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الفجوة بين ثقافة الجودة الشاملة و تحسين أداء النظام
الولخض :

التعليمى يف الجمهورية اليمنية

مت زضاغٚ ١اقع ايفذ ٠ٛبني ثكافــ ١ازبٛز٠
ايؿاَـــًــــٚ ١ذبػني أزا ٤ايٓعـــــاّ ايتعً ُٞٝيف
ازبُٗٛض ١ٜايٚ ،١ُٝٓٝايٛقٛف عً ٢قسض٠
ايٓعاّ ايتعً ُٞٝايُٝين عً ٢دباٚظ تًو
ايفذ ٠ٛيتشػني أزاٚ ٘٥طبطدات٘ َٔ ،خالٍ
زضاغ ١ب ١٦ٝايٓعاّ ايساخً ،١ٝبٗسف فِٗ زٚض
ايب ١٦ٝايساخً ١ٝيف ايتهٝف َع ايب١٦ٝ
اشباضد ١ٝيف إطاض تطبٝل إزاض ٠ازبٛز٠
ايؿاًَٚ ،١نصا زضاغ ١ايب ١٦ٝاشباضد١ٝ
بٗسف ذبسٜس َػاضٖا ٚذبسٜس َعسٍ منٖٛا،
ٚزٚضٖا يف ذبسٜس َػاض ايٓعاّ .
ٚايباسح اْطًل َٔ ايب ١٦ٝاشباضد١ٝ
َطٚضا بايب ١٦ٝايساخًٚ ١ٝصٛال إىل ايب١٦ٝ
اشباضدَ ١ٝط ٠ثاْ ١ٝيًٛقٛف عًَ ٢فّٗٛ
ايتشػني املػتُط ٚإعطا ٤أٚي ١ٜٛيرتغٝذ ٖصا
املفٗ ّٛيف ايب ١٦ٝايساخً.١ٝ
نُا ضنع ايبشح عً ٢تصٛض َفّٗٛ
ملػتٜٛات ايتشهِ ٚايطبط يف ايٓعاّ
ايتعًٚ ُٞٝعالقت٘ مبفٗ ّٛسط ١ٜايكطاض
ٚايكسض ٠عً ٢ارباشَٚ ٙػؤٚي ١ٝذبٌُ ْتا٥ر
ايكطاضات املتدص. ٠
حبٝح سا ٍٚايباسح ٚضع تصٛض ثكاف١
ٚقٓاع ١اإلزاض ٠ايعًٝا يف ايتغٝري ٚايتطٜٛط
اإلزاضٚ ٟايتكً َٔ ٌٝايفذ ٠ٛبني ايٓعط١ٜ
ٚايتطبٝل ،يف إطاض ازبٛزٚ ٠ضُاْٗا ٚضبطٗا
ٚمشٛيٝتٗا ٚإزاضتٗا ايػًٛى ايفًػفٞ
يتفهٝو أدعا ٤ايٓعاّ املفاٖ ،ُٞٝبٗسف
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ايٛص ٍٛإىل ٚضع ضؤ ١ٜيًفذ ٠ٛبني ثكاف١
ازبٛز ٠ايؿاًَٚ ١ذبػني أزا ٤ايٓعاّ يتشػني
طبطدات ْعاّ ايتعً ِٝيف ايٚ ،ُٔٝتبين ثكاف١
ازبٛز ٠ايؿاًَ ١غًٛنا ٚقس ٠ٚقٝاز ١ٜست٢
ته ٕٛضنٝع ٠أغاغ َٔ ١ٝضنا٥ع املٓار
ايتعً ُٞٝيف ايب ١٦ٝبٗسف ذبػني طبطدات
ايتعً ِٝيف أ َٔ ٟاألْعُ ١ايتعً ١ُٝٝعً٢
َػتْ ٣ٛعِ ايٓعاّ ايتعً ُٞٝايؿاٌَ يف
اي.ُٔٝ
ٚاغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛصفٚ ٞاملٓٗر
االغتٓباط ٞبٗسف إظٗاض ايعالقات بني
املتغريات املػتكًٚ ١املتغريات ايتابع،١
املتغريات اشباضدٚ ١ٝاملتغريات ايساخً،١ٝ
املتغريات املؤثطٚ ٠املتغريات املتأثطٚ ،٠عالقتٗا
باملؤؾطات ايهً ١ٝعًَ ٢ػتْ ٣ٛعاّ ايتعًِٝ
نٛسسٚ ٠ايٓعاّ بايهاٌَ .
