدول الزمني لتنفیذ البرنامج كما  یبتنفیذ برنامج التدر

  . والمتابعة الیومیة إلجراءات تنفیذ البرنامج ،3 یتضمن تحدید مكان التدریب

  

  

  

 

                                            
ّشر والتوزیالصفاء لإدارة الموارد البشریة، دار  ،ربابعةعلي محمد  -1     .  61ص  ،2003 ، األردن،ع، عمانلن
مجلة تشرین  ،ثر التدریب على جودة الخدمات الصحیة في المستشفیات وزارة التعلیم العاليأ ،دیب برھوم واخرونأ- 2

210ص ،2007، سوریا،2، العدد29للدراسات والبحوث العلمیة سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلد   
نظرة      التدریب كأحد مقومات األساسیة لتنمیة القدرات البشریة ،ایب محمد الساسيمنصور والش زاھيبن  - 3

كلیة الحقوق و  ،البشریة والكفاءاتدولي حول التنمیة البشریة وفرص اإلندماج في اقتصاد المعرفة  ملتقى سیكولوجیة،
  .198ص ، 2004 ،مارس 10-09،جامعة ورقلة  االقتصادیة،العلوم 



 
مفاھیم أساسیة حول التدریب           الفصل األول                                           

 37

  

   األسبوع أیام، وعدد باألسابیعیشتمل على المدة الزمنیة للبرنامج  :الجدول الزمني للبرنامج - 1

  وحدة أوالالزمة لكل موضوع  تالساعاوعدد  ،األسبوعیةالمخصصة للبرنامج، وعدد الساعات 

  . 1تدریبیة نظریا وعملیا 

یمكن  مكان التدریبیجب تحدید واختیار المكان الذي سیتم فیھ التدریب، ولتحدید : مكان التدریب - 2

األفراد، تقسیم التدریب إلى نوعین رئیسین ھما التدریب الجماعي، والذي یتم فیھ تدریب مجموعة من 

  .ةالذي یتم فیھ تدریب كل فرد على حدالتدریب الفردي و

  :التدریب، یكون قرار تحدید مكان التدریب ضمن ثالث اختیارات وھي ألنواعالتقسیم  اوفي ضوء ھذ

  .العمل نفسھ، أي في المنظمة نفسھا أوفي مكان الوظیفة  -

  .في قاعة مخصصة للتدریب داخل المنظمة -

عن طریق استئجار  أو، في مكان خارج العمل والمنظمة، كان یكون في معھد تدریب متخصص -

  .قاعة في أحد الفنادق مثال

الجماعي، أي تدریب  والحالتان الثانیة والثالثة تناسبان التدریبتناسب التدریب الفردي،  األولىالحالة 

معاھد  أووقد یكون التدریب ھنا في مراكز تدریب  معا وفي وقت واحد، األفرادمجموعة من 

  .2أخرىمنظمات  أوجامعات أو متخصصة 

  :3عامالن أساسیان ھما حكمةیالمكان المناسب لتنفیذ البرنامج التدریبي  اختیاروبصفة عامة فإن 

المنظمة من حیث المدربین و وسائل التدریب وكذلك توافر  مدى توافر إمكانیات التدریب لدى -أ

  .قاعات مناسبة للتدریب ومیزانیة كافیة للتدریب وغیرھا

ومدى توافر إمكانیات وظروف جیدة للتدریب بھذه المراكز  ،مدى توافر أجھزة تدریب خارجیة -ب

ن اإلشراف الجید على فضال ع ،وسائل وأسالیب التدریب المستخدمةمن حیث المدربین وإمكانیات و

  .برامج التدریبیةال

  

  

  

 

 

                                            
جامعة نایف  ،والتدریب األمنیةالمجلة العربیة للدراسات  ،مثل لمخرجات التدریبأنحو تقییم  ،مد فھدالشعالن اح -  1

  69ص  ، الریاض، السعودیة،2000، 19، العدد10دالعربیة للعلوم األمنیة، مجل
  
  
  

  . 263ص  ،مرجع سابقإدارة األفراد، ، عبد الباقيالدین صالح  -2
 

240ص ،مرجع سابق ،عبد الرحیم مطر الھیتي خالد - 3  
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  المتابعة الیومیة إلجراءات تنفیذ البرنامج - 3

د من سالمة التأك:یلي وتتضمن األنشطة الخاصة بمتابعة تنفیذ البرنامج بشكل یومي ما

سب وتقدیمھا في الوقت المنا ،إعداد المادة العلمیة والتمریناتوالتأكد من  ،ونظافة قاعات التدریب

وأخذ  ،بھ وااللتزاموالحفاظ على الجدول الزمني للبرنامج  ،وتوفیر المساعدات التدریبیة ،للمدربین

  .برنامجوتوفیر سبل الراحة للمشاركین في ال ،حضور وغیاب المتدربین

كما تتضمن المتابعة الیومیة للبرنامج حل المشاكل الطارئة على تنفیذ البرنامج مثل تدبیر 

ج مشاكل أو تأجیل الجلسة التدریبیة وأیضا عال ،عة في حالة غیاب المدرببصورة سریمدرب 

أو عالج مشاكل بین  ،كانیات أو مساعدات یطلبھا المدربوعدم توفیر إم ،انقطاع التیار الكھربائي

  .1أو بین المتدربین بعضھم البعض  ،المدرب والمتدربین

  .عوامل نجاح البرنامج التدریبي

  :2برنامج التدریبي فيتتمثل عوامل نجاح ال

  :ویتم ذلك عن طریق :من خالل خلق الرغبة لدى األفراد زیادة فاعلیة البرنامج-ا

  .ریبي حسب الحاجة الفعلیة لألفرادتصمیم البرنامج التد-

  .صمم البرنامج لحل مشاكل العاملینأن ی -

  .للمكافآت والحوافز وضع نظام مناسب -

  .أداء المتدربین لمعرفة نقاط القوة والضعف لدیھم تھیئة التغذیة العكسیة حول مستوى -

  :بالمدرب اآلتیةیجب توفر الشروط  :زیادة الفاعلیة من خالل المدرب -ب

  .معرفة بالعمل الذي سیقوم بتدریبھتوفر الخبرة وال -

  .المتدرب ورغبتھ تحتیاجاال الوالتحسس لدى المدرب  اكرتوفر اإلد -

  .دیة المناسبةكافأة والحوافز الماتوفر الم -

  . تھیئة وتوفیر كافة المستلزمات والتسھیالت الالزمة للقیام بمھمتھ -

  .توفر الحماس والرغبة لدیھ  -

  .قدرتھ على مواجھة اآلخرین  -

  .یة والنفسیة لفھم سلوك المتدربیناإللمام بالجوانب التربو-

  .مج والمتدربینوجیھ وتقویم للبرناتوفر المھارات القیادیة من تخطیط وتنظیم وت -

 

                                            
354ص ،مرجع سابق ،إدارة الموارد البشریة ،ماھر أحمد - 1  

63- 62: ، ص صمرجع سابق ،محمد ربابعة على  -2  
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  .محاولة تطبیق األفكار بطرق علمیةالقدرة على التفكیر اإلبداعي في مجال تخصصھ و -

  :اآلتیةامج التدریبي على األمور أن یركز البرن :اعلیة من خالل البرنامج التدریبيزیادة الف -ج

  .لخبرات الالزم تزویدھا للمتدربینضرورة توفر حد أدنى من المعلومات وا -

  .ألھداف طبقا لنوع األداء المطلوبتحدید ا -

  .خبرات وخلفیات األفراد المتدربینتخطیط وتصمیم البرنامج بشكل یتناسب مع  -

  .متدرج في عملیة التقدم والتطویر تخطیط البرنامج لیجري بشكل -

  .تنظیمیةال خلق الظروف التنظیمیة التي تساعد على التعلم من خالل ربط السلوك المتوقع بالمعاییر -

  .طرق تدریبیة متنوعة قدر اإلمكان اختیار -

  .لتعلمان یعانون من بعض صعوبات الذی للمتدربینتوفیر المساعدات والتسھیالت الخاصة  -

     یةبرامج التدریبالتقییم  :الخامس المطلب
  :البرامج التدریبیةتقییم تعریف  - 1

لى قیاس فاعلیة وكفاءة الخطة عملیة تھدف إ"ویعرف كیرك باتریك تقییم التدریب بأنھ 

  ."وإبراز نواحي القوة والضعف فیھا ،ومقدار تحقیقھا لألھداف المقررة ،التدریبیة

عملیة مقارنة النتائج المتحققة باألھداف المتوقع تحقیقھا لكل "یعرف تقییم التدریب بأنھ كما 

  .1 "من المدراء والمدربین والمتدربین

یجب أن یقیم  المنجزة ومقارنتھا بما عملیة قیاس األعمال ھو "التدریببرنامج تقییم ویعرف 

   .2"وفقا للتخطیط المعد مسبقا للعملیة التدریبیة الكتشاف نقاط الضعف والقوة في البرامج التدریبیة

كفاءة البرنامج التدریبي ومدى  تقاس بھاتلك اإلجراءات التي " یقصد بتقییم البرنامج التدریبي

تنفیذ البرنامج أثناء  و قد یكون تقییم النشاط التدریبيھداف التي وضع من اجلھا، نجاحھ في تحقیق األ

  .3"انتھاء البرنامجبعد من خالل متابعة دقیقة لنتائج  التدریب  وأ

  

  

  

  

  
                                            

  .237ص  ،مرجع سابق ،نصر هللا حنا -1
  

75عساف عبد المعطي محمد، مرجع سابق، ص - 2   
الخدمة في ضوء   أثناءوضعاف السمع  فاعلیة البرنامج التدریبي لمعلمي طلبة الصم، یوسف الصمادي أسامة- 3

عمان التربیة الخاصة، كلیة الدراسات التربویة، جامعة فلسفة في  دكتوراه أطروحة، األردنالتدریبیة في  ماحتیاجاتھ
.42ص ،2007 ،األردن سات العلیا،العربیة للدرا   
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  :ةتقییم البرامج التدریبیمتابعة  - 2

  :ةمراحل تقییم البرامج التدریبی -1- 2

  :التدریبیة ھي كالتاليیمكن أن نحدد أربع مراحل لتقییم البرامج 

تتمثل ھذه المرحلة في تقییم كال من تحدید االحتیاجات  :البرامج التدریبیةقبل التنفیذ م تقییال - )أ

، وتصمیم البرامج التدریبیة، إذا یتم من خالل ھذه المرحلة تقییم االحتیاجات التدریبیة التدریبیة

ر لمتطلبات الدورة من مدربین ومستلزمات ، وكذلك تحدید مدى التحضیللمنظمة وللوظیفة وللموظف

  .1التدریب

  :ھذه المرحلة تتضمن العدید من الخطوات نذكر منھا

  .ضرورة التحدید الدقیق ألھداف التدریب والنتائج المتوقع تحقیقھا من البرنامج التدریبي -

  .برنامج التدریبيمتابعة وتقییم الترتیبات اإلداریة للتأكد من توفر المدرب المتمیز والمناسب لل -

التدریبیة وتصدیرھا بالعدد المطلوب، وتوفر  المادة متابعة وتقییم الترتیبات اإلداریة للتأكد من توفر  -

  .اإلیضاح السمعیة والبصریة، وتوفر وسائل مكان التدریب المناسب

  .متابعة وتقییم المرشحین للبرنامج للتأكد من شروط قبول بالبرنامج تنطبق علیھم -

  .2ستطالع أراء المرشحین للبرنامج حول توقعاتھم من البرنامج، وحول موضوعاتھ وترتیبھاا -

  :البرامج التدریبیةأثناء تنفیذ تقییم ال -)ب

التعرف على مدى ما تم تنفیذه من برنامج التدریب وتشخیص إلى التقییم في ھذه المرحلة ھدف ی

  .رات بما ینسجم واألھداف الموضوعةاالنحرافات في التنفیذ وأسبابھا لغرض اتخاذ القرا

  :3وتتضمن ھذه المرحلة مجموعة من الخطوات نذكر منھا

  .ألھدافھمدى تحقیق البرنامج   -

 .مدى مالئمة التصمیم وتنظیم البرنامج ألھدافھ الرئیسیة -

 .مدى االلتزام بالمنھج التدریبي من قبل المدرب -

 .مدى كفاءة األسالیب التدریبیة المستخدمة -

  .ءة الوسائل التدریبیة المستخدمةمدى كفا -

 .مدى حرص المدرب على االلتزام بمبادئ التدریب -

 .مدى حرص المدرب على أخالقیات التدریب -

 
                                            

106، ص، مرجع سابق شاویش مصطفى نجیب  - 1  
     .74ص  ،سابق، مرجع مدحت محمد أبو النصر - 2

78، ص2002عبد الرحمان توفیق، العملیة التدریبیة، مركز الخبرات المھنیة لإلدارة بمیك، القاھرة ، مصر،   - 3  
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إن مرحلة تقییم ما بعد التدریب تعد من أھم مراحل التقییم،  :البرامج التدریبیةبعد انتھاء م تقییال - )جـ

  .رنامج التدریبيویتم فیھا تحدید مدى استفادة المتدرب من الب

  :1تھدف ھذه المرحلة إلى

  .التعرف على ایجابیات البرنامج التدریبي ومناطق القوة بھ -

  .التعرف على سلبیات البرنامج التدریبي ومناطق الضعف بھ -

  :اآلتیةویتم ذلك باستخدام الطرق  :متابعة وتقییم المتدربین -2- 2

  .النجازهوالوقت المستغرق  ،والتكالیف ،دتھوجو ،اإلنتاجقیاس التحسن في العمل بقیاس كمیة  -ا

وذلك باستخدام أسلوب  ،درب من العملیة التدریبیةتالتي اكتسبھا الممعرفة المعلومات والمھارات  -ب

 2.األداء لقیاس التعلم اختبارات

  :متابعة و تقییم المدربین -3- 2

ولن ینفع كثیرا  ،ات التدریبوتمثل ھذه العملیة حجر الزاویة في العملیة التدریبیة فال تھم أدو

ومن النقاط التي ال بد من التركیز علیھا . مھ بل مواصلة متابعتھ لتطویرهاالمدرب وإعداده لمھ اختیار

 ،ھي أن یكون المدرب حسن المظھر والسلوك عادال وموضوعیا في تصحیح االختبارات للمتدربین

  .3دریب وطرق إیصال أفكاره لآلخرینعارفا بطرق الت ،ملما بالتعامل اإلنساني مع المتدربین

  عناصر تقییم نتائج التدریب  - 3

  :أربعة مجاالت وھي عن طریقتقییم البرامج التدریبیة یتم 

  :فعل المشتركین في البرنامج التدریبيرد  -) أ

فعالیة ھذا لتقییم الذین تلقوا برنامجا تدریبیا كأساس  األفرادردود فعل  یمكن استخدام

كن أن یتحقق ذلك باستخدام نموذج استبیان یشمل على أسئلة تتعلق بشعور الفرد حول ویم. البرنامج

وأي الجوانب یعتبرھا أكثر فائدة، وأیھما أقل وأیھما أكثر صعوبة وأیھما  مدى االستفادة من البرنامج

  .الخ.....أكثر سھولة

  

  

  

  

                                            
110ص شاویش مصطفى نجیب، مرجع سابق،   -1  

  . 108ص  مرجع سابق، ،محمد فالح صالح - 2
  ، 1995دار حنین، عمان، األردن،  ،)مدخل كمي(قطامین، الرقابة اإلداریةمھدي حسن زویلف و أحمد  - 3

  .345ص 
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  :التعلـــــــــم -)ب

مدى فاعلیة ھذا البرنامج  إلىلبرنامج التدریبي یشیر مستوى التعلم الذي اكتسبھ الفرد في ا

تقاس كمیة ونوعیة المعلومات التي  أنویمكن .فیما أحدثھ من زیادة في حصیلة معلومات الفرد

  .االختبارات أكتسبھا الفرد أثناء التدریب عن طریق

  :الفرد في العمل سلــــــوك )جـ

للعمل ولیس عن  أدائھقیاس سلوك الفرد أثناء  ویختلف ھذا المعیار عن معیار التعلم بأنھ یتجھ نحو

قبل تنفیذ  )سلوك العمل(القیاس بمقارنة السلوك الحالي مع السلوك السابقویتم . تطریق االختبارا

  .1ورصد مقدار التغیر في سلوك الفرد البرنامج التدریبي

  :النتائــــــج - ) د

، حیث یجري مصروفات أو روح العمل وذلك بقیاس فعالیة التدریب في زیادة إیرادات أو تقلیص

في  تأخذ الوسائل صعوبة حیث ال أكثرالتقییم من خالل مقارنة السجالت قبل التدریب وبعده وھي 

  .2الحسبان المتغیرات األخرى والتي قد یكون التغیر نتیجة لھ ال أداء الموظف

  :تصمیم إستراتیجیة التقییم - 4

  :آالتیةقییم برامج التدریب في المصفوفة یمكن تصویر اإلستراتیجیات األساسیة لت

  إستراتیجیات تقییم البرامج التدریبیة ):  02(جدول رقم 

 قیاس معاییر الفاعلیة 

 قبل وبعد التدریب بعد التدریب

مجموعات 

 الدراسة 

 )2( )1(  المجموعة التي تلقت التدریب 

  المجموعة التي تلقت التدریب

+  

ا لم تتلق التدریب مجموعة مقارنة تماثلھا لكنھ

)3(  )4(  

در ر: المص دة للنش ة الجدی دار الجامعی ریة، ال وارد البش لطان، إدارة الم ور س عید أن كندریة ،س ر،  ،إس ، 2003مص

  .204ص
  
  

  

                                            
، )أھمیتھا، تنظیمھا، مسئولیتھا، مھامھا (الصدیق منور بوسنینة وسلیمان الفارسي، إدارة الموارد البشریة  -1

  212ص ،2003منشورات أكادیمیة الدراسات العلیا، الجماھیریة العظمي، طرابلس، لیبیا، 
  .   177- 175:ص 

70، مرجع سابق، صإبراھیم رمضان الدیب -  2  
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 :السابق مختلف اإلستراتیجیات لتقییم برامج التدریبجدول یظھر ال

علیة التدریب على األفراد في المصفوفة تقوم على تطبیق مقیاس فا) 01(فاإلستراتیجیة رقم 

وطبیعي أن البیانات التي توفرھا ھذه اإلستراتیجیة ال  ،الذین تلقوا برنامج التدریب بعد انتھاء التدریب

  .تعطي أي أساس للمقارنة أو لتقدیر مدى التغیر الذي أحدثھ التدریب

یة التدریب ثم فتقوم على تطبیق مقیاس فاعلیة التدریب قبل بدا) 02(أما اإلستراتیجیة رقم 

  .بعد االنتھاء منھ على األفراد الذین تلقوا برنامج التدریب

اإلستراتیجیة األولى من حیث أنھا توفر أساسا للمقارنة بین بیانات  وھذه اإلستراتیجیة أفضل من

وھي بذلك تمكن من قیاس التغیر الذي  ،قبل التدریب وبعد التدریب) مثل األداء في العمل(الفاعلیة 

صر لحصولھم على التدریب لكنھا ال تمكن من الجزم بأن ھذا التغییر ھو ناتج على األفراد والطرأ ع

  .ولیس لعوامل أخرى معاصرة زمنیا للتدریب ،للتدریب

على تطبیق مقیاس الفاعلیة بعد التدریب لیس فقط على األفراد الذین )03(تقوم اإلستراتیجیة 

خرى من األفراد تماثل المجموعة التدریبیة في كل وإنما أیضا على مجموعة أ ،تلقوا التدریب

وتوفر مجموع المقارنة یمكن من قیاس الفروق بین سلوك . الخصائص فیما عدا عدم تلقیھا للتدریب

لكن ھذه المقارنة تبقى قاصرة حیث ال  ،أو فاعلیة األفراد الذین تلقوا التدریب وأولئك الذین لم یتلقوه

أم أنھ ناتج للخبرة التي اكتسبتھا المجموعة  ،الفرق قائما قبل التدریبیمكن تحدید ما إذا كان ھذا 

  . التدریبیة

فھي أكثر اإلستراتیجیات األربع إحكاما فھي تقوم على قیاس ) 04(رقم  اإلستراتیجیةأما 

 وإنما أیضا بالنسبة ألفراد ،الفاعلیة قبل وبعد التدریب لیس فقط بالنسبة لألفراد الذین تلقوا التدریب

  وھي بذلك توفر بیانات عن التغییر الذي طرأ على األفراد الذین تلقوا التدریب  ،مجموعة المقارنة

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

تدھور األداء (أما ذا لم یوجد اختالف بین المجموعتین أو كان التغیر في مقیاس الفاعلیة بالسالب 

كان ذلك دلیال على عدم  ،أو أقل بالنسبة لمجموعة التدریب إذا ما قورن بمجموعة المقارنة) مثال

  .فاعلیة التدریب
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   :الھدف من تقییم التدریب - 4

  . طبیق ما تعلمھ أثناء التدریبتلإعطاء الفرصة للمتدرب  -

في البرنامج التدریبي من اجل التغلب على نقاط الضعف ودعم الضعف  والوقوف على نقاط القوة  -

   .1نقاط القوة واالستفادة منھا مستقبال

  . التأكد من أن األھداف المحددة في الخطة تلبي االحتیاجات التدریبیة -

  .ي تؤثر على خطة التدریبداریة التالتعرف على المشاكل اإل -

  مدى تحقیق البرامج ألھدافھا بالنسبة لألفراد من ناحیة اكتسابھم للمھارات والمعلومات  -

  .2في مستوى األداء نتیجة للمھارات والقدرات والمعلومات المكتسبة من التدریب االرتفاعقیاس  -

لتقییم التأكد من سیر العملیة التدریبیة ، حیث یتم خالل عملیة االعملیة التدریبیة تقییم كفاءة خطوات -

لذلك، بمعنى أن یتم التأكد من إنجاز البرنامج التدریبي وفقا  وضعتفي مراحلھا المختلفة وفقا لخطة 

تقییم كفاءة و  ،تقییم تصمیم البرنامج و قییم تحدید االحتیاجات التدریبیةلخطة وھذا یشمل تلھذه ا

  .وغیر ذلك من عناصر البرنامج التدریبي ییم وسائل التدریبتقو ،تقییم تعلم المتدربو ،المدرب

 ،المھارات(نقل أثر التدریب من تقییم أھداف التدریب التطبیقیة، حیث یتم خالل عملیة التقییم التأكد  -

تلك المعطیات في تحسین أداء الموظف وبالتالي  واستخدامإلى واقع العمل المیداني )السلوك ،المعارف

، كما یتم التأكد أیضا من أن عائد التدریب عینةاء المنظمة بوجھ عام أو حل مشكالت مرفع كفاءة أد

  .على المنظمة یعادل ما صرف علیھ من موارد

مدى تطبیق المتدربین للمعرفة والمھارات والخبرات التي تعلموھا في بیئیة العمل عند على تعرف ال -

  مدى تلبیة البرنامج التدریبي لالحتیاجات السلوكیة  علىتعرف الوظائفھم وواجباتھم، وكذلك  أداء مھام

 قیاس مدى تحقیق أھداف التدریب والتأكد من أن البرنامج التدریبي یعمل وفقا لألھداف والخطة  -

  .3، وما تم تحقیقھ من أھدافمن البرنامج التدریبي لذي تم انجازهاالتي وضعت لھ، وما 

  

 

 

  

  

  

                                            
1 - Pierre Casse, Le Formation Performante, (Alger, opu, 1994) , P200. 

  .174كامل بربر، مرجع سابق، ص  -2
   45أحمد الخطیب وعبد هللا زامل العنزي، مرجع سابق، ص - 3
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  :في صعوبات تقییم التدریب تتمثل :صعوبات تقییم التدریب - 5

  .یبي تحقیقھالبرنامج التدرالتي یحاول ا لألھدافوالشامل  تحدید الواضحالعدم  -

  .عدم وجود التخطیط الدقیق لعملیة تقییم التدریب -

  .1مدة طویلة من انتھاء البرنامج التدریبي بعداال التدریب على أداء العمل  جعدم ظھور نتائ -

یؤدي إلى  وھذا ،اھتمامفي العملیة التدریبیة ما تستحقھ من  االحتیاجاتتحدید عدم إعطاء مرحلة  -  

ذي یصعب معھ قیاس فعالیة والبرنامج التدریبي األمر ال ،ي العالقة بین االحتیاج التدریبيخلل ف

  .التدریب

لى والتعامل مع كل عملیة بصورة منفردة مما یؤدي إ ،لیة التدریبیةعدم الربط بین مراحل العم -

  .ب وأثره على أداء الفرد والمنظمةصعوبة تقییم التدری

  .2قلة االعتماد على الدراسات البحثیة المتعلقة بتقییم التدریب وقصورھا وقلتھا -

  البرامج التدریبیة: المبحث الرابع
  وأھمیتھا  البرامج التدریبیةتعریف : المطلب األول

  :البرامج التدریبیةتعریف  - 1

  :منھابعض الللبرامج التدریبیة وفیما یلي  ھناك عدة تعریفات

مجموعة األنشطة المنظمة أو  بأنھا " البرامج التدریبیة أحمد الخطیب وعبد هللا زامل العنزيیعرف 

المخططة التي تھدف إلى تطویر معارف وخبرات واتجاھات المتدربین وتساعدھم في تحدیث 

  .3"وتحسین أدائھم وھم في عملھم معلوماتھم ورفع كفاءتھم اإلنتاجیة وحل مشكالتھم،

عملیة مخططة تقوم باستخدام أسالیب وأدوات  بأنھا " البرامج التدریبیة عمر وصفي عقیلي رىیو

بھدف خلق وتحسین وصقل المھارات والقدرات لدى الفرد وتوسیع نطاق معرفتھ لألداء الكفء من 

  .4"خالل التعلیم، لرفع مستوى كفاءتھ من ثم كفاءة المؤسسة

  

 

 
                                            

ر في السلوك التنظیمي، رسالة منصور بن إبراھیم بن عبد هللا التركي، دور البرامج التدریبیة في إحداث التغیی - 1
العلیا، جامعة نایف للعلوم األمنیة، قسم العلوم اإلداریة، العربیة السعودیة،  تماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسا

   37، ص2004
 :ضر والمستقبلاالح اطلبمالصالح و اللحید، التدریب والتقییم الموضوعي  - 2

08/06/2008تاریخ االطالع ،   http://www.alyaum.com/cssue/p14    
   15، ص ، مرجع سابقأحمد الخطیب وعبد هللا زامل العنزي - 3
عمر وصفي عقیلي، إدارة القوى العاملة، عالم الكتاب الحدیث، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  - 4

        35، ص1996



 
مفاھیم أساسیة حول التدریب           الفصل األول                                           

 46

  

  مجموعة من النشاطات المنظمة والمخطط لھا والمستمرة  بأنھا " البرامج التدریبیة كما تعرف          

والھادفة إلى تزوید المتدربین في المنظمة لمعارف معینة وتحسین وتطویر مھاراتھا وقدراتھا وتغییر           

 .1"سلوكیاتھا بشكل إیجابي بناء

دینامیكیة تستھدف إحداث تغییرات في معلومات وخبرات عملیة  بأنھا " تعرف البرامج التدریبیة  و

وطرائق وأداء سلوك واتجاھات المتدربین بغیة تمكینھم من استغالل إمكاناتھم وطاقتھم الكامنة بما 

  .2"یساعد على رفع كفایتھم في ممارسة أعمالھم بطریقة منتظمة وإنتاجیة عالیة

خطط معدة من قبل اإلدارة إلكساب  بأنھا " البرامج التدریبیة عماد مسعود ولبنى الزیات رىیو 

  .3"تصحح فھمھ لعملھ تؤثر ایجابیا على اتجاھاتھ أو أنالموظف المھارات المختلفة، والتي یمكن 

بأنھا األنشطة المخططة في إطار منظم والتي تركز على اكتساب المھارات "عرف البرامج التدریبیة ت

وتشمل البرامج التدریبیة على جوانب تتعلق بالعالقات اإلنسانیة، . ین لھاوتعمیق معرفة المتدرب

واألسالیب التربویة لغرض رفع درجة كفاءتھم، والتعامل الناجح مع مجموعات األفراد الذین 

  .4"سیقومون بتدریبھم وتقویم إنجازھم

یتم تصحیحھا استنادا والفعالیات المخططة والمبرمجة، والتي والنشاطات الخبرات ھو مجموعة من  "

التعلیم التي یتعرض لھا المتدرب ویمارسھا لتمكنھ من اكتساب المعارف إلى نظریات التعلم و

والمھارات وأنماط السلوك واالتجاھات التي یؤدي اكتسابھا إلى تلبیة االحتیاجات التدریبیة للوظیفة 

  .5"لألفراد وتحقیق األھداف للمنظمات

  : أن نستنتج النقاط التالیة  من التعاریف السابقة یمكن

  .مجموعة األنشطة المنظمة أو المخططة عبارة عن البرامج التدریبیةأن  -

  .مستمرة وھادفة البرامج التدریبیةأن  -

  .قبل اإلدارةمعدة من  البرامج التدریبیةأن  -

 .باستخدام أسالیب وأدواتتقوم  البرامج التدریبیةأن  -

 

                                            
   09، صمرجع سابقـد العجلوني، عدنـان احمـ - 1
، الھیئات المحلیة بالمحافظات الجنوبیةالتدریبیة في  البرامج واقع عملیة تقییم، أیمن عبد الرحمن سلیمان المصدر - 2

أدارة ، قسم االقتصاد والعلوم اإلداریةكلیة  ،والبحث العلمي عمادة الدراسات العلیا رسالة ماجستیر غیر منشورة،
   70 ، ص،2010فلسطین، ، غزة،األزھرة ، جامعاألعمال

  3 67عماد مسعود ولبنى الزیات، مرجع سابق، ص -
     125، ص1988طلبة محمد، تقییم البرامج التدریبیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  - 4
في محافظة الخلیل  وأثرھا على أداء موظفي وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیةالبرامج التدریبیة عفاف احمد النجار،  - 5

واقع وطموحات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، قسم إدارة األعمال، جامعة 
    46، ص2011الخلیل ، فلسطین،
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تطویر معارف وخبرات واتجاھات المتدربین وتساعدھم في تحدیث  إلىھدف ت البرامج التدریبیةأن  -

  .معلوماتھم

البرامج التدریبیة تشمل على جوانب تتعلق بالعالقات اإلنسانیة، واألسالیب التربویة لغرض أن  -  

  .رفع درجة كفاءتھم

  :البرامج التدریبیةمن خالل النقاط السابقة یمكن للباحث أن یعرف 

قبل معدة من وال ،المستمرة ،المخططة ،مجموعة األنشطة المنظمة عبارة عن" التدریبیةالبرامج أن 

تطویر معارف وخبرات واتجاھات المتدربین وتساعدھم في تحدیث تھدف إلى ، والتي اإلدارة

  ."معلوماتھم

  :البرامج التدریبیة ھمیةأ - 2

فمن الوجبات  .ة التي تساعد على النموأصبحت البرامج التدریبیة من الوسائل التقنیة الحدیثة واألنشط

الملحة ألیة إدارة ھي تنمیة مھارات العمل والخبرة واستخدام التكتیكات المطلوبة النجاز العمل، وھذا 

برنامج تدریبي لھؤالء العاملین یتضمن ما استجد من تنفیذ لم یتم  یمكن تحقیقھ ما بطبیعة الحال ال

ة تكون ذات فاعلیة في تنمیة مھارات وكفایات العاملین في الن ھذه الخبر خبرة في مجال العمل،

تحقیق أھداف مؤسساتھم حیث اتضح أن ھناك عالقة ایجابیة فاعلة بین البرامج التدریبیة المتطورة 

ولغرض زیادة فاعلیة وكفاءة العاملین البد أن یبنى لھم برامج تدریبیة تنمي  .وزیادة كفاءة العاملین

ینعكس ھذا بدوره لیس على العاملین معھم فحسب بل ي مجال عملھم، والذي ومھاراتھم فخبراتھم 

ولعل البرامج التدریبیة ھي العمود الفقري في ھیكلیة التدریب التنظیمیة  .سیزید من إنتاجیة مؤسساتھم

ووضع  اوالعملیة، ومن ھنا اكتسبت البرامج التدریبیة أھمیة خاصة، وبدأت العنایة بھا نحو اغنائھ

 .1، وأسالیب متنوعة ومتخصصة لإلیفاء بأغراضھابنائھالأسس 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
    48ص ،مرجع سابق، عفاف احمد النجار - 1



 
مفاھیم أساسیة حول التدریب           الفصل األول                                           

 48

  

  أنواع البرامج التدریبیة: المطلب الثاني
 ،ھ العملیة التدریبیةیتقتض الكتاب والباحثین وبحسب ما أراءالتدریب بحسب اختالف  أنواع تتباین

ة أو اإلنتاجیة وتبعا من منظمة ألخرى تبعا ألھدافھا الخدمی امج التدریبیةنحیث یختلف ھدف البر

للتغیرات الحاصلة في المجتمع وحسب االحتیاجات التدریبیة التي یفرزھا الواقع العلمي والمیداني 

التدریب إلى عدة أنواع وذلك حسب وبناء على ذلك یمكن تقسیم  . 1للمنظمات اإلداریة المختلفة

 : اعتبارات مختلفة

  :التدریب إلىیقسم ھذا النوع من : التدریب حیث الزمان - 1

علمیا وعملیا و مسلكیا إعدادا سلیما بحیث األفراد ویقصد بھ إعداد  :التدریب قبل االلتحاق بالعمل -)أ

وكذلك التعرف على حدود واحتیاجات . یؤھلھم للقیام باألعمال التي ستوكل إلیھم عند التحاقھم بعملھم

وظیفتھ وبالتالي لضمان انتظامھ في وبیئة وقوانین ولوائح مختلفة حتى یتحقق للموظف اإلحاطة ب

  .العمل

. وضع سیاسات تجعل الموظفین الجدد ینخرطون بالعمل  بسرعةویشمل   :التدریب أثناء العمل - )ب

ھو  شیوعا ھو التدریب باستخدام طاقم خاص أكثرھا، وتوجد أنواع عدیدة لھذا النوع من التدریب

تویات الدنیا فان المتدربین قد یكتسبون خبرات وفي المس. المشرف على التدریب أوعامل ذو خبرة 

 .في المستویات العلیا  األسلوبتطبیق ھذا  أیضاویمكن  .عن طریق مالحظة المشرف اآللةتشغیل 

تعطى الفرد خبرات في  أخرى إلىینتقل الموظف من طریقة  وبعد التناوب الوظیفي والذي فیھ

 أثناءفالمتدربون یتعلمون   ممیزات فھي غیر مكلفةولھذه التقنیة عدة . مجاالت معینة لحل المشاكل

تعلیمیة معینة، وھذه  أو أجھزةمثل الفصول الدراسیة حاجة لتوفیر تسھیالت خاصة،  وال اإلنتاج

لیة للوظیفة وتصحیح عالمتدربین یتعلمون من خالل الممارسة الف أنتسھل حیث  أیضاالطریقة 

  .2ھمأدائ

  :أنواع التدریب من حیث الھدف - 2

  :ھناك العدید من أنواع التدریب من حیث الھدف منھا  

  
  

   
 

                                            
للعلوم  رجاتھا، مجلة جامعة االنبام احمد عیدان جاسم، تقییم مصداقیة البرامج التدریبیة من خالل قیاس مخر.م-1

    245، ص، الرمادي، العراق8، العدد4االقتصادیة واإلداریة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، مجلد
، دار المریخ للنشر، الریاض، السعودیة ،الموارد البشریة إدارة، وآخرونترجمة محمد عبد المتعال  جاري دیسلر - 2

    270، ص 2003
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لنوع من التدریب معلومات جدیدة عن مجاالت العمل احیث یعطي ھذا  :التدریب لتجدید المعلومات -ا

وأسالیبھ المتطورة الحدیثة أو تأكید وتدعیم ما لدیھ من معلومات ومفاھیم وھذا النوع من التدریب 

  .ءة الموظف وبالتالي قیامھ بعملھ بطریقة أفضلیؤدي إلى زیادة كفا

ویقصد بھ زیادة قدرة اإلداریین على أداء أعمال معینة ورفع كفاءتھم من  :تدریب المھارات -ب

األداء، وبذلك یھدف ھذا النوع من التدریب إلى تزوید اإلداریین بالمھارات اإلداریة ومھارات 

  . اإلشراف

تغییر أنماط السلوك أو وجھات النظر واالتجاھات التي یتبعھا  ویھدف إلى :التدریب السلوكي -ج

  .المدیرون والموظفون في أداء أعمالھم

یھدف إلى اطالع الموظف على المعلومات والمعارف واألسالیب التي  :التدریب بغرض الترقیة -د

 .1تتفق مع مھماتھ الوظیفیة الجدیدة التي سوف یرقي إلیھا

     :نالتدریب من حیث المكا - 3

   :التدریب داخل المنظمة -أ

یتم إجراؤه داخل المنظمة وقد تتواله إدارة التدریب في المنظمة أو ذوي الخبرة واالختصاص، أو 

الرؤساء ویمیز ھذا النوع بقلة تكلفتھ، باإلضافة إلى خضوعھ لتوجیھ ورقابة اإلدارة، إال أن كونھ یتم 

من الخبرات أو األفكار واألسالیب المتوفرة بشكل اكبر داخل المنظمة قد یحدد من إمكانیة االستفادة 

  .التدریب خارج المنظمة من

   األعمالتدریب على  إلىوالتدریب داخل المنظمة یكون مطلوبا عندما یوجد بعض الموظفین بحاجة 

  :2ھذا النوع من التدریب من خالل ما یلي إلىنھا، وتظھر الحاجة والتي یؤد

  .على العملإدخال وسائل وطرق حدیثة -

  .نقل بعض الموظفین إلى وظائف أخرى-

  .نقص في القوى العاملة-

  :و ینقسم إلى قسمین :التدریب خارج المنظمة -ب

  
  

   
 
 

                                            
درجة تأثیر الدورات التدریبیة في أداء مدیري المدارس لمھامھم في محافظات فلسطین ، قیسيعبیر جمال حافظ ال - 1

، برنامج اإلدارة التربویة، قسم الدراسات العلیا كلیة رسالة ماجستیر غیر منشورة، ،ةمن وجھة نظرھم، الدار الجامعی
      24 ص ،2010فلسطین، ، نابلس،النجاح الوطنیةجامعة 

83، ص مرجع سابق هللا حمدان الجھني،  أحمد بن عطا-  2   
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، في التدریب یؤمھا أفراد من مختلف المنظماتاستشاریة متخصصة  تومنظما التدریب في مراكز -

یوبھا انعقاد ھذه الدورات في أوقات ال من ع و ،سائل األخرىومنخفضة مقارنة بال اوتعتبر تكالیفھ

  .ظروف المتدربینمع  بتتناس

وھذه الطریقة منخفضة  ،المحاضرات التدریبیة لموظفي المنظمة لقاءإحضار خبراء من الخارج إل -

  . 1المتخصصین في المجاالت المطلوبة للمنظمة ءلخبراامن عیوبھا عدم توفر  لكنالتكالیف، 

  :من حیث مدة التدریب - 4

تتراوح مدتھ بین أسبوع إلى ستة أسابیع، ویمكن في ظل ھذا النوع أن یتفرغ  :تدریب قصیر األجل -ا

جزئیا أو كلیا للتدریب، أي أن المتدرب یكرس بعض وقتھ للتدریب، ویعمل بالوقت المتبقي  المتدرب

  .أو یكون جل وقتھ للتدریب

للمستقبل یشمل برنامجا شامال للمعلومات،  یمكن النظر إلیھ على انھ استثمار :األجل طویلتدریب  -ب

أشھر أو قد تصل  6، مدتھ قد تزید عن یمكن الوفاء بھا عن طریق التدریب قصیر األمد والمھارات ال

  .2إلى سنة أو أكثر من ذلك، وقد ینتھي بشھادة مھنیة أو علمیة

  :بینتدرمالعدد من حیث  - 5

ة التدریبیة على أفراد معینین، بحیث یتم تناول كل ویكون ذلك عندما تتركز العملی :فرديتدریب  -ا

  فرد على حدة

العمل الرسمیة، وقد یتم  أوقاتمن موظف معا وفي غیر  أكثریقصد بھ تدریب  :الجماعيتدریب  -ب

یعفي  وعادة ما في مراكز التدریب خارج المنظمة أو وجد  إذافي مراكز التدریب في المنظمة 

على إفادة المتدربین من خبرات بعضھم  ن الدوام الرسمي، ویعمل ھذاخالل فترة التدرب م األفراد

  .3البعض نتیجة وجودھم في مكان واحد أثناء فترة التدریب

  :مضمونمن حیث ال - 6

األعمال الكتابیة،  لیقصد بھ التدریب على األعمال ذات الطابع المتماثل مث :اإلداريتدریب ال -ا

شؤون المالیة والمحفوظات، وتمثل ھذه األعمال جانبا ھاما من وأعمال المستودعات والمشتریات وال

 .ة على انتظام العمل في ھذه المجاالتظماألعمال اإلداریة، وتتوقف كفاءة المن

  
                                            

   106ص، مرجع سابق محمد فالح صالح، - 1
التدریب وأثره في تطویر رأس المال الفكري لدى السلطة الوطنیة الفلسطینیة ، عامر عبد الرؤف رشاد حمادة - 2

، التجارة، كلیة  ات العلیادراسة حالة تدریب دیوان الموظفین العام بغزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمادة الدراس
   45 ص ،2010، غزة، فلسطین،اإلسالمیةقسم أدارة األعمال، الجامعة 

تقویم برنامج تدریب معلمي العلوم والمدارس الحكومیة في ضوء معاییر الجودة ، محمد محمود صالح ألزناتي - 3
، قسم المناھج وطرق التدریس، الجامعة ةالتربیالشاملة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمادة الدراسات العلیا، كلیة 

   26 ص ،2012، غزة، فلسطین،اإلسالمیة
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ھذا النوع یتالءم مع األعمال والوظائف التي تتطلب مستوى عال من المھارة،  :المھنيتدریب ال -ب

وبذلك فھو یجمع بین .درب حرفیا ملما بالعمل وبمكوناتھلذلك تصمم ھذه البرامج لتجعل من المت

   .التدریب على العمل والتدریب في قاعات الدراسة
 الھدف منھ ھو زیادة قدرات الفرد في األشراف والتعامل مع المرؤوسین :اإلشرافيتدریب ال -ج

كان یزاول وكسب رضاھم، وكیفیة تنفیذ التعلیمات، سواء كان المشرف متفرغا لھذا الغرض  أم 

  .العمل إضافة إلى كونھ مشرف

زیادة معلومات الفرد في مجال عملیة محددة، ویتوسع  الھدف منھ ھو :التخصصيتدریب ال -د

 .1ویتعمق فیھا لغرض تمكین الفرد من تحسین مستوى أداءه

  مقومات نجاح البرامج التدریبیة: الثالثالمطلب 
  :2ومات التالیةمقالنجاح البرامج التدریبیة یكون بمراعاة  

الرغبة في التغییر أي أن تتوفر لدیھم  البرامج التدریبیةأن تتوفر لدى األشخاص الذین یشتركون في 

القناعة بان الطرق المتبعة حالیا یمكن إدخال تعدیل أو تحسین علیھا، بمعنى شعورھم بالحاجة إلى 

  .التدریب

التي یواجھھا المتدربون وان یكون مناسبا معالجة المشاكل  البرامج التدریبیةأن یكون الھدف من 

البرامج الحتیاجاتھم في العمل، ومن الوسائل التي تساعد في ذلك إشراك األشخاص في وضع 

  .البرامج التدریبیةأو استقصاء أرائھم مقدما قبل البدء في  التدریبیة

، إذ البرامج التدریبیةا تشجیع المتدربین على التحلیل بقصد الوصول إلى حلول للمشكالت التي تتناولھ

ال فائدة من تسلیمھم بصحة آراء أو وجھة نظر المدرب إذا لم یكن األشخاص مقتنعین بھا أو ال 

  .یستطیعون االستفادة منھا

على إبداء اآلراء بصراحة وبذلك تتاح الفرصة للمجموعة المشتركة في  البرامج التدریبیةأن تشجع 

لنظر، وھذا ما یساعد المشتركین في تبین حقیقة ھامة، وھي التدریب للتعرف على مختلف وجھات ا

أن المشكلة یمكن النظر إلیھا من عدة زوایا، كما أن ھذا یساعد المشتركین على االستفادة من خبرات 

 .زمالئھم مما یفتح أمامھم مجاالت جدیدة للتفكیر والتحلیل

 

 

 

                                            
      29منصور محمد علي سعدیة، مرجع سابق، ص - 1
       168ص   ،مرجع سابق، بربركامل  - 2



 
مفاھیم أساسیة حول التدریب           الفصل األول                                           

 52

  

بعة في العمل تلقى قبوال من األفراد حیث مرنة، بمعنى أن الطرق المت البرامج التدریبیةأن تكون 

یشعرون بالعمل بموجبھا باألمن، ولذلك فان محاولة تغییرھا فجأة أو خالل اجل قصیر قد یلقى 

مقاومة منھم، ولذا یجب إن تتاح لھم فرصة  تجربة الطرق أو الوسائل الجدیدة حتى یمكن إدخال 

  .تھاتغییر أو تعدیل مقترح عن اقتناع بجدیتھا أو فائد

  فاعلیة البرامج التدریبیة: رابعالمطلب ال
لیة ممابین الواقع الحالي ألطراف الع تطابقعلى إیجاد  البرامج التدریبیةیقصد بھا مدى قدرة 

و التطلعات أو التحدیات المستقبلیة لھم،  وبالتالي تقاس درجة ) العاملین، الوظیفة والمنظمة(التدریبیة

بین الحاضر والمستقبل المراد الوصول إلیھ   برامج على خلق التطابقمستوى الفعالیة بمدى قدرة ال

  .خالل فترة زمنیة معینة وفي حدود إمكانیات محددة

  :1ما یلي فاعلیة البرامج التدریبیة العوامل المؤثرة فيومن 

مستویاتھم، طبیعة مھامھم، نوعیة المشاكل (تفاعل المرؤوسین الخاضعین لقیادة المتدرب ذاتھ -

  ).ساسیة التي یعانون منھا، سلوكیاتھم، واتجاھاتھماأل

  . الحوافز والخلفیة الذاتیة للتدریب أو التعلم-

أسلوبھ القیادي، ثقافتھ، إیمانھ بالتدریب، درجة توفیره للمعلومات، مستوى (الرئیس المباشر للمتدرب -

  ). وجودة األثر المرتد منھ، وقدرتھ على التوجیھ والتحضیر

  .التنظیم بیئة وثقافة-

  .العالقة بین أسالیب التعلیم والتدریب واألھداف المطلوب تحقیقھا-

  .الخبرات السابقة للتدریب سواءً ما ارتبط منھا بالوظیفة أو بتجارب التعلم والتنمیة-

  .جودة ومستوى التنفیذ المیداني ألنشطة التدریب-

تربط فیما بینھم ودرجة تبادل الخبرات طبیعة العالقة الرسمیة وغیر الرسمیة التي (زمالء المتدرب -

  ).والمعلومات

  اإلمكانات المادیة، حجم األسرة، نوعیة العالقة األسریة، ومستوى (االستقرار العائلي للمتدرب -

  ).ثقافة أفراد األسرة

  .الوعي بأھمیة العملیات التعلیمیة والتدریبیة-
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  :خالصة الفصل

لتعاریف التي رأیناھا ھامة ومفیدة بدءا با ،ى التدریبحاولنا في ھذا الفصل إلقاء الضوء عل

نشاط إنساني مخطط یتكون من مجموعة برامج مصممة بھدف رفع  التدریبصنا إلى أن وخل ،ھعن

وتقع  ،ي میولھم وتصرفاتھم أو سلوكیاتھمتعدیل فالمستوى مھارات ومعارف وخبرات األفراد أو 

ھذا قمنا بتقدیم بعض المصطلحات التي رأینا أنھا من بعد  .على الرئیس المباشر للفرد تھمسؤولی

 التعلیم،(مصطلح التدریب وھذا إلزالة بعض الخلط بینھا وبین ،الضرورة بمكان تحدید مفھومھا

  ).التنمیة

 القاضیة بأن التدریب نشاط مستمر،تطرقنا بعد ذلك إلى أھم المبادئ الخاصة بالتدریب و

  .متكاملالتدریب نظام  وأن متغیر و متجدد،

حیث یؤدي التدریب إلى تحقیق العدید من الفوائد بعد ذلك لتبیان أھمیة التدریب  انتقلنا

یساعد العاملین في التعرف  ،تحسین معنویة العاملین ،تحسین ربحیة المنظمة :منھالمنظمات األعمال 

دة األفراد لدراسة مساعكما یحقق التدریب العدید من الفوائد لألفراد منھا  .على األھداف التنظیمیة

المساعدة في تحقیق التنمیة  ،وتحلیل موضوعات حساسة كالصراع والضغوط والتوتر واإلحباط

  .والثقة بالنفس لدى األفراد ،الذاتیة

تنمیة  ،تنمیة المھارات ،تنمیة المعارف :ومنھا نذكریب بعد ھذا قمنا بعرض أھداف التدر

  التوازن النوعي والعددي لھیكل العمالة إلسھام في إعادة ا ،واالتجاھات اإلیجابیة نحو العمل السلوك

جمع وتحلیل المعلومات التي توفر  :والتي تتمثل في ،وانتقلنا بعد ذلك إلى خطوات التدریب

 اتخاذعلیھا في رسم السیاسات والتخطیط و  االعتمادلإلدارة كافة البیانات والمعلومات التي یمكن 

بأنھا الخطوات المنظمة المنطقیة التي یاجات التدریبیة التي عرفناھا ثم إلى تحدید االحت ،القرارات

یتبعھا المدرب أو المسؤول في تنمیة القوى البشریة في المنظمة للكشف عن النقص أو الفجوة بین 

والخروج بنتائج  وتشخیص ذلك كلھ وتحلیلھ، و بین وضع أو أداء غیر مرغوب فیھ، ،وضع أداء قائم

إلى تصمیم البرنامج التدریبي  انتقلناثم  .ة التدریب على تفادي ذلك النقص أو الفجوةقدربمعینة تتعلق 

أسالیب  محتوى البرنامج، أھداف البرنامج، تحدید :اآلتیةل على العناصر األساسیة الذي یشم

یذ كیفیة تنف عندبعد ذلك  لنتوقف .التدریب ةمیزانی مساعدات التدریبیة، اختیار المدربین والمتدربین،

  لتنفیذ البرنامج،ة مھمة مثل تحدید الجدول الزمني البرنامج التدریبي الذي یتضمن أنشط
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وأخیرا تطرقنا إلى  .والمتابعة الیومیة إلجراءات تنفیذ البرنامج ،كما یتضمن تحدید مكان التدریب

عملیة قیاس األعمال ھو الذي مفھوم تقییم البرنامج التدریبي ل نابعرض وھذاتقییم البرنامج التدریبي  

وفقا للتخطیط المعد مسبقا للعملیة التدریبیة الكتشاف نقاط  كونومقارنتھا بما یجب أن ی ،المنجزة

  .الضعف والقوة في البرامج التدریبیة

مجموعة األنشطة المنظمة أو  عبارة عن" ھاأنكما قمنا بتعریف البرامج التدریبیة على 

تطویر معارف وخبرات واتجاھات تھدف إلى قبل اإلدارة دة من معو الھادفة الالمستمرة والمخططة 

  منھا ناذكر حیث توجد عدة أنواع للبرامج التدریبیة ."المتدربین وتساعدھم في تحدیث معلوماتھم

التدریب ، مدةال سبالتدریب ح ،المكان سبحلتدریب ا ،الھدف سبح التدریب،الزمان سبالتدریب ح

  .المضمونسب التدریب ح، المتدربینعدد  سبح



 

 لثانيالفصل ا

مفاهيم أساسية 

حول الجودة 

الشاملة 
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: مدخل

أصبح االهتمام بالجودة ظاهرة عالمٌة، فكل المنظمات والحكومات فً العالم تولٌها اهتمام 

 للكثٌر من المنظمات، وؼدت أسلوب حٌاة تمكنها من البقاء فً محور اهتمامخاصا فالجودة أصبحت 

باإلضافة إلى ذلك فقد تزاٌد إدراك المستهلكٌن لمستوى الجودة فٌما . ظل المتؽٌرات البٌئٌة المتالحقة

ٌقدم لهم من سلع أو خدمات، وأصبحت المنظمات تضع نصب أعٌنها المٌزة التنافسٌة وخاصة مع 

فال تستطٌع أي منظمة فً الوقت الحاضر أن توطد أقدامها أو تحافظ على . اتساع ظاهرة العولمة

فالجودة الشاملة أصبحت . مركزها التنافسً إال بتحقٌق الجودة الشاملة وتؤكٌدها فً جمٌع المجاالت

ها أو خدماتها وتحسن أدائها فً تالشؽل الشاؼل لكثٌر من المنظمات التً تركز على تطوٌر منتجا

و ٌتطلب تطبٌق الجودة الشاملة التزاما كامال من جمٌع األفراد فً المنظمة والسعً إلى إٌجاد . العمل

 خالل التعرؾ على احتٌاجات نبٌئة مناسبة ٌسعى فٌها جمٌع العاملٌن إلى تحسٌن الجودة باستمرار م

. 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 

بعد هذا سنستعرض تعرٌؾ الجودة الشاملة وأهدافها وفً النهاٌة . وحلقات الجودة وتؤكٌد الجودة

 .سنتناول األدوات والنماذج المستخدمة فً حل مشكالت الجودة الشاملة
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 مفاهٌم أساسٌة للجودة: المبحث األول

اإلطار المفاهٌمً للجودة  : المطلب األول

: تعرٌف الجودة- 1

:  ما ٌلًاهناك عدة تعارٌؾ للجودة نذكر منه

 1"درجة أو مستوى من التمٌز" ٌعرؾ قاموس أكسفورد الجودة على أنها

الجودة هً درجة متوقعة من التناسق واالعتماد ٌتناسبان السوق بتكلفة " ((Deming دٌمنجٌرى 

  .2"منخفضة

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

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

المزاٌا والخصائص الكلٌة للسلعة أو الخدمة والتً تشتمل على قدرتها فً تلبٌة " الجودة على أنها

. 3"االحتٌاجات

:  بؤنهاةتعرؾ جودة السلعة أو الخدم"كما 

مجموعة الجوانب والخصائص المحددة من طر ؾ الزبون، والتً تشبع حاجاته، مقابل سعر  - 

. 4"معطى

 

                                                 


 
-( ANSI):به تحدد وتضع المواصفات تتبع  ٌعد منظمة لوضع المواصفات، لكنه ٌسعى للتؤكد من أن األعضاء ال

وٌمثل هذا المعهد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لدى .قواعد متفق علٌها ومصاؼة بمشاركة وافٌة من إطراؾ معٌنة
       isoمنظمة المواصفات الدولٌة


 


 
-

 (ASQC): هً جمعٌة فنٌة مشكلة من خبراء مهنٌٌن للجودة تقوم بإصدار مواصفات أمرٌكٌة متعلقة بالجودة
 حمدي سعٌد مدوخ، معوقات تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً الجامعات الفلسطٌنٌة بمحافظات ؼزة وسبل ننصر الدي- 1

التؽلب علٌها، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، عمادة الدراسات العلٌا، كلٌة التربٌة، قسم أصول التربٌة، الجامعة 
 52، ص2005اإلسالمٌة ؼزة، فلسطٌن، 

محمد بن راشد عبد الكرٌم الزهرانً، تصور مقترح لتطوٌر أدوات قٌاس التحصٌل الطالب وفق معاٌٌر الجودة -2
جامعة أم القرى،  قسم علم النفس، الشاملة بوزارة التربٌة والتعلٌم، أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة، كلٌة التربٌة،

 13، ص2009العربٌة السعودٌة، 
-3
 Alain Meignant,Robert Dapere,La qualité de la Fonction ressources humaines(diagnostic 

et action),éditions, liaisons,paris 1994,p131                                                                                                                  
4  - 

Guy.Laudoyer, La Certification iso 9000,ed d'organisation,3
eme

 édition,  paris,2000,p56 
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. 1"قدرة المنتوج على إشباع حاجات ورؼبات المستهلكٌن "الجودة هً -

الجودة هً المطابقة للمواصفات والمعاٌٌر التً تضعها المنظمة، فٌكون المنتوج ذو جودة إذا كان 

. 2"ٌمتثل لهذه المجموعة من القواعد والمواصفات الفنٌة

. 3" إلى مواجهة المنافسة بالسوقةالجودة هً العمل على الوصول بالمنتوج أو الخدم-"

فلسفة القٌام بانجاز المهمات واألعمال وإتقانها بشكل ٌراعً فٌها التحسٌن المستمر "الجودة هً - 

".  والرضا الكامل لجمٌع المعنٌٌن فً المإسسة

: 4فحدد مفهوم الجودة بخمسة مداخل وٌمكن تناولها كما ٌلً ((Garvin جارفٌنأما 

أي تلبٌة .ه مقابل ما ٌدفعنأفضل جودة للمنتوج هً تلك التً تقدم للزبون أقصى ما ٌمك: مدخل للقٌمة

. احتٌاجات الزبون بؤقل سعر ممكن

 . أعلى مستوٌات التفوق عن طرٌق مواصفات السلعة أو المنتوجي وٌعنً االمتٌاز أ:مدخل للتفوق

 .وتعنً الجودة وفق هذا المدخل القدر ة على قٌاس صفات المنتج وتحدٌدها بدقة :مدخل المنتج

وهً المطابقة مع مواصفات التصمٌم وٌتم ذلك من خالل صنع منتجات خالٌة من : مدخل التصنٌع

. العٌوب واألخطاء

 وتعنً الجودة مدى مالءمة المنتج لالستعمال أي القدرة على تحقٌق رضا العمٌل من :الزبون مدخل

. خالل تقدٌم أفضل أداء

: من التعارٌؾ السابقة نستنتج ما ٌلً

 باختالؾ وجهات النظر،فهو ٌرتبط بمدى ؾأن الجودة مفهوم عام ٌشمل السلع والخدمات وهو ٌختل- 

. ةمطابقة المنتوج لمواصفات وخصائص محددة متفق علٌها من جهات رسمٌة مستقلة وطنٌة أو عالمً

. ومن جهة أخرى ٌرتبط بمدى رضا وقبول المستهلك المستخدم لهذا المنتوج

 لتحسٌن فعالٌات المنظمة وتحقٌق هالجودة تركز أساسا على رضا المستهلك وجودة اإلنتاج وهو اتجا- 

المرونة 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  2
eme

 édition,1983,p5    
2

 - J.C.tarendean, Marketing, Stratégie Industrielle, édition vuibert, paris, 1998, p236 
3

 9000تطبٌق عملً لنظم توكٌد الجودة اٌزو : فاروق على حكٌم، دور إدارة الجودة الشاملة فً مراكز التدرٌب-  
 114، ص2006   المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، القاهرة، 

4
، عمان، ع للنشر والتوزية، دار الثقاؾ2000 و9001قاسم ناٌؾ علوان، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات االٌزو-  

 21، ص2005األردن، 
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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- 

.  على الوفاء بتوقعات العمالءة قدرة المنتج أو الخدمس مفهوم أساسً وهو قٌالالجودة تدور حو- 

: وفقا لما سبق نقترح التعرٌؾ التالً للجودة

 التً تعطً القدرة على إشباع  ةالجودة هً مجموعة من الخصائص والممٌزات للمنتوج أو الخدم"

". حاجات ورؼبات المستهلكٌن من خالل  تقٌٌم أداء أفضل

 :مداخل الجودة- 2

ٌمكن دراسة الجودة من خالل ثالث مداخل لكل مدخل أنصار لهم وجهة نظر، كما ٌوضحه الجدول 

: وهذه المداخل هً (03)رقم

. صلة الجودة بالمستهلك وإشباع حاجاته- ا

. صلة الجودة بالمنتوج وقدر ته على التمٌز فً األسواق والحصول على موقع تنافسً- ب

صلة الجودة بالمجتمع وأثرها على اإلنتاجٌة، وخبرات العاملٌن، وبٌئة العمل، وأثارها الصحٌة - ج

. والثقافٌة والحضارٌة
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 مداخل دراسة الجودة: (03)الجدول رقم

أبعاد الجودة تعرٌف الجودة وجهة نظر المدخل 

أساس المواصفات المنتوج 

 

أساس الصنع 

جودة التصمٌم 

 

المطابقة 

: الصور األساسٌة

القٌم المستهدفة - 

السماحات - 

: الصور الثانوٌة

قابلٌة الصٌاؼة - 

قابلٌة الخدمة -

الزمن -

: األبعاد الذاتٌةالمالئمة لالستعمال أساس المستعمل المستهلك 

الجودة المدركة -

: األبعاد االقتصادٌةالخسارة للمجتمع األساس االقتصادي المجتمع 

التكالٌؾ -

منافع تحسٌن الجودة -

 17، ص2005محمد عبد الوهاب العزاوي، إدارة الجودة الشاملة، بدون دار نشر، األردن، : المصدر

 

: الجودة من المفهوم التقلٌدي إلى المفهوم الحدٌث- 3

 ةوتتمثل الجودة فً قابلٌة السلعة أو الخدم. بارتبط مفهوم الجودة تقلٌدٌا بالسلعة المنتجة فحس

أما أالن فقد أدى االهتمام .على تحقٌق مستوى اإلشباع والرضا للمستهلك فً حدود إمكانٌات المنظمة

 إنتاجها بمواصفات تلبً رؼبات ةالمتزاٌد بتحسٌن الجودة إلى االنتقال من التركٌز على السلعة وأهمً

 . معٌار لألداء الجٌد لمختلؾ وظائؾ المنظمةةالمستهلكٌن، إلى اعتبارا لجود
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 ى مما أدة، والتجارٌة والمالٌة والبشريةفالنظرة الحدٌثة للجودة تشمل األبعاد االستراتٌجٌة والتنظٌمً

 بجمٌع وظائؾ المإسسة ال بالمنتج فقط، وأن تسٌٌرها ة بالجودة الشاملة المرتبطؾإلى بروز ما ٌعر

ٌتم من قبل جمٌع األفراد ال المختصٌن بالجودة، باإلضافة إلى أن مفهوم الزبون أصبح واسعا لٌشمل 

. 1الزبون الداخلً والخارجً

. ٌلخص الجدول التالً النظرة التقلٌدٌة والحدٌثة للجودة 

 النظرة إلى الجودة قدٌما وحدٌثا: (04)                              جدول رقم

. النظرة الحدٌثة للجودةالنظرة التقلٌدٌة للجودة 

 اإلنتاجٌة والجودة هدفٌن متعارضٌن- 

 معٌنة  س لمعاٌٌر ومقاًٌدتعرٌؾ الجودة هو تؤكً- 

 

تقاس الجودة بدرجة تطابق مع المعاٌٌر ومقاٌٌس - 

اإلنتاج 

الجودة تتحقق من خالل التفتٌش المكثؾ على - 

المنتجات 

ٌسمح ببعض األخطاء أن المنتجات تتوافق مع -

 ةالمعاٌٌر بصفة عام

وظٌفة الجودة وظٌفة مستقلة وتركز على تقٌٌم -

اإلنتاج 

ٌتم لوم العاملٌن عند تحقٌقهم لجودة متدنٌة - 

العالقات مع الموردٌن قصٌرة األجل وٌحكمها - 

مفهوم التكلفة 

 

  اإلنتاجٌة تتحقق من خالل تحقٌق الجودة-

 الجودة تعرؾ من خالل إشباع وإرضاء -

 احتٌاجات وتوقعات العمٌل

بالتحسٌن المستمر للمنتجات   تقاس الجودة-

 لعمٌل اءوالعملٌات ومستوى رضا

تتحدد الجودة بتصمٌم المنتج وتتحقق - 

بالرقابة الفنٌة الفعالة 

تمنع األخطاء من خالل العملٌات الفنٌة - 

للرقابة 

الجودة جزء الٌتجزا من كل وظٌفة متصلة - 

بدورة حٌاة المنتوج 

اإلدارة هً المسإول األول عن الجودة - 

العالقات مع الموردٌن طوٌلة األجل - 

وٌحكمها مفهوم الجودة 

، مدخل إدارة الجودة الشاملة كمحدد لألداء المتمٌز فً المنظمات، المإتمر العلمً الدولً حول ش عٌارقوٌد: المصدر 

مارس، 9-8األداء المتمٌز للمنظمات والحكومات، كلٌة الحقوق والعلوم االقتصادٌة، قسم التسٌٌر، جامعة ورقلة، 

. 224 ، ص2005

 

                                                 
1

 الكفاءات على المٌزة التنافسٌة للمإسسة ةسماللً ٌحضه، أثر التسٌٌر االستراتٌجً للموارد البشرٌة وتنمً - 
 .195، ص2004 التسٌٌر،ماالقتصادٌة، أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة، جامعة الجزائر، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلو
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: مراحل الجودة- 4

: 1 بالمراحل التالٌةةمرت الجود

 بؤي شً لمعالجة متورد المنظمة للزبون المنتوج ولو كان مخالفا للمواصفات وال تقو :المرحلة األولى

إن هذه الطرٌقة .  للمنظمةة ٌقوم الزبون بتقدٌم شكوى وبإعادة المنتجات المخالفة ثانًىالمخالفات حت

 ٌستطٌعون تورٌد المنتج دون وجود ن عندما أصبح لها منافسوةقد أصبحت مكلفة للمنظمة وخاص

.  إدارة أعمالهاي ؾر المنظمة إلى إجراء تؽًٌرمخالفات فٌه وهذا ما أضط

 شحن المنتج لبدأت المنظمة بفحص المنتج فً المرحلة األخٌرة لإلنتاج أو قب: الثانٌة المرحلة

.  من عدد شكاوى الزبونتإن هذه الطرٌقة هً أفضل من الطرٌقة السابقة، كونها قد خفض .للزبون

 عند ضؼٌران المنظمة قد وعت مدى الخسارة التً تتكبدها جراء إنتاج منتجات سرعان ما ترؾ

 بؤنه من األفضل لها أن تكشؾ عن العٌوب فً المنتجات مبكرا تولذلك فقد تفهم. االستعداد لشحنها

 إنتاجها، مما ٌتٌح إٌقاؾ المادة المعٌبة التً ٌجري تصنٌعها مبكرا قبل أن تتابع المراحل تأثناء عملٌا

. التالٌة فً اإلنتاج وتصبح منتجا جاهزا

فً هذه المرحلة من تطور الجودة، تم تؤسٌس قسم الجودة فً المنظمة أوكلت له مهام : الثالثة المرحلة

. مراقبة جودة المنتج واختباره ورفع تقارٌر عنه خالل مراحل اإلنتاج التً تمر بها المنظمة

 الكشؾ المبكر عن العٌوب واستخدمت فٌها التقنٌات اإلحصائٌة ةأتاحت هذه المرحلة من تطور الجود

.  بالكشؾ المبكر عن االنحرافات قبل حدوث العٌوبحفً مراقبة اإلنتاج، مما سم

إن هذا لم ٌوقؾ المشاكل، فكلما زاد عدد العٌنات التً ٌقوم باختبارها قسم الجودة، كلما أصبحت 

فقد كان هذا ٌستؽرق دقائق . الفترة الزمنٌة لحصول أقسام اإلنتاج على نتائج االختبارات أطول

.  إعالم عامل التشؽٌل إٌقاؾ العملنوساعات أو وردٌات كاملة حتى ٌصبح باال مكا

لحل هذه المشكلة كان البد من تدرٌب العامل على األسالٌب اإلحصائٌة لضبط العملٌات التً ٌنفذها 

.  إلى المرور إلى المر حلة الرابعة من تطور الجودةىوهذا ما أد

للعملٌات التً ٌنفذها وهذا ما  بالضبط االحصائى وهً قٌام العامل نفسه: المر حلة الرابعة

 أن ٌكشؾ مدى االنحراؾ فً القطعة التً لأتاحت هذه المرحلة للعام". الجودة فً المنشؤ"ىٌسم

 من إٌقاؾ اإلنتاج ؼٌر المناسب ومنع الحصول على هالحدود المسموح بها مما مكن عن ٌنتجها

.  بدوره إلى منع إعادة تشؽٌل القطع المعٌبة وتخفٌؾ القطع التالفةىمنتجات معٌبة، وهذا ما أد

 

                                                 
 ؼسان طٌارة وأكرم ناصر وجرجس الؽضبان، الجودة ودور ها فً التنمٌة االقتصادٌة، -  1

     www.dld/net/.net/management10/10/2008:،تارٌخ االطالع 

http://www.dld/net/.net/management??????
http://www.dld/net/.net/management??????
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وٌبقى هذا ؼٌر كاؾ فمازالت حاالت تإدي إلى حصول مشاكل فً جودة المنتجات وتقع خارج 

وهذا ما سهل المرور إلى المرحلة الموالٌة من تطور الجودة والتً . سٌطرة عامل التشؽٌل نفسه

. استدعت مشاركة كافة أقسام المنظمة فً برنامج الجودة

فً هذه المرحلة من تطور الجودة أصبح كل عامل فً المنظمة منذ عملٌة تصمٌم : المرحلة الخامسة

المنتج مرروا بعملٌة شراء المواد األولٌة وحتى اإلنتاج النهائً له وتسلٌمه للزبون ٌعً بؤن هدؾ 

وهذا . نالمنظمة هو إنتاج المنتجات بؤقل األسعار وبؤفضل جودة وتسلٌمها إلى الزبون بؤسرع ما ٌمك

ٌعنً أن التصمٌم ٌجب أن ٌكون قابال لإلنتاج وبؤن المواد المستخدمة لتصنٌع المنتج ٌجب أن تكون 

فً . بالجودة األفضل وبؤن عملٌات اإلنتاج ٌجب أن تراقب لتحقٌق الجودة األفضل فً المنتج النهائً

. إطار مثل هذه الظروؾ ٌمكن اعتبار المنظمة ضمن المنظمات ذات الصنؾ العالمً

. والجدول التالً ٌوضح مراحل الجودة

مراحل الجودة : (05)                               جدول رقم

المرحلة الخامسة المرحلة الرابعة المرحلة الثالثة المرحلة الثانٌة المرحلة األولى 

ٌفحص الشاري 

المنتج بعد وصوله 

إلٌه نظرا الهتمام 

المنتج بالكم والربح 

السرٌع 

ٌفحص المنتج 

المنتج قبل شحنه 

للشاري 

ٌقوم قسم الجودة 

بضبط العملٌات 

ٌقوم العاملون 

بضبط العملٌات 

اإلدارة الشاملة 

للجودة 

 ؼسان طٌارة وأكرم ناصر وجرجس الؽضبان، الجودة ودور ها فً التنمٌة االقتصادٌة،: المصدر

www.dld/net/.net/management،10/10/2008 االطالع تارٌخ 
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: أبعاد ومحددات الجودة- 5

:  أبعاد الجودة5-1

 أبعاد متعددة مرتبطة بالجودة ٌمكن من خاللها تحدٌد قدرة إشباعها ةتمتلك السلعة أو الخدم

، إال أن الباحثٌن ٌجدون اختالفا بٌن أبعاد السلعة ةومع تماثل هذه األبعاد للسلعة أو الخدم. للحاجات

. 1وأبعاد جودة الخدمة

:  وهً أبعاد جودة السلعة5-1-1

.  بالنسبة لإللةة خصائص المنتج األساسٌة مثل وضوح األلوان بالنسبة للصورة أو السرع:األداء- ا

. 2الخصائص المحسوسة للسلعة و شكلها و اإلحساس ورونقها: (المظهر)الهٌئة- ب

.  تم تحدٌدها من قبلي وهً درجة مطابقة المنتج للمواصفات و المعاٌٌر الت:المطابقة- ج

.  تشٌر إلى االتساق والثبات فً األداء:االعتمادٌة- د

.  وتشٌر إلى مدة بقاء المنتج:الصالحٌة أو الدٌمومة- ه

الخبرة والمعلومات السابقة عن المنتج كؤن ٌعمل العمٌل فكرة أن المنتج الذي : السمعة والشهرة-و

. ٌشترٌه من أفضل المنتجات فً السوق

.  التعامل اإلنسانً مثل لباقة البائع:االستجابة- ز

. 3الرونق واإلحساس الذي تولده: الجمالٌة- ح

: أبعاد جودة الخدمة-5-1-2

 :4تتمثل أبعاد جودة الخدمة فً

. كم ٌنتظر المستهلك للحصول على الخدمة: الوقت-ا

.  التسلٌم فً الموعد المحدد:دقة التسلٌم-ب

.  إنجاز جمٌع جوانب الخدمة بشكل كامل:اإلتمام- ج

 . ترحٌب العاملٌن بكل الزبائن:التعامل- د

 

 

                                                 
، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان،  (منهج كمً تحلٌلً)محمد العزاوي، اإلنتاج وإدارة العملٌات-  1

  156، ص2006األردن، 
2

 والعملٌات، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، جعبد الكرٌم محسن وصباح مجٌد النجار، إدارة اإلنتا-  
 478، ص2006

، 2002مؤمون دراركة وطارق شبلً وآخرون، إدارة الجودة الشاملة، دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، -  3
 28ص

4
  ةفرٌد النجار، إدارة الجودة الشاملة واإلنتاجٌة والتخطٌط التكنولوجً للتمٌز و الرٌادة والتفوق، الدار الجامعً-  

 258، ص2007   مصر،
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.  تسلٌم جمٌع الخدمات بنفس النمط للزبون:التناسق-ه

.  إمكانٌة الحصول على الخدمة بسهولة:سهولة المنال- و

. إنجاز الخدمة بصورة صحٌحة منذ اللحظة األولى: الدقة- ز

. التفاعل بسرعة مع العاملٌن لحل المشاكل ؼٌر المتوقعة: االستجابة- ح

 :محددات الجودة - 5-2

 أن تحقق الؽرض األساسً تعتمد على ت أو الخدماتإن الدرجة التً تستطٌع بها المنتجا

: 1أربعة محددات وهً

تشٌر إلى ؼرض المصمم فً تضمٌن بعض الخصائص أو عدم تضمٌنها فً : جودة التصمٌم- ا

 متطلبات العمٌل فً االعتبار باإلضافة إلى القدرات موٌجب أن ٌؤخذ قرارا لتصمً. ةالمنتج أو الخدم

.  اإلنتاجٌة وكذلك اعتبارات التكالٌؾ عند تقٌٌم المنتجات والخدمات

وتتؤثر درجة . مع الؽرض من تصمٌمهاة درجة تطابق السلعة أو الخدمىتشٌر إل: جودة التطابق- ب

القدرات اإلنتاجٌة للتسهٌالت اإلنتاجٌة المستخدمة،قدرة اآلالت : التطابق بمجموعة من العوامل مثل

والمعدات، ومهارات العاملٌن،تدرٌب العاملٌن،الحوافز،الر بط بٌن عملٌة التصمٌم وعملٌة 