ٚتٛصٌ ايباسح إىل ْتٝذ ١ضٝ٥ػٖٞٚ ١ٝ
أْ٘ تٛدس فذ ٠ٛنبري ٠بني ثكافــ ١ازبٛز٠
ايؿاَـــًــــ ١أثطت عً ٢فهط ايتشػني يف أزا٤
ايٓعـــــاّ ايتعً ُٞٝيف ايٚ، ُٔٝإٔ ايٓعاّ
ايتعً ُٞٝايُٝين غري قازض عً ٞدباٚظ تًو
ايفذَ ٠ٛا مل تتٛفط نٌ ؾطٚط تطبٝل
ازبٛز ٠ايؿاًَ ١يتشػني أزاٚ ٘٥طبطدات٘
ٚ،نصيو عسز َٔ ايتٛصٝات أُٖٗا ضطٚض٠
تٛفط ايؿطٚط اييت تعترب ايطنٝع ٠األغاغ١ٝ
يٓذاح إزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَ ١نطؤ ١َُٗ ١ٜيف
ذبػني َػت ٣ٛأزا ٤ايٓعاّ ايتعً.ُٞٝ
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Abstract :
This study explores the reality of
the gap between the Total Quality
Culture (TQC) and improvement of
Yemeni
Educational
System
Performance (YESP). The study
looks into the ability of Yemeni
Educational System (YES) to
overcome such a gap in order to
improve its performance and
outputs. The internal system
environment is studied to understand
its role in adapting with the external
environment within the framework
of Total Quality Management
(TQM). The external environment is
also studied in order to determine its
course, its growth rate, its role in
determining the course of the system
as well.
The researcher set out to explore
the external environment, then the
internal environment and back to the
external environment again to
analyze the constant improvement
concept and to prioritize its
consolidation within the internal
environment.
The
study
presents
a
conceptualized proposal of the
levels of management and control in
the educational system and its
relationship with decision-making
freedom and ability; and bearing the
responsibility of decision-making
consequences.
The researcher has attempted to
conceptualize
the
senior
management culture and belief in
administrative improvements and
renovation in order to reduce the gap
between theory and practice within
the framework of quality assurance,
control,
inclusiveness
and

م2017ديسوبر-) أكتىبر17( ) الوجلذ16( العذد

management of the philosophical
conduct to dismantle the conceptual
system. This is done in order to
propose a perception of the gap
between the Total Quality Culture
and
System
Performance
Improvement to enable Yemen
Educational System develop better
outputs. TQC is a basic principle of
the educational context that should
be practically adopted with a leading
role in order to improve the
educational
outputs
of
any
educational system within the entire
Yemen Educational System.
The researcher used both the
descriptive and the deductive
approaches
to
illustrate
the
relationships
between
the
independent variables and dependent
variables; the extraneous variables
and the operational variables; the
influencing variables and the
affected
variables,
and
the
relationship between these variables
and the total indicators of the
Educational System as a part of the
entire System.
The main research finding is that
there is a large gap between the
TQC and System Performance
Improvement, which has influenced
the idea of improving YESP. YES
will be unable to bridge such a gap
unless all TQC conditions are
applied to improve its performance
and outputs. The study recommends
that the essential conditions for the
success of TQM must be necessarily
met as they represent a significant
vision to improve the performance
of the educational system
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الوقذهت :
الظاهزة املدروسة :ميط االقتصاز ايعـامل ٞبصـٛض ٠عاَـٚ ١االقتصـاز ايعطبـ ٞبصـٛض ٠خاصـ١
يف َطسًٜ ١ػٛز فٗٝا ٚاقع ايتٛد٘ عب ٛاقتصاز ايػٛم ضغـِ قًـ ١املـٛاضز ٚ،املـٛضز ايبؿـطٟ
َٔ أِٖ تًو املٛاضز اييت اؾـتست املٓافػـ ١عًٝـ٘ بـني َٛاقـع اسبادـ ١يـصيو املـٛضز ٚخاصـ١
املٛضز املؤٌٖ تـأٖٝال َتُٝـع ميهٓـ٘ َـٔ املٓافػـٚ ١بالزْـا ٖـ ٞأسـس املٓـادِ يـصيو املـٛضز
ٜٚطــطح غــؤاٍ ٖــٌ ٜػــتطٝع املــٛضز ايــُٝين املٓافػــ ١يف ايػــٛم اإلقًُٝــ ٞبــٌ يف األغــٛام
ايعامل ١ٝ؟ ٚقس تططح ادابـ ١قـس تهـ ٕٛبسٜٝٗـ ١إىل سـس نـبري ٖٚـ ٞإ املـٛضز ايبؿـط ٟيف
بالزْــا ٜػــتطٝع املٓافػــ ١يف ايػــٛم االقًُٝٝــ ١إىل ســسام َــا ٚيهــٔ يف االغــٛام ايعاملٝــ١
الٜػتطٝع ٜٚ،طدع شيو يهجري َٔ املعطالت املتعًك ١جبٛز ٠ايتعً ِٝاييت أثط ٠عًْٛ ٢عٝـ١
شيــو املدــطز ٖٚــَ ٛــا ٜعهػــ٘ ايٛاقــع املــرتز ٟيًُؤغػــات ايتعًُٝــْٚ ١عــاّ ايتعًــ ِٝيف
ازبُٗٛضٜــ ١ايُٝٓٝــ ١ايــص ٟال ميتًــو ايكــسض ٠عًــ ٢تــٛفري َتطًبــات ايػــٛم َــٔ شيــو املــٛضز
ايبؿط ٟاملٓافؼ ٚشيو بػبب املؿانٌ ايبٜٓٛٝـَٗٓٚ ١ـا ايتُٜٛـٌ ٚعًُـ٘ يف ب٦ٝـ ١اقتصـاز١ٜ
َٚايٚ ١ٝثكافَٚ ١ٝعًَٛات ١ٝتتػِ بايعؿٛاٚ ١ٝ٥اضتفـا زضدـ ١املدـاططٚ ٠االخـتالف تفـط
نًـٗا ضـطٚضًَ ٠شـ ١عبـ ٛربفـٝ
املًتشكني ف ٘ٝربفٝ

ايتهـايٝف ،سٝـح إٔ أسػـٔ ٚغـ ١ًٝيعٜـاز ٠عـسز

ايتهايٝف ٚخاص ١إشا ناْت ْػـب ١ربفـٝ

ايتهـايٝف أنـرب

َــٔ ْػــب ١ذبػــني املدطدــات ،فايعــاٖط ٠املسضٚغـــٖ ١ــ ٞظـــاٖط ٠دــٛز ٠األزا ٤دــٛز٠
املدطدات) َٔ أصغط ْعاّ دع ٞ٥إىل أنـرب ْعـاّ نًـ ٞيف َٓعَٛـ ١ايتعًـ ِٝيف ايـ،ُٔٝ
ٚال ؼبــسخ ٖــصا األزا ٤إال إشا نــإ ْــاتر عــٔ ثكافــٚ ١قٓاعــ ١بــسٚض َٓعَٛــ ١ايتعًــ ِٝيف
ذبػني املدطدات َٔ خالٍ تبين ٚدبػٝس َفٗ ّٛازبٛز ٠ايؿاًَ ١نجكاف.١
ودددا ن املوعددو َ:ــٔ خــالٍ ايتُٗٝــس ٜتؿــهٌ املٛضــ ٛاملطــطٚح يًبشــح ٚايسضاغــٖٚ ١ــٛ
ايٛقــٛف عًــ ٢ايفذــ ٠ٛبــني ثكافــ ١ازبــٛز ٠ايؿــاًَٚ ١أزاْ ٤عــاّ ايتعًــ ِٝيف ايــَ ُٔٝــٔ أدــٌ
ايعُــٌ عًــ ٢تأٖٝــٌ ْعــاّ ايتعًــ ِٝبٗــسف ايٛصــ ٍٛألزا ٤أفطــٌ يٓعــاّ ايتعًــٚ ،ِٝميهــٔ
زضاغ ١املٛض ٛعرب صبُٛعَ ١ساخٌ َٓٗا َاٖ ٛتٓع ُٞٝبصٛض ٠عاََٗٓٚ ١ا َا ٖـ ٛإزاضٟ
َٗٓٚا َا َٖ ٛايَٗٓٚ ٞا َا ٖ ٛتطـٜٛطٚ ٟخخـط ذبـٛيٚ ،ٞبهـٌ َـسخٌ َـٔ ٖـص ٙاملـساخٌ
صبُٛعَ ١كاضبات ٚيهـٌ َكاضبـ ١صبُٛعـ ١أٖـساف دعٝ٥ـ ١أَ ٚطسًٝـ ١تٓتٗـ ٞبأٖـساف أٚ
ٖسف ْٗا ٞ٥ضٝ٥ػ ٞعًـ ٢املػـت ٣ٛازبع٥ـٚ ٞاملػـت ٣ٛايهًـ ،ٞإال إٔ زضاغـ ١أَٛ ٟضـٛ
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َٔ املٛاضٝع املتعًك ١بازبٛز ٠ايؿاًَٚ ١إزاضتٗا أ ٚبإسس ٣املكاضبات املتعًكـ ١بٗـا ذبتـاز إىل
تأغٝؼ  ٚبٓا ٤قاعس ٠فهطٜ، ١ٜتِ ايتأغٝؼ هلا َٔ خال َسخٌ األْعُ ١يكٓاعـ ١ايباسـح
إٔ ٖــصا املــسخٌ ٖــَ ٛــسخٌ تفهٝهــ ٞتــطنٝا يلْعُــ ١ضبــسزا يًعالقــات املتبازيــ١
ٚيًعالقات ايرتتٝبٚ ١ٝيًتأثري املتبازٍ ٚيًتشٛالت اييت ذبسخٚ ،يًٓتا٥ر ٚقابً ١ٝقٝاغٗا.