. اإلنتاج،عملٌة المتابعة لتقٌٌم المطابقة،اتخاذ األجراء التصحٌحً كما كان ضرورٌا

إن سهولة االستخدام وتوافر العملٌات واإلرشادات للمستهلك عن كٌفٌة : سهولة االستخدام- ج

 ااستخدام المنتجات لها أهمٌة قصوى فً زٌادة قدرة المنتجات على األداء بطرٌقة سلٌمة وآمنة وفقا لم

  .هو مصمم لها

إلى المحافظة على أداء  (الصٌانة واإلصالح)تإدي مثل هذه الخدمات:  التسلٌمد خدمات ما بع-د

.  كما هو متوقعةالمنتج أو الخدم

  :أهمٌة وأهداف الجودة- 6

 : أهمٌة الجودة6-1

متطلبات الزبائن،أدركت المنظمات أنه بإمكانها أن تجعل   مع تزاٌد المنافسة، ومع ارتفاع

: وتعد الجودة هامة ألربعة أطراؾ رئٌسٌة وهً. 2من الجودة مصدرا لقدرتها التنافسٌة

 :3وتظهر أهمٌة جودة المنتجات والخدمات بالنسبة للمنظمة من خالل النقاط التالٌة: المنظمة- أوال

 

                                                 
1

   337، ص2002، مصر، ةنبٌل محمد مرسً، إستراتٌجٌة اإلنتاج والعملٌات، الدار الجامعً-  
2

 - Bertrand Thierry et autres, Organisation et Gestion de L'entrepris,les éditions  

d'organisations,3éme éditions,paris,1998,p195 
3

 121، ص2000محمد إسماعٌل عمر، أساسٌات الجودة فً اإلنتاج، دار الكتب العربٌة للنشر، القاهرة، مصر،  - 
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: الصورة العامة وسمعة المنظمة فً األسواق- ا

فعدم تخصٌص االهتمام الالزم للجودة قد ٌإدي إلى تدمٌر سمعة المنظمة، تخفٌض مشاركتها التجارٌة 

. فً األسواق المحلٌة والعالمٌة، وعدم رضا عمالئها على مستوى منتجاتها

: درجة الثقة فً منتجاتها- ب

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

: مستوى اإلنتاجٌة- ج

فالجودة السٌئة للمنتجات تإثر سلبا على اإلنتاجٌة، وذلك من خالل إنتاج سلع معٌبة ؼٌر قابلة 

. للتسوٌق، باإلضافة إلى  تحمل تكالٌؾ اإلصالح

فالمستوى الضعٌؾ للجودة ٌإدي إلى زٌادة تكالٌؾ المنظمة ،وذلك من خالل زٌادة : التكلفة-د

المرفوضات، التالؾ، المعٌب، باإلضافة إلى تكلفة فقدان العمالء وانصرافهم إلى منتجات المإسسات 

. المنافسة

: األنظمة والتشرٌعات الدولٌة- ه

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

: زٌادة األرباح والحصة السوقٌة- و

. تساهم الجودة فً رفع الحصة السوقٌة للمنظمة من خالل زٌادة رضا العمالء على مستوى منتجاتها

ٌتوقؾ قرار الشراء على مستوى جودة المنتج أو الخدمة المقدمة للزبون، والذي : العمالء– ثانٌا 

 وتتضح أهمٌة الجودة . ٌكون مستعدا لدفع ثمن مرتفع لقاء منتج ما شرط أن ٌكون ذا جودة جٌدة

 :1بالنسبة للعمالء من خالل العنصرٌن التالٌن

: الرضا-ا

فال ٌمكن ألي صناعة أن تدوم أو تستمر إال إذا كانت المنتجات التً تقدمها وتقوم بتسوٌقها ذات جودة 

 .جٌدة وترضً رؼبات العمالء واحتٌاجاتهم

 

 

 

                                                 
1

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



 الفصل الثانً                                                مفاهٌم أساسٌة حول الجودة الشاملة

67 

 

 

: الوفاء-ب

 .إن ضمان وفاء الزبائن ال ٌتحقق إال من خالل تقدٌم السلع والخدمات التً تلبً رؼباتهم واحتٌاجاتهم

: العمال- ثالثا

: 1وتتخذ أهمٌة الجودة بالنسبة للعمال األوجه التالٌة

إن تحسٌن جودة العمل ٌعد عامال هاما لرفع فعالٌة األداء، وذلك من خالل : دعم نشاط كل فرد-ا

تحسٌن ظروؾ العمل، مما ٌساهم فً تحسٌن أداء كل فرد فً المنظمة، وبالتالً تحسٌن اإلنتاجٌة، 

. ورفع مستوى الجودة

 :المساهمة فً تنسٌق عملٌة التسٌٌر- ب

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

 :التناسق والترابط- ج

 تإن سٌاسة الجودة تقترح أسلوب جدٌد للعمل فً المنظمات الحدٌثة، والمتمثل فً تطوٌر شبكا

داخلً، والمشاركة فً حل (العمٌل/المورد)االتصال األفقً بٌن مختلؾ األقسام من خالل معرفة

. مشاكل العمل

: الدولة- رابعا

 .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- 

إن االهتمام بالجودة ٌعد المحك األساسً الذي من خالله تتعر ؾ المنظمة  : الجودةف أهدا6-2   

على مستوى أدائها مقارنة بالمنظمات األخرى، كما تساعد المنظمة فً التعرؾ على أن تحقٌق 

 .2النجاح بشكل مطردا ومستمر هو ما ٌجب أن تصبو إلٌه

: 3ٌمكن تصنٌؾ أهداؾ الجودة إلى خمس فئات هً

 .أهداؾ األداء الخارجً للمنظمة وتتضمن األسواق والبٌئة والمجتمع- 

 
                                                 

1
 -  Détire Philippe, opcit,p33-34 

2
 28محمد بن راشد عبد الكرٌم الزهرانً، مرجع سابق، ص - 
3

 207محمد عبد الفتاح الصٌرفً، مرجع سابق، ص-  
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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- 

 Iso9001الشكل التالً ٌبٌن أهداؾ الجودة كؤحد متطلبات

 Iso9001أهداف الجودة كأحد متطلبات: (05)الشكل رقم                         

 

 

 

 

 

 

 

 207، ص2003 للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،ءمحمد عبد الفتاح الصٌرفً، اإلدارة الرائدة، دار  الصفا: المصدر

 

 تكالٌف الجودة: المطلب الثانً

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 

 نتٌجة 1950منذ عام  ارتفاع فً تكالٌؾ اإلنتاج والتكالٌؾ الكلٌة للشركة، بدا االهتمام بتكالٌؾ الجودة

للتؤثٌرات السلبٌة المترتبة على تكالٌؾ الجودة وضرورة تجنبها عن طرٌق التخلص من الجودة 

 .1الردٌئة

: تعرٌف تكالٌف الجودة- 1

بؤنها تلك التكالٌؾ المرتبطة بعملٌات إدارة الجودة فً المنظمة ككل من أجل  " تعرؾ تكالٌؾ الجودة

 .2"االحتفاظ بالزبائن الحالٌٌن واجتذاب زبائن جدد لزٌادة وتعزٌز المركز التنافسً

 

 

                                                 
1

، مجلة العلوم (دراسة حالة فً شركة المشروبات الؽازٌة)فاطمة جاسم محمد، اثر تكالٌؾ الجودة فً تحسٌن األداء-  
. 84،ص2008، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، العراق،5، مجلد20االقتصادٌة، العدد

2
استعمال تقنٌتً  التكلفة المستهدفة وإدارة بالجودة الشاملة لتحقٌق المٌزة التنافسٌة ، أطروحة  مهند مجٌد طالب،-  

 134، ص2010 قسم المحاسبة، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بؽداد، العراق، ، (ؼٌر منشورة)دكتوراه

 Iso 9001أهداؾ الجودة كؤحد متطلبات 

أهداؾ متعلقة 

باألداء الخارجً 

 الخارجي

أهداؾ متعلقة 

 بؤداء العاملٌن

أهداؾ متعلقة 

 بؤداء العملٌات

أهداؾ متعلقة 

 بؤداء المنتوج

أهداؾ متعلقة 

 باألداء الداخلً
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بؤنها التكالٌؾ المرتبطة بعدم الحصول على السلع أو الخدمات " كما ٌمكن تعرٌؾ تكالٌؾ الجودة

". المطابقة للمواصفات بطرٌقة صحٌحة منذ المرة األولى

بؤنها مجموعة التكالٌؾ التً ٌتم إنفاقها فً المنظمة لضمان تقدٌم المنتج أو " وتعرؾ تكالٌؾ الجودة 

. 1"الخدمة إلى الزبون حسب متطلباته ورؼباته

 التً تحدث لمنع إنتاج منتجات منخفضة الجودة أو التكالٌؾ ؾبؤنها تكالً"  تكالٌؾ الجودة ؾكما تعر

. 2"التً تنشا نتٌجة إنتاج منتجات منخفضة الجودة 

أنها التكالٌؾ ضمان الجودة وتوكٌدها ٌضاؾ " وعرؾ معهد المواصفات البرٌطانً تكالٌؾ الجودة 

 .3"إلٌها الخسائر الناجمة عن عدم تحقٌق الجودة

 :أقسام تكالٌف الجودة- 2

: 4ٌمكن تصنٌؾ تكلفة الجودة فً شكلٌن

و ٌقصد بها التكالٌؾ التً تصرؾ وال ٌتحقق منها عائدا : (التكلفة بعد وقوع الخطأ)التكلفة السلبٌة- ا

. أو قٌمة، وأٌضا تكالٌؾ التً تتحملها المنظمة نتٌجة الهدر واإلسراؾ فً استخدام الموارد

و ٌقصد بها التكالٌؾ التً تصرفها المنظمة وتحقق : ( وقوع الخطألالتكلفة قب)التكلفة االٌجابٌة- ب

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

 وهً التكالٌؾ التً تتحملها المنظمة لمنع وقوع أخطاء فً إنتاج السلع والخدمات :التكالٌف الوقائٌة-أ

 .المقدمة للزبائن، مثل التخطٌط لضبط الجودة، وتكالٌؾ التدرٌب لرفع مستوى الجودة

: 5و تقسم التكالٌؾ الوقائٌة إلى العناصر التالٌة

 وهً التكالٌؾ التً تصرؾ على التخطٌط لتطبٌق نظم الجودة المختلفة داخل :تكالٌف التخطٌط للجودة

 .المنظمة لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الموضوعة وتحقٌق رؼبات العمالء

                                                 
1

علً قاسم حسن العبٌدي، قٌاس وتحلٌل  كلؾ الجودة الشاملة فً شركات العامة للصناعات الكهربائٌة، مجلة  - 
. 8،ص2011، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق،7، مجلد29العراقٌة للعلوم اإلدارٌة، العدد

2
ناظم حسن عبد السٌد، دور التدقٌق الداخلً وفقا للمفاهٌم واالحتٌاجات الحدٌثة فً الرقابة على تكالٌؾ الجودة   - 

، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، 7، مجلد26، مجلة العلوم االقتصادٌة، العدداومإشراته
 .  161،ص2010االعراق،

3
 71، ص2006 للنشر والتوزٌع، عمان، ءمامون سلٌمان دراركة، إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء، دارا لصفا-  
4

دراسة تحلٌلٌة عن شركات األدوٌة فً )دٌمة أكرم مصطفى استٌته، تكالٌؾ الجودة الشاملة وإدارة الجودة الشاملة - 
، 2005، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة الدراسات العلٌا، قسم إدارة األعمال، الجامعة األردنٌة، األردن، (األردن

     32ص
5

 10011 و9000سمٌر محمد عبد العزٌز، اقتصادٌات جودة المنتج بٌن إدارة الجودة الشاملة واالٌزو -  
  88، ص2000، مكتبة اإلشعاع الفنٌة، مصر، (رإٌة اقتصادٌة، فنٌة إدارٌة، أسس، تطبٌقات وحاالت)   
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 دراسة وتحلٌل عملٌات اإلنتاج بهدؾ ت وهً التكالٌؾ التً تصرؾ على عملٌا:تكالٌف مراقبة العملٌات

. التحكم ومراقبة جودة المنتجات الخارجة عن العملٌات اإلنتاجٌة المختلفة

 وهً التكالٌؾ التً تصرؾ على تطوٌر وتحسٌن :تكالٌف تطوٌر أجهزة معدات ضبط الجودة وصٌانتها

. وصٌانة وتطبٌق معدات وأجهزة ونظم ضبط الجودة

 والتطبٌق لبرامج رفع ط وهً التكالٌؾ التً تصرؾ على التخطً:تكالٌف التدرٌب لرفع مستوى الجودة

. مستوى الجودة

 وهً التكالٌؾ المستهدفة لتحدٌد فٌما كان المنتج او الخدمة مطابقان للمتطلبات :تكالٌف التقٌٌم- ب

الخاصة بها أي أن التكالٌؾ التً تتحملها المنظمة لكً تتاكد من مستوٌات الجودة وذلك من خالل 

  .1قٌاس وتحلٌل البٌانات الالزمة الكتشاؾ وتصحٌح المشاكل

 وٌعكس هذا النوع من التكلفة الخسائر الناتجة عن عدم الحصول على نتائج اٌجابٌة :تكالٌف الفشل- ج

لبرامج تحسٌن الجودة وتنعكس هذه الخسائر فً أعمال اإلصالح للمنتجات بعد البٌع، المردودات 

. 2وتناقص المبٌعات الخاصة بالمنظمة ككل نتٌجة لعدم رضا العمالء

: وتشمل هذه التكالٌؾ على

وهً تلك التكالٌؾ التً تنشؤ نتٌجة إلنتاج السلع والخدمات ذات جودة : تكالٌف الفشل الداخلً- 1

 إعادة ةردئٌة والتً ٌتم كشفها من خالل العملٌات اإلنتاجٌة داخل المصنع والتً تشمل على تكلؾ

. 3تكلفة الخردة، تكلفة فشل العملٌة، تكلفة توقؾ العملٌة اإلنتاجٌة، تكلفة خفض سعر البٌع العمل،

 المنتوج لمتطلبات الجودة يوهً تمثل تلك التكالٌؾ السارٌة عندما ال ٌلب: تكالٌف الفشل الخارجً- 2

: بعد خروجه من المنظمة ومن أهم عناصرها نذكر ما ٌلً

، ضرائب ناتجة عن التؤخر عن األجل، (المردودات)تكالٌؾ شكاوى الزبائن، تكالٌؾ إعادة البضاعة

 .4مكافؤة الضمان لتؽطٌة مسإولٌة المنتجات

 

 

 

                                                 
، 2جنان علً حمودي وحذام فالح النعٌمً، دور الموازنة فً الرقابة على تكالٌؾ الجودة، مجلة التقنً، العدد-  1

 167،  ص2007، جامعة هٌئة التعلٌم التقنً، العراق،20مجلد
2

،  (مفاهٌم أساسٌة وطر ق القٌاس والتقٌٌم)ثابت عبد الرحمان إدرٌس، كفاءة وجودة الخدمات اللوجستٌة - 
 356، ص2006الدار الجامعٌة، مصر، 

3
 513، ص2000عبد الستار محمد علً، إدارة اإلنتاج والعملٌات، دار وائل للنشر، عمان، األردن، -  
4

، جامعة باتنة، 8رحال علً والهام ٌحٌاوي، الالجودة تكلؾ باهضا، مجلة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة، العدد-  
 204، ص2003الجزائر،  
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: 1 وهً التً تمثل مجموع التكالٌؾ السابقة الذكر:التكالٌف الكلٌة- ه

. تكلفة الفشل الخارجً+تكلفة الفشل الداخلً+تكلفة التقٌٌم+تكلفة الوقائٌة= التكلفة الكلٌة

. والجدول التالً ٌوضح التكالٌؾ المرتبطة بالجودة

التكالٌف المرتبطة بالجودة : (06)جدول رقم                       

التكالٌف التقٌٌم التكالٌف الوقائٌة 

هندسة الجودة - 

التدرٌب على تحقٌق الجودة - 

الرقابة اإلحصائٌة على العملٌات - 

شهادات الجودة من الموردٌن - 

فحص واختبار المواد و األجزاء الجاهزة - 

صٌانة التجهٌزات، الفحص واالختبار - 

تقارٌر التدقٌق والمراجعة على جودة المنتج - 

 

تكالٌف الفشل الخارجً تكالٌف الفشل الداخلً 

توقؾ اإلنتاج الناتج عن العٌوب - 

الضٌاع و الهدر - 

صافً تكلفة الخردة لإلنتاج المعٌب - 

تكالٌؾ إعادة التصنٌع - 

الدعاوي القانونٌة المقامة من المستهلكٌن أو -

العمالء 

تكالٌؾ اإلصالح - 

مردودات المنتج المباع - 

التزام سحب المنتج - 

متطلبات الخدمة - 

مطالب الضمانة -

تراجع المبٌعات وسمعة المنظمة وهامش - 

ربح الضائع 

من إعداد الباحث : المصدر

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 باستخدام البرامج المحسوبة على منحنى كلؾ six sigmaماجدة عبد اللطٌؾ التمٌمً، مدى تؤثٌر تطبٌق معٌار-  
، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، 0، مجلد73الفشل الداخلً والخارجً فً الشركات التصنٌعٌة، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد

. 12، ص2008جامعة المستنصرة، العراق،
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: أهداف تطبٌق تكالٌف الجودة- 3

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 

. 1الردئٌة

: 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- 

: (تكالٌف الجودة وتكالٌف التصمٌم)العالقة بٌن مستوى الجودة وتكالٌفها- 4

العالقة بٌن مستوى الجودة وتكالٌف الكلٌة للجودة  -4-1

الشكل أدناه ٌوضح العالقة بٌن مستوى الجودة والتكالٌؾ الكلٌة إن مستوى األمثل للجودة ٌحصل عند 

حٌث تكون تكالٌؾ الجودة الكلٌة أقل ما ٌمكن   مستوى صفري العٌوب

 وٌحدث هذا 100ٌقصد بمستوى صفري العٌوب هو أن تكون مستوى جودة المنتجات 

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 

. 2الوقاٌة والمنع تتخلص منه كلٌا

 

 

 

 

                                                 
1

، الملتقى العلمً الثانً حول الجودة الشاملة فً ظل إدارة المعرفة   اقتصادٌات الجودةمفتح هللا ؼانم، مدى استخدا-  
 ، 2006أفرٌل، 27-26وتكنولوجٌات المعلومات، جامعة العلوم التطبٌقٌة، كلٌة االقتصاد والعلوم اإلدارٌة ،األردن، 

  9ص
2

 18محمد عٌشونً، مفاهٌم أساسٌة عن ضبط الشامل للجودة وإدارة الجودة الشاملة، ص  - 
www.hctmetr.logy.tripod.c om08/11/2008: ، تارٌخ االطالع 

 



 الفصل الثانً                                                مفاهٌم أساسٌة حول الجودة الشاملة

73 

 

 

 

 العالقة بٌن مستوى الجودة وتكالٌف الكلٌة للجودة: (06)                 شكل رقم

 

 

 

 

 

 

                                              

  

 

 

 

 المستوى األمثل للجودة 

استعمال تقنٌتً  التكلفة المستهدفة وإدارة بالجودة الشاملة لتحقٌق المٌزة التنافسٌة،  مهند مجٌد طالب،: المصدر

. 149، ص2010 قسم المحاسبة، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بؽداد، العراق، ،(ؼٌر منشورة)أطروحة دكتوراه

 

: العالقة بٌن مستوى الجودة وتكالٌف التصمٌم -2- 4

الشكل أدناه ٌوضح العالقة بٌن مستوى الجودة وتكالٌؾ التصمٌم ونحصل على المستوى 

القٌمة المضافة أو )األمثل لجودة التصمٌم إذا كان الفارق بٌن قٌمة الجودة وتكالٌفها أكبر ما ٌكون 

. عند هذا المستوى(أعظم ربح

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 

 1رؼبة المستهلك القتناء المنتجات

                                                 
1

 18محمد عٌشونً، مفاهٌم أساسٌة عن ضبط الشامل للجودة وإدارة الجودة الشاملة، ص  - 
www.hctmetr.logy.tripod.c om،08/11/2008: تارٌخ االطالع 

 
 

التكلفة  التكالٌؾ الجودة الكلٌة 
الوحدة 
الواحدة 

الجٌدة من 
تكالٌؾ 
الجودة 

100جيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100عيوب
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: العالقة بٌن مستوى الجودة والتكالٌف التصمٌم: (07)                              الشكل ر قم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 2002، عمان، األردن، خضٌر كاظم حمود، إدارة الجودة وخدمة العمالء، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع: المصدر

. 78ص 

 

الرقابة على الجودة : المطلب الثالث

: مفهوم الرقابة على الجودة- 1

أنها مجموع األنشطة المنفذة بهدؾ التؤكٌد من مطابقة خصائص " ٌقصد بالرقابة على الجودة

. 1"وصفات المنتوج مع تلك التً كانت محددة له مسبقا

بؤنها مجموعة من الخطوات المحددة مسبقا والتً تهدؾ إلى التؤكد من أن اإلنتاج "  الرقابةؾكما تعر

. 2"المتحقق ٌتطابق مع المواصفات والخصائص األساسٌة الموضوعة للمنتج

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 

. 3وتسوٌقه واستخدامه بواسطة المستهلك وتحقٌق الرضا واإلشباع له

 

                                                 
1

 197، ص2004 للنشر والتوزٌع، عمان، األردن،جمحمد ابدٌوي الحسٌن، تخطٌط اإلنتاج ومراقبته، دار المناه-  
2

 ٌوسؾ حجٌم الطائً وأخر ون، نظم إدارة الجودة فً المنظمات اإلنتاجٌة والخدمٌة، دار الٌازوري، عمان، - 
 103، ص2009األردن، 

3
 140، ص2004الجودة، مإسسة شباب الجامعة، القاهرة، -الوقت-حاسم مجٌد، اإلدارة الحدٌثة فً التسوٌق-  

التكاليف 

جودة التصهين 

هستوى اإلستفادة لجودة التصهين هستوى الجودة 
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نظام فعال لتحقٌق التكامل بٌن الجهود التً تبذل لتطوٌر  بؤنها" على الجودة   الرقابةؾكما تعر

وتحسٌن الجودة والذي ٌتحقق من تضافر جمٌع وحدات المنظمة بحٌث تكون قادرة على اإلنتاج 

. 1"وتقدٌم الخدمة بالمستوى الذي ٌحقق الرضا الكامل والتام للمستفٌد

نظام فعال لتحقٌق التكامل بٌن الجهود التً تبذل لتطوٌر  بؤنها" ٌرى الباحث أن الرقابة على الجودة 

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

: 2هناك مجموعة من األنشطة واألسالٌب التً تستخدم فً مراقبة الجودة وأهمها

. 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

: 3هناك ثالثة أنواع للرقابة على الجودة وهً

. وهً منع دخول المدخالت التً ال تتوفر على الشروط المطلوبة: الرقابة األمامٌة على الجودة- 

وهً رقابة خط اإلنتاج للعملٌات وخاصة لدى االنتقال إلى عملٌات : الرقابة الحالٌة على الجودة- 

. وهً هامة الن تكلفة التنفٌذ ؼٌر السلٌم باهظة. أخرى

وهً تتم بعد تصنٌع المنتجات للتؤكد من استٌفاءها للمواصفات، وفً : الرقابة الخلفٌة على الجودة- 

. حال تم اكتشاؾ عٌب أوخطا تعاد إلصالحها أو الستبعادها

: أهداف الرقابة على الجودة- 2

: 4ٌمكن أن نحدد أألهداؾ الرئٌسٌة للرقابة على الجودة بما ٌلً

 الجودة نتقلٌص شكاوى المستهلكٌن من خالل السعً باستمرار فً تطوٌر وتحسً- 

 

                                                 
1

منال 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 

   41، ص2007التربٌة، قسم المناهج وطرق التدرٌس، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، العربٌة السعودٌة، 
2

 54نصر الدٌن حمدي سعٌد مدوخ، مرجع سابق، ص-  
3

مقدمة فً إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج والعملٌات ) ادارة الجودة المعاصرةمحمد عبد العال النعٌمً و آخرون،-  
 41ص ، 2009، دار الٌازوري العلمٌة للنشر  والتوزٌع، عمان، االردن، (والخدمات

4
      .107، ص2002خضٌر كاظم حمود، إدارة الجودة وخدمة العمالء، مرجع سابق، -  
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 التحسٌن رحلة دائمة رتخفٌض مردودات المبٌعات من خالل تحسٌن الجودة باستمرار واعتبا- 

. ومستمرة للمنظمة

. تخفٌض تكالٌؾ الرقابة على الجودة والفحص للوحدة الواحدة- 

اعتبار الجودة مسإولٌة كافة األفراد العاملٌن فً المنظمة وإتاحة المجاالت الواسعة أمامهم فً اتخاذ - 

. القرارات التطورٌة والتحسٌن المستمر فً اإلنجاز

التركٌز على جودة األداء المحقق إذ أن سبل المطابقة بٌن المعاٌٌر التصحٌحٌة للمنتج واألداء الفعلً - 

. ال ٌمكن أن ٌتحقق إال من خالل مواصلة العمل فً تحسٌن األداء من خالل الدورات التدرٌبٌة

: مهام نظام الرقابة على الجودة- 3

: ٌمكن تحدٌد أهم هذه المهام بما ٌلً

. تحدٌد مستوٌات محددة لمتطلبات الجودة- 

.  وبٌن خصائص عملٌة اإلنتاجةتحدٌد العالقة بٌن خصائص البرامج أو الخدم- 

.  الجودةستحدٌد االحتٌاجات من الموارد البشرٌة والمادٌة والمالٌة،والطرق الالزمة لقٌا- 

. 1قٌاس وتسجٌل الجودة- 

. تصمٌم عملٌات تصحٌحٌة فً حالة انحراؾ الجودة الفعلٌة عن المعٌارٌة- 

: 2يولتحقٌق هذه األهداؾ ٌمكن تصمٌم أنظمة فرعٌة متكاملة لنظام مراقبة الجودة وه

. نظام فرعً لمواصفات الجودة وتصمٌم المنتج- 

. نظام فرعً لتخطٌط ومراقبة جودة المواد واألجزاء المستخدمة- 

. نظام فرعً لتخطٌط ومراقبة عملٌة اإلنتاج- 

خصائص نظام الرقابة الجٌد - 4

: 3ٌجب مراعاة عدة اعتبارات ألي نظام رقابً جٌد ومنها

إن الهدؾ من الرقابة هو الحد من االنحراؾ عن الخطة وبالتالً الحد من التكالٌؾ : توفٌر التكالٌف

. الضائعة

. ٌجب أن ٌبٌن نظام الرقابً األخطاء قبل أو عند وقوعها: توضٌح طرق التصحٌح

 

                                                 
1

أحمد سٌد مصطفى ومحمد مصٌلحً االنصاري، برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطبٌقها فً المجال التربوي -  
 26/06/2008 : االطالع، تارٌخwww.mmoe.edu.kw  قطر، 

2
 73، ص2001، جامعة الزقازٌق،(دلٌل علمً)9000واالٌزو أحمد سٌد مصطفى، إدارة الجودة الشاملة-  
3

، عمان، األردن، رمهدي صالح السامرائً، إدارة الجودة الشاملة فً القطاعٌن اإلنتاجً والخدمً، دار جري - 
 249،  ص2006
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أي إن ٌراعً النظام مناسبته للنشاط من ناحٌة والعاملٌن على فهمه من : الوضوح وسهولة الفهم

. ناحٌة أخرى

.  إن الرقابة الجٌدة لٌست رقابة الحقة بل سابقة لوقوع األخطاء:التوقٌت المناسب

أي اتصاؾ المعاٌٌر المستخدمة فً عملٌة الرقابة بصفة الموضوعٌة وؼٌر خاضعة : الموضوعٌة

.  الجانبٌة التً تحرفها عن ؼاٌتهاتللعوامل الشخصٌة والتؤثٌرا

.  تحقٌقهانأي اعتماد على معاٌٌر ٌمك: الواقعٌة

ٌجب أن ٌتصؾ النظام الرقابً بالمرونة التً تسهل له عملٌة التكٌٌؾ مع المتؽٌرات : المرونة

. المستجدة من حول التنظٌم

 الرقابة على رصد األخطاء واالنحرافات والمشكالت بل ٌتعدى ذلك إلى رٌنبؽً أن ال تقتص: الشمول

. رقابة األداء الجٌد والفعال والمتمٌز

. تمتلك فرق الرقابة الصالحٌات الكافٌة لتسهٌل أعمال الرقابة: الصالحٌات

.  على أسلوب واحدد ٌفضل أن تستخدم فرق الرقابة أسالٌب رقابٌة متنوعة وأن ال تعتم:التنوع

وذلك من أجل التؤكٌد من أنهم على دراٌة وفهم كاؾ بما : إشراك المنفذٌن فً تحدٌد معاٌٌر الرقابة

 . منهم إنجازهعٌتوق

 إلصدار أحكامها بل ٌنبؽً أن تكون ة الرقابة على مالحظات أنٌة أو عابرد ٌجب أن ال تعتم:التكرار

.  موضوع الرقابة تتسم بالتكرارةالحالة أو الظاهر

حلقات الجودة : المطلب الرابع

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 

 .1تحفٌزهم للعمل وزٌادة وعٌهم بؤهمٌة الجودة

 

 

 

 

 

                                                 
1

 فً تدرٌس مادة المكتبة والبحث  فٌصل بن محمد عمر الطس، أراء المعلمٌن نحو تطبٌق معاٌٌر الجودة الشاملة-  
بالمرحلة الثانوٌة بمدٌنة جدة، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، كلٌة التربٌة، قسم المناهج وطرق التدرٌس، جامعة أم 

 34، ص2008القرى، العربٌة السعودٌة، 
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: لمحة التارٌخٌة لفكرة حلقات الجودة- 1

 1961ترجع فكرة أسلوب حلقات الجودة الذي ٌسعى إلى تحسٌن كل من الجودة واإلنتاجٌة إلى عام

 وبمساندة من النقابة  Kaoru Ishikawa عندما اقترح أستاذ الهندسة فً جامعة طوكٌو كارواشٌكاوا

الٌابانٌة للعلماء المهندسٌن تكوٌن مجموعات صؽٌرة من العاملٌن مهمتها أن تقوم بالتعرؾ على 

: وقد استمد اشٌكاوا مقترحه هذا من خالل مصدرٌن. المشكالت المتعلقة بمجال عملهم

اطالعه على مإلفات بعض الكتاب األمرٌكٌٌن المشهورٌن فً مجال التنظٌم والسلوك :  أولهما

. Maslow و ماسلواLikertاإلنسانً مثل لٌكارت

. الثقافة الٌابانٌة التً تشجع على العمل الجماعً: وثانٌهما

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 

 لقد وجد مقترح اشٌكاوا. المتدنً
ما ٌسمى بحلقات الرقابة على الجودة  األرضٌة الخصبة لتكوٌن 

أما التطبٌق  العملً لحلقات الجودة  فً المإسسات الٌابانٌة  . والذي أصبح ٌطلق علٌه حلقات الجودة

وقد بدأ أسلوب حلقات الجودة فً الٌابان بعدد . 1962قد بدا  بعد سنة من ظهور الفكرة أي فً سنة

بسٌط من األعضاء ثم بعد ذلك بدا فً االزدٌاد بؤعداد كبٌرة ومن ثم بدأ أسلوب حلقات الجودة ٌنتشر 

 . 1فً الدول األخرى ومن بٌنها أمرٌكا

:  حلقات الجودةظهور- 2

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 

إن االستخدام الحقٌقً لفكرة حلقات الجودة بدا عند زٌارة مجموعة من مدٌري وحدة إنتاج . العاملٌن

 لتعرؾ على كٌفٌة ممارسة تلك الفكرة وكان 1973 إلى الٌابان عاماالصوارٌخ فً والٌة كالٌفورنً

نجاح حلٌؾ هذه الفكرة، كما تم استخدامها فً بعض المنظمات الخدمٌة مثل المستشفٌات والمدارس 

1977فً عام
2. 

 

 

 

                                                 
1

، مجلة الملك عبد العزٌز لالقتصاد (استخدامها وفوائدها ومشاكل تطبٌقها)خالد منصور الشعٌبً، حلقات الجودة -  
 42، ص2002واإلدارة، المجلد السادس عشر، العدد األول، العربٌة السعودٌة، 

2
الجودة فً المنظمات الحدٌثة، دار الصفاء للنشر  مامون درادكة وطارق شلبً، الجودة  فً المنظمات الحدٌثة،  - 

 65، ص 2002 ، عمان، األردن،عوالتوزي
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: مفهوم حلقات الجودة- 3

هً مجموعة من العاملٌن ٌلتقون بشكل منتظم لحل مشاكل المتعلقة بجودة " حلقة الجودة 

 *(عامال12-3من)تتكون كل منها من مجموعة صؽٌرة من العاملٌن1المنتج والعمل على تحسٌنها 

ٌدٌرها وٌوجهها أحد العاملٌن، الذي ٌقوم بتدرٌب أعضاء المجموعة على الطرق األساسٌة لحل 

. 2"المشكالت

بؤنها فرق صؽٌرة من العمال المتطوعٌن ٌجتمعون بقٌادة قائد الفرٌق من "كما تعرؾ حلقات الجودة 

. 3"اجل المساهمة فً حل مشكالت الجودة على مستوى مجال عملهم

: خطوات إنشاء حلقات الجودة- 4

: 4تتمثل خطوات إنشاء حلقات الجودة فً ما ٌلً

تقوم اإلدارة العلٌا باتخاذ القرارات الفنٌة الخاصة بعملٌة إنشاء : التخطٌط إلنشاء حلقات الجودة- ا

:  العملٌة مدة شهر، وتتضمن القٌام بما ٌلًقالحلقات وعادة ما تستؽر

. 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- 

فً هذه الخطوة ٌلتقً منسقً المجموعات واللجنة المتخصصة مع الخبٌر : اإلعداد والتدرٌب- ب

 تتم مجموعة من كالخارجً الذي ٌقوم بشرح الفلسفة الرئٌسٌة التً تقوم علٌها فكرة الحلقات وبعد ذل

 من المتدربٌن المرتقبٌن لتعرٌفهم بفلسفة الحلقات وطرق عملها وبعد ذلك لاللقاءات بٌن الخبٌر وك

تخصص عدة أٌام لتعلٌم المتدربٌن المرتقبٌن باألسالٌب الفنٌة التً تستخدم أثناء النقاش داخل الحلقات 

وٌشمل التدرٌب جمٌع عناصر الحلقة وتستخدم المنظمة . وكٌفٌة حل المشاكل من خالل العمل المنظم

 المنسقٌن، ضخبراء التدرٌب المنسقٌن والقادة، وٌتدرب أعضاء الحلقات من قبل قادة الحلقات أو بع

 . التدرٌب مفاهٌم الحلقات وكٌفٌة العمل بها واألسالٌب الفعالة فً تقوٌة بنا فرق العمللكما ٌشم

 

                                                 
*

 (10-3)و  (10-5)إن هذا العدد ؼٌر متفق علٌه فمن المفكرٌن من ٌحدده بـ- 
1

 حسن جبر علون، دور حلقات الجودة فً التؽٌٌر المنظمً، مجلة كلٌة اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادٌة، - 
    09، ص2011، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة نابل، العراق، 286، المجلد5العدد

2
تصور مقترح لتوظٌؾ مبادئ إدارة الجودة الشاملة فً المدارس الثانوٌة  نعمة عبد الرإوؾ عبد الهادي منصور،-  

بمحافظات ؼزة، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة، عمادة الدراسات العلٌا، كلٌة التربٌة، قسم أصول التربٌة، الجامعة 
 107، ص2005اإلسالمٌة ؼزة، فلسطٌن،

3
  - Françoise chevalier,cercles de qualité et changement rganisationnel,gestion,paris,édition     

4
 166 ص،الجودة فً المنظمات الحدٌثة، مرجع سابق، مامون دراركة وطارق شبلً-  
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تبدأ هذه الخطوة بلقاءات ودٌة ؼٌر رسمٌة ٌسودها جو من األلفة بٌن مدٌري األقسام : العضوٌة- ج

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

: 1 وهًةحلقات الجودة تمر بؤربعة مراحل رئٌسً: كٌفٌة عمل حلقات الجودة - 5

  إن تحدٌد المشكلة ٌمكن إن ٌؤتً من قبل اإلدارة أومن مصدر أخر داخل المنظمة :تحدٌد المشكلة-ا

 وكلما كان عدد المشاكل كبٌر كلما كانت الفرصة أكبر الختٌار مشكلة لها أهمٌتها لٌتم اأو خارجه

. وضع حلولها

من خاللها ٌتم اختٌار المشكلة التً تواجه المنظمة والتً ٌتطلب وضع حل  :اختٌار المشكلة- ب

. وباختٌار المشكلة ٌصبح أفراد الحلقة فً موقؾ ٌسمح لهم ببداٌة تنفٌذ البرنامج. عاجل لها

 فً هذه المرحلة ٌبدأ أعضاء الحلقة بتحلٌلها وهنا ٌتطلب األمر ضرورة إلمامهم :تحلٌل المشكلة- ج

 األسالٌب المطبقة داخل المنظمة ؼٌر  كافٌة فً التوصل نباألسالٌب المختلفة لحل المشاكل، وقد تكو

  المسهل االستعانة ببعض االستشارات الخارجٌة تكون لدٌه الخبرة، فعدم رإلى حلول اٌجابٌة ولذا ٌقر

. إشراك جمٌع األعضاء فً وضع حل للمشكلة ٌفقد برنامج الحلقات الجودة الركن األساسً لنجاحها

هذه العملٌة تؤتً بعد عملٌة تحلٌل المشكلة وذلك بحضور طبقة اإلدارة العلٌا إلى  :اقتراح الحل- د

مكان انعقاد الحلقة وشر ح المشكلة التً تم تحدٌدها والحلول المقترحة التً تم التوصل إلٌها  ومدى 

وعندئذ تقوم . مساهمة الحلول فً تخفٌض  التكلفة  وتحقٌق األهداؾ التً تسعى المنظمة لتحقٌقها

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 

 .و الشكل التالً ٌبٌن الطرٌقة التً تعمل بها حلقات الجودة.ذالك

 

 

                                                 
1

 العربٌة، ةتوفٌق محمد عبد المحسن، تخطٌط ومراقبة جودة المنتجات مدخل إدارة الجودة الشاملة، دار النهض-  
 97، ص1999
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. طرٌقة عمل حلقات الجودة: (08)شكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل 

 

 

 

 

 ةتوفٌق محمد عبد المحسن، تخطٌط ومراقبة جودة المنتجات مدخل إدارة الجودة الشاملة، دار النهض: مصدر

  98، ص1999العربٌة، بٌروت، 

 

إلى تحقٌق مجموعة من   تسعى المنظمات الصناعٌة والخدمٌة:أهداف وأهمٌة حلقات الجودة- 6

: 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

 .1مواجهة الحاالت الطارئة كالكوارث التً تواجه المنظمة

 

                                                 
1

محفوظ حمدون الصواؾ وآخرون، استثمار الموارد البشرٌة للشركات الصناعٌة فً العمل التطوعً فً حالة -  
،كلٌة اإلدارة 34، المجلد106الكوارث نموذج مقترح باعتماد أسلوب حلقات الجودة، مجلة تنمٌة الرافدٌن،العدد

 36، ص2012واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 

تحدٌد المشكلة 

 (راي أ فراد)

اختٌار المشكلة 
 األعضاء فقط

لهشكمة وإعادة حمها ا تحلٌل
 (ألعضاء فقطا)

معلومات من 
 جهات استشارٌة

توصٌات بالحل 
 (األعضاء فقط)

 الحل تطبٌق اإلدارة قرار
 (األعضاء كمها أهكو ذلك)
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: 1تتمثل أهمٌة حلقات الجودة فً

استؽالل القدرات والمواهب البشرٌة بالمنظمة عن طرٌق تقدٌم مزٌد من المهام المتسمة بالتحدي - 

. والتسوٌق 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 حلقات - 

. الجودة، ٌزداد والإهم تجاه المنظمة وأهدافها

تعمل حلقات الجودة على تفرغ المدٌرٌن إلى أعمالهم األساسٌة بدال من انشؽالهم فً بعض المشاكل - 

. التً 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

فرٌد عبد الفتاح زٌن الدٌن، فن اإلدارة الٌابانٌة، حلقات الجودة المفهوم والتطبٌق، دار الكتب المصرٌة للنشر، -  
  104، ص1998القاهرة،  
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فوائد حلقات الجودة : (07)جدول ر قم

بالنسبة للعاملون بالنسبة للمنظمة  

تحسٌن االتصاالت من خالل مشاركة  1

العاملٌن 

ر فع معنوٌات العاملٌن من خالل مشار كتهم 

فً جمٌع أنشطة المنظمة 

تحسٌن مستوٌات إنجاز األداء وتطوٌر جودة  2

الخدمة المقدمة 

زٌادة الرضا الوظٌفً للعاملٌن من خالل 

إشباع رؼباتهم الوظٌفٌة فً المنظمة 

 بٌن اإلدارة ةر فع الحواجز التنظٌمً 3

والعاملٌن بقصد تحقٌق األهداؾ 

االعتراؾ بؤدائهم المتمٌز الذي ٌحظى بتقدٌر 

عال من اإلدارة 

حل المشاكل التً تواجه العمل من جذورها  4

وحسب األولوٌة 

زٌادة احتماالت األعمال اإلبداعٌة والخالقة 

إعطاء فرصة لظهور قٌادات إدارٌة كفإ ة  5

وفاعلة فً تحقٌق أهداؾ المنظمة 

تكوٌن عالقات عمل ؼٌر رسمٌة بشكل أفضل 

ٌحكمها التعاون االجتماعً 

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

 251، ص2006األردن، 

   

: عوامل فشل والنجاح فً حلقات الجودة- 7

مجموعة من المشكالت التً واجهت  (Dessler)ٌلخص دٌسلر:  عوامل فشل حلقات الجودة7-1

: 1 تلك الحلقات من تحقٌق أهدافها ومن أهم هذه المشكالت ما ٌلًتأسلوب حلقات الجودة ومنع

 بؤن برامج حلقات الجودة ما هً إال ن حٌث ٌشعرونقص لدى العاملٌن فً تفهم أسلوب الحلقات- 

. كباقً 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- 

 

 

 

                                                 
1

 منطقة الرٌاض، رسالة تفهد بن زٌد الدعجانً، مدى إمكانٌة تطبٌق الجودة الشاملة فً إدارة الوافدٌن بجوازا-  
  ماجستٌر ؼٌر منشورة، جامعة ناٌؾ العربٌة للعلوم األمنٌة، كلٌة الدراسات العلٌا، قسم العلوم اإلدارٌة، الرٌاض، 

 28، ص2005-2004العربٌة السعودٌة، 
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 :1 ٌمكن تحدٌدها فما ٌلً: عوامل نجاح حلقات الجودة7-2

 لتؤكد أن كل فرد فً المجموعة قد فهم طبٌعة التزامه نحو المجموعة وفً مرحلة مبكرة قبل تنفٌذ -

. البرنامج

 .تصمٌم المنتوج وفق معاٌٌر قٌاسٌة منظمة تكون موضع التطبٌق- 

 لتلك دالتؤكد من أن هناك التزام من قبل كافة المستوٌات اإلدارٌة وكذلك من وجود موجه أو قائ- 

. المجموعات ٌ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 الجودة -

. بشكل منتظم

التؤكد على أن كل المقترحات قد تم عرضها على الحلقة وأن تلك المقترحات التً تم ترشٌحها - 

. للتنفٌذ قد تم تنفٌذها فعال

: نتائج حلقات الجودة فً الواقع العملً- 8

أسفر تطبٌق برنامج حلقات الجودة  بتحقٌق نتائج متعددة للمنظمات والدول التً تبنت مثل هذا 

الدولٌة برنامج (ركول)البرنامج فعلى سبٌل المثال بدأت شعبة كولنز لنظم نقل الحركة التابعة لمنظمة

:  وحققت من تطبٌقه النتائج التالٌة1981حلقات الجودة   فً عام 

. تصمٌم نظام إضاءة جدٌد فً إحدى الوحدات التابعة للشعبة وذلك لتحسٌن جودة المنتجات- 

 دوالر أمرٌكً من خالل 52000تحقٌق وفرات فً التكلفة فً إحدى اإلدارات قدرت بمبلػ- 

. التخفٌض الواضح فً عدد مرات صرؾ المواد المخزنة ذات األولوٌة

أدى التنبإ الدقٌق بحجم أعباء العمل وبؤوقات العمل خارج أوقات الدوام الرسمً فً إحدى الوحدات - 

. التابعة للشعبة إلى تحسٌن استؽالل القوى العاملة فٌها

وذلك نتٌجة % 2.5إلى % 8انخفاض فً نسبة الؽٌاب فً إحدى الوحدات التابعة للشعبة من - 

. تحسٌن عالقات العمل

. تحسٌن مستوى االستفادة من النظام الضرٌبً- 

 تطوٌر برامج تدرٌبٌة تهدؾ إلى حسن استعمال التجهٌزات المستخدمة حالٌا فً الشعبة- 

 

                                                 
 141، ص2000 للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، ةخضٌر كاظم حمود، إدارة الجودة الشاملة، دارا لمسٌر-  1
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. إعادة تصمٌم وحدة العمل- 

تطوٌر نظام جدٌد للمساندة الهندسٌة ٌرمً إلى رفع المقدرة على التصمٌم الهندسً وزٌادة الوقت - 

. المتاح العاملٌن فً مجال البحث والتطوٌر

ولقد تم التوصل إلى نتائج اٌجابٌة متعددة فً كثٌر من المنظمات األخرى لٌس فقط فً أمرٌكا والٌابان 

 لٌس لدي شك فً As.ar.aopاوب .ار.بل فً العدٌد من البلدان األخرى، ففً الهند ٌصرح مدٌر اس

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

 لقد أثبتت حلقات مراقبة الجودة أنها وسٌلة إدارٌة olqorshenrو فً البرازٌل ٌقول اولق قرشنر

. 1فرٌدة تسعى إلى التنسٌق مابٌن جهود العاملٌن وفعالٌتهم بما ٌعود بالنفع على المنظمة

 (ضمان الجودة)تأكٌد الجودة: المطلب الخامس  

الهدؾ من استخدام نظام تؤكٌد الجودة هو توفٌر إثبات أنه ٌتم الحصول على المستوى األمثل 

. 2للجودة، فً كل مر احل دورة جودة المنتوج

جمٌع اإلجراءات التخطٌطٌة والتنظٌمٌة الالزمة "ٌقصد بتؤكٌد الجودة: مفهوم تأكٌد الجودة- 1

إلكساب الثقة الكافٌة بؤن المنتج سٌفً بمتطلبات المستهلك، وٌشمل تؤكٌد الجودة التحقق من أن الجودة 

. 3"الفعلٌة هً الجودة المطلوبة

بؤنها منع وقوع األخطاء و الوقاٌة من حدوث مشاكل فً الجودة من " و ٌعرؾ تؤكٌد الجودة أٌضا

 الجودة لم ٌعد على المنتج النهائً فقط بل ىوبناء علٌه، فالتركٌز عل. خالل نشاطات مخططة ومنظمة

 .4على العملٌات اإلنتاجٌة أٌضا

: 5ما ٌمٌز مدخل توكٌد الجودة ما ٌلً أهم و

. وجود رسالة للمنظمة تهدؾ إلى تحقٌق الجودة- 

. تعزٌز معلومات اإلدارة وهٌمنتها- 

. وضوح اإلجراءات التً تبٌن كٌفٌة انجاز العمل- 

                                                 
1

 114توفٌق محمد محسن، مرجع سابق، ص - 
2

 وزارات السلطة الوطنٌة فً قطاع ؼزة، رسالة يأٌمن عبد الفتاح محمود الدقً، واقع إدارة الجودة الشاملة ؾ - 
، عمادة الدراسات العلٌا، كلٌة التجارة، قسم إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمٌة ؼزة، فلسطٌن، ةماجستٌر ؼٌر منشور

 51، ص2006
 12محمد عٌشونً، مفاهٌم أساسٌة عن الضبط الشامل للجودة وإدارة الجودة الشاملة، ص -  3

www.hctmetralogy.tripod.c om،08/11/2008: تارٌخ االطالع  
4

  القاهرة،،المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة  العامة،إدارة الجودة الشاملة فً أجهزة الشرطة محفوظ احمد جودة، - 
 8ص ،2008

5
 51نصر الدٌن حمدي سعٌد مدوخ، مرجع سابق، ص-  



 الفصل الثانً                                                مفاهٌم أساسٌة حول الجودة الشاملة

86 

 

 

. قٌاس األداء بدقة من خالل معاٌٌر األداء الجٌد- 

. وجود إجراءات تصحٌحٌة، ونظام مراجعة لمراقبة العمل وتطوٌره- 

: 1وقد أشار كثٌر من الدارسٌن والباحثٌن إلى أن نظام تؤكٌد الجودة ٌشتمل

. العملٌات التصنٌعٌة والتقنٌات المستخدمة- 

المكونات أو المواد األولٌة وضرورة إخضاعها لنظام الجودة المتعارؾ علٌه واعتبار أن أي تؽٌٌر - 

. ومهما 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-  

 :أهداف تأكٌد الجودة- 2

: تهدؾ أنشطة تؤكٌد الجودة إلى

. وضع أهداؾ لسٌاسة الجودة ومتابعة تنفٌذها من منظور شامل- 

. لمراقبة الجودة ومتابعة األداء على ضوئها (تموازنا)تصمٌم مخصصات- 

. تحسٌن الجودة وزٌادة اإلنتاجٌة وخفض التكلفة، كؤهداؾ متكاملة- 

 .تقٌٌم نظام مراقبة الجودة من حٌث فاعلٌته وتكلفته- 

 علٌه والمسإولٌة القانونٌة المترتبة دتقلٌل المخاطر المترتبة على انخفاض الثقة بالمنتج أو االعتما- 

. 2على ذالك

 .منع وقوع األخطاء- 

. 3تصمٌم العملٌات ومراقبتها وذلك بالتركٌز على مصادر األنشطة- 

 

 

                                                 
، دار الٌازوري، عمان، (دراسة علمٌة وتطبٌقٌة)فتحً احمد ٌحًٌ العالم، نظام الجودة الشاملة والمواصفات العالمٌة- 1

 31، ص2009األردن، 
2

 70، مرجع سابق، ص(دلٌل علمً) 9000واالٌزو أحمد سٌد مصطفى، إدارة الجودة الشاملة-  
3

 485، ص1997، جامعة الزقازٌق، (مدخل إدارة الجودة)فرٌد عبد الفتاح زٌن الدٌن، تخطٌط ومراقبة اإلنتاج-  
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 ةمدخل إلى الجودة الشامل: المبحث الثانً

 وأساسٌة فً المنظمات فهً أحد أهم الشراٌٌن ةأصبحت الجودة الشاملة تحتل مكانة هام

الحٌوٌة التً تراهن علٌها المنظمات فً وضع استراتٌجٌاتها واآللٌات الهادفة لتحقٌق أهدافها من 

 علٌهم من خالل معرفة ة والمحا فظن أو المرتقبًن ووالئهم سواء الحالًٌاخالل كسب رضا عمالئه

. 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

اإلطار المفاهٌمً للجودة الشاملة : المطلب األول

 :تعرٌف الجودة الشاملة- 1

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

التحسٌن المستمر للعملٌات اإلدارٌة وذلك " ٌعرؾ السقاؾ عبدا هلل حامد الجودة الشاملة بؤنها 

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 

. 1"، مستهدفٌن فً جمٌع مراحل التحسٌن متطلبات واحتٌاجات العمٌلةمستوى الجود

السعً لتحقٌق أقصى األداء،والسعً " وتعرؾ الفتالوي سهٌلة محسن كاظم الجودة الشاملة بؤنها 

 ٌصعب السٌطرة علٌها بصورة مباشرة من خالل مجموعة من المعاٌٌر يللتؤثٌر فً العناصر الت

      2."واالجراءات

 ةمدخل استراتٌجً إلنتاج أفضل منتج أو خدم"   وٌعرؾ عبد الرحمان توفٌق الجودة الشاملة بؤنها 

 على جانب اإلنتاج فقط، وإنما ز، وأن الجودة الشاملة ال تركروذلك من خالل االبتكار المستم ممكنة،

. 3"تركز على جمٌع األنشطة وعلى العمل كفرٌق واحد داخل المنظمة لتحسٌن الجودة

 

 

                                                 
1

  10فهد بن زٌد الدعجانً، مرجع سابق، ص-  
2

 23خالد بن سعٌد بن أحمد الحربً، مرجع سابق، ص-  
3

جمٌل جابر عالونة ومحمد أحمد تاللوة، مدى تطبٌق معاٌٌر إدارة الجودة الشاملة فً البنوك العامة فً فلسطٌن -  
  www.zpu.edu.je 09/09/2008: تارٌخ االطالع 

http://www.zpu.edu.je/
http://www.zpu.edu.je/
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تتضمن جودة المنتوج والخدمة، وجودة طرٌقة " الجودة الشاملة بؤنها ( Ishikawa)اٌشكاواوٌعرؾ 

بما فٌهم )األداء، وجودة المعلومات، وجودة العملٌة اإلنتاجٌة، وجودة أماكن العمل وجودة األفراد

، أضؾ إلى ذلك جودة النظام والنظم (العاملٌن والمهندسٌن والمدٌرٌن بكل مستوٌاتهم اإلشرافٌة

. 1الفرعٌة، وجودة المنظمة ككل،وجودة األهداؾ الموضوعة

جمٌع الوظائؾ التً ٌقوم بها األفراد فً جمٌع "  وٌعرؾ المناصٌر علً فالح الجودة الشاملة بؤنها 

حتى االنتهاء منه، وتدعً (سواء سلعة أو خدمة)المستوٌات اإلدارٌة فً التنظٌم، منذ البدء فً اإلنتاج

بالجودة الشاملة لتؤثٌرها على كل شً فً المنظمة، وشمولها كل فرد فً التنظٌم من أعلى الهرم 

.  2اإلداري حتى أسفله

أسلوب " الجودة الشاملة بؤنها (Davis,B. West Burnham) برنهام دٌفٌس، ب واست وٌعرؾ 

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 

. 3"الخارجٌٌن

: من التعارٌف السابقة نستنتج ما ٌلً

أن الجودة الشاملة هً فلسفة إدارٌة تركز على منع حدوث مشاكل الجودة قبل حدوثها وأثناء عملٌة - 

 . ٌتم تقٌٌم الجودة فٌما بعدىالتنفٌذ ولٌس االنتظار حت

 األنشطة من اجل تحسٌن ع على اإلنتاج فقط وإنما تركز على جمًزأن الجودة الشاملة ال ترك- 

. الجودة

ترتكز الجودة الشاملة على تطوٌر المنتجات والخدمات وتحسٌن األداء فً العمل وٌتطلب تطبٌقا -

التزاما 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- 

. ة رؼبات المستهلكٌن من خالل التحسٌن المستمر للمنظمةتعمل على تلبً أن الجودة الشاملة- 

                                                 
  65، ص1995، مصر، ةمحمد توفٌق ماضً، إدارة الجودة مدخل النظام متكامل، دارا لمعرؾ- 1
2

 8أٌمن عبد الفتاح محمود الدقً، مرجع سابق، ص - 
3

مهدي 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 

 35، ص2008التربٌة، قسم علم النفس، جامعة أم القرى، العربٌة السعودٌة، 
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. أن الجودة الشاملة البد وان تكون مبتؽى جمٌع العاملٌن- 

:  ٌمكن اقتراح التعرٌؾ التالً للجودة الشاملةقمما سب

أن الجودة الشاملة هً فلسفة إدارٌة تهدؾ إلى تلبٌة رؼبات المستهلكٌن بشكل مستمر وذلك من خالل 

 ع على اإلنتاج فقط وإنما تركز على جمًزالتحسٌن المستمر للمنظمة، وأن الجودة الشاملة ال ترك

". األنشطة وبمشاركة كل العاملٌن فً المنظمة من اجل تحسٌن الجودة

 :أسباب االهتمام بالجودة الشاملة- 2

: قد تضافرت العدٌد من العوامل التً أدت إلى االهتمام بالجودة الشاملة وهً

.   علٌه من ضرورة إنتاج أفضل السلع وبؤقل األسعاربزٌادة شدة المنافسة بٌن المنظمات وما ترت- 

و حتى تستطٌع المنظمات أن تثبت نفسها فً السوق التنافسً كان علٌها أن تطبق الجودة الشاملة على 

. السلع والخدمات التً تقدمها لعمالئها

فقد أدت العولمة إلى انتقال التنافس من الصعٌد المحلً إلى : زٌادة التنافس على الصعٌد العالمً- 

. الصعٌد العالمً، وهذا األمر زاد من مسإولٌات المنظمات فً تطبٌق الجودة الشاملة

. 1ازدٌاد االتجاه نحو الخوصصة- 

: 2 وٌضٌؾ علً السلمً أسباب أخرى لالهتمام بالجودة الشاملة وهً

 جعلت الجودة الشاملة أمرا ممكنا مما ال ٌستساغ معه ممارسة ةالتطورات التقنٌة والعلمٌة الحدٌث- 

العملٌات اإلنتاجٌة واإلدارٌة عموما بذات األسالٌب التقلٌدٌة التً كانت تفتقد إلى عنصر الجودة بالقدر 

. الكافً

اكتشاؾ مختلؾ النظم االقتصادٌة فً العالم المعاصر :التوجه االستراتجً لالهتمام بالمستفٌدٌن- 

 احترام العمالء الذٌن تتعامل معهم المنظمات وضرورة بذل أقصى الجهد والعناٌة فً تقدٌم ةأهمً

. منتجات وخدمات متمٌزة وعلى قدر عالً من الجودة

ارتفاع المستوٌات التعلٌمٌة والثقافٌة واالقتصادٌة لنسب متزاٌدة من أفراد :ارتفاع توقعات المستفٌدٌن- 

 ٌتشددون فً ضرورة الحصول على قدر عالً من الخدمة الجٌدة مالمجتمعات المعاصرة، مما جعله

. ٌتفق مع تطلعاتهم وتوقعاتهم

 

 

 
                                                 

1
 46مامون سلٌمان دراركة، إدارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء، مرجع سابق، ص - 
2

  www.Ali salmi.org ،10علً سلمى، إدارة الجودة الشاملة والتطوٌر اإلداري، ص-  

 09/04/2008:تاريخ االطالع
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مرتكزات وأسس الجودة الشاملة : المطلب الثانً

ٌرتكز منطلق الجودة الشاملة على اإلدراك بؤن تحقٌق الجودة لٌس عملٌة سحرٌة، بل هو 

ولهذا فانه ببذل . نتٌجة مباشرة للظروؾ والعملٌات الداخلٌة والهٌاكل التً تقوم علٌها عملٌة اإلنتاج

 عملٌة لاالهتمام الكبٌر لكل خطوة من خطوات هذه العملٌات وتحلٌلها لمعرفة كٌؾ تسهل أو تعرق

. 1 الجودة،  فان المنظمة تستطٌع أن تإثر فً الجودةقوتساهم أو تعو اإلنتاج،

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 

. 2خدمتها

: 3يوتتمثل المرتكزات فٌما ٌل

 خالٌة من العٌوب بشكل ٌزٌل أي تذمر ةإرضاء العمالء وكسب ثقتهم من خالل تقدٌم المنتج أو خدم- 

. لدٌهم، وتقدٌم أكبر منفعة لهم

االتصال المستمر مع العمالء لمعرفة حاجاتهم ومطالبهم وتوقعاتهم للعمل على تلبٌتها بؤسرع ما - 

. نٌمك

أداء العمل الصحٌح من المرة األولى وبدون أخطاء مستخدمٌن أسلوب تؤكٌد الجودة، وأكفؤ األدوات - 

. الرقابٌة

 تحقٌق الرضا لدى صتعمٌق المسإولٌة الجماعٌة المشتركة لدى العاملٌن فً المنظمة فٌما ٌخ- 

. 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 فً - 

. المنظمة

. التحسٌن المستمر للجودة والتحسن الشامل لكل شً داخل المنظمة- 

العناٌة بالعنصر البشري الذي ٌعمل داخل المنظمة، فالموظؾ السعٌد ٌعنً أن الزبون راضً - 

. وسعٌد

                                                 
1

 04/04/2008: تارٌخ االطالعwww.arabma.org العوٌشق، اقتصادٌات الجودة، دعبد العزٌز ابو حم-  
2

 57، ص1999وٌلٌامز رٌتشارد، أساسٌات إدارة الجودة الشاملة، مكتبة جر ٌر، الرٌاض، العربٌة السعودٌة،-  
3

، دار وائل للنشر، عمان (وجهة نظر)عمر وصفً عقٌلً، مدخل إلى المنهجٌة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة- 
 82، ص2001األردن، 
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.  فً البٌئة وٌإثر فً نشاط المنظمةثالتفاعل المستمر والتكٌؾ مع كل ما ٌحد- 

:  الجودة الشاملةسأس

: 1 تتمثل أسس الجودة الشاملة فً ما ٌلً

. التمٌز حٌث تعتمد بشكل أساسً على رؼبات العمالء واحتٌاجاتهم وتوقعاتهم- 

التحسن والتطوٌر الدائم والتً ٌمكن قٌاسها للسلع والخدمات التً تقدمها المنظمة والتً ٌدركها - 

. العمالء

. 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 قبل - 

. إدارة الموارد البشرٌة فً المنظمة

 مبادئ الجودة الشاملة: المطلب الثالث

: 2 مبادئ الجودة الشاملة تساعدها على تحقٌق أفضل أداء ممكن والتً منها

 أي مطابقة السلع والخدمات مع حاجات ورؼبات المستهلكٌن من خالل ضمان مطابقة هذه :المطابقة

. السلع والخدمات للخصائص المحددة من الزبون، وكذا الحاجات الواضحة والضمنٌة له

.  وتمثل فً اإلجراءات التً تمنع وقوع األخطاء:الوقاٌة

 أي قٌاس نسبة مطابقة السلع والخدمات المقدمة للزبون مع الحاجات الواضحة له من أجل :القٌاس

. تحقٌق التحسن المستمر

. وهو السعً إلى عدم الوقوع فً أي خطؤ من خالل التحكم الكلً فً الجودة: اإلتقان

.  األفراد فً المنظمة وفً كل المستوٌات والوظائؾع والتً توزع على جمً:المسؤولٌة

 

 

 

 

                                                 
1

، 1995 للطباعة والنشر، مصر، ب، دار ؼري9000علً السلمى، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التؤهٌل االٌزو-  
 36ص

2
 - Chantal Bussenault et Martine Pretet,Organisation et gestion de l'entrepris,ed 

vuibert,paris,1991,pp9-12 
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 :1مبادئ أخرى للجودة الشاملة تتمثل فً (Michel Weill)مٌشال وٌل وٌضٌؾ

اإلدارة هً المسئولة على إنشاء سٌاسة الجودة واتخاذ القرارات المتعلقة : االندماج الكلً لإلدارة

. باالبتكار وتطوٌر المنتوج واإلدارة هً المسئولة كذلك على نظام الجودة بالمنظمة

 وذلك من خالل تدرٌب وتؤهٌل هإالء األفراد من أجل تحقٌق أهدا ؾ الجودة :تماسك أفراد المنظمة

. الشاملة بالمنظمة

 وتتمثل فً القٌام بنشاطات وقائٌة الكتشاؾ األخطاء والمشاكل قبل :االحتٌاط من األخطاء الوظٌفٌة

. وقوعها

 وتتمثل فً قٌاس مدى فعالٌة المنظمة فً تحقٌق أهداؾ الجودة باالعتماد على إنشاء :قٌاس الجودة

. معاٌٌر موحدة لإلنتاج وتحدٌد األهداؾ ومقارنتها بما هو منجز واستخراج االنحرافات فً األداء

 أي أن تؤتً المنظمة بالجدٌد واألفضل وهما رمز التمٌز وبالتالً البقاء :التحسن المستمر للجودة

 . فالتحسٌن ٌضمن للمنظمة البقاء. واالستمرار

أهمٌة وأهداف الجودة الشاملة : المطلب الرابع

: أهمٌة الجودة الشاملة- 1

 باعتبارها المدخل األساسً للتمٌز والقدرة على ةتبرز أهمٌة الجودة الشاملة فً عصر العولم

 يالمنافسة فً ظل تداعٌات وتجلٌات العولمة فً المجاالت السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة وما تنطو

علٌه من تحدٌات تستهدؾ دول العالم المختلفة وبصفة خاصة تلك الدول التً تتلمس طرٌقها نحو 

. النمو والتطور

 ذات ةتؤتً أهمٌة الجودة الشاملة من خالل حر ص منظمات األعمال على تقدٌم منتوج أو خدم

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 

 التً تحقق  ة فً أن المنظمة تقدم المنتوج أو الخدمنفالجودة الشاملة تكم.ولكنه ٌحتاج إلى مقومات

أهداؾ الزبون الذي ٌسعى للحصول على األداء األفضل وبالتالً نٌل ر ضاه  وقبوله للمنتوج أو 

وٌترتب على ذلك اتساع الحصة السوقٌة للمنظمة كلما زاد عدد الزبائن نتٌجة اإلقبال على . ةالخدم

  الذي ٌتمٌز بخصائص متمٌزة عن باقً منتوجات المنظمات األخرى وٌنعكس  ةالمنتوج أو الخدم

 

 

                                                 
1

 - Michel Weill,Le management, la  pensée, les concepts, les faits Armand  

colin,paris,1994,p134 
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ذلك على زٌادة المبٌعات واإلٌرادات وبالتالً ٌإدي ذلك إلى ازدٌاد اإلرباح وارتفاع العائد على رأس 

. 1 السوقٌة لالسهمةالمال كما ٌنعكس بآثار إٌجابٌة على القٌم

: أهداف الجودة الشاملة- 2

: يتتمثل أهداؾ الجودة الشاملة فٌما ٌل

تلبٌة حاجات ورؼبات الزبائن والمستهلكٌن بشكل مستمر،مع الحر ص على تخفٌض التكالٌؾ الكلٌة - 

لإلنتاج حٌث أن الجودة تتطلب عمل األشٌاء الصحٌحة بالطرٌقة الصحٌحة من المر ة األولى وهذا 

. 2ٌعنً تقلٌل األشٌاء التالفة أو إعادة إنجازها وبالتالً تقلٌل التكالٌؾ

 ٌشعر فٌها العمٌل بؤنه ٌتعامل بخصوصٌة فً ةالتماٌز فً السوق من خالل تقدٌم منتوج أو خدم- 

. 3المنظمة

أن عدم االهتمام بالجودة .وذلك بتطوٌر المنتجات والخدمات حسب رؼبة العمالء: تحقٌق الجودة- 

ٌإدي إلى زٌادة الوقت  ألداء وإنجاز المهام وزٌادة أعمال المراقبة وبالتالً زٌادة شكاوى المستفٌدٌن 

. 4من هذه الخدمات

فاإلجراءات التً وضعت من قبل المنظمة إلنجاز :تقلٌل الوقت الالزم إلنجاز المهمات للعمٌل- 

الخدمات للعمٌل قد ركزت على تحقٌق األهداؾ ومراقبتها وبالتالً جاءت هذه اإلجراءات طوٌلة  

. 5وجامدة فً كثٌر من األحٌان مما أثر سلبا على العمٌل

. حسن استؽالل الموارد- 

 .6تحسٌن صورة المنظمة- 

 

 

 

 

                                                 
1

حاكم 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 

 8، ص2006أفرٌل 26-27
2

حلٌمً 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، 

 25، ص2007ماي8-7جامعة سكٌكدة،
3

 11/11/2007:  تارٌخ االطالع www.arado.orgمروان دروٌش، دور الجودة الشاملة فً قطاع الخدمات،  - 
4

 11/09/2007:  تارٌخ االطالع  www.hrm-group.com/showtheadمفهوم إدارة الجودة الشاملة، -  
5

 ، تارٌخ   www.shura.govعبد العزٌز محمد الحمٌصً، القائد اإلداري وتحدٌات القرن الحادي والعشرٌن، - 
 03/11/2007:االطالع

6
 66جمال الدٌن محمد المرسً، مرجع سابق، ص-  

http://www.arado.org/
http://www.arado.org/
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. تحقٌق رضا المستفٌدٌن- 

. التركٌز على تطوٌر العملٌات أكثر من تحدٌد المسإولٌات- 

. 1العمل المستمر من أجل التحسٌن- 

: 2يتساهم الجودة الشاملة فً تحقٌق مإشرات أساسٌة ٌتم التؤكٌد علٌها وه- 

. زٌادة اإلنتاجٌة وتحسٌن أبعادها الهادفة- 

. تطوٌر المٌادٌن االستثمارٌة والتوسع فً إنجازها - 

. نمو التجارة التصدٌرٌة فً ظل العولمة- 

. 3وهناك من ٌلخص أهداؾ الجودة الشاملة إلى أهداؾ داخلٌة وأخر ى خارجٌة

 تتمثل فً تحقٌق المنفعة ألفراد المنظمة وزٌادة إنتاجٌتهم وكذلك تعزٌز ياألهداؾ الداخلٌة والت- 

. القدرة التنافسٌة للمنظمة

 تتمثل فً تقدٌم أفضل السلع والخدمات للزبائن والمستهلكٌن وتحقٌق ياألهداؾ الخارجٌة والت- 

. أقصى إشباع لهم

األدوات والنماذج المستخدمة فً حل مشكالت الجودة الشاملة : المطلب الخامس

: من األدوات المستخدمة فً عالم الجودة الشاملة ما ٌلً

ٌستخدم لتصنٌؾ وتقدٌم األفكار الناجمة عن العصؾ :  السببأو مخطط مخطط اشٌكاوا البٌانً -

وٌعتمد هذا المخطط على تحدٌد المشكلة بشكل .4الفكري بطرٌقة تساعد على حل مشاكل المنظمة

دقٌق، ثم تحدٌد األسباب الرئٌسٌة، وكذلك األسباب الفرعٌة لكل مجموعة،وبعدها ٌتم تحدٌد األسباب 

. 5األكثر قوة فً خلق المشكلة

 تكرار البٌانات عن األسباب التً أدت إلى األخطاء والمشاكل، وٌوضح عوهو ٌجم:  مخطط بارٌتو-

. 6االتجاه الذي ٌجب أن ٌوجه إلٌه االهتمام لتحقٌق أقصى تحسٌن ممكن

 من األسباب الممكنة 20%من المشكلة هو نتٌجة % 80على قاعدة أن " بارٌتو"ترتكز فكرة 

بمعنى أنه ؼالباً ما ٌكون هناك عدٌد محدود من األسباب ذات تؤثٌرات كبٌرة على مشكلة  . لحدوثها

 

                                                 
1

  www.alwatanvoice.comمسعد محمد زٌاد، إدارة الجودة الشاملة فً المإسسات التربوٌة التعلٌمٌة، -  
 11/09/2008: تارٌخ االطالع 

2
 37خضٌر كاظم حمود، إدارة الجودة وخدمة العمالء، مرجع سابق، ص-  

3
 -  Renaud DE Maricourt,Les samouraïs du management,Ed vuibrt,paris,1993,p35 

 200 للموارد البشرٌة وتنمٌة الكفاءات، مرجع سابق، صيأثر التسٌٌر االستراتٌج سماللً ٌحضه،-  4
5

 156مرجع سابق، ص نعمة عبد الرإؾ عبد الهادي منصور،-  
6

 359، ص2003الدار الجامعٌة، مصر، راوٌة حسن، السلوك التنظٌمً المعاصر،-  
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الجودة، لذا فإن هذه الوسٌلة تستخدم للتعرؾ على المشكالت التً ٌنبؽً التركٌز علٌها ومعرفة 

. 1أسبابها على أن تكون خالل مدة زمنٌة محددة

 تستخدم ألجل متابعة أداء العملٌات وتحدٌد ما إذا كانت القرارات الخاصة بنشاط : خرائط المراقبة-

 على ثالث خطوط ٌمثل الخط  وتحتوى خرائط المراقبة.معٌن ضمن الحدود المعقولة أو خارجها

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 

إلى الوسط الحسابً بعد طرح ثالثة  فً التوزٌع الطبٌعً والخط الثالث ٌمثل الحد األدنى للرقابة

. 2انحرافات معٌارٌة منه 

 هً عبارة عن قائمة ٌتم فٌها تدوٌن كافة المعلومات المتعلقة بالمشكلة ونتائجها عبر : ورقة المراقبة-

. 3الزمن

وٌعرؾ برسم األعمدة، وتستخدم لتنظٌم ورسم المعلومات فً مجموعات :  البٌانًت رسم المستطٌال-

.  4وٌساعد ذلك فً تفسٌر المعلومات عند وجود أنواع كثٌرة من المعلومات

 تحلٌل العملٌة بٌن المدخالت والمخرجات لكل عملٌة وذلك من أجل التعرؾ :مخطط تحلٌل العملٌة- 

على 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 

. 5األداء

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1
إدارة الجودة الشاملة ودورها فً تحقٌق اإلصالح اإلداري، أطروحة  عبد الواسع عبد الؽنً سٌؾ قاسم المخالفً، - 

     96، ص2006 قسم إدارة األعمال، كلٌة االقتصاد، جامعة دمشق، سورٌا، ،(ؼٌر منشورة)دكتوراه
2

 193مرجع سابق، ص فً أجهزة الشرطة العامة، إدارة الجودة الشاملة محفوظ أحمد جودة،-  
3

 260ص، 2005،  األردندار حامد للنشر، عمان، تطوٌر الفكر واألسالٌب فً اإلدارة، صبحً جبر العشً،-  
4

معوقات تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً مإسسات التعلٌم التقنً فً محافظات ؼزة  مٌرفت محمد محمد راضً،-  
قسم إدارة األعمال،  الجامعة  كلٌة التجارة، عمادة الدراسات العلٌا، ،ةرسالة ماجستٌر ؼٌر منشور وسبل التؽلب علٌها،

 74، ص2006اإلسالمٌة ؼزة، فلسطٌن، 
5

 118مرجع سابق، ص محمد عبد العال النعٌمً و آخرون،-  
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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

 التً تعطً  ةلذلك ٌمكن تعرٌؾ الجودة بـمجموعة من الخصائص والممٌزات للمنتوج أو الخدم

وللجودة أبعاد تتمثل . القدرة على إشباع  الحاجات ورؼبات المستهلكٌن من خالل  تقٌٌم أداء أفضل

، المطابقة، (المظهر)الهٌئة: فً أبعاد السلعة وأبعاد جودة الخدمة، بالنسبة ألبعاد السلعة تتمثل فً