التشاؤالت املطزوحدة :
يف أطاض ايفهط ايتفهٝه ٞيٓعط ١ٜايٓعِ ٚتٛدٗٗا عب ٛبسأ ايتغٝري ٚايتطٜٛط َٔ
ازبع ٤إىل ايهٌ ٜططح ايباسح َؿهً ١ايبشح يف ايػؤٍ ايطٝ٥ػ ٞايتاي: ٞ
زضاغٚ ١اقع ايفذ ٠ٛبني ثكافــ ١ازبٛز ٠ايؿاَـــًــــٚ ١ذبػني أزا ٤ايٓعـــــاّ
ايتعً ُٞٝيف ازبُٗٛض ١ٜايٚ ١ُٝٓٝتصاغ يف ؾهٌ غؤاٍ :
 ٌٖ فعالم تٛدس فذ ٠ٛبني ثكافــ ١ازبٛز ٠ايؿاَـــًــــٚ ١ذبػني أزا ٤ايٓعـــــاّ ايتعًُٞٝ؟
 ٌٖٚغٝه ٕٛايٓعاّ ايتعً ُٞٝايُٝين قازضما عً ٞدباٚظ ٚضزّ تًو ايفذ ٠ٛيتشػني
أزاٚ ٘٥طبطدات٘ ؟
سبب ا تيدار املوعو :
أختاض ايباسح ٖصا املٛض ٛيعسز َٔ األغباب ٖ:ٞ
 )1ملا هلصا املٛض َٔ ٛأُٖ ١ٝيف ذبػني أزا ٤األْعُٚ ١دعً٘ َسخال ٜتبٓا ٙاملؤًٖٕٛ
إلدطا ٤ايتشٛالت يف َٛاقع ايتسخٌ يف ْعاّ ايتعًٚ ِٝتٛقٝتٗا.
 )2ألُٖ ١ٝايب ١٦ٝاحملٝط ١بايٓعاّ ازبع ٞ٥أ ٚايهً ٞيًتعًَٚ ِٝس ٣ذبسٜس اغتُطاضٜت٘
ٚمنٚ ٙٛايتشٛالت اييت دبط ٟخالٍ تطٛض.ٙ
 )3ملا يًُؤغػ ١ايتعًَُٗ ١ُٝٝا ناْت طبٝعًَ ١هٝتٗا ٚطبٝعْ ١ؿاطٗا ٚطبٝع ١سذُٗا
َٔ تطنٝب زاخً ٞؾبه ٞعال٥كٚ ٞتطنٝب تػًػً ٞذبهُٚ ٞتصٓٝفٗا املٛد٘
يًدصا٥ص ٚعالقتٗا مبشٝطٗا ايساخًٚ ٞاشباضدَٚ ٞس ٣تهٝفٗا َع٘ َٚس٣
االْػذاّ ٚايتعاض

يف األٖساف فُٝا بٗٓٝاٚ ،نصيو فُٝا بني األْعُ ١ازبع١ٝ٥

يًٓعاّ ايتعً.ُٞٝ
 )4يكٓاع ١ايباسح بإ إزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَـ ١ال تًغ ٞاإلزاض ٠ايتعًٚ ١ُٝٝإمنا َٖٗٓ ٞذ١ٝ
ايتشػني املػتُط ألزا ٤األْعُـ َٔٚ ١ثِ ايٛص ٍٛهلص ٙاألٖساف ،سٝح المتجٌ
األٖساف أضقاّ صُاٚ ٤إمنا َٖ ٞػتٜٛات ذبػ ١ٝٓٝيف أزا ٤األْعُ ١نعٌُ ٚعًُٝات
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ْٚتا٥ر ٚطبطدات .
ْ )5عط ايكٓاع ١ايباسح إٔ إزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَ ٖٞ ١ثكافٚ ١قٓاع ١قبٌ إٔ ته ٕٛأزا،٤
ٚيإلزاض ٠ايعًٝا زٚض َطنعٚ ٟضبٛض َِٗ ٟيف عًُ ١ٝايتطٜٛط اإلزاض.ٟ
 )6ألٕ ازبٛز ٠ايؿاًََ ٖٞ ١ؿطٜ ٚؿاضى ف ٘ٝمجٝع أفطاز ايٓعاّ ذبت قٝاز ٠إزاض٠
عًٝا ذبٌُ ثكاف ١ايتغٝري َٚكتٓع ١بسٚضٖا املطنع ٟيف إسساث٘.
ٚ )7ألٕ األْعُ ١ازبع ١ٝ٥تعٌُ عً ٢ايتٛاظ ٟأ ٚايتػًػٌ ٜٚ،عس نٌ ْعاّ دع ٞ٥غابل
َٛضز يٓعاّ دع ٞ٥السل ٚ،نٌ ْعاّ دع ٞ٥السل ٖ ٛعُ ٌٝيٓعاّ دع ٞ٥غابل،
ٚبايتاي ٞأزا ٤نٌ ْعاّ دع ٞ٥السل َعتُس عً ٢أزا ٤ايٓعاّ ازبع ٞ٥ايػابلٚ ،عً٢
أزا ٤ب٦ٝت٘ ايساخًٚ ١ٝب٦ٝت٘ اشباضدَ ٖٛٚ ١ٝا ٖ ٛعًْ ١ٝعاّ ايتعً. ِٝ
 )8ضغب ١ايباسح يف تصٛض بٚ ١٦ٝظٝف ١ٝيٓعاّ ؾاٌَ َفطزات٘ أْعُ ١دع ١ٝ٥تهاًَ ١ٝيف
أزا ٤تَُٓ ١ٝػتُطَٚ ٠ػتساَ ١يًٓعاّ ايتعً. ُٞٝ
أهىي ددة البخددح  :دــا ٤ايبشــح يف ٚقــت تؿــٗس فٝــ٘ ْعــِ ايتعًــ ِٝذبــٛالت نــجري ٠مشًــت
طبتًف األْعُ ١ازبع ١ٝ٥زاخٌ ْعاّ ايتعً ِٝيف طبتًف ز ٍٚايعامل َٚ،تعآَـَ ١ـع تطبٝـل
بــطاَر َطادعــ ١ايــٓعِ ايتعًُٝٝــٚ ١قٝــاؽ دــٛز ٠طبطداتٗــا ٚتطبٝــل َعــاٜري ازبــٛز ٠عًــ٢
طبتًـف ايـرباَر زاخـٌ املٓعَٛـ ١ايتعًُٝٝـ ١مبدتًـف َػـتٜٛاتٗا ٚظٗـٛض َؤغػـات ايتعًــِٝ
األًٖ ١ٝنُشفع يصيو ايتغٝري .
األهىية العمىية :
 )1غٛف ٜه ٕٛايبشح إضاف ١عًُ ١ٝدسٜس ٠يف صباٍ ثكاف ١املٓعُٚ ١باشبص يف داْب
ثكاف ١ازبٛز ٠ايؿاًَ ١فٗٝا .
 )2ايبشح غٛف ٜؤصٌ يفهط ٠زضاغ ١ثكاف ١ازبٛز ٠يف ايٓعاّ ايتعً ُٞٝبؿهٌ فًػفٞ
ؽبسّ ايتطٛض املفاٖ ُٞٝيجكاف ١ازبٛز ٠ايؿاًَ ١يف ايتعً. ِٝ
 )3قًت ايسضاغات ايعًُ ١ٝاشباص ١بجكاف ١ازبٛزٚ ٠تأثريٖا يف َػت ٣ٛاألزا ٤ألْ ٟعاّ
بؿهٌ عاّ ٚايٓعاّ ايتعً ُٞٝيف اي ُٔٝبؿهٌ خاص .