االعتمادٌة، الصالحٌة والدٌمومة، السمعة والشهرة، االستجابة، الجمالٌة، أما بالنسبة ألبعاد الخدمة 

. الوقت، دقة التسلٌم، اإلتمام، التعامل، التناسق، سهولة المنال، الدقة، االستجابة: تتمثل فً

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

فال ٌمكن ألي صناعة أن تدوم أو تستمر إال إذا كانت المنتجات التً تقدمها وتقوم بتسوٌقها  :الرضا- 

. ذات جودة جٌدة وترضً رؼبات العمالء واحتٌاجاتهم

إن االحتفاظ بزبون موجود سابقا وضمان وفائه ٌكلؾ خمس مرات أقل من اكتساب زبون : الوفاء- 

جدٌد، فضمان وفاء الزبائن ال ٌتحقق إال من خالل تقدٌم السلع والخدمات التً تلبً رؼباتهم 

. واحتٌاجاتهم

: وتتضح أهمٌة الجودة بالنسبة للعمال األوجه التالٌة

إن تحسٌن جودة العمل ٌعد عامال هاما لرفع فعالٌة األداء، وذلك من خالل : دعم نشاط كل فرد- 

تحسٌن ظروؾ العمل، مما ٌساهم فً تحسٌن أداء كل فرد فً المنظمة، وبالتالً تحسٌن اإلنتاجٌة، 

. ورفع مستوى الجودة
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فالتسٌٌر ٌهدؾ إلى تنشٌط وتحفٌز فرٌق العمل إلرضاء العمالء :  المساهمة فً تنسٌق عملٌة التسٌٌر-

بصفة 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- 

فلسفة إدارٌة تهدؾ إلى تلبٌة رؼبات المستهلكٌن بشكل " أما الجودة الشاملة ٌمكن تعرٌفها بـؤنها 

 على اإلنتاج فقط زمستمر وذلك من خالل التحسٌن المستمر للمنظمة، وأن الجودة الشاملة ال ترك

".  األنشطة وبمشاركة كل العاملٌن فً المنظمة من اجل تحسٌن الجودةعوإنما تركز على جمً

: يو للجودة الشاملة أهداؾ تتمثل فٌما ٌل

تلبٌة حاجات ورؼبات الزبائن والمستهلكٌن بشكل مستمر، التماٌز فً السوق من خالل تقدٌم منتوج - 

 ٌشعر فٌها العمٌل بؤنه ٌتعامل بخصوصٌة فً المنظمة، العمل المستمر من أجل التحسٌن ةأو خدم

. المستمر، زٌادة اإلنتاجٌة وتحسٌن أبعادها الهادفة

: أما األدوات والنماذج المستخدمة فً حل مشكالت الجودة الشاملة تتمثل فً

 السبب، مخطط بارٌتو، خرائط المراقبة، ورقة المراقبة، رسم أو المخططمخطط اشٌكاوا البٌانً 

.  البٌانًتالمستطٌال

      



 

 لثالثالفصل ا

اإلطار النظري 

إلدارة الجودة 

الشاملة 
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  :مدخل
ات  ةالمعاصر تحدیات عدیدة وذلك بسبب ظھور ثورة تكنولوجیجھ منظمات العالم اتو المعلوم

ة التجار دبال حدوالعالم الیوم كالقریة  أصبححیث  ة للمنتجات والخدمات تواجھ فیھ الحرك د می  نالعدی

ة دیات المنافس یف و تح ددات التوص ة ومح یس الشرس ا للموا التقی ة تبع فات العالمی افةص ى باإلض  إل

وجي دم التكنول اج  .االتفاقات االقتصادیة ومستوى التق ات االقتصادیة انتھ ى المنظم   األسلوبتحتم عل

واعي ف دیات العلمي ال ذه التح ة ھ اي مواجھ انیة تواستثمار الطاق ة، اإلنس ر  الفاعل ن أكث ب وم الجوان

ل  اآلن حتأصبالجودة الشاملة والتي  إدارةالھادفة  اإلداریة م الھائ نوبفضل الك ات  م ات وتقنی المعلوم

ر  ات الفك زة لمعطی مة ممی انياالتصال س یما وأن  اإلنس دیث س ة المعاصر اإلدارةالح ھمت العلمی ة أس

  .بشكل حثیث في تطویر بنیة المنظمات بشكل كبیر

  والدقیقةالمعلومات الصحیحة  الجودة الشاملة على استخدام أسلوب علمي مبني على إدارةتعتمد 

اعوأن  .اسة وتحلیل أسلوب العملللدر  ذا إتب ي  ھ نھج ف ة سیؤدي  اإلدارةالم رة طویل ىولفت تحسین  إل

ل ام العم م  ،نظ ا، اإلدارةودع ا العلی ل والتزامھ الجودة، الكام دیو ب وء  دتح ى ض ام عل ذا النظ اح ھ نج

   .المقدمة لھم ةدمأو الخاحتیاجات ومتطلبات وتوقعات المنتفعین بالسلعة  ةعلى تلبیمقدرتھ 

تخالص   ة اس ى محاول ل عل ذا الفص ي ھ ا ف ب اھتمامن ف سینص امل إل تعری املةش ودة الش  دارة الج

ادئ باالضافة الى معرفة أ ذه اإلسس ومب دافودارة ھ اوأھمی ھاأھ ى تھ ا سنتطرق ال ق ، كم مراحل تطبی

املة ودة الش نتناول إدارة الج م س ات ث ق  متطلب ذه اإلتطبی ي دارة ھ روف تعرض  األخی فات نس المواص

  .إدارة الجودة الشاملةوعالقتھا ب 9000الالیزو  القیاسیة الدولیة
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  إدارة الجودة الشاملة ماھیة :األولالمبحث 
  :دارة الجودة الشاملةإلاإلطار المفاھیمي  :المطلب األول

  :نشأة إدارة الجودة الشاملة -1

أ املة تنش ودة الش ع  )TQM) Total Quality Management إدارة الج ور م رف ظھ ا یع م

ي الفصل السابق  ا  ف ي عرفنھ ة الجودة والت دوائر رقاب ذلك ب ا ك ي یشار إلیھ ابحلقات الجودة والت  بأنھ

ع العمل وجودةتمن أسبوعیةت القاءفي اجتماع الموظفین  ي العمل و ظمة، لمناقشة سبل تحسین موق الت

ى وظفین عل ز الم ا تحفی تم فیھ كال ی د مش ة وعرت متحدی م مناقش ودة، ث ة للج اختلف دأت .ض حلولھ  وب

ات ودة  حلق ر ألولالج امم ان ع ي الیاب نج  .1962ة ف ر ادوارد دیم األب  (Edward Deming)یعتب

ة الالروحي لجودة اإلنتاج و ى رقاب ة  إذ، الجودةعل ورة الرقاب اد ث ، وأدرك أن 1947عام  اإلحصائیةق

ة ي عملی ا ف ون فعلی ذین یتحكم م ال ون ھ دائرة  الموظف مى ب ا یس دم م اج، وق نجاإلنت ذ، : دیم ط، نف خط

ادئ  .افحص، وتصرف ة مب نجوقد تبنت معظم المنظمات الیابانی ة الجودة وخصصوا جائزة  دیم لرقاب

املة ق الجودة الش ة تحق نح ألفضل منظم ز  .باسمھ تم د رك ة  Demingوق ام المنظم ى ضرورة قی عل

ا فكرة أشار إلى ذلك في كتاباتھ بتقلیل االنحرافات التي تحصل أثناء العمل و  دم فیھ ي ق عن فلسفتھ الت

  .إدارة الجودة الشاملة وأسالیبھ التي أصبحت ذات اثر فعال في تطویر

یمكن ذكر  أما  ي إرساء إدارة الجودة الشاملة ف ذین ساھموا ف ل ال رواد األوائ ف جوران عن ال جوزی

(joseph m.juran) ذية تحسین الجودة، وساھم في تعلیم الیابانیین كیفی الذي د وسام إمبراطور  ال تقل

ذي الیابان اعترافا بفضلھ في الرقابة اإلحصائیة للجودة، و إدارة الجودة الشاملة ب ھتجسدت اھتماماتال

  .السنوات األولى التي تلت نھایة الحرب العالمیة الثانیةمنذ 

د المستو ي تحدی تج لقد ركز جوران على التخطیط االستراتیجي والمتمثل ف ن جودة المن وب م ى المطل

ات  اجوتصمیم عملی تج و اإلنت ق خصائص الجودة للمن تم التخطیط االستراتیجي للجودة ضلتحقی من ی

 " العملیات"جوران على العیوب أو األخطاء أثناء األداء التشغیلي  كما ركز .برنامج الجودة السنوي

ة الجودة دون  ىة ذاتھا، كما ركز علالوقت الضائع أكثر من األخطاء المتعلقة بالجود ىوكذلك عل رقاب

  .1التركیز على كیفیة إدارة الجودة

  
  

  
 
 

                                                
  83د، مرجع سابق، صفاطمة جاسم محم - 1
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ن رواد الجودة الشاملة  و )  Philip crosby( فیلیب كروسبي م ة، وھ اب الجودة المجانی صاحب كت

ا  ـ الذي احتوى على مجموعة من المفاھیم من بینھ ا یعرف ب ة أي ) zero defect( م الوحدات المبیع

ا ھي  إال انعكاسا ) Philip crosby( یرى و  .العملیات اإلنتاجیةصفر في إطار تساوي  أن الجودة م

  .لمدى معیاریة القیادة األدوات األخرى التي تعكس معاییر الجودة

ا و أم د فیجنب ى ) armand v.Feigenbaun(  مآرمان ز عل ذا رك یعكس ھ املة ل ودة الش بط الج ض

ة مستمرةااللتزام الكلي لجھد اإلدارة والم ا عملی ن اجل تحسین الجودة وجعلھ ة م ي المنظم . وظفین ف

انیو ى الیاب د تبن دأ  نوق ذا المب ن و ھ ادتھم م تم قی ة ی ل المستویات المنظم ي ك ان الموظفین ف دوا ب اعتق

  .اإلدارة العلیا ھم مستجیبون لتحسین الجودة المستمر

ر بروفیسوو ھو ) kaor ishikawa( أما الدكتور كوروا ایشكاوا  ي دوائ ر في جامعة طوكیو وخبیر ف

ادرات  مثلھ مثلتحفیز الجودة إلظھار أھمیة المستھلك الداخلي، فقد اعتقد  ف مب فیجنبوم انھ یجب توظی

ألف  ي تت ر الجودة الت ك دوائ ق ذل ن اجل تحقی رح م د اقت الجودة ضمن كل المستویات في المنظمة ،وق

دوائر و .موظفین لمراقبة األداء والتحسینات 10و 5من  ذه ال د وصل عدد ھ ول ق دد  1980بحل زاد ع

  .كات الیابانیةالشرس عملھا في تماردائرة  100000إلى أكثر من   الجودة دوائر

ىالجودة   حلقاتانتقلت فكرة بعد الیابان  دة  إل ات المتح ةالوالی ي السبعینات  األمریكی جا اوحققت روف

ي اف .كبیرا في الثمانینات ان، انتشرت في ضوء نجاحھا الواضح ف ر الجودة  لیاب داخل الصناعة  دوائ

ة وشاعت  األمریكیة، ة والفوری ا الرائع ر الجودة مع توقعات كبیرة من الجمیع عن نتائجھ ى أندوائ  إل

  .1موضة الثمانینات بأنھاتوصف  أصبحت

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                
  51محمد عبد العال النعیمي وآخرون، مرجع سابق، ص - 1
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 :تعریف إدارة الجودة الشاملة -2

دى المف تعریفال یوجد  ول عام ل ھ وذو قب ي متفق علی احثین ف ، إدارة الجودة الشاملةمجال كرین والب

ا أنھم یتفقون  ولو ات جمیع ا لمتطلب تم بتحسین وتطویر الخدمات بشكل مستمر تبع ى أن الجودة تھ عل

  :المقدمة للجودة الشاملة ما یلي ومن التعاریف. المستفید وسعیا لتحقیق رضاه

دفاع األمر وزارة ال ابع ل ة إدارة الجودة الشاملة یعرف دلیل الجودة الشاملة الت ن "یكی ا مجموعة م بأنھ

  المبادئ اإلرشادیة والفلسفیة التي تؤدي إلى التحسین المستمر لعمل المنظمات استخدامھا ألسالیب 

ي  یم وتلب ل التنظ ي داخ ات الت ع العملی افة لجمی روریة، باإلض ة ض ریة ومادی ادر بش ائیة، ومص إحص

  . 1"ومستقبالحاجات العمیل بأفضل وأحسن صورة، حالیا 

ن " إدارة الجودة الشاملة juranیعرف جوران  ي یمك ن األدوات الت بأنھا نظام إداري طور مجموعة م

ى  ائھم إل ادة انتم املین وزی ات الع ي توجھ رات ف داث تغیی ة إلح ى المنظم ة عل ورة فعال ا بص تطبیقھ

  .2"المنظمة

راد ومحیط للتسییر تشمل كل المن إستراتیجیةھي  "رة الجودة الشاملةإدا - ا نشاطات األف ا فیھ ة بم ظم

  .3"ھذه المنظمة من أجل تحدید وإشباع أھداف الجودة المستنبطة من متطلبات الزبون

املة- ودة الش یة "إدارة الج ة الشخص ین الفعالی یلة لتحس ي وس ود  ء، واألداھ ھ الجھ ي وتوجی الشخص

ة فردیا من كیزھاوتر ا تزود.خالل المنظم رنإنھ د ضمنھ أن یحسن باستمرار كل ا بإطار یستطیع الف

ة عمل شي یفعلھ، أثر بنوعی ر .ھوأي شي یت د الف ل الجھ ة لتفعی ا طریق اره، دي،إنھ ھ و وتوسیع أث  أھمیت

  .4"من المنظمة دأو أبعخالل المنظمة 

  
  
  

  

 

 
                                                

في مدارس محافظة نابلس من وجھة نظر المدیرین  إدارة الجودة الشاملةعبده، درجة تطبیق  فاطمة عیسى أبو - 1
الوطنیة، نابلس،  فیھا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم اإلدارة التربویة، جامعة النجاح

 20، ص2011فلسطین ،
  ھاني یوسف خاشقجي، نماذج إدارة الجودة الشاملة والمعوقات التي تحول دون تطبیقھا في األجھزة األمنیة  - 2

العربیة، مجلة الملك عبد العزیز لالقتصاد واإلدارة، المجلد السابع عشر، العدد الثاني، كلیة االقتصاد واإلدارة، العربیة 
  33، ص2003دیة، السعو

3  - Jean Pierre Huberac,Guide des Méthodes de la Qualité,maxima,paris,1998,p113 
4 -Geoffrey D. Doherty، ،1999نظم الجودة في التربیة، سوریا، دمشق،  تر جمة عدنان األحمد وآخرون، 

  225ص
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اني فات البریط د المواص رف معھ ودة British Standards Institution (BSI)  یع إدارة الج

ا  الشاملة ون " بأنھ ات الزب افي لحاج باع الك دھا اإلش ق عن ي یتحق طة الت ل األنش ة تضم ك فة إداری فلس

ن و وتوقعاتھ  وءة م ة و كف ة فاعل ة بطریق داف المنظم ة ألھ ة عالی متطلبات المجتمع، مع درجة انجازی

  "خالل تعظیم مساھمة جمیع العاملین في جھود التحسین المستمر

ى الجودة  إلدارةبأنھا مدخل " الجودة الشاملةتعرف المواصفة القیاسیة االیزو إدارة  المنظمة یرتكز عل

ع  اركة جمی ى مش ى عل ل  أعضائھاویبن اح طوی تھدف النج ون ویس ق رضا الزب الل تحقی ن خ د م األم

  .1"وتحقیق منافع جمیع أعضاء المنظمة والمجتمع

ىإدارة الجودة  Federal Quality Institute  (FQI)أما معھد الجودة الفیدرالي  نھج " الشاملة عل ا م أنھ

ن اجل  ة م تم استخدام األسالیب الكمی ث ی ل حی تطبیقي شامل یھدف إلى تحقیق حاجات وتوقعات العمی

  .2"التحسین المستمر في العملیات والخدمات في المنظمة

د قطامین  أما رى أنفأحم ق بقضیة  "إدارة الجودة الشاملة ی االلتزام العمی ز ب ذ یتمی ا أسلوب للتنفی بأنھ

  . 3"تحسین الدائم لألداءللالمستھلكین والثاني  إرضاءذات بعدین األول 

ا  ركم ان بیرالم فیع املةالج دارةإ )(Jean Brilmanإج ییر  "ودة الش ام للتس ا نظ ى بأنھ د عل یعتم

ل  ن أج تمر م ین المس ق التحس ى تحقی عى إل ي تس ریة الت وارد البش اءالم ات  و إرض باع حاج إش

   .4"المستھلكین وبتكلفة أقل

  

  

  

 

 

                                                
 - (BSI) :حدة ، و ھو المسئول عن إنشاء المواصفات القیاسیة ھو الھیئة الوطنیة للمواصفات القیاسیة في المملكة المت

  .البریطانیة و المحافظة علیھا 

الجودة لیث سعد هللا حسین و آالء عبد الموجود عبد الجبار، العالقة بین استراتیجیات الموارد البشریة ومدخل  -  1
    86، ص2005،  جامعة الموصل، العراق،كلیة اإلدارة واالقتصاد، 27، المجلد77، مجلة تنمیة الرافدین، العدد الشاملة

 وزیادة التنافسیة، مجلة بابل للعلوم الجودة الشاملةالمعرفة في تحقیق مبادئ إدارة اریج سعید خلیل وآخرون، اثر  - 2
  97، ص2012،  جامعة بابل، العراق،كلیة العلوم، 20، المجلد01الصرفة واإلنسانیة، العدد

 
عمان،  ،عمان، األردن ستراتیجیة مفاھیم وحاالت تطبیقیة، دار مجدالوي للنشر والتوزیعأحمد قطامین، اإلدارة اإل - 3

  153،ص2002، ،األردن
4  - Jean Brilman,les meilleures pratiques du management,3edition organisation, 
paris,2001  ,p217      
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  :یلي من التعاریف السابقة نستنتج ما

ة - فة إداری املة فلس ودة الش رة  أن إدارة الج ور معاص امل و إداريذات منظ ل ومتنش ق متكام اس

  .اتیجيالزبون كھدف استرمحور حول رضاء یتومتفاعل 

  .ثقافة تنظیمیة جدیدة أن إدارة الجودة الشاملة -

  .ن والتطویر المستمرینتسعى إلى التحسی ومبادئأنھا فلسفة  -

  .قیق رضا المستھلك وكذلك تحقیق أھداف المنظمةحت -

  .تسعى إلى االستخدام األمثل للموارد البشریة والمادیة -

  .أن التركیز على تحسین المنتج ھو المخرج النھائي ألي نظام -

  .یتسم بالدیمومة وطول المدى لإلدارةمحسن ومطور جدید  مأنھا نظا -

  ).الزبون(جيوالخار) الموارد البشریة(لداخليیل امتلبیة احتیاجات الع إلىتھدف  -

  .ارفرق العمل لتحسین الجودة باستمر على تقوم إدارة الجودة الشاملة -

  .تركز عن العمل بشكل صحیح من أول خطوة أن إدارة الجودة الشاملة -

  .ھائبانتھاإال  يال تنتھھي عملیة ملزمة للمنظمة  -

ج متكامل الجود إدارة - ة العة الشاملة ھي نھ ل أوملخدم ون،فھيلا ی متخصصة  إدارةلیست مجرد  زب

عى  ىتس ین  إل ال مع ي مج ودة ف ق الج ة رأو أكثتحقی ة متكامل ل عملی ة ب ل المنظم ع ت داخ مل جمی ش

  .واألنظمةوالوظائف  األنشطة

  .والشكل التالي یوضح مكونات مفھوم إدارة الجودة الشاملة
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  مكونات مفھوم إدارة الجودة الشاملة: )09(رقمالشكل 

 مولیةالش                                  الجودة                                             دارةاإل                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ال الفكري :المصدر ى صالح، رأس الم د عل وش المفرجي واحم ھطرق قیاسھ وأس(عادل حرح ، )الیب المحافظة علی

  66ص ،2003 القاھرة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،

  

  .ح التعریف التاليالسابقة یمكن أن نقتر عناصرن الم

ل ا نظام استراتیجي متكاملأن إدارة الجودة الشاملة ھي  ةیشمل ك وارد البشریة  لمنظم ى الم د عل یعتم

وإشباع حاجات  إرضاءمن أجل  على المدى الطویلتمر التحسین المس والمادیة التي تسعى إلى تحقیق

  .المستھلكین
  

  

  و إدارة الجودة الشاملةللمنظمات المقارنة بین اإلدارة التقلیدیة  -3

إجراء مقارنة بینھا وبین اآلن مفھوم إدارة الجودة الشاملة كمنھج إداري حدیث یمكننا  توضیحبعد 

   :األتيالجدول  ذلك من خاللواإلدارة التقلیدیة للمنظمات 

  

  

  

  

  

 

 

 

تبدأ في اإلدارة العلیا و 
 تنتھي بكل العاملین 

  جودة المنتج
  جودة الخدمة

جودة المسؤولیة 
  اعیةاالجتم

  جودة السعر
 تاریخ التسلیم

  كل المنظمة
 في كل مجاالت عمل

  المنظمة
 لكل العاملین



 اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة                                  الفصل الثالث             

106 
 

  

  المقارنة بین اإلدارة التقلیدیة و إدارة الجودة الشاملة ):08(الجدول رقم
  إدارة الجودة الشاملة  اإلدارة التقلیدیة  عناصر المقارنة
ھرمي یتصف بالجمود في خطوط السلطة   الھیكل التنظیمي

  والمسؤولیة
  مسطح ومرن وأقل تعقیدا

اء الوضع الكائن وعدم التركیز على إبق  التركیز
  إصالح ما لم یتكسر

التركیز على التطویر المستمر في 
  األنظمة والعملیات

ینظر العاملون إلى رؤسائھم نظرة المراقب   نظرة العاملون
  بناء على الصالحیات

ینظر العاملون إلى رؤسائھم 
نظرتھم إلى المدرب أو المسیر 

أنھ  ىلألمور،ینظر إلى المدیر عل
  القائد

تتصف عالقات الرئیس بالمرؤوسین   عالقاتال
  بصفات التواكل والحقوق والسیطرة

تتحول العالقات بین الرئیس 
بالمرؤوسین إلى عالقات مبنیة على 

  االعتماد المتبادل والثقة وااللتزام
التركیز على الجھود الفردیة حیث تسود   الجھود

  المنافسة بین األفراد 
یث التركیز على الجھود الجماعیة ح

  تسود روح الفریق
والتدریب تنظر اإلدارة إلى عناصر العمل   نظرة اإلدارة

  على أنھا عناصر تكلفة
تنظر اإلدارة إلى العمل على أنھ 

صول والى التدریب األأصل من 
  استثمار فكري ھعلى أن

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

ن زبائنھا توصیف تطلب المنظمة م
الجودة وتطور مقاییسھا لتحدید فیما 
أذا تم التوصل إلى متطلبات الزبائن 

  وتوقعاتھم
على المشاعر واألحاسیس  تتبنى القرارا  تالقرارا

  التلقائیة
على أسس من  تتبنى القرارا

  واألنظمةالحقائق 
دار الیازوري العلمیة  إلنتاجیة والخدمیة،نظم إدارة الجودة في المنظمات ا یوسف حجیم الطائي وآخرون، :المصدر

  218ص ،2009 ،األردن عمان، للنشر والتوزیع،
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  الجودة الشاملة ةومبادئ إدار ،أسس عناصر، :المطلب الثاني
ر -1 املة ةإدار عناص ودة الش ر المخ :الج املةتإن العناص ودة الش ة إلدارة الج دیر  لف ن الم ب م تتطل

ترا ةمعرف دة  تتیجیاودراسة االس ذ ع ام بتنفی ن الخطورة القی ھ م ث ان ة استخدامھا، حی ت وكیفی وتوقی

ي  ر مالءم آنعناصر ف اك عناصر أكث د، فھن ودة  ةواح ي إدارة الج ن تبن ى م ي األشھر األول ك ف وذل

ي . اإلى مدة زمنیة معینة وذلك یعود إلى صعوباتھا أو تعقیدھ جالشاملة، أن ھناك عناصر تحتا ن ف ولك

  :1ه العناصر تھدف إلى تحقیق ھدفین أساسین ھماالنھایة ھذ

  تحقیق رضا الزبون -

  .تخفض نسب العیوب في السلع والمنتجات -

  :التعلیم والتدریب -

  .الجدول التالي یوضح العناصر المشتركة إلدارة الجودة الشاملة

  العناصر المشتركة إلدارة الجودة الشاملة): 09(قمالجدول ر          

  الرواد    
  العناصر

د   وسيكر  جوران  دیمنغ معھ
ودة  الج

  الفیدرالي

وذج  نم
  أندرسون

ائز  ةج
الكوم  م

  بالدرج
  ×  ×  ×  ×    ×  القیادة

  ×  ×    ×  ×  ×  التحسین المستمر
یط  التخط

  تیجياالسترا
×  ×  ×  ×    ×  

د  ىالتأكی  عل
  الموارد البشریة

×  ×  ×  ×    ×  

  ×  ×  ×    ×    مقاییس األداء
ى  ز عل التركی

  الزبون
      ×  ×  ×  

، المؤتمر العلمي الدولي الثالث متمیز مدخل نحو أداء منظميإدارة الجودة الشاملة  ،الھادي اسصالح عب :المصدر

جامعة  قسم التسییر، كلیة الحقوق و العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، حول األداء التمیز للمنظمات والحكومات،

  .160ص ،2005مارس 9- 8ورقلة،

 

  

 

 
                                                

الشاملة وإمكانیات تطبیقھا في كلیات اإلدارة  انتظار الشمري و خالد بني حمدان، متطلبات إدارة الجودة - 1
واالقتصاد، المؤتمر الثاني حول ضمان الجودة وأثره في أداء الكلیات االقتصاد، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، 

  750، ص2003أكتوبر،  23-21، األردنجامعة الزرقاء األھلیة، 
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  :تتمثل في ما یلي ناصر إدارة الجودة الشاملةن عفا وبالتالي 

  .القیادة -

  .التحسین المستمر -

  .التركیز على الزبون -

  .التخطیط االستراتیجي -

  .التأكید من الموارد البشریة -

  .مقاییس األداء -

  :إدارة الجودة الشاملة )مرتكزات(أسس  -2

الیست مجرالجودة الشاملة  إدارة إن ة اتتبنر د فلسفة ومجموعة أفك ا المنظم ؤمھ ا، نأو ت ا بھ ھي  وإنم

ق  األفكارعبارة عن تجسید لھذه  ا لتحقی ي لھ ق الفعل ة والتطبی دافداخل المنظم ي تسعى  األھ االت  إلیھ

  :منھا أسسولكن ذلك یقوم على 

  .الجودة ھي تحقیق لرغبات المستھلك والزبون وتلبیة لتوقعاتھم -

  الزبون ھو الذي یحدد الجودة -

  ة مسؤولیة جمیع أفراد المنظمة وشاملة لجمیع أجزائھاالجود -

  بط وتكامل العملیاترات -

  لكل العملیاتتحسین المستمر ال -

  تحسین مستوى الجودة ھو ھدف المنظمة-

  الجودة مصدر للمیزة التنافسیة -

ادئإن ھذه األسس والمرتكزات یجب أن تتدعم بمجموعة من  ى المب ة للوصول إل ي تساعد المنظم  الت

  .1أفضل أداء ممكن ولتطبیق فلسفة إدارة الجودة الشاملة على أكمل وجھ

  :الجودة الشاملة ةإدار مبادئ -3

ادئكبیر  یكاد یكون ھناك إجماع د المب نظم الر على تحدی ا  شاملة،الجودة ال إدارةئیسیة ل ومنھ

  .2كیز على العمیل واحتیاجاتھعلى سبیل المثال  ضرورة التر

  :ة الجودة الشاملةارإد وفیما یلي مبادئ

 

 

                                                
  5حلیمي وھیبة وآخرون، مرجع سابق، ص - 1
    35ص مرجع سابق، د الدعجاني،یفھد بن ز - 2
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تھلكالتر-ا ى المس ز عل ق ر :كی تھلك وتحقی ى المس ز عل د التركی دف  اهضیع و الھ ھ ھ ة احتیاجات وتلبی

ا (KOTLER) كوتلرلذلك عرف  ،منظمة كانت أليئیسي الر ذي  یحمل لن ھ الشخص ال المستھلك بأن

ي  األشخاصر ثستھلك أكوأن الم ،لنامن واجبنا التعامل معھ بصورة مفیدة لھ وأن احتیاجاتھ و ة ف أھمی

  .1كذلك فھو غیر معتمد على المنظمة بل ھي معتمدة علیھ أي منظمة،

ا أن  ،في الفلسفة الناجحة للتسویق ھالتركیز علیالواجب  األساسيالمستھلك ھو المفتاح  التوجھ نحو كم

تھلك  ائن،المس ات الزب ات ورغب ة احتیاج ا لمعرف ة وقت تثمر المنظم ان تس ي ب ن یعن اء  وم م إرض المھ

  .2كي ال یتسربوا إلى منافسین آخرین الزبائن وخاصة في حاالت المنافسة،

ا حول المستھلكین  ةیجبر المنظم المستھلكینمحاولة الستیفاء لمتطلبات  إن را منتظم ر تفكی على التفكی

  .3قیقة حول احتیاجاتھم ورغباتھمدعلى المعلومات الوكیف نحصل 

ار ز باعتب ب الجودة  ویأتي ھذا التركی ل ھو مراق ا لفلسفة إدارة .األولأن العمی ل وفق والمقصود بالعمی

  :وھملجودة الشاملة نوعان من العمالء ا

  داخليالعمیل ال  العمیل الخارجي

ذی موھ امل نال ع ونیتع ي  م ة الت لعة أو الخدم الس

  .منظمةالم ینتجھا

  .الخدمة أي الذین یدفعون ثمن السلعة أو

والذین  واألقسام اإلداراتوھم العاملون في جمیع 

فكل  األعمالالنجاز  یتعاملون مع بعضھم البعض

اقسم داخل المنظمة ینظر  وأ إدارة ا  إلیھ ى أنھ عل

  .مورد وعمیل في نفس الوقت
ة عبد عبد الحمید  :المصدر وارد البشریة، المكتب ي دراسات وممارسات إدارة الم ة ف الفتاح المغربي، االتجاھات الحدیث

  401ص ،2009لنشر والتوزیع، مصر،العصریة ل

  

ى المخرجات :والنتائج معاوالنشاطات  التركیز على العملیات-ب ز عل ط   وھذا یعني تجاوز التركی فق

  .4سلیمة  وصحیحة  لیات السلیمة  والصحیحة تكفل لنا مخرجاتمالعواالھتمام  بالعملیات الن 

 

                                                
حمید عبد النبي الطائي وآخرون، إدارة الجودة الشاملة و االیزو، مؤسسة الورق للنشر والتوزیع، عمان، االردن،   - 1

   48، ص2003
اثر تطبیق الجودة الشاملة على األداء المؤسسي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة  شادي عطا محمد عایش، - 2

  30، ص2008ات العلیا، قسم إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمیة،غزة، فلسطین،الدراس
الحكمة وفلسفة دیمنج، الجمعیة و التقدم إدارة الجودة د ماسون ترجمة حسین عبد الواحد،روفوكرا لوید دوبینز وكلیر -3

  132ص ،1997العالمیة، ةالمصریة للنشر المعرفة والثقاف
في الشركة الجزائریة  الجودة الشاملة إدارة تطبیق قة بین الثقافة التنظیمیة والعال، راتب صویص وآخرون - 4

 ،األردن، األردنیةجامعة ال ،عمادة البحث العلمي، 38مجلد، 3العدد ،العمومیة للبترول، مجلة دراسات للعلوم اإلداریة
    385، ص2011 تموز
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ا  إنماو  األخطاءشاف فالمطلوب لیس اكت :قبل وقوعھا األخطاءمن ایة الوق-ج الوقایة منھا قبل وقوعھ

ق فرص و جماعات التحسین الالعمل  قدور فریو ھذا ما یتحقق من خالل تفعیل  مستمر من خالل خل

ر تشجع  التيو بیئة العمل المشاركة  ي التعبی ىعل رأي عل ك م أودون خوف  ال ق ذل ا یتحق ردد كم ن ت

اجعملیة  أثناءجات و قیاس جودة المنت ،ةخالل المتابعة المستمر ي ظل  اإلنت  و. الجودة الشاملة إدارةف

د  اء فرتع ویراألخط ة  للتط ة مواتی ن ص ذا م ین  ولھ ل الضرور و التحس ا قب ف عنھ ة الكش ي  محاول

  .1استفحالھا

رات  -د ة خب ریةشحن و تعبئ وارد البش اھیم  :الم رض المف ةتفت ة  اإلداری ریة إنالتقلیدی وارد البش  الم

ن  رادتتكون م ى  أف وى الحصول عل م س م و ال یھمھ ول لھ ن و .األجرةال عق يلك وم  ف  إدارةظل مفھ

د الطالجودة الشاملة  تم بیعتبر التعویض المالي ھو اح ي ی ودھمرق الت املین عن جھ ا تعویض الع و .ھ

دة یتم تعیینھم و استمرار أن األفرادالدراسات  أوضحتلقد  ة لع ي المنظم  األجر لوال یمث أسبابھم ف

ا سوى سبب د منھ األفراد ،واح اء و ا إنیحب  ف عروا بالثن ل جالیش ان مقاب ودھم و ھمتن ده ذھ ا یؤی ا م

ة  .الجودة الشاملة مدخل إدارة ن ناحی ات  أخرىو م دیھم معلوم املین ل ان الع رةف ر كبی ص واسعة  و ف

احیمكن من خالل حسن است ادة األرب الیف و  خدامھا تطویر العمل و زی یض التك أنھم إشعارو تخف  ھمب

  .2فر یق فائز أعضاءمن 

  :بیاناتعلى ال اعتمدااتخاذ القرارات  -ه

از ات  تمت قالمنظم ي تطب املة  الت ودة الش ان إدارة الج ة اقراراتھب ائق مبنی ى الحق اتو  عل  البیان

  .3ولیست مجرد تكھنات واجتھادات فردیة ،الصحیحة

ج إن ي نھ ي رؤ تبن ات یعط ي المعلوم وفرة ف ق ال ات لتحقی ع البیان ن جم رار ع ذ الق حة لمتخ ة واض ی

ھ،  ة ب روف المحیط الي  الظ اتوبالت ك البیان وء تل ي ض رار ف اذ الق ى اتخ اعده عل كل یس ذلك تش ، وب

  .4المعلومات أساسا مھما في فلسفة إدارة الجودة الشاملة

 

 

                                                
إمكانیة تطبیقھا على األجھزة األمنیة، رسالة ماجستیر غیر و إدارة الجودة الشاملةجبر بن حمود بن جبر النعیمي،  - 1

منشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، العربیة 
    41، ص2006السعودیة،

   18، ص2004، مصر، عبد الرحمان توفیق، المناھج التدریبیة المتكاملة، مركز الخبرات المھنیة لإلدارة -2
 ماجد بن غرم هللا الحقیب الغامدي، مالئمة الثقافة التنظیمیة السائدة في الكلیات التقنیة لتطبیق إدارة الجودة الشاملة - 3

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط، جامعة أم القرى، العربیة السعودیة، 
  58، ص2008

العلوم (على األداء التنظیمي، مجلة جامعة النجاح لألبحاث إدارة الجودة الشاملةتطبیق مفھوم ، أثر ي أبو زیادةزك - 4
  887، ص2011نابلس، فلسطین، ، 25، المجلة04، العدد)اإلنسانیة



 اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة                                  الفصل الثالث             

111 
 

  

ة -و یة التغذی ن :العكس ة م ا المنظم ات تحصل علیھ ي معلوم ن  ھ توى رضاھم ع ق بمس ا تتعل زبائنھ

م، ةأو الخدمالسلعة  دى  المقدمة لھ الي لمطالبھم وتوقعاتھم، إشباعھموم ن وبالت یلة كاشفة یمك فھي وس

ا، دى عمالئھ عھا ل ة لوض یم المنظم ا تقی ن خاللھ ي  م ا ف تخدم نتائجھ ة تس یلة فعال ا وس ا أنھ الكم   إدخ

  .1ة على السلع والخدماتالتحسینات المستمر

  .العكسیةیبین التغذیة  اتوضیحیشكال  يفیما یلونعرض 

  التغذیة العكسیة): 10( شكل رقمال                                 

  

  

  

  

  

  

  

ي  :المصدر ز ف ث حول الجودة والتمی ھوام جمعة، الجودة والعالقة مع الموردین والزبائن ،المؤتمر العلمي الدولي الثال

  .7ص ،2007ماي 8-7سكیكدة،55أوت20جامعة سییر،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم الت منظمات األعمال،

 

ة یعتبر :التحسین المستمر-ز ات الیومی ن العملی ي  التحسین المستمر جزءا م ع وحدات العمل ف ولجمی

ة تمر  المنظم ین المس لو التحس ي ظ املة  ف ودة الش میم إدارة الج ى تص یم عل درة التنظ ي ق ى ف یتجل

داعينظام  وتطبیق ق باستمرار رضا تام إب ن خالل السعي المتواصل للوصولیحق تفید م ى ا للمس  إل

  .2األداء األمثل

  
  
  
  

                                                
  160، مرجع سابق، ص)وجھة نظر(عمر وصفي عقیلي، مدخل إلى المنھجیة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة - 1
أمال محمود محمد أبو عامر، واقع الجودة اإلداریة في الجامعات الفلسطینیة من وجھة نظر اإلداریین وسبل  - 2

كلیة التربیة، قسم أصول التربیة، الجامعة اإلسالمیة  تطویره، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمادة الدراسات العلیا،
     50، ص2008غزة، فلسطین، 

قصاء رأي است
  مرتدة معلومات العمالء

 آراء إیجابیة
العمالء

 آراء سلبیة
العمالء

  استفادة من اآلراء في إعادة 
 الخدمة/السلعة تصمیم

استمراریة 
 الرضا

مستوى أعلى 
  من الرضا

القیمة التي 
یحصل علیھا 
  الزبون أكبر
 باستمرار

  خدمة /سلعة
 جدیدة أو معدلة
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ھو تحسین المنتجات والخدمات  منھ، فالغرض الجودة الشاملة إدارةالتحسین المستمر یشكل جوھر 

جوران على أن عملیة تحسین الجودة –كروسبى–دیمنج:ویتفق فالسفة الجودة الثالث، وتطویرھا

لب التحسین المستمر أن یكون التحسین رغبة صادقة ودائمة من قبل المنظمة ویتط ،عملیة غیر منتھیة

كما یتطلب التحسین المستمر  وإدارتھا نحو تحسین تدریجي في كل العملیات وعلى كل المستویات

  .1إكساب العاملین المھارات الالزمة وذلك من خالل قیام المنظمة بإعداد برامج تدریبیة للعاملین

 امن ھذ مبتغاةاختیار عملیة التحسین مع وضع أھداف  :ن المستمر الخطوات التالیةیتبع التحسیو 

تصمیم عملیة  البحث عن سبل تحسین العملیة، دراسة توثیق العملیة بوضعھا الحالي، التحسین،

تدریب المنفذین على  كافة المعنیین بھا، وإعالمتوثیق العملیة المحسنة  تنفیذ العملیة المحسنة، محسنة،

  .2غتھا الجدیدةیأداء العملیة المحسنة في ص

من  وقائمة وھظمة منلتحسین نھایة فھو مستمر طالما الللیس  :یلي ما التحسین المستمر مبادئومن 

جھود جمیع  إلىالتحسین  عملیةتحتاج  ،أال تتجزالتحسین عملیة شاملة الن الجودة  متطلبات وجودھا،

العمل الجماعي  لتحسین،لعدم وجود حاجة  ءد أخطایعني عدم وجو ال في المنظمة،من یعمل 

  .3لنا األولویةنافسین وتكون مق الباستغالل الوقت لكي نس الن التحسین مسؤولیة الجمیع، والمشاركة

  :إدارة الجودة الشاملةنظام  -4

ن أجل التحسین ان مھو نظا نظام إدارة الجودة الشاملة ال یضم كل عوامل التطویر م جع وفع

  .4للجودة بھدف اإلشباع التام لرغبات العمالء باالستغالل األمثل لإلمكانیات المتاحةالمستمر 

ن تعر امیمك ف نظ املة ی ودة الش ال إدارة الج د خ ل الم ھ تفاع ى أن الیب  تعل راد واألس ي األف وھ

  وھذا یعني إشراك ومساھمة العاملین كافة  لتحقیق جودة عالیة للمخرجات، والسیاسات واألجھزة،

ورة ة أو الخدمی وبص ات اإلنتاجی ي العملی ة ف ودة  ةفاعل تمر لج ین المس ى التحس ز عل ع التركی م

  .5المخرجات بھدف تحقیق الرضا لدى المستھلكین

  

  

  

                                                
،  أطروحة دكتوراه غیر رؤیة إسالمیة إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعلیمیة، محمد أشرف السعید أحمد - 1

    121، ص2005، التربیــة جامعة المنصورة كلیة ،قسم أصول التربیة منشورة، 
  71، ص2005القاھرة ، ،)دلیل عصري للجودة والتنافسیة(أحمد سید مصطفى، إدارة الجودة الشاملة واالیزو - 2
     377، ص1999، الدار الجامعیة، القاھرة،)مدخل النظم(سونیا محمد البكري، إدارة اإلنتاج والعملیات - 3

4 - Katsuyohi Ichihara,Maîtriser La Qualité,édition mare, nostrum,1996,p11 
ة السیاحیة، أمال حسن البرزنجي وآخرون، نحو تطبیق مبادي الجودة الشاملة للنھوض  بالمؤسسات التعلیمی -5

كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة الزر قاء  المؤتمر الثاني حول ضمان الجودة وإثره في أداء كلیات االقتصاد،
 695ص ،2003أكتوبر،23-21األھلیة، األردن،
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امی رف نظ املة ع ودة الش زو إدارة الج فة االی ي مواص دار 9000ف ییر 2000اص ام تس ھ نظ مح  بأن یس

  1.الجودة بداللة بتوجیھ ورقابة المنظمة

ین تتوقف على در إدارة الجودة الشاملةكفاءة نظام فعالیة و أن ھ،جة التناسق والتجانس ب ذلك  أجزائ وك

 على یتوقف  إدارة الجودة الشاملةأن فعالیة نظام  كما ،كل جزء في حد ذاتھ بین مكونات

ائ اییر الس د والمع دة مدى اتفاقھ مع معطیات البیئة التي ینطبق فیھا النظام وتوافقھ مع الظروف والقواع

  .2فیھا

  :3فھي إدارة الجودة الشاملةوأما أھم المظاھر أو النواحي األساسیة لنظام  

ذلك توصیف  - دوائر وك ف ال ة لمختل الل اللوحات التنظیمی ن خ ة م ل اإلداري للمنظم ف بالھیك التعری

  .الوظائف وتنظیم السلطات والمسؤولیات

ت - ي المن ل ف ةتعریف وتحدید متطلبات العمل وتوقعات العمی ا یعرف ) المواصفات(ج أو الخدم وھو م

  .بخطة الجودة

واد  - وردي الم تحكم بم دمات أو ال دمي الخ دیأو مق رالمتعھ وردین یعین الف ة الم ق قائم ن طری ن ع

  ).التحكم بالمواد الخام أو الخدمات المطلوبة( المصادق علیھا

  ).العمال لمواد،ا المعدات، التحكم بطرق العمل للمنتج،( التحكم في عملیات التصنیع  -

  .مراجعة وضبط قبولیة المنتج والخدمة المقدمة من خالل دراسة السوق ومتطلبات الزبائن -

  .والعمل على تفادیھا أو منعھا ووضع الحلول الوقائیة)عدم التطابق( التحكم بالمشاكل اإلنتاجیة -

  .والنشاطات األعمالتوثیق وتسجیل جمیع  -

  .الندوات والمؤتمرات ل الدوارات،تدریب اإلطار الوظیفي من خال -

  .التأكد من استمراریة النظام والمحافظة علیھ -

 .إدارة الجودة الشاملة والشكل التالي یوضح نظام

 

  

  

  

                                                
وم الھام یحیاوي، دور الجودة في تحسین أداء المؤسسات الصناعیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، قسم العل - 1

  69، ص2006-2005االقتصادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سطیف،
بومدین یوسف، دراسة اثر إدارة الجودة الشاملة على األداء الحالي للمؤسسات االقتصادیة، أطروحة دكتوراه غیر  - 2

 135، ص2006الجزائر،منشورة، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 
 39فتحي أحمد یحي العالم، مرجع سابق، ص - 3
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  نظام إدارة الجودة الشاملة): 11(شكل رقمال                      

   

   

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  من إعداد الباحث :المصدر

  

  

  
  

  الباحثمن إعداد : المصدر

  

  

  

 

 

 

 

  بيئة داخلية
 مدخالت 

  أھدف واستراتیجیات اإلدارة

  )اإلنتاجیة والتسویقیة والتمویلیة(سیاسات اإلدارة  -

  الھیكل التنظیمي -

ل اإلدارة - أھیلھم، (ھیك ھم، ت راد اإلدارة، خصائص أف

  )خبراتھم

ل - ة ھیك ارات، (العمال ائص، المھ داد، الخص اإلع

  )كفاءة األداء

  )ة والتسویقیةاإلنتاجی(طبیعة األنشطة  -

  طبیعة السوق وھیكل المنافسة -

  العمالء رغبات وتوقعات -

  التقنیات السائدة في األنشطة -

حجم وجودة  المالیة والمادیة، الموارد واإلمكانیات -

  المعلومات
  

  أنشطة وعمليات
  تحدید أھداف الجودة

یق  ودة،تنظیم وتنس یط الج تخط

ودة،  ھ الج ادة وتوجی ودة، قی الج

  قویم الجودةمتابعة وت

  .تأكید وتحسین الجودة

 

  خمرجات
ة  داف الجودة،سیاس أھ

ودة،  ط الج ودة، خط الج

رق اییر  ف الجودة،مع

ود رات  ،ةالج مؤش

  .الجودة

 
  بيئة   

 ةخارجي

  تغذية عكسية



 اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة                                  الفصل الثالث             

115 
 

 

  :إدارة الجودة الشاملةوأھداف أھمیة  : الثالثالمطلب 
  :أھمیة إدارة الجودة الشاملة  -1

ة  ة والخدمی ن الظواھر اإلنتاجی د م ي العدی دخل ف ا ت ى أنھ ترجع أھمیة إدارة الجودة الشاملة إل

ي  یر ف ا والس ویر أبعادھ ي تط انیة ف ات اإلنس داف المنظم ق أھ ى تحقی دف إل ي تھ بل الت ادین س می

  .1تحسینھا

  :تتمثل في أھمیة إدارة الجودة الشاملة إن

  وقرارات أسالیب مدونة بشكل إجراءات أو ظاما یتبعمنھج شامل للتغییر أبعد من كونھ ن ھاأن -

  سلوكیات أفرادھا اتجاه مفھوم الجودة رعلى تغییمن قبل أي منظمة یعني قابلیتھا  ھاااللتزام ب إن -

  أنشطتھا ككل متكامل  د تھتم بالزبائن فحسب وإنما تنظر إلىي أن المنظمة لم تعیعن ھاتطبیق إن -

  .2روح فریق العمل تنمیةو تنعكس على تحسین نوعیة العمل بین أفراد المنظمة اأھمیتھ إن -

دول  اإلداریةكونھا موضوعا یستحوذ على اھتمام مختلف المستویات  - ي ال ات الصناعیة ف في المنظم

ة وا ى حد سواء المتقدم ة عل كلنامی ة  وذل ن  سالحا االجودة باعتبارھألھمی ة م تنافسیا تضمن المنظم

  . حصة سوقیة أكبر ھاخالل

  سعیھا لتحقیق رضا الزبائن عن طریق التركیز على حاجاتھم ورغباتھم وأذواقھم وتحدد دور كل  -

  ین والتوزیع وخدماتفرد من مرحلة بحوث السوق مرورا بمرحلة التصمیم واإلنتاج والنقل والتخز

  .ما بعد البیع 

ة  - ق تنمی املین عن طری ارات العمل تطویر أداء جمیع الع ة مھ اعي وتنمی اوني الجم روح العمل التع

  .وكافة العاملین بالمنظمة الجماعي بھدف االستفادة من كافة الطاقات

ة ال - ع درج ا ورف ل وقوعھ اء قب ي األخط ة لتالف ة اإلجراءات الوقائی اذ كاف ي اتخ املین وف ي الع ة ف ثق

  .3مستوى الجودة التي حققتھا اإلدارة والعمل على تحسینھا بصفة مستمرة لتكون في موقعھا الحقیقي

  

  

  

                                                
رسالة ماجستیر غیر  على إدارة المرور مدینة الریاض، الجودة الشاملة إدارة عبد هللا الغزي، إمكانیة تطبیقبن فھد  -1

دیة، ولریاض، العربیة السعمنشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة،جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، ا
    17، ص2005

صالح الدین محمد األمین األمام، دور إدارة الجودة الشاملة في بناء المنصرف الریادي، ملتقي علمي الثاني حول  - 2
الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة و تكنولوجیات المعلومات، جامعة العلوم التطبیقیة، كلیة االقتصاد والعلوم 

  5، ص2006افریل،  27 -26ة، األردن، اإلداری
 67عادل حرحوش المفرجي واحمد على صالح، مرجع سابق، ص - 3
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  :أھداف إدارة الجودة الشاملة -2

ي یجب  الجودة الشاملة إلدارة ا والت ي تحقیقھ ة ف ي ترغب إدارة المنظم داف الت ن األھ عدد م

  .ألھداف في االتجاه الصحیح وتنفیذھا في الوقت المناسبھذه ا إدارة علیھا معرفة كیفیة

دافالمنظمة من خالل اعتمادھا وتطبیقھا لفلسفة إدارة الجودة الشاملة تسعى لتحقیق العدید من  إن  األھ

  :نذكر منھا

  .1)تحقیق رضا العمیل(تلبیة متطلبات الزبائن -

  .وفعالیات المنظمة الشامل لكل القطاعات والمستویاتضمان التحسین المتواصل  -

  .2تحسین سمعة المنظمة في نظر العمالء والعاملین -

  .3في المسائل المتعلقة بالجودةصرف واتخاذ القرارات للفرد وللفریق منح حق الت -

  .تخفیض عیوب اإلنتاج والجودة وزیادة رضا العمالء -

  .تحسین االتصال والتعاون بین وحدات المنظمة -

  .دراتھمقفع من مھارات العاملین واألداء والر في جودةث تغییر وحد -

  .بناء نظام متكامل للوقایة من الوقوع في أخطاء األداء -

  .إیجاد نظام شامل ومتكامل لألداء في المنظمة -

  .4بیئیة داخل المنظمة تشجع العاملین على تحمل المسؤولیة من أجل تحسین الجودة ظروفخلق  -

  .زیادة الفعالیة التنظیمیة -

  .زیادة اإلنتاجیة -

  .تخفیض تكالیف التشغیل -

  .بھ في الجودة والتمیز في تقدیم الخدمة ىتحقیق نموذج یحتذ-

  .5والتحسین المستمر زیادة االبتكارات ،الجودة یض تكالیففتخ ،انخفاض شكاوى المستھلكین -

  

  

                                                
1-Alain Astouric,Diriger les Hommes ou Manager en équipe,paris,1997,p30  

  156ص ،1997،، بیروتالنھضة العربیةمخل جدید لعالم جدید، دار  مد عبد المحسن، تقییم األداء،توفیق مح - 2
إدارة الجودة الشاملة، دار الفجر  فرانسیس ماھوني، كارل جي ثور، تر جمة عبد الحكم أحمد الخزامي، ثالثیة، - 3

  27، ص2000للنشر والتوزیع، القاھرة، 
 www.alwatanvoice.com 3ص إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة التعلیمیة، مسعد محمد زیاد، - 4

 11/09/2008: تاریخ االطالع
محمد بن عبد العزیز العمیرة، عالقة الجودة باألداء الوظیفي في القطاع الصحي، رسالة ماجیستیر غیر منشورة،  -5

، 2003ودیة، قسم العلوم اإلداریة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، العربیة السع كلیة الدراسات العلیا،
   42ص
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  .إدارة الجودة الشاملة تطبیقاآلثار التي یحدثھا الجدول التالي یوضح 

  اآلثار التي یحدثھا تطبیق إدارة الجودة الشاملة): 10(الجدول رقم            

  قبعد التطبی  قبل التطبیق  زعناصر التمیی

  نحو الزبون  الخدمة النھائیة/اإلنتاج نحو  التوجھ

 األولىالخدمة والكلفة بالدرجة   الخدمة والكلفة بالدرجة الثانیة  االولویات

  وبالتساوي

  األجلطویلة   جلاألقصیرة   القرارات

  ثمما سیحدالوقایة   ثما یحدمعالجة   على التأكید

  في النظام  في العملیات  األخطاء

  على كل فرد  تقع على عاتق سیطرة النوعیة  المسؤولیة

  فرق العمل  عن طریق المدراء  حل المشكلة

  الشراكة/كلفة دورة الحیاة  السعر  المشتریات/التدبیر

تسھیل  التدریب، التفویض،  الرقابة ،فظی، التوالتخطیط  دور المدراء

  المھمة
در وري و :المص وض الترت د ع ادیر محم الي  أغ یم الع ات التعل ي مؤسس املة ف ودة الش ان، إدارة الج ات جویح عرف

  .41ص  ،2006عمان، االردن،  سیرة للنشر والتوزیع والطباعة،مدار ال والمكتبات ومراكز المعلومات،

  

  9000ومواصفة االیزو رة الجودة الشاملةإدا تطبیق :الثاني بحثالم
  تطبیق إدارة الجودة الشاملة: المطلب األول

  :یمر تطبیق إدارة الجودة الشاملة بالمراحل التالیة :إدارة الجودة الشاملةاحل تطبیق مر -1

ة  -ا داد مرحل فریةا(اإلع ن  ):لص ي م موھ ا أھ ق وفیھ ل التطبی زمھم  مراح دیرین ع رر الم ى یق عل

ى ومن خاللھا  ،إدارة الجودة الشاملةمن مزایا  االستفادة دریبا یستھدف ؤھیتلق دیرین ت  إكسابھمالء الم

 وقد سمیت  .1أن یتم التدریب خارج المنظمة األفضلومن  ،وعدم الخوف من التغییر ،الثقة بالنفس

ذیی تضم تسبق بالفعل مرحلة البناء والتي ألنھابالمرحلة الصفریة  دیرین التنفی یالرئ نالم ة  نیس بالمنظم

دیرین یقوم دادن ووبمساعدة المدرب المحترف، وفي ھذه المرحلة نجد الم ة صیاغة رؤ بإع ة المنظم ی

   .بالمنظمة اإلستراتیجیةالخطة شكل مباشر بالسیاسة التي تدعم  وإعداد ھاأھداف عووض

                                                
  03/01/2009:تاریخ االطالع  www.edara.com إدارة الجودة الشاملة، جوزیف جابلونسكي، -1



 اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة                                  الفصل الثالث             

118 
 

 

ي المر االلتزام بتوتنتھ فریة ب ة الص وارحل یص الم تخطط تطخص روریة ل ودة إدارة ق بید الض الج

  .الشاملة

دى الحاجة للتحسین  د م داف وتحدی رات ووضع األھ ة ونشر الخب ادل المعرف و ھي مرحلة یتم فیھا تب

  .1وإجراء المراجعة وتجارب المنظمات األخرى

د الھ: حلة التخطیطمر -ب ة یوفیھا یتم وضع الخطط التفصیلیة للتنفیذ وتحدی وارد الالزم دائم والم كل ال

ا یتم اختیارحیث  لتطبیق النظام، ي م امج  :یل ادي لبرن ق القی ررین،مال الجودة، إدارةالفری  .المشرفین ق

  .ع أعضاء الفریقیالموافقة علیھا من جم دالخطة بعویتم التصدیق على ھذه 

  :2يفیما یلویمكن تلخیص خطوات ھذه المرحلة 

  .المجلس االستشاري ءاختیار أعضا -

  .الجودة الشاملة إلدارةاختیار منسق  -

  .إدارة الجودة الشاملةضاء المجلس االستشاري ومنسق عتدریب كل أ -

  .إدارة الجودة الشاملةضاء المجلس عأل األولاالجتماع  -

  .مسودة خطة التطبیق إعداد -

  .الموارد الالزمة لذلك وتخصیصتطبیق  ةعلى خطالموافقة  -

  .ةموالعملیات الھا األھدافتحدید  -

  .والعملیات األھداف اختیار -

  .اختیار المجلس االستشاري الستراتیجیة التطبیق -

ة التق -ج دعم مراحل  :یمیمرحل ات ل ادل المعلوم ة تب ذه المرحل ي ھ تم ف دادی ذ، اإلع  والتخطیط والتنفی

ى  وإجراءیم واستقصاء یقعلى أعمال المسح المیداني والت ھذه المرحلة وتشمل ابالت الشخصیة عل المق

ع الم ى جمی ة وعل توى المنظم تویات،مس ال ع س ىفض رد یالتق ل ات الف یح انطباع ذاتي لتوض یم ال

  یم یعملیة التق تبدأ وغالبا ما .3االیجابیة وأوجھ القصور في المنظمة األوجھوالمجموعة في تفضیل 

 

 

  
                                                

في مؤسسات التعلیم العالي،المجلة العربیة لضمان جودة  إدارة الجودة الشاملةخالد احمد الصرایرة ولیلي العساف،  - 1
  20ص ،2008من،الی المجلد األول، العدد األول، التعلیم الجامعي،

 في منظمات اإلنتاج،9000فلسفة إدارة الجودة الشاملة المناخ الخصب لتطبیق سلسلة االیزو سامي ذیاب العزیزي، -2
  لیبیا، سات العلیا والبحوث االقتصادیة،امجلة تصدر عن أكادیمیة الدر ،8العدد سات العلیا،امجلة الدر

  87ه، ص1428
 60سابق، ص، مرجع فھد بن عبد هللا الغزي  - 3
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ق علیھا تھیئة  اإلجابةیمكن في ضوء ببعض التساؤالت المھمة والتي  ي تطبی األرضیة المناسبة للبدء ف

  .1لشاملةالجودة ا إدارة

 لتطور العموفیھا یتم مراجعة أعمال فریق العمل وتفعیل دوره ومناقشة  ):التنفیذ(حلة التطبیقرم -د

  .2من خالل اللقاءات الدوریة

  :3يفیما یلتتلخص مالمح مرحلة التطبیق 

  .على عملیة التطبیق اإلداري اإلشرافتحدید ھیكل  -

  .تطبیق إدارة الجودة الشاملة للمشاركین في والمكافآتتحدید نظام الحوافز  -

  .تكوین فرق التحسین -

  .التدریب على مھارات فرق العمل -

  .التطبیق على مشروعات تحسین تجریبیة -

  .استخدام نتائج التحسین وتطبیقھا -

  .التوسع في التطبیق على مستوى المنظمة -

رات استثماروفي ھذه المرحلة یتم  :الخبراتمرحلة تبادل ونشر  -ه ا  الخب تم تحقیقھ ي ی والنجاحات الت

  :فیھا وفي ھذه المرحلة یتم .4في تطبیق إدارة الجودة الشاملة

ي  - ن عمالء وموردین للمشاركة ف ا م املین معھ ع المتع دعوة جمیع وحدات المنظمة وفروعھا وجمی

 .علیھم من وراء المشاركة عملیة التحسین واقتناعھم بالمزایا التي تعود

ل الوح - ا ك تم فیھ املةی ودة الش ائج إدارة الج تمر، دات بنت ین المس ة التحس س  وعملی وم مجل ث یق حی

  .إلیھابھذه الدعوة ویتولى الرؤساء شرح النتائج المتوصل  اإلدارة

ذه  اإلدارةالموردین لحضور جلسات مجلس  إلىیتم توجیھ الدعوة  - م تنفی ا ت دھم لم ى تأیی للحصول عل

  .5یتحقق بدونھمباعتبار أن نجاح الجودة الشاملة ال 

 .احل تطبیق إدارة الجودة الشاملةمرلخص والشكل التالي ی

 

  

  
                                                

  37، مرجع سابق، صعرفات جویحان وأغادیر محمد عوض الترتوري  -1
  247،ص 1999موسى اللوزي، التطویر التنظیمي أساسیات ومفاھیم، دار وائل للنشر والطباعة،عمان، األردن، - 2
التشیید، أیترك  في شركات ومشروعات إدارة الجودة الشاملةعبد الفتاح محمود سلیمان، الدلیل العلمي لتطبیق  - 3

  25، ص2000للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، 
  38فھد بن زید الدعجاني، مرجع سابق، ص - 4
  18عبد الرحمان توفیق، المناھج التدریبیة المتكاملة، مرجع سابق، ص - 5
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  مراحل تطبیق إدارة الجودة الشاملة ):12(الشكل رقم                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

سائدة في الكلیات التقنیة لتطبیق إدارة الجودة الغامدي، مالئمة الثقافة التنظیمیة ال ماجد بن غرم هللا الحقیب :المصدر

العربیة  القرى، أم، كلیة التربیة، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط،جامعة جستیر غیر منشورةرسالة ما ،الشاملة

  63ص ،2008،السعودیة 

  

  

  

  :ألولىمرحلة اال
  اإلعداد

  :مرحلة الثانیةال
  التخطیط

  :ثالثةلمرحلة اال
  التقییــم

  :مرحلة الرابعةال
  التنفــیذ

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

 وفرق   تشكیل المجلس االستشاري
 العمل

 توفیر الخدمات المعلوماتیة الداعمة  
  

 التقویم الذاتي. 
  المسح الشامل للمستفیدین 
 إرجاع األثر التدریبي  

  تحدید المدربین الداخلیین 
  تدریب فرق العمل 
 األدوات المساعدة 

  في عملیات التحسین    

  :مرحلة الخامسةال
  تبادل ونشر الخبرات

  دعوة األجزاء واألقسام
  خرىاأل

 إشراك األجزاء في التحسین 
  وضح نموذج ناجح لإلقتداء

  واالسترشاد
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  :إدارة الجودة الشاملة طبیقت تطلباتم -2

قلطلبات ذیستلزم بعض المت تطبیق إدارة الجودة الشاملة إن ة التطبی دأن تكون  ال ك أن عملی ب

ا ة كم ة ومنظم وف مخطط ب ت ا ریج ة لنجاحھ ة الالزم ة التحتی ة األرض  .البنی داد وتھیئ تم إع ا ی فكم

  .1إدارة الجودة الشاملةللزراعة البد إعداد وتھیئة المنظمة لتكون صالحة لتطبیق 

  :فیما یلي المتطلبات الرئیسیة المطلوبة للتطبیق 

ةتأیی -ا ا :د ودعم اإلدارة العلیا بالمنظم د إلدارة العلی ر دعم و تأیی م العوامل یعتب ن أھ ي تضمن  م الت

ةذو ة الجودة،التطبیق الناجح إلدار ھ توجد عالق ى أساس أن ك عل ا  ل ي تحققھ ین االنجازات الت ة ب كامل

دخل إد ق م ارة الجودة الشاملة المنظمات وبین مدى فھم ودعم ومؤازرة وتأیید اإلدارة العلیا فیھا لتطبی

  .ه المنظماتذفي ھ

دخل  ق م وب لضمان نجاح تطبی د المطل دعم والتأیی دیم ال ات تق ا بالمنظم ى عاتق اإلدارة العلی ویقع عل

املین  ل الع ام ك دخل أم ذا الم ق ھ ن تطبی الن ع ق اإلع ن طری ك ع ا وذل املة فیھ ودة الش إدارة الج

ة، تویات اإلداری ئولیا بالمس لطات والمس د الس الزم،وتحدی یق ال اد التنس ات  ت وإیج ص اإلمكانی وتخص

  .2الالزمة لضمان نجاح ھذا التطبیق من موارد بشریة ومالیة
 ،الشاملة إدارة الجودةفالعمل الجماعي أحد متطلبات نجاح  :العمل الجماعي بروح الفریق الواحد -ب

ق ھدف مش وھو وسیلة ھامة الندماج العاملین، اون لتحقی ى التع م عل اعي  ترك،ودافع لھ وللعمل الجم

رارا :وفرق العمل تحقق فوائد عدیدة منھا ة الق ا، تزیادة اإلنتاج، زیادة فعالی اء بنوعیتھ إشباع  واالرتق

  ولذا فان التعاون في العمل الجماعي  .احتیاجات العاملین ورفع روحھم المعنویة

ى تحسین  ھار یتیساعد على التغلب على المشكالت التي تواجھ التطویر و تحول دون استمر ؤدي إل وی

   .3األداء والرفع من مستواه

  

  

  

  

  

  
                                                

  50مرجع سابق، ص فیصل بن محمد عمر الطس، - 1
 112ص ،2009، مصر،للبحوث والتدریب واالستشارات ةاراإلد ، دارإدارة الجودة الشاملةاحمد محمد غنیم ،  - 2
عادل بن مشعل بن عزیز أل ھادي الغامدي، أھمیة معاییر الجودة الشاملة لمعلمي التربیة اإلسالمیة في المرحلة  - 3

عة االبتدائیة من وجھة نظر المختصین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم المناھج وطرق التدریس، جام
  101، ص2009أم القرى، العربیة السعودیة، 
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  :بالمنظمة رد البشریةالمولاإلدارة الفعالة  -ج

دخل  المورد البشري الفعال ھو إن ي الستمرار نجاح  م  األمر إدارة الجودة الشاملةخیر ضمان حقیق

ن خالل  ةال اإلدارةالذي یستوجب أن یكون محل عنایة واھتمام ویتم ذلك م واحي فعال ع الن ي جمی ھ ف  ل

 وبرامج  ،األداءوتقییم  وشغل الوظائف، ابتداء من وضع نظام االختیار والتعیین، الخاصة بھ

دریب، لوب الت تمر، وأس ز المس ة اإلدارة التحفی ل ذاتی رق العم اء ف اون  ،وبن اركة والتع اء بالمش وانتھ

   .1روإظھار المشاكل وتقدیم الحلول لتحقیق التحسین المستم

ھ یجب  :التعلیم والتدریب المستمر -د حتى یتم تطبیق مفھوم إدارة الجودة الشاملة بالشكل الصحیح فان

لیم  ى أساس س وم عل ن أن یق ى یمك د حت وم الجدی ذا المفھ تدریب وتعلیم المشاركین بأسالیب وأدوات ھ

ھ ن تطبیق ة م ائج المرغوب ى النت ؤدي إل الي ی لب وبالت امج.وص ذا البرن ق ھ ث أن تطبی ي  حی دون وع ب

ذرأوفھم لمبادئھ و ى الفشل ال رامج  ،عیمتطلباتھ قد یؤدي إل ق ب ھ عن طری ن تحقیق الوعي الكامل یمك ف

ة، دریب الفعال ة  الت ارات الالزم الیبھا والمھ ا وأس ودة وأدواتھ ة الج اول أھمی ب أن یتن دریب یج والت

  .2القیادة الفعالة مبادئوأسالیب حل المشكالت ووضع القرارات و 

ل  إدارة الجودة الشاملةإن الھدف األساسي من تطبیق منھجیة  :ركیز على العمیلالت -ه ھو رضا العمی

ب أساسي وإسعاده، ل مطل ك .وبالتالي فان اقتناع اإلدارة والعاملین بالتوجھ نحو العمی ى ذل باإلضافة إل

ن نظ ل م اتھم وان تفع الء واحتیاج ن العم رة ع ات كبی دة بیان وفر قاع ى اإلدارة أن ت ة فعل ام التغذی

ة للجودة .3العكسیة د  )iso 9000:2000(لقد أكدت المواصفة الدولی ل ھو اح داف األأن رضا العمی ھ

یالر رئیس دائم بالض ل ال رتبط  رضا العمی ودة، وی ام إدارة الج ة،ة لنظ ز المنظم اح وتمی ذا  ورة بنج وھ

  بمتطلبات ن أن یستمر لفترة طویلة من الزمن مادامت المنظمة تفي  كیم الرضا الدائم

ھ ى أكمل وج ل عل ات العمی دأ  . وتوقع ي تب ي الت ر نجاحا فھ املة األكث رامج إدارة الجودة الش ر ب وتعتب

      .4بتحدید الجودة من منظور الزبون

  

  

  

                                  
                                                

فرید عبد الفتاح زین الدین، المنھج العلمي لتطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربیة، القاھرة، مصر،  - 1
  194، ص1996

  63ص مرجع سابق، فت محمد محمد راضي،میر - 2
       205ص ،2006األردن،  عمان، ،، دار وائل للنشر)قاتمفاھیم وتطبی(ة الشاملةة الجودمحفوظ أحمد جودة، إدار - 3
في المستشفیات األردنیة، مجلة البصائر،  إدارة الجودة الشاملةفالح عبد القادر الحوري، تشخیص واقع تطبیق  - 4

  152، ص2008آذار، جامعة البتراء، األردن،  المجلد الثاني عشر، العدد األول،
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ة -و اس أداء الجودة واإلنتاجی ةإن  :قی ودة واإلنتاجی اس أداء الج ل  قی دیمث ات أح ق إدارة  متطلب تطبی

ا ى أسالیب إحصائیة مناسبة ق ي عل ا یستلزم وجود نظام مبن ى الجودة الشاملة، وھو م اس الدرة عل قی

   .1الدقیق، وتحدید االنحرافات السلبیة في األداء ثم العمل على عالجھا بشكل فوري
ال  :إنشاء نظام معلومات الجودة الشاملة -ز ق والنجاح الفع ى تطبی ي تساعد عل م العوامل الت ن أھ م

 إدارة الجودة  مبادئلمدخل إدارة لجودة الشاملة وجود نظام معلومات مترابط وشامل خاصة أن أحد 

ة  ي التغذی ام ف د تم ات یفی ال للمعلوم ان وجود نظام فع ذلك  ف ل ل ى رضا العمی ز عل الشاملة ھو التركی

  .العكسیة الواردة من العمیل

د  ي تحدی ات ھو األساس ف ادئوان نظام المعلوم ز  مب ة ككل و التركی ألداء والعمل وللمنظم اس ل القی

د ل ال لة العم ة سلس ل ومعرف ى رضا العمی ن  اخلي،عل ا إال ع بیل إلیھ ودة ال س تمر للج ین المس والتحس

وافر ا ق ت ر طری ا عب ا وتبادلھ ات وتحلیلھ ع لمعلوم ة لرف ات أداة فعال یر المعلوم بح تفس ة لیص المنظم

  .2مستویات الجودة عن طریق نشر المعرفة بین جمیع العاملین

ي-ح اخ التنظیم لیم یح :المن م الس ي المالئ اخ التنظیم وفیر المن ق إن ت املةق ودة الش ا  إدارة الج نجاح

ا، ن ش ملحوظ اخ م ذا المن ف أإذ أن ھ ي مختل املین وف ة الع داد وتھیئ ة بإع ادة المنظم ن قی نھ أن یمك

ى تنشیط إدارة الجودة الشاملةمستویاتھم إعدادا نفسیا لقبول وتبني مفاھیم  ذا االتجاه یساعد عل ،إذ أن ھ

ي  ر ویساھم ف ة األداء ویقلل من مقاومة التغیی د الفكری املین ویرسي القواع ین الع ة الجودة ب زرع ثقاف

املین  افي للع اء الفكري والثق ن البن ة م ق حصیلة واعی التي تساھم في تعزیز إمكانیة تطبیق الجودة وف

  .3في المنظمة

تعانة ب -ط اریینااالس ات  :الستش ارین ومنظم ن مستش ة م الخبرات الخارجی تعانة ب ن االس دف م الھ

ق د تطبی ة عن ي  مختص اعدتھا ف ة ومس رة المنظم دعیم خب و ت امج ھ أ ل احالبرن ي ستنش اكل الت لمش

      .4احل األولىوخاصة في المر

  

  

  

  
                                                

  114ص ق،مرجع ساب احمد محمد غنیم، - 1
صالح صالح درویش معمار، مدى تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التدریب التربوي، أطروحة دكتوراه غیر  - 2

منشورة، جامعة كولمبوس األمریكیة، كلیة إدارة األعمال، إدارة تنمیة موارد البشریة، المدینة المنورة، العربیة 
  98، ص2006السعودیة، 

  233ص مرجع سابق، ،الجودة وخدمة العمالءإدارة خضیر كاظم حمود،  - 3
 39شادي عطا محمد عایش، مرجع سابق، ص - 4
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  :إدارة الجودة الشاملةض تحقیق المعوقات التي تعتر -3

ا ھناك  ي توجھھ ات ف ن المنظم ر م  قتطبی نحوالكثیر من العوائق التي تحول دون نجاح الكثی

ات  ،للجودة من أسباب الفشل نقص النظرة الشمولیةیث نجد ح.إدارة الجودة الشاملة ن التوجھ الكثیر م ف

د د واح الل بع ن خ ل م ودة تتعام ق الج و تطبی ض  نح ال بع بیل المث ى س رض للفشل وعل الي تتع وبالت

ة الرقاب اإلحصائیة كاألدواتالجودة  أدواتأھمیة استخدام  إلىالمنظمات تنوه  ي عملی ا تنشر ة ف ولكنھ

 وقد تشھد ھذه المنظمات  في جزء ضیق من المنظمة كالقسم الصناعي مثال،استخدامھا 

  .1في كافة أقسام المنظمة األدواتوذلك لعدم نشر ھذه  بعض التحسین ولكن ھذا النجاح یبقى محدود

  :2في معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملةأھم  إیجازیمكن 

  .العدم توفر الكفاءات البشریة المؤھلة في ھذا المج -

  .تخصص مبالغ غیر كافیة ألجل تطبیق إدارة الجودة الشاملة - 

  .حاجتھم للتدریب مبعض العاملین بعد ىلد ئاالعتماد الخاط -

  .إتباع األسلوب الدیكتاتوري أو االتوقراطي في اإلدارة وتشدد المدیرین في تفویض صالحیاتھم -

تھم المق - املین بسبب طبیع دى بعض الع أثیرات مقاومة التغییر ل ن ت ر أو بسبب الخوف م ة للتغیی اوم

  .التغییر أو غیر ذلك من األسباب

  .عدم وجود نظام فعال لالتصاالت والتغذیة العكسیة -

  .توقع النتائج السریعة للفوائد التي یمكن أن تجنیھا المنظمة من جراء تطبیق إدارة الجودة الشاملة -

  .فریق العمل أو بین فرق العمل ببعضھا عدم وجود االنسجام والتناغم سواء بین أعضاء -

  .التأخر في إیصال المعلومات عن االنجازات التي یحققھا العاملون والفرق في الوقت المناسب -