 )4اشبطٚز بٓتا٥ر دبػس املفٗ ّٛايتطبٝك ٞيًذاْب ايفًػف ٞيًذٛز ٠ايؿاًَ ١يف
املؤغػات ايتعً١ُٝٝ
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األهىية العىمية لمىوعو :
ٜ )1ؤصٌ املٛض ٛيفهط ٠إزَاز ايكطا اشباص يف َػري ٠تُٓ ١ٝقطا ايتعًٚ ِٝفكام
ملعاٜري ازبٛز ٠ايؿاًَٚٚ ١ضع اغرتاتٝذ ١ٝالغتُطاضٚ ٙمن. ٙٛ
 )2اشبطٚز بتٛصٝات ربسّ تطبٝل ثكاف ١ازبٛز ٠ايؿاًَ َٔ ١سٝح املساخٌ ٚاآليٝات
ٚاألغايٝب.
 )3دا٤ت ٖص ٙايسضاغ ١يف ظٌ ايتٛد٘ عب ٛتطبٝل َعاٜري ازبٛزٚ ٠االعتُاز األنازميٞ
عً ٢املؤغػات ايتعً، ١ُٝٝسٝح تعتُس قابً ١ٝإزَاز املؤغػات األًٖ ١ٝيف َػري٠
ازبٛز ٠عًَ ٢ا تكسَ٘ ايب َٔ ١٦ٝاَهاْٝات.
 )4دا ٤ايبشح َع ادبا ٙأَهاْ ١ٝايؿطان ١بني َؤغػات ايتعً ِٝايعاّ ٚاألًٖٞ
َٚؤغػات ايتعً ِٝخاضز يف ايب ١٦ٝايٚ، ١ُٝٓٝغع ٞنجري َٔ َؤغػات ايتعًِٝ
اي ١ُٝٓٝيتطبٝل َعاٜري ازبٛز.٠
األهداف املٍتظزة وَ هذا املوعو  :ميهٓٓا إمجـاٍ األٖـساف املطدـَ ٠ٛـٔ ٖـص ٙايسضاغـ١
يف َا : ًٜٞ
 )1تصٛض ْعاّ ايتعًَ َٔ ِٝساخً٘ يف ظٌ تطبٝل إزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَ. ١
 )2تصٛض أُٖ ١ٝايب ١٦ٝايساخًٚ ١ٝاشباضد ١ٝيًٓعاّ ايتعًُٝـ ٞيف ذبسٜـس َػـاضٚ ٙذبسٜـس
َعسٍ تطبٝل ازبٛز.٠
 )3تصـــٛض أٚيٜٛـــ ١ايب٦ٝـــ ١اشباضدٝـــ ١يف ذبسٜـــس َػـــاض ايٓعـــاّ ٚ،تصـــٛض أٚيٜٛـــ ١ايب٦ٝـــ١
ايساخً ١ٝيف ايتهٝف َع ايب ١٦ٝاشباضد ١ٝيف ظٌ تطبٝل ازبٛز.٠
 )4تصٛض َفَٗٛ ّٛضز عُ ٌٝابتسا َٔ ٤ايب ١٦ٝاشباضدٝـَ ١ـطٚضا بايب٦ٝـ ١ايساخًٝـٚ ١صـٛال
إىل ايب٦ٝـــ ١اشباضدٝـــَ ١ـــط ٠ثاْٝـــٚ ،١إعطـــا ٤أٚيٜٛـــ ١تطغـــٝذ ٖـــصا املفٗـــ ّٛيف ايب٦ٝـــ١
ايساخً ١ٝيف ظٌ َعاٜري ازبٛز ٠ايؿاًَ. ١
 )5تصٛض َفَٗ ّٛػتٜٛات ايتشهِ يف ايٓعـاّ ٚعالقتـ٘ مبفٗـ ّٛسطٜـ ١ايكـطاض ٚايكـسض٠
عً ٢ارباشَٚ ٙػؤٚي ١ٝذبٌُ ْتا٥ذ٘.
 )6تصــٛض ثكافــٚ ١قٓاعــ ١اإلزاض ٠ايعًٝــا يف ايتغــٝري ٚإزخــاٍ إزاض ٠ازبــٛز ٠ايؿــاًَٚ ١ضزّ
ايفذ ٠ٛبني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل.
 )7تصٛض ازبٛزٚ ٠ضُاْٗا ٚضبطٗا ٚمشٛيٝتٗا ٚإزاضتٗا.
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 )8ايٛقٛف عً ٢ايفذ ٠ٛبني ثكاف ١ازبٛز ٠ايؿاًَٚ ١أزاْ ٤عاّ ايتعً ِٝيف اي. ُٔٝ
)9

ايهؿف عٔ اإلَهاْٝـات ٚايؿـطٚط املطًٛبـَ ١ـٔ ْعـاّ ايتعًـ ِٝيـطزّ تًـو ايفذـ٠ٛ
يتشػني ازاؤٚ ٙطبطدات٘ .