  .الفشل في تقدیم الحوافز الكافیة وتقدیر االنجازات -

  .االفتقار إلى التدریب الجید والكافي لفرق تحسین الجودة الشاملة -

  .نات المادیة وبالتالي عجز برامج التدریب على القیام بواجبھاعدم توفر اإلمكا -

  .دارة الجودة الشاملةاالفتقار لبرامج ترویج فعال إل -

  

  
                                                

في المستشفیات وزارة الصحة  الجودة الشاملة سعدي محمد الكحلوت، العوامل المؤثرة على استمراریة أنشطة -1
كلیة، قسم إدارة األعمال، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة،عمادة الدراسات ال ،الفلسطینیة في قطاع غزة

  .91، ص2004جامعة غزة، فلسطین،
لتحسین أداء كلیة خدمة المجتمع والتعلیم  ة الجودة الشاملةراخالد بن جمیل مصطفى زقزوق، تطبیق مبادي إد - 2

ة أم المستمر بجامعة أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط، جامع
  33، ص2008القرى، العربیة السعودیة، 
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  :إدارة الجودة الشاملةاألخطاء الشائعة في تطبیق  -4

ق بالر ي استطاعت تطبی ا   إدارة الجودة الشاملةغم من النجاح الذي حققتھ المنظمات الت تطبیق

لة أخرالأننا نجد على  إال ت جوائز عالمیة،قاستح يلابالتسلیما و ك محاوالت فاش ن ذل ى نحو نقیض م

 األخطاء عند التطبیق من  دجع ھذا الفشل لوقوع تلك المنظمات في عدویر ھذا التطبیق،

ق .احل ھذا التطبیق حلة من مرفي أي  مر د التطبی د یتروأن أي فشل عن ر مرة ق دم التفكی ھ ع ب علی ت

  .1أخرى في األخذ بھذا المدخل

  :2یلي ما إدارة الجودة الشاملة األخطاء الشائعة في تطبیق منھجیةومن 

ى تظھر  إدارة الجودة الشاملةیتطلب مدخل  :تعمل المنظمة لتحقیق نتائج سریعة - بعضا من الوقت حت

  .نتائج ملموسة منھ في التطبیق العلمي

ات الصناعیة إدارة الجودة الشاملةنجاح  إن :األخرىلمحاكاة لتجارب المنظمات التقلید وا -  في المنظم

ةیعني بالضرورة  ال ضمن بلدان صناعیة متقدمة، ع  إمكانی ي جمی ھ بنجاح ف دان،تطبیق ة  البل وفر فثم ت

  .القصیر األمدفي  األقلومتطلبات قد یصعب توفیرھا على  طشرو

ل تھ - ماتخاذ قرار التطبیق قب ة المالئ اخ المنظم ة من ات :یئ ن المنظم دد م ن خالل دراسات سابقة لع م

د ،إدارة الجودة الشاملةالتي فشلت في تطبیق مدخل  ك  تأك ھ یرجع سبب ذل ىبأن ي  إل ة التسرع ف عملی

ع  اتخاذ قرار التنفیذ قبل توفیر المتطلبات الكافیة لنجاحھ، ق م ة تتواف ة تنظیمی ق ثقاف ي تتضمن خل والت

  .متطلباتھ

افي  - دیر الك دم التق ةع وارد البشریة ألھمی ن :الم اءم ؤدي  األخط ي ت ىالت ة  إل اح عملی إدارة فشل نج

املة ودة الش ریة الج الموارد البش ام ب دم االھتم و ع الموارد  ھ ة ب رىمقارن ة  األخ ا المنظم ي تمتلكھ الت

دخل  ،التكنولوجیا لھذه المنظمات والسیما ي م ا ف ة ودور التكنولوجی رغم أھمی  دارة الجودة الشاملةإوب

  .أن دور الموارد البشریة یضیف الكثیر من األھمیة على أھمیة التكنولوجیا إال

  

  

  

  

  

                                                
فرید عبد الفتاح زین الدین، المنھج العلمي لتطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربیة، مرجع سابق،  - 1

  85ص
باسل فارس قندیل، أثر تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة على السیاسات التنافسیة في المنشات الصناعیة، رسالة  - 2

  41ص  ،2008ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، 
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ع  إتباع أنظمة - دخل :إدارة الجودة الشاملةوسیاسات ال تتالءم م ذ م ات لتنفی اك متطلب إدارة الجودة ھن

ا الشاملة ة وم ق تت من بینھا ضرورة التخلي عن سیاسة التعویض التقلیدی ة تخل ن حوافز فردی ضمنھ م

ائمین  إلىولیس الجماعات وعدم االلتجاء  األفرادالتنافس بین  ي تشغل الق یم الت اطرق التقی ب  بھ بجوان

ق  كل ذلك ال والنظم الروتینیة القدیمة، اإلجراءاتكذلك  واالبتكار، اإلبداعبعیدة عن  ع تطبی یتماشى م

  .إدارة الجودة الشاملة

ن  ةتعتبر عملی:ومات عن االنجازات المحققةالفشل في توفیر معل - اس م ورالقی ة  األم ي عملی ة ف الھام

ي المستقبل ھالتفكیر بتحسینومن ثم  ،الحالي األداءفمن خاللھا یمكن تحدید  ،لألداءالتحسین المستمر   ف

  ومن جانب أخرفان توفیر المعلومات عن حجم االنجاز المحقق ووضعھا جانب، ھذا من

املین  ام الع ة،أم اعد كاف ة یس زام بالخط ن االلت د م ق المزی ي تحقی ك ق ذ ذل ة لتنفی ودة  الالزم إدارة الج

دفعھم  أیدیھممن عمل  ألنھحققوه  اعتزاز العاملین بما إلىوھذا یؤدي بدوره  ،الشاملة ىمما ی د إل  المزی

  .التحسین المستمر إلى ویدفعھما من الحماس والدافعیة

ام بالمستھلكین والموردین :ن والموردینلمستھلكیباالكافي  لعدم االتصا - ر االھتم ن أساسیات  یعتب م

دخل  املةم ودة الش الل ا ،إدارة الج ن خ ات الفم د احتیاج ن تحدی اش یمك اركة والنق االت والمش تص

الي  تھلكین وبالت ات المس اءورغب ا، اإلیف وف بھ ك س تھلكی الن ذل عر المس ن  نیش ل ع ا الكام بالرض

  . المنظمة ومنتجاتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة                                  الفصل الثالث             

127 
 

  

  9000الیزو امواصفة  و إدارة الجودة الشاملة: نيالثاالمطلب 
ة          الميللتطابق ال األسستضع المواصفات القیاسیة العالمی ات ع ى المنظم ث یجب عل ي، حی  الت

  .و منتجاتھا مع المواصفات السائدة أعمالھاتتوافق  نأالعالمیة  األسواقتتوقع المنافسة في 

زو  أطلقستوى العالمي مقاییس لقیاس الجودة ت على الموقد ظھر  ،9000علیھا سلسلة مواصفات االی

ا العمال، وإرشادومتطلبات العمل لتوجیھ  سمیةعلى العملیات الرالتأكید تتضمن ھذه السلسلة  ن   كم یمك

  .ظمات بالمواصفات المطلوبةمنللحكم على مدى التزام ال ااالعتماد علیھ

ي نمط اإلدارة ب االھتمام الكبیر جان إلى الم تطور ف ة شھد الع االحدیث ة بم یضمن  المواصفات العالمی

ذمر األ طلوبة للزبون،مالمطابقة ال تحقیق أعلى درجات د الم يال ة في اصفاتووح الم  الوطنی دول الع

ر ة للخ اییر  كاف لة المع ا سلس ق علیھ ودة أطل مان الج ھادة لض دة ذات ش ة موح فة عالمی وج بمواص

ة ا و ،)iso 9000(الدولی رطا مھم بحت ش فات أص ذه المواص اري فھ ادل التج ات التب ي عملی یا ف أساس

 .1ملة من ضرورات إبرام العقود التجاریة بین المنظمات في كافة دول العاالدولي وضرور

  :9000نظام جودة االیزو-1 

اییر ھ):iso 9000(9000ایزو   ن المع ن و مصطلح عام لسلسلة م م وضعھا م ي ت الت

  ھي الحروف األولى المشكلة  ISOفاالیزو ولیة للمواصفات القیاسیةة الدئقبل الھی

International Standardization Organization  ى ا عل لتحدید أنظمة الجودة التي ینبغي تطبیقھ

زو  ت مواصفة االی د نال ة وق ة المختلف ات الصناعیة والخدمی ام  9000القطاع دورھا ع ذ ص  1987من

  .2ة مواصفة قیاسیة دولیة من قبلاھتماما بالغا لم تنلھ أی

زو ات  9000االی ین عالق دف تحس زو بھ عتھا االی ي وض ة الت اییس الدولی ن المق لة م ن سلس ارة ع عب

زو.دة بین البائع وصاحب المصنع والعمیلوالج وي االی ي تشمل  9000وتحت اییس الجودة والت ى مق عل

ز.كل النواحي في أعمال المنظمة ات االی رتبط معظم عالم ذا وت ن الصعب ھ بعض فم ع بعضھا ال و م

  .3التأثیر على عنصر واحد بدون التعامل مع العناصر األخرى المرتبطة بھ

  

  

                                                
 ،الجودة الشاملة ومواصفات االیزو في تحقیق المیزة التنافسیة لمنظمات األعمال أمیرة محمد النعمة، أثر تطبیق - 1

معرفة وتكنولوجیات المعلومات، جامعة العلوم التطبیقیة، كلیة ملتقى العلمي الثاني حول الجودة الشاملة في ظل إدارة ال
  12، ص2006أفر یل،  27- 26االقتصاد والعلوم اإلداریة، األردن، 

لینا احمد عبد الرحمان، تحسین جودة الخدمة التعلیمیة لرفع فعالیة التعلیم المھني التجاري، رسالة ماجستیر غیر  -2
 9، ص2009رة األعمال، جامعة تشرین، سوریا،منشورة، كلیة االقتصاد، قسم إدا

الجودة الشاملة وأنظمتھا في نجاح المنظمة والمنتج، المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل  إدارة على محمد شاھین، -3
  152، ص2004للعلوم اإلنسانیة واإلداریة، المجلد الخامس، العدد األول، العربیة السعودیة، 



 اإلطار النظري إلدارة الجودة الشاملة                                  الفصل الثالث             

128 
 

  

   :األسباب التي أدت إلى شیوع نظام إدارة الجودة االیزو -2

  :1ھناك عدة أسباب من أھمھا

  .ظھور التكتالت االقتصادیة واإلقلیمیة -

  .لمیةاالمنافسة الشدیدة في األسواق الع -

  .االھتمام العالمي بالجودة الشاملة -

  .سھولة تطبیق المواصفة وشیوعھا -

  .األثر االیجابي من تطبیق االیزو على فاعلیة األداء -

  :9000االیزولمواصفة اسلسلة معاییر  -3
ا :1987اصدار iso9000سلسلة -ا ل م د ك ات  لتوحی اك  منظم ث یكون ھن ودة، بحی نظم الج ق ب یتعل

ع  التأكدھادة المطلوبة بعد شم الجودة في المنظمات ومنح التقوم بمراجعة نظ من مطابقة نظم الجودة م

ى ضبط الجودة iso900 0األول اإلصدارمتطلبات مواصفات المنظمة الدولیة للتقییس، حیث ركز  عل

ل اي اكتشاف  األسالیبووالذي یعني تطبیق النشاطات  المتعلقة بضمان استمرار متابعة متطلبات العمی

  .وتصحیحھا خطاءاأل

ق األنشطة الضروریة  :1994اصدار iso9000سلسلة -ب ي تطبی ذي یعن ركز على تأكید الجودة وال

ن  ة م ع األخطاء والوقای ى موق ز عل ان التركی ا ك ن ھن لتوفیر الثقة بان المنتج یلبي متطلبات العمیل وم

  .2حدوثھا

  .یقھاومجال تطب  (iso9000:1994) مواصفة إلىالجدول التالي ویشیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  12، ص2007، استراتیجیھ نظام الجودة في التعلیم، فھرسة مكتبة فھد الوطنیة أثناء النشر،محسن بن نایف العتیبي - 1
الوظیفي، مجلة  األداءالجودة في وزارة التربیة والتعلیم على تحسین  إدارة، اثر تطبیق نظام وآخرون قلة أبومحمد  - 2

  174، ص2010، بغداد، العراق،00، مجلد25كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة، العدد
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  ومجال تطبیقھا (iso9000:1994) ةمواصف): 11(رقم الجدول        

  مجال تطبیقھا  عنوانھا  المواصفة

ع   لالختیار واالستخدام إرشادات  9000االیزو ا لجمی ا فیھ ناعات بم الص

  البرمجیات الجاھزةتطویر 

وذج لتو  9001االیزو ي نم ودة ف د الج كی

اج ویر واإلنت میم والتط  التص

ة وا ز والخدم لتجھی

  عنصرا20وتشمل

یة  ات الھندس ائیةالمنظم  واإلنش

ة  من عملی ي تتض ة الت والخدمی

ویر  میم والتط اجالتص  واإلنت

  البیع دما بعوالتجھیز وخدمة 

اج   9002االیزو نموذج لتوكید الجودة في اإلنت

  اعنصر19 لوالتجھیز ویشم

رر  اج المتك ات ذات اإلنت للمنظم

اج والت ا اإلنت ذي قوامھ ز ال جھی

دخ ا  لوال ی ي عملھ میم ف التص

  مثل الصناعات الكیمائیة

ي   9003االیزو ودة ف د الج وذج لتوكی نم

ائیین  یش النھ ص والتفت الفح

  عنصرا16 لویشم

غیرة  ورش الص ب ال تناس

ي  والموزعین لألجھزة التي یكتف

  بفحصھا النھائي

  وإرشاداتالجودة  معناصر نظا  9004االیزو

  عامة

  تلكل الصناعات والخدما

  118ص ،2000 عمان، األردن، للنشر والتوزیع، ةسیرلما حمود، إدارة الجودة الشاملة، دار خضیر كاظم :المصدر

  

لة -ج دار iso9000سلس فات2000 /15/12يف :2000اص تبدال المواص زو باس ت ای  قام

iso9001,2,3 ودمجھا في iso9001:2000 وأصبح ھذا المعیار لجمیع أنواع المنظمات.  

  :من المواصفات التالیة9000/2000لة االیزوتتكون سلس

  .مصطلحات نظم إدارة الجودة: 9000/2000المواصفة االیزو

  .متطلبات نظم إدارة الجودة: 9001/2000المواصفة االیزو

  .إرشادات لتحسین أداء  نظم إدارة الجودة: 9004/2000المواصفة االیزو

  :قبل من9000/2000تستخدم مواصفة االیزو

  .الصغیرة والكبیرة ظماتنجمیع الم -
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ودة - م إدارة الج ق نظ الل تطبی ن خ ل م ا العمی ى رض رص عل ي تح ات الت ات  المنظم امال عملی ش

  .التطویر والتحسین

م  - كل دائ ة بش تج أو الخدم وفیر المن ى ت دراتھا عل ا وق اح إمكانیاتھ ي إیض ب ف ي ترغ ات الت للمنظم

  .1نظمة المعمول بھاومتماثل وباستمرار التطابق مع رغبات العمیل واأل

 (iso9000:2000) مواصفة و  (iso9000:1994) مواصفة بین قالفر ویشیر الجدول التالي إلى

 (iso9000:2000)و مواصفة   (iso9000:1994)بین مواصفة  قالفر ):12(الجدول رقم

(iso9000:1994)  (iso9000:2000)  

د  9001:1994 ى تحدی وذج المواصفة عل یبني نم

  لبات نظم إدارة الجودةعنصر لمتط20

وذج  9001:2000 یبني نموذج المواصفة على نم

  العملیة

ودة  9001:1994 اییر الج ن مع ة م مجموع

  العالمیة یركز على توثیق العملیات وتطبیقھا

  یركز على التحسین المستمر  9001:2000

  ورضا العمالء

ق  9004:1994 د لتطبی تخدم كمرش تس

  9001:1994االیزو

ت 9004:2000 ي تس ات الت د للمنظم خدم كمرش

ق  د تطبی ن بع ام ع ین النظ ع  وتحس ب التوس ترغ

  9001:2000االیزو 

  تختار  المنظمات بین المواصفات الثالث لالیزو

  ة عملھاحسب طبیع 9003,1,2

زو  ن  9001المنظمات لھا خیار واحد وھو االی لك

ن  تثناءات م ب اس ات أن تطل ن للمنظم یمك

رط أن  ددة بش ات المتع درة ؤال تالمتطلب ل ق ثر ع

  المنظمة على تقدیم منتج یتفق مع متطلبات العمیل
اء النشر، :المصدر ة أثن د الوطنی ة فھ  ،2007محسن بن نایف العتیبي، استراتیجیھ نظام الجودة في التعلیم، فھرسة مكتب

  15ص

  

  
  

  
  

  

  
  

                                                
 14محسن بن نایف العتیبي، مرجع سابق، ص - 1
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  :9000االیزو نظام إدارة الجودة مبادئ -4

  :1فیما یلي مبادئتتلخص ھذه ال

  .أي منظمة مھما كان نوعھا ھو الزبونإن نجاح و استمراریة : ركیز على الزبونالت -ا

ادة -ب ب  :القی وفیج رإن تت ن ط ة م ادة فعال ى قی ة عل د ر المنظم وم بتحدی یرین تق ف اإلدارة أو المس

  .التوجھات و األھداف

 نواحي إبداعیة لمشاركة الكاملة تؤدي إلى إظھار ا: مشاركة األفراد -ج

دافھا المحددة في :یةللعممدخل ا -د ة أھ ق المنظم ع ،السیاسة الجودة بفعالیة حتى تحق ا إن تتب د علیھ ب

ات ام العملی ول  ،نظ ث تح ة بحی ة و متفاعل اطات مرتبط ة نش اط أو مجموع ل نش ار ك تم اعتب ث ی بحی

 .الت إلى عناصر  المخرجات كعملیةخعناصر المد

إلدارة-ه ام ل دخل النظ م  :استخدام م د و فھ ى أن تحدی ؤدى إل ام ی ة كنظ ة و المتفاعل ات المرتبط العالق

  .ألھدافھا بفعالیة و كفاءة ةتحقیق المنظم

  .الذي یجب أن یكون ھدفا ثابت و دائمو :التحسین المستمر -و

  إن القرارات الفاعلة ھي تلك القرارات  :مدخل الحقائق في اتخاذ القرارات -ز

  .لیس على التخمینو ،نات و المعلوماتالمستندة على تحلیل البیا

م مصالح مشتركة، :عالقات المنفعة المتبادلة مع المجھزین والموردین -ح د  حیث تر بطھ ؤدى عن ت

  .إدارتھا بكفاءة إلى تعزیز قدرتھا  على خلق قیمة مضافة لكل منھما
  :خطوات تطبیق نظام الجودة -5
  :2التالیة األساسیةلمراحل یتطلب المرور با 9000تطبیق المواصفات القیاسیة العالمیة ایزو إن

دأأن  - ام  تب ذا النظ ق ھ دء بتطبی ة للب ة المطلوب اط العام د النق الي وتحدی ا الح ة واقعھ ة دراس المنظم

  .الحالي

  .العلیا اإلدارة العمل من قبل اعتبار الجودة عنصر ا حیویا في -

  .الربحیة وجوھر ي لنم أمر 9000أن تأسیس نظام الجودة مطابق لالیزو إدراك -

  .ن النتقاء النموذج المناسب لنظام الجودة الواجب تنفیذهباجتھاد المدیرین الرئیسی -

دیر  إنشاء - ام ذات صلجنة برئاسة الم ذ المشرالع ا تنفی ة مھمتھ ي الحیات كامل امج زمن وع ضمن برن

  .محدد

  

  
                                                

1  - Henri Mitonneau:iso9000 Version 2000,dunod 2eme edition,paris,2001,pp168-169 
، جامعة 2000، دیسمبر14، مجلة العلوم اإلنسانیة، عدد)9000االیزو(داني الكبیر أمعاشو، أھمیة تطبیق الجودة - 2

 185قسنطینة، ص
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ذا  - ق ھ ة لتطبی ة والمطلوب رات الالزم دیالت والتغی ام بالتع ااالقی ن ملنظ ل م الی(لك ام أس ب العمل،نظ

   .)تحدید المسؤولیات،المكافآت والحوافز التدریب،

  .جیةطبیق ھذا النظام باالستعانة بخبرات خارت بأھمیةالعاملین  إقناع لىالعمل ع-

  :9000االیزو إدارة الجودةدوافع تبني نظام  -6

  :1في 9000تتمثل دوافع تبني نظام إدارة الجودة االیزو

ا لمتط إلثباتبون على المنظمات طلب الز أن :طلب الزبون -ا امطابقة نظام جودتھ زولب  9000ت االی

 أصبحخاصة بعدما  9000االیزو لتطبیق مواصفات یعد الدافع الرئیسي للعدید منھا

 .اءالشر اتلدى الزبون لكي یقوم بعملیا مسبقطا شر ھذا

ؤ :المیزة التنافسیة -ب ىدي رغبة المنظمة في تحسین أوضاعھا ی زة التنافسیةا إكسابھا إل ثال  ،لمی فم

زو واألخرىھم ف ولكن احدولو أن منظمتین متساویتین في جمیع الظر ى شھادة االی م  ا حاصلة عل ل

ا، ون  تحصل علیھ رار الزب ان ق ا سیتوجھ ف ىغالب ھادة الجودة إل ى ش ة الحاصلة عل ع (المنظم ى م حت

 .وبالتالي یكسبھا المیزة التنافسیة ،)تساوي جمیع الظروف

داخليالتحس -ج دواف :ین ال ل أو ال ن العوام یة م زة التنافس ون والمی ر الزب ة عیعتب ا رغب.الخارجی  ةأم

ة، دیم الخدم ي تق ن األفضل ف عیھا للبحث ع ي س ة ف وة داخلی ي ق داخلي فھ ین ال ادة  التحس ل وزی وتقلی

  .اإلرباح

ة -د ات قانونی ا  إن :متطلب ي تخضع منتجاتھ ات الت ول المنظم ى حص ة إل ات المجموع ةتعلیم  األوربی

  .كةالسوق األوربیة المشتر إلىلدخول المطابقة ھو مطلب قانوني ل ةعلى شھاد

  :9000االیزو متطلبات الحصول على شھادة -7

  :العناصر التالیة 9000یجب أن تتضمن متطلبات تطبیق سلسلة مواصفات العالمیة االیزو

ة مستویات اإلدارة زیعھا وتوتو األعمال إدارةھي عبارة عن قواعد تحكم  :مسؤولیة اإلدارة-ا طبق كاف

  .2والھیكل التنظیمي ویتم ذلك من خالل تحدید سیاسة الجودة في جمیع أنواع المنظمات، واإلشراف

ى  :نظام الجودة -ب ؤثر عل یتضمن ھذا النظام ضرورة دراسة ومعرفة أنواع النشاطات والمھام التي ت

  .تقییمھ من حیث كفاءتھ وفعالیتھوكذلك القیام بدراسة نظام الجودة و جودة المنتج،

  

  

 

                                                
ة عبد الوھاب العزاوي، محمد - 1 ل للنشروالتوزیع، ،9000isoوiso14000أنظمة إدارة الجودة والبیئ ، عمان دار وائ

    60ص ،2002 االردن،
 9000المواصفات العالمیة ایزو(.محمد ریاض، دلیل تأھیل المنظمات العربیة لتطبیق نظام إدارة الجودة - 2

    10ص ،2006 ة،بیة للتنمیة اإلداری، المنظمة العر)2000اصدار
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ود -ج ة العق ا، :مراجع ع زبائنھ ا م ة بإبرامھ وم المنظم ي تق ود الت ن  وھي العق د م ذا البن ة ھ تم تغطی وت

تج  إجراءات مراجعة العقد، تحدید متطلبات العقد، خالل ا یتصل بتطویر المن ة فیم اإلجراءات التعاقدی

ات المتاحة  الجدید، ة اإلمكانی د،مدى مالئم ات العق ة متطلب ائق وصور  لتلبی داول وث ع وت أسلوب توزی

  .العقد

ن السیطرة :ضبط التصمیم -د د م ل للتأك ى سیر  أي مواصلة العم اتعل أن المواصفات  ن، ومالعملی

  .المطلوبة قدتم تحقیقھا والمحافظة علیھاوالمعاییر 

ال وإجراءات :ضبط الوثائق -ه ذ األعم ي تنفی ة ف ائق بشكل  اعتماد التنظیم والدق العمل واستخدام الوث

 .یحافظ على مستویاتھا ومضمونھا

تریات :الشراء -و ائق المش ات وث د متطلب ة د، وتحدیتحدی ؤولیات آلی وردین وتوضیح المس ار الم  اختی

  .ة من الوضوحكبیر ةتكون المعامالت بین المشتري والمورد على درج نعلیھم، وأ تبةالمتر

  .العمیل رقابة المنتجات الموردة من -ز

  .تتبعھ وإمكانیةیف المنتج تعر -ح

  .رقابة العملیات -ط

   .الفحص واالختبار -ي

  .واالختبار معدات الفحص والقیاس -ك

  .نتیجة الفحص -ل

  .قابة المنتجات غیر المطابقةر-م

  .التصحیحیة المانعة اإلجراءات -ن

  .والتسلیم والتعبئةالتخزین  -س

  .مراجعة سجالت الجودة-ع

  .سجالت الجودة الداخلیة مراجعة -ف

  .یبیةلعمل على تحدید االحتیاجات التدرا :یبالتدر -ص

  .البیع دلما بعالخدمات  -ق

الیب -ر ائیة األس تخدمة اإلحص ة  :المس ة العلمی ق المنھجی رورة تطبی الیبض ائیة بأس ك  اإلحص وذل

  .لغایات تطبیق المواصفات العالمیة
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  :یلي تتمثل في ما : 9000فوائد الحصول على شھادة االیزو -8

  .والء أكثر من المستھلكین -

  .تحسین الحصة السوقیة -

  .األسھم ارتفاع أسعار -

  .تخفیض تكلفة أداء الخدمة -

  .1اإلنتاجیةالتكالیف وتحسین  تخفیض -

  .رفع الروح المعنویة للعاملین من خالل تفاخرھم بالعمل لدى المنظمة حائزة على شھادة االیزو -

  .في كافة الدول تطبق طبیقات جودة ثابتةت إنشاء -

 .توفیر لغة ومصطلحات مشتركة-

  .وجود نقطة لتالقي المفاوضات التجاریة التي یمكن أن یرجع إلیھا -

  .2مات العمالء للموقع أو لمراجعاتھرتقلیل الحاجة إلى زیا -

  9000ل التالي یوضح  فوائد تطبیق المواصفات الدولیة االیزوشكوال

  9000فوائد تطبیق المواصفات الدولیة االیزو): 12(مالشكل رق
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

كلیة  ر منشورة،یرسالة ماجستیر غ لجودة الشاملة في االرتقاء بالخدمات الصحیة،ا  إدارة محمد بوبقیرة،: المصدر

  106ص ،2006 جامعة سعد دحلب البلیدة، قسم العلوم التجاریة، العلوم االقتصادیة،

  

  

  
                                                

 361، ص2002الدار الجامعیة، مصر، ،سونیا محمد البكري، إدارة الجودة الكلیة - 1
دار الفجر للنشر  ،9000الدلیل الصناعي إلى ایزو اد ھالل محسن عاطف،بوداند بادیرو، ترجمة فؤ أدیدجي-2

   133ص ،1999 ،القاھرة، مصر والتوزیع،

 تحسین الجودة 

 زیادة اإلنتاجیة 

التسلیم في الوقت 
 المحدد 

 خفض المعیب  

 زیادة رضا المستھلك 

ISO 
 

9000 

التعامل مع السوق 
 العالمیة

زیادة توقعات 
 المستھلك

ضمان الحصة 
 السوقیة

زیادة 
 الربحیة 
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  ):(iso9000سلسلة المواصفات أھمیة تطبیق  -9

ي  )(iso9000 لقد أصبحت شھاد یا للمنافسة ف ا وشرطا أساس ا تجاری ذا مطلب ة اھ ي ظل اتفاقی رن ف لق

ار ة التج ةمنظم دیر، .ة العالمی دة للتص ة المع فر للبضائع المحلی واز س ة ج د بمثاب ھادة تع اس  فالش ومقی

  .د وخارجھایع داخل البالسة في دخول مناقصات تنفیذ المشارللمناف

ی نظام إداريبأن لدیھم  وإثباتانظام الجودة یعطي ضمانا  إن تطبیق - ادي مت ع فلسفة و مب ن یتطابق م

ویر اإلدارة تم تط املة فی الجودة الش تب كل مس ي أذواق ه بش ارعة ف ورات المتس ة التط مر لمواجھ

ور تھلكین والتط ة،المس ة الحدیث ات الم ات التقنی ع متطلب ق م دف التواف ك بھ ات وذل فة ومتطلب واص

 .العمالء

أثیر ا - ة إدارةالت ال أنظم ابي لتأسیس وإدخ ة اال الیج ة لتنمی ة كأولوی ودة فعال وطني الج اد ال ةقتص  ألی

  دولة

فھ أداة ر ةدور أنظم - ودة بوص ناعیة الج ات الص ة والقطاع ات الخاص ت المنظم دمج وتثبی یة ل ئیس

  .1وتنمیة الجودةض تطویر ضمن تأسیس بنیة تحتیة بغر واالقتصاد الوطني

  9000الجدول التالي یوضح وضع المنظمات قبل وبعد تطبیق مواصفات أنظمة إدارة الجودة ایزو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 الورق للنشر والتوزیع،مؤسسة  اإلدارة لمحات المعاصرة، كاظم الموسوي، وسنان د أل عليمرضا صاحب أبو ح - 1

  169ص ،2006 ،األردن عمان،
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  9000وضع المنظمات قبل وبعد تطبیق مواصفات أنظمة إدارة الجودة ایزو): 13(قملجدول را

  9000یق ایزوببعد تط  9000یق ایزوبقبل تط  ت

ة  1 ل محفو آلی يظالعم ي  ة ف املین الت ول الع عق

  للفقدان ةأو قابلتكون خاطئة  أنیمكن 

ة املون  آلی ع الع ة وجمی ل موثق العم

  اإلجراءاتیعملون بنفس 

ح   2 اجمالم ع  اإلنت دأ ادف ل بمب المنتجیعم ارج  ب خ

  الصنع

دأیعمل  اإلنتاج اطار ھ صحیحا لاجع بمب

  األولىمن المرة 

  الجودة ھي مسؤولیة الجمیع  الجودة ھي مسؤولیة مفتشي قسم ضبط الجودة  3

  انخفاض معدالت إعادة العمل  معدالت عالیة من إعادة العمل  4

  انخفاض في شكاوى الزبائن  ة في شكاوى الزبائنثرك  5

اح   6 ي أرب اض ف الیف وانخف ي التك اع ف ارتف

  المنظمة

ة  ة نتیج اح المنظم ي أرب اع ف ارتف

  انخفاض التكلفة الخاصة بالجودة
ة الوھاب العزاوي،محمد عبد  :المصدر ة إدارة الجودة والبیئ ل  ،9000isoوiso14000أنظم  ،عللنشر والتوزیدار وائ

  45ص  ،2002 ، االردن،عمان

  :الجودة الشاملة ةوإدار 9000االیزوالعالقة بین  -10

ى شھادة المواصفات إن  زوالحصول عل ى مستوى ف 9000االی وغ أعل ي بالضرورة بل ي إدارة ال یعن

  .وإدارة الجودة الشاملة 9000اصفة العالمیة االیزووق بین المة،فھناك فرالجودة الشامل

ة ةعلى عناصر المواصف 9000المواصفة العالمیة االیزو تركز - زام بتطوضرور المختلف ابة االلت  ،یقھ

 .1كیز على العمیلھي فلسفة إداریة تسعى على التربینما إدارة الجودة الشاملة 

ب الب إن - ي إدااأغل ودة وحثین ف زو رة الج انبین 9000االی ین الج ة ب ى العالق رون إل ل  ینظ بالتكام

جام املة واالنس ودة الش ار أن إدارة الج ى اعتب ودة  عل ي إدارة للج امل،ھ ور ش ن منظ ین أن  م ى ح عل

زو ا  9000االی ل نظام ایمث ودة أیض ة إلدارة الج فات موثق ى مواص وم عل ر    ،یق ا غی ذلك فھم وب

  .ن نسیج واحدمتعارضین بل متكاملین وم

ى  9000االیزو إن - ادئیعتمد بشكل أساسي عل ذلك .إدارة الجودة الشاملة مب ة  وب ان المنظم ا  إذاف م

ة  أنفان ذلك یعلن  حصلت على شھادة االیزو دیھا منظوم ةل ة تتطابق  إداری اقوی ات  أركانھ ع متطلب م

ا ھبدیال عن تلیس اولكنھزو لالیمكملة  الجودة الشاملة إدارةوبذلك تكون  .إدارة الجودة الشاملة ذا م  وھ

  .)2000: 9000االیزو( الجدید اإلصداربشكل واسع في  تم التركیز علیھ

  

  
                                                

  251ص مرجع سابق، ،في أجھزة الشرطة العامةإدارة الجودة الشاملة  ،جودةأحمد  محفوظ - 1
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   اعتبار المواصفة الدولیة یمكنو 9000االیزو إدارة الجودة ھي اعم واشمل من المواصفة الدولیة-

  .1ائھاللوصول إلى إدارة الجودة الشاملة مستقبال وحجر الزاویة لبن أولیةحلة مر

  :2الجودة الشاملة واالیزو إدارةبین أوجھ االختالف  يوفیما یل

زو  شھادة تھدف المنظمات التي حازت على - ر االی ى التعامل غی ع المستھإل ن المباشر م ك م لك وذل

ي سلعھا خالل تطبیق المعاییر  ة للجودة ف ق إدارة ، اأو خدماتھالدولی ي تطب ات الت ي حین أن المنظم ف

اتھم  إلىلة تھدف الجودة الشام ة لحاجاتھم ورغب التعامل المباشر مع العمالء من خالل الدراسة المیدانی

ة اھتمامات ىعل اكثیر زال تركأي أن االیزو .للعمل على توفیرھا لھم ي مقدم أتي ف ذي ی  المستھلك وال

  .إدارة الجودة الشاملة

ات ال - د حالمنظم س القواع ا نف ق بعملھ زو تطب ھادة االی ى ش ي ائزة عل ھا حصلت الت ى أساس ى عل عل

اك خصوصیة  االیزو، ةشھاد ات ولیست ھن ي كل المنظم ة ف د متماثل ذه القواع ذلك فھ ة، أليول  منظم

  .ألخرىبعد من أبعادھا یختلف من منظمة  أليعلى العكس إدارة الجودة الشاملة فمدى تطبیق 

زو خا - ى االی ات الحاصلة عل ع المنظم ى المرعة ضجمی یش إل ة والتفت ة اجع ل المنظم ن قب دوري م ال

ى للتأكد من استمرار فات والمقاییس،الدولیة للمواص ي عل اییر الجودة الت ق مع  اأساسھا منحتھیة تطبی

ا تما قاملك التعدیالت بإجراءملزمة  أنھا كما الشھادة، ر معاییرھ ة بتغیی ا .المنظمة الدولی ات  أم المنظم

االجودة الشاملة فال توجد مراجع إدارةالتي تطبق  یش دوري علیھ ا جونموذ ،ة وتفت ا ولھ ا الخاص بھ ھ

 .حریة التصرف

املةتر - ودة الش ز إدارة الج ات  تك ع العملی ى جمی طةعل ة  واألنش ل المنظم ى جمیداخ ب  عوعل الجوان

  .في العمل فقط الفنیة واإلجرائیةالیزو على األمور كیز ابینما ینصب تر ،الفنیة واإلداریة

زو م- ام االی ار نظ ن اعتب ة ریمك ةحل ىللوصول  أولی ة  إل ق منھجی تقبال  إدارةتطبی املة مس ودة الش الج

  .من االیزو واألعم ألنھا األشمل

ات الصغیر- ت تسعى المنظم ا سواء كان دة لھ تح أسواق جدی زو لغرض ف ى شھادة االی ة للحصول عل

ة أو عالمی ر ،ةإقلیمی ات الكبی ا المنظم ىأم ل عل ة تعم ودة ال ة والدولی ق إدارة الج رتطبی املة لغ ض ش

  .قدراتھا التنافسیة وذلك بالتعامل المباشر والمستمر مع الزبائن عزیزت

  

  

  

                                                
  354ص مرجع سابق، ،وآخرون یوسف حجیم الطائي - 1
، ملتقى العلمي الثاني حول وأثرھا في األداء الوظیفي للعاملینودة الشاملة الج إدارة، التمیميمحمد أیاد فاضل  - 2

الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة وتكنولوجیات المعلومات، جامعة العلوم التطبیقیة، كلیة االقتصاد والعلوم 
 12ص، 2006أفر یل،  27-  26اإلداریة، األردن، 
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زو ین إدارة الجودة الشاملة ومواصفات الجودة االی ي الجدول 9000ویمكن إیجاز أھم االختالفات ب  ف

  .التالي

  9000أھم االختالفات بین إدارة الجودة الشاملة ومواصفات الجودة االیزو ):14(قمالجدول ر

  9000االیزو  إدارة الجودة الشاملة

  نظام الجودة یقوم على مواصفات موثقة  إدارة الجودة من منظور شامل

  تمثل إدارة الجودة من وجھة نظر العمیل  تمثل إدارة الجودة من وجھة نظر المورد

ة  تھتم بالتحسین المستمر ة الدوری ا  ،المراجع تمر وفق دیث المس تم بالتح تھ

 إن(ي أفرزھا برنامج الجودة الشاملةللتحسینات الت

  )وجدت

ین م بالبعد اإلنساني االجتماعي وتؤتھت ھ وب لف بین

  )فلسفة ومفاھیم أشمل(النظام الفني

رق  ى ط ز عل ر ك غیل ت راءات التش ى وإج أي عل

  البعد الفني أساسا

  تشمل كافة القطاعات واإلدارات واألقسام

  وفرق العمل

ات ض القطاع ى بع ا عل ن تطبیقھ واإلدارات  یمك

ة ى مستوى المنظم  واألقسام ولیس بالضرورة عل

  ككل

  مسؤولیة كل القطاعات واإلدارات واألقسام

  وفرق العمل

  مسؤولیة قسم إدارة مراقبة الجودة

در زو :المص املة واالی ودة الش طفى، إدارة الج ید مص د س یة(أحم ودة والتنافس ري للج ل عص اھرة ،)دلی  ،2005 ،الق

  203ص
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  :صة الفصلخال
ودة املة إدارة الج فة أو الش نھج  كفلس تراتیجیةكم بحت وإس اء أص دد بق ة تح رورة حتمی  ض

ة و تمرارھا المنظم ول  اس دماتھا للوص ا وخ ودة لمنتجاتھ ق الج ق تحقی ن طری ىع ا  إرضاء إل عمالئھ

یھم، ك  أليخسارة الن ال والمحافظة عل ي ذل ل یعن أثیرالعمی ى  ت ة وتعرعل ا بقاء ضمستقبل المنظم ھ

  .للخطر

ذا األساس عرفت ى ھ ا وعل ى أنھ املة عل ودة الش ة إدارة الج فة إداری ل  فلس ور إداري متكام ذات منظ

وم  دف التحسین المستمر یق ة بھ ومتناسق ومتفاعل یشمل كل القطاعات والمستویات ووظائف المنظم

ا تركز ك على فرق العمل لتحسین الجودة باستمرار من أجل إرضاء العمیل كھدف استراتیجي، ىم  عل

 .العمل بشكل صحیح من أول خطوة

ائن :ھيالشاملة  دارة الجودةإل األساسیة فاألھداف ات الزب ة متطلب ل(تلبی ق رضا العمی ضمان ، )تحقی

ات المنظمة ي ، التحسین المتواصل الشامل لكل القطاعات والمستویات وفعالی ة ف تحسین سمعة المنظم

املین الء والع ر العم رف  ،نظ ق التص نح ح ة م ائل المتعلق ي المس ق ف رد وللفری رارات للف اذ الق واتخ

  .تخفیض عیوب اإلنتاج والجودة وزیادة رضا العمالء ،بالجودة

ا م مباد أم اأھ يف ئھ تھلك، :ھ ى المس ز عل ات، التركی ى العملی ز عل ل  التركی اء قب ن األخط ة م الوقای

ا، ة، وقوعھ رات العامل ة الخب حن وتعبئ زة عل ش رارات المرتك اذ الق ائق،اتخ یة، ى الحق ة العكس  التغذی

  .التحسین المستمر

  :التالیة لالشاملة في المنظمة البد أن تمر بالمراح إدارة الجودةومن اجل تطبیق برنامج 

  .تبادل ونشر الخبرات تنفیذ، یم،یتق التخطیط، ،اإلعداد

ا  املةأم ودة الش ق إدارة الج ات تطبی يف متطلب ل ف ا  :تتمث م اإلدارة العلی د ودع ةتأیی ل  ،بالمنظم العم

د ق الواح روح الفری اعي ب و ،الجم ة للم ةااإلدارة الفعال ریة بالمنظم دریب  ،رد البش یم والت التعل

ات الجودة الشاملة،قیاس أداء الجودة واإلنتاجیة ،العمیل ىعل التركیز ین،المستمر  ،إنشاء نظام معلوم

  .االستعانة باالستشاریین ،المناخ التنظیمي



 

لرابع الفصل ا

التدريب كأداة 

لتحقيق الجودة 

الشاملة 
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  :دخلم
ة الیب یعد تدر        ق الجودة الشاملةأموارد البشریة العاملة بالمنظم ات تحقی و یساعد  ،حد متطلب فھ

ا البشریة ي مواردھ ة على إحداث التغییر الالزم ف وفیر احتیاجات المنظم ا  ،لت د كم ة ضروریع ة حتمی

  .ھاتحقیق أھدافللوصول إلى  لضمان نجاح المنظمة في تنفیذ برامج إدارة الجودة الشاملة

ادئ موارد البشریةالیب تدر تبریعكما  م مب دف الجودة الشاملة  من أھ ھ و الھ ي جعل كامل من ن ف یكم

ن ھاوكل فرد فیھا على وعي ودرایة كاملین ببرامج الجودة وتحسین المنظمة ، ویتم تحقیق ھذا الھدف م

ة د دورات تدریبی الل عق ز  خ ى عترك دافل یة األھ ة المسلوا األساس ةرؤی ة  تقبلیة للمنظم وین لغ وتك

  .مشتركة عند الحدیث عن الجودة

درات الالزم ارات والق راد بالمھ د األف ام بتزوی املة االھتم ودة الش اح إدارة الج ب نج ینیتطل ا  ت لتطبیقھ

ن خالل الع ونجاحھا، وفیر وذلك م ق ت بھم عن طری در ی ى ت ى إیصال مل عل ادرة عل ة ق رامج مؤھل ب

ور ارات بص ات والمھ دراتھمالمعلوم راد وق ى أداء األف نعكس عل ة ت ل إدا .ة ایجابی ي ظ ودة وف رة الج

وفر  م الشاملة یجب أن تت وء الفھ ب س المفھوم وتجن ة ب ادة المعرف ال لزی ة العم ة لكاف دورات التدریبی ال

  .والغایة من التطبیق

ي إدارة الجودسینصب اھتمامنا في ھذا الفصل على محاولة معرفة  وارد البشریة ف  ة الشاملةأھمیة الم

  ةفومعر الموارد و إدارة الجودة الشاملةھذه عالقة بین إدارة وكذلك محاولة إیجاد ال

ى  أھمیة تأثیرتقدیم  و، إدارة الجودة الشاملةتطبیقات إدارة الموارد البشریة في ظل مفھوم  دریب عل الت

اول  ،الجودة الشاملة ى الجودةثم نتن دریب عل ي الت ارات األساسیة ف ا او  االعتب ى علیھ ي یبن ألسس الت

ى الجودةو  ،أھمیة و أھداف التدریب على الجودةو  ،التدریب على الجودة  ،مراحل عملیة التدریب عل

  .العالقة بین الجودة الشاملة والتدریبوفي نھایة الفصل سنتطرق الى 
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  الموارد البشریة في إدارة الجودة الشاملة دور: المبحث األول

  أھمیة الموارد البشریة في إدارة الجودة الشاملة :المطلب األول

وردال ر م و ث ري ھ ة،البش ھ المنظم ا تملك ى م و وة وأغل ودة  فھ ق الج ى لتحقی یلة األول الوس

أجیر ،  فعن طریقھ یتحقق الرضا والسعادة لدى العمالء، والتمیز، یس ك ھ كشریك ول لذلك یجب معاملت

دیره، ھ وتق ائلي لد واحترام عور الع ة الش ھ،وتنمی ا  ی دة تجمعھ رة واح من أس یش ض ھ یع عاره بأن فإش

  .عامل أساسي  في نجاح جھود إدارة الجودة الشاملة مصلحة مشتركة،

ى  م  الموردفإدارة الجودة الشاملة تنظر إل ھ أھ ى أن ة عل ي المنظم واردالبشري ف دة، م ة الجدی  المنھجی

  .1ة بإدارة الجودة الشاملةفھو الذي سیتولى عملیة القیادة والتنفیذ لھذه المنھجیة المسما

وردإن  ق يالبشر الم و تطبی ا نح ا ھام كل مطلب املة یش ودة الش ة، إدارة الج ذي  داخل المنظم ر ال األم

ھ  داءیستوجب أن یكون محل عنایة واھتمام من جمیع النواحي الخاصة ب ار  ابت ن وضع نظام االختی م

دریب الم رامج الت یم األداء وب ائف وتقی غل الوظ ین وش ة والتعی ا لنوعی تویات وفق ة المس تمر لكاف س

ة  المھارات والمعارف السلوكیة الالزمة لكل مستوى، ى  يالبشر الموردفضال عن تھیئ ة عل بالمنظم

ات  اھیم وممارس ول مف م وقب تویاتھ لفھ ف مس املةمختل ودة الش ى إدارة الج ابي عل ا االیج  و مردودھ

  . 2والمنظمة تلك يالبشر المورد

ارا بحاجة ماسة إلى األفراد ملةإدارة الجودة الشاإن  ال و  لمبدعین والمتمیزین في األفك  األعم

ة أن یكون  واحتضانھم وتسییر السبل التي تسمح بظھور إبداعاتھم، وحفزھم على مزید من العطاء بغی

   .3للمنظمة السمعة الرنانة في أوساط المنظمات وأسواق التصریف

  :لجودة أن تولى عنایة كبیرة بمواردھا البشریة وبخاصةعلى قادة المنظمات التي تسعى إلى تحقیق ا

ار  - ر واالبتك ي التفكی ھ ف ة وتحسین إمكانیات ھ الذھنی ة وقدرات االھتمام بعقل اإلنسان العضو في المنظم

  .لھ الفرصة واإلمكانیة للمشاركة في حل المشاكل وتحمل المسؤولیات يءوتھی

ل، - وى العم ام بمحت د  االھتم ا یحش ث عم رد،والبح ة للف درات الذھنی ع نظم الق الحوافز  اوتض تم ب تھ

 .وتمكین اإلنسان ومنحھ الصالحیات للمشاركة في تحمل المسؤولیات المعنویة الفعالة،

 

 

 
                                                

  51ص مرجع سابق، ،)وجھة نظر(مدخل إلى منھجیة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة ،عمر وصفي عقیلي - 1
 10/02/2009:تاریخ االطالع،www.moi uae.gov.ae،إدارة الجودة الشاملة - 2
 ماجستیررسالة  ، المؤسسة االقتصادیة دور المورد البشري في تفعیل إدارة الجودة الشاملة في ،شید مناصریھر - 3

  39ص ،2004 ،التسییر معلوقسم التسییر، مكلیة العلوم االقتصادیة وعلو ،عمار ثلیجي االغواطجامعة  غیر منشورة،
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  .1البشري في صنع حاضر ومستقبل المنظمة الموردالتفھم واإلدراك الحقیقي ألھمیة  -

  :وذلك یتطلب ما یلي ةل الجودة الشاملالموارد البشریة ھي القوة الدافعة لنجاح تطبیق مدخ -

  .توجیھ االھتمام للموارد البشریة من خالل اإلدارة الجیدة والبعد عن الطرق التقلیدیة في إداراتھا -

ى- ز عل ارال التركی ام االختی اء بنظ ویر واالرتق ین، ،تط ائف، التعی غل الوظ یم  ش رامج أداء التقی ب

  . التحفیز التدریبیة،

  .إلدارة لضمان المشاركة والتعاون لتحقیق التحسین المستمراذاتیة  بناء فرق العمل -

  .2تصمیم الوظائف ةوصف الوظائف وتطویر عملی -

ة للعمالء  إلىتھدف  إدارة الجودة الشاملة إن ن خلق قیم ورتراحتیاجاتھم،یري  ةتلبیم أن  )(Porterب

ن خالل  یؤثر علىرھا یوأن تسی على خلق القیمة، لةؤومسالموارد البشریة  ة م المیزة التنافسیة للمنظم

   .3تنمیة الكفاءات وتحفیز العاملین

ر  إن ي فك ي تبن وري ف ر المح و  إدارةالعنص اح ھ املة بنج ودة الش وردالج ر الم ز  ،يالبش ث یرك حی

   :مدخل الجودة الشاملة على

  .االعتماد على البشر أكثر من االعتماد على اإلجراءات والنظم -

  .ملین في عملیة التطویرضرورة إشراك العا -

  .عن تحقیقھا الؤومسكل فرد في المنظمة یكون مدركا للجودة و  -

  .أھمیة التدریب والتعلیم المستمر -

  .4االنجازات افأةكالتدعیم المستمر للعاملین وم -

رارات إدارة الجودة الشاملةفي  یتبلور دور المورد البشري ن خالل صنع الق ات ،م اء عالق ون  بن الزب

املینأتا غالبا م لتحسین المنتج ةاألفكار الجیدف .في تصمیم العمل راء التغییراتوإج ن الع فضال  ،تي م

  .في حل المشكالت عن مشاركتھم

 

 

 

 
                                                

   ،www .Quality. confa.com یة وتعزیز ثقافة الجودة،إبراھیم العواد، الموارد البشر خالد - 1
  03/02/2009:تاریخ االطالع

  95ص جع سابق،، مررویش معمارصالح صالح د - 2
3-porter.M .L'avantage Concurrentiel,dunod,paris,2000,p08  

، مكتبة عین )لكترونيإدارة البشر في عصر  العولمة واالقتصاد اال(یة الموارد البشر إدارة ،محمود أحمد الخطیب - 4
  84ص ،2001،القاھرة شمس،
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الجودة العاملین فیما إلعطاء مزید من المسؤولیة لألفرادوھناك توجھ متزاید  ق ب دمن خال یتعل  ل تحدی

ةوھو الوصو ،تحقیقھإلى د یسعى فر ھدف كل دیم  ل إلى الجودة العالی ون وتق ات الزب ل متطلب ي تقاب الت

  .1واالشتراك مع اإلدارة المتخصصة مقترحات لتحسین جمیع أوجھ العملیة،

ي  أساسیةات رات في الثقافة التنظیمیة وتغیرتغیی إحداثتتطلب  إدارة الجودة الشاملةإن  ام ف أسلوب قی

ةلي اف وأعمالھم أدوارھم بأداءوالجماعات  األفراد ب .منظم ذلك فھي تتطل ات ل األساسیة إلدارة التطبیق

  .2الضروریة الالزمة تحسیناتالات والقیام بإحداث التغییرات واالبتكاریة من اجل الموارد البشر

ي  تنبع من األفراد، الجودة الشاملةإدارة فان  قلما سبوكنتیجة  دا ف ة ج الجودة إدارة ومن األمور الھام

ادة، المرونة، الشاملة نجد اإلبداع، دون عاملین  فریق العمل، المشاركة، التحسینات المستمرة والقی وب

  .المرجوة منھا دالفوائو  الجودة الشاملةإدارة  حققتومھارات وأنماط إدارة وقیم مشتركة لن  أكفاء،

  عالقة بین إدارة الموارد البشریة و إدارة الجودة الشاملةال: المطلب الثاني

اءاتؤوھي اإلدارة المس شریةإدارة الموارد الب دریبھا  لة عن توفیر المھارات والكف البشریة وت

ي  .إدارة الجودة الشاملةوالتي تعد من الركائز األساسیة في تنشیط وتفعیل  اك بعض المؤشرات الت ھن

ق  تدعي تطبی املةتس ودة الش ات، إدارة الج ي المنظم ات  ف من اھتمام ع ض ریةتق وارد البش  إدارة الم

   .3على العاملین واإلشرافقابة دالت دوران العمل والتغیب وزیادة ممارسة الركزیادة مع

ا  إدارة الجودة الشاملةإحدى الركائز الھامة من ركائز  إدارة الموارد البشریة تعد وتأتي أھمیتھ

درات  ارات وق ل لمھ ى االستخدام األمث د عل ن الجودة یعتم ق مستوى عال م ث أن تحقی وى لمن حی لق

یم أو .المنظمة العاملة في ف وتعل دریب وتثقی ة بت ام المنظم ى قی ان االنجاز الجید یحتاج إل لكي  ،عمالھ

  .4تتمكن من االستفادة من قدر اتھم على أكمل وجھ
 

 

 

 

                                                
 عمان، ،الیازوري، دار إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال صالح،على العنزي وأحمد على  سعد - 1

  91ص ،2009 ،األردن
 ،2001یة،والترجمة، سور والتوزیعالجودة الشاملة، دار عالء للنشر  كیف تتعلم أسرار ن،رعد حسن الصر - 2

  55ص
 93ص مرجع سابق، على العنزي وأحمد على صالح، سعد -3
ات العامة الجودة الشاملة في المؤسس اثر وظائف إدارة الموارد البشریة على مدى تطبیق ،یسوةالیأس ع حنا ھیثم - 4

، قسم اإلدارة العامة ،الدراسات العلیاكلیة  ،األردنیةجامعة ال غیر منشورة، ماجستیررسالة  ،المستقلة في األردن
  49ص ،2005 ،األردن
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ل  ي تنشیط وتفعی إذ  إدارة الجودة الشاملةتعتبر إدارة الموارد البشریة في المنظمة ذات أولویة كبیرة ف

اء ارات والكف وفر المھ ق أن ت ي تحق ائز الت م الرك ن أھ ا م ا وتحفیزھ دریبھا وتطویرھ ریة وت ات البش

دءا  للمنظمة أھدافھا،كما أن تحقیق  النجاح الھادف یستدعي تكریس االھتمام والعنایة الالزمة باألفراد ب

 من عملیة االختیار والتعیین وتقییم األداء وبرامج التدریب والتطویر وأسالیب التحفیز والسعي إلثبات 

ق التحسین المستمر والفر ق الذاتیة في العمل والمشاركة والتعاون وإظھار صورة العمل لغرض تحقی

   .1في األداء

ریة وارد البش راد إدارة الم ة األف ي تھیئ اھم ف ب أن تس دة  یج فة الجدی ول الفلس ر أو قب للتغیی

ا، اجح لھ ق الن ق التطبی ى تحقی ل عل ب  والعم ودذویتطل ك جھ حة أو  ال االت واض رح اتص ة لش ومكثف

ھ، ر ومبررات باب التغیی املین أس ات أدوار الع أثیراوتوقع یھ ت، والت ة عل ودة  .مالمحتمل ود الج إن جھ

ل لوب أداء العم ي أس رات ف ا تغی ب علیھ د یترت املة ق ب  ،ھعالقات و الش ا تلع ن ھن وارد وم إدارة الم

دى ا البشریة ھ ل ر ومقاومت ن التغیی املیندورا ھاما في الحد من مشاعر الخوف م ود  .لع ان جھ إدارة ف

الیترتب علیھا بالضرورة  الجودة الشاملة دة ألداء األعم ب  ،التوصل إلى مداخل جدی ذي یتطل األمر ال

  .2تدریب العاملین على العملیات الحدیثة المتطورة

ن خالل إدارة الجودة الشاملة  بین الموارد البشریة ومیة العالقة ھبرزت أ  إصداراتسلسلة م

ود ام الج ت نظ زو إذ نص ادیةة االی فة اإلرش زو(المواص ار )9000االی ول اختی ل ح من دلی ي تتض الت

ا واستعمال مواصفات الجودة ع الصالحیات فیھ ة وتوزی وفیر  على ضرورة أن یعكس تنظیم المنظم ت

  .إدارة الجودة الشاملةالموارد البشریة التي تتطلبھا منظومة 

  )2-6(ةالفقر بموجبھا الشھادة قد أفردتلتي تمنح وا)9001:2000االیزو(أما المواصفة 

ال إذ ن الستعراض متطلبات إدارة الموارد البشریة، وا بأعم راد أن یقوم ى األف ھ یجب عل ى ان صت عل

ب، یم المناس ى التعل ة عل درة القائم ن ذوي الق وا م تج وان یكون ودة المن ى ج ؤثر  عل دریب، ت  والت

ة متضمنة نظام إدارة الجودة،وعلى اإلدارة تحسین الفاعلی والخبرة، والمھارات ن  ة والكفاءة للمنظم م

 .3وكإسناد ألھداف تحسین األداء ،األفرادخالل إشراك ودعم 

 

 

 

                                                
  21ص جع سابق،رم ،رأمال محمود محمد أبو عام - 1
    67ص مرجع سابق، جمال الدین محمد مرسي، - 2
  94ص مرجع سابق، على العنزي وأحمد على صالح، سعد  - 3
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  :إدارة الجودة الشاملة من خالل ما یلي و الموارد البشریةمما سبق تتجسد العالقة بین 

درة  - ي ق ریة ف وارد البش املة ومالم ودة الش اد إدارة الج م أبع رعة فھ ى س ا،عل تلزمات تطبیقھ ا  س لم

ارات متنوعة، ھ بمھ را یمتلكھ من قدرات فكریة وتنظیمیة عالیة فضال عن إلمام ذا سیسھل كثی ي  وھ ف

ل  اعي والعم ل الجم ق العم ة تحقی دریب الالزم الیف الت یض تك ن تخف ال ع د فض ق الواح روح الفری ب

  .1إدارة الجودة الشاملةالمطلوبة لتطبیق  الموارد البشریةألعداد 

الذین یمتلكون معلومات عن الجودة اثر كبیر في تطویر الجودة وإمكانیة تطبیق  ةلعاملین المھرلأن  -

 .برامج ناجحة فیھا

الن العمل الجماعي یمثل المفتاح  إدارة الجودة الشاملةكما أن العمل الجماعي كفریق یحقق غایات  -

فتوحة التي تفضي إلى تكوین كل اكبر والمناقشات الم تمن خالل الحوارا التكتیكي لتحسین الجودة،

  .من حاصل جمع األجزاء

رق عمل تسمح  إدارة الجودة الشاملةإن من عناصر إنجاح  - ن خالل استخدام ف سیادة روح الفریق م

  .2بتكامل الخبرات بعیدا عن النظرة الضیقة لألمور

ا إدارة ا إدارة الجودة الشاملة - ن المحتوى،أم ر م ة أكث ا تركز على العملی ن دورھ وارد البشریة یكم لم

ودة، مان الج تمر وض ین المس ؤولیة التحس الع بمس ي االط ل  ف دیل العم الل تع ن خ حا م ون واض ویك

  .التنفیذیة

ز  - املةتركی ودة الش ر دور إدارة الج و تغیی ریة، ھ وارد البش الل إدارة الم ن خ ورات  م ر تص تغیی

ة  ننفیذییالعاملین المتخصصین في الموارد البشریة والمدیرین الت ى أساس الرقاب ة عل من عالقات قائم

  .والثقة واالحترام العدائیة إلى وضع تعاوني مبني على أساس تبادل األھداف الفردیة والتنظیمیة،

ل إدارة الموارد البشریة یستخدم النماذج  و إدارة الجودة الشاملةن كل من إ - ة مث واالفتراضات النظری

  .3الزبون ورضا العمل الجماعي، ریب،التد مشاركة العاملین، ،القیادة

تلعب إدارة الموارد البشریة دورا ھاما وفاعال في عملیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة، ویظھر ھذا 

 :الدور في عدة طرق منھا

 

 

 

                                                
  242ص ، مرجع سابق،موسى اللوزي -  1
 68ص ، مرجع سابق،عادل حرحوش ألمفرجي واحمد علي صالح -  2
  93ص مرجع سابق، على العنزي وأحمد على صالح، سعد  -  3
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 خلق فلسفة إدارة الجودة الشاملة ومبادئھا في قسم إدارة الموارد البشریة وفي العملیات التي تقوم بھا

 .لموارد البشریة والعمل على نشرھا في المنظمة من خالل استخدام طرق االتصال المختلفةإدارة ا

 المشاركة في تصمیم وتقدیم وصیاغة تصورات واتجاھات الجودة من خالل العمل على تغییر

  .السلوكیات التي یقوم بھا الموظفون من اجل دعم ثقافة الجودة الشاملة وترسیخھا

التدریب الكافي والضروري لتحسین من خالل للجودة الشاملة الدعم البشریة  إدارة الموارد تقدیم

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

 ن إدارة الموارد البشریة لھا دور فعال في عملیات االستقطاب، واالختیار، باإلضافة إلى ذلك فا

 .1تقییم األداء ونظام الحوافز التي تساھم في تطویر وخلق توجھات وركائز إدارة الجودة الشاملة

ة  و إدارة الجودة الشاملةفي األخیر یمكن القول بان العالقة بین  ة قائم إدارة الموارد البشریة ھي عالق

ى ع ادل ل اس التب ا،و أس ل بینھم ع  التكام ا وتتب ف أنظمتھ دل وتكی ریة أن تع وارد البش ى إدارة الم فعل

ن أن  إدارة الجودة الشاملةوبمقابل مطلوب من فلسفة  ،أنظمة جدیدة آن تستوعب أھمیة الدور الذي یمك

امج  ق برن عید تطبی ى ص ریة عل وارد البش ھ إدارة الم املةتلعب ودة الش ا اإلدارة نأ باعتبار،الج ھ

ي  ابلیتھم الت ة ق اتھم وتنمی راد واتجاھ ة األف ي ثقاف وب ف ر المطل المتخصصة والقادرة على إحداث التغیی

  .إدارة الجودة الشاملةتعد من الشروط األساسیة لنجاح 

  إدارة الجودة الشاملةتطبیقات إدارة الموارد البشریة في ظل مفھوم  :الثالثالمطلب 

ة اإلدارة  إدارة الجودة الشاملةفي ظل مفھوم  ریةتھتم إدارة الموارد البش ببناء فر ق العمل ذاتی

ات، ق  في المنظم املین ولتحقی ین الع اون ب ن خالل المشاركة والتع ق التحسین المستمر م ك لتحقی وذل

  .أھداف المنظمة التي توجھھم إلیھا اإلدارة

وارد البشریةالمتعلقة ب مجاالتیتطلب التغییر في العدید من ال إدارة الجودة الشاملةإن تطبیق   إدارة الم

 :2منھا

 

 

 

                                                
، العالقة بین إدارة الجودة الشاملة ومجاالت إدارة الموارد البشریة وأثرھا على نسرین محمد عبد المحمود-  1

غیر منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم  ماجستیردراسة میدانیة في قطاعي البنوك والتامین في األردن، رسالة (األداء
 56، ص2004اإلداریة، قسم إدارة األعمال، جامعة الیرموك، األردن، 

  75، مرجع سابق، صأجھزة الشرطة العامةفي  إدارة الجودة الشاملة د جودة،محفوظ أحم -  2



 لتحقیق الجودة الشاملة ةكأداالتدریب             الفصل الرابع                                   

148 
 

 

املین -1 ي ادوار الع ر ف ر: التغیی املین إن التغیی ي أدوار الع ل ف ي ظ وم  ف املةمفھ ودة الش  إدارة الج

 :یشمل النواحي التالیة

ة إدارة الجودة الشاملةمفھوم  في ظل :الوظائف والمھام -أ ات بالمنظم  كل لیةؤومس أصبح تحسین العملی

  .تحسین العملیات بالمنظمةوذلك من خالل قیامھم بتقدیم مقترحات عن  ،العاملین بالمنظمة

ق ر إن فرق العمل ھي حج :فرق العمل -ب ي تطبی ة ف رق العمل  ،وخاصةإدارة الجودة الشاملةالزاوی ف

ى عامق المشرمتعددة المھام ھي فر واحد أنواع فرق العمل ،متعددة المھام وي عل ي تحت لین وعات الت

  .المھمةھذه  أداءویتم تصفیة ھذه الفرق بعد  مھمة معینة، عمل أو ألداءمن كافة الوظائف 

ة  تدفق العمل، وھو فریق ،وھناك نوع أخرمن فرق العمل ذ بدای ة من ام متتابع وھو فریق یقوم بأداء مھ

  .المھمة وحتى نھایتھا

تم تشكیلھا ویمكن  ي ی ا لتحسینإأن تكون فرق العمل الت ا فریق ا ذا  العمل أو ألداء أخر داء أوألا م ثالث

امج الجودة  ي تصمیم برن ن المشاركة ف املین م ین الع ق تمك كفاءات متنوعة یستطیع التدخل عن طری

ھ، زءا من م ج ق وال وجعلھ الي تحق امجءوبالت م للبرن ق   ھ ى تحقی اعد عل ذي یس كل ال ھ بالش م ل وفھمھ

 .األداءعد على تحسین جودة أھدافھ والحصول على المعلومات المرتدة التي تسا

وظیف -ج مى ال ھلین(يالمس اعدین والمس ل ):المس ي ظ وم  ف املةمفھ ودة الش میات  إدارة الج رت مس ظھ

ل المساعدین والمسھلین،الالوظائف  دة مث ى  جدی ي المساعدة عل رة ف ود كبی ذین یساھمون بجھ م ال وھ

  .إدارة الجودة الشاملةتسھیل تطبیق 

ة العمل الخا ام،صولتحسین بیئ ددة المھ رق العمل متع ان  ة بف ة ف ة بالمنظم الخطوط األمامی املین ب الع

  .مسھلین نكما أن الرؤساء یصبحو مساعدین، نیصبحو

ھ  ا أن ي ظلكم وم  ف ة إدارة الجودة الشاملةمفھ الخطوط األمامی املین ب ان الع ل ویقوم ف ع وتحلی ن بجم

  .م یمتلكون قوة المعرفة الخاصة بھاولذلك فھ ن بھا،والمتعلقة بالعملیات التي یقومالبیانات 

ر ین ف ى تحس ون عل ا ویعمل اعلون مع ین یتف املین والمھندس رفین والع ان المش ذلك ف ي  قوك ل لك العم

رق  یصبح فعاال، ولذلك فان بیئة العمل التفاعلیة تشكل سلوك ھذه الفئات والمتعلقة بدورھم في تكوین ف

رةوق العمل والذي یسھل بدوره من عملیة القیادة، ا وخب ر تعلم ا  .ائد الفریق في ھذه الحالة ھو األكث كم

یم  ومدربین لبقیة العاملین،معلمین  نین في كافة المستویات اإلداریة یعتبروأن المدیر م یقومون بتعل فھ

ات، واحي الموازن ق بن ا یتعل دریبھم فیم املین وت یانة، الع تریات، الص ة، المش املین  الجدول ار الع اختی

 .وإدارة الجودة
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ي  -2 ر ف املین اءأدالتغیی ل :الع ي ظ وم  ف املةمفھ ودة الش ي  إدارة الج دثت ف رات ح ان تغیی  أداءف

  :تمثلت في العاملین وھذه التغیرات

رق العمل اف إدارة الجودة الشاملةمفھوم  في ظل :جمع البیانات عن العملیات والنتائج المترتبة علیھا -ا ن ف

ة،تتوافر لدیھم بیان تفي المنظمة أصبح ات اإلنتاجی ي  ات عن العملی إجراء تحسین ف ذلك ب ویقومون ك

  .منطقة العمل الخاصة بھم فيوذلك من خالل خرائط العمل الموجودة  ھذه العملیات،

ة -ب آت الخاص ر :المكاف وم ف ا تق ھابینم ل بنفس ائج ق العم جیل النت ة بعملھ بتس ائج إف ،االمتعلق اك نت ن ھن

ة أة خاص تحق مكاف ة تس ي ظلو  ،خاص وم  ف املةمفھ ودة الش اك أنواعإف إدارة الج ن  ان ھن ددة م متع

  :المكافآت الخاصة وھي

قد  وھذه النتائج ،تعتمد على النتائج القابلة للقیاس والمرتبطة بالتوجھ نحو الجودة الشاملة مكافآت -

دل زیادة مع ،دودات المبیعاتنسبة مرانخفاض  تكون أولیة مثل انخفاض  نسبة المعیب في اإلنتاج،

  مثل عدد )األولیةوھي نتائج ثانویة قابلة للقیاس تؤدي إلى وجود النتائج (االستجابة للعمالء

  .اإلنتاجیةجودة العملیات  ،ن والمتعلقة بتحسین العملیاتویقدمھا العامل يحات التالمقتر

ع سنویة، شھریة، قد تكون أسبوعیة، مكافآتوھي  :المنتظمة المكافآت - نح للع وسنویة رب املین وتم

 .بمقترحات لتحسین جودة األداء أو بانخفاض  شكاوي العمالء من جودة المنتجاتالذین یتقدمون 

ق  فراد،ألق العمل ككل ولیس لجماعیة لفر مكافآت - ى فری وھي تمنح في شكل نسبة مئویة وتوزع عل

  .العمل ككل

دریب -ج وم  إن :الت ق مفھ املةتطبی ودة الش امل إدارة الج دریب الع ب ت دة یتطل ارف الجدی ى المع ین عل

  .وأدوات حل المشكالت والتطبیقات اإلحصائیة الالزمة للرقابة على الجودة

یم  -د ل :األداءتقی ي ظ وم  ف املةمفھ ودة الش ر ال إدارة الج ى  ألداءا یقتص رعل یم ال  ألداءئیس تقی

ء والموردین ألداء قییم العمالوكذلك ت من قبل المرؤوسین،الرئیس  داءأیوجد تقییم وإنما  المرؤوسین،

  .وتقییم أداء زمالء العمل بعضھم لبعض ،ق العمل الموجودة  بالمنظمةفر

یم  إدارةوفق فلسفة  ة تقی ي عملی ي  األداءالجودة الشاملة یصبح دور الفرد أكثر أھمیة ف ث یشترك ف حی

ع ا ة،لوض اییر المقبول ع  مع اءم روف ال إعط ع ظ تالءم م ة ت ازه بطریق اء بانج ة لالرتق ل الفرص عم

  .المستجدة

املة  ودة الش ین إدارة الج ل ب اك تكام وي وھن دھما یق یم األداء فاح ة تقی رعملی ان.األخ دیل  وباإلمك تع

  :التالیة ت الجودة الشاملة وفق المبادئالحالیة لتتواءم مع تطبیقا تقییم األداء أنظمة

 .االھتمام بتوقعات الزبون كونھا تولد توقعات عمل الفرد -
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  .یر تقابل التوقعاتمعای إیجاد -

  .الزبون الشامل ورضاالجودة الشاملة  إدارةاالھتمام بالمھارات السلوكیة التي تؤثر في  -

  .ینبغي أن یعكس تدرج المقیاس األداء الفعلي -

ة وموضوعیة  میتمیز نظا ر فعالی ھ أكث ر عدالتقییم األداء وفق إدارة الجودة الشاملة بأن ن نظام  وأكث م

ا أن   تقلیديتقییم األداء ال ر ملموسة وبم اییر غی ن الصفات وھي مع ى مجموعة م ان یركز عل الذي ك

  .نتائج صحیحة يوال یعطفان تقییمھ سیكون متحیزا  أخرىصفة أكثر من  إلىیمیل   إنسانالمقیم ھو 

دد أما أسلوب إدارة الجودة الشاملة ھ تع تج عن ذي ین التقییم وال ة ب ات القائم دد الجھ ى تع د عل ذي یعتم  ال

  .المعاییر المستعملة یعتبر أكثر فعالیة ونتائجھ موضوعیة وصحیحة

  تعددت صور األجور والحوافز المادیة  إدارة الجودة الشاملةمفھوم  في ظل :األجور والحوافز -ه

ة ر المادی ل وغی ل مث ا العام ي یحصل علیھ وافز،:الت ة، األجر، الح ك أسھم بالمنظم ي  تمل اركة ف المش

آت م مكافآت مقابل تقدیم العامل لمقترحات لتحسین األداء و ترقیة،ال مكافآت ،األرباح دیم مكاف ل تق قاب

رق  على كل ما ھو جدید، ھ في العمل،وتدریب العامل بشكل مستمرفتھ وخبرتالعامل لمعر ي ف العمل ف

  .العمل

د :نوالتعیی االختیار -و ات االختی القد أضافت بیئة إدارة الجودة الشاملة بع دا لمتطلب ع جدی ار شملت جمی

  الجدیدة، متطلباتالوأھلیة المرشح یمكن مقارنتھا مع  الوظائف من أدنى سلم إداري إلى قمتھ،

األفراد يال ف نھم العمل ف وب م وفر  مطل ودة یفترض أن تت اخ الج یھم سمات من ھ إضافیةف ل التوج  ،مث

ة  ،قدرات ذھنیة حادة لحل المشكالت القابلیة التحلیلیة، نوع الشخصیة، القیم، ان أدوات العمل الكمی إتق

  .وإمكانیة العمل وسط الجماعة

  إن إدارة الجودة الشاملة تقوم على تعیین الفرد المناسب في المنصب الذي یتناسب مع قدراتھ 

ھ وال ت ومؤھالت ھ و می ذه الخ ھوخبرات تم حسب ھ رد ی ار الف ي اختی ذا یعن ین وھ ع ب ي تجم صائص الت

دخل الجدول التالو .غبةالمقدرة والر دي وم دخل التقلی ي الم وارد البشریة ف ي یوضح تطبیقات إدارة الم

 .إدارة الجودة الشاملة
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  تطبیقات إدارة الموارد البشریة في المدخل التقلیدي ومدخل إدارة الجودة الشاملة ):15(رقم الجدول

خصائص 
  الموارد البشریة

  نموذج إدارة الجودة الشاملة  النموذج التقلیدي
  

  أفقیة في جمیع االتجاھات/نازلة/صاعدة  نازلة/صاعدة  االتاالتص
االختیار 
والتعیین 
  والترقیة

  ضیق نطاق المھارات الوظیفیة -
  اعتماد الترقیة على االنجاز -
  االعتماد على المسار الخطي -

ة - ل كاف ا لح ارات وتنوعھ اق المھ داد نط امت
  مشكالت الوظیفیةال
  اعةاعتماد الترقیة على تسھیالت الجم-
  األفقياالعتماد على المسار -

  الكفاءة -  تصمیم الوظائف
  اإلنتاجیة -
  المعیاریة اإلجراءات -
  ضیق امتداد الرقابة -
  الوصف التفصیلي للوظیفة -

  الجودة -
  اھتمام بالعمالء -
  اإلبداع -
  اتساع المدى الرقابي -
  االعتماد على فرق العمل -
  التفویض والتوكیل -

  رات المرتبطة بالعمل منالمھا -  التدریب
  
  النواحي الوظیفیة والتكنولوجیة 
  اإلنتاجیة -

  المدى الواسع من المھارات -
  المعارف الوظیفة المتعددة والمتداخلة -
  حل المشكالت ابتكاریا -
  الجودة واإلنتاجیة -
  

  الشخصیة األھداف -  األداءتقییم 
  رین وتقیمھمیمراجعة المد -
  لحاليعلى التقییم ا التأكد -

  الربط بین األھداف الجماعیة -
  والزمالء والعمالء رینیالمدوتقییم مراجعة  -
  الجودة والخدمة التأكید على -

ادة  -  العوائد د وزی المنافسة لتحقیق الفوائ
  المزایا الفردیة

ة لتشجیع عا - ى العمل الجماعی تماد العوائد عل
  على تحقیق العوائد المالیة وغیر المالیة

الصحة 
  لسالمةوا

ذه  - دیم ھ ول تق اوض ح التف
  الجھاعالخدمات و

  إعداد سبل الوقایة الالزمة -
  برامج السالمة -
  برامج األمن -
  نوتطویر العاملیین تحس  -
  

ة عبد عبد الحمید  :المصدر وارد البشریة، المكتب ي دراسات وممارسات إدارة الم ة ف الفتاح المغربي، االتجاھات الحدیث

  405ص ،2009توزیع، مصر،العصریة للنشر وال
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  الجودة الشاملة علىالتدریب  :المبحث الثاني

  اإلطار المفاھیمي للتدریب على الجودة الشاملة: المطلب األول 
  :مفھوم التدریب على الجودة الشاملة - 1

ادئ ن المب ي تر م ا الت ز علیھ املة تك ق إدارة الجودة الش م مورد لتحقی م أھ ودة أن البشر ھ الج

در من الشروط والمقومات الالزمة ولذلك نجد ،لةالشام املین بشكل لتطبیق الجودة الشاملة ھو ت یب الع

ارة ة لمھ ل األجل وإضافة حقیقی ھ استثمار طوی ھ وان ب اإلدارة بأھمیت ن جان رة مستمر وبقناعة م  وخب

ا راكم مھ ا أن ت رف تمام تفھم اإلدارة وتع املة أن ت ودة الش ب إدارة الج املین إذ تتطل املین رات الع الع

  .1یمثل قوة تنافسیة متقدمة في األجل الطویل

دری ر ت ة  بیعتب ة المتعلق ارات واالتجاھات المختلف ارف والمھ ى المع ة عل ي المنظم املین ف الع

ق نجاح  بالجودة وتوعیتھم بأمور مختلفة تسھم في تسھیل تطبیقھ ا تطبی وم علیھ ي یق من أھم األسس الت

ام  ھوتدریب إن ال .إدارة الجودة الشاملة ة وبشریة مختصة للقی وارد مالی ى م اج إل ة مستمرة تحت عملی

ذه وتق ة وتنفی ة الالزم واد التدریبی داد الم دریب وإع التخطیط للت ھیب ھ وإدارات ث .یم ارحی  أش

نج ى )Deming(دیم بة  إل دالت المناس تویات بالمع ة المس ى كاف املین عل ع الع د جمی ب تزوی ھ یج ان

دریب  ن الت ة م ة  ابھمإلكسوالمالئم وعي بأھمی اھیم ال املةومف ودة الش ارتھم  الج بح مھ ي تص ولك

  .2واتجاھاتھم مناسبة لفلسفة التحسین المستمر

اركین  دریب المش ھ یجب ت كل الصحیح فان املة بالش وم إدارة الجودة الش ق مفھ تم تطبی ى ی حت

لیم وصلب وبالبأسالیب وأدوات ھذا  ى أساس س وم عل ى المفھوم الجدید حتى یمكن أن یق ؤدي إل الي ی ت

ھ ذا  ،النتائج المرغوبة من تطبیق ق ھ ث أن تطبی ھ حی م لمبادئ دون وعي أو فھ امج ب د والبرن ھ ق متطلبات

 .3ریب الفعالةفالوعي الكامل یمكن تحققھ عن طریق برامج التد ،عیالذریؤدي إلى الفشل 

 

 

 

 

  

 
                                                

  81ص مرجع سابق، التطبیق،وحلقات الجودة المفھوم  ،ةة الیابانیفن اإلدار عبد الفتاح زین الدین، یدفر - 1
 132ص جع سابق،العزیز، مر دسمیر محمد عب - 2
 51ص جع سابق،رشید مناصریھ، مر - 3
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امل الجودة الش ة ب ا عالق ي لھ دریب والت ة للت ات المقدم ین التعریف ن ب ل وم ي الفص ذكر ف م ت ي ل ة والت

  :األول 

ارات  "ھوالتدریب أن  - ارف والمھ دف اكتسابھ للمع ا بھ التعدیل االیجابي لسلوك الفرد معنیا أو وظیفی

م ،العمل ألداءا الیب أفضل ألداء عملھ تخدام طرق وأس و اس راد نح ر سلوك األف ة لتغیی و محاول  .1فھ

ا ة وتقنی املین منھجی یم الع تم بتعل دریب یھ ق الت ي  إدارة الجودة الشاملةت تطبی ة وف الھم الیومی ي أعم ف

  .2"عالقاتھم مع العمالء سواء العمالء الداخلین أو العمالء الخارجین

الجھد المخطط لتسھیل تعلم المعرفة المرتبطة بالعمل، المھارات والسلوك من قبل " ھوالتدریب  -

تھا تستدعي اكتساب األفراد االن تطبیق وھو من ابرز متطلبات إدارة الجودة الشاملة،" العاملین

مھارات ومعارف وتعلم أدوات جدیدة، فضال عن أن التغییرات في مستویات  ونظم الجودة تتطلب 

   .3فان إدارة الجودة الشاملة تبدأ وتنتھي بالتدریب يوبالتال اتدریبا مستمر

وفیر  "یتمثل التدریب في- ىت ادرة عل ة ق ة مؤھل رامج تدریبی ارات بصورة إیصال ال ب ات والمھ معلوم

ى  .أداء األفراد وقدراتھم ایجابیة تنعكس على ادرة عل فعملیة التدریب یجب أن تستند إلى أسس عملیة ق

ع  التدریبیة برامجالكما أن  .4لألفرادتحسین مستوى األداء  ق بفلسفة الجودة موجھة لجمی املین تتعل الع

املة، الیب الش ة ،األس اح و ،األنظم ات النج ن متطلب ا م ادغیرھ ودة األبع ق الج من تحقی ي تض ا  .الت كم

مل  رامجالتش یة  ب ا والمواصفات القیاس ة تحقیقھ الجودة وكیفی ة ب ة الخاص واحي الفنی ى الن ة عل التدریبی

  .5"الخاصة بھا

 

 

 

 

 

 

                                                
للموارد البشریة وتنمیة الكفاءات على  المیزة التنافسیة للمؤسسة  يثر التسییر االستراتیجأ ھ،سماللي یحض - 1

  225ص مرجع سابق، االقتصادیة،
  147ص مرجع سابق، ،)مفاھیم وتطبیقات(إدارة الجودة الشاملة  حمد جودة،أمحفوظ  - 2
 اإلرشادیةتطبیقات المواصفة  إطاروتوثیقھ في  سعد حمود العنزي وغنى دحام الزبیدي، تقویم واقع نشاط التدریب - 3

 كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،، 49، العدد14المجلد ،واإلداریة،  مجلة العلوم االقتصادیة )iso 10015(الدولیة
  2، ص2008العراق، 

  237ص ، مرجع سابق،موسى أللوزي - 4
الجامعي،  روالمواصفات القیاسیة االیزو، دار الفكالجودة  ةإداراالتجاھات الحدیثة في ، حسین عبد العال محمد - 5

  82ص ،2008مصر، 
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ع  ل، ووض ط العم داد خط املة، وإع ودة الش ادئ إدارة الج اھیم ومب ى مف ز عل ة ترك رامج التدریبی الب

رامج التحس ات، ب ادة االجتماع رارات، قی اذ الق كالت واتخ ل المش الیب ح ل، أس رق العم اء ف ین، وبن

املین  ة إدارة الجودة الشاملة، مشاركة الع رق، أنظم ادة الف ل، قی ة العمی ات، خدم وأدوات تحلیل العملی

ین  ات التحس املة، وإدارة عملی ودة الش ق إدارة الج ي تطبی رین ف ارب اآلخ ین، تج ات التحس ي عملی ف

ا  .1مستمرال رامجتشمل الكم ة  ب ودة التدریبی ى الج ى عل ا وعل ق بتخطیط الجودة ومراقبتھ ا یتعل كل م

ل  ا العمی ل رض ودة مث اح الج روریة لنج ر ض ي تعتب رى الت یع األخ ى المواض افة إل ینھا باإلض وتحس

ة الجودة ة والضبط اإلحصائي وتكلف وب الصفریة وكیفی ة العی ى كلم ف بمعن ذلك التعری ا یشمل ك  ،كم

  .2الوصول إلى ھذا المستوى من اإلنتاج بدون عیوب

لمھارات السلوكیة لالتدریبیة بالكفاءة والفعالیة والتي تساعد على اكتساب العاملین  برامجلتتصف ا و -

   .3والمھارات الفنیة التي تمكنھم من تحسین جودة المنتجات التي تمكنھم من تحمل أعباء العمل،

رامج الت اح الب من نج ي نض ولك ة نح ة الموجھ رامج  إدارة دریبی ذه الب ون ھ د أن تك املة الب ودة الش الج

  .4الخ......،والمكافآت األداءتقییم  كأنظمة األخرىالموارد البشریة  إدارةمنسجمة مع تطبیقات 

ن األسالیب ال "التدریب ھو - ة تي تأسلوب م اھیم اإلداری ق المف ن تطبی ات م ي المنظم املین ف ن الع مك

ن األخطاء وإعادة  سابھمكإو بفعالیة، ة والحد م ي تحسین جودة الخدم مھارات تمكنھم من المساھمة ف

   .5األعمال وتأدیتھا بشكل صحیح للمرة األولى

دریب   - ارامنشاط  "ھو الت ارف والمھ ى المع املون عل تمر یضمن إن یحصل الع ي  تس ة الت الالزم

  .6"لمنھجیة إدارة الجودة الشاملة تمكنھم من وضع تلك المعارف موضع لتطبیق الصحیح والناجح

 

 

 

 

 
                                                

زیاد خلیل قبالن، اإلدارة في المنظور االستراتیجي المعاصر، أطروحة دكتوراه، اإلدارة العامة التنفیذیة،  - 1
    68، ص2010األكادیمیة العربیة البریطانیة للتعلیم المفتوح، دانمارك،

تحدید احتیاجات التدریب وأثره في إدارة الجودة الشاملة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، قسم  جودة،محفوظ احمد  - 2
 49، ص2000/2001علوم التسییر، كلیة االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

 112ص مرجع سابق، ،حمد محمد غنیمأ - 3
  98ص مرجع سابق، على العنزي وأحمد على صالح، سعد - 4
الشاملة والمؤسسات المالیة المصرفیة، ملتقى العلمي الثاني حول الجودة الشاملة في  الجودة عمر یاسین خضیر، - 5

- 26 األردن، ،كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة جامعة العلوم التطبیقیة، ظل إدارة المعرفة وتكنولوجیات المعلومات،
    5ص ،2006أفریل،27

  165ص مرجع سابق، ،)وجھة نظر(منھجیة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملةمدخل إلى  ،عمر وصفي عقیلي - 6
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و - دریب ھ ات  "الت ات وتقنی م اآللی د أھ ة علأح داد  ىالعام وارد البشرإع ادرالم تیعاب یة الق ى اس ة عل

 .1"والفعالیة الجودة من أجل تحقیق مستویات أعلى من الكفاءةوتطبیق 

ع مستوى عبارة عن عملیة تعلیمیة تشمل إعطاء التعلیمات وال"إن التدریب  - ي تتضمن رف تطبیق والت

  .2"جودة منتجات المنظمة أو الخدمات عن المستویات التي كان یتم تحقیقھا دون تدریب

  :من التعاریف السابقة نستنتج ما یلي

  .إلى تحقیق أھداف محددة ن التدریب نشاط مخطط ومنظم یسعىأ

  .إدارة الجودة الشاملةأن التدریب نشاط مستمر وداعم لمنھجیة  -

 أن التدریب یمكن العاملین في المنظمات من تطبیق المفاھیم اإلداریة بفعالیة وإكسابھم مھارات -

  .العمل في المنظمة تمكنھم من المساھمة في تحسین جودة وقدرات

یتناول التدریب أھمیة الجودة وأدواتھا وأسالیبھا والمھارات والقدرات الالزمة وأسالیب حل المشاكل  -

  .القیادة الفعالة واألدوات اإلحصائیة وطرق القیاسمبادئ و  ووضع القرارات

أن التدریب شامل أي یشمل كل العاملین على جمیع المعارف والمھارات واالتجاھات الالزمة  -

  .في المنظمة إدارة الجودة الشاملةلضمان نجاح تطبیق 

  .في األداء سین المستمرزامنة ومترابطة بالتحعملیة مت ھو إدارة الجودة الشاملةالتدریب في  -
  :الجودة الشاملة على وفقا لما سبق نقترح التعریف التالي للتدریب

ارا نستمر یضمن أمھو نشاط  ارف والمھ ى المع نھم  تیحصل العاملون عل ي تمك ة الت الالزم

ارف موضع  ك المع ة إدارة الجودة الشاملةامن وضع تل اجح لمنھجی ق الصحیح والن اء  ،لتطبی واالرتق

الیبھا  و.السلوك اإلنساني لألفضل وتغییر األداء، بمستوى ا وأس ة الجودة وأدواتھ دریب أھمی اول الت یتن

الیب  ة وأس درات الالزم ارات والق ادئوالمھ رارات و مب ع الق اكل ووض ل المش ة  ح ادة الفعال القی

 .واألدوات اإلحصائیة وطرق القیاس

 

 

 

 

 

                                                
  المؤتمر العربي األول للتدریب وتنمیة الموارد  شادیة مخلوف، اتجاھات التدریب في جامعة القدس المفتوحة، - 1

  2006/حزیران/29-27،األردن، البشریة، الجامعة الھاشمیة
مصر  ،عوالتوزی للنشر ق، دار الفارو3الجودة، ط ةي إلدارلمرجع العالما ي،خالد العامر جمةمات سیقر، تر - 2
  665ص ،2007،
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  :لةوفق مفھوم إدارة الجودة الشامعملیات التدریب  -2

ةإلى تحسین نسعى  فإنناعند تطبیق نظام الجودة على التدریب  ة التدریبی تج موال جودة الخدم ن

ا إلدارةالتدریبي  األداءأي رفع كفاءة  التدریبي، امي مم دریب بشكل متن اط  الت ن االرتب د م ي المزی یعن

ا ین م ل ب ھ العمی ا یتعلم اج  وم ھیحت ي تطویر  إلی ھف الي  ،أدائ ؤدي بالت ا ی ىمم یم إل ادة فرص التعل  ،زی

دریب  ال الت ي مج املة ف ودة الش ق الج دف تطبی ىویھ ي  إل املون ف دع الع ي یب ة الت ول المنظم أن تتح

ة للعمالء ي ( التدریب في تحدید وتلبیة االحتیاجات التدریبی املون ف ى )األخرى اإلداراتالع ة  إل منظم

ة، ك أن  تعلیمی ي ذل ول یویعن دریبتح ة الت ادر التنمی د مص ى اح ة والت إل ة بالمنظم یة والھام  يالرئیس

  .سوف تساھم بكل تأكید في دعم المنظمة

وح، داخلي والخارجي وباعتبار أن التدریب نظام مفت ن المحیط ال دخالت  م ى الم ھ یحصل عل ي  فان ف

دمات  ل الخ وفر مجم ي ت ات الت ن العملی ة م لة مھم ك سلس یط وتحری تخدم لتنش ات تس ورة معلوم ص

 :وتضم تلك العملیات ما یلي ،م بمفھوم إدارة الجودة الشاملةالتدریبیة لعمالء النظا

  .دات للنشاط التدریبيیھدتدراسة وتحلیل المحیط الخارجي وتبین الفرص وال -

اعدة- ات المس ین اإلمكانی ة وتب داخلي للمنظم یط ال ل المح ة وتحلی ات دراس دریبي والمعوق اط الت  للنش

  .القائمة والمحتملة

  .العامة للتدریب في ضوء إستراتیجیة إدارة الموارد البشریة بالمنظمةتحدید اإلستراتیجیة  -

  .األھداف اإلستراتیجیة واإلجرائیة للتدریبتحدید  -

ي قضایا  - رارات ف دائل واتخاذ الق ین الب ام للمفاضلة ب د االحتك اییر وقواع دریب ومع تحدید سیاسة الت

  .ومشكالتھ التدریب

  .ب وأصحاب المصلحة المرتبطین بھم في العملتحدید العمالء المباشرین للتدری -

  .تحدید احتیاجات العمالء وأصحاب المصلحة وترجمتھا إلى أھداف تدریبیة -

  .دراسة إمكانیات تحقیق احتیاجات العمالء التدریبیة والمعوقات أو المھددات المحتملة -

  .إعداد خطة التدریب العامة وتفصیالتھا التنفیذیة -

  .التدریبیة وتخطیط وتصمیم وتوقیت الفعالیات والموارد التدریبیة تطویر المنتجات -

ر عن مجمل  ي  األنشطةوتمثل تلك العملیات منھجا متكامال یعب اھیم إدارة  إدارةف ا بمف دریب التزام الت

 .1الجودة الشاملة

 

                                                
 أطروحة ،كحالة مؤسسة سونا طرا مؤسسة االقتصادیةفي الموارد البشریة ال إستراتجیة تنمیة ،حسین یرقي - 1

  132ص ،2007/2008،التسییر مكلیة العلوم االقتصادیة وعلو جامعة الجزائر، دكتوراه غیر منشورة،
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   :على الجودة یبرفي التد األساسیةاالعتبارات  - 3

  :في الحسبان عدة اعتبارات منھا ذخأت أنالموارد البشریة یجب  إدارة نإ

  :تحدید العمالء -1- 3

ر  ي الفك ل ف درب أي العمی و المت دي ھ ة االتقلی ي المنظم داخلي ف ف ال ذي لموظ ن ال اني م یع

اھیم إدار ،األداءمشكالت في  ق مف ن وف ي  ةلك درب وف ة بالمت ھ عالق ن ل ل كل م الجودة الشاملة العمی

عن  یعبرونتي یعمل بھا المتدرب وھم فرق العمل ال وأعضاءمقدمتھم الرئیس المباشر وزمالء العمل 

  .1والموردینب وھم الزبائن المتدر أداءمن  نالمستفیدیالعمالء الداخلیین ثم العمالء الخارجیین 

ات المعاصرة،أصبح ل دى المنظم رة ل ة كبی ي أ إذ لعمیل أھمی ا التنافسیة الت د المزای ل اح ة العمی ن خدم

  .2ة الجودة الشاملةة السیما في ظل إدارالمنظمات المعاصر ى تحقیقھا أغلبتسعى إل

دم  بة وان تق ة المناس االحترام والمجامل دا ب ھ جی ب معاملت دریب ویج داخلي للت ل ال و العمی درب ھ المت

  ومن أھم مطالب الجودة إرضاء العمیل  ،احتیاجاتھ حرفیة وجودة وتلبيبالخدمة الجیدة التي تؤدي 

  .3قق بدون خدمة ورضاء العمیل الداخليالخارجي وخدمتھ لن تتح

املة  إدارة تسعى ودة الش ىالج ا  إل ة واحتیاجاتھ داف المنظم ق أھ تراتیجیةتحقی ن أن ، والاإلس تم  یمك ی

اتھم  تحقیق ذلك دون أن تكون نقطة البدایة ھي العمیل، ویمثل البحث والتنبؤ باحتیاجات العمالء وتوقع

ى  ارة الجودة الشاملةإد وتركز ھما وحیویا للنجاح،معامال  ل داخل وخارج  وإسعاد إرضاءعل العمی

ة  تطبیق الصحیح لھا،ال حیث یمثل نقطة قوة الدفع الرئیسیة نحو المنظمة، ي المنظم ون ف وكل من یعمل

الء  م عم ر مباشرة إلدارةھ ورة مباشرة وغی ة بص ة التدریبی ى الخدم ن یتلق دریب،فكل م د  الت و أح فھ

ا .العمالء ذا یجب االھتم د ل ك تحدی ل مستقبال ویمكن ط ب ا فق یس حالی ھ ل الحرص علی ك ب ل وذل م بالعمی

وتشغل شغلھ الطموح  فیھا تجعلھ یفكر وبھاوعلیك أن تبصره ھو، حتیاجاتھ المستقبلیة قبل أن یدركھاا

  .4لدیھ

خضوع العملیات لمنطق التحسین  ھيحسب مفھوم الجودة الشاملة ف :تطویر العملیات التدریبیة -2- 3

  :یقطرعن  یكون أنیمكن و تمر المس

 .األداءتخفیض الوقت المستغرق في  -

 

                                                
 254ص ، مرجع سابق،اتیجیة، إدارة الموارد البشریة اإلسترعلي سلمى - 1
  197مرجع سابق،ص ،)مدخل استراتیجي(إدارة الموارد البشریة ،سھیلة محمد عباس - 2
  02/02/2009:تاریخ االطالع ،www.iturabic.orgالتدریب وإدارة الجودة، ى حافظ،فمصط - 3
،  مصر، ،موسوعة التدریب مھارات إدارة الجودة الشاملة في التعلیم والتدریب، ل،محمد عبد الغاني حسین ھال - 4

  31ص، 2006
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  .األداء أسلوبتحسین  -

  . األنشطةالداخلة في  األدواتتحدید  -

   .وحدة زمن ياإلنجاز ف ةكمی زیادة -

  .1األداءو  إلنجازاترشید تكالیف  -

ات التدر -3-4 میم التقنی ةتص ي  :یبی ارف وم  إط ام إدارةمفھ ودة الش ة لالج ات التدریبی بح التقنی ة تص

ر یاا عنص ودة ال أساس مان ج ي ض درف ل الت ھ یبيعم ورت .كل د تط ات التدریبالوق ع  ةیتقنی ىلترتف  إل

   .2تقنیات المعاصرة للمعلومات و االتصاالتالمستوى 

ة -3-5 ل البشر  :تخطیط الموارد التدریبی میمث دمورد  أھ دیري الت ل م ة مث ات التدریبی ي العملی  ریبف

 الخ.......وسائل وتقنیات التدریب  إحصائي ،یبیةمصممي البرامج التدر ،یبالتدر ،مخططي

ة  وارد التدریبی یط الم ة التخط مل عملی ا تش زات كم ن التجھی ات م د االحتیاج اكن ،لتحدی ائل  أالم ووس

  . 3اإلیضاح

ار -3-6 در اختی ون  :بینالم ذین یتمتع دربین ال ار الم ب اختی الخبرةیج ة الالزم ب ؤون  ةوالدرای بش

ایا  املة،وقض ودة الش ة  إدارة الج ة متخصص ات خارجی ن ھیئ ھ م تم دعوت ا ت ا م ھ غالب ا ان ام كم للقی

ن یكون  علىإن المدرب الذي یعتمد على التدریب  ،4بالتدریب الجودة الشاملة سیكون حافزا للتغییر ول

  :5من المھارات اإلضافیةاھج تقلیدیة وھذا یحتاج إلي عدد مجرد شخص یوفر من

ا م- اج إلیھ ي یحت ات الت دیھم المعلوم ذین ل خاص ال ى األش ول إل ي الوص اعد ف ة تس ارات مبدئی أو ھ

   .األشخاص الذین یراد التأثیر علیھم

  . موتفھم وجھات نظرھم واحتیاجاتھ ،العالقات وخلق األلفة بین الجمیعتنمیة  -

  تنجح في كل من القدرات الشخصیة التي تساعد على تحلیل الموقف وإیجاد الحلول التي  -

 .والحصول على االلتزامات بالعمل وتولید الموارد ،المفھوم التقني والسیاسي

 

 

 
                                                

  257، مرجع سابق، صاتیجیة، إدارة الموارد البشریة اإلسترعلي سلمى - 1
مؤسسة الورق  إدارة الموارد البشریة مدخل استراتیجي متكامل، یوسف جحیم الطائي ومؤید عبد الحسین الفضل، - 2
  285ص ،2006 ،والتوزیع، عمان، األردن نشرلل
  258ص مرجع سابق، ،)مدخل استراتیجي(إدارة الموارد البشریة ،سھیلة محمد عباس - 3
  02/02/2009:تاریخ االطالع ،www.freewebs.comالتنمیة المھنیة المستدامة، ،عالء صادق - 4
تطبیقھا على األجھزة األمنیة، رسالة ماجیستیر غیر  إدارة الجودة الشاملة  وإمكانیة  ،علي عبد هللا المھیدب - 5

، ، العربیة السعودیةمنشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض
      53ص ،2005
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  :یبھاتحدید الفئات المراد تدر -7- 3

  :1باالعتبار النقاط التالیة أخذاالفئات المراد تدریبھا على الجودة الشاملة  تحدید إن

اتمعظم ھذه  إن- یھ نالمتخصصة م الفئ املین یحتم عل م  مالع اك  أنعملھ ى اتصال واحتك وا عل یكون

  .تحسین الجودة رنامجوبالتالي فھم یلعبون دورا مھما وحساسا في ب مباشر مع عمالء المنظمة،

ى موضوعات ذیصمم لھ أنقد یكون من المناسب  - ا عل ز فیھ تم التركی ه الفئات برامج تدریبیة مكثفة ی

ات ك الفئ ام تل رة باھتم ة مباش ا عالق ددة لھ ات ول .مح ي االحتیاج اجح یلب دریبي ن امج ت میم برن تص

ات  أن األفضللھذه الفئات فانھ من  یبیةالتدر ذه الفئ ین ھ اك حوار مباشر ب للتعرف  واإلدارةیكون ھن

  .على احتیاجاتھم التدریبیة قبل تصمیم البرنامج

دریب  - ن ت رغم میمك ى ال ة عل ة كمجموع ات المتخصص ذه الفئ ك  أن نھ اقضذل ع  یتن دأم  وعتن مب

 .األسلوبھذا  تفاديیمكن  في التدریب ولكن یبدو انھ ال كینالمشار

 یتم تزویدھم بالمواد التدریبیة المعدة مسبقا قبل بدایة التدریب الفعلي لتعظیم النتائج المتوخاة أنیجب  -

   .البرنامج التدریبي المكثف من

دریب ع أي تدركھ أنالذي یجب  إن العنصر األساسي ة لنجاح الت ق منظم ي التطبی ن ف ى الجودة یكم ل

د ات الت ي قاع ارف ف ارات ومع ن مھ اركون م بھ المش ا یكتس وري لم االت رالف ي مج الھمیب ف  أعم

  .المختلفة بالمنظمة

  :الجودة الشاملة إدارةالتدریب وفق مفھوم  مبادئ -4

ي التي توضح حقیقة التدریب باعتبار المبادئھناك مجموعة من  ن  األساسه ف  أشكالشكل م

  .2انذكر منھ األداءالجودة في  یدتأك

دریبوذلك لمساعدة  ءالكشف عن احتیاجات العمال - ن  ،المختصین في الت ذا تكم مل قصور  أسباب أھ

  .في التعبیر عن احتیاجاتھالمتدرب  كال یشارحین  تأثیرهالتدریب وانحصار 

ة  إن- ادة التدریبی ل للم یس مجرد ناق درب ل ى الم و عنصر ایجابي یعمل عل ل ھ أثیرب ي  الت المباشر ف

ة  ن جھ ة وم ن جھ درب م رىالمت أثیر أخ ر  الت ي غی ر ف رالمباش ة  ئیسال ھ وكاف درب وزمالئ المت

  .المتصلین بھ

 

 

 

                                                
  52ص جع سابق،على عبد هللا المھیدب، مر - 1
  247ص ، مرجع سابق،اتیجیةتر، إدارة الموارد البشریة اإلسعلي سلمى - 2
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ةالمتدرب ھو محو إن - ة التدریبی ي العملی از ف ل مصدر ،ر االرتك ث یمث ا احی ي للمعلوم ت ویشارك ف

  .یبیةوھو متلقي للخدمة التدر یبیةرتحدید احتیاجاتھ التد

ین  إن - رة ب ة منحص یس عالق دریب ل درب (الت دربالم اك  ،)والمت ن ھن ك  اأطرافولك ي تل ة ف مھم

ر نھم ال ة م درب، ئیسالعالق ر للمت اون المباش درب المتع الء المت ذلك زم ي ووك ھ ف  ،األداءن مع

  .الخارجیة األطرافن وغیرھم من ووالمورد

ادىء  ك المب ن متل ا م دریب تقربن ي الت ة ف یة المھم وم الرئیس ي  إدارةفھ وم ف ي تق املة الت ودة الش الج

ع  األساس ة  أطرافعلى مفھوم المشاركة الكاملة من جمی ات وضع لالمنظم الجودة الشاملة  إدارةتقنی

  .موضع التنفیذ

   :على الجودة التي یبنى علیھا التدریب األسس - 5

ودة ا ق الج ة لتحقی ا المنظم ي اختارتھ فة الت ق بالفلس ي تتعل املةوھ ي  ،لش فة وھ ة بفلس متعلق

اري  در أواالستش ي الت ة ف اعد المنظم ذي یس درب ال رامج  یبالم الل الب ن خ ك م وعاوذل  توالموض

  .تخدم الفلسفة المختارة التيالتدریبیة 

دورات والمنظمات  ب وال دوات والكت التي نجحت في تطبیقات الجودة الشاملة كانت تستخدم الن

   .الجودة الشاملة دارةإفي مرحلة استكشاف بدائل فلسفات ومفاھیم 

  .1للجودة الشاملة قبل التفصیل بینھاتفحص بعنایة فائقة الفلسفات والمفاھیم المختلفة  أنوعلى المنظمة 

ن  :التدریب) كمیة(مقدار -5-1 ةبالرغم م ود  أھمی ي نجاح جھ دریب ف  إال أنالجودة الشاملة  إدارةالت

ال  أدنى صتخصوال د التدریب عض المنظمات تبخل وتقتصد في موارب ث الم ن حی حد ممكن سواء م

ت  أو الزمالوق ا  ال ادا منھ دریب اعتق الل الت ن خ رات م اب الخب ت الكتس ل وق ص اق اوتخص ذلك  أنھ ب

  .2تعمل على تخفیض التكالیف

  

  

  

  

  

 

 
                                                

  87ص ، مرجع سابق،عبد الفتاح محمود سلیمان - 1
فرید عبد الفتاح زین الدین، المنھج العلمي لتطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربیة، مرجع سابق،  - 2

   106ص
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ق  إن رعة تطبی ة وت إدارةس دریب المقدم ة الت ى كمی د عل املة تعتم ودة الش االج ة  ،وقیتھ ق كمی وتتعل

دریب بالوق ال الت ة والم الزم للعملی دریبت ال ى الت ة عل ن المنظم تثمر م د  ،المس ادتولق ة  أف تجرب

اھیم  ى المف دریب عل ان الت ق الجودة الشاملة ب ي تحقی ي قطعت شوطا طویال ف  واألسسالمنظمات الت

  :1تواجھ عدة مشكالت منھا یبكمیة التدر أن إالیكون لجمیع العاملین في المنظمة  األولى

 .علیھ اما تدربوتطبیق  نال یستطیعو األكفاءغیر  تدریب العمال -

ادة إنف .الوقت غیر مناسب للتدریب یحد من فعالیتھ ویؤثر على معنویات المتدرب - ى  زی دریب عل الت

ؤثر  وب ی ائج المرالحد المطل ى النت ا، ادعكسیا عل دریب یجب تحقیقھ رامج الت ان ب ذلك ف تصمم  أن ول

  .الجودة الشاملةإدارة بحیث تخدم الھدف من تطبیق 

  :خارجھا وأ التدریب داخل المنظمة -5-2

در إحداثمن المھم جدا  ین الت ي  یبتوازن ب ة  ةالمراكز المتخصصف دریب داخل المنظم والت

م  بدأتومعظم المنظمات  درفي مراكز التدریب المتخصصة ث ت ت ى یجیاانتقل داخلي إل دریب ال  إن ،الت

د الجو مبادئالمنظمات الناجحة في تطبیق  ى استشاري واح دت عل ر أودة الشاملة اعتم ي مجال  أكث ف

ى استشاري لمنظمات یستمر وغالبیة ھذه ا ،التدریب من اجل التحسین دة مراعتمادھا عل احل طوال م

ق  ا التطبی ووغالب ا یك ار نم اري الخاستش ھ االستش و نفس دریب ھ ودة ي الت ق الج اص بتطبی

 .2األوامروفقا لتسلسل  فاألسفل األعلىلتدریب من من المنظمات استخدمت طریقة ا وكثیر.الشاملة

   .3معاییر اختیار منظمة تدریبیة متخصصة في إدارة الجودة الشاملةو 

زام-أ ى أن :االلت ة المس بمعن رامج ؤوتكون المنظم ن ب ا تعرضھ م ة بم ة ملتزم ة التدریبی لة عن العملی

  .فعالة

  .قدمھ من خدمة تدریبیةحیث تقوم المنظمة بمتابعة دوریة لما ت :المتابعة-ب

اندة-ج ة والمس ة  :المرون دریب كاف ي ت ة ف ة الكافی ة المرون ات التدریبی دى المنظم وافر ل ث یت حی

 .المستویات اإلداریة بالمنظمة ومساندة العاملین في إحداث التغییر المطلوب

ابرة-د امل :المث ودة الش م الج ي إدارة نظ ة ف ة المتخصص ة التدریبی ر المنظم ب أن تظھ بریج  اة ص

  .ومثابرة على تطبیق فلسفة إدارة الجودة بكفاءة وفاعلیة

  

 

                                                
، 2002 خاطر الفشل، القاھرة،فرید عبد الفتاح زین الدین، تطبیق إدارة الجودة الشاملة بین فرص النجاح وم - 1

     88ص
 90جع سابق، ص، مرعبد الفتاح محمود سلیمان- 2
  143ص توفیق محمد عبد المحسن، تخطیط ومراقبة جودة المنتجات مدخل إدارة الجودة الشاملة، مرجع سابق، - 3



 لتحقیق الجودة الشاملة ةكأداالتدریب             الفصل الرابع                                   

162 
 

  

  :توجیھ التدریب -5-3

وبصفة عامة فان كل  .ھي احتیاجاتھم ثمار التدریب تكمن في تحدید من ھم المتدربون وما إن

اج  رد یحت ىف ى  إل دریب عل ن الت ة م ة معین املة إدراككمی ودة الش ى الج م معن ال إن ،وفھ ض  إھم بع

در أووعات المجم دون ت ام ایكون عائق یبتركھا ب ر أ أم الي  نالجودة غی وازن المث ى الت الحصول عل

در ة الت ة ونوعی ین الكمی داد یبب در وإع ة المت ر  بینونوعی رایعتب یس  أم ھ ل عوبة ولكن ة الص ي غای ف

 .1مستحیال

در -5-4 ت وتسلسل الت در إن :یبتوقی ة الت دء عملی ت المناسب  یبب ي الوق م الن  أمرف ھ مھ  أوتقدیم

أخیره بین  ت ر مناس ھ یغی را ال یضیفجعل ة  أم ة حقیقی ىقیم املة إل ودة الش ة الج ة .عملی وتسلسل عملی

  :2كاألتيالتدریب من حیث الموضوعات 

  .واإلدراكالفھم  -

  .األسالیب -

  .المھارات – 

  :كاألتيوتسلسل عملیة التدریب من حیث المستویات الوظیفیة 

  .العلیا اإلدارة -

  الوسطى ةاإلدار -

  .القوة الفاعلة في الموقع -

در ائلي  یبوھناك من المنظمات الناجحة طبقت ما یسمى بالت ة الع ي المنظم املین ف تم تقسیم الع ھ ی وفی

وم المستویات  إلى ىمجموعات سمیت بالعائالت بحیث تقوم العائالت بتدریب بعضھا البعض فتق  األعل

تویات  دریب المس لبت ن  .األق الیبوم و الوا األس دریب ھ اح الت من نج ي تض ار والت عة االنتش دیم س تق

ھ مباشرة ل تطبیق دریب قب ي  ،الت ة ف ات طازج ون المعلوم ث تك راد أذھانبحی ا  ،األف در نأكم  یباتالت

  .تكوین الفریق األبعدتقدم  أن بال یج یقالخاصة بمھارات الفر

  

  

  

  

 

                                                
  91جع سابق، ص، مرعبد الفتاح محمود سلیمان - 1
  92ص ،المرجع نفسھ - 2
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  :مجاالت التدریب -6

امل -6-1 ودة الش م وإلدراك الج دریب لفھ ار  :ةالت ى اإلط ز عل تم التركی دریب ی ن الت وع م ذا الن إن ھ

في  ري والفلس من  إلدارةالفك إلدارة إذ یتض دة ل فة جدی دخال وفلس ا م املة باعتبارھ ودة الش الج

  :1الموضوعات التالیة

  . مفھوم الجودة وأبعادھا وتطورھا -

  . طبیعة إدارة الجودة -

  .ةفلسفات الرواد األوائل في مجال الجودة الشامل -

  .المفاھیم األساسیة إلدارة الجودة الشاملة -

  .إدارة الجودة الشاملة مبادىء -

 .المنطلقات الفكریة إلدارة الجودة الشاملة -

  .متطلبات التطبیق ومراحلھا ومعوقاتھا -

  .أھمیة الجودة الشاملة وفوائدھا للفرد وللمنظمة -

  .األخطاء الشائعة التي تصاحب التطبیق -

دریب -6-2 ین الت رق التحس ى ط ة  :عل ات معین تخدام تقنی ى اس دریب عل ن الت وع م ذا الن مل ھ ویش

ائج محددة،  ىتستخدم بواسطة األفراد أو المجموعات للوصول إل انت ى  منھ دریب عل طرق تحسین الت

 .أسالیب ومھارات حل المشكالت والتدریب على األسالیب اإلحصائیة

ق -6-3 ارات الفری ى مھ دریب عل و :الت ن موض ال و ھعاتوم ارات االتص رق ومھ ارات الط مھ

ھیل  ارات تس ة ومھ رار إاالجتماعی اذ الق ارات اتخ وعات ومھ ائل والموض از المس ق،لنج ي  لفری وھ

  .موضوعات تكون موجھة لقائدي الفرق والمنسقین

ة -6-4 ى الموضوعات الخاص دریب عل ات  :الت ق مخصص ات تنف دأت المنظم عینات ب ة التس ذ بدای من

د ى الت رة عل ة كبی وعات خاص ى موض بحتریب عل ور  أص را لتط ة نظ ة خاص ل أھمی اھیم التمث مف

املین أن  ن الع ة م دة مطلوب االت عدی د مج ا وتحدی م تحلیلھ ي ت ت والت ي تحقق ائج الت ات والنت والنظری

  :2یكونوا على بینة وفھم واضح بالنسبة لھا مثل

  اریة وقیاس رضا العمیل ،تصمیم التجارب، المفاضلة المعی 9000االیزو -

  

 

                                                
  102تاح زین الدین، تطبیق إدارة الجودة الشاملة بین فرص النجاح ومخاطر الفشل، مرجع سابق، صفرید عبد الف - 1
  104ص ،المرجع نفسھ - 2
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  .إعادة تصمیم العملیة نشر وظیفة الجودة، -

  :الجودة علىمستویات التدریب  -7

وذ دور  جإن نم ى ال اء عل ة بن ي المنظم املین ف ع الع ى جمی دریب عل رض الت ودة یف إدارة الج

املین، د للع ي الجدی ات  التنظیم ى الرغب اء عل یس بن ل ول راءات العم ي إج ر ف ى التغیی اء عل أو بن

ة وع. الشخصیة ي ثالث اجون إل لى ھذا فان العاملین في المنظمات التي تطبق إدارة الجودة الشاملة یحت

  :أنواع من التدریب وھي

  .الشاملة ةالتدریب على مبادىء وأھداف إدارة الجود -

  .التدریب على المھارات الشخصیة لتحسین األداء ضمن فرق العمل -

ي كالتد بعض المھارات التنظیمیة، ىالتدریب عل - ات اإلحصائیة باإلضافة إل ة العملی ى مراقب ریب عل

  .1ااالشتراك مع المدربین من خارج وداخل المنظمة للعمل مع

ى  ول عل م الحص نى لھ م یتس ة ول رة طویل ذ فت ة من ي المنظم ون ف ذین یعمل ال ال دریب العم مل الت یش

ا یشمل التدریب على الجودة كافة المستویات كما  .2التدریب الجید في البدایة ن اإلدارة العلی ة م اإلداری

ى اإلدارة اإلشرافیة ة الوسطىإلى اإلدار ن مستوى  ،3إل ف م ة یختل رامج التدریبی وى الب ان محت وان ك

ة  نھمتمللادارى إلى أخر وفقا لنوعیة المھارات والمعارف السلوكیة الالزم ذا یجب أن یكون  .كن م ول

  .4المناسبالنشاط التدریبي مخططا ومنتظما ومستمرا وفي الوقت 

ا -7-1 دریب اإلدارة العلی ود السفینة  :ت ذي یق ان ال ة الرب ا ھي بمثاب اإلدارة العلی ة(ف ق )منظم ي تطب الت

وم .5وان توفر لذلك الوقت الكافي إدارة الجودة الشاملة فعلیھا أن تكتسب المھارة قبل غیرھا، البد أن تق

درا ة الق دریب وتنمی ة بالت ن اإلدارة ا تالمنظم ارات م دم والمھ ن ع اتج ع ون ن ث أي فشل یك ا حی لعلی

  مین بمبادئھا وعن إدارة الجودة الشاملة یجب أن یكون أفراد اإلدارة العلیا مل، التدریب والتعلیم

  

  

  

 

                                                
ملتقي علمي الثاني حول الجودة  األعمال، تإدارة الجودة الشاملة في  ظل استراتیجیا ،حسن صادق حسن عبد هللا - 1

لمعلومات، جامعة العلوم التطبیقیة، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، الشاملة في ظل إدارة المعرفة و تكنولوجیات ا
  27، ص2006افریل،  27-26 األردن،

 14/03/2007تاریخ االطالع ،www.dgg.org،4ص دیمنغ األربع عشر في اإلدارة، ىفراس جمال، مباد - 2
  147ص مرجع سابق، ،)مفاھیم وتطبیقات(إدارة الجودة الشاملة محفوظ أحمد جودة، -3
  237ص جع سابق،موسى أللوزي، مر - 4
  26ص جع سابق،، مرحسن صادق حسن عبد هللا - 5
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ى اإلدارة الوا ھا حتى یتسنى لھوكذلك بعملیة تطویر ا إل دنیا سطىنقلھ املین وال دریب ویشمل الت .والع

  لق العمالقادة على تشكیل وإدارة فر

  :1ما یلي اإلدارة العلیابرنامج التدریبي ألعضاء الیشمل 

  .توفیر المعلومات والتدریب على المھارات الالزمة التي تؤھل المشاركین إلدارة الجودة -

  .تقویة فھم المشاركین للجودة الشاملة -

  .التدریب على الطرق واألسالیب التي تزید من فعالیة كل مشارك في عملیة الجودة-

 .اء رؤیة قصیرة وطویلة األجل لدور الجودة في تطویر المنظمة مستقبالإعط-

ة -7-2 دریب اإلدارة التنفیذی وع  :ت ذا الن من ھ ن یتض ة م ارات اإلداری ارف والمھ ى المع دریب عل الت

ط وأو العلیا والتك داریة الدنیا اإلشرافیة أو الوسطىمناصب اإلالواإلشرافیة الالزمة لتقلد  ة فق ن موجھ

اإلستراتجیة والتخطیط  تیب والطرق التقنیة ولكن أیضا یركز التدریب على كیفیة اتخاذ القرارالألسال

یا تراتیجي والتوص تطیع  تاالس وع تس ذا الن الل ھ ن خ املة وم ودة الش ق إدارة الج ة بتطبی الخاص

 .2تالیةالمستویات التي یتم تدریبھا في اإلدارات المختلفة المعرفة الصحیحة لإلجابة على األسئلة ال

 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؟ -

فرق العمل یجب أن یشمل إستراتیجیة التطبیق بینما تدریب یجب أن  ةفالتدریب الخاص بالھیئة التنفیذی

  .تل الطرق واألسالیب الفنیة لتطویر العملیایشم

املین -7-3 اقي الع دریب ب م  :ت ة عملھ دریب المناسب عن طبیع وا الت املین أن ینقل ى كل الع یجب عل

ھ الذي تطویر الوكیفیة القیام بھ إذ ثبت انھ یؤدي إلى  املین تحقیق ى الع ة العمل  ویجب عل ة أھمی معرف

  .  3أو مدى ارتباطھ بعمل اآلخرینالذي یقومون بھ حتى ولو كان صغیرا 

 

 

                                                
الجودة الشاملة وطرق إبداعھا بالقطاع الصحي الفلسطیني، ملتقى العلمي الثاني حول لجودة  ،وفیق حلمي األغا - 1

یة، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، الشاملة في ظل إدارة المعرفة وتكنولوجیات المعلومات، جامعة العلوم التطبیق
  12، ص2006أفریل، 27-26األردن، 

  85جع سابق، ص، مرعبد الفتاح محمود سلیمان - 2
  13جع سابق، صمر وفیق حلمي األغا، - 3
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دة  ع أالقاع ا م ى اتصال مستمر یومی ي عل ة الت ف المستویات اإلداری دریب مختل نظم الت ھ ینبغي أن ی ن

ة ھبعض ة تدریبی ل جلس م ك ي أن تض ك ینبغ ي ذل افة إل ا، إض ة بھ ال المناط از األعم بعض إلنج ا ال

  .1الخ....، تسویقیة ، بحوث تطویر مالیة موظفین من مختلف القطاعات الوظیفیة بالمنظمة،

إن إشراك جمیع العاملین في الدورات التدریبیة یستحسن أن یأخذ بعین االعتبار جملة من األسالیب 

  :وھي

ال - دیھم جھ عرون أن ل ي یش ات الت ي للحاج دیرھم الشخص ى تق ة عل ھم المبنی املین أنفس ات الع  رغب

  .فیھا اونقص

یات  - اءتوص رفین  رؤس ل والمش ن العم ھم م ا ینقص املین وم لوك الع ة أداء س ى المالحظ ة عل المبنی

 .مھارات تستحق التدریب علیھا

  .على التقنیات الجدیدة التي لم یسبق لھم ممارستھا قالطرائو  التدریب على البرامج واألعمال -

ات عن الظروف التنافسیة للمنتجات ورغب - ن معلوم ات ما تفرزه التغذیة المرتدة وبحوث التسویق م

  .2ھم بمتطلبات الجودةؤویتم تدریب العاملین لیفي أدا.وطلبات الزبائن

ي  املین ف ع الع اركة جمی یم دورة بمش ى تنظ دف إل املة تھ ودة الش یة إلدارة الج اھیم األساس إن المف

ة، ع  المنظم الل وض ن خ أھیلھم م ة وت ة بفعالی داف المطلوب وغ األھ ة لبل م بدق یح أدوارھ ك بتوض وذل

 مستمر وعلى كافة المستویات اإلداریة وفقا لنوعیة المھارات والمعارف خطط للتدریب ال

مة ھذه المھارات واالتجاھات لفلسفة التحسین ءوالسلوكیات الالزمة لكل منھم، بما یكفل االنسجام ومال

ى التحسین  املین عل ع الع ل جمی ن قب زام م اك الت ان ھن دریب، أي إذا ك ع الت ة م المستمر الذي لھ عالق

تم تالمس ي  ،جر للمن املین ف ائف والع ع الوظ تمر لجمی ل والمس دریب المتواص ام بالت ا االھتم ان لزم ك

  .3المنظمة

مستویات اإلداریة المختلفة الاألھداف أو الموضوعات التي یمكن أن یتضمنھا أي برنامج موجھ إلي 

  :4فتتمثل فیما یلي

  :ىدف البرنامج إلھورؤساء األقسام ومدراء الوحدات ی برنامج تدریب اإلدارات -أ

  .توفیر المعلومات والتدریب على المھارات الالزمة التي تؤھل المشاركین إلدارة الجودة -

  .تقویة فھم المشاركین للجودة الكلیة وزیادة وعیھم بأھمیة التحسین المستمر -

                                                
 49صجع سابق، مر على عبد هللا المھیدب، - 1
  273صجع سابق، مر ،يمھدي صالح السمائر - 2
  27ص ،جع سابقمر ،حسن صادق حسن عبد هللا - 3
  141توفیق محمد عبد المحسن، تخطیط ومراقبة جودة المنتجات مدخل إدارة الجودة الشاملة، مرجع سابق، ص - 4
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  .التدریب على الطرق واألسالیب التي تزید من فعالیة كل مشارك في عملیة الجودة الكلیة -

  .یة قصیرة وطویلة األجل لدور الجودة في تطویر المنظمة مستقبالإعطاء رؤ -

  :برنامج تدریب قادة فرق العمل ویھدف ھذا البرنامج إلى ما یلي -ب

  .معرفة دینامكیة التطور المستمر -

  . الحلول لمشاكل العمل وتحدید وتحلیل المشاكل ووضع أولویات معرفة أسالیب -

  .لجودة والمحافظة علیھاللجماعة التي تعتبر أساسیة معرفة دینامكیة ا -

  :برنامج تدریب منسقي فرق العمل ویھدف ھذا البرنامج إلى ما یلي -ج

  .یمیتحقیق إلمام المتدرب بدینامكیة الجماعة وطرق التأثیر  والتق -

 . بروح الفریق لتعلیم المتدرب كیفیة نشر الثقافة التنظیمیة القائمة على العم -

  .ق القدرة لدى المتدرب على مراجعة دور فرق تحسین الجودةخل -

  .تدریب المتدرب على مراجعة المواضیع الفنیة والتنظیمیة المتعلقة بتحسین الجودة -

  .الجدول التالي یوضح التدریب المطلوب إلدارة الجودة الشاملة ومستوى العاملین
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  ب إلدارة الجودة الشاملة ومستوى العاملینالتدریب المطلو ):16(دول رقم ج

  المشاركة بواسطة  التدریب المطلوب

  قیادة عملیة التحسین المستمر -

  المفاھیم العامة إلدارة الجودة الشاملة -

بناء فرق العمل االجتماعات واللقاءات وإدارتھا  -

  بفعالیة

  االتصال الفعال -

  المھارات األساسیة لحل المشكالت -

  حل المشكالت وأدواتھاعملیة  -

واالقتراحات الفعالة تحلیل التكلفة  تولید األفكار، -

  والعائد

  إدارة مفھوم التمیز التنافسي -

عملیة من أجل التحسین  التمیز التنافسي، -

  المستمر

  األدوات المتقدمة لحل مشكالت  -

  

  وتفویض السلطة المشاركة،-

  االبتكار واإلبداع -

  المعلممھارات  -

  المدرب/المعلمرات مھا -

  اإلدارة العلیا -

  جمیع العاملین -

  جمیع العاملین المشاركین في فرق العمل-

  

  قادة فرق العمل اإلدارة العلیا المشرفین، -

  كل العاملین المشاركین في فرق العمل -

  كل العاملین -

  كل العاملین المشاركین في فرق العمل -

  

  لتنافسيق التمیز ااإلدارة العلیا قادة  فر -

  ق التمیز التنافسيكل فر -

  

  الجودة أطقم والمستشارین، كل العاملین، -

  

  كل العاملین -

  كل العاملین المشتركین في فرق العمل -

  كل العاملین -

  كل العاملین المكلفین  بالتدریب -
أطروحة دكتوراه غیر صالح صالح درویش معمار، مدى تطبیق إدارة الجودة الشاملة في التدریب التربوي، : المصدر

منشورة، جامعة كولمبوس األمریكیة، كلیة إدارة األعمال، إدارة تنمیة موارد البشریة، المدینة المنورة، العربیة 

  97ص ،2006السعودیة، 
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  :على الجودةمتطلبات التدریب  -8

ى الجودة ادة في أن من متطلبات التدریب عل دریب الق رامج الت ادة  ا،اإلدارة العلی تشمل ب والق

ة حاجات ،وأعضاء حلقات الجودة ،ومنسقي فرق الجودة فرق العمل، في رامج التدریبی ي الب ث تلب  بحی

 .1أفراد التنظیم جمیع

ھ، اإن متطلبات الجودة وتحقیقھا وضمانھا یتطلب وجود إطار كفؤ ومؤھل للقی ة من م بالواجبات المطلوب

ى على اختب التأكد على أن جمیع  العاملین لذا یج افي عل دریب الك وا الت الف مستویاتھم یجب أن یتلق

  .2المھارات الالزمة

  :یلي ما متطلبات إعداد البرنامج التدریبي ذو جودة عالیةتشمل 

  .یبیةالدورات التدرتسلسل  -

  .التدریب في المنظمةتقنین  -

  . یب العامة والدقیقةأھداف التدروضوح  -

  .المنظمة شمولیة التدریب لجمیع أفراد -

  .أن تھدف إلى تطویر وإكساب وتنمیة المھارات والممارسات -

 .3یتم البرنامج وكیف؟، أین؟، من؟، متى ؟، لماذا؟،:األسئلةعلى جابة اإلالتفكیر الجاد في  -

  :4إن من أھم اإلجراءات الضروریة إلنجاح برنامج تدریبي على الجودة ما یلي

ة  - املی ةأو تكلفاعتبار التدریب استثمار لھ عائد ولیس نفق ارة الع اءة ومھ ع كف د برف ذا العائ ل ھ ن ویمث

  .وتلبیة رغباتھ وتوقعاتھ بأعلى مستوى من الكفاءة ،وخدمة الزبون على األداء الجید،

احتیاجاتھم التدریبیة التي تخدم في مجال  دعلى أن یقدموا المساعدة للمنظمة في تحدی توعیة العاملین -

  . احتیاجاتھم التدریبیة دفالعاملون ھم اقدر من غیرھم على تحدی بائن،رفع مھارتھم وتلبیة حاجات الز

  
  
  
 
 
 

                                                
تطویر اإلدارة المدرسیة بمدارس وكالة الغوث بمحافظة غزة في ضوء مفھوم إدارة الجودة ، نبیل محمود الصالحي - 1

التربیة، قسم التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة، جامعة عین شمس،  الشاملة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة
 72ص ،2003مصر، 

2 - www.aboumajed.jeeran.com 17/08/2008:،تاریخ االطالع 
داود، - 3 د ال ن حم ان ب ى السادس  عبد الرحم ام  لمسئوليالملتق ة اإلم ومي والخاص جامع ي القطاعین الحك دریب ف الت

  03/03/2008:تاریخ االطالع ،  www.Tradreib،، الریاض، العربیة السعودیةمیةمحمد بن سعود اإلسال
 165مرجع سابق، ص ،)وجھة نظر(مدخل إلى منھجیة المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة ،عقیلي يعمرو صف - 4
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تفاد - دى اس نقص ف ةضرورة تقییم م ب ال د جوان دریب لتحدی ن الت املین م دریبھمالع ن  ،ي ت والسعي م

  .انطالقا من استمراریة عملیة التدریب في ظل الجودة الشاملة ،فادیھا في برامج التدریب المقبلةاجل ت

املین، - ات الع ة فئ ا ولكاف دعم  اقتناع اإلدارة العلیا بمدى أھمیة وضرورة التدریب بالنسبة لھ دیم ال وتق

  .الكافي لھذه العملیة

اھیم - دربین مف اء المت ى إعط ز عل ري ویرك انبین األول نظ ى ج تمل عل ذي یش و ال د ھ دریب الجی الت

دة أما الثاني فیشمل تدریب ا الجودة الشاملة أسسھا ومبادئھا، ة الجدی ق المنھجی ة تطبی ى كیفی لعاملین عل

  .وعرض بعض النماذج التطبیقیة في بعض المنظمات التي نجحت في تطبیقھا لالستفادة منھا

  .االھتمام بتدریب العاملین الجدد -

  .التدریب الفعال بھدف تحسین األداء والعملیات -

  .زیادة االعتمادات المالیة المخصصة للتدریب -

ا الحتیاجاتھ مج تدریبیةإعداد برا - ف المستویات وفق ي مختل ة ف ا      ممالئمة للعاملین في المنظم وبم

  .یساعدھم على التفاعل مع أسلوب الجودة الشاملة

  التدریب على الجودة أھمیة و أھداف :المطلب الثاني
  :أھمیة التدریب على الجودة -1

ة ا ى أھمی دوا عل املة أك ودة الش ع رواد إدارة الج ارف إن جمی قل المع ي ص دریب ف لت

  .1فإدارة الجودة الشاملة تبدأ بشكل فعلي بعملیة التدریب وتنتھي بھا والمھارات،

امج تحسین  ق برن ي تطبی ى اإلطالق الشروع ف ن عل ر الممك ن غی ھ م ي ان ن ف دریب تكم إن أھمیة الت

ة  ھ كلم ا تعنی م صحیح لم اك فھ ذاو  ،)جودة(الجودة دون أن یكون ھن ق ھ ان أي  دون أن یتحق م ف الفھ

ة  ة داخل المنظم ات مختلف اك رؤى وتوجھ محاولة لتطبیق برنامج الجودة تعتبر مخاطرة بان یكون ھن

ن  ان م ذلك ف امج الجودة، ل ق برن ن الوضع السابق لتطبی ر م ى وضع أسوء بكثی ؤدي إل عن الجودة ت

  .2لعملیة التطبیقیةالضروري أن یكون ھناك فھم مشترك ولغة موحدة لمفھوم الجودة قبل الشروع في ا

  :تتمثل أھمیة التدریب في إدارة الجودة الشاملة فیما یلي

 .ضمان التوصل إلى األداء السلیم من أول مرة -

 

 

 

                                                
1  - Katsuyoshi  Ishihara, opcit,p42 

  47ص جع سابق،مر علي عبد هللا المھیدب، - 2
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 .ضمان قبول التغییر من طرف األفراد عن تطبیق إدارة الجودة الشاملة -

 . أتجنب األخطاء وتقلیص العیب وتحقیق مبدأ الالخط -

  .ین المستمر واتخاذه كشعار دائم من طرف األفرادالمساھمة في التحس -

  .تقلیل الحاجة لإلشراف وتنمیة روح المسؤولیة والرقابة الذاتیة -

  .زیادة االستقرار والمرونة في أعمال المنظمة -

ادة  ، حیث أنارتفاع اإلنتاجیة - م وزی زیادة وصقل مھارات وقدرات العاملین سیؤدي إلى تحسین أدائھ

  .إنتاجھم

  .فع الروح المعنویة نتیجة زیادة إلمامھم وكفاءتھم في العملر -

  .إعداد صف ثاني مؤھل ومدرب للترقیة وشغل الوظائف األعلى من داخل المنظمة -

واد واآلالت تكالیف تخفیض  - ي الم در ف ل الھ العمل من خالل زیادة مھارة األفراد وقلة األخطاء وتقلی

  .وغیرھا

د یساھم التدریب في اإلقالل - درب جی ة والم ارة العالی الموظف ذو المھ ا من حجم اإلشراف اإلداري ف

  .س الرقابة الذاتیة على عملھیمكن أن یمار

ھ، - ذي یزاولون ق  یمكن عن طریق التدریب الجید حمایة العاملین من أخطار العمل ال ك عن طری وذل

  .1اإلقالل من إصابات العمل التي تحدث غالبا

راد،یتطلب تطبیق منھجیة إدار ة األف ل كاف ن قب ة م داد  ة الجود ة الشاملة مشاركة عالی ان إع الي ف وبالت

ذه المشاركة، ة ھ ادة فعالی ي زی تھم یساھم ف دریبھم وتنمی ؤھلھم  ھوالء األفراد وت راد ی دریب األف الن ت

زامھم دى الت ي م ذلك ف ة وك م المعنوی ي روحھ ؤثر ف ا ی  لمقابلة متطلبات أعمالھم الحالیة والمستقبلیة مم

  .2بأداء واجباتھم

 :أھداف التدریب على الجودة  -2

ى  ا عل رد فیھ ة وكل ف ي جعل كامل المنظم ن ف الھدف األساسي من التدریب على الجودة یكم

ة  ،ھاوعي ودرایة كاملین ببرامج الجودة وتحسین د دورات تدریبی ن خالل عق دف م ویتم تحقیق ھذا الھ

تقب ة المس یة والرؤی داف األساس ى األھ ز عل ن ترك دیث ع ن الح تركة ع ة مش وین لغ ة وتك لیة للمنظم

  .3الجودة

 

                                                
الكفاءات على المیزة التنافسیة للمؤسسة  ةأثر التسییر االستراتیجي للموارد البشریة وتنمی حضھ،سماللي ی - 1

  225ص جع سابق،مر ،االقتصادیة
  68ص مرجع سابق، إدارة الجودة الشاملة في أجھزة الشرطة العامة، محفوظ أحمد جودة، - 2
  47ص جع سابق،مر علي عبد هللا المھیدب، - 3
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  :فیما یلي على الجودةتتمثل أھداف التدریب 

 . تساعد البرامج التدریبیة العاملین على تحسین جودة المنتوج -

  .تدریب العاملین الجدد على الممارسات المتبعة بغیة عدم الوقوع في أخطاء تمس جودة المنتوج -

دریب - ام ت بب الع ن أن تس ف یمك م كی ى فھ اعدتھم عل ة لمس ال مترابط ات وأعم ام بمھم ى القی لین عل

  .مشكالت الجودة في عملھم مشكالت للعمال اآلخرین

  .تحسین األداء وبناء القدرات -

  .تقلیل التكالیف المادیة وزیادة معدالت العائد -

  .توفیر الوقت وتقلیل التالف -

  . لى ألذات وتحمل المسؤولیةتعزیز الثقة بالنفس واالعتماد ع -

  .1تحسین مجاالت المعرفة والمھارات واالتجاھات لدى العاملین -

  .الجمیع للجودة قزیادة اإلنتاجیة والعطاء داخل المنظمة التدریبیة بتطبی -

  .تطبیق الجودة یؤدي إلى رضا جمیع األطراف المعنیة بالعملیة التدریبیة ومن أھمھم سوق العمل -

  .  كفاءة التدریبیة ورفع مستوى األداء لجمیع اإلداریین وأعضاء الھیئة التدریبیةزیادة ال -

  .تطبیق نظام الجودة یمنح المنظمة االحترام والتقدیر المحلي واالعتراف العالمي -

  .2خلق بیئة تدریبیة رسالتھا التطویر المستمر -

  .جعل المنظمة أكثر قدرة على التنافس -

  .3جاحا وازدھاراجعل المنظمة أكثر ن -

  :4یھدف البرنامج التدریبي إلى إكساب العاملین ما یلي

  .والمرتكزات التي یقوم علیھا المبادئ التعریف بنظام إدارة الجودة الشاملة و -

  .إكساب العاملین معلومات تتعلق باألطر النظریة لنظام إدارة الجودة الشاملة -

دھا احل تطكساب العاملین معلومات تتعلق بمرإ - دافھا ومضامینھا وفوائ ور إدارة الجودة الشاملة وأھ

  .واألخطاء والمعوقات التي تحول دون تطبیقھا بشكل فعال في المنظمات

ي  - ات الت ي المنظم إكساب العاملین مھارات تتعلق بآلیة استخدام وتطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة ف

 .یعملون بھا

                                                
  272ص مرجع سابق، سامرئي،مھدي صالح ال - 1
تاریخ ، www.Bnct.edu.sa/quality ،بعنوان الجودة الشاملة ملتقى الجودة الشاملة الواقع والمستقبل، - 2

  10/09/2006،االطالع
  655ص مرجع سابق، ي،خالد العامر جمةتر مات سیقر، - 3
 212ص ،مرجع سابق ،أحمد الخطیب وعبد هللا زامل العنزي - 4
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  :1ثالثة أھداف رئیسیة ھي إلى فاألھدا جودة دمحفوظ احمویصنف 

دماج  - ل ان املة مث ودة الش إدارة الج ة ب یع المتعلق ى المواض درب عل ف المت ات الموظ ادة معلوم زی

  .  العاملین وتمكینھم والتحسین المستمر

ر  - كل أكث ھ بش ؤدي عمل تطیع أن ی ى یس ودة حت ي مجاالت الج درب ف ف المت ارات الموظ تحسین مھ

  .تعامل مع العمالء ومھارات استخدام الطرق اإلحصائیة لضبط الجودةفعالیة مثل تحسین مھارات ال

  تغییر اتجاھات الموظف المتدرب كي تصبح اتجاھات أكثر ایجابیة إزاء الجودة في العمل-
   الجودة علىاحل عملیة التدریب مر: المطلب الثالث

  :ما یلي الجودة علىمراحل عملیة التدریب  مثلتت

دری -1 ن أن الت ق م ودة التحق ة الج ن سیاس زء م و ج تراتیجیة(ب ھ ودة إس ة) الج ل  :للمنظم إن ك

وفر  .منظمة البد أن یكون لھا سیاسة واضحة ومعروفة تخص الجودة داف ت وھذه تتضمن مبادىء وأھ

   .2إطار یستھدف بھ في تخطیط وتنفیذ أنشطة التدریب وھذه السیاسة یجب أن تكون معلنة للجمیع

  :لقة بالتدریبتوزیع المسؤولیات المتع -2

ى  ان مسؤولیة اإلشراف عل دریب الفي كثیر من المنظمات ف ىت دیر أو  عل ى عاتق الم ع عل الجودة تق

ةف أكثر من مدیر د .ي المنظم ة وعن ة التدریبی ة  تأسیس المنظم دیرو المنظم ة م ان كاف مسئولین عن ف

دیھم  ؤھلین ول ن أن مرؤوسیھم م الھمالالتأكد م ة ألداء أعم ارات الكافی ن الضروري استخدام  نإ.مھ م

  .3المدربین المتخصصین والذین قد یكون من داخل المنظمة أو من خارجھا

در مبادئال من :تحدید أھداف التدریب -3 ھ واضحة ومحددة األساسیة للبرنامج الت یبي أن تكون أھداف

دد  دربین،وان تح ن المت ع م لوك المتوق ة الس ن بلغ ا أمك اغة م ون مص ی األداءو أن تك ذي س تقنھ ال

دریبتالم ة ووضوح، ،درب بعد االنتھاء من عملیة الت داف بدق د األھ وى  فیجب تحدی ى یكون محت حت

 :لھذا الغرض یجب اإلجابة عن التساؤالت التالیة .4محققا لھا يالبرنامج التدریب

  كیف یتم التشخیص وإبالغ متطلبات العمیل خالل المنظمة ؟ -

 ؟ أي المجاالت تحتاج إلى تحسین األداء -

 

 

                                                
  145ص مرجع سابق، ،)مفاھیم وتطبیقات(إدارة الجودة الشاملة حمد جودة،محفوظ أ- 1
األردن  عمان، والتوزیع،دار الیازوري العلمیة للنشر  ة الجودة الشاملة،عبد هللا الطائي وعیسى قدادة، إدارعد ر - 2

  256ص ،2008
  146ص مرجع سابق، ،)مفاھیم وتطبیقات(إدارة الجودة الشاملة محفوظ أحمد جودة، - 3
  151ص مرجع سابق، ،خالد بن سعید بن احمد الحربي - 4



 لتحقیق الجودة الشاملة ةكأداالتدریب             الفصل الرابع                                   

174 
 

  

  ما ھي التغیرات المخططة للفترة القادمة في المنظمة؟ -

  ما ھي اإلجراءات والمھن الجدیدة التي تحتاج المنظمة إلى إدخالھا إلیھا؟ -

  ما ھي المشاكل الرئیسیة في كل مجال من المجالت في المنظمة؟ -

د أن تكو د وافقت علوعند تحدید األھداف التدریبیة الب ا ق ان اإلدارة العلی اتووضعت  ،یھ ا  األولوی لھ

  .1وستقوم بدعمھا ،كما یجب أن تكون األھداف واضحة وقابلة للتنفیذ

دم كل  ،ألحد األفراد من اإلدارة العلیا الجودة البد أن یناط علىتدریب الإن  :تنظیم التدریب -4 وان یق

ي أقسامھمالمدراء في المنظمة تقاریرھم إلیھ عن احتیا دریب ف املین للت ة جات الع دى فاعلی ذلك م ، وك

و ذي انخرط دریب ال ائفھم االت م لوظ ي أدائھ أثیره ف ھ وت ب  .فی ا یج ي كم اص ف تخدام ذوي االختص اس

ة .التدریب دریب وبصورة مكتوب ي الت م ومسؤولیاتھم ف دد أدوارھ ك یجب أن تح د . وھكذا كل أولئ وق

دریب مضافة ویكون البعض األخر غیر متفرغ لدیھ  ،بیكون البعض متفرغا لمھام التدری ي الت مھام ف

  .2األساسیةإلى مھامھ 

  :یبیةالتدر تتحدید االحتیاجا -5

ة تتحدید االحتیاجاتعتبر مرحلة  ادئال من التدریبی ث   مب دریب حی ق جودة الت األساسیة لتحقی

ة تاالحتیاجایقاس نجاح البرنامج التدریبي بمدى التعرف على  ا و أن أي و التدریبی حصرھا وتجمیعھ

  .3،ال یؤدي دوره بشكل مناسبالتدریبیة تالحتیاجاریبي ال یؤسس على قیاس علمي لتدبرنامج 

ىتترجم تدریبیة  أھدافومنطلقا لتصمیم  أساسایمثل تحدید االحتیاجات التدریبیة  رامج تدر إل ةب ي  یبی ف

یم عروضھم وتصمیم ومھارات تحلیل الموردین وت مجاالت مثل تصمیم المنتجات الجدیدة،التصمیم  قی

ودةت ارب الج رق  ،ج ائیةوالط ي مراقب اإلحص اف ل تكالیف تھ اوتحلی الیب ،ھ ة  واألس ي جدول ة ف الكمی

ات  سالعملی زات  وأس غیل التجھی ةتش یانة، ،اآللی ارات الص یانة  ومھ تخدام وص ارات اس زةومھ  أجھ

ل التخطیط االستراتیجي تصمیم برامج في الجودة ویمكن باراخت  ،ةلجودة الشاملا وإدارة ،مجاالت مث

  .4ق العملفروبناء وتطویر 

در اح الت ات  یبمفت درب المنظم ة وت ة للمنظم ات التدریبی املین واالحتیاج ي للع م الحقیق و الفھ ال ھ الفع

ى  املین عل ة الع یاتالناجح ددھا  أساس ا تح ودة كم دافالج ة أھ ات المنظم ك  ،وغای ى تل ى عل وتبن

 .واألقسامالعمال والوحدات والفروع تحدیدا یتناسب مع حاجات  أكثربتفضیل التدریب  األساسیات

 

                                                
 256ص مرجع سابق، عبد هللا الطائي وعیسى قدادة،عد ر - 1
  256ص ،المرجع نفسھ - 2
     151ص مرجع سابق، ،خالد بن سعید بن احمد الحربي - 3
 239ص، مرجع سابق ،)رياإلدارة العصریة لرأس المال الفك(إدارة الموارد البشریة احمد السید مصطفى، - 4
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ن ال رم ة ض ات التدریبی د الحاج ىوري تحدی وفیر  إل ودة وت ةالج ا آلی ى  تلبیتھ تویات وال ل المس ى ك عل

  .1الجدد والمنقولین األفراد

  ملھم التدریب شبیعة عمل العاملین الذین یعدد وط ةالتدریبیتتضمن عملیة تحدید االحتیاجات 

د االحتیاجات التدر األسالیبضرورة استخدام الجودة مع مالحظة  في ة لتحدی ةالموضوعیة والعملی   یبی

  .2العشوائیة واعتبارات المحسوبیة األسالیب إلىوعدم اللجوء 

د االحتیاجات التد إدارةوتھتم  دالجودة الشاملة بتحدی وفر الوقت والجھ ك ی ة الن ذل ، فاالحتیاجات ریبی

ار إحداثھاالمطلوب  اتالتطور مجموع المتغیرات و "التدریبیة تعني  ات ومھ ي معلوم واتجاھات  اتف

اج لغلب على المشكالت التي تعترض سیر العمبقصد الت ،العاملین الي واإلنت ق  وبالت تحول دون تحقی

  .3المنشودة األھداف

ا ر االحتیاج ل  تتعب م إشباعھا للعمی ات إذا ت ة عن رغب ث التدریبی ادرا حی ھ ق ا یجعل یشعر بالرضا مم

  .األداءنتائج ھذا خارجي الذي ینتظر باشرة عملھ بكفاءة أعلى ترضي العمیل الداخلي والعلى م

ة یم ات التدریبی د االحتیاج رض إن تحدی دیم الع ي تق ب ویبق ب الطل ل جان تكمث ة الس ال المنفع

تھدفة میم .المس ویر وتص ة تط ن إمكانی ق م ذلك یجب التحق ادة ول اج الم دریبي المناسب  وإنت ل الت العم

وارد التدر ى الم تم اللجوء إل ة ی ات الداخلی ة قصور اإلمكانی ة وحال اح للمنظم ا ھو مت ذھا لم ة  وتنفی یبی

  .4الخارجیة

ي تطویر فراد ألت التدریبیة لكل االبد من تحدید االحتیاجا د المساھمین ف ذلك تحدی وتحسین الجودة وك

دریب  ة الت ن عملی ؤولة ع ات المس ب توافرالجھ ي یج فات الت د المواص ة وتحدی ائمین بعملی ي الق ا ف ھ

  .5التدریب

  :6لتحدید االحتیاجات الخاصة بتدریب الجودة یتطلب األمر اإلجابة على التساؤالت التالیة

 ما ھي المؤھالت التي یحتاجھا؟ ومن منھم سیتم تدریبھ فعال؟ من یحتاج إلى التدریب؟

  كم یستغرق في التدریب؟

 ما ھي المنافع المتوقعة من التدریب ؟

 

                                                
  91ص مرجع سابق، ،ترجمة عبد الحكم أحمد الخزامي فرانسیس ماھوني، كارل جي ثور، - 1
  145ص مرجع سابق، ،)مفاھیم وتطبیقات(إدارة الجودة الشاملة محفوظ أحمد جودة، - 2
  99ص جع سابق،، مرفھد بن عبد هللا الغزي - 3
  255، مرجع سابق، صاتیجیةستر، إدارة الموارد البشریة اإلعلي سلمى - 4
 ق، دارا لشرو)تطبیقات ومقترحات تطویر(صالح ناصر علیمات، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة - 5

   32، ص2004 ، األردن،للنشر والتوزیع، عمان
 257ص مرجع سابق،عبد هللا الطائي وعیسى قدادة، عد ر - 6
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  ؟ )الخ.......معدات  ،أفراد ،أموال(الموارد الالزمة للتدریب  ھيما 