 )10ايٛصــ ٍٛإىل ايؿـــطٚط األغاغـــ ١ٝيٓذـــاح إزاض ٠ازبـــٛز ٠ايؿـــاًَ ١نطؤٜـــَُٗ ١ـــ ١يف
ذبػني َػت ٣ٛأزا ٤ايٓعاّ ايتعً. ُٞٝ
حدود الدراسددة :بٓا ٤عً ٢األغٚ ١ً٦األٖـساف املطدـٚ ٠ٛتـعأَ ايبشـح َـع االدبـا ٙايػـا٥س
عب ٛتطبٝل َعاٜري ازبٛز ٠يف ايٓعاّ ايتعًٚ ،ُٞٝبٓا ٤عًَ ٢ؤؾطات ايفذـ ٠ٛبـني َـا ٜـؤَٔ
ب٘ اجملتُع َٔ ضطٚض ٠إزخاٍ ازبٛز ٠ايؿاًَ ١يف ؾتَٓ ٢ـاس ٞاسبٝـاٚٚ ٠اقـع اسبـاٍ ايـصٟ
ٜبني خالف شيو يف ايتطبٝلٚ ،بٓا ٤عً ٢متٝٝع َػؤٚي ١ٝايتغٝري بني َٛاقع ايتغـٝري ،سـسز
ايباســح يًبشــح ازبــٛز ٠ايؿــاًَٚ ١إزاض ٠ازبــٛز ٠ايؿــاًَٚ، ١اربـاش َــسخٌ ايــٓعِ َــسخال
هلص ٙايعاٖط َٔ ٠خالي٘ سسز ايعالقات ٚاملػؤٚيٝات ٚأططافٗا فإزاض ٠ازبٛز ٠ايؿأًََ ١
ٚدٗــْ ١عــط َــسخٌ ايٓعــاّ ٖــْ ٞعــاّ َتهاَــٌ ٜ،تهــَ ٕٛــٔ صبُٛعــَ ١ــٔ اإلدــطا٤ات
ٚايتكٓٝات ٚتتطُٔ َسخالم ْعاَٝام ؾاَال يًذٛز.٠
املٍهدج املتبد ٚ :يكس مت تبين املٓٗر ايٛصـفٚ ٞاملـٓٗر االغـتٓباط ٞبٗـسف إظٗـاض ايعالقـات
بــني املــتغريات املػــتكًٚ ١املــتغريات ايتابعـــ، ١املــتغريات اشباضدٝــٚ ١املــتغريات ايساخًٝـــ،١
ٚعالقتٗــا باملؤؾــطات ايهًٝــ ١عًــَ ٢ػــتْ ٣ٛعــاّ ايتعًــ ِٝنٛســسٚ ٠ايٓعــاّ بايهاَــٌ،
ٚاملؤؾطات ازبعٚ ،١ٝ٥نصا املؤؾطات ايهًٚ ،١ٝيتبػـٝط ايفٗـِ ْػـتعٌُ عـاز ٠ايتذطٜـس
ايعًُــ ٞيًعــٛاٖط ٚايفصــٌ بــني األْعُــ ١ازبعٝ٥ــ ١ملعطفــ ١سطنٝــ ١املــتغريات ٚأغــتدسّ
ايباســح املكابًــ ١نــأزا ٠نــٚ ٕٛضــع اغــتبٝإ يــٔ ٜــؤز ٟايغــط

بػــبب تعكٝــس ايعــاٖط٠

املسضٚغ. ١
الدراسات الشابكة :
 )1زضاغـــ ١خايـــس ارـــس ايصـــطاٜط، ٙيًٝـــ ٢ايعػـــاف  )2008إزاض ٠ازبـــٛز ٠ايؿـــاًَ ١يف
َؤغػات ايتعً ِٝايعاي ٞبني ايٓعطٚ .١ٜايتطبٝـل ٖٚـسف ايبشـح يًتعـطف عًـ ٢ازبـٛز٠
ايؿــاًَ ١يف َؤغػــ ١ايتعًــ ِٝايعــاي ٞبــني ايٓعطٜــٚ ١ايتطبٝــل ٚيتشكٝــل ٖــسف ايباســح
أغتدسّ ايباسح املٓٗر ْٚاقـ َٛضـ ٛايبشـح ازبـٛز ٠ايؿـاًََٚ ١ؤؾـطاتٗا يًتعـطف
عً ٢أُٖ ١ٝايتطبٝل َـٔ خـالٍ زضاغـ ١ايباسـح يـبع
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صبُٛع َٔ ١ايتٛصٝات يف ؾهٌ اغتٓتادات أُٖٗـا ضـطٚض ٠ايعُـٌ عًـْ ٢ؿـط ثكافـ١
ازبٛز ٠ايؿاًَ ١بني ايعاًَني يف َؤغػات ايتعً ِٝايعاي.ٞ
 )2زضاغــ ١عبــس ايًطٝــف َصــً ضبُــس َ )ّ2014ــس ٣تطبٝــل إزاض ٠ازبــٛز ٠ايؿــاًَ ١يف
َؤغػات ايتعً ِٝايعاي ٞايـٖٚ .ُٔٝـسفت ايسضاغـ ١إىل زضاغـَ ١ـس ٣تطبٝـل ازبـٛز ٠يف
داَع ١صـٓعاٚ ٤داَعـ ١ايعًـٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝـا َـٔ ٚدٗـْ ١عـط أعطـا٦ٖٝ ٤ـ ١ايتـسضٜؼ
َٚػــاعسٚ ِٜٗاغــتدسّ ايباســح املــٓٗر ايٛصــف ٞايتشًًٝــٚ ٞنــصيو املــٓٗر ايتشًًٝــٞ
املكاضٕ ٚتٛصًت ايسضاغـ ١جملُٛعـَ ١ـٔ ايٓتـا٥ر أُٖٗـا ضـعف تطبٝـل ازبـٛز ٠جباَعـ١
صٓعاٚ ٤تطبٝكٗا بؿهٌ أفطٌ جباَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا .
 )3زضاغ ١بطٖإ ايس ٜٔسػني ايػاَطا ،)2012 ٞ٥زٚض ايكٝاز ٠يف تطبٝل أغؼ َٚبازئ
ازاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَٖٚ ١سف ايبشح إىل زضاغ ١زٚض ايكٝـاز ٠يف تطبٝـل أغـؼ َٚبـازئ
ازاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَٚ ١اغتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛصفٚ ٢تٛصٌ ايباسـح إىل صبُٛعـ١
َــٔ ايٓتــا٥ر نــإ اُٖٗــا إٔ ايكٝــاز ٠تًعــب زٚض َٗــِ يف تطبٝــل أغــؼ َٚبــازئ ازاض٠
ازبٛز ٠ايؿاًَ ١يف طبتًف املؤغػات اشبسَٚ ١ٝاإلْتاد. ١ٝ
 )4زضاغ ١صًٝش٘ ضقاز  )2014تطبٝل ْعاّ ضُإ ازبٛز ٠يف َؤغػات ايتعًـ ِٝايعـايٞ
ازبعا٥طٜـــ :١خفاقـــ٘ َٚعٛقاتـــ٘ زضاغـــَٝ ١ساْٝـــ ١مبؤغػـــات ايتعًـــ ِٝايعـــاي ٞيًؿـــطم
ازبعا٥طٖٚ ٟسفت ايسضاغ ١إىل ايبشـح يف َعٛقـات تطبٝـل ْعـاّ ضـُإ ازبـٛز ٠يف
َؤغػـات ايتعًــ ِٝايعــاي ٞازبعا٥طٜــٚ ١اغــتدسَت ايباسجـ ١املــٓٗر ايٛصــف ٞايتشًًٝــ،ٞ
ٚدــٛز َعٛقــات ذبــس َــٔ تطبٝــل ْعــاّ ضــُإ ازبــٛز ٠يف َؤغػــات ايتعًــ ِٝايعــايٞ
ازبعا٥طٚ ٟهلا أَُٖ ١ٝتفاٚتـَ ١ـٔ ٚدٗـْ ١عـط َػـٛ٦ي ٞضـُإ ازبـٛز ،٠فكـس ؾـهٌ
ايػــًٛى َٚكاَٚــ ١ايتغــٝري أســس املعٛقــات يتطبٝــل ْعــاّ ضــُإ ازبــٛزٖٚ ٠ــ ٛأنجــط
ايعٛاٌَ اعاق ًٜ٘ٝ ،١داْب ايكٝاز ٠عًَ ٢ػت ٣ٛايٛظاضٚٚ ٠سـساتٗا االزاضٜـٚ ١ايتٓعُٝٝـ١
عًَ ٢ػت ٣