  :)إعداد برنامج التدریب والمادة التدریبیة(تصمیم البرنامج التدریبي -6

ار  ع المستش اور م دریبي بالتش امج الت مم البرن وم مص ة یق ات التدریبی د االحتیاج د تحدی بع

   سابق إعادة تصمیم برنامج تدریبيجدید أو  التدریبي بتصمیم برنامج تدریبي اإلداري

  .1للبرنامج التدریبيراجعة من المدرب السابق  بعد حصولھ على معلومات مرتدة أو

ذه المر مل ھ د تش ة تحدی دافحل امجالبر أھ ل بر ن ا ك ي یحتویھ وعات الت دریبي والموض امجالت ا  ن ،كم

ان ا نامجمستلزمات البرتشمل توفیر  درمن حیث مك د المریح یبلت د  ،اإلیضاحة ووسائل والمقاع وعن

ھ ینبغي  ث  یأخذ أنتصمیم أي برنامج تدریبي فان ن حی ا م رات المخطط لھ ار التغی ین االعتب نظم بع ال

راءات الیب واإلج لوك المر ،واألس یغة الس دریب بص داف الت ن أھ ر ع دى التعبی ھ  ل وب ب رادألاغ  ،ف

ع  ،دریبیة فتتضمن سیاسة الجودةج التمن حیث مواضیع البرام أما .تحدید المحتوى الفعلي للتدریب من

وع  اءوق الء ،األخط ا العم ودة ،رض الیف الج ق ،تك ل الفری ارات عم تمر مھ ین المس ادة ،التحس  ،القی

  .2الجودة الشاملة إدارةھا من المواضیع التي في صلب وغیر

حتى یكون  .تحدید المواصفات والمكونات المختلفة للعمل التدریبي یتمثل فيتدریبي البرنامج التصمیم 

وتتخذ .أي إرضاء العمیل وتحقیق أھداف الجودة الشاملة ،على تحقیق االحتیاجات التدریبیة قادرا

ھي مخرجات  تعملیة التصمیم منھا تتابعیا حیث تبدأ كل مرحلة من مراحلھا المختلفة بمداخال

  . 3رحلة التالیة، تصبح ھي مدخالت المعلیھا أنشطة تنتھي بمخرجات جدیدةثم تتم  حلة السابقة،المر

تم  امل إدارةتھ ودة الش ن  ةالج املین م ة للع ة الفعلی ات التدریبی ا لالحتیاج ة وفق رامج التدریبی میم الب بتص

ل خالل تحدید االحتیاجات التدریبیة  یس بسؤال ا اإلدارةمن قب املین عن احتیاجاتھم والمشرفین ،ول لع

ین  األشخاصالن ذلك من شانھ ترشیح  ،التدریبیة دریبيالمالئم امج الت یص الفجوة  ،للبرن م تقل ن ث وم

ابین النظریة والتطبیق مما ینعكس  ارف  إیجاب ل وتجسید مع ى تسییر نق درعل ي  یبالت النظري والعمل

   في عمل الجودة، فعالة كأداة یعتبرالتدریبي المصمم بشكل جید  نامجالبر و .4إنتاجیةمھارات  إلى

  

  

 

                                                
جدار للكتاب العلمي للنشر  ،9001لالیزو التأھیلالجودة الشاملة ومتطلبات  ةإدار ،فواز التمیمي واحمد الخطیب - 1

  35ص ،2008األردن، عمان، والتوزیع،
  146ص مرجع سابق، ،)مفاھیم وتطبیقات(إدارة الجودة الشاملة محفوظ أحمد جودة، - 2
  257، مرجع سابق، صاتیجیة، إدارة الموارد البشریة اإلسترعلي سلمى - 3
  50ص جع سابق،، مرعبد هللا الغزي فھد بن - 4
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امج  ي للبرن دف الرئیس ون الھ و ویك املین  المإعھ راكھمالع زھم  وإش دوحف ن  للتأك وم  أنم  إدارةمفھ

 .1مقبول لدى كل فردالجودة الشاملة واضح و

رغم تدریبي اللبرنامج التحضیر لعند  ى ال ة عل ادة التدریبی ي وضع الم البد من مشاركة دائرة الجودة ف

ي من المسؤولیة  دربین الت ى عاتق الم ع عل اءتق تم اخ األكف ة ی ذه المرحل ن ھ ار وم دریب أسالیبتی  الت

  .2وغیرھا ةوالمحاكا األدواروتمثیل  تودراسة الحاالالمالئمة كمحاضرات وندوات 

ع المستویات ى جمی  ،یجب تقدیم برامج تدریبیة في مجال الجودة لجمیع العاملین في جمیع األقسام وعل

  .3للمنظمة الیومیة األنشطةوان تشمل البرامج التدریبیة جمیع 

  :4برنامج التدریب على الجودة ما یليیتضمن  أنیجب 

   .البرنامج أھداف -

   .محتویات البرنامج -

  .رق التي سوف تستخدم في البرنامجطال -

  .عن الجلسات التدریبیة المختلفة في البرنامج لوالمسئو -

  :تنفیذ البرنامج التدریبي -7

ب نوعالإن  ى الجودة یتطل ن التط اتطبیق الفعال لبرامج التدریب عل اءویر م ذ  أثن ة التنفی عملی

  .المدرب والمتدرب أھدافحتى تحقق ھذه البرامج 

در درب والمت ن الم ا م ا تام ب التزام ودة یتطل دریب الج امج ت ي لبرن ذ الفعل ي  بالتنفی واء ف اتس  أوق

ةتدار العملیة التدر أن ومن الضروري .األمورفي غیر ذلك من  أوالبرنامج  ل منسق  یبی ن قب اءة م بكف

امج ا ادفھ لبرن ي تص اكل الت ل المش وم بح ات ویق ذلل العقب ذ وی ى التنفی رف عل ذي سیش اءال ة  أثن عملی

ي ابعة یجب مت .5التنفیذ الزم ف دیل ال ا وإجراء التع تنفیذ أنشطة التدریب وفق الجدول الزمني المحدد لھ

  .6المشاكل وأحالة بروز المعوقات 

  

  

  

 
                                                

 12/12/2009:تاریخ االطالع ، www.ituarabic.org ،إدارة الجودة الشاملة - 1
  146ص مرجع سابق، ،)مفاھیم وتطبیقات(إدارة الجودة الشاملة محفوظ أحمد جودة، - 2
 655ص مرجع سابق، ي،خالد العامر جمةتر مات سیقر، - 3
  140ص مرجع سابق، تخطیط ومراقبة جودة المنتجات مدخل إدارة الجودة الشاملة، توفیق محمد عبد المحسن، - 4
   147ص مرجع سابق، ،)مفاھیم وتطبیقات(إدارة الجودة الشاملة محفوظ أحمد جودة، - 5
  257ص مرجع سابق،عبد هللا الطائي وعیسى قدادة، عد ر - 6
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  :یبيتقییم البرنامج التدر -8

امج     یم البرن دریبيتقی اه  الت ذي تتبن دف إدارةال املة بھ ودة الش ق  الج دى تحقی ى م رف عل التع

ھ  ألھدافھالتدریبي البرنامج  دى وفائ املین، باالحتیاجاتوم ة للع دف  التدریبی یم تھ ة التقی يالن عملی  إل

دریبي  جةالعاملین ودرتحدید مستوى  امج الت ة البرن ة العملفعالی ن حیث طبیع ث  أو ،سواء م ن حی م

 .1یر الذي حدث في شخصیة كل متدربالتغی

درب، یم للم ة التقی امج وتجري عملی وعات البرن امج ،لموض ت البرن دریب ،لتوقی ان الت لوب ،لمك  وأس

  .2إتباعھالتدریب الذي یتم 

ھ منریجب على المدراء المباش د انتھائ دى  ھین للمتدرب التحقق من انتفاع المتدرب من التدریب بع وم

اء تدریبیفعالیة ذلك التدریب لذ د انتھ ي العمل بع درب ف یم أداء المت ن تقی د م ك  .ھلك الب ي ضوء ذل وف

ھ م ل ذي ت دریب ال ة الت دى قیم دریب وم ن الت د م یس .یتحدد مدى حاجة الفرد لمزی ك ل در ذل ن یق وان م

  .3ن في موقع العمل الفعليوالجھة التي قامت بالتدریب بل المشرف

  :مراجعة فعالیة التدریب -9

در إدارةمن فعالیة جھود  التأكدالمرحلة ھو  الھدف من ھذه د  یبالجودة ككل وھنا یكون الت اح

ار  أخذھافمراجعة التدریب قد تكشف القصور والتي یمكن  العناصر الفعالة في ھذه الجھود، ي االعتب ف

ي ضوء  نامجحالة تطویر وتعدیل البر ة مستمرة ف ب مراجع دریب یتطل دافوكذلك فان تنظیم الت  األھ

  .4ة التي یتم االتفاق على تحقیقھا من اجل االستمرار في عملیة التحسینالجدید

ة محددة تعتمد نظاما لمراجعة تدریب الجودة بصورة مستمرة وفق  أنالعلیا یجب  اإلدارة إن دة زمنی م

ن  ل م ة ك من مراجع بقا، وتتض ة مس ودةسیاس داف ، الج ودة أھ دریب الج در ،ت یم الت ائج  ،یبتنظ نت

  .التغییر فیھ أوالتعدیل  إلىومدى الحاجة ا الفعلي ومدى فاعلیتھ التدریب اتومؤشر

ة أنالجودة البد من على تدریب ال إن ل  ،اءقصواالستالبحث  :یتضمن العناصر الرئیسیة التالی والتحلی

  .5عیب والمشاكلمال إلنتاجاو األخطاءوالوقایة والمنع لكل من  النتائج، نوإعال

  .تدریب على الجودةیوضح خطوات الالموالي شكل وال

  

 

                                                
  50ص جع سابق،مر ،فھد بن عبد هللا الغزي - 1
 147ص مرجع سابق، ،)مفاھیم وتطبیقات(إدارة الجودة الشاملة د جودة،محفوظ أحم - 2
 257ص مرجع سابق،عبد هللا الطائي وعیسى قدادة، عد ر -3
  140توفیق محمد عبد المحسن، تخطیط ومراقبة جودة المنتجات مدخل إدارة الجودة الشاملة، مرجع سابق، ص -   4
  258ص سابق،مرجع عبد هللا الطائي وعیسى قدادة، عد ر - 5



 لتحقیق الجودة الشاملة ةكأداالتدریب             الفصل الرابع                                   

179 
 

  

 الجودة علىالتدریب  مراحل )14(:شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث: المصدر       

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 سیاسة
  الجودة

عداد برنامج التدریب إ
 المادة التدریبیة  و

 والمتابعة لتنفیذا تنظیم التدریب

 م النتائجیتقی

تحدید االحتیاجات 
 التدریبیة

 حدید األھدافت

 تحدید المسئولیات مراجعة فعالیة التدریب

 التدریب
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  العالقة بین الجودة الشاملة والتدریب :المطلب الرابع

ي ؤی دریب  إدارةدي تطبیق الجودة الشاملة ف ة الت ىعملی ادلال إل ي  تفاعل المتب املین ف ین الع ب

ة یث یتعلم أیضا العاملون في التدرب والعمالء حیالتدر م لوظائفھم بطریق ة أدائھ ن العمالء وكیفی یب م

   .1أكثر فاعلیة

عى تال تس ى اخ ات عل م المنظم اھیم أ فمعظ ال مف ى إدخ ا إل ا ونوعیتھ املةحجامھ ودة الش  إدارة الج

ذ ز وھك ق التمی ھ لتحقی ت فعالیت ا اوتطبیقھا كأسلوب إداري ثب ى مف دریب،بالنسبة إل ث  ھیم إدارة الت حی

  .2التطابق أحیانا ویكمل بعضھما اآلخر نالحظ تقارب المفھومان إلى بعضھما إلى حد

ود  الجودة الشاملة ترى أن التدریب عبارة عن استثمار إدارة دةیع ة، بالفائ ى المنظم ا  عل ق  أنكم تطبی

ك  إدارة الجودة الشاملةمنھجیة  دریب المستمر وذل ب الت ایتطل ةللتعر إم ذه المنھجی ى ھ دة  ف عل الجدی

ودة  توى الج ین مس ا وتحس ن تطبیقھ تمكن م رضوال ن  والغ درات م ارات وق تمر لمھ ین المس التحس

  .والتكیف مع تطورات المحیط الخارجي واإلبداعلیتمكنوا من االبتكار  األفراد

املة  ودة الش ذ إدارة الج اروتأخ ي االعتب الث  ف درث امج الت ق البرن اء تطبی ات أثن ة  :یبيعملی ل عملی قب

  :یلي وبعدھا وذلك كما خاللھا، التدریب،

ذا  باعتبار األفراد یملكون مھارات وقدرات وخبرات سابقة، قبل عملیة التدریب ینبغي توضیح سبب ھ

  .التدریب و فوائده لھم

دریب ة الت الل عملی ا إذ خ دخل  م ب ت ة فیج ة التدریبی الل العملی ات خ اكل وانحراف رت أي مش ظھ

دریب المسؤول ال ي الت ھ إلحداثمباشر باالستعانة بمختصین ف ة ومن دیالت الالزم رات والتع ان  التغی ف

دریب التخاذ دة الت ة ضروریة خالل م ة المراقب رار االستمرار، عملی دریب إذ  ق ف الت ر أو توقی التغیی

  .استدعت الضرورة

ارات واالیجب تكلیف المتدرب بالمھمة التي تتناسب مع  عملیة التدریب بعد درات مھ دة  لق  أن إذاالجدی

  .3نسیانھا وبھذا  تضیع تلك الجھود إلىعدم استغاللھا واستخدامھا یؤدي بالفرد 

  :من خالل یعمل التدریب على تدعیم إدارة الجودة الشاملة

دربین  :یجب تحسین مدخالت نظام التدریب - ون المت ذین یمثل ف وھي معلومات عن العمالء ال ومختل

خاص م عال األش ذین لھ دربال ة بالمت افة ،ق ى باإلض ة إل دخالت فنی ة وم دخالت تنظیمی دخالت  ،م وم

 .ومدخالت اقتصادیة ،ومدخالت ثقافیة إنتاجیة

                                                
  129مرجع سابق، ص حسین یرقي، - 1
 211ص ،مرجع سابق ،10015التدریب اإلداري ومتطلبات المواصفة الدولیة االیزو جودة  ،نجم العزاوي - 2
  127مرجع سابق، ص حسین یرقي، - 3
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دریب - ام الت غیلیة لنظ ات التش ودة العملی ة وج ع فعالی ب رف زة  :یج دعم للمی دریب م ون الت ى یك فحت

  توفي باالحتیاجات تھ فعالة واتكون عملیأن یجب  التنافسیة وفق مفھوم الجودة الشاملة

ى ر یبیةالتدر ع جودة وتركز عل راد األداءف ن خالل  لألف ك م درروذل ع ق ارات ف رادات ومھ ى  األف عل

  .وفق معاییر الجودة الشاملة بفاعلیة واألعمال المھام أداء

دف  إن :تحسین مخرجات النظام - دریب ھو األساسيالھ ة الت ام بعملی ن القی ارات  م درات ومھ ع ق رف

ة ،واألفراد ي غای ذا النظام فھي ف ائج ھ ةبالتالي تحسین نت زة التنافسیة، ألجل األھمی دعیم المی ث  ت حی

ات ل المخرج كل  تتمث ي ش الء ف ا العم ل علیھ ي یحص ائج الت ي النت ؤدي ف ة ت دمات تدریبی ىخ ع  إل رف

  .1والقضاء على مشكالتھ األداءینتج عنھ تغیرات سلوكیة وتحسین مستویات  القدرات والمھارات مما

ارات  راد مھ ا تستدعي اكتساب األف یعد التدریب من أبرز متطلبات إدارة الجودة الشاملة الن تطبیقاتھ

دة، م أدوات جدی ارف وتعل دریبا  ومع ب ت ودة تتطل م الج تویات ونظ ي مس رات ف ن أن التغیی ال ع فض

  .2وبالتالي فان إدارة الجودة الشاملة تبدأ وتنتھي بالتدریب مستمرا،
  : كنظامالجودة الشاملة على التدریب  -1

وم  ىیسعكنظام  التدریب على الجودة الشاملة    اءة  ویستمر ویق إلى انجاز األعمال التدریبیة بكف

  :3ھذا النظام على أربعة أسس

  .إحساس العاملین في التدریب بھذا النظام وتفاعلھم معھ -

  .األسباب الحقیقیة لھاالوصول إلى مشكلة التطبیق الحالیة والمتوقعة بسرعة والتعرف على  -

  .الوقایة من حدوث أي مشاكل أثناء العمل -

  .التحسین والتطویر  الدائم ألسالیب العمل سعیا وراء  إرضاء العمیل -

  :4یعتمد ھذا النظام على مجموعة من المكونات ھي

ى الجودة الشاملة التدریبنظام  :المدخالت -أ د االحتیاج عل ي تحدی اءة ف ى الكف د عل  ةالتدریبی اتیعتم

ر الیب  األكث ا صور باستخدام  األس ي تعطین ة والت ةفاعلی ل وكیفی ة حقیقی ي أداء العمی ور ف ن قص ة ع

 .ضاهتلبیة احتیاجاتھ والحصول على ر

 

 

 

                                                
  259ص مرجع سابق، ،اتیجیةإدارة الموارد البشریة اإلستر ،علي سلمى - 1
  96ص مرجع سابق، مد على صالح،على العنزي وأح سعد  - 2
  03/08/2008، تاریخ االطالع، www.tradreib06.org، الشاملة ةالجود معاییر تطبیق ابتسام خالد یحي سالمة، - 3
  54ص جع سابق،بد الغني حسین ھالل، مرمحمد ع - 4
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ع  :اتالعملی -ب ل م ي التعام دخالت ف ك الم تخدم تل ة  اتالمكونوتس ر إدارة الخمس ة لعناص المكون

  :العملیة التدریبیة وھي

  .لعاملین في مجال التدریبفراد األا -

واد  - ة الم الء العلمی اج العم بتھا الحتی دى مناس داثتھا وم ث ح ن حی رامج م وى للب تخدمة كمحت المس

  .وسھولة عرضھا

ل - ارات مث ات والمھ یل المعلوم ي توص تخدمة ف الیب المس ل األدوار، :األس ة، تمثی ة حال  دراس

  .الخ.....المناقشة عصف الذھني، مجموعات العمل،

ة تسھیل ا - آلالت واألجھزة المستخدمة وتتمثل في أجھزة ومعینات متطورة تساھم بقدر كبیر في عملی

  .وصول المعلومة واكتساب المھارة المطلوبة

ي استثمار تمثل البیئة عامال ھاما ومؤ) یئةالب(مكان التدریب - ق  رلعناصاثرا ف ة األخرى لتحقی األربع

  :والبیئة نوعان.الھدف المطلوب

  .ھي ما نعنیھ من مكان مجھز ومناسب لراحة العمیل: ادیةبیئة م

  .وأسس التعامل مع الكبار في التعلیم مبادئھي ما تعنیھ من كیفیة التعامل معھ في ظل : بیئة معنویة

ذا  .وھي تتمثل في نتیجة تفاعل بین المدخالت من خالل إجراء العملیات :المخرجات -ج ومخرجات ھ

ذه المخرجات أیضا النظام ھي الخدمات والمنت ل ھ ق رضاه، وتمث ل وتحقی ى العمی ذھب إل ي ت جات الت

  .المدخل للنظام من جدید حیث أننا نسعى إلى زیادة رضا العمیل في الدورة التالیة وھكذا

  .على الجودة الشاملة كنظام مفتوح التدریبوالشكل التالي یوضح 
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 التدریب على الجودة الشاملة كنظام): 15(الشكل                                        

  
  التغذیة العكسیة الراجعة                                   

  من إعداد الباحث :المصدر

  

خالل االستفادة  التدریبیة منالتدریب ھو تلبیة حاجات العمیل  یتضح من الشكل السابق أن الھدف من

  .التغذیة العكسیة الراجعة بشكل مستمر للوصول إلى رضا العمیلمن 

  :المقارنة بین المفاھیم األساسیة للتدریب وإدارة الجودة الشاملة - 2

ف ث التعری ن حی ق  :م املةتتف ودة الش ا  إدارة الج ث أن كلیھم ف حی ول التعری دریب ح والت

ة، إشباعمن خالل  .1ضاءهیركزان على العمیل ویتوجھان لخدمتھ وإر ھ النوعی ث  احتیاجات الجودة حی

املة دف  الش ىتھ اء إل تھلك أو إرض ل المس باعأي  العمی ھ، إش ھ ورغبات بة إلدارة  حاجات ذا بالنس وھك

و  دف ھ ث الھ دریب حی االت در أیض اء المت ى إرض ل عل ى العم ل بمعن باعب أو العمی ھ  إش احتیاجات

   .2التدریبیة

دء ة الب ث نقط ن حی ي نقط :م دء ف دریبة الب املةو إدارة الت ودة الش ل، إدارة الج و العمی إدارة  ألن ھ

دایتھانقطة  الجودة الشاملة ا وب ك انطالقھ د ذل ل ھي تحدی ى  العمی وف عل وب كسب رضاه والوق المطل

ات إلىحتى یمكن ترجمتھا  حاجاتھ ورغباتھ ذا بالنسبة  ،سلع وخدمات تشبع ھذه الحاجات والرغب وھك

 لي االمتدرب وبالتالحتیاجات أساسا التدریبیة موجھة  األنشطةحیث جمیع  بالتدری إلدارة

 
                                                

  129ص جع سابق،، مرحسین یرقي - 1
  249ص مرجع سابق،، اتیجیة، إدارة الموارد البشریة اإلسترعلي سلمى- 2

 المخرجات     العملیة    المدخالت   

  احتیاجات العمیل-
  دریبیةالت
  المتدریبین-

  

األسالیب المستخدمة -
  في توصیل المعلومات 

اآلالت واألجھزة -
  المستخدمة 

 التدریب برنامج-

  رضا العمیل-
 تحسین الجودة-
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ول أن  المتدرب نطالق والبدایة ھي تحدید العمیل أوالنقطة ا ذلك نق ة ل ومن ثم تحدید احتیاجاتھ التدریبی

   .1بالمتدرب وینتھي بالمتدرب أبدی التدریب

ترى الجودة المعاصر  في الفكر اإلداري موضوعیة الحدیثةالنظرة ال إن :من حیث تطور المفھوم

لقیمة المضافة التي یحققھا كال االعائد للمستفید أي  إلى من منظور یتعدى الشكلیة الفنیة یبالتدرو

في شكل منافع  إدارة الجودة الشاملةمن المفترض أن یتحقق عائد من التدریب ومن  إذ النشاطین،

   .2ن أصحاب المصلحةوالمستھلك وغیرھا مأللعمیل سواء للمتدرب 

ة  ث الوظیف ن :األساسیةمن حی دف كل م املة تھ دریب  إدارة الجودة الش ىوإدارة الت درة  إل ادة الق زی

ة الرئیسیة التنافسیة للمنظمة  ل الوظیف ي  إلدارةحیث تتمث االجودة الشاملة ف درة  أنھ ادة الق تستھدف زی

ة  دعیم مالتنافسیة للمنظم ى منافسیھا لت ز عل ق التمی ا التنافسي وتحقی ل ل إرضاءخال منركزھ  ،العمی

ار والتحسین  وھكذا بالنسبة للتدریب داع واالبتك ن خالل اإلب تستھدف زیادة القدرة التنافسیة للمنظمة م

   .3والتطویر الذي ھو نتاج متمیز للمتدربین األكفاء

على كل  )العمیل - المورد(على استثمار عالقة إدارة الجودة الشاملةتقوم  :من حیث العالقات

كما یقوم التدریب على إدراك واحترام :المستویات وفي جمیع المجاالت داخل المنظمة وخارجھا

   .4)العمیل-المورد(استثمار عالقة

أن النتائج  ىبمعن والتدریب إدارة الجودة الشاملةینطبق مفھوم العملیة في حالتي  :من مفھوم العملیة

یستخدم فیھا )األنشطة( األعمالمن خالل سلسلة من ال إتتحقق  ال) مخرجات(المستھدفة من أیھما

ال للتطبیق في كل من إدارة الجودة اومن ثم یتضح أن مفھوم العملیة یجد مج .)مدخالت(موارد مختلفة

   .5والتدریب باعتبار كل منھما نظام مفتوح

  :الجودة الشاملة إطارز التدریب في تمی- 3

ومتنوع في  متنوع في موضوعاتھ ألنھة الشاملة یب للجودشامل على التدریطلق التدریب ال

والتدریب الشامل یختلف على  ویشمل كل العاملین في المنظمة، محتویاتھ  ومتنوع في تطبیقاتھ،

  :في) تقلیدي(التدریب العادي

  .الفنیةمزیج في الموضوعات الفنیة وغیر  ھناك -

 .ھناك مصطلحات جدیدة یجب أن تعرف -

                                                
  212ص جع سابق،، مر10015التدریب اإلداري ومتطلبات المواصفة الدولیة االیزو جودة  ،نجم العزاوي - 1
  127ص جع سابق،مر حسین یرقي، - 2
  212ص جع سابق،مر ،10015التدریب اإلداري ومتطلبات المواصفة الدولیة االیزو جودة  ،نجم العزاوي - 3
 250مرجع سابق، ص ،اتیجیةلموارد البشریة اإلستر، إدارة اعلي سلمى - 4
   130ص جع سابق،مر حسین یرقي، - 5
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وكذلك تجمیع البیانات  الفریق، جتماعاتا :لتنفیذ وتطبیق التدریب الشامل مثلھناك مواقف مختلفة  -

  .بطرق مختلفة

یكون أشمل  أن إلىیؤدي بھ  مستوى وھذا ما أليالتدریب الشامل یقوي المنظمة ككل دون استثناء  -  

وأن كل سابقتھا  تخطیط المستمر الجید الن كل دورة تخدمال إلىوھذا یحتاج  من التدریب العادي،

  .1الذي یلیھمستوى یخدم 

  :یمكن توضیح تمیز التدریب في ضوء مفھوم الجودة الشاملة في

  .العمل الجماعي التعاوني المستمر إلىالتحول  -

  .مساھمة المتدربین ومشاركتھم في اتخاذ القرارات -

التركیز على التركیز على طبیعة العملیات والنشاطات وتحسینھا وتطویرھا بصفة مستمرة بدال من  -

  .النتائج والمخرجات

  .تخاذ قرارات صحیحة بناء على معلومات وبیانات حقیقیة واقعیة یمكن تحلیلھا واالستدالل منھاإ -

ومن التركیز على  بدل ثقافة الحد األدنى، ثقافة الجودةاالجترار وبدل  اإلتقانثقافة  إلىالتحول  -

  .حو المتدربینالتعلیم والى توقعات عالیة من جانب المدرب ن

التحول من اكتشاف الخطأ في نھایة العمل إلى الرقابة منذ بدء العمل ومحاولة تجنب الوقوع في  -

  .2الخطأ

  توضح المبادئ التالیة حقیقة إن التدریب شكل من أشكال تأكید الجودة في األداء 

لذا .ین یحدد احتیاجاتھ ح) الزبون األساسي(إن البدایة الحقیقیة للتدریب ھي التعرف على المتدرب - 1

  . تكمن أھم أسباب قصور التدریب وانحسار تأثیره عندما ال یشارك المتدرب في التعبیر عن احتیاجاتھ

، بل ھناك أطراف أخرى مھمة في العملیة )المدرب والمتدرب(لقة مقتصرة بین حإن التدریب لیس - 2

النجاح أو الفشل بأسلوب تعاملھ مع منھم الرئیس المباشر للمتدرب الذي قد یحكم على التدریب ب

كذلك نفس الحال ینطبق على الزمالء، الزبائن لذا فان كل ھؤالء  .ن التدریبالمتدرب بعد عودتھ م

 .ویشاركوا في الحكم على كفاءة التدریب یشاركوا في صیاغة االحتیاجات التدریبیة، أنینبغي 

  

 

 

 

                                                
 83جع سابق، ص، مرعبد الفتاح محمود سلیمان - 1
  77ص ،مرجع سابق صالح صالح درویش معمار، - 2
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المباشر في المتدرب من خالل التفاعل معھ في  األول ھو التأثیر:المدرب یعمل في اتجاھین إن- 3

موقع التدریب والثاني، التأثیر غیر المباشر في رئیس المتدرب  وزمالئھ من خالل التغییر الذي یمكن 

إحداثھ في سلوك ومھارات ومعارف الموظف المتدرب التي ینقلھا إلى موقع العمل بعد انتھاء 

  .التدریب

األبعاد فھو مصدر  يإذ یمارس دورا ثالث ز في العملیة التدریبیة،إن المتدرب ھو محور االرتكا- 4

ویشارك في تحدید االحتیاجات التدریبیة ،وھو متلقي للخدمة التدریبیة، ومشارك في  للمعلومات،

تلك المبادئ )وللمدرب أیضا/یقدم أفكاره وخبراتھ للمتدربین اآلخرین یسال، ،یناقش(التدریب فعالیاتھا

ة في التدریب تقربنا من مفھوم إدارة الجودة الشاملة التي تقوم باألساس على مفھوم الرئیسیة المھم

                       .1المشاركة الفاعلة من جمیع أطراف المنظمة لوضع تقنیات إدارة الجودة الشاملة موضع التنفیذ

التدریب بسبب الحاجة  تتكامل وترتبط مباشرة بعجلة إدارة الجودة الشاملة ن القول بانكیممما سبق 

فالتدریب ضمن تسییر الجودة الشاملة لیس تقنیة  للجودة التي تتحقق من خالل قوة العمل في المنظمة،

 ھواألمر یب في حقیقة درالت إن،حل المشكالت وأداة لمراقبة العملیات وإنما أیضا فن تحقیق النتائج

إدارة الجودة وأن  ،ودة البد من التدریب علیھاإذ لكي تتحقق الج ،إدارة الجودة الشاملةھامة في  حلقة

  .الجودة الشاملةالبد من التزام مفھوم  التدریب إذ لكي تتحقق فعالیات  أساس في التدریب، الشاملة

  :دور التدریب في إحداث الجودة الشاملة - 4

ارات یلعب التدریب دورا رئیسیا بدعم إستراتیجیة المنظمة، ویتیح للعاملین فرصة الكتساب مھ

التدریب على الجودة، ویساعدھم على العمل كفریق متكامل، وذلك بتغیر النظم والعملیات التي یعملوا 

فیھا، وان وجود مجموعات تدریبیة تعني بدایة الستھالك مدى جدید من المنتجات، وذلك للحصول 

تحقیق رضا  على جودة من المھارات، ومساعدة فرق التحسین في المنظمة، وان التدریب خطوة نحو

المستھلك، وتعزیز اندماج العاملین في عملیات التحسین المستمر ومبادراتھا وتكوین ثقافة متجانسة 

یساعد في عملیة التغییر، ) الموظف(لتقدیم منتوج ذو جودة وان التركیز على المستھلك الداخلي

ة التدریب الداخلي والتوكید على مشاركة واندماج المتدربین اآلخرین مستقبال، وان إستراتیجی

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 وااللتزام لدى 

 

 

                                                
علوم بل للفي جامعة بابل من وجھة نظر المتدربین، مجلة جامعة با ، تقویم برامج التدریبيطیفالوكامل شكیر  -  1
 197، ص2008العراق، كلیة العلوم، جامعة بابل، ، 2، العدد14، المجلداإلنسانیةصرفة والعلوم ال
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أفضل، وتساعد  أعضاء الفریق في مشروع التدریب، وتؤدي إلى استیعاب مفھوم الجودة بصورة

  1مدرائھم  في اتخاذ قرارات بحریة اكبر

ینبغي أن تعي منظمات األعمال التي تعتمد نھج إدارة الجودة الشاملة، أھمیة أن یكون التدریب شامال 

وان ال یقتصر على العاملین في مجال  لجمیع العاملین في المنظمة سواء كانوا إداریین أم فنیین،

األسالیب الفنیة لھا حیث أشارت الكثیر من الدراسات إلى أن من أسباب فشل الجودة المباشرة أو على 

جھود إدارة الجودة الشاملة ھي ناتجة عن ضعف التدریب على األسالیب الفنیة أو المفاھیم  فتغیر 

رین إلى یة، وھنا یحتاج المدیین واتجاھاتھم تكتسب أھمیة ال تقل عن أھمیة األسالیب الفنلثقافة العام

لذا تضع العدید من  ،جدیدة ال تتصل بواجباتھم بشكل مباشر وإنما لتعلیم مرؤوسیھم یر مھاراتتطو

الذي یزودھم بمھارات تمكنھم من تدریب اآلخرین )تدریب المدرب(المنظمات مدراء ھا في برنامج 

  .في تطبیقات تحسین الجودة

البد أن تكون ھذه البرامج  ،لشاملةدارة الجودة اولكي نضمن نجاح البرامج التدریبیة الموجھة نحو إ

یم األداء والمكافآت وبالذات ربط یمنسجمة مع تطبیقات إدارة الموارد البشریة األخرى كأنظمة تق

   2دفع األجور على أساس المھاراتمفھوم  التدریب مع 

  أسباب فشل التدریب على الجودة  :خامسالمطلب ال

   :3یليأسباب فشل التدریب على الجودة فیما تتمثل 

ذ یكون  :التوقعات غیر الحقیقیة من التدریب -ا ر واضحة عندئ عندما یكون لدى المنظمات توقعات غی

ال وال یحق ر فع دریب غی ھ، قالت ى  أھداف یتم أبمعن دریب س ذا الت ذ ھ رد تنفی ان مج ات ب اك توقع ن ھن

  .تطویر وتحسین الجودة وھذه بطبیعة الحال توقعات غیر حقیقیة

ي باحتیاجات المشاركینتصمیم العدم   -ب ي تف ة الت دریب بالطریق دریب :ت ر الت ا یفشل ویتعث ا م غالب

ى  يعلى مفھوم الجودة الن البرامج التي یتم تقدیمھا ال یراع اس العند تصمیمھا أن تفي تماما أو عل مق

ة للمشاركین الصحیح ات التدریبی ل  ،لالحتیاج د لك دریبي واح امج ت دم برن ة تق دث أن المنظم ذي یح ال

ة دون أن تراعي االختالف  دفراد المنظمة أي ال یوجأ اختالف في محتوى ومضمون البرامج التدریبی

 .في االحتیاجات التدریبیة

 

                                                
دراسة میدانیة (مازن عبد العزیز عبد الحمید مسودة، اثر تطویر الموارد البشریة الصحیة في تحقیق الجودة الشاملة-  1

طروحة دكتوراه، الفلسفة إدارة األعمال، جامعة السودان للعلوم ، أ)تحلیلیة تطبیقیة على المستشفیات األردنیة الخاصة
    163، ص2004والتكنولوجیا، كلیة الدراسات العلیا، جمھوریة السودان،

 3مرجع سابق، ص سعد حمود العنزي وغنى دحام الزبیدي،-  2
  111ص الفشل، مرجع سابق، فرید عبد الفتاح زین الدین، تطبیق إدارة الجودة الشاملة بین فرص النجاح ومخاطر -  3
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ة :التدریب غیر المتعلق بالموضوع  -ج ا ال أن ذلك یعني أن محتوى البرامج التدریبی ي إطارھ تكون ف

ات المشاركینتكون تھا وكذلك أمثل ي مجال الخدمات فمثال ،بعیدة عن اھتمام املین ف  نجد شكاوى الع

ة  تتمثل في عرض الموضوع واألمثلة والتطبیقات والحاالت التي تعرض في البرنامج ذات عالقة وثیق

 .بالتصنیع والعملیات الصناعیة

ة -د ن إدارة المنظم املو :شكوك العاملین في المساندة المقدمة م ات  نیساور الع ن المنظم د م ي العدی ف

دى دعم ومساندة اإلدارة للتدریب على مفاھیم الجودة أو موازنتھا للتضییق الجاد إلدارة شكوك حول م

اھیم الجودة ال ى مف ة عل رامج تدریبی ذین حضروا ب املین ال د الع ان ی الجودة الشاملة حیث نج ون ب ؤمن

م أو خدعة أخرى ج وان إدارة الجودة الشاملة ال ،المنظمة جادة في جھودھا دة تخرج عن كونھا وھ دی

 .لإلدارة

ى  لالتدریب ال یشم -ه دریب یقتصر عل ة أي أن الت د مستوى القم املین عن ذا الالع دنیا ،فھ مستویات ال

ر، نیعني أن رجال اإلدارة العلیا ال یتلقو ھ والتغیی ود التوجی ذا الوضع  التدریب المطلوب لقیادة جھ وھ

ال اإلدارة  ي رج ة ف ة ممثل ان المنظم وحي ب ھ ی كوك ألن ر الش ق إدارة یثی و تطبی ادة نح ت ج ا لیس العلی

 .الجودة الشاملة

  ببرنامج تدریبي دون أن یتبع ذلك دورات أخرى تنشیطیة  يبمعنى ال یكتف: ةلمتابعا قصور -و

ة دریبي ال  ،وتأكیدی امج الت املین البرن ھ بمجرد أن یكمل الع ات ان ي بعض المنظم ا نالحظھ ف ن م ولك

  .ة الشاملة لسنة أو عدة سنواتشیئا بعد ذلك عن إدارة الجود نیسمعو
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  :خالصة الفصل

اعالتي یرتكز  األساسیةیعد التدریب أحد المقومات  امج  لیھ ین  الجودة الشاملة، إدارةبرن لتمك

ز  العاملین من المساھمة بنجاح في تحسین جودة الخدمات والمنتجات، ن األداء بشكل ممی نھم م وتمك

  . مال وإھدار األموالیحد من األخطاء وإعادة األع

ة  ارف والسلوكیات الالزم ارات والمع املین المھ یلة متاحة إلكساب الع م وأفضل وس والتدریب ھو أھ

د  ألداء العمل بجودة وإتقان، ا یح ة مم اءة أو فعالی ى ممارسة العمل دون كف ؤدي إل دریب ی وتجاھل الت

  .من التحدیث والتطویر في األداء

ن  حیویا اأمر التدریب یعدكما  ة  اإلدارةفي التحول م ىالتقلیدی ي تنظر  إدارة الجودة الشاملة إل ىالت  إل

ي ال ة ف ة جماعی دریب كعملی ةالت روریة، منظم ة  وض ر العملی ن تغیی ة م ةنابع ر  أو اإلنتاجی  إدارةتغی

ي  وبالتالي فان أي منظمة تسعى الجودة الشاملة، دریب ف ا أن تضع الت إلى تحقیق الجودة الشاملة علیھ

  .بالمستویات اإلداریة المختلفة في المنظمة التدریب إلى كافة األفرادرامج بأولویاتھا حتى تصل سلم 

ن أستمر یضمن منشاط  "على أنھ  لتدریب على الجودة الشاملةاتعریف توصنا إلى ھذا الفصل في 

الالزمة التي تمكنھم من وضع تلك المعارف موضع  تیحصل العاملون على المعارف والمھارا

، واالرتقاء بمستوى األداء، وتغییر السلوك لتطبیق الصحیح والناجح لمنھجیة إدارة الجودة الشاملةا

یتناول التدریب أھمیة الجودة وأدواتھا وأسالیبھا والمھارات والقدرات الالزمة  و.اإلنساني لألفضل

  ."یة وطرق القیاسالقیادة الفعالة واألدوات اإلحصائ حل المشاكل ووضع القرارات و مبادئوأسالیب 

 التدریب على الجودة  یبنىكما حاولنا كذلك  تبیان  أھمیة التدریب على الجودة الشاملة من خالل أن 

، التدریب داخل المنظمة وخارجھا، توجیھ التدریب، توقیت التدریب )كمیة(مقدار أسس منھاعلى 

اإلداریة أي یشمل اإلدارة ات جمیع المستوییشمل التدریب على الجودة  بینما أن وتسلسل التدریب،

  .العلیا واإلدارة التنفیذیة وباقي العاملین في المنظمة

ي ا یل ل فیم ي تتمث ى الجودة الشاملة الت دریب عل داف الت ان  أھ ذلك  تبی رامج   :كما حاولنا ك تساعد الب

وج ى تحسین جودة المنت املین عل ى الممارسات المت، التدریبیة الع املین الجدد عل دریب الع ة ت ة بغی بع

ة بتطبی، عدم الوقوع في أخطاء تمس جودة المنتوج ة التدریبی ة والعطاء داخل المنظم  قزیادة اإلنتاجی

م ، الجمیع للجودة ن أھمھ ة وم ة التدریبی ة بالعملی ع األطراف المعنی تطبیق الجودة یؤدي إلى رضا جمی

  .سوق العمل
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التحقق من أن التدریب ھو جزء من  :ھيراحل الممن  یمر بمجموعة على الجودةالتدریب  كما بینا أن

توزیع المسؤولیات المتعلقة بالتدریب، تحدید أھداف  ،للمنظمة) إستراتیجیة الجودة(سیاسة الجودة 

التدریب، تنظیم التدریب، تحدید االحتیاجات التدریبیة،  تصمیم البرامج التدریبیة، تنفیذ البرامج 

  .، مراجعة فعالیة التدریبالتدریبیة، تقییم البرامج التدریبیة



 
  

  الفصل الخامس
  الدراسة المیدانیة
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  :مدخل
 ،إدارة الجودة الشاملةو ،الجودة ،التدریب اھیماستعراض مفب قمنافي الفصول األربعة السابقة 

ندرة الدراسات التي تناولت بالبحث العلمي عملیة  ھو قلة إن لم نقلض استعرالا وما الحظناه من ھذا

  .الربط بین التدریب والجودة الشاملة بشكل مفصل ومختبر إحصائیا

حیث نظریا في الفصول السابقة،  ھاتم طرح المفاھیم التيحلقة وصل بین  فسیمثلفصل ھذا الأما 

ج مالبرا" المتغیر المستقل) محاور(مثلة في أبعادلمتغیرات البحث والمتدراسة عملیة بقوم نس

  . "تحقیق الجودة الشاملة"المتغیر التابع في  ھاواثر  محل الدراسةلمؤسسة با "دریبیةالت

  :ھي ةمباحث رئیسی ثالثفصل على یحتوي ھذا ال

  .تقدیم المؤسسة محل الدراسة -

  .إجراءات الدراسة المیدانیة -

  .نتائج التحلیل اإلحصائي واختبار الفروض -
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  تقدیم المؤسسة محل الدراسة :األولالمبحث 
  تعریف بالمؤسسة :المطلب األول

  صناعة الكوابل الكھربائیة الكوابل بسكرة ھي مؤسسة مختصة في اتمؤسسة صناع

تقدر  ،)كوابل الصناعیةالكوابل التوزیع، كوابل ذات الضغط العالي والمتوسط، كوابل منزلیة، و( 

  :طن سنویا موزعة كالتالي 28600طاقتھا اإلنتاجیة بأكثر من 

  Enicabتوزیع الطاقة اإلنتاجیة لمؤسسة ): 17(جدول رقم 

 الطاقة اإلنتاجیة بالطن خداممادة الصنع ومجال االست نوع الكابل

تستخدم في المباني، تصنع من النحاس  كوابل منزلیة

  PVC: لـاوتعزل بمادة 

6090  

 

یصنع من مادة النحاس أو األلمنیوم وتعزل  الكوابل الصناعیة

، أما التغلیف فتغلف PRCأو PVC بمادة

  PVCبمادة 

  

18454 

  الكوابل ذات الضغط المتوسط

 .عاليوال
مادة النحاس و األلمنیوم وتعزل  تصنع من

 PVCوتغلف بمادة PRC  بمادة

2201 

وھي كوابل غیر معزولة تستخدم في نقل  كوابل التوزیع

الكھرباء من مولد آلخر، أما مادة الصنع 

فھي خلیط من األلمنیوم و المنغنیزیوم و 

  السیلسیوم

 

1861 

 28606 المجموع

  2010،  جوان، Enicabات الكوابل بسكرة صناعمدیریة التقنیة بمؤسسة ال: المصدر
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منھا ھكتار41.45: تقع المؤسسة بالمنطقة الصناعیة غرب المدینة، تتربع على مساحة تقدر بـ

اإلنتاج، المخازن، وموقف السیارات، أما باقي المساحة  تإلدارة، ورشاامغطاة تشمل مباني ھكتار29

بعض األحیان كمخزن إضافي في حالة عدم كفایة فھي مساحة حرة، تستخدم المؤسسة جزء منھا في 

  رأسمالھا  قدری.المخازن الخاصة بالمنتوج

  .من احتیاجات السوق الداخلیة%58دج وتغطي المؤسسة  1.010.000.000 بـ

القاضي بإعادة  01/01/1983المؤرخ في 83/20سوم رقموفقا للمر Enicabمؤسسة  تأسست

یتواجد مقرھا في  التياألجھزة الكھربائیة واإللكترونیة ھیكلة الشركة الوطنیة لصناعة وتركیب 

نتیجة إلعادة الھیكلة تفرع عن ھذه الشركة باإلضافة إلى وحدة بسكرة وحدتین  .الجزائر العاصمة

  : إضافیتین ھما 

وحدة جسر قسنطینة بالقبة المختصة في صناعة األسالك و الكوابل الكھربائیة ذات الضغط  -

  .طن سنویا 26000بـ تقدر طاقتھا اإلنتاجیة و  المنخفض والمتوسط،

 55000 بـ تقدر صناعة الكوابل الھاتفیة طاقتھا اإلنتاجیةوالمختصة في وحدة واد السمار بالحراش  -

  .طن سنویا

  للمؤسسة الھیكل التنظیمي :المطلب الثاني
  :یلي كما *لمؤسسةایمكن توضیح مستویات ووظائف 

  المدیریة العامة

اف والمتابعة والتنسیق بین مختلف مدیریات المؤسسة، ویسھر على ذلك الرئیس المدیر تقوم باإلشر

  :العام بمساعدة مجموعة استشاریة مكونة من

یقوم بمتابعة القضایا القانونیة التي  :مساعد الرئیس المدیر العام للشؤون القانونیة والمنازعات -ا

القانونیة بین المؤسسة وموردیھا أو زبائنھا، وكذلك تھم المؤسسة، وكذلك متابعة الصفقات من الناحیة 

  .بین المؤسسة وعمالھا

مھمتھ تتمثل في مراقبة نظام التسییر وفق  :مساعد الرئیس المدیر العام المكلف بضمان النوعیة -ب

 .مبادئ نظام الجودة، مع متابعة تنفیذ اإلجراءات المتعلقة باإلیزو

                                            
)01(انظر إلى الملحق رقم   - *  
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تتمثل مھامھ في التفاوض مع : بالمشروع الصناعي كلفمساعد الرئیس المدیر العام الم -ج

  الخ....، مراقبة المنتوج، تطویر المنتوجوالعمالء الموردین حول شروط الشراء

یتكفل بكل نشاطات اإلعالم واإلشھار داخل  :تصالباالمساعد الرئیس المدیر العام المكلف  -د

 .المؤسسة، وخارجھا

  :دیریات ھيم ستةوتندرج تحت المدیریة العامة 

تعتبر من أكبر المدیریات في المؤسسة، مھمتھا الرئیسیة تسییر عملیة اإلنتاج، : االستغاللمدیریة  - 1

 :وتضم الدوائر التالیة ھي

وتعتبر من أكبر الدوائر على مستوى المؤسسة، حیث تشرف على تسییر : دائرة إنتاج الكوابل -1- 1

آخر مرحلة وھي تعبئة الكوابل في  إلىل المواد األولیة العملیة اإلنتاجیة بمختلف مراحلھا من دخو

  .بمرحلة معینة من صنع الكوابلمنھا كل م خمسة مصالح، تھتم ضالبكرات الخشبیة، وت

  .مصلحة تخطیط وتسییر اإلنتاج -

  .PRCمصلحة العزل  -  

  .مصلحة القلد والظفر -  

  .PVAمصلحة العزل والتغلیف  -  

  .PVCمصلحة التجمیع والتغلیف  -  

تقوم بتصنیع المنتجات حسب البرنامج الموضوع أي اإلشراف على  :دائرة إنتاج الملحقات -2- 1

تنظیم وتسییر اإلنتاج عبر مختلف مراحلھ، وكذلك تھتم بتموین المؤسسة بالطاقة الكھربائیة وتزویدھا 

  :بالخشب إلنتاج البكرات، وتضم ثالثة مصالح

  .pvcمصلحة إنتاج حبیبات  -

 .إنتاج البكرات واالسترجاع مصلحة -

  .مصلحة المقالع -

عملیة الالسھر على توفیر كل مستلزمات من خالل تشرف على تخطیط اإلنتاج : التخطیط دائرة -3- 1

   .المواد األولیة الالزمة لإلنتاج كتوفیر یةاإلنتاج

 :يھ وائردثالث وتضم  :المدیریة التقنیة - 2
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المتعلقة بحمایة وصیانة وسائل اإلنتاج، اآلالت المیكانیكیة،  تشمل األعمال :دائرة الصیانة -1- 2

 :وسائل النقل، وسائل التكییف، وتأمین الطاقة الكھربائیة، وتشرف على أربعة مصالح

  .مصلحة المناھج والمراقبة التنظیمیة -

 .مصلحة الصیانة الكھربائیة -

 .مصلحة الصیانة المیكانیكیة -

 .التكییفمصلحة صیانة عتاد النقل و -

تقوم بمراقبة المنتوج التام الصنع ومدى مطابقتھ  ):الجودة(دائرة التكنولوجیا ومراقبة النوعیة  -2- 2

للمواصفات والمقاییس المعمول بھا، ومراقبة الجودة، وأیضا مراقبة المواد المشتراة من الداخل 

د من أنھا صالحة لالستعمال والخارج، وفقا للمعاییر التي تستدعیھا مواصفات الشراء من أجل التأك

 :وھذا عن طریق مصالحھا الثالث

  .طویرمصلحة التكنولوجیا والت

 .مصلحة المخابر

  .مصلحة التجارب

التعدیالت التي تجرى باستمرار على الھیكل بمجموعة  تقوم ھذه الدائرة: المعلوماتیة دائرة -3- 2

في الخدمات التي تستفید منھا  امھمتھ التنظیمي للمؤسسة سعیا منھا إلى مواكبة التطورات، وتتمثل

  . المؤسسة في إطار شبكة المعلوماتیة

تقوم بتنسیق ومراقبة كل النشاطات المتعلقة بالمشتریات ونشیر إلى أن ھذه  :مدیریة الشراء - 3

المصالح  والتي تضم بدورھا تموینالمدیریة كانت سابقا مدمجة مع المدیریة التجاریة وتضم دائرة ال

  : التالیة

  .والعبور شراءمصلحة ال -

 .مصلحة تسییر مخزون قطع الغیار -

  .مصلحة تسییر مخزون المواد األولیة -

تھتم بتسجیل العملیات المالیة والمحاسبیة بحیث تعطي الصورة  :مدیریة المالیة والمحاسبة - 4

 :، وتضم الدوائر التالیةالواضحة عن الوضع المحاسبي والمالي للمؤسسة

 



 الفصل الخامس                                                الدراسة المیدانیة

197 
 

 

تھتم بمتابعة المصاریف والمدخالت والمخرجات باستعمال المحاسبة العامة  :ئرة المحاسبةدا -1- 4 

  :المصالح التالیة وتضموالمحاسبة التحلیلیة، 

  .مصلحة المحاسبة العامة

 .مصلحة المحاسبة التحلیلیة

 .والمخرجاتبتخطیط المیزانیة المالیة للمؤسسة والتسییر المالي للمدخالت تقوم : دائرة المالیة -2- 4

 المصالح التالیة وتضم

  .مصلحة المیزانیة

  .مصلحة المالیة

تقوم بتنظیم عمل الدوائر والمصالح والتأكد من تأھیل : والوسائل مدیریة الموارد البشریة - 5

وكذلك تأمین محیط العمل .....) الترقیة، االنتقاء، التكوین،(العاملین وتوفر الشروط الحسنة للعامل 

  دائرة و أربع مصالح وتتكون منمن المخاطر، 

 :وتضم مصلحتین :دائرة المستخدمین والتكوین -1- 5 

  .مصلحة التكوین والخدمات االجتماعیة -  

 .نالمستخدمی تسییرمصلحة  -  

حیث  تھتم  بوضع كل ما من شانھ وقایة العمال من األخطار والسھر على  :مصلحة الوقایة واألمن  

  .ؤسسةامن وسالمة المعلى الحفاظ  

      .األثاثحیث تسھر على نقل العمال  وصیانة المباني ، النظافة وتسییر  :مصلحة الوسائل العامة

 :وھي ثالث دوائرو تتكون من  :المدیریة التجاریة - 6

تتمثل مھمتھا في استقبال  المنتوج النھائي من ورشات اإلنتاج   :دائرة تسییر المنتوج النھائي -1- 6

 :و تضم مصلحتین ھماوترتیبھ  والحرص على تخزینھ

  .مصلحة تسییر الكوابل التامة الصنع -

 .مصلحة تسییر إنتاج الملحقات والنفایات -
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تقوم ھذه الدائرة باإلشراف على كامل النشاطات التجاریة كمتابعة  :دائرة التقنیة التجاریة -2- 6

  ومعالجة شكاوي واقتراحات  ودراسة طلبیات الزبائن

 اإلشھاروذلك من خالل  نشاط التسویقيالبجمیع المھام المتعلقة بتقوم  :المبیعاتدائرة  -3- 6

  الخ...والتوزیع والتسعیر

  التدریب والجودة بالمؤسسة اتسیاس: المطلب الثالث 
  :سیاسة التدریب في المؤسسة - 1

 من أجل االرتقاء بأداء ا ومھماالكوابل بسكرة ضروری اتیعتبر التدریب في مؤسسة صناع  

  .الموارد البشریة وتحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة

  :وتھدف المؤسسة من وراء إخضاع األفراد العاملین إلى برامج التدریبیة إلى

  .زیادة اإلنتاج -

  .تحسین الجودة -

  .معالجة مشكل الغیاب والتأخر عن العمل -

  .زیادة اإلنتاجیة -

  .الحد من حوادث العمل -

  .تقلیل التكالیف -

  .سین مستوى األداءتح -  

    :أنواع  التدریب

  :التدریب في المؤسسة نوعین 

وذلك بتدریب عمال جدد لكي یتحكموا في اآلالت، أو لكي یتعرفوا على  طریقة  :تدریب قبل العمل

  .العمل
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إذا الحظت المؤسسة أن العامل الحالي لدیھ نقص في األداء  :)بعد االلتحاق بالعمل(تدریب بعد العمل

ال یتحكم في اآلالت أو الحظت ارتفاع في حوادث العمل أو الحظت تصرفات شاذة لألفراد،  أو

كالغیاب المتكرر والمتعمد عن العمل وتعمد األضرار بالعمل و أدواتھ وعدم الشعور بالمسؤولیة 

وعدم طاعة التعلیمات والتوجیھات، فإنھا تشرع في القیام بإجراءات تصحیحیة لھذا السلوك بعدة 

 . سائل منھا التدریب و

  : يھ الیبأسثالث من بین األسالیب التي تعتمد علیھا المؤسسة في التدریب ھناك 

باستدعاء المدربین ذوي الكفاءة العالیة والمتخصصین أو ذوي الخبرة من  يتدریب نظري داخل -

الء المدربین معاھد الوطنیة مع تحمل المؤسسة مصاریف التنقل واإلقامة خالل فترة التدریب لھؤال

الھدف من ھذه السیاسة ھو أن المؤسسة وجدت . الذین یقدمون  محاضرات وندوات داخل المؤسسة

أن ھذه العملیة تكون تكالیفھا أقل من التدریب الخارجي الذي یتطلب مصاریف أكبر تتعلق بالتنقل 

  .واإلیواء 

  .تدریب تطبیقي میداني عند الحصول على آالت جدیدة -

  .جيتدریب خار -

  : مراحل التدریب

  :یمر التدریب بالمؤسسة بالمراحل التالیة

تقوم مصلحة التدریب التابعة لمدیریة الموارد البشریة بإشعار باقي  :تحدید االحتیاجات التدریبیة -ا

المصالح في المؤسسة بتحدید احتیاجات أفراد كل قسم أو مصلحة للتدریب، حیث یحدد مسؤول كل 

  .التدریب بكل موضوعیة ودقةمن سیھ مصلحة احتیاجات مرؤو

البرامج التدریبیة االحتیاجات التدریبیة یقوم مصمم  بعد تحدید :تصمیم البرنامج التدریبي -ب

تصمیم برنامج  جدید أو إعادة  بالتشاور مع المستشار اإلداري التدریبي بتصمیم برنامج تدریبي

. لبرنامج التدریبيعین لمن مدرب سابق  بعد حصولھ على معلومات  مرتدة أو راجعة سابق تدریبي

وحسب  یة وفقا لالحتیاجات التدریبیة المطلوبة،بمدیریة الموارد البشرالبرنامج التدریبیة صمم ت

   میزانیة التدریب، :كال من تضم عملیة إعداد البرامج التدریبیة .إمكانیات وقدرات المؤسسة

  

 



 الفصل الخامس                                                الدراسة المیدانیة

200 
 

  

المطلوب،مكان  محتوى برنامج التدریب یب المطلوب،ونوعیة التدر ،عدد العاملین المزمع تدریبیھم

 .مدة التدریب التدریب،

في ھذه . البرنامج التدریبي تأتي مرحلة التنفیذ بعد عملیة تصمیم :البرنامج التدریبي تنفیذ -ج

التي تقوم بدورھا  بالعملیة التدریبیة إلى المراكز التدریبیة المتخصصة نالمرحلة یتم إرسال المعنیی

أما إذا كان التدریب داخل  ،إذا كان التدریب خارج المؤسسة التدریبیة راف على متابعة الدورةباإلش

توفیر قاعات التدریب وكذا مراقبة على العملیة التدریبیة من خالل  ھي التي تشرفف المؤسسة

من حیث انضباطھم وجدیتھم في  وكذا مراقبة المتدربین في أداء ما ھو مطلوب منھم، المدربین

  .لعملیة التدریبیةا

  :البرنامج التدریبيتقییم  -د

  :تمر عملیة التقییم بالخطوات التالیة

بعض أجزاء العملیة التدریبیة ومالحظة بحضور حیث یقوم الشخص المسئول  :تقییم أثناء التدریب -

  .تفاعل المتدربین مع المدرب ومدى حماسھم للتدریب ومدى مناسبة المكان واألدوات  المساعدة

إلى التدریب   ممن حیث حاجتھ یندربتیتم في ھذه المرحلة تقییم الم :تقییم بعد انتھاء التدریب -

 رأيالعملیة التدریبیة وكذلك یتم معرفة تقییم  كما یتم.وكذلك المعلومات المحصلة من التدریب

 عاختیار موضوحسن  ،من جمیع النواحي فیما یخص حسن اختیار مراكز التدریب دربینالم

  .دریبالت

  :یتم تقییم نتائج العملیة التدریبیة على ثالث محاور رئیسیة

حیث یجب أن یتم تصمیم استمارة خاصة بأسئلة التقییم حیث  تقییم المتدربین للبرامج التدریبیة -

  .تحتوي على اتجاھات المتدربین نحو الجوانب المختلفة للتدریب ومدى االستفادة منھا

   .امج التدریبي والمتدربین  من حیث المشاركة واالنتظام والفاعلیةتقییم ھیئة التدریب للبرن -

تقییم المنظمة لنتائج التدریب على األداء وذلك بعد مرور فترة زمنیة معینة بعد عودة المتدربین  -

ولذلك یتم قیاس نتائج التدریب باستخدام أسلوب مقارنة األداء لتحدید أثر التدریب على تحسین  للعمل

 .ة ومستوى األداء من حیث الجوانب االیجابیة والسلبیةاإلنتاجی
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 :سیاسة الجودة في المؤسسة - 2

السبل الكفیلة لضمان جودة منتجاتھا لتتمكن من المنافسة على  توفیر إلى تسعى كل منظمة 

یتضمن منھا االلتزام بمقاییس تضمن بھا جودة ھذه  األمرھذا  العالمي،یین المحلي ومستوال

المنافسة على المستوى على ة حلي ومقاییس أخرى تضمن لھا القدرعلى المستوى المالمخرجات 

  .العالمي

 .منظمة المعاییر القیاسیة الدولیة أنشأتھالتحقیق ذلك معاییر قیاسیة دولیة  ةحالیالمن أھم المعاییر 

عن  ،iso9000 المؤسسات كإحدىتسجل نفسھا  التي تقابل ھذه المعاییر أن ؤسساتتستطیع الم

التي یتم تسجیلھا أن لدیھا القدرة على تلبیة  المؤسسة إمكانیةطریق تقدیم ضمان وتأكید الظروف عن 

وتركز ھذه الشھادة على التنظیم . المستویات التفاوضیة إلىالمواصفات المطلوبة وأن أداءھا یصل 

  . المتعلقة بالجودة األساسیةوالسیاسة 

  :مراحل الحصول على شھادة اإلیزو

رغبة  ادات دولیة تثبت جودة منتوجاتھا،الكوابل للحصول على شھ تامؤسسة صناع سعت  

منھا في تعزیز قدرتھا التنافسیة وإرساء مبادئ الجودة الشاملة ومحاولة إرضاء زبائنھا، وذلك ما 

  .تحقق فعال بحصولھا على شھادة اإلیزو

الحصول على شھادة التي مرت بھا المؤسسة من أجل مراحل السنحاول فیما یلي توضیح 

   :9001و 9002اإلیزو

  : )94اصدار(9002مراحل الحصول على شھادة اإلیزو  -ا

بالتسجیل لدى الجمعیة الفرنسیة  9002على شھادة اإلیزو  Enicabحصول مؤسسة  إجراءاتبدأت 

  لضمان الجودة 

A.F.A.Q (Association Française Assurance Qualité) شھادات المانحة لھذا النوع من ال

، وھذا تماشیا مع التطورات التي شھدھا القطاع الصناعي، وإرضاءً للزبائن 1998وذلك في سبتمبر 

 .الذین یفضلون التعامل مع المؤسسات التي تملك شھادات عالمیة تثبت جودة منتوجاتھا
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وبر بفرنسا في أكت serviqualبعد ذلك تم اختیار جھة مسؤولة عن تكوین المؤسسة وھي مؤسسة 

، والتي قامت بتقییم نظام المؤسسة مع اقتراح برنامج للتكوین تم االتفاق علیھ في فیفري 1998

مدة  قسمت، وقد 2000 واستمر إلى غایة دیسمبر 1999، لیتم االنطالق في تطبیقھ في ماي 1999

ین من ھذا مراحل یتم فیھا المراقبة والتقییم الدوري للمؤسسة، وبلغ عدد المستفید 08التكوین على 

  .، الذین قاموا فیما بعد بنقل معارفھم ومھاراتھم إلى باقي عمال المؤسسةاإطار 41التكوین 

بتقییم مدى تطبیق المؤسسة لمتطلبات الشھادة، وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار منح  A.F.A.Qقامت 

 جوان 01في  (Enicab)لمؤسسة صناعات الكوابل  (ISO 9002 : Version 1994)شھادة 

2001.   

  ):2000اصدار(9001مراحل الحصول على شھادة اإلیزو  -ب

في ماي ) 1994إصدار ( 9002بتجدید طلب تغییر شھادة اإلیزو  (Enicab)قامت مؤسسة   

الداخلي،  كاالتصالتعدیالت على الشھادة السابقة بإضافة بعض العناصر  ، حیث تم إدخال2003

ة للنشاطات ومراحل اإلنتاج، وقد تم تقییم تطبیق مبادئ ھذه زبون، والنظرة العملیبالأكثر  ھتمامواال

 : ISO 9001)، لیتم إصدار قرار منح شھادة 2003في أكتوبر  A.F.A.Qالشھادة من طرف 

Version 2000)  لمؤسسة(Enicab)  2003نوفمبر  17في.  

لیین یعملون تحت تقوم المؤسسة بمراقبة داخلیة تتزامن مع المراقبة الخارجیة من طرف مراقبین داخ

  .الجودة تسییرإشراف المسؤول عن مراقبة 

  :واقع الجودة بمختلف وظائف المؤسسة - 3

تشمل جمیع نشاطاتھا أي الجودة التي تحرص المؤسسة على تحقیق الجودة الشاملة   

   .مجموعة من التحسینات الالزمة إدخالتتمثل في  ،ووظائفھا

  :وظیفة التموین -ا

و تتمثل مھامھا في إعداد یة الشراء مؤسسة تشرف علیھا مدیرالھي أول وظیفة في   

یة لتموین المؤسسة من مختلف المواد األولیة وقطع الغیار ومراقبة ومتابعة عملیة المخططات السنو

  . وتتكون وظیفة التموین من عدة نشاطات أھمھا الشراء، النقل، التخزین والمناولة .التموین وتقییمھا

  

 



 الفصل الخامس                                                الدراسة المیدانیة

203 
 

 

  :سین الجودة في ھذه الوظیفة فيتح آلیاتتتمثل 

  .ة في الوقت المحددااألولیة المشترضمان وصول المواد  -

من  اإلنتاجالمخزن وبعده لضمان تحقیق جودة  إلىقبل وصولھا  األولیةالحرص على رقابة المواد -

  .أول مرحلة دون أي تأخیر

  .لتلفالمراقبة المستمرة للمخازن حرصا على سالمة المواد المخزنة من ا-

  .البحث عن أحسن طرق االحتفاظ بالمخزون-

  .القیام بعملیة تقییم الموردین كل ستة أشھر مع تركیز التعامل مع أحسنھم-

  .الالزمة في الوقت المناسب األولیةبالمواد  اإلنتاجیة ترشاالوضمان تزوید -

  :وظیفة اإلنتاج -ب

ومواد  PRCو PVCو األلمنیوم ،اسمن النح األولیةعلى تحویل المواد  اإلنتاجتقوم عملیة   

علیھا  یلفبكرات  إلىالستعمال النھائي كما تقوم بتحویل مادة الخشب لكوابل جاھزة  إلىأخرى 

   .كابل حتى یصبح جاھزا للتسویقال

  :تحسین الجودة في ھذه الوظیفة في آلیاتتتمثل 

  .منتجات طبقا لمواصفات الجودة العالمیة إنتاج-

  .كیز على جودة المنتوج ولیس على الكمیةالل الترخالزبون من  إرضاء -

  .البعدیة الرقابة المتزامنة والرقابة القبلیة و إجراءاتمراقبة المنتجات من خالل -

  .بالمؤسسة ةالجودة المطبق إدارةوأسالیب  ئمباداحترام  -

  :وظیفة التسویق -ج

میع مھام نشاط التسویق حیث اتھا على جیئالتقنیة التجاریة بالمؤسسة بجمیع ھ الدائرةتشرف   

طلبیات  نشاطات التجاریة كمتابعة ومعالجة شكاوي واقتراحات ودراسةالعلى كامل  اإلشرافتولى ت

  .الزبائن

  :تحسین الجودة في ھذه الوظیفة في آلیاتتتمثل 

  .الزبائن وتلبیة رغباتھم وحاجاتھم إرضاءالحرص على -
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  . معارض دولیة ووطنیة بالمشاركة فيھا وذلك بمنتجات تعریفالكسب زبائن جدد من خالل -

  .تقدیم منتجات للزبائن في الوقت المناسب-

  .األسعار كتخفیضتقدیم تسھیالت للزبائن -

  :وظیفة البحث والتطویر -د

حیث تعمل ھذه  البحث والتطویرعلى جمیع مھام نشاط  دائرة التكنولوجیا ومراقبة الجودةتشرف 

  .مفادھا تطویر المنتوج وأسالیب إنتاجھ الدائرة على القیام بتجارب

  :تحسین الجودة في ھذه الوظیفة في آلیاتتتمثل  

  .عقد اتفاقیات شراكة مع مؤسسات ومخابر البحث لتطویر منتجات المؤسسة -

  .التأكد من صالحیة إنتاج أنواع جدیدة من المنتجات -

  .اإلشراف على فحص ومعایرة أجھزة المراقبة والقیاس -  

  :یفة الموارد البشریةوظ -ه

مدیریة الموارد البشریة والوسائل ل من خالل المھام الموكلة لتحقیق الجودةالمؤسسة تسعى   

في تطبیق السیاسة العامة للموارد البشریة بالتنسیق مع كل النشاطات المرتبطة  والتي تتلخص مھامھا

المؤسسة، وكل الجوانب المتعلقة  رادألفالتقاعد، الضمان االجتماعي  بإجراءاتبھذه الوظیفة، التكفل 

على اختیار وتوظیف  افوكذا اإلشر بالترقیة، العطل، التكوین، األجور وكذا الخدمات االجتماعیة

  .حسب احتیاجات المؤسسة األفراد

  :تحسین الجودة في ھذه الوظیفة في آلیاتتتمثل 

  .العاملین األفرادتحفیز -

  .العاملین األفرادتحسین قدرات -

فلسفة  وإجراءاتالعمل تماشیا  أسلوبییر غالعاملین بالمؤسسة بضرورة تطویر وت األفراد اعإقن-

 .الجودة الشاملة إدارة
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   :وظیفة المالیة والمحاسبة - و
  :تحسین الجودة في ھذه الوظیفة في آلیاتتتمثل 

  .المؤسسة واستثماراتھا  لنشاطاتتوفیر الموارد المالیة الالزمة  -

  .المحاسبي لجمیع العملیات التي تقوم بھا المؤسسة التسجیل -

تكوین إطارات المحاسبة في مواضیع المعاییر الدولیة الجدیدة بغرض مواكبتھا للتطورات الحاصلة -

  . في المجال المحاسبي

   :الصیانةوظیفة  - ز
  :بغرض تحقیق الجودة فان المؤسسة حریصة على صیانة أالتھا ومعداتھا بطریقتین

  .خالل اكتشاف االخطاء قبل وقوعھا من :قائیةصیانة و

  .تقوم بتصلیح االالت بعد حدوث العطب :عالجیةصیانة 

  :تحسین الجودة في ھذه الوظیفة في آلیاتتتمثل 

  .العاملین األفرادتكوین -

  .الصیانة إلجراءاتالقیام بتنظیم رقابي -

  .المشرفین على الصیانة األفرادزیادة عدد -

   :واألمن الوقایةوظیفة  -ح
  .من أھم الوظائف في المؤسسة والتي تحرص علیھا بشكل أساسي واألمنتعد وظیفة الوقایة 

  :تحسین الجودة في ھذه الوظیفة في آلیاتتتمثل 

  .خلفات العملیة االنتاجیةمحفظ سالمة االفراد من -

  .ائیةمن وسالمة العمل على الحوادث الفجأنیة العوان االمن خاصة بیاجراء دورات تكو -
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  الدراسة المیدانیة إجراءات :نيالمبحث الثا
  منھجیة الدراسة المیدانیة: المطلب األول

   :مجتمع الدراسة - 1

من  1*عامل 1029 توظفالكوابل بسكرة والتي  اتتم إجراء الدراسة على مؤسسة صناع

  :وھم موزعین كالتالي. مختلف المستویات الوظیفیة

   .)إطار مسیر، إطار سامي، إطار، عون تحكم(ئف اإلشرافیةیعملون في الوظا: الرؤساء

موزعین  ) الخ.....فنیة، حرفیة،  كتابیة، تخصصیة،(یعملون في الوظائف التنفیذیة: العمال التنفیذیین 

 عمال المؤسسةیبین توزیع الذي  على مختلف أقسام  وإدارات المؤسسة كما  یظھر في الجدول التالي

  .ھاإداراتو ھاعلى مختلف أقسام

                على المدیریات الكوابل  اتتوزیع األفراد العاملین بمؤسسة صناع): 18(جدول رقم

  المختلفة

  المستوى التنظیمي             
  المدیریة  

إطار 
 مسیر

إطار 
 سامي

عون  إطار
 تحكم

عون 
 تنفیذ

 المجموع

 08 00 03 02 02 01 المدیریة العامة

 319 202 90 23 04 00 مدیریة التقنیةال

 29 20 06 02 01 00 مدیریة الشراء

 47 30 10 05 01 01 مدیریة التجاریةال

 25 07 13 04 00 01 مدیریة المالیة والمحاسبةال

 156 122 25 06 02 01 مدیریة الموارد البشریة والوسائل

 445 340 101 02 01 01 االستغاللمدیریة 

 1029 721 248 44 11 05  المجموع

  .2010 جوان،  Enicabصناعات الكوابل بسكرة بمؤسسة إدارة الموارد البشریة : المصدر        

 

                                            
  . 2010،  جوان في  -*  1
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مرؤوس یعملون في وظائف  721یظھر من الجدول أعاله أن األفراد العاملین مقسمین إلى 

إطار،  ،إطار مسیر، إطار سامي(رئیس یعملون بالوظائف اإلشرافیة  308و %70تنفیذیة بنسبة 

  .% 30بنسبة) تحكمعون 

  :لتكون محل دراستنا التطبیقیة لعدة أسباب منھا وقع اختیارنا على ھذه المؤسسة 

  .عامل 1029 توظفحیث بالمؤسسة كبر عدد العمال  -

  .عاملیھاتدریب ب تھتمتعد من المؤسسات التي  -

االیزو أنھا من بین المؤسسات التي حققت نجاحا في مجال نشاطھا حیث تحصلت على شھادة  -

  .  2003في سنة  9001شھادة االیزو  و 2001منذ سنة  9002

ر وأفضل المصانع في الوطن العربي بالكوابل بسكرة في الوقت الحاضر من أك اتتعد مؤسسة صناع

 1999حیث شرعت في بدایة سنة ) حسب مسیري المؤسسة( والقارة اإلفریقیة في مجال اختصاصھا 

تاج من خالل تطبیق مجموعة من المناھج والطرق التي تسمح بتطبیق سیاسة خاصة بجودة اإلن

 9002بالتحكم الكلي في نوعیة المنتوج، وبالفعل فقد استطاعت المؤسسة الحصول على شھادة االیزو 

ومازالت إلى اآلن تكثف مجھوداتھا من أجل  2003في سنة  9001و شھادة االیزو ، 2001سنة 

  .نوعیة منتوجاتھا واالستجابة لكل الطلبیاتاإلبقاء على عالمة اإلشھاد وتطویر 

 :عینة الدراسة - 2

ویرجع اختیار الرؤساء لتمثیل فرد  308عددھم البالغو) المشرفین(الرؤساء لقد تم إجراء الدراسة على

ستراتیجیات والسیاسات واختیار أسلوب اإلدارة الالدراسة إلى كونھم أصحاب القرار في رسم ا عینة

وقد تم توزیع  .باإلضافة إلى اطالعھم ودرایتھم باألمور اإلداریة في المؤسسة ،ةالمتبع في كل مؤسس

بسبب منھا  15تم استبعاد  ستماراتبعد فحص االو  .استمارة 275علیھم وتم استرداد ستماراتاال

، وبذلك یكون ستمارةجدیة اإلجابة علیھا، وعدم تحقیق الشروط المطلوبة لإلجابة على االعدم 

  .من العینة المخططة % 84.41وھي  تمثل  استمارة 260تمارات الصالحة للدراسة  مجموع االس

  .والجدول التالي یوضح ذلك
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  اإلحصائيالموزعة والمستردة والصالحة للتحلیل  ماراتاالستعدد ونسبة  ):19(جدول رقم 

  ماراتاالست  الموزعة ماراتاالست  العینة
  المستردة

 ماراتاالست
  الصالحة للتحلیل

  ماراتاالستنسبة 
  الصالحة للتحلیل

  %84.41  260  275  308 الرؤساء

  

  و األسالیب اإلحصائیةمصادر البیانات : الثانيالمطلب 
  :مصادر البیانات - 1

لمعالجة الجوانب التحلیلیة لموضوع البحث تم اللجوء إلى جمع البیانات : المصادر األولیة  - أ

صممت خصیصا لھذا الغرض، والتي ة رئیسیة كأدا مارةاالستالمقابلة واألولیة من خالل 

 .الكوابلصناعات في مؤسسة مشرف  308ووزعت على 
حیث تم معالجة الجانب النظري للبحث من خالل مصادر البیانات الثانویة : المصادر الثانویة -  - ب

خالت او المدالمراجع من الكتب والرسائل واألطروحات الجامعیة  مختلف والتي تمثلت في

العلمیة المحكمة، إضافة إلى االعتماد على بعض المواقع االلكترونیة على شبكة والمجالت 

  .االنترنت

  :الدراسة تاوأد - 2

 االستمارة   - أ
  ؤسسةالبرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالم دورلمعرفة  ستمارةاقام الباحث بإعداد 

  أجزاء ثالثة  إلى مارةحیث قسمت االست

المستوى  العمر، الجنس، :مثل بالمستقصینعلى معلومات عامة متعلقة  یحتوي  : الجزء األول

  ، مدة الخدمةعدد سنوات الخبرة التعلیمي،

  :یتضمن عبارات خاصة بالمتغیرات المستقلة للبحث یقیس كل منھا  :الجزء الثاني

  .تحدید االحتیاجات التدریبیة

  تصمیم البرامج التدریبیة

 تنفیذ البرامج التدریبیة
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  یم البرامج التدریبیةتقی

المتعلقة بتحقیق الجودة الشاملة ویتضمن عبارات خاصة بالمتغیر التابع للبحث  :الجزء الثالث

  :المتمثلة في 

  ثقافة الجودة

  تركیز على الزبونال

  تخفیض التكالیف

  حلقات الجودة

  تحسین المستمرال

  التزام اإلدارة العلیا

 42 إلى 01مرقمة من الفقرات  عدد من إلىكل منھا  خمس محاور قسماألداة من ھذه تكونت وقد 

  .والجدول التالي یبین كیف وزعت ھذه الفقرات على محاور الدراسة

  كل مجالأرقام فقرات  محاور الدراسة و ):20(الجدول رقم                       

 الفقراتأرقام  المحور الرقم

 08 - 1 .تحدید االحتیاجات التدریبیة 01

 14 - 09             البرامج التدریبیة تصمیم 02

 20 - 15 تنفیذ البرامج التدریبیة 03

 28 - 21 تقییم البرامج التدریبیة 04

 42 - 29 تحقیق الجودة الشاملة 05

  من إعداد الباحث: المصدر
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لكل الخماسي  Likertمقیاس لیكرت  علىالباحث اعتمد  والستطالع أراء وتوجھات المستقصین

  :والمتكون من مارةاالست تفقرا

5 4 3 2 1 

 بشدةغیر موافق  غیر موافق محاید موافق  بشدةموافق 

  

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

  المستوى                     توسط الحاسبيالم           

  بشدةغیر موافق   1.79الـــــــــــى     01من  

  غیر موافق  2.59الـــــــــــى   1.80 من  

  محاید  3.39الـــــــــــى   2.60من  

  موافق  4.19الـــــــــــى   3.40من  

  موافق بشدة  05الـــــــــــى   4.20من  

  

 األرقام أن أساسعلى  الفئةطول  توقد حسب 0.80أي  4/5 والمستخدمة ھنا ھ الفئةطول  یالحظ أن

  .مسافات 4حصرت فیما بینھما  . 5و 4و 3و  2و 1الخمسة 

مقابلة عدد من األشخاص المسؤولین في  إلىالباحث  لجأفقد  االستمارةإضافة إلى  :المقابلة- ب 

لك قصد التعرف على أرائھم فیما یخص واقع ذو بشریةمؤسسة محل الدراسة مثل مدیر الموارد الال

  .التدریب والجودة الشاملة في مؤسستھم

  :أسالیب التحلیل اإلحصائي - 3

ز عبار ا بترمی ع االستمارات الصالحة للدراسة قمن د جم ى ابع ا إل الطرق المناسبة وإدخال بیاناتھ ا ب تھ

ات اإلحصائیة و  17صدارا ) للعلوم االجتماعیةاإلحصائیة  البرنامج( SPSSبرنامج  ق العملی م تطبی ت

  :التالیة
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اط بیرسون - ائي وصدق  (Pearson corrélation) تم استخدام معامل االرتب ن الصدق البن د م للتأك

 . االتساق الداخلي

ارات   - ع عب ة عن جمی راد العین تجابات  أف ى اس ة للتعرف عل تخدام التكرارات والنسب المئوی م اس ت

   .متغیرات الدراسة

 .الحسابي المرجح وھو من مقاییس النزعة المركزیة تم استخدام المتوسط -

  .بین إجابات المستقصین التشتت ألجل قیاستم استخدام االنحراف المعیاري  -

     )FOne Way Anova( تم استخدام تحلیل التباین األحادي -  

ین   روق ب ان الف رات الدیلبی ا لمتغی ة وفق راد العین تجابات  أف ةاس یة(مغرافی رات )شخص ي متغی م  ف لھ

ة ون  الدراس دما یك ائیة عن ة إحص روق ذات دالل ن ف ة م ذه الدراس ھ ھ ا تبین ى م ول إل یة للوص األساس

  المتغیر مكونا من ثالث فئات فأكثر

م استخدام - ار  ت تقلةاختب ات المس ین T( ) .(Independent Sample T-test(للعین روق ب ان الف  لبی

 نة وفقا لمتغیر الجنساستجابات  أفراد العی

 .الختبار فرضیات الدراسةOne  Sample T-test) (للعینة الواحدة     Tاختبار   تم استخدام -  

  .من ثبات االستمارة للتأكدتم استخدام معادلة ألفا كرونباخ  -

ع الطبیعي - ار التوزی م استخدام اختب ة ) (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)ت لمعرف

 ات تتبع التوزیع الطبیعي أم الھل البیان

  :إجراءات تطبیق الدراسة - 4

 قمنا ،بھاالكوابل بسكرة ألجراء ھذه الدراسة  اتمؤسسة صناعمن إدارة على الموافقة  ناحصول بعد

دراسة دور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة التي توقعنا انھ یمكننا من خاللھا  مارةاالست  بإعداد

  .النتائج المتوصل إلیھا على باقي المنظمات ؤسسة و من ثم إمكانیة تعمیمبھذه المالشاملة 

ا  ومناقشةولي األ اھشكلفي  االستمارة االنتھاء من إعداد دبع ي جاءت بھ ئلة الت ف األس عباراتھا ومختل

ین المختصین لتق ھاعرض ناقرر ن المحكم ایعلى مجموعة م ا ب ،یمھ ث قمن م فعال حی ا ت ذا م دیل وھ تع

  .التي قدمھا المحكمینمالحظات الو االقتراحاتوفق  االستمارةات وأسئلة بعض عبار
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ن أن د م ة وللتأك ا  االستمارة في الخطوة الموالی ا بتوزیعھفعال یمكنھ ائج المرجوة  قمن  اأن تعطى النت

ى  تطالعیة عل ة اس رادعین ن أف ناع م ة ص ن  اتمؤسس ة م ل مكون ك  30الكواب ة وذل ف وموظف موظ

ارات بعد او  .األداة لفحص صدق وثبات ة االستمارةلتأكد من أن عب ا  مفھوم ة قمن ة الموالی ي المرحل ف

راد  308 معلى أفراد عینة الدراسة والبالغ عددھ ھابتوزیع ة أف ام الباحث بمتابع د ق موظف وموظفة وق

 .اإلجابة على استفساراتھم نفس الوقتو االستمارةالعینة لحثھم على اإلجابة على فقرات 

ع ت أخیرا ي مؤسسة صناع االستماراتم جم ة الدراسة بمساعدة بعض الموظفین ف راد عین ن أف ات م

دد بلغ  حیث، الكوابل د  .تمارةاس 275 المستردة االستماراتع دقیق فحصالو بع م استبعاد  والت  15ت

ذلبسبب عدم  استمارة ك جدیة اإلجابة علیھا، وعدم تحقیق الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبانة، وب

ون  ة  یك الحة للدراس تمارات الص وع االس تمارة 260مجم ل  اس ي  تمث ة  % 84.41وھ ن العین م

 .مجموع عمال المؤسسةمن  %25.26وھو ما یمثل  .المخططة

  األداةوثبات صدق  :لثالمطلب الثا
  :صدق األداة - 1

  :یلي بعدة طرق كما االستمارةتم التحقق من صدق 

  :المحكمینعلى  االستمارةعرض   -ا 

صین في الموارد البشریة  ولھم خبرة ختمالمن المحكمین  على مجموعة االستمارةالباحث عرض 

، وطلب منھم  إبداء *العربیةالجامعات  و مختلف الجامعات الجزائریةطویلة في ھذا المجال من 

على صالحیة  %80على  على نسبة اتفاق تزید االستمارةوحصلت . االستمارةالرأي حول فقرات  

ت التي طلبھا أعضاء تعدیالبعض ال وبعد المناقشة مع األستاذ المشرف قمنا بإجراء .قیاس للتطبیقالم

  . صالحة لألغراض التي وضعت من اجلھا حتى تصبح لجنة التحكیم،

  

  

  

                                            
  :من بین األساتذة الذین تم االستعانة بھم في ھذا المجال  نذكر *

أیاد فاضل التمیمي، . ، د، مملكة البحرینجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجیاي، راوالبرفسور نزار عبد المجید والبر
   أستاذ إدارة األعمال المشارك، جامعة البترا، االردن
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 30 حجمھا على عینة عشوائیة من مجتمع الدراسة  االستمارةتم توزیع  :العینة االستطالعیة -ب

وعلى فھم مجتمع  وأراء أفرادھا و تم التعرف على اتجاھات االستماراتھذه   استرجاع مفردة وبعد 

  .وضوحھا وسھولتھا ةالمستخدمة ودرج واأللفاظالدراسة للعبارات 

  :االستمارةاالتساق الداخلي لفقرات  - 2

 30البالغة االستطالعیة على عینة الدراسة  االستمارةاالتساق الداخلي لفقرات  قام الباحث بحساب

، وذلك بحساب معامل االرتباط لكل فقرة والدرجة الكلیة للمجال التابع لھ، كما ھو موضح في ستمارةا

  :الجداول التالیة

  :تحدید االحتیاجات التدریبیة -ا

تحدید االحتیاجات (معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور األول  ):21(الجدول رقم 

  اتھوالدرجة الكلیة لفقر) التدریبیة

معامل  :تحدید االحتیاجات التدریبیة یساھم في الرقم

 االرتباط

مستوى 

  معنویةال

 0.000 0.919 ترسیخ ثقافة الجودة 01

دوریة للسوق من اجل التعرف على حاجات ورغبات الدراسة ال 02

 المستھلكین

0.835 0.000 

 0.001 0.809 تحقیق رضا الزبائن 03

م الحلول المناسبةمتابعة شكاوى الزبائن وتقدی 04  0.928 0.000 

 0.000 0.903 تحسین المنتجات بشكل مستمر 05

 0.000 0.868 تخطیط المنتجات وتطوریھا وفحصھا وتقدیمھا للسوق 06

  0.000  0.686 مناقشة المشاكل المتعلقة بسیر العمل بشكل جماعي 07

ي تبذلھا إحداث التغییر في طریقة تفكیر العاملین من خالل الجھود الت 08

 اإلدارة

0.729  0.000  

  0.361تساويوالتي  28ودرجة حریة 0.05عند مستوى داللة ةالجد ولی rقیمة

  SPSS على مخرجات برنامج باالعتمادالجدول من إعداد الباحث : المصدر
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ور األول  رات المح ن فق رة م ین كل فق اط ب امالت االرتب ابق مع دول الس ین الج ات (یب د االحتیاج تحدی

ةالتدری ھ،) بی ة لفقرات ة الكلی امالت ا والدرج ح أن مع راوح الإذ یتض ة تت اط المبین ابینرتب  0.686(م

   rكبر من قیمةأالمحسوبة  rقیمةحیث أن ( 0.05دالة عند مستوى داللة ھي و) 0.928و

رات المحور )0.361تساويوالتي  28ودرجة حریة 0.05عند مستوى داللة ةولیالجد ، وبذلك تعتبر فق

 .ة لما وضعت لقیاسھاألول صادق

  :تصمیم البرامج التدریبیة -ب

تصمیم البرامج (معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثاني  ):22(الجدول رقم
  والدرجة الكلیة لفقراتھ) التدریبیة

مستوى  معامل االرتباط :لھ دور في تصمیم البرامج التدریبیة الرقم

  معنویةال

لدى العاملین كافة في المؤسسةنشر ثقافة الجودة  09  0.409 0.000 

 0.000 0.707 تقدیم منتجات ذات جودة عالیة تتناسب وتوقعات واحتیاجات الزبائن 10

 0.000 0.399 تخفیض التكالیف 11

 0.000 0.549 تقویة فھم العاملین للجودة وزیادة وعیھم بأھمیة التحسین المستمر 12

للتخطیط وحل مشكالت فرق العملتوفیر  البیانات  الالزمة  13  0.383 0.000 

تخطیط باستمرار من طرف اإلدارة العلیا من اجل التحسین المستمر ال 14

 في كافة المجاالت

0.801  0.000  

  0.361والتي تساوي 28ودرجة حریة 0.05عند مستوى داللة ةالجد ولی rقیمة

  SPSS رنامجعلى مخرجات ب باالعتمادالجدول من إعداد الباحث : المصدر
  

ور  رات المح ن فق رة م ل فق ین ك اط ب امالت االرتب ابق مع دول الس ین الج انيیب رامج ( الث میم الب تص

ة ھ،)التدریبی ة لفقرات ة الكلی امالت ا والدرج ح أن مع ابینالإذ یتض راوح م ة تت اط المبین  0.383(رتب

   ةالجد ولی rقیمة المحسوبة اكبر من rقیمةحیث أن ( 0.05دالة عند مستوى داللة ھي و ) 0.801و

  

  



 الفصل الخامس                                                الدراسة المیدانیة

215 
 

  

رات المحور )0.361تساويوالتي  28 ودرجة حریة 0.05عند مستوى داللة ر فق ذلك تعتب ة، وب  الثانی

 .صادقة لما وضعت لقیاسھ

  :البرامج التدریبیة تنفیذ -ج

البرامج  تنفیذ(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الثالث  ):23(الجدول رقم

  رجة الكلیة لفقراتھوالد) التدریبیة

معامل  :یساعد على تنفیذ البرامج التدریبیة الرقم
 االرتباط

مستوى 
  معنویةال

المؤسسة عند الزبون)  سمعة(تحسین صورة  15  0.491 0.000 

إشراك العاملین في المؤسسة التخطیط واتخاذ القرار من خالل  16  0.378 0.000 

ستمرمنع وقوع األخطاء من اجل التحسین الم 17  0.373 0.000 

 0.000 0.396 العمل من خالل فریق عمل واحد لتحقیق الجودة 18

  0.000 0.377 حث اإلدارة العاملین بالمؤسسة على االلتزام بالجودة 19

شرح وتبسیط مفھوم الجودة في جمیع األقسام والمستویات  20

 اإلداریة من طرف اإلدارة

0.391 0.000  

  0.361والتي تساوي 28ودرجة حریة 0.05وى داللةعند مست ةالجد ولی rقیمة

  SPSSعلى مخرجات برنامج  باالعتمادالجدول من إعداد الباحث : المصدر

  

ور ا رات المح ن فق رة م ل فق ین ك اط ب امالت االرتب ابق مع دول الس ین الج ثیب ذ ا( لثال رامج تنفی لب

ة ھ، )التدریبی ة لفقرات ة الكلی امالت  والدرج ح أن مع اطاالإذ یتض ابین رتب راوح م ة تت  0.373(المبین

ن  rقیمةحیث أن ( 0.05دالة عند مستوى داللة ھي و) 0.491و ةالمحسوبة اكبر م د  ةولیالجد rقیم عن

ة توى دالل ة  0.05مس ة حری ي  28 ودرج اويوالت ور )0.361تس رات المح ر فق ذلك تعتب ث، وب  الثال

 .صادقة لما وضعت لقیاسھ
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  :البرامج التدریبیة قییمت -د

البرامج  قییمت(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور الرابع  ):24(دول رقمالج

  والدرجة الكلیة لفقراتھ) التدریبیة

معامل  :لھ أھمیة في تقییم البرامج التدریبیة الرقم

 االرتباط

مستوى 

  معنویةال

 0.000 0.480 منع حدوث التلف 21

املین لتحسین الجودةتقدیم الحلول والمقترحات من طرف الع 22  0.760 0.000 

 0.000 0.579 تطبیق منھجیة الجودة الشاملة 23

  0.000  0.483 الكشف على نقاط القوة والضعف وبالتالي التحسین المستمر 24

  0.000  0.698 التقییم واألخذ بأسالیب التطویر  المستمر 25

 

26 

رف المراقبة المستمرة بغرض تدارك األخطاء وتصحیحھا من ط

 اإلدارة

0.491  0.000  

تشخیص المشاكل وتحلیلھا ووضع الحلول المناسبة لھا من طرف  27

 اإلدارة

0.667  0.000  

حل المشكالت من خالل جھد شامل من طرف العاملین لتحسین  28

 الجودة

0.712  0.000  

  0.361والتي تساوي 28ودرجة حریة 0.05عند مستوى داللة ةالجد ولی rقیمة

  SPSS على مخرجات برنامجباالعتماد ول من إعداد الباحث الجد: المصدر
  

ور  رات المح ن فق رة م ل فق ین ك اط ب امالت االرتب ابق مع دول الس ین الج عیب رامج ( الراب یم الب تقی

  و 0.480(رتباط المبینة تتراوح مابینالإذ یتضح أن معامالت ا والدرجة الكلیة لفقراتھ، )التدریبیة

  الجدولیة rالمحسوبة اكبر من قیمة rقیمةحیث أن ( 0.05داللة  دالة عند مستوىھي و) 0.760
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رات المحور )0.361تساويوالتي   28ودرجة حریة 0.05عند مستوى داللة ر فق ذلك تعتب ث، وب  الثال

  .صادقة لما وضعت لقیاسھ

  :تحقیق الجودة الشاملة - ه 
تحقیق الجودة (الخامس معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المحور  ):25(الجدول رقم

  والدرجة الكلیة لفقراتھ) الشاملة

معامل  :في المؤسسة من خالل یتم تحقیق الجودة الشاملة الرقم
 االرتباط

مستوى 
  معنویةال

 0.000 0.902 إدراك كافة العاملین لمفھوم الجودة 29

 0.000 0.615 غرس قیم الجودة 30

مةتخفیض تكالیف المنتوج  أو الخدمة المقد 31  0.819 0.000 

لتزام بالتغییر والتحسین المستمرالا 32  0.856 0.000 

  0.000 0.721 تلبیة حاجات الزبائن المتوقعة 33

 0.000 0.702 االھتمام بمقترحات الزبائن 34

 0.000 0.737 إجراء بحوث لدراسة احتیاجات الزبائن 35

 0.000 0.731 تحسین عالقة الزبون 36

ل الجماعیةحل مشاكل العم 37  0.727 0.000 

 0.000 0.687 اتخاذ الكثیر من القرارات بشكل جماعي 38

 0.000 0.701 أن العمل الجماعي ضرورة أساسیة لتحقیق الجودة 39

برامج الجودةلدعم  اإلدارة  40  0.716 0.000 

لعلیااإلدارة االتي تحول دون تطبیق الجودة من طرف تذلیل كافة الصعاب  41  0.584 0.000 

  0.000 0.567 اعتماد سیاسة واضحة  بأھداف محددة حول الجودة  من طرف اإلدارة العلیا 42

  0.361والتي تساوي 28ودرجة حریة 0.05عند مستوى داللة ةالجد ولی rقیمة

  SPSSعلى مخرجات برنامج باالعتماد الجدول من إعداد الباحث : المصدر
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ا امالت االرتب ابق مع دول الس ین الج ور یب رات المح ن فق رة م ل فق ین ك امس ط ب ودة (الخ ق الج تحقی

املة ھ،)الش ة لفقرات ة الكلی امالت  والدرج ح أن مع اطإذ یتض ابین االرتب راوح م ة تت و  0.584(المبین

ث أن ( 0.05دالة عند مستوى داللة ھي و) 0.902 ةحی ة rقیم ن قیم ر م د  ةولیالجد rالمحسوبة اكب عن

ة توى دالل ة 0.05مس ة حری ي  28 ودرج اويوالت ور )0.361تس رات المح ر فق ذلك تعتب ع، وب  الراب

  .صادقة لما وضعت لقیاسھ

  :االستمارةلمحاورالصدق البنائي  - 3

، قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بین كل محور االستمارةلمحاورللتحقق من الصدق البنائي  

  :و موضح في الجدول التالي، كما ھاالستمارةمن المحاور الرئیسیة والدرجات الكلیة لفقرات 

  االستمارة لمحاورالصدق البنائي  ): 26(الجدول رقم                          

  معنویةالمستوى  معامالت االرتباط محتوى المحاور الرقم

 0.000 0.680  تحدید االحتیاجات التدریبیة 01

 0.000 0.679  تصمیم البرامج التدریبیة 02

 0.000 0.683 تدریبیةتنفیذ البرامج ال 03

 0.000 0.652 تقییم البرامج التدریبیة 04

 0.000 0.740 تحقیق الجودة الشاملة 05

  0.361والتي تساوي 28ودرجة حریة 0.05عند مستوى داللة ةالجد ولی rقیمة

  SPSSعلى مخرجات برنامج باالعتماد الجدول من إعداد الباحث : المصدر

  

، تمارةكل محور من المحاور الرئیسیة والدرجات الكلیة لفقرات االس اطمدى ارتبیبین الجدول السابق 

 االستمارةأن محتوى كل محور من محاور ونخلص بذلك الى . )0.740و 0.652(مابینإذ تراوحت 

لكل محور اقل  داللةالمستوى أن حیث  ،0.05عند مستوى داللة لھ عالقة قویة بھدف الدراسة 

  .0.05من
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  داةفحص ثبات األ - 4

  على العینة االستطالعیة نفسھا طریقة  االستمارةالثبات ختبار اقد أجرى الباحث خطوات 

  Cronbach’s Alpha.ألفا كرونباخ
  )الفا كرونباخ طریقة( معامالت الثبات ):27(جدول رقم                   

  معامل الفا كرونباخ للثبات  عدد الفقرات  عنوان المحور  المحور

  0.682  08   االحتياجات التدريبيةتحديد   األول

  0.683  06   تصميم البرامج التدريبية  الثاني

  0.643  06   تنفيذ البرامج التدريبية  الثالث

  0.702  08  البرامج التدريبيةتقییم   الرابع

  0.779  14  تحقیق الجودة الشاملة  الخامس

  0.912  42  المعامل الكلي
  SPSSمخرجات برنامج  علىباالعتماد من إعداد الباحث : المصدر

  

للمحاور الرئیسیة تراوح مابین  كرونباخ للثبات ألفامعامل فان كما ھو موضح في الجدول السابق، 

لمحاور  الثبات معامل، وھذا یدل على أن )0.912(الكلي  الثبات معامل، وقد بلغ )0779و 0.643(

متع بدرجة ثبات مناسبة وتفي بأغراض وتشیر القیم الواردة في الجدول أن األداة تت .مرتفع االستمارة

  .ھذه الدراسة
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  یاتضاختبار الفرنتائج التحلیل اإلحصائي و :لثالثالمبحث ا
  :العینة ألفرادتحلیل البیانات الخاصة بالسمات الشخصیة  :األولالمطلب 

  :الجنس - 1

  حسب الجنس أفراد العینةتوزیع ): 28(جدول               

  %بة المئویةنسال  عددال  الجنس

  98.08  255  ذكور

  01.92  05  إناث

  100  260  مجموع
    SPSSعلى مخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحث الجدول : المصدر       

  

  :من الجدول أعاله نالحظ ما یلي

 05في حین بلغ عدد االناث %98.08بنسبة  255أن أغلبیة أفراد العینة ھم من الذكور والبالغ عددھم

التي ال تتناسب مع والمؤسسة تقوم بھا إلى طبیعة األعمال التي بصفة أساسیة وھذا راجع فقط 

  .خصائص النساء

  :العمر - 2

  حسب العمر أفراد العینةتوزیع ): 29(جدول                  

  %نسبة المئویةال  عددال  العمر

20 - 25  36  13.8  

25 - 30  50  19.2  

30 - 35  117  45  

  21.9  57  فوق فما 35  

  100  260  المجموع
  SPSSعتماد على مخرجات برنامج الابمن إعداد الباحث الجدول : المصدر         
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 %19.2وسنة،  25 الى20عینة بلغت أعمارھم من أفراد المن  %13.8من الجدول أعاله  أن  یظھر

الى 30من  أعمارھم أفراد العینة فقد تراوحت %45أما سنة،  30الى 25تراوحت أعمارھم من  ھممن

وھذا یعكس  سنة 35 عنأعمارھم  فقد زادت  %21.9أما باقي األفراد والذین بلغت  نسبتھم، سنة 35

  .مدى التنوع في فئات العمر في المؤسسة محل الدراسة

  :المستوى التعلیمي - 3

  حسب المستوى التعلیمي أفراد العینةتوزیع ): 30(جدول                    

  %نسبة المئویةال  عددلا  المستوى التعلیمي

  00  00  ابتدائي

  16.5  43  متوسط

  43.5  113  ثانوي

  40  104  جامعي

  100  260  مجموع
  SPSSعلى مخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحث الجدول : المصدر               

  

مستوى اللدیھم  %43.5 أنلدیھم مستوى متوسط، وأفراد العینة من  %16.5یبین الجدول السابق أن 

  .جامعيالمستوى اللدیھم  ھممن %40في حین ثانوي، ال
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  :مدة الخدمة -  4

  حسب مدة الخدمة أفراد العینةتوزیع ): 31(جدول                    

  %نسبة المئویةال  عددال  بالسنوات مدة الخدمة

5 - 10  41  15.8  

10 - 15  149  57.3  

  26.9  70  كثر فا 15

  100  260  المجموع
  SPSSعلى مخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحث الجدول : المصدر           

  

 10 إلى 5من  بالمؤسسة تھم مدة خدم تراوحتعینة أفراد المن % 15.8أن   أعالهالجدول من  یظھر

أما من تجاوزت مدة سنوات، 15الى 10من تراوحت مدة خدمتھم   ھممن% 57.3 في حین سنوات، 

الدراسة لھم خبرة كبیرة  داخل  أفرادمما یعني أن  .%26.9فیمثلون  سنة 15ؤسسة خدمتھم بالم

  مؤسسة

  :الدرجة  الوظیفیة - 5

  حسب الدرجة  الوظیفیة أفراد العینةتوزیع ): 32(جدول                  

  %نسبة المئویةال  عددال  الدرجة  الوظیفیة

  03.8  10  إطار مسیر

  01.2  03  إطار سامي

  18.8  49  إطار

  76.2  198  عون تحكم

  100  260  المجموع
  SPSSعلى مخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحث الجدول : المصدر       
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إطار مسیر : الوظیفیة كالتالي اتالدرجین على موزععینة الأفراد   یبین الجدول السابق أن

   %76.2م بنسبةعون تحك ،%18.8إطار بنسبة ،%01.2إطار سامي بنسبة ،%03.8بنسبة

  مما یعني أن الدراسة تشمل كل أفراد الدراسة  

  :الدورات التدریبیة لھا عالقة بالجودة الشاملة المشاركة في  6 -

دورات تدریبیة لھا عالقة بالجودة  حضرت عددھل "  من خالل إجابات أفراد عینة على السؤال

  :توصنا إلى الجدول التالي "؟ نعم أم ال: الشاملة

  لھا عالقة بالجودة الشاملةالتي الدورات التدریبیة  المشاركة في ):33(جدول            

  %النسبة  التكرار  اإلجابة

  نعم

  ال

170  

90  

65.38  

34.62  

  100  260  المجموع
  SPSSعلى مخرجات برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحث الجدول : المصدر

  

دورات تدریبیة  لھا عالقة بالجودة شاركوا في یظھر من الجدول أعاله  أن أغلبیة أفراد العینة 

  %65.38فردا أي بنسبة  170عددھم  حیث بلغ الشاملة

  :لھا عالقة بالجودة الشاملةالتي التدریبیة  مكان حضور الدورات - 7

على السؤال  دورات تدریبیة التي لھا عالقة بالجودة الشاملة الذین شاركوا في األفرادأوالئك  وبإجابة

  :توصنا إلى الجدول التالي" ؟إذا كان جوابك بنعم فأین حضرت تلك الدورات"الموالي 

  التدریبیة مكان حضور الدورات ):34(جدول                            

  %النسبة  التكرار  الجواب

  في الداخل
  في الخارج

     في الداخل و الخارج

110  

60  

00  

64.71  

35.29  

00  

  100  170  المجموع
  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج ول الجد: المصدر
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قام بذلك  لھا عالقة بالجودة الشاملةفي دورات تدریبیة  من شاركیظھر من الجدول أعاله  أن أغلبیة 

  % 64.71فردا أي بنسبة  110عددھم  حیث بلغ المؤسسةداخل 

  :عدد الدورات المشارك فیھا في مجال إدارة الجودة الشاملة - 8

لمعرفة عدد الدورات المشارك فیھا بالمؤسسة لألشخاص الذین خضعوا لمثل ھذه البرامج           

  فكانت اإلجابة كما ھو مبین في الجدول الموالي "عدد الدوراتكم كان "  طرحنا التساؤل التالي

  عدد الدورات المشارك فیھا في مجال إدارة الجودة الشاملة): 35(جدول       

  %النسبة  تكرارال  العبارة

  عدد الدورات التي شاركت فیھا في مجال إدارة الجودة الشاملة

  دورة واحدة

  دورتان
  ثالث دورات

  فأكثر أربع دورات

  

80  

50  

25  

15  

  

47.06  

29.42  

14.70  

08.82  

  100  170  المجموع
  SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامجالجدول : المصدر

  

لعدد الدورات المشارك فیھا في مجال إدارة الجودة خصائص العینة وفقا  اله  أنیظھر من الجدول أع

% 29.42و نسبة دورة واحدةمن أفراد العینة حصلوا على % 47.06حیث یتبین أن نسبة الشاملة

 ربع دوراتحصلوا على  %08.82و  ثالث دوراتحصلوا على % 14.70و   دورتانحصلوا على 

  .فأكثر
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   تحلیل مجاالت الدراسة: انيالمطلب الث

 (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) اختبار التوزیع الطبیعي - 1

لمعرفة ھل البیانات (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) اختبار في ما یلي سنجري 

 تتبع التوزیع الطبیعي أم ال وھو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضیات الن معظم االختبارات

  .المعلمیة تشترط أن یكون توزیع البیانات طبیعیا

  (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) اختبار التوزیع الطبیعي ):36(جدول رقم

  مستوى المعنویة zقیمة االختبار   المحور

  0.540  2.49   تحديد االحتياجات التدريبية

  0.080  2.85   تصميم البرامج التدريبية

  0.241  2.10   يبيةتنفيذ البرامج التدر

  0.141  2.17   البرامج التدريبيةتقییم 

  0.202  1.88  تحقیق الجودة الشاملة

  0.791  1.66  حاورجمیع الم

  SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج الجدول : المصدر

  

وھذا  0.05كبر من أیوضح الجدول أعاله نتائج االختبارات حیث أن قیمة مستوى الداللة لكل قسم 

  .استخدام االختبارات المعلمیةبالتالي إمكانیة  یدل أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي و
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 :فقرات الدراسةبیانات تحلیل ومناقشة  - 2

  :تحدید االحتیاجات التدریبیة المحور األول تحلیل فقرات 1- 2

  بتحدید االحتیاجات التدریبیة إلى النتائج التي تم التوصل إلیھا فیما یتعلق الموالي لیشیر الجدو

  )تحدید االحتیاجات التدریبیة( األولنتائج تحلیل فقرات المحور ): 37(رقم لجدو

  
قم 

ر
رة

لفق
ا

  

 تاالحتیاجا تحدید
  :التدریبیة یساھم في

  

  

  

فق
موا

 
شدة

ب
  

فق
موا

ايد  
مح

فق  
موا

ير 
غ

  

ق 
واف

ر م
غي

شدة
ب

  

وع
جم

الم
  

ا
بي

سا
الح

ط 
وس

لمت
  

ا
ري

عيا
الم

ف 
حرا

الن
  

ق
ة  

يم
T اللة
 الد

وى
ست

م
  

ا
يب

ترت
ل

  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  

%  %  %  %  %  %  

  1.09  4.18  260  10  17  25  73  135  ترسیخ ثقافة الجودة  01

61
.6

  0.
00

0
  

02  

51.9  28.1  09.6  06.5  03.8  100  

دوریة للسوق الدراسة ال  02

من اجل التعرف على 

حاجات ورغبات 

  كینالمستھل

75  97  48  34  06  260  3.77  1.08  

56
.6

  0.
00

0
  

06  

28.8  37.3  18.5  13.1  02.3  100  

  1.08  4.15  260  14  08  27  87  124  تحقیق رضا الزبائن  03

61
.8

  0.
00

0
  

05  

47.7  33.5  10.4  03.1  05.4  100  

متابعة شكاوى الزبائن   04

  وتقدیم الحلول المناسبة
77  92  51  30  10  260  3.75  1.11  

54
.3

  0.
00

0
  

07  

29.6  35.4  19.6  11.5  03.8  100  

تحسین المنتجات بشكل   05

  مستمر
119  100  19  11  11  260  4.17  1.03  

65
.5

  0.
00

0
  

03  

45.8  38.5  07.3  04.2  04.2  100  

تخطیط المنتجات   06

وتطوریھا وفحصھا 

127  85  18  22  08  260  4.16  1.07  

62
.4

  0.
00

0
  

04  

48.4  32.7  06.9  08.5  03.1  100  
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  وتقدیمھا للسوق
مناقشة المشاكل المتعلقة   07

بسیر العمل بشكل 

  جماعي

73  99  45  30  13  260  3.73  1.14  
52

.8
  0.

00
0

  
08  

28.1  38.1  17.3  11.5  05  100  

إحداث التغییر في   08

طریقة تفكیر العاملین 

من خالل الجھود التي 

  تبذلھا اإلدارة

136  81  25  08  10  260  4.25  1.01  

67
.5

  0.
00

0
  

01  

52.3  31.2  09.6  03.1  03.8  100  

  0.60  4.02  جمیع فقرات المحور األول

10
7.

9
  0.

00
0

  

/  

   1.97تساوي 0.05ومستوى معنویة 259عند درجة حریة ةالجد ولی Tقیمة 

   SPSSالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

  

بینة في الجدول السابق والتي تدور حول تحدید االحتیاجات التدریبیة، ن خالل عرض النتائج المم

أن أراء  مما یبین، )4.25و 3.73 (تبین أن المتوسط الحسابي لفقرات ھذا المحور تتراوح ما بین

  .ایجابیةكانت أفراد العینة في معظم الفقرات 

  :سابق بالنتائج التالیةالالجدول ونخرج من خالل قراءتنا لبیانات 

" إحداث التغییر في طریقة تفكیر العاملین من خالل الجھود التي تبذلھا اإلدارة" إحتلت الفقرة  - 1

تجاه رأي إإلى یشیر  ماوھو ، 1.01وبانحراف معیاري  4.25المرتبة األولى بمتوسط حسابي

منطقة الخاصة الوسط الحسابي في على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتبشدة موافقة الالمبحوثین إلى 

   .لیكرت حسب سلمبشدة بالموافقة 

وبانحراف معیاري  4.18المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي" ترسیخ ثقافة الجودة" إحتلت الفقرة  - 2

موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع الرأي المبحوثین إلى وھو ما یشیر إلى إتجاه ، 1.09

  .لیكرتحسب سلم قة الخاصة بالموافقة منطالالمتوسط الحسابي في 
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وبانحراف  4.17المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي" تحسین المنتجات بشكل مستمر" إحتلت الفقرة  - 3

موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع الرأي المبحوثین إلى وھو ما یشیر إلى إتجاه ، 1.03معیاري 

  .لیكرتحسب سلم موافقة منطقة الخاصة بالالالمتوسط الحسابي في 

المرتبة الرابعة بمتوسط " تخطیط المنتجات وتطوریھا وفحصھا وتقدیمھا للسوق" إحتلت الفقرة  - 4

موافقة على الرأي المبحوثین إلى وھو ما یشیر إلى إتجاه ، 1.07وبانحراف معیاري  4.16حسابي

  .لیكرتحسب سلم لموافقة منطقة الخاصة باالمحتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في 

وبانحراف معیاري  4.15المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي" تحقیق رضا الزبائن" إحتلت الفقرة  - 5

موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع الرأي المبحوثین إلى وھو ما یشیر إلى إتجاه ، 1.08

  .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الالمتوسط الحسابي في 

" دوریة للسوق من اجل التعرف على حاجات ورغبات المستھلكینالدراسة ال" حتلت الفقرة إ - 6

رأي وھو ما یشیر إلى إتجاه ، 1.08وبانحراف معیاري  3.77المرتبة السادسة بمتوسط حسابي

منطقة الخاصة الموافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في الالمبحوثین إلى 

  .لیكرت حسب سلمبالموافقة 

المرتبة السابعة بمتوسط " متابعة شكاوى الزبائن وتقدیم الحلول المناسبة" إحتلت الفقرة  - 7

موافقة على الرأي المبحوثین إلى وھو ما یشیر إلى إتجاه ، 1.11وبانحراف معیاري  3.75حسابي

  .لیكرتسب سلم حمنطقة الخاصة بالموافقة المحتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في 

المرتبة الثامنة بمتوسط " مناقشة المشاكل المتعلقة بسیر العمل بشكل جماعي" إحتلت الفقرة  -  8

موافقة على الرأي المبحوثین إلى وھو ما یشیر إلى إتجاه ، 1.14وبانحراف معیاري  3.73حسابي

  .لیكرتحسب سلم  منطقة الخاصة بالموافقةالمحتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في 

أعلى من و ھو  4.02تساوي  األولوبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحاسبي  لجمیع فقرات المحور 

یقع  فھو ،)ھي المتوسط المتوقع) 3( حیث اعتبرت نقطة المنتصف على المقیاس(، المتوسط المتوقع

یوافقون على أن منطقة الخاصة بالموافقة حسب سلم لیكرت مما یدل على أن المستقصین الفي 

 في تحقیق الجودة الشاملةبالتالي یساھم للعاملین مما تحدید االحتیاجات التدریبیة تعمل على مؤسستھم 

  .بالمؤسسة
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  :تصمیم البرامج التدریبیة المحور الثاني تحلیل فقرات - 2- 2

  ج التدریبیةتصمیم البرامبإلى النتائج التي تم التوصل إلیھا فیما یتعلق  الموالي لیشیر الجدو

  )تصمیم البرامج التدریبیة(نتائج تحلیل فقرات المحور الثاني ): 38(رقم لجدو         

قرة
 الف

رقم
  

لھ دور  تصمیم البرامج التدریبیة

  :في

  

  

  

شدة
ق ب

واف
م

  

فق  
موا

ايد  
مح

فق  
موا

ير 
غ

  

ق   
واف

ر م
غي

شدة
ب

  

وع  
جم

الم
  

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري  
عيا

الم
ف 

حرا
االن

  
مة 

قي
T دالل
ى ال

ستو
م

  ة

يب
ترت

ال
  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  

%  
  

%  %  %  %  %  

نشر ثقافة الجودة لدى العاملین   09

  كافة في المؤسسة
110  72  40  11  27  260  3.87  1.29  

48
.3

  0.
00

0
  

02  

42.3  27.7  15.4  04.2  10.4  100  

تقدیم منتجات ذات جودة عالیة   10

تیاجات تتناسب وتوقعات واح

  الزبائن

102 67 37 24 30 260 3.72 1.37 

43
.8

 0.
00

0
  

04  

39.2 25.8 14.2 09.2 11.5 100 

 1.17 3.63 260 15 31 60 83 71  تخفیض التكالیف  11

50
.0

3
 0.

00
0

 

05  

27.3 31.9 23.1 11.9 05.8 100 

تقویة فھم العاملین للجودة وزیادة   12

  مستمروعیھم بأھمیة التحسین ال
86  100  28  15  31  260  3.75  1.3  

46
.6

  0.
00

0
  

03  

33.1  38.5  10.8  05.8  11.9  100  

توفیر  البیانات  الالزمة للتخطیط   13

  وحل مشكالت فرق العمل
51 62 49 43 55 260 3.04 1.43 

34
.4

 0.
00

0
 

06  

19.6 23.8 18.8 16.5 21.2 100 

تخطیط باستمرار من طرف ال  14

ارة العلیا من اجل التحسین اإلد

  المستمر في كافة المجاالت

91  98  37  18  16  260  3.88  1.15  

54
.6

  0.
00

0
  

01  

35  37  14.2  06.9  06.2  100  

  0.80  3.65  جمیع فقرات المحور الثاني
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00
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  والتي تدور حول تصمیم البرامج التدریبیة، فقد أعالهمن خالل عرض النتائج المبینة في الجدول 

تبین أن  وبالتالي فھي، )3.04و 3.88(تبین أن المتوسط الحسابي لفقرات ھذا المحور تتراوح ما بین

  .جاءت محایدةالتي  13ایجابیة باستثناء الفقرة رقمكانت قرات أراء أفراد العینة في معظم الف

  :ویتبین من الجدول أعاله ما یلي

تخطیط باستمرار من طرف اإلدارة العلیا من اجل التحسین المستمر في كافة ال" الفقرة  إحتلت - 1

   إتجاه وھو ما یشیر إلى، 1.15وبانحراف معیاري  3.88المرتبة األولى بمتوسط حسابي" المجاالت

منطقة الخاصة الموافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في الرأي المبحوثین إلى 

  .لیكرتحسب سلم بالموافقة 

بمتوسط  الثانیةالمرتبة " نشر ثقافة الجودة لدى العاملین كافة في المؤسسة "الفقرة  إحتلت - 2

موافقة على الرأي المبحوثین إلى  إتجاهلى وھو ما یشیر إ، 1.29وبانحراف معیاري  3.87حسابي

  .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة المحتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في 

 الثالثةالمرتبة " تقویة فھم العاملین للجودة وزیادة وعیھم بأھمیة التحسین المستمر" الفقرة  إحتلت - 3

موافقة الرأي المبحوثین إلى  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.3وبانحراف معیاري  3.75بمتوسط حسابي

   .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة العلى محتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في 

المرتبة " تقدیم منتجات ذات جودة عالیة تتناسب وتوقعات واحتیاجات الزبائن " الفقرة  إحتلت - 4 

رأي المبحوثین إلى  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.37وبانحراف معیاري  3.72بمتوسط حسابي الرابعة

حسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الموافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في ال

  .لیكرت

وبانحراف معیاري  3.63بمتوسط حسابي الخامسةالمرتبة " تخفیض التكالیف" الفقرة  إحتلت - 5

موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع الاتجاه رأي المبحوثین إلى یشیر إلى وھو ما ، 1.17

 .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الالمتوسط الحسابي في 
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 السادسةالمرتبة " توفیر  البیانات  الالزمة للتخطیط وحل مشكالت فرق العمل " الفقرة  إحتلت - 6

  الحیاد اتجاه رأي المبحوثین إلى وھو ما یشیر إلى ، 1.43ي وبانحراف معیار 3.04بمتوسط حسابي

  .لیكرتحسب سلم  حیادمنطقة الخاصة بالالمحتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في  تجاه

) تصمیم البرامج التدریبیة( الثانيوبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحاسبي  لجمیع فقرات المحور  

ھي ) 3(المتوسط المتوقع، حیث اعتبرت نقطة المنتصف على المقیاس أعلى من وھي  3.65تساوي 

على  لیكرت مما یدلحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الالمتوسط في ھذا یقع  و .المتوسط المتوقع

البرامج  تصمیمإدارة المؤسسة تعمل ما بوسعھا من أجل على أن  یمیلون إلى الموافقةأن المستقصین 

 .تحقیق الجودة الشاملة لھ دور في میم ھذه البرامج، وأن تصالتدریبیة

  تنفیذ البرامج التدریبیة المحور الثالث تحلیل فقرات - 2-3

 إلى النتائج التي تم التوصل إلیھا فیما یتعلق بتنفیذ البرامج التدریبیة والي الم لیشیر الجدو
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  )تنفیذ البرامج التدریبیة(ور الثالث نتائج تحلیل فقرات المح ):39(رقم لجدو          

قرة
 لف

م ا
رق

  

یساعد  تنفیذ البرامج التدریبیة
  :على
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 الد

وى
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م
  

يب
ترت
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  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد

%  %  %  %  %  %  

)  سمعة(تحسین صورة   15

  المؤسسة عند الزبون
69  90  54  38  09  260  3.66  1.12  52.6  

0.
00

0
  

04  

26.5  34.6  20.8  14.6  3.5  100  

التخطیط واتخاذ القرار من   16

خالل إشراك العاملین في 

  المؤسسة

70  72  53  60  05  260  3.55  1.17  48.9  

0.
00

0
  

05  

26.9  27.7  20.4  23.1  1.9  100  

منع وقوع األخطاء من اجل   17

  التحسین المستمر
97  88  25  32  18  260  3.82  1.25  94.4  

0.
00

0
  

03  

37.3  33.8  09.6  12.3  06.9  100  

العمل من خالل فریق عمل   18

  واحد لتحقیق الجودة
44  60  38  65  53  260  2.91  1.40  33.4  

0.
00

0
  

06  

16.9  23.1  14.6  25  20.4  100  

حث اإلدارة العاملین بالمؤسسة   19

  على االلتزام بالجودة
104  103  20  15  18  260  4.00  1.46  55.8  

0.
00

0
  

01  

40  39.6  07.7  05.8  06.9  100  

شرح وتبسیط مفھوم الجودة في   20

جمیع األقسام والمستویات 

  اإلداریة من طرف اإلدارة

112  67  35  20  26  260  3.84  1.32  46.5  

0.
00

0
  

02  

43.1  25.8  13.5  07.7  10  100  

  0.74  3.63  جمیع فقرات المحور الثالث
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.6

7
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00
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، فقد تبین تنفیذ البرامج التدریبیةوالتي تدور حول  أعالهنة في الجدول من خالل عرض النتائج المبی

، كما تبین أن أراء أفراد )04.00و 02.91(أن المتوسط الحسابي لفقرات ھذا المحور تتراوح ما بین

  . محایدةاآلراء حولھا جاءت التي  18باستثناء الفقرة رقم العینة في معظم الفقرات ایجابیة

  :ول أعاله ما یليویتبین من الجد

المرتبة األولى بمتوسط " حث اإلدارة العاملین بالمؤسسة على االلتزام بالجودة  "الفقرة  إحتلت - 1

رأي المبحوثین إلى موافقة على  إتجاه وھو ما یشیر إلى، 1.46وبانحراف معیاري  4.00حسابي 

  .لیكرتحسب سلم وافقة منطقة الخاصة بالمالمحتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في 

شرح وتبسیط مفھوم الجودة في جمیع األقسام والمستویات اإلداریة من طرف " الفقرة إحتلت  - 2

رأي  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.32وبانحراف معیاري  3.84المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي اإلدارة 

منطقة الخاصة الالحسابي في موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الالمبحوثین إلى 

  .لیكرتحسب سلم بالموافقة 

المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " األخطاء من اجل التحسین المستمرمنع وقوع " الفقرة  إحتلت -  3

موافقة على محتوى الرأي المبحوثین إلى  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.25وبانحراف معیاري  3.82

  .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة السابي في ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الح

المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي " المؤسسة عند الزبون )  سمعة(تحسین صورة " الفقرة  إحتلت - 4

موافقة على محتوى الرأي المبحوثین إلى  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.12وبانحراف معیاري  3.66

  .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الفي ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي 

المرتبة الخامسة " التخطیط واتخاذ القرار من خالل إشراك العاملین في المؤسسة " الفقرة  إحتلت - 5

رأي المبحوثین إلى إتجاه وھو ما یشیر إلى ، 1.17وبانحراف معیاري  3.55بمتوسط حسابي 

 حسب سلممنطقة الخاصة بالموافقة التوسط الحسابي في موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع المال

  .لیكرت

المرتبة السادسة بمتوسط " العمل من خالل فریق عمل واحد لتحقیق الجودة " الفقرة  إحتلت -  6

حیث یقع الفقرة ھذه تجاه حیاد المبحوثین وھو ما یشیر إلى ، 1.40وبانحراف معیاري  2.91حسابي 

 .لیكرتحسب سلم  حیادالخاصة بال منطقةالالمتوسط الحسابي في 
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) تنفیذ البرامج التدریبیة(الثالث وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحاسبي  لجمیع فقرات المحور 

ھي ) 3(أعلى من المتوسط المتوقع، حیث اعتبرت نقطة المنتصف على المقیاس  3.63تساوي 

  لیكرت مما یدل على حسب سلم موافقة منطقة الخاصة بالالالمتوسط یقع في وھذا  .المتوسط المتوقع

التي لبرامج التدریبیة الجید لتنفیذ إدارة المؤسسة تعمل على العلى أن  یمیلون للموافقةأن المستقصین 

  .ساعد على تحقیق الجودة الشاملةت

  یةالتدریبالبرامج تقییم  المحور الرابع تحلیل فقرات - 4- 2

  یةالتدریبالبرامج بتقییم م التوصل إلیھا فیما یتعلق  إلى النتائج التي ت الموالي لیشیر الجدو

  )یةالتدریبالبرامج تقییم ( رابعنتائج تحلیل فقرات المحور ال ):40(رقم لجدو
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%  %  %  %  %  %  

21  

  

  49.1  1.20  3.68  260  18  30  46  90  76  منع حدوث التلف

0.
00

0
  

06  

29.2  34.6  17.7  11.5  06.9  100  

تقدیم الحلول والمقترحات   22

سین من طرف العاملین لتح

  الجودة

69  62  31  43  55  260  3.18  1.51  33.9  

0.
00

0
  

08  

26.5  23.8  11.9  16.5  21.2  100  

تطبیق منھجیة الجودة   23

  الشاملة
120  72  21  26  21  260  3.94  1.29  49.1  

0.
00

0
  

03  

46.2  27.2  08.1  10  08.1  100  

الكشف على نقاط القوة   24

والضعف وبالتالي التحسین 

 مرالمست

  

109  82  15  45  29  260  3.87  1.32  47.3  

0.
00

0
  

04  

41.9  34.5  09.6  05.8  11.2  100  
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التقییم واألخذ بأسالیب   25

  التطویر  المستمر
98  86  26  25  25  260  3.80  1.30  47  

0.
00

0
  

05  

37.7  33.1  10  09.6  09.6  100  

المراقبة المستمرة بغرض   26

تدارك األخطاء وتصحیحھا 

  ن طرف اإلدارةم

118  73  29  18  22  260  3.95  1.27  50.2  

0.
00

0
  

01  

45.4  28.1  11.2  06.9  08.5  100  

تشخیص المشاكل وتحلیلھا   27

ووضع الحلول المناسبة لھا 

  من طرف اإلدارة

101  106  17  10  26  260  3.95  

  

  

1.23  54.7  

0.
00

0
  

01  

38.8  40.8  06.5  03.8  

  

10  100  

كالت من خالل حل المش  28

جھد شامل من طرف 

  العاملین لتحسین الجودة

66  94  48  38  14  260  3.62  

  

1.17  49.8  

0.
00

0
  

07  

25.4  36.2  18.5  14.6  05.4  100  

  0.73  3.75  جميع فقرات المحور الرابع
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00
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  SPSSلجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج ا: المصدر

  

، فقد تبین تقییم البرامج التدریبیةمن خالل عرض النتائج المبینة في الجدول السابق والتي تدور حول 

، كما تبین أن أراء أفراد )3.95و 3.18(أن المتوسط الحسابي لفقرات ھذا المحور تتراوح ما بین

  . ت ایجابیةالفقرا كلالعینة في 

  :ویتبین من الجدول أعاله ما یلي

 و "المراقبة المستمرة بغرض تدارك األخطاء وتصحیحھا من طرف اإلدارة  "الفقرة  إحتلت - 1

المرتبة األولى "  تشخیص المشاكل وتحلیلھا ووضع الحلول المناسبة لھا من طرف اإلدارة" الفقرة 

رأي  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، على الترتیب 1.27و1.23وبانحراف معیاري ، 3.95بمتوسط حسابي 

منطقة الخاصة الحیث یقع المتوسط الحسابي في  نتیالفقر ھاتینموافقة على محتوى الالمبحوثین إلى 

 .لیكرتحسب سلم بالموافقة 
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وبانحراف ، 3.94بمتوسط حسابي  لثةالمرتبة الثا" تطبیق منھجیة الجودة الشاملة " الفقرة  إحتلت - 2 

موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع الرأي المبحوثین إلى  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.29اري معی

  .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الالمتوسط الحسابي في 

 رابعةالمرتبة ال" الكشف على نقاط القوة والضعف وبالتالي التحسین المستمر " الفقرة  إحتلت - 3

إلى رأي المبحوثین  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.32بانحراف معیاري و، 3.87بمتوسط حسابي 

حسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الموافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في ال

  .لیكرت

بمتوسط حسابي  خامسةالمرتبة ال" المستمر  التقییم واألخذ بأسالیب التطویر" الفقرة  إحتلت -  4 

موافقة على محتوى الرأي المبحوثین إلى  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.30انحراف معیاري وب، 3.80

   .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في 

وبانحراف معیاري ، 3.68بمتوسط حسابي  السادسةالمرتبة " منع حدوث التلف" الفقرة  إحتلت - 5

موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع الرأي المبحوثین إلى  إتجاه یشیر إلى وھو ما، 1.20

  .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الالمتوسط الحسابي في 

المرتبة  " حل المشكالت من خالل جھد شامل من طرف العاملین لتحسین الجودة " الفقرة  إحتلت - 6

رأي المبحوثین  إتجاه وھو ما یشیر إلى، 1.17معیاري وبانحراف ، 3.62بمتوسط حسابي  بعةالسا

حسب منطقة الخاصة بالموافقة الموافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في الإلى 

  .لیكرتسلم 

 الثامنةالمرتبة " تقدیم الحلول والمقترحات من طرف العاملین لتحسین الجودة" الفقرة  إحتلت - 7

  رأي المبحوثین إلى  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.51، وبانحراف معیاري 3.18بمتوسط حسابي 

حسب سلم  حیادمنطقة الخاصة بالالمحتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في  تجاه الحیاد

 .لیكرت
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) تقییم البرامج التدریبیة(وبصفة عامة یتبین أن المتوسط الحاسبي  لجمیع فقرات المحور الرابع 

ھي ) 3(أعلى من المتوسط المتوقع، حیث اعتبرت نقطة المنتصف على المقیاس ھو  3.75اوي تس

مما یدل على  لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الیقع في وھذا المتوسط  ،المتوسط المتوقع

بیة تقییم البرامج التدری إدارة المؤسسة تعمل باستمرار علىأن على  یمیلون للموافقةأن المستقصین 

   .تحقیق الجودة الشاملة وإجراء التعدیالت الضروریة وھذا بھدف

  :تحقیق الجودة الشاملة المحور الخامس تحلیل فقرات - 5- 2

  إلى النتائج التي تم التوصل إلیھا فیما یتعلق  بتحقیق الجودة الشاملة الموالي لیشیر الجدو

  )تحقيق الجودة الشاملة(الخامس تحليل فقرات المحور  نتائج ):41(رقم لجدو             

 رقم
ر ة

لفق
ا 

  

یتم تحقیق الجودة الشاملة في 

  :المؤسسة من خالل
  

  
فق

موا
 

شدة
ب

  

فق
موا

ايد  
مح

فق  
موا

ير 
غ

  

ق 
واف

ر م
غي

شدة
ب

  

وع
جم

الم
  

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري  

عيا
الم

ف 
حرا

االن
  

ة  
قيم

T اللة
 الد

وى
ست

م
  

يب
ترت

ال
  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  العدد  

%  
  

%  %  %  %  %  

إدراك كافة العاملین لمفھوم   29

  الجودة
107  111  15  06  21  260  4.07  1.13  

57
.7

3
  0.

00
0

  

04  

41.2  42.7  05.8  2.31  08.1  100  

  1.26  3.96  260  20  19  36  62  123  غرس قیم الجودة  30

50
.4

4
  0.

00
0

  

05  

47.3  23.8  13.8  07.3  07.7  100  

تكالیف المنتوج  أو تخفیض   31

  الخدمة المقدمة
64  101  53  34  08  260  3.69  1.08  

55
.2

8
  0.

00
011  

24.6  38.8  20.4  13.1  03.1  100  

لتزام بالتغییر والتحسین اال  32

  المستمر
109  89  19  26  17  260  3.95  1.22  

52
.2

8
  0.

00
0

  

06  

41.9  34.2  07.3  10  6.5  100  

  1.34  3.87  260  36  05  19  96  104  ئن المتوقعةتلبیة حاجات الزبا  33

46
.7

2
  0.

00
0

  

07  

40  36.9  07.3  01.9  13.8  100  
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  1.06  3.80  260  02  40  45  95  78  االھتمام بمقترحات الزبائن  34
57

.8
2

  0.
00

0
  

08  

30  36.5  17.3  15.4  08  100  

إجراء بحوث لدراسة احتیاجات   35

  الزبائن
94  74  43  41  08  260  3.79  1.18  

51
.7

2
  0.

00
0

  

09  

36.2  28.5  16.5  15.8  03.1  100  

  1.32  3.77  260  26  28  25  83  98  تحسین عالقة الزبون  36

45
.8

2
  0.

00
0

  

10  

37.7  31.9  09.6  10.8  10  100  

  1.15  3.67  260  15  29  51  98  67  حل مشاكل العمل الجماعیة  37

51
.5

9
  0.

00
0

  

12  

25.8  37.7  19.6  11.2  05.8  100  

اتخاذ الكثیر من القرارات   38

  بشكل جماعي
64  69  35  42  50  260  3.21  1.46  

35
.3

6
  0.

00
0

  

13  

24.6  26.5  13.5  16.2  19.2  100  

أن العمل الجماعي ضرورة   39

  أساسیة لتحقیق الجودة
56  72  34  47  51  260  3.13  1.45  

34
.9

3
  0.

00
0

  

14  

21.5  27.5  13.1  18.1  19.6  100  

  1.19  4.08  260  21  08  25  80  126  دعم  اإلدارة لبرامج الجودة  40

55
.0

9
  0.

00
0

  

03  

48.5  30.8  09.6  03.1  08.1  100  

تذلیل كافة الصعاب  التي تحول   41

تطبیق الجودة من طرف  دون

  اإلدارة العلیا

132  72  18  24  14  260  4.09  1.19  

55
.2

2
  0.

00
0

  

02  

50.8  27.7  06.9  09.2  05.4  100  

اعتماد سیاسة واضحة  بأھداف   42

محددة حول الجودة  من طرف 

  اإلدارة العلیا

139  75  21  07  18  260  4.19  1.45  

58
.9

6
  0.

00
0

  

01  

53.5  28.8  08.1  02.7  06.9  100  

  0.62  3.80  جميع فقرات المحور الخامس

99
.2

5
  0.

00
0

  

/  

   1.97تساوي 0.05ومستوى معنوية 259ةعند درجة حري ةالجد ولي T قيمة

  SPSSالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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، فقد تبین تحقیق الجودة الشاملةمن خالل عرض النتائج المبینة في الجدول السابق والتي تدور حول 

، كما تبین أن أراء أفراد )4.19و 3.21(أن المتوسط الحسابي لفقرات ھذا المحور تتراوح ما بین

  . جاءت محایدة 39ورقم 38باستثناء الفقرات رقم العینة في معظم الفقرات ایجابیة

  :ویتبین من الجدول أعاله ما یلي

" اعتماد سیاسة واضحة  بأھداف محددة حول الجودة  من طرف اإلدارة العلیا  "الفقرة  إحتلت - 1

  رأي  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.45راف معیاري وبانح 4.19المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

منطقة ال أقصى یسارموافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في الالمبحوثین إلى 

  .لیكرت حسب سلمالخاصة بالموافقة 

"  تذلیل كافة الصعاب  التي تحول دون تطبیق الجودة من طرف اإلدارة العلیا" الفقرة  إحتلت - 2

اتجاه رأي وھو ما یشیر إلى ، 1.19وبانحراف معیاري  4.09رتبة الثانیة بمتوسط حسابي الم

المبحوثین إلى موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في منطقة الخاصة 

  .لیكرت حسب سلمبالموافقة 

وبانحراف  4.08حسابي  المرتبة الثالثة بمتوسط" دعم  اإلدارة لبرامج الجودة " الفقرة  إحتلت -  3

موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع الرأي المبحوثین إلى  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.19معیاري 

  .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الالمتوسط الحسابي في 

 4.07المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي " إدراك كافة العاملین لمفھوم الجودة " الفقرة  إحتلت - 4

موافقة على محتوى ھذه الرأي المبحوثین إلى إتجاه وھو ما یشیر إلى ، 1.13وبانحراف معیاري 

   .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الالفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في 

وبانحراف معیاري  3.96المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي " غرس قیم الجودة " الفقرة  إحتلت - 5

موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع الرأي المبحوثین إلى  إتجاهھو ما یشیر إلى و، 1.26

 .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الالمتوسط الحسابي في 
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 3.95المرتبة السادسة بمتوسط حسابي " لتزام بالتغییر والتحسین المستمر اال" حتلت الفقرة إ - 6 

موافقة على محتوى ھذه الرأي المبحوثین إلى  إتجاهما یشیر إلى وھو ، 1.22وبانحراف معیاري 

  .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الالفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في 

وبانحراف  3.87المرتبة السابعة بمتوسط حسابي " تلبیة حاجات الزبائن المتوقعة " حتلت الفقرة إ - 7 

موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع الرأي المبحوثین إلى  تجاهإوھو ما یشیر إلى ، 1.34معیاري 

  .منطقة الخاصة بالموافقة بالنسبة لمقیاس لیكرتالالمتوسط الحسابي في 

وبانحراف  3.80المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي "  االھتمام بمقترحات الزبائن" حتلت الفقرة إ - 8

موافقة على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع اللمبحوثین إلى رأي ا إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.06معیاري 

  .منطقة الخاصة بالموافقة بالنسبة لمقیاس لیكرتالالمتوسط الحسابي في 

 3.79المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي " إجراء بحوث لدراسة احتیاجات الزبائن " حتلت الفقرة إ - 9

موافقة على محتوى ھذه اللمبحوثین إلى رأي ا إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.18وبانحراف معیاري 

  .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الالفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في 

وبانحراف  3.77بمتوسط حسابي  العاشرةالمرتبة " تحسین عالقة الزبون " حتلت الفقرة إ -  10

على محتوى ھذه الفقرة حیث یقع موافقة الرأي المبحوثین إلى  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.32معیاري 

   .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الالمتوسط الحسابي في 

عشر بمتوسط  يداحالالمرتبة " تخفیض تكالیف المنتوج  أو الخدمة المقدمة " حتلت الفقرة إ -  11

قة على موافالإلى  المبحوثین رأي إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.08وبانحراف معیاري  3.69حسابي 

   .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الفي  المتوسط الحسابي حیث یقع محتوى ھذه الفقرة

 3.67بمتوسط حسابي عشر  الثانیةالمرتبة " حل مشاكل العمل الجماعیة " حتلت الفقرة إ -  12

ھذه  موافقة على محتوىالرأي المبحوثین إلى  إتجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.15وبانحراف معیاري 

 .لیكرتحسب سلم منطقة الخاصة بالموافقة الالفقرة حیث یقع المتوسط الحسابي في 
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بمتوسط حسابي  عشر الثالثةالمرتبة " اتخاذ الكثیر من القرارات بشكل جماعي " حتلت الفقرة إ - 13

یث یقع محتوى ھذه الفقرة حتجاه المبحوثین  حیادوھو ما یشیر إلى  ،1.46وبانحراف معیاري  3.21

  .لیكرتحسب سلم  حیادمنطقة الخاصة بالالالمتوسط الحسابي في 

 بعة عشرارالالمرتبة " أن العمل الجماعي ضرورة أساسیة لتحقیق الجودة " حتلت الفقرة إ - 14

محتوى ھذه  حیاد المبحوثین تجاهوھو ما یشیر إلى ، 1.45وبانحراف معیاري  3.13بمتوسط حسابي 

  .لیكرتحسب سلم  حیادمنطقة الخاصة بالالسط الحسابي في الفقرة حیث یقع المتو

امس ور الخ رات المح ع فق بي  لجمی ط الحاس ین أن المتوس ة یتب املة( وبصفة عام ودة الش ق الج  )تحقی

اس وھي   3.80تساوي  ھي ) 3(أعلى من المتوسط المتوقع، حیث اعتبرت نقطة المنتصف على المقی

ذا المحور سابي یقع المتوسط الح و ،المتوسط المتوقع رات ھ ي لفق ة الف ة الخاصة بالموافق حسب منطق

ى أنسلم  ون عل ى أن المستقصین یوافق دل عل ى اإلدارة لیكرت مما ی ق الجودة الشاملة  تعمل عل تحقی

  . المؤسسةفي 

  یات الدراسةاختبار فرض :المطلب الثالث
  One  Sample T-test)(احدة للعینة الوT اختبار   تم استخدام األولى الرئیسیةالختبار الفرضیة 

المحسوبة  أقل من القیمة الجدولیة،  )T(إذا كانت قیمة  0Hرضیة العدمیة نقبل الفوالتي عندھا 

  .المحسوبة  أكبر من القیمة الجدولیة )T(إذا كانت قیمة   0H الفرضیة العدمیةرفض نو

:األولىالفرضیة الرئیسیة   

تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل  بینبرامج التدریبیة وال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین ال

. الدراسة  

 الختبار ھذه الفرضیة نختبر أوال الفرضیات الفرعیة المنبثقة عنھا

:الفرعیة األولى الفرضیة  

الجودة الشاملة  حقیقت بینداللة إحصائیة بین تحدید االحتیاجات التدریبیة ود عالقة ذات ال توج

.راسةبالمؤسسة محل الد  

للعینة الواحدة                 T اختبار والجدول التالي یوضح  نتائج    
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   One  Sample T-test)(للعینة الواحدة T اختبار نتائج ): 42(الجدول رقم

تحقیق الجودة الشاملة بینوتحدید االحتیاجات التدریبیة عالقة بین ال        

مستوى 
 داللة

T قیمة   
 المحسوبة

االنحراف 
لمعیاريا  

المتوسط 
 الحسابي

 المتغیر

 تحدید االحتیاجات التدریبیة 4.02 0.60 107.9 0.000

1.97تساوي 0.05ومستوى معنوية 259عند درجة حرية ةالجد ولي  Tقیمة 

  )37(بیانات الجدول رقمالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر

 

وھو  4.02ساوي ی األوللجمیع فقرات المحور   عامالالحاسبي نالحظ من الجدول أعاله أن المتوسط 

التي والمحسوبة  Tأن قیمة  و كما یبین الجدول أعاله) 3(المتوسط المتوقع الذي یساوي أعلى من

   أنو ،0.05ومستوى معنویة  259درجة حريةعند  الجدولیة Tأكبر من قیمة 107.9تساوي 

محسوبة وقعت في منطقة ال Tأن یعني ا وھذ.  0.05أقل من وھو  0.000داللة یساوي المستوى 

  . 1Hوقبول الفرضیة البدیلة 0H الفرضیة العدمیة، أي رفض 0Hرفض 

 حقیقت بینداللة إحصائیة بین تحدید االحتیاجات التدریبیة وعالقة ذات ھناك توجد نھ أ وھذا یدل على

  .بالمؤسسة محل الدراسةالجودة الشاملة 

:الفرضیة الفرعیة الثانیة  

الجودة الشاملة  حقیقت بینداللة إحصائیة بین تصمیم البرامج التدریبیة ود عالقة ذات ال توج

.بالمؤسسة محل الدراسة  

للعینة الواحدة       T اختبار والجدول التالي یوضح  نتائج    

    

 

  

 

 



 الفصل الخامس                                                الدراسة المیدانیة

243 
 

 

   One  Sample T-test)(للعینة الواحدة T اختبار نتائج ): 43(الجدول رقم

  تحقیق الجودة الشاملة بینالبرامج التدریبیة وتصمیم ین عالقة بال           

مستوى    
 داللة

T قیمة   
 المحسوبة

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 المتغیر

 تصمیم البرامج التدریبیة 3.65 0.80 73.45 0.000

1.97تساوي 0.05ومستوى معنوية 259عند درجة حرية ةالجد ولي   Tقیمة 

)38(بیانات الجدول رقمعداد الباحث باالعتماد على الجدول من إ: المصدر  
 

وھو  3.65ساوي ی ثانياللجمیع فقرات المحور   العام الحاسبيالمتوسط نالحظ من الجدول أعاله أن 

المحسوبة التي  Tقیمةأن  الجدول أعاله  كما یبین . )3(أعلى من المتوسط المتوقع الذي یساوي

 كما أن ،0.05ومستوى معنویة  259درجة حريةعند  یةالجدول Tأكبر من قیمة 73.45تساوي 

في منطقة رفض  تقعمحسوبة ال Tوھذا یعني أن . 0.05أقل منوھو  0.000مستوى الداللة یساوي 

0H 0 الفرضیة العدمیة، أي رفضH 1وقبول الفرضیة البدیلةH .عالقة ھناك توجد نھ أعلى  وھذا یدل

بالمؤسسة محل الجودة الشاملة  حقیقت بینتدریبیة وداللة إحصائیة بین تصمیم البرامج الذات 

  .الدراسة

:الفرضیة الفرعیة الثالثة  

بالمؤسسة الجودة الشاملة  حقیقت بینداللة إحصائیة بین تنفیذ البرامج التدریبیة وعالقة ذات ال توجد 

.محل الدراسة  

للعینة الواحدة       T اختبار والجدول التالي یوضح  نتائج    
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   One  Sample T-test)(للعینة الواحدة T اختبار نتائج ): 44(لجدول رقما

تحقیق الجودة الشاملة بینالبرامج التدریبیة و تنفیذعالقة بین ال               

مستوى 
 داللة

T قیمة   
 المحسوبة

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 المتغیر

یةتنفیذ البرامج التدریب 3.63 0.74 78.67 0.000  

1.97تساوي 0.05ومستوى معنوية 259عند درجة حرية ةالجد ولي   Tقیمة 

)39(بیانات الجدول رقمالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر  
 

وھو  3.63ساوي  لثثااللجمیع فقرات المحور   العام الحاسبينالحظ من الجدول أعاله أن المتوسط 

المحسوبة التي  Tقیمةأن  كما یبین الجدول أعاله  . )3(أعلى من المتوسط المتوقع الذي یساوي

كما أن مستوى  ،0.05ومستوى معنویة  259درجة حريةعند  الجدولیة Tأكبر من قیمة78.67تساوي 

، 0Hمحسوبة وقعت في منطقة رفض ال Tوھذا یعني أن . 0.05أقل من وھو 0.000الداللة یساوي 

عالقة ھناك توجد نھ أیدل على  وھذا . 1Hة البدیلةوقبول الفرضی 0H الفرضیة العدمیةأي رفض 

  .بالمؤسسة محل الدراسةالجودة الشاملة  حقیقت بینالبرامج التدریبیة و نفیذداللة إحصائیة بین تذات 

:الفرضیة الفرعیة الرابعة   

مؤسسة بالالجودة الشاملة  حقیقت بینداللة إحصائیة بین تقییم البرامج التدریبیة وال توجد عالقة ذات 

.محل الدراسة  

للعینة الواحدة       T اختبار والجدول التالي یوضح  نتائج    
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   One  Sample T-test)(للعینة الواحدة T اختبار نتائج ): 45(الجدول رقم

  تحقیق الجودة الشاملة  بینعالقة بین تقییم البرامج التدریبیة وال           

مستوى 
 داللة

T قیمة   
 المحسوبة

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 المتغیر

 تقییم البرامج التدریبیة 3.75 0.73 82.26 0.000

1.97تساوي 0.05ومستوى معنوية 259عند درجة حرية ةالجد ولي   Tقیمة 

)40(بیانات الجدول رقمالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على : المصدر  
 

وھو  3.75ساوي ی ثالثاللجمیع فقرات المحور   العام اسبيالحنالحظ من الجدول أعاله أن المتوسط 

المحسوبة التي  Tكما یبین الجدول أعاله  أن قیمة . )3(أعلى من المتوسط المتوقع الذي یساوي

كما أن  ،0.05ومستوى معنویة  259درجة حريةعند  الجدولیة Tأكبر من قیمة  82.26تساوي 

محسوبة وقعت في منطقة رفض ال Tوھذا یعني أن . 0.05أقل من وھو 0.000مستوى الداللة یساوي 

0H 0 الفرضیة العدمیة، أي رفضH 1وقبول الفرضیة البدیلةH .عالقة ھناك توجد نھ أیدل على  وھذا

  .بالمؤسسة محل الدراسةالجودة الشاملة  حقیقت بینو تقییم البرامج التدریبیةداللة إحصائیة بین ذات 

تحقیق  بینتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین البرامج التدریبیة و ال :األولىالفرضیة الرئیسیة 

  .الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

للعینة الواحدة       T اختبار والجدول التالي یوضح  نتائج    
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   One  Sample T-test)(للعینة الواحدة T اختبار نتائج ): 46(الجدول رقم

  تحقیق الجودة الشاملة  بینعالقة بین البرامج التدریبیة وال                 

مستوى 
 داللة

T قیمة   
 المحسوبة

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 المتغیر

 جمیع المحاور 3.77 0.53 105.07 0.000

1.97تساوي 0.05ومستوى معنوية 259عند درجة حرية ةالجد ولي   Tقیمة 

  SPSSباالعتماد على مخرجات برنامج الجدول من إعداد الباحث : المصدر
 

أعلى من و ھو  3.77ساوي یور الجمیع المح  العام الحاسبيالمتوسط نالحظ من الجدول أعاله أن 

المحسوبة التي تساوي  Tقیمة  نمن الجدول أ كما نالحظ  )3(المتوسط المتوقع والذي یساوي

مستوى كما أن ، 0.05معنویة ومستوى 259درجة حريةعند  الجدولیة Tأكبر من قیمة  105.07

 0.05أقل من وھو  0.000الداللة یساوي 

محسوبة وقعت  Tحیث  1Hوقبول الفرضیة البدیلة 0H الفرضیة العدمیةرفض  وما سبق یقودنا إلى

داللة إحصائیة بین البرامج التدریبیة عالقة ذات ھناك توجد نھ أ وھذا یعني، 0Hفي منطقة رفض 

 بالمؤسسة محل الدراسةلة الجودة الشام حقیقت بینو

:الثانیةالفرضیة الرئیسیة   
تعزى إلى كل من المستقصین  إجاباتبین  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة

 االستمارةمتغیر الجنس، العمر، الدرجة الوظیفیة، المستوى التعلیمي، مدة الخدمة بالنسبة لمحاور 

.لتدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسةالخمسة الخاصة بدور البرامج ا  

:التالیةھذه الفرضیة الفرضیات الفرعیة عن  ویتفرع  
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 إجاباتبین  0.05داللةال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  :الفرعیة األولى الفرضیة

سة الخاصة بدور البرامج الخم االستمارةمتغیر الجنس، بالنسبة لمحاور إلى تعزى   المستقصین

.التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة  

   T ) (Independent Samples T-testختبار إ ستخدامإالفرضیة تم  هھذ الختبار

المحسوبة  أقل من القیمة الجدولیة،  )T(إذا كانت قیمة  0Hنقبل الفرضیة العدمیة والذي بمقتضاه 

  .المحسوبة  أكبر من القیمة الجدولیة )T(إذا كانت قیمة   0H عدمیةالفرضیة الرفض نو

 (Independent Samples T-test)       T اختبار والجدول التالي یوضح  نتائج    

متغیر الجنس، بالنسبة لمحاور  إلى تعزىالتي  المستقصینفروق في أراء ال :)47(جدول رقم

تدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الخمسة الخاصة بدور البرامج ال االستمارة
 الدراسة

مستوى 
 الداللة

 قیمة
T 

االنحراف 
 المعیاري

المتوسط 
 الحسابي

 المحور الجنس العدد

ةتحدید االحتیاجات التدریبی ذكر 255 4.01 0.60 0.813 0.149  
 أنثى 05 4.32 0.16

ریبیةتصمیم البرامج التد ذكر 255 3.68 0.77 1.208 0.055  
 أنثى 05 1.93 0.14

 تنفیذ البرامج التدریبیة ذكر 255 361 0.74 1.330 0.053
 أنثى 05 4.43 0.36

 تقییم البرامج التدریبیة ذكر 255 3.72 0.72 0.570 0.334
 أنثى 05 4.75 0.00

 تحقیق الجودة الشاملة ذكر 255 3.78 0.61 0.331 0.222
 أنثى 05 4.71 0.00

 جمیع المحاور ذكر 255 3.76 0.58 0.902 0.965
 أنثى 05 4.03 0.09

1.97تساوي 0.05ومستوى معنویة 258الجدولیة عند درجة حریة  Tقیمة 

  SPSSالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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ة من  قلأ لكل محورالمحسوبة  Tقیمة نالحظ من الجدول أعاله أن  ي تساوي Tقیم ة الت  1.97الجدولی

ع المحاور تساوي المحسوبة  Tقیمة ، كما یتبین أن 0.05ومستوى داللة  )258(حریة ةعند درج لجمی

ي  0.902 لوھ ة  أق ن قیم اوي Tم ي تس ة الت د درج 1.97الجدولی ة ةعن ة  )258(حری توى دالل ومس

اور 0.05 ع المح ة لجمی توى الدالل ة مس ت قیم ذلك بلغ ي أ 0.965، وك روھ ن  كب ي ، 0.05م ا یعن مم

ات بین  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة أي ال 0Hالفرضیة العدمیة  قبول إجاب

ة  االستمارة، بالنسبة لمحاور الجنستعزى متغیر المستقصین  رامج التدریبی دور الب الخمسة الخاصة ب

  .في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

تنفیذ و تقییم  تصمیم و تحدید وود رؤیة متشابھة ألفراد عینة الدراسة نحو العالقة بین یعني وجوھذا 

المؤسسة محل الدراسةمھما اختلفت أجناسھم في  تحقیق الجودة الشاملة، و البرامج التدریبیة  

 إجاباتبین  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة :الثانیةالفرعیة الفرضیة 

الخمسة الخاصة بدور البرامج  االستمارة متغیر العمر، بالنسبة لمحاورإلى تعزى  مستقصینال

  .لجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسةالتدریبیة في تحقیق ا

األحادي تم استخدام تحلیل التباین ات الثانیة والثالثة والرابعة والخامسةالختبار الفرضی  

      One Way Anova    

 المحسوبة  أقل من القیمة الجدولیة، )F(إذا كانت قیمة  0Hنقبل الفرضیة العدمیة  ا علیھوالذي بناء

 )F(إذا كانت قیمة   0H الفرضیة العدمیةرفض نو، 0.05 لجمیع المحاور اكبر من ومستوى الداللة

  0.05لجمیع المحاور اقل من  ومستوى الداللة .المحسوبة  أكبر من القیمة الجدولیة

  األحادي تحلیل التباین نتائجتالي یوضح والجدول ال
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، بالنسبة لمحاور عمرمتغیر ال إلىتعزى التي  المستقصینفروق في أراء ال :)48(جدول رقم

الخمسة الخاصة بدور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل  االستمارة

 لدراسة
مستوى 

 الداللة
 قیمة

F 

متوسط 
 المربعات

رجة د
 الحریة

مجموع 
 المربعات

 المحاور مصدر التباین

 تحدید االحتیاجات التدریبیة بین المجموعات 2.397 3 0.799 2.125 0.098

 داخل المجموعات 96.248 256 0.376

 المجموع 98.644 259 

 تصمیم البرامج التدریبیة بین المجموعات 1.869 3 0.623 1.396 0.245

 داخل المجموعات 114.259 256 0.446

 المجموع 116.128 259 

 تنفیذ البرامج التدریبیة بین المجموعات 1.088 3 0.363 0.843 0.471

 داخل المجموعات 110.104 256 0.430

 المجموع 111.192 259 

 تقییم البرامج التدریبیة بین المجموعات 4.798 3 1.599 1.424 0.236

 داخل المجموعات 287.523 256 1.123

 المجموع 292.322 259 

 تحقیق الجودة الشاملة بین المجموعات 2.503 3 0.834 0.743 0.527

 داخل المجموعات 287.409 256 1.123

 المجموع 289.913 259 

 جمیع المحاور بین المجموعات 1.423 3 0.474 0.980 0.403

تداخل المجموعا 123.966 256 0.484  
 المجموع 125.389 259 

2.68تساوي  0.05ومستوى داللة ) 256،3(الجدولیة عند درجتي حریة   F قیمة   

  SPSSالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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ي تساوي Fقیمة من  قلأ لكل محورالمحسوبة  Fقیمة أن  نالحظ من الجدول أعاله ة الت  2.68الجدولی

  المحسوبة  Fقیمة ، كما یتبین أن 0.05ومستوى داللة  )256،3(درجتي حریةعند 

اوي اور تس ع المح ي 0.980 لجمی لوھ ة  أق ن قیم اوي Fم ي تس ة الت ي  2.68الجدولی د درجت عن

ع المحاور 0.05ومستوى داللة  )256،3(حریة وھي  0.403، وكذلك بلغت قیمة مستوى الداللة لجمی

ر ن  أكب ا، 0.05م ي  مم ولیعن ة  قب د ال أي  0Hالفرضیة العدمی ة إحصائیة عن روق ذات دالل د ف توج

ات المستقصین بین  0.05مستوى داللة ر العمر، بالنسبة لمحاور لتعزى إجاب الخمسة  االستمارةمتغی

  .الخاصة بدور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

رادوھذا  ة متشابھة ألف ة  یعني وجود رؤی ا یخص الدراسة عین ي م د وف یم  تصمیم و تحدی ذ و تقی تنفی

 .المؤسسة محل الدراسةفي  مھما اختلفت أعمارھم تحقیق الجودة الشاملةو  ،البرامج التدریبیة

 إجاباتبین  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة :الثالثةالفرعیة  الفرضیة

الخمسة الخاصة بدور  الستمارةاجة الوظیفیة بالنسبة لمحاور الدر متغیرإلى تعزى  المستقصین

.البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة  

  األحادي تحلیل التباین نتائجوالجدول التالي یوضح 
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، بالنسبة الدرجة الوظیفیةمتغیر  إلىتعزى التي  المستقصینفروق في أراء ال :)49(جدول رقم

الخمسة الخاصة بدور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة  االستمارةلمحاور 

  .محل الدراسة
مستوى 

 الداللة
 قیمة 

F 

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحریة

مجموع 
 المربعات

 المحاور مصدر التباین

ةتدریبیتحدید االحتیاجات ال بین المجموعات 1.633 3 0.544 1.436 0.233  

 داخل المجموعات 97.012 256 0.379

 المجموع 98.644 259 

 تصمیم البرامج التدریبیة بین المجموعات 1.863 3 0.621 1.391 0.246

 داخل المجموعات 114.265 256 0.446

 المجموع 116.128 259 

بیةتنفیذ البرامج التدری بین المجموعات 2.129 3 0.710 1.666 0.175  

 داخل المجموعات 109.063 256 0.426

 المجموع 111.192 259 

 تقییم البرامج التدریبیة بین المجموعات 9.061 3 3.020 2.130 0.054

 داخل المجموعات 283.261 256 1.106

 المجموع 292.322 259 

 تحقیق الجودة الشاملة بین المجموعات 4.769 3 1.590 1.427 0.235

 داخل المجموعات 285.144 256 1.114

 المجموع 289.913 259 

 جمیع المحاور بین المجموعات 3.002 3 1.001 2.093 0.102

 داخل المجموعات 122.386 256 0.478

 المجموع 125.389 259 

2.68تساوي  0.05ومستوى داللة ) 256،3(الجدولیة عند درجتي حریة  F قیمة   

  SPSSدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج الج: المصدر
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ي تساوي Fقیمة من  أقل لكل محورالمحسوبة  Fقیمة أن نالحظ من الجدول أعاله  ة الت  2.68الجدولی

ة ي حری د درجت ة  )256،3(عن ین أن 0.05ومستوى دالل ا یتب ة ، كم وبة  Fقیم اور المحس ع المح لجمی

ة 2.68الجدولیة التي تساوي Fمن قیمة  أقلوھي 2.093تساوي  ي حری ومستوى  )256،3(عند درجت

ة  اور 0.05دالل ع المح ة لجمی توى الدالل ة مس ت قیم ذلك بلغ ي  0.102، وك روھ ن  أكب ا ، 0.05م مم

ةال أي  0Hالفرضیة العدمیة  قبول یعني د مستوى دالل ة إحصائیة عن روق ذات دالل ین  0.05توجد ف ب

ات ي  المستقصین إجاب زى والت ىتع ة إل ة الوظیفی بة لمحاور الدرج تمارة، بالنس ة  االس الخمسة الخاص

  .بدور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

ین الدراسة نحو عینة یعني وجود رؤیة متشابھة ألفراد وھذا  د والعالقة ب یم  تصمیم و تحدی ذ و تقی تنفی

  .المؤسسة محل الدراسةفي  ھموظیفتدرجة مھما اختلفت  شاملةتحقیق الجودة الو  ،البرامج التدریبیة

 إجاباتبین  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة :الرابعةالفرعیة  الفرضیة

الخمسة الخاصة بدور البرامج  االستمارةالمستوى التعلیمي بالنسبة لمحاور إلى تعزى   المستقصین

.الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة التدریبیة في تحقیق الجودة  

األحادي تحلیل التباین نتائجوالجدول التالي یوضح   
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، بالنسبة متغیر المستوى التعلیميإلى تعزى التي  المستقصینفروق في أراء ال :)50(جدول رقم

بالمؤسسة  الخمسة الخاصة بدور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة االستمارةلمحاور 

  محل الدراسة
مستوى 

 الداللة
 قیمة 

F 

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحریة

مجموع 
 المربعات

 المحاور مصدر التباین

ةتحدید االحتیاجات التدریبی بین المجموعات 1.436 2 718 .0 1.898 0.152  

 داخل المجموعات 97.208 257 0.378

 المجموع 98.644 259 

 تصمیم البرامج التدریبیة بین المجموعات 1.614 2 0.807 1.811 0.166

 داخل المجموعات 114.514 257 0.446

 المجموع 116.128 259 

 تنفیذ البرامج التدریبیة بین المجموعات 1.963 2 0.982 2.309 0.101

 داخل المجموعات 109.229 257 0.425

 المجموع 111.192 259 

 تقییم البرامج التدریبیة بین المجموعات 4.722 2 2.361 2.110 0.123

 داخل المجموعات 287.599 257 1.119

 المجموع 292.322 259 

 تحقیق الجودة الشاملة بین المجموعات 2.428 2 1.214 1.085 0.339

 داخل المجموعات 287.484 257 1.119

 المجموع 289.913 259 

 جمیع المحاور بین المجموعات 2.070 2 1.035 2.157 0.118

 داخل المجموعات 123.318 257 0.480

 المجموع 125.389 259 

3.07تساوي  0.05ومستوى داللة ) 257،2(الجدولیة عند درجتي حریة  F قیمة   

  SPSSالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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ي تساوي Fقیمة من  أقللكل محور المحسوبة  Fقیمة أن نالحظ من الجدول أعاله  ة الت  3.07الجدولی

ة ي حری د درجت ة  )257،2(عن ین أن 0.05ومستوى دالل ا یتب ة ، كم وبة  Fقیم اور المحس ع المح لجمی

اوي ي  و 2.157 تس لھ ة  أق ن قیم اوي Fم ي تس ة الت ة 3.07الجدولی ي حری د درجت  )257،2(عن

  ،0.05من  كبرأوھي  0.118وى الداللة لجمیع المحاور بلغت قیمة مستوكذلك ، 0.05ومستوى داللة 

ةال أي  0Hالفرضیة العدمیة  قبولیعني مما  د مستوى دالل ة إحصائیة عن روق ذات دالل  0.05توجد ف

ین  اتب ین إجاب ي  المستقص زى والت ى تع يإل توى التعلیم اور المس بة لمح تمارة، بالنس ة  االس الخمس

  .تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسةالخاصة بدور البرامج التدریبیة في 

ین الدراسة نحو عینة یعني وجود رؤیة متشابھة ألفراد وھذا  د والعالقة ب یم  تصمیم و تحدی ذ و تقی تنفی

ة رامج التدریبی املةو  ،الب ودة الش ق الج ي  تحقی ة ف تویاتھم التعلیمی ت مس ا اختلف ل مھم ة مح المؤسس

  .الدراسة

 إجاباتبین  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة :سةالخامالفرعیة  الفرضیة

الخمسة الخاصة بدور البرامج  االستمارةمدة الخدمة بالنسبة لمحاور  متغیرإلى تعزى  المستقصین

.التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة  

.ياألحاد تحلیل التباین نتائجوالجدول التالي یوضح   
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، بالنسبة لمحاور مدة الخدمةمتغیر إلى تعزى التي  المستقصینفروق في أراء ال :)51(جدول رقم

الخمسة الخاصة بدور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل  االستمارة

 الدراسة
مستوى 

 الداللة
 قیمة 

F 

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحریة

مجموع 
 المربعات

 المحاور مصدر التباین

ةتحدید االحتیاجات التدریبی بین المجموعات 0.414 2 0.207 0.542 0.582  

 داخل المجموعات 98.230 257 0.382

 المجموع 98.644 259 

 تصمیم البرامج التدریبیة بین المجموعات 0.996 2 0.498 1.111 0.331

 داخل المجموعات 115.132 257 0.448

 المجموع 116.128 259 

 تنفیذ البرامج التدریبیة بین المجموعات 1.159 2 0.580 1.354 0.260

 داخل المجموعات 110.033 257 0.428

 المجموع 111.192 259 

 تقییم البرامج التدریبیة بین المجموعات 3.198 2 1.599 1.421 0.243

 داخل المجموعات 289.124 257 1.125

 المجموع 292.322 259 

 تحقیق الجودة الشاملة بین المجموعات 5.222 2 2.611 2.357 0.097

 داخل المجموعات 284.691 257 1.108

 المجموع 289.913 259 

 جمیع محاور بین المجموعات 1.099 2 0.549 1.136 0.323

 داخل المجموعات 124.290 257 0.484

 المجموع 125.389 259 

3.07تساوي  0.05ومستوى داللة ) 257،2(الجدولیة عند درجتي حریة  F قیمة   

  SPSSالجدول من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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ي تساوي Fقیمة من أقل لكل محور المحسوبة  Fقیمة أن نالحظ من الجدول أعاله  ة الت  3.07الجدولی

  المحسوبة  Fقیمة ، كما یتبین أن 0.05لة ومستوى دال )257،2(عند درجتي حریة

اوي اور تس ع المح ي  1.136 لجمی لوھ ة  أق ن قیم اوي Fم ي تس ة الت ي  3.07الجدولی د درجت عن

ع المحاور 0.05ومستوى داللة  )257،2(حریة وھي  0.323، وكذلك بلغت قیمة مستوى الداللة لجمی

رأ ن  كب ا   0.05م ي مم ولیعن ة  قب یة العدمی د ال أي  0Hالفرض ائیة عن ة إحص روق ذات دالل د ف توج

ة توى دالل ین  0.05مس ین ب ات المستقص زى إجاب ةتع دة الخدم ر م اور متغی بة لمح تمارة، بالنس  االس

  .الخمسة الخاصة بدور البرامج التدریبیة في تحقیق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

ین العالالدراسة نحو عینة یعني وجود رؤیة متشابھة ألفراد وھذا  د وقة ب یم  تصمیم و تحدی ذ و تقی تنفی

  .المؤسسة محل الدراسةفي  مدة الخدمةمھما اختلفت  تحقیق الجودة الشاملةو  ،البرامج التدریبیة

زى  ة یع فة عام دم وبص ىع روق إل ود ف وق  وج ا یف ث أن م ة حی ین  بالمؤسس ة المستقص ول خدم ط

بتھ دمتھم % 84نس دة خ اوز م د ال 10تتج ا یجس ذا م نوات وھ تعاب س ى إس درة عل ةق رامج التدریبی  الب

م  المقدمة من طرف المؤسسة محل الدراسة، كما أن األغلبیة الموجودة حالیا بین الرؤساء بالمؤسسة ھ

ذكور  ن ال بة(م ن %) 98.08بنس تھم ع ار أغلبی ل أعم ام  35و تق بة(ع ة %) 78.07بنس ن فئ أي م

یم  انوي والتعل یم الث توى التعل دیھم مس م ل باب ومعظمھ امعي الش بة(الج اعد %)83.46بنس ا یس ذا م وھ

  .المقدمة من طرف المؤسسة محل الدراسة البرامج التدریبیةعلى تفھم 

:الفصل خالصة  

دیم المؤسسة محل الدراسةبالفصل ھذا من  األول في المبحث ناقم ن خالل  ،تق ك م م ذل د ت وق

أتھا،  ى نش رق إل اھیكلالتط ي ھ ذلك الالتنظیم ات ، وك ا فسیاس ي تتبعھ الي الت ودة ي مج دریب والج الت

ى المبحث الثانيفي  أما .الشاملة ا إل د تطرقن ة فق ن خالل  إجراءات الدراسة المیدانی ة م مصادر معرف

ي  ةمستخدمال واألدواتجمع البیانات  ك ف ت  يالتو  ذل ة واالستمارة  في تمثل ذلك ،المقابل ة وك  معرف

  .إلى إجراءات تطبیق الدراسة المیدانیة باالضافة ،المستعملة في الدراسة األسالیب اإلحصائیة

ثأما في  ى المبحث الثال ا إل د تطرقن ار الفروض فق ل اإلحصائي واختب ائج التحلی ن خالل وصف   نت م

ة، المستوى  بصفاتھم الشخصیة من حیثیتعلق إجابات المبحوثین فیما  الجنس، العمر، الدرجة الوظیفی

ارات وصف إجاباالضافة إلى  ،التعلیمي، مدة الخدمة م اتجاه عب ردود فعلھ ق ب بات المبحوثین فیما یتعل

   .كما تم اختبار فرضیات البحث ،المتعلقة بمتغیرات البحث االستمارة
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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 

 لتحقٌق الجودة الشاملة فً الفصل ةإدارة الجودة الشاملة فً الفصل الثالث وموضوع التدرٌب كأدا

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

 التوصل إلٌها معتمدٌن على مخرجات اسنناقش من خالل هذا الجزء النتائج التً استطعن: النتائج

.التحلٌل اإلحصائً لبٌانات البحث  

بعد التطرق للنتائج المتوصل إلٌها سنحاول من خالل هذا الجزء من الخاتمة العامة : التوصيات

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  

فً هذا الجزء و من خالل الدراسة التً قمنا بها والنتائج التً توصنا إلٌها نقترح : أفاق الدراسة

.مواضٌع بحوث مستقبلٌة وهذا من اجل استمرار الدراسة  

: النتائج-أوال  

لها عالقة بالجودة الشاملة، وان أغلب تخضع المؤسسة محل الدراسة موظفٌها إلى دورات تدرٌبٌة - 1

.المؤسسةهذه الدورات تعقد فً داخل   

تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لعمالها وأن ٌوافق المستقصٌن على أن المؤسسة محل الدراسة تقوم ب- 2

بدلٌل أن قٌمة المتوسط الحاسبً لجمٌع هذا التحدٌد ٌهدف وٌساهم فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة 

فً تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة فقرات المحور األول من االستمارة والذي ٌدرس العالقة بٌن 

 و قد .(3) وهً قٌمة أعلى من المتوسط المتوقع الذي ٌساوى 4.02المؤسسة والجودة الشاملة بلغ 

إحداث التغٌٌر فً طرٌقة تفكٌر العاملٌن من خالل : "تحصلت بعض الفقرات من هذا المحور مثل

على  "  تحسٌن المنتجات بشكل مستمر"و  "  ترسٌخ ثقافة الجودة" و " الجهود التً تبذلها اإلدارة

 .على الترتٌب 4.17  و 4.18، 4.25معدالت عالٌة هً 
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أكد المستقصٌن أن المؤسسة محل الدراسة تساهم فً تصمٌم البرامج التدرٌبٌة سواء التً تجري - 3

حٌث بلغ  داخلها أو خارجها وأن هذا التصمٌم ٌلعب دورا مهما فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة،

من تصمٌم البرامج التدرٌبٌة المتوسط الحاسبً لجمٌع فقرات المحور الثانً الذي ٌدرس العالقة بٌن 

 وهً قٌمة أعلى من المتوسط المتوقع الذي ٌساوى 3.65طرف المؤسسة وتحقٌق الجودة الشاملة 

 التخطٌط باستمرار من طرف اإلدارة العلٌا " :و قد تحصلت بعض الفقرات من هذا المحور مثل .(3)

  نشر ثقافة الجودة لدى العاملٌن كافة فً المؤسسة" و " من اجل التحسٌن المستمر فً كافة المجاالت

، على معدالت عالٌة هً  " تقوٌة فهم العاملٌن للجودة وزٌادة وعٌهم بأهمٌة التحسٌن المستمر" و" 

 .على الترتٌب 3.75  و3.87، 3.88

تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة الخاصة بالمؤسسة ٌساهم و ٌساعد على تحقٌق  المستقصين عمى أن ٌوافق- 4

تنفٌذ أن المتوسط الحاسبً لجمٌع فقرات المحور الثالث والمتعلقة بمساهمة  بدلٌل الجودة الشاملة

 وهً قٌمة أعلى من المتوسط المتوقع الذي 3.63بلغ   البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة

 حث اإلدارة العاملٌن بالمؤسسة على " :و قد تحصلت بعض فقرات هذا المحور مثل .(3)ٌساوى 

 شرح وتبسٌط مفهوم الجودة فً جمٌع األقسام والمستوٌات اإلدارٌة من "، و   "االلتزام بالجودة

معدالت عالٌة بلغت  على " منع وقوع األخطاء من اجل التحسٌن المستمر" و،  "طرف اإلدارة

 . على الترتٌب 3.82  و 3.84، 4.00

ٌوافق المستقصٌن على أن تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة التً ٌخضع لها عمال المؤسسة فً الداخل - 5

والخارج له أهمٌة فً تحقٌق الجودة الشاملة بدلٌل أن المتوسط الحاسبً لجمٌع فقرات المحور الرابع 

كما أن بعض الفقرات من هذا . (3) وهً قٌمة أعلى من المتوسط المتوقع الذي ٌساوى 3.75بلغ 

 "و " المراقبة المستمرة بغرض تدارك األخطاء وتصحٌحها من طرف اإلدارة : " المحور مثل

تطبٌق منهجٌة الجودة  تشخٌص المشاكل وتحلٌلها ووضع الحلول المناسبة لها من طرف اإلدارة، و

معدالت عالٌة تحصلت على   الكشف على نقاط القوة والضعف وبالتالً التحسٌن المستمر والشاملة

 ، على التوال3.87ً، 3.94، 3.95بلغت 
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تسعى إلى تحقٌق - مؤسسة الدراسة-  وافق المستقصٌن على أن مؤسسة صناعات الكوابل بسكرة-6

الجودة الشاملة والتً تعتبر من بٌن أهدافها األساسٌة، وهذا ما ٌمكن استخالصه من إجاباتهم حٌث بلغ 

عالٌة مقارنة بالمتوسط وهي قيمة  3.80المتوسط الحاسبً إلجاباتهم على فقرات المحور الخامس 

 اعتماد سٌاسة واضحة  " :تحصلت بعض فقرات من هذا المحور مثلكما ، (3)المتوقع الذي ٌساوى 

 تذلٌل كافة الصعاب  التً تحول دون "و  " بأهداف محددة حول الجودة  من طرف اإلدارة العلٌا

معدالت عالٌة هً  على  "  دعم  اإلدارة لبرامج الجودة"و " تطبٌق الجودة من طرف اإلدارة العلٌا

 .على الترتٌب 4.08  و 4.09، 4.19

 :أما اختبار فرضيات الدراسة فقد بين

وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة و تحقٌق الجودة الشاملة - 7

  .تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة ٌساهم فً تحقٌق الجودة الشاملةن بالمؤسسة محل الدراسة، و أ

وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تصمٌم البرامج التدرٌبٌة و تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة - 8

تصمٌم البرامج التدرٌبٌة له دور فً تحقٌق الجودة الشاملة ن أومحل الدراسة،   

وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة و تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة - 9

  .تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة ٌساعد على تحقٌق الجودة الشاملةن أو  محل الدراسة،

وجود عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة و تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة - 10

.  تقٌٌم البرامج التدرٌبٌة له أهمٌة فً تحقٌق الجودة الشاملةنأومحل الدراسة،   

توجد عالقة ذات داللة إحصائٌة بٌن البرامج التدرٌبٌة و تحقٌق الجودة الشاملة وبصفة عامة - 11

. بالمؤسسة محل الدراسة  

 بٌن إجابات المستقصٌن تعزى إلى 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة -12

متغٌر الجنس، بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة 

 .الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة
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 بٌن إجابات المستقصٌن تعزى إلى 0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة-13

متغٌر العمر، بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة 

 .الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

إجابات المستقصٌن تعزى إلى بٌن  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة- 14

الدرجة الوظٌفٌة، بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق الجودة 

 .الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

بٌن إجابات المستقصٌن تعزى إلى  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة- 15

المستوى التعلٌمً، بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق 

 .الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

بٌن إجابات المستقصٌن تعزى إلى   0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة- 16

متغٌر مدة الخدمة، بالنسبة لمحاور االستمارة الخمسة الخاصة بدور البرامج التدرٌبٌة فً تحقٌق 

 .الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة

: التوصيات-ثانيا  

ضرورة استغالل المنظمات المختلفة لمواردها بالشكل األمثل لتحقٌق الجودة الشاملة، و ٌأتً فً - 1

مقدمة هذه الموارد المورد البشري الذي إذا اخضع لبرامج تدرٌبٌة متكاملة ٌساهم مساهمة كبٌرة فً 

.تحقٌق الجودة فً جمٌع نشاطات المنظمة  

ضرورة اعتماد المنظمات على نظام إدارة الجودة الشاملة كمنهج إداري متكامل ومعلن لجمٌع - 2

القٌادات وللعاملٌن والتخلً عن األسالٌب التقلٌدٌة لإلدارة من اجل الوصول إلى التحسٌن المستمر فً 

.جمٌع نشاطات المنظمة  

ضرورة اهتمام المنظمات بإدارة الجودة الشاملة، من خالل التركٌز على النشاطات التً تتناسب - 3

.ومواردها  

توفٌر جمٌع العوامل المناسبة لتطوٌر العملٌة التدرٌبٌة واستدراك النقص الذي ٌظهر أثناء تنفٌذ - 4

.البرامج التدرٌبٌة  

العمل على إعداد البرامج التدرٌبٌة لتوضٌح مفهوم إدارة الجودة الشاملة والفوائد المتوقعة منها - 5

:بحٌث تشمل هذه البرامج التدرٌبٌة ما ٌلً  
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 الخاتمة العامة                                                

 

    تدرٌب جمٌع العاملٌن فً مستوٌات اإلدارٌة المختلفة-

 ربط التدرٌب بالترقٌة وبعوامل تحفٌزٌة مادٌة ومعنوٌة-

اختٌار من ٌتولً التدرٌب داخل المنظمة من جمٌع المستوٌات اإلدارٌة تتوفر فٌهم المصداقٌة - 6

.وااللتزام بالجودة الشاملة وأهمٌتها  

إخضاع فئات متعددة من العاملٌن فً مؤسسة صناعات الكوابل إلى التدرٌب المستمر من خالل - 7

.تصمٌم برامج تدرٌبٌة فعالة فً مجال إدارة الجودة الشاملة  

.العمل على توفٌر إطارات قٌادٌة مؤهلة ومدربة على إدارة الجودة الشاملة- 8  

تعزٌز دور التدرٌب من أجل تحسٌن مهارات وخبرات ومعارف الموارد البشرٌة العاملة - 9

بالمؤسسة األمر الذي بدوره ٌساهم فً تحقٌق الجودة الشاملة بالمؤسسة محل الدراسة، وتعزٌز دور 

.التدرٌب فً جمٌع المستوٌات اإلدارٌة  

 فً ضوء الدراسة التً قمنا بها والنتائج المتوصل إلٌها فقد تجلى لنا أفاق جدٌدة :أفاق الدراسة- ثالثا

: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 -  

.إدارة الجودة الشاملة فً وظائف إدارة الموارد البشرٌةتطبٌق مفاهٌم -   

تأثٌر تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة على مدى نجاح تطبٌق إدارة الجودة الشاملة على المؤسسات - 

.االقتصادٌة العامة والخاصة  
.نحو تطبٌق إدارة الجودة الشاملة قٌاس اتجاهات العاملٌن-   
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  :المراجع بالعربیة - أوال

  :كتب - 1

  1998أمین ساعتي، إدارة الموارد البشریة من النظریة إلى التطبیق، دار الفكر العربي، القاھرة،  - 1

  2001، جامعة الزقازیق،)دلیل علمي(9000أحمد سید مصطفى، إدارة الجودة الشاملة واالیزو - 2
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 2000أحمد سید مصطفى، إدارة الموارد البشریة، دار الكتاب، مصر، -  4
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         2004القاھرة، 
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2002األردن،    
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 2004أحمد ماھر، إدارة الموارد البشریة، الدار الجامعیة، مصر، - 8
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قیاس القیمة االقتصادیة ألداء (البشري رستشاریون الدولیون، عائد االستثمااتحاد الخبراء واال - 11
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14-Geoffrey D. Doherty ،تر جمة عدنان األحمد وآخرون، نظم الجودة في التربیة، سوریا ،
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یاغي محمد عبد الفتاح، التدریب اإلداري بین النظریة والتدریب، دار ألخریجي للنشر والتوزیع، - 29

   1996العربیة السعودیة،  الریاض،

للدراسات و  الجامعیةالتنظیمي، المؤسسة  األداءریة و كفاءة الموارد البش إدارة  بربر،كامل - 30

 1997، بیروت ،النشر

لوید دوبینز وكلیر كراوفورد ماسون ترجمة حسین عبد الواحد، إدارة الجودة التقدم والحكمة - 31

 1997العالمیة، ةوفلسفة دیمنج، الجمعیة المصریة للنشر المعرفة والثقاف

لكمیة والنوعیة في دعم قرارات المنظمة، الورق للنشر والتوزیع، مؤید الفضل، األسالیب ا - 32

  2008، األردنعمان، 
إدارة البشر في عصر  العولمة واالقتصاد (الموارد البشریة  محمود أحمد الخطیب، إدارة- 33

  2001،، مكتبة عین شمس، القاھرة)االلكتروني

للنشر  ق، دار الفارو3ة الجودة، طمات سیقر، ترجمة خالد العامري، المرجع العالمي إلدار- 34

  2007، مصر ،عوالتوزی

المواصفات العالمیة (.محمد ریاض، دلیل تأھیل المنظمات العربیة لتطبیق نظام إدارة الجودة- 35

 2006، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، )2000اصدار 9000ایزو

الشاملة في مؤسسات التعلیم محمد عوض الترتوري و أغادیر عرفات جویحان، إدارة الجودة - 36

 2006العالي والمكتبات ومراكز المعلومات، دار السیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، 
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طراك، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، 

2007/2008  
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، أطروحة دكتوراه، الفلسفة )دراسة میدانیة تحلیلیة تطبیقیة على المستشفیات األردنیة الخاصة(الشاملة

     2004جیا، كلیة الدراسات العلیا، جمھوریة السودان،إدارة األعمال، جامعة السودان للعلوم والتكنولو

معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم التقني في  میرفت محمد محمد راضي،- 28

كلیة  عمادة الدراسات العلیا، ،ةرسالة ماجستیر غیر منشور محافظات غزة وسبل التغلب علیھا،

 2006معة اإلسالمیة غزة، فلسطین، قسم إدارة األعمال،  الجا التجارة،

موزاوي سامیة، مكانة تسییر الموارد البشریة ضمن معاییر االیزو وإدارة الجودة الشاملة،  - 29

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، جامعة 

 2004الجزائر، 

 التدریبیة من وجھة نظر ضباط كلیة الملك خالد العسكریة، فاعلیة البرامج محمد فتحي محمود، - 30

، قسم العلوم اإلداریة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة )غیر منشورة(مذكرة ماجستیر

2006/2007للعلوم األمنیة، الریاض، السعودیة،   
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درات التفكیر أالبتكاري مھدي بن احمد الطاھر، أثر نظام ضمان الجودة التعلیمیة في تنمیة ق - 31

وزیادة التحصیل الدراسي لدى طالب الصف األول متوسط بمدینة سیھات بالمنطقة الشرقیة، 

أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم علم النفس، جامعة أم القرى، العربیة السعودیة، 

2008   

لوم والمدارس الحكومیة في ضوء ، تقویم برنامج تدریب معلمي العمحمد محمود صالح ألزناتي - 32

معاییر الجودة الشاملة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمادة الدراسات العلیا، كلیة التربیة، قسم 

   2012المناھج وطرق التدریس، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین،

في السلوك  منصور بن إبراھیم بن عبد هللا التركي، دور البرامج التدریبیة في إحداث التغییر- 33

التنظیمي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم األمنیة، قسم 

   2004العلوم اإلداریة، العربیة السعودیة، 

منصور محمد علي سعدیة، تقییم عملیة التدریب للعاملین بالكلیات التقنیة في محافظات غزة من - 34

ماجستیر غیر منشورة، عمادة الدراسات العلیا، كلیة التجارة، قسم أدارة وجھة نظر المتدربین، رسالة 

2005األعمال، جامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین،  

منال بنت عمار علي قادري، مدى توفق برنامج اإلعداد التربوي مع معاییر الجودة الشاملة وأھم  - 35

نظر أعضاء ھیئة التدریس، رسالة صعوبات التطبیق في كلیة التربیة بجامعة أم القرى من وجھة 

ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم المناھج وطرق التدریس، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

   2007العربیة السعودیة، 

التكلفة المستھدفة وإدارة بالجودة الشاملة لتحقیق المیزة  مھند مجید طالب، استعمال تقنیتي- 36

غیر منشورة، قسم المحاسبة، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد،  هالتنافسیة، أطروحة دكتورا

 .2010العراق، 

یم الزھراني، تصور مقترح لتطویر أدوات قیاس التحصیل الطالب وفق محمد بن راشد عبد الكر- 37

 ،یةیر منشورة، كلیة التربیة التربمعاییر الجودة الشاملة بوزارة التربیة والتعلیم، أطروحة دكتوراه غ

 2009جامعة أم القرى، العربیة السعودیة،  قسم علم النفس،

ر یلجودة الشاملة في االرتقاء بالخدمات الصحیة، رسالة ماجستیر غامحمد بوبقیرة، إدارة - 38

   2006منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة، قسم العلوم التجاریة، جامعة سعد دحلب البلیدة، 
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لغامدي، مالئمة الثقافة التنظیمیة السائدة في الكلیات التقنیة لتطبیق إدارة ماجد بن غرم هللا الحقیب ا- 39

الجودة الشاملة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط،جامعة أم 

  2008القرى، العربیة السعودیة ،

ي في القطاع الصحي، رسالة محمد بن عبد العزیز العمیرة، عالقة الجودة باألداء الوظیف- 40

ماجیستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا،قسم العلوم اإلداریة، جامعة نایف العربیة للعلوم 

   2003األمنیة، الریاض، العربیة السعودیة، 

تصور مقترح لتوظیف مبادئ إدارة الجودة الشاملة في  نعمة عبد الرؤوف عبد الھادي منصور، - 41

ة بمحافظات غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمادة الدراسات العلیا، كلیة المدارس الثانوی

  2005التربیة، قسم أصول التربیة، الجامعة اإلسالمیة غزة، فلسطین،

نبیل محمود الصالحي، تطویر اإلدارة المدرسیة بمدارس وكالة الغوث بمحافظة غزة في ضوء  -42 

وراه غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم التربیة المقارنة مفھوم إدارة الجودة الشاملة، أطروحة دكت

  2003واإلدارة التعلیمیة، جامعة عین شمس، مصر، 

نصر الدین حمدي سعید مدوخ، معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطینیة  - 43

العلیا، كلیة  بمحافظات غزة وسبل التغلب علیھا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمادة الدراسات

  2005التربیة، قسم أصول التربیة، الجامعة اإلسالمیة غزة، فلسطین، 

نسرین محمد عبد المحمود، العالقة بین إدارة الجودة الشاملة ومجاالت إدارة الموارد البشریة - 44

غیر  ماجستیردراسة میدانیة في قطاعي البنوك والتامین في األردن، رسالة (وأثرھا على األداء

  2004منشورة، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، قسم إدارة األعمال ، جامعة الیرموك، األردن، 

سعدیة محمد شاھر سلطان، االحتیاجات التدریبیة اإلداریة لمستخدمي اإلدارة الدنیا  في  - 45

لبحث المصارف اإلسالمیة في فلسطین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا وا

  2007العلمي، قسم أدارة األعمال، جامعة الخلیل فلسطین،

سماللي یحضھ، أثر التسییر االستراتیجي للموارد البشریة وتنمیة الكفاءات على المیزة التنافسیة - 46

للمؤسسة االقتصادیة، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم 

   2004التسییر،

سامر عبید عبد هللا الصاعدي، دور برامج التدریب على رأس العمل في تنمیة مھارات العاملین - 47

في الدفاع المدني رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة، جامعة 

  2003نایف العربیة للعلوم األمنیة، العربیة السعودیة،
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عوامل المؤثرة على استمراریة أنشطة الجودة الشاملة في المستشفیات سعدي محمد الكحلوت، ال- 48

وزارة الصحة الفلسطینیة في قطاع غزة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة،عمادة 

  .2004الدراسات الكلیة، قسم إدارة األعمال، جامعة غزة، فلسطین،

انیة تطبیقھا على األجھزة األمنیة، رسالة علي عبد هللا المھیدب،  إدارة الجودة الشاملة  وإمك- 49

ماجیستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة، جامعة نایف العربیة للعلوم 

  2005األمنیة، الریاض، العربیة السعودیة، 

فلسطینیة عفاف احمد النجار، البرامج التدریبیة وأثرھا على أداء موظفي وزارة التربیة والتعلیم ال- 50

في محافظة الخلیل واقع وطموحات، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا والبحث 

  2011العلمي، قسم إدارة األعمال، الجامعة الخلیل ، فلسطین،

اإلصالح  ودورھا في تحقیق إدارة الجودة الشاملة عبد الواسع عبد الغني سیف قاسم المخالفي،- 51

كتوراه غیر منشورة،  قسم إدارة األعمال، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق، اإلداري، أطروحة د

  2006الجمھوریة العربیة السوریة، 

عبیر جمال حافظ القیسي، درجة تأثیر الدورات التدریبیة في أداء مدیري المدارس لمھامھم في  - 52

ة، كلیة الدراسات محافظات فلسطین من وجھة نظرھم، الدار الجامعیة، رسالة ماجستیر غیر منشور

   2010العلیا، قسم برنامج اإلدارة التربویة، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین،

، التدریب وأثره في تطویر رأس المال الفكري لدى السلطة عامر عبد الرؤف رشاد حمادة- 53

ر منشورة، الوطنیة الفلسطینیة دراسة حالة تدریب دیوان الموظفین العام بغزة، رسالة ماجستیر غی

   2010، غزة، فلسطین،اإلسالمیة، قسم أدارة األعمال، الجامعة التجارة، كلیة  عمادة الدراسات العلیا

لالزمة اامج مقترح قائم على الكفایات المھنیة نعبد الرحمن بن سعید بن بتیل الشھراني، بر - 54

ات التدریبیة، رسالة ماجستیر لمعلمي اللغة العربیة بالمرحلة الثانویة بمنطقة عسیر في ضوء احتیاج

  2008العربیة السعودیة، منشورة، كلیة التربیة، قسم المناھج وطرق التدریس،جامعة الملك خالد،غیر 
عدنـان احمــد العجلوني، بناء برنامج تدریبي لتنمیة الكفایات المھنیة لمدربي مؤسسة التدریب -55  

ھمیتھ التطبیقیة من وجھة نظر ذوي االختصاص، المھني في األردن في ضوء امتالكھم لھا وبیان أ

أطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة تخصص مناھج وطرق تدریس التربیة المھنیة،  قسم المناھج 

   2005وطرق التدریس، كلیة الدراسات التربویة العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، 
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العبد القادر، فاعلیة التدریب داخل العمل وخارجھ لمكافحة عبد القادر بن عبد هللا بن محمد - 56

التزویر، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة، جامعة نایف 

  2006العربیة للعلوم األمنیة، العربیة السعودیة ، 

اعلیة في تعلیم الریاضیات عاید بن علي محمد البلوي، برنامج تدریبي قائم على البرامج التف - 57

وتعلمھا، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم المناھج وطرق التدریس، جامعة أم 

2012القرى، العربیة السعودیة،   

عبد هللا بن سعید بن ناصر أل سودة القحطاني، التدریب أثناء العمل في األجھزة األمنیة رسالة - 58

الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة، جامعة نایف العربیة للعلوم ماجستیر غیر منشورة  كلیة 

  200األمنیة، العربیة السعودیة، 

عادل بن مشعل بن عزیز أل ھادي الغامدي، أھمیة معاییر الجودة الشاملة لمعلمي التربیة - 59

رة، كلیة اإلسالمیة في المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المختصین، رسالة ماجستیر غیر منشو

  2009التربیة، قسم المناھج وطرق التدریس، جامعة أم القرى، العربیة السعودیة، 

فھد بن زید الدعجاني، مدى إمكانیة تطبیق الجودة الشاملة في إدارة الوافدین بجوازات منطقة  -60 

ات العلیا، الریاض، رسالة   ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، كلیة الدراس

2005-2004 قسم العلوم اإلداریة، الریاض، العربیة السعودیة،  

فیصل بن محمد عمر الطس، أراء المعلمین نحو تطبیق معاییر الجودة الشاملة  في تدر یس مادة - 61

المكتبة والبحث بالمرحلة الثانویة بمدینة جدة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم 

 2008ق التدریس، جامعة أم القرى، العربیة السعودیة،  المناھج وطر

فارس بن عشیان العتیبي، مدى توافق برامج التدریب للعاملین في أمن السفارات مع متطلبات - 62

أدائھم الوظیفیة رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة، جامعة نایف 

  2005العربیة السعودیة، العربیة للعلوم األمنیة، 

 عبد هللا الغزي، إمكانیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة على إدارة المرور مدینة الریاض،بن فھد - 63

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة،جامعة نایف العربیة للعلوم 

   2005دیة، واألمنیة، الریاض، العربیة السع
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عبده، درجة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مدارس محافظة نابلس من وجھة  بوأفاطمة عیسى - 64

ة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم اإلدارة التربویة، جامعفیھا نظر المدیرین

2011،النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین  

الجودة الشاملة في التدریب التربوي، أطروحة  صالح صالح درویش معمار، مدى تطبیق إدارة- 65

دكتوراه غیر منشورة، جامعة كولمبوس األمریكیة، كلیة إدارة األعمال، إدارة تنمیة موارد البشریة، 

  2006المدینة المنورة، العربیة السعودیة، 

نة الریاض من صالح محمد النویجم، تقویم كفاءة العملیة التدریبیة في معاھد التدریب األمنیة بمدی- 66

العاملین فیھا، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة، وجھة نظر 

 2005جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، العربیة السعودیة، 

،  دور المورد البشري في تفعیل إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة االقتصادیةرشید مناصریھ، - 67

 لة ماجستیر غیر منشورة، جامعة عمار ثلیجي االغواط، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،رسا

  2004قسم علوم التسییر، 

دراسة مقارنة مع البنك (مدى فعالیة العملیة التدریبیة في المصرف التجاري السوري ،ربى غانم - 68

كلیة االقتصاد، جامعة دمشق،  قسم إدارة األعمال، ،غیر منشورة مذكرة ماجستیر ، )اللبناني

2004الجمھوریة العربیة السوریة،   

شریف عاطف عدوان، أثر التدریب على تطویر الكادر البشري الفلسطیني من وجھة نظر  - 69

دراسة حالة مؤسسة إبداع لألبحاث والدراسات والتدریب، رسالة ماجستیر غیر منشورة، (المتدربین

   2011تجارة، قسم أدارة األعمال، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین،عمادة الدراسات العلیا، كلیة ال

 شادي عطا محمد عایش، اثر تطبیق الجودة الشاملة على األداء المؤسسي، رسالة ماجستیر غیر- 70

  2008منشورة، كلیة الدراسات العلیا، قسم إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمیة،غزة، فلسطین،

مدخالت النظام التدریبي على مخرجات العملیة التدریبیة في مراكز شادي محمد حلس، أثر  - 71

التدریب المھني التابعة لوزارة العمل، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمادة الدراسات العلیا، كلیة 

   2011التجارة، قسم أدارة األعمال، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین،

منظور الودة التعلیمیة في إعداد وتدریب المعلم من خالد بن سعید بن أحمد الحربي، أسس الج- 72

اإلسالمي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة،  قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة،  جامعة أم 

  2009القرى، العربیة السعودیة، 
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 خالد بن جمیل مصطفى زقزوق، تطبیق مبادي إدارة الجودة الشاملة لتحسین أداء كلیة خدمة - 73

المجتمع والتعلیم المستمر بجامعة أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم اإلدارة 

  2008التربویة والتخطیط، جامعة أم القرى، العربیة السعودیة، 

  :المجالت- 3

أدیب برھوم واخرون، أثر التدریب على جودة الخدمات الصحیة في المستشفیات وزارة التعلیم - 1

، 29مجلة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة، المجلدالعالي،

، 2007، سوریا،2العدد  

 نحو تقییم أمثل لمخرجات التدریب، المجلة العربیة للدراسات األمنیة والتدریب، الشعالن احمد فھد،- 2

  لریاض، السعودیة، ا2000، 19، العدد10جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، مجلة

أھمیتھا، تنظیمھا، مسئولیتھا، (الصدیق منور بوسنینة وسلیمان الفارسي، إدارة الموارد البشریة - 3

  2003، منشورات أكادیمیة الدراسات العلیا، الجماھیریة العظمي، طرابلس، لیبیا، )مھامھا 

لشاملة وزیادة التنافسیة، سعید خلیل وآخرون، اثر إدارة المعرفة في تحقیق مبادئ الجودة ا أریج- 4

  2012، كلیة العلوم،  جامعة بابل، العراق،20، المجلد01الصرفة واإلنسانیة، العدد مجلة بابل للعلوم

جنان علي حمودي وحذام فالح النعیمي، دور الموازنة في الرقابة على تكالیف الجودة، مجلة - 5

 2007عراق،، جامعة ھیئة التعلیم التقني، ال20، مجلد2العددالتقني، 

یسمبر، د، 14، مجلة العلوم اإلنسانیة، عدد)9000االیزو(داني الكبیر أمعاشو، أھمیة تطبیق الجودة- 6

 2000، جامعة قسنطینة

ھاني یوسف خاشقجي، نماذج إدارة الجودة الشاملة والمعوقات التي تحول دون تطبیقھا في  - 7

تصاد واإلدارة، المجلد السابع عشر، العدد األجھزة األمنیة العربیة، مجلة الملك عبد العزیز لالق

 2003، العربیة السعودیة، واإلدارةالثاني، كلیة االقتصاد 

زكي أبو زیادة، أثر تطبیق مفھوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظیمي، مجلة جامعة النجاح - 8

  2011، نابلس، فلسطین، 25، المجلة04، العدد)العلوم اإلنسانیة(لألبحاث

حسن جبر علون، دور حلقات الجودة في التغییر المنظمي، مجلة كلیة اإلدارة واالقتصاد - 09

  2011، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة نابل، العراق، 286، المجلد5للدراسات االقتصادیة، العدد

، تقویم برامج التدریب في جامعة بابل من وجھة نظر المتدربین، مجلة يطیفكامل شكیر الو- 10

  2008، كلیة العلوم، جامعة بابل، العراق، 2، العدد14، المجلدالصرفة واإلنسانیة للعلومعة بابل جام

  

 



 

282 

 

، 00لطیف كریم مزھر، األسس العامة لتصمیم البرامج التدریبیة، مجلة كلیة التربیة، المجلد- 11

  2009، جامعة المستنصرة، العراق،04العدد

ر التدریب في التحسین المستمر ألداء العاملین رؤیة لیث سعد هللا حسین وعبیر طھ سوادي، دو- 12

، كلیة اإلدارة 78، العدد27تحلیلیة  في إطار إدارة الجودة الشاملة، مجلة تنمیة الرافدین، المجلد

 .2005واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق، 

الموارد البشریة لیث سعد هللا حسین و آالء عبد الموجود عبد الجبار، العالقة بین استراتیجیات - 13

، كلیة اإلدارة واالقتصاد،  جامعة 27، المجلد77ومدخل الجودة الشاملة ، مجلة تنمیة الرافدین، العدد

   2005الموصل، العراق،
محفوظ حمدون الصواف وآخرون، استثمار الموارد البشریة للشركات الصناعیة في العمل - 14

 سلوب حلقات الجودة، مجلة تنمیة الرافدین،التطوعي في حالة الكوارث نموذج مقترح باعتماد أ

 2012كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق،  ،34، المجلد106العدد

م احمد عیدان جاسم، تقییم مصداقیة البرامج التدریبیة من خالل قیاس مخرجاتھا، مجلة جامعة .م- 15

  ، الرمادي، العراق8، العدد4تصاد، مجلدللعلوم االقتصادیة واإلداریة، كلیة اإلدارة واالق راالنبا

محمد أبو قلة وآخرون، اثر تطبیق نظام إدارة الجودة في وزارة التربیة والتعلیم على تحسین - 16

  2010، بغداد، العراق،00، مجلد25األداء الوظیفي، مجلة كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة، العدد

باستخدام البرامج المحسوبة  six sigmaق معیارماجدة عبد اللطیف التمیمي، مدى تأثیر تطبی - 17

على منحنى كلف الفشل الداخلي والخارجي في الشركات التصنیعیة، مجلة اإلدارة واالقتصاد، 

  .2008، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة المستنصرة، العراق،0، مجلد73العدد

ت الصناعیة في العمل محفوظ حمدون الصواف وآخرون، استثمار الموارد البشریة للشركا- 18

التطوعي في حالة الكوارث نموذج مقترح باعتماد أسلوب حلقات الجودة، مجلة تنمیة 

2012، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق ،34، المجلد106الرافدین،العدد  

لة القادسیة محمد أسیل على مزھر، دور إدارة الجودة الشاملة في عملیة تقویم األداء الجامعي، مج- 19

  2009للعلوم اإلداریة واالقتصادیة، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، 

  

  

  

  

  



 

283 

 

 

ناظم حسن عبد السید، دور التدقیق الداخلي وفقا للمفاھیم واالحتیاجات الحدیثة في الرقابة على   - 20

واالقتصاد،  ، كلیة اإلدارة7، مجلد26، مجلة العلوم االقتصادیة، العدداتكالیف الجودة ومؤشراتھ

  2010جامعة البصرة، العراق،

سعد حمود العنزي وغنى دحام الزبیدي، تقویم واقع نشاط التدریب وتوثیقھ في إطار تطبیقات - 21

، 49، العدد14،  مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة، المجلد)iso 10015(المواصفة اإلرشادیة الدولیة

 2008لعراق، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، ا

 9000 سامي ذیاب العزیزي، فلسفة إدارة الجودة الشاملة المناخ الخصب لتطبیق سلسلة االیزو- 22

، مجلة تصدر عن أكادیمیة الدراسات العلیا 8في منظمات اإلنتاج، مجلة الدراسات العلیا، العدد

  ه1428والبحوث االقتصادیة، لیبیا،

ام جامعة النجاح الوطنیة بمبادئ إدارة الجودة الشاملة درجة التز معزوز عالونة ویوسف غنیم، - 23

العدد الرابع، نابلس،  19المجلد ) العلوم اإلنسانیة(من وجھة نظر العاملین فیھا، مجلة النجاح لألبحاث 

  2005فلسطین،

مدى تطبیق العاملین في كلیة التجارة بجامعة  ،محمد فرج عبد الحلیم ویوسف عبد عطیة بحر - 24

، 15، المجلد)سلسلة الدراسات اإلنسانیة(مجلة الجامعة اإلسالمیة، ، للجودة الشاملة) السودان(النیلین

  2007، العدد األول، غزة، فلسطین

علي قاسم حسن العبیدي، قیاس وتحلیل  كلف الجودة الشاملة في شركات العامة للصناعات  -25 

، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، 7لد، مج29الكھربائیة، مجلة العراقیة للعلوم اإلداریة، العدد

  .2011العراق،

على محمد شاھین، إدارة الجودة الشاملة وأنظمتھا في نجاح المنظمة والمنتج، المجلة العلمیة - 26

لجامعة الملك فیصل للعلوم اإلنسانیة واإلداریة، المجلد الخامس، العدد األول، العربیة السعودیة، 

2004  

أثر التدریب ودعم اإلدارة العلیا على أداء موظف الصف األمامي في  ،ولبنى الزیاتعماد مسعود - 27

 ،8، العدد26، المجلد)العلوم اإلنسانیة(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ،قطاع الخدمات في األردن

  2012، جامعة النجاح ، فلسطین

  

  

  



 

284 

 

  

حالة في شركة المشروبات  دراسة(فاطمة جاسم محمد، اثر تكالیف الجودة في تحسین األداء - 28

، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، 5، مجلد20، مجلة العلوم االقتصادیة، العدد)الغازیة

 .2008العراق،

فالح عبد القادر الحوري، تشخیص واقع تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المستشفیات األردنیة، - 29

  2008ول،آذار، جامعة البتراء، األردن، مجلة البصائر، المجلد الثاني عشر، العدد األ
راتب صویص وآخرون، العالقة بین الثقافة التنظیمیة و تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الشركة  - 30

، عمادة البحث العلمي، 38، مجلد3العددالجزائریة العمومیة للبترول، مجلة دراسات للعلوم اإلداریة، 

  2011الجامعة األردنیة، األردن، تموز 

، 8رحال علي والھام یحیاوي، الالجودة تكلف باھضا، مجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، العدد - 31

  2003جامعة باتنة، الجزائر،  

، مجلة الملك عبد )استخدامھا وفوائدھا ومشاكل تطبیقھا(خالد منصور الشعیبي، حلقات الجودة - 32

 2002لعدد األول، العربیة السعودیة، العزیز لالقتصاد واإلدارة، المجلد السادس عشر، ا

خالد احمد الصرایرة ولیلي العساف، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي،المجلة  - 33

  2008العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي، المجلد األول، العدد األول، الیمن،

  :الملتقیات - 4

لة ومواصفات االیزو في تحقیق المیزة التنافسیة أمیرة محمد النعمة، أثر تطبیق الجودة الشام- 1

لمنظمات األعمال ملتقى العلمي الثاني حول الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة وتكنولوجیات 

    2006أفر یل،  27- 26المعلومات، جامعة العلوم التطبیقیة، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، األردن، 

ملتقى العلمي  ،دارة الجودة الشاملة وأثرھا في األداء الوظیفي للعاملینإأیاد فاضل محمد التمیمي، - 2

الثاني حول الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة وتكنولوجیات المعلومات، جامعة العلوم التطبیقیة، 

    2006أفر یل،  27-  26كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، األردن، 

طبیق مبادي الجودة الشاملة للنھوض  بالمؤسسات التعلیمیة أمال حسن البرزنجي وآخرون، نحو ت- 3

السیاحیة، المؤتمر الثاني حول ضمان الجودة وإثره في أداء كلیات االقتصاد، كلیة االقتصاد والعلوم 

  2003أكتوبر،23-21اإلداریة، جامعة الزر قاء األھلیة، األردن،

  

  

  



 

285 

 

  

الجودة الشاملة وإمكانیات تطبیقھا في كلیات  انتظار الشمري و خالد بني حمدان، متطلبات إدارة- 4

اإلدارة واالقتصاد، المؤتمر الثاني حول ضمان الجودة وأثره في أداء الكلیات االقتصاد، كلیة 

  2003أكتوبر،  23-21، األردناالقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة الزرقاء األھلیة، 

القطاع الصحي الفلسطیني، ملتقى العلمي الثاني وفیق حلمي األغا، الجودة الشاملة وطر ق إبداعھا ب- 5

حول لجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة وتكنولوجیات المعلومات، جامعة العلوم التطبیقیة، كلیة 

 2006أفریل، 27-26االقتصاد والعلوم اإلداریة، األردن، 

 یة القدرات البشریةالتدریب كأحد مقومات األساسیة لتنم ،منصور والشایب محمد الساسي زاھيبن - 6

 والكفاءاتدولي حول التنمیة البشریة وفرص اإلندماج في اقتصاد المعرفة  ملتقى نظرة  سیكولوجیة،

2004 ،مارس 10-09،جامعة ورقلة االقتصادیة،كلیة الحقوق و العلوم  ،البشریة  

ثالث حول الجودة ھوام جمعة، الجودة والعالقة مع الموردین والزبائن ،المؤتمر العلمي الدولي ال - 7

  2007ماي 8-7والتمیز في منظمات ألعمال، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعةسكیكدة،

زیاد بركات، االحتیاجات التدریبیة الالزمة لمعلم الصف في المرحلة األساسیة الدنیا من وجھة - 8

ي الثالث حول تربیة المعلم نظر معلمي المدارس الحكومیة بمحافظة طولكرم بفلسطین،المؤتمر العلم

  9/4/2010-6العربي وتأھیلھ، جامعة الجرش األھلیة، األردن،

ملتقي علمي  حسن صادق حسن عبد هللا، إدارة الجودة الشاملة في  ظل استراتیجیات األعمال، - 9

قیة، الثاني حول الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة و تكنولوجیات المعلومات، جامعة العلوم التطبی

  2006افریل،  27-26كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، األردن، 

حاكم محمد محسن، الجودة الشاملة في تسویق الخدمة المصرفیة، ملتقى العلمي الثاني حول  - 10

الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة وتكنولوجیات المعلومات، جامعة العلوم التطبیقیة،كلیة االقتصاد 

  2006أفریل 27- 26ریة، األردن، والعلوم اإلدا

حلیمي وھیبة وآخرون، للمؤسسات، فعالیة نظام إدارة الجودة الشاملة ومعاییر االیزو في تعزیز - 11

القدرات التنافسیة للمؤسسات ،المؤتمر العلمي الدولي الثالث حول الجودة والتمیز في منظمات 

  2007ماي8-7ة سكیكدة،األعمال، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامع

المؤتمر األول ، في جامعة القدس المفتوحة التدریبیة واقع االحتیاجات، سلوى عبد اللطیف شرف- 12

، جامعة القدس، 28/06/2007- 26وتنمیة الموارد البشریة في المنظمات المعاصرة،  إدارةحول 

  .فلسطین



 

286 

 

مصرفیة، ملتقى العلمي الثاني حول عمر یاسین خضیر، الجودة الشاملة والمؤسسات المالیة ال - 13

الجودة الشاملة في ظل إدارة المعرفة وتكنولوجیات المعلومات، جامعة العلوم التطبیقیة، كلیة 

   2006أفریل،27-26االقتصاد والعلوم اإلداریة، األردن، 

إدارة الجودة الشاملة مدخل نحو أداء منظمي متمیز، المؤتمر العلمي  صالح عباس الھادي،- 14

لدولي الثالث حول األداء التمیز للمنظمات والحكومات، كلیة الحقوق و العلوم االقتصادیة وعلوم ا

  2005مارس 9-  8التسییر، قسم التسییر، جامعة ورقلة،

، مدخل إدارة الجودة الشاملة كمحدد لألداء المتمیز في المنظمات، المؤتمر العلمي شعیا رقوید- 15

نظمات والحكومات، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، قسم التسییر، الدولي حول األداء المتمیز للم

  2005مارس، 9-8جامعة ورقلة، 

شادیة مخلوف، اتجاھات التدریب في جامعة القدس المفتوحة، المؤتمر العربي األول للتدریب  - 16

  2006/حزیران/29-27وتنمیة الموارد البشریة، الجامعة الھاشمیة، األردن،

 :ع باألجنبیةالمراج -ثانیا

  :الكتب - 1

-Alain Astouric:diriger les hommes ou manager en équipe,paris,19971   

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  

 

 



 

287 

 

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 األجنبیة- 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 



 

288 

 

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 

:المواقع االلكترونیة-ثالثا  
  

 غسان طیارة وأكرم ناصر وجرجس الغضبان، الجودة ودور ھا في التنمیة االقتصادیة،-1  

www.dld/net/.net/management10/10/2008االطالع ، تاریخ  

محمد عیشوني، مفاھیم أساسیة عن ضبط الشامل للجودة وإدارة الجودة الشاملة - 2  

www.hctmetr.logy.tripod.c om 08/11/2008:، تاریخ االطالع  

ومحمد مصیلحي االنصاري، برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطبیقھا في المجال أحمد سید مصطفى - 3

  26/06/2008 :االطالع ، تاریخwww.mmoe.edu.kwالتربوي  قطر، 

جمیل جابر عالونة ومحمد أحمد تاللوة، مدى تطبیق معاییر إدارة الجودة الشاملة في البنوك العامة - 4

 09/09/2008:تاریخ االطالع  www.zpu.edu.jeفي فلسطین   

   www.Ali salmi.orgعلي سلمى، إدارة الجودة الشاملة والتطویر اإلداري،  - 5

  09/04/2008:تاریخ االطالع

تاریخ  www.arabma.orgالعویشق، اقتصادیات الجودة،  دعبد العزیز ابو حم - 6

  04/04/2008:االطالع

: تاریخ االطالع  www.arado.orgر الجودة الشاملة في قطاع الخدمات، مروان درویش، دو -7

11/11/2007 

: تاریخ االطالع   www.hrm-group.com/showtheadمفھوم إدارة الجودة الشاملة،  - 8

11/09/2007 

ادي والعشرین، عبد العزیز محمد الحمیصي، القائد اإلداري وتحدیات القرن الح- 9

www.shura.gov   03/11/2007:، تاریخ االطالع 



 

289 

 

مسعد محمد زیاد، إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة التعلیمیة، - 10

www.alwatanvoice.com   ، 11/09/2008: تاریخ االطالع 

 :والتقییم الموضوعي مطلبا الحاضر والمستقبل أنظر إلى موقعالصالح و اللحید، التدریب  -11   

08/06/2008،  تاریخ االطالع  http://www.alyaum.com/cssue/p14 

  ، www.tradreib06.orgالشاملة،  ةابتسام خالد یحي سالمة، تطبیق معاییر الجود- 12

  03/08/2008تاریخ االطالع، 

، تاریخ www.freewebs.comعالء صادق، التنمیة المھنیة المستدامة، - 13

  02/02/2009:االطالع

  ، www.dgg.orgفراس جمال، مبادي دیمنغ األربع عشر في اإلدارة،  - 14

 14/03/2007تاریخ االطالع

15 - www.aboumajed.jeeran.com 17/08/2008:،تاریخ االطالع 

د الداود، الملتقى السادس لمسئولي التدریب في القطاعین الحكومي والخاص عبد الرحمان بن حم - 16

  ،   www.Tradreibجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، الریاض، العربیة السعودیة،

  03/03/2008:تاریخ االطالع

 ملتقى الجودة الشاملة الواقع والمستقبل، بعنوان الجودة الشاملة، - 17

www.Bnct.edu.sa/quality10/09/2006،، تاریخ االطالع   

  02/02/2009:، تاریخ االطالعwww.iturabic.orgمصطفى حافظ، التدریب وإدارة الجودة،- 18

 10/02/2009:،تاریخ االطالعwww.moi uae.gov.aeإدارة الجودة الشاملة،- 19

  خالد إبراھیم العواد، الموارد البشریة وتعزیز ثقافة الجودة، - 20

 www .Quality. confa.com، 03/02/2009:تاریخ االطالع  

      www.edara.comإدارة الجودة الشاملة،  جوزیف جابلونسكي،- 21

  03/01/2009:تاریخ االطالع

  12/12/2009:تاریخ االطالع،  www.ituarabic.org ،إدارة الجودة الشاملة- 22

  
  
  
  
  
  
  



 

 

المالحق 

 



291 

 

 دائرة إنتاج الكوابل

 دائرة إنتاج الملحقات

 دائرة التموين 

دائرة المستخدمين 
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ف بالم
س المدير العام المكل

الرئي
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ع
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ةدائرة التكنولوجيا ومراقب  
 الجودة

دائرة  تسيير المنتوج 

 النهائي

 دائرة التخطيط

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

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2010،ان، جولمؤسسة صناعات الكوابل بسكرة مديرية الموارد البشرية: مصدر  

 مصلحة القلد والظفر

 مصلحة العزل ب رك 

 مصلحة العزل والتغليف ب ف ك 

 مصلحة التجميع والتغليف ب ف ك 

 مصلحة المنافع

    إنتاج حبيبات ب ف ك مصلحة

  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 

 مصلحة الشراء والعبور 

 مصلحة تسيير مخزون قطع الغيار 

 مصلحة تسيير مخزون المواد األولية

 مصلحة تسيير انتاج الملحقات

 مصلحة تسيير الكوابل

 مصلحة المحاسبة العامة

 مصلحة المحاسبة التحليلية

 مصلحة المالية

 مصلحة الميزانية

lمصلحة تسيير المستخدمين 

  مصلحة التكوين والخدمات  االجتماعية

  مصلحة الوقاية واألمن

 مصلحة الوسائل العامة

 المديرية العامة

 

 

 دائرة الصيانة

 دائرة المبليت

 دائرة الجقنيت الججبريت

 دائرة المبيعبث

المحاسبةدائرة   

دائرة المعلومبجيت  
  المعلومبجيت  
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 استمارة البحث(:02)الملحق رقم

 

: أختً الفاضلة/ أخً الفاضل

 

: بعد التحٌة

 

البرامج التدرٌبٌة ودورها فً ":فً إطار إعداد رسالة دكتوراه فً علوم التسٌٌر بعنوان

بوضع  نر جو من سٌادتكم التعاون معنا واإلجابة على األسئلة "تحقٌق الجودة الشاملة بالمنظمات

فً الخانة التً تقابل العبارة التً ترونها مناسبة ونحٌط سٌادتكم علما أن  كل  (×)عالمة 

.  وأنها لن تستعمل إال ألغراض علمٌةالمعلومات التً ستدلون بها تبقى فً كنف السرٌة

 

أشكركم على حسن تعاونكم معنا 

 

 

 

 

 

 

الطالب الباحث 
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معلومات عامة : الجزء األول
 

  ذكر                  أنثى :الجنس- 1
 
 فما فوق 35سنة            35 ـ30سنة        30ـ25 سنة         25ـ20  :السن- 2

                    
الدرجة الوظٌفٌة - 3

إطار مسٌر                                     
 

إطار سامً        
   

إطار 
 

عون تحكم  
 

                   
 :المستوي التعلٌمً- 4
 

     جامعً    ثانوي         متوسط   
 
 :مدة الخدمة بالمؤسسة- 5
 

 سنة فأكثر 15         من سنة15سنوات إلً 10 سنوات      من 10سنوات إلً 5من
        

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

إذا كان جوابك بنعم استمر فً اإلجابة على التساؤالت المتبقٌة أما إذا كان جوابك بال انتقل  
 

  الثانًالجزءإلى 
 
:  كان ذلك فً- 7
 

الداخل وفً الخارج   الخارج  الداخل
 
كم كان عدد هذه الدورات  - 8
 

 دورة واحدة        دورتان       ثالث دورات       أربع دورات فأكثر
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 مساهمة التدرٌب فً تحقٌق الجودة الشاملة: الجزء الثانً

 

تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة ٌساهم محور 
 :فً

موافق 
بشدة 

غٌر  محاٌد موافق 
موافق 

غٌر  
موافق 
بشدة 

     ترسٌخ ثقافة الجودة  01

الدراسة الدورٌة للسوق من اجل  02
التعرف على حاجات ورغبات 

المستهلكٌن 

     

     تحقٌق رضا الزبائن   03

متابعة شكاوى الزبائن وتقدٌم الحلول  04
المناسبة 

     

     تحسٌن المنتجات بشكل مستمر    05

تخطٌط المنتجات وتطورٌها وفحصها  06
وتقدٌمها للسوق  

     

مناقشة المشاكل المتعلقة بسٌر العمل  07
بشكل جماعً 

     

إحداث التغٌٌر فً طرٌقة تفكٌر  08
العاملٌن من خالل الجهود التً تبذلها 

اإلدارة 

     

موافق  :تصمٌم البرامج التدرٌبٌة له دور فًمحور 
بشدة 

غٌر  محاٌد موافق 
موافق 

غٌر  
موافق 
بشدة 

نشر ثقافة الجودة لدى العاملٌن كافة فً  09
المؤسسة 

     

تقدٌم منتجات ذات جودة عالٌة تتناسب  10
وتوقعات واحتٌاجات الزبائن 

     

     تخفٌض التكالٌف  11

تقوٌة فهم العاملٌن للجودة وزٌادة  12
وعٌهم بأهمٌة التحسٌن المستمر 

     

توفٌر  البٌانات  الالزمة للتخطٌط وحل  13
مشكالت فرق العمل  

     

التخطٌط باستمرار من طرف اإلدارة  14
العلٌا من اجل التحسٌن المستمر فً 

كافة المجاالت 

     

موافق  :تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة ٌساعد علىمحور 
بشدة 

غٌر  محاٌد موافق 
موافق 

غٌر  
موافق 
بشدة 

المؤسسة عند   (سمعة)تحسٌن صورة  15
الزبون 

     

التخطٌط واتخاذ القرار من خالل   16
إشراك العاملٌن فً المؤسسة 

     



 

295 

 

 
  منع وقوع األخطاء من اجل التحسٌن  17

المستمر   

     

العمل من خالل فرٌق عمل واحد  18
لتحقٌق الجودة 

     

حث اإلدارة العاملٌن بالمؤسسة على  19
االلتزام بالجودة 

     

شرح وتبسٌط مفهوم الجودة فً جمٌع  20
األقسام والمستوٌات اإلدارٌة من طرف 

اإلدارة 

     

موافق : له أهمٌة فً تقٌٌم البرامج التدرٌبٌةمحور 
بشدة 

غٌر  محاٌد موافق 
موافق 

غٌر  
موافق 
بشدة 

     منع حدوث التلف  21

تقدٌم الحلول والمقترحات من طرف  22
العاملٌن لتحسٌن الجودة 

     

     تطبٌق منهجٌة الجودة الشاملة  23

الكشف على نقاط القوة والضعف  24
وبالتالً التحسٌن المستمر 

     

التقٌٌم واألخذ بأسالٌب التطوٌر   25
المستمر 

     

المراقبة المستمرة بغرض تدارك  26
األخطاء وتصحٌحها من طرف اإلدارة 

     

تشخٌص المشاكل وتحلٌلها ووضع  27
الحلول المناسبة لها من طرف اإلدارة 

     

حل المشكالت من خالل جهد شامل  28
من طرف العاملٌن لتحسٌن الجودة 
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 تحقٌق الجودة الشاملة: الجزء الثالث

 

 

فً  ٌتم تحقٌق الجودة الشاملةمحور 
: المؤسسة من خالل

موافق 
بشدة 

غٌر  محاٌد موافق 
موافق 

غٌر  
موافق 
بشدة 

     إدراك كافة العاملٌن لمفهوم الجودة  29

      غرس قٌم الجودة 30

تخفٌض تكالٌف المنتوج  أو الخدمة  31
المقدمة 

     

     االلتزام بالتغٌٌر والتحسٌن المستمر  32

     تلبٌة حاجات الزبائن المتوقعة  33

     االهتمام بمقترحات الزبائن  34

إجراء بحوث لدراسة احتٌاجات  35
الزبائن 

     

     تحسٌن عالقة الزبون  36

     حل مشاكل العمل الجماعٌة  37

اتخاذ الكثٌر من القرارات بشكل  38
جماعً 

     

أن العمل الجماعً ضرورة أساسٌة  39
لتحقٌق الجودة 

     

     دعم  اإلدارة لبرامج الجودة  40

تذلٌل كافة الصعاب  التً تحول دون  41
تطبٌق الجودة من طرف اإلدارة العلٌا  

     

اعتماد سٌاسة واضحة  بأهداف محددة  42
حول الجودة  من طرف اإلدارة العلٌا 
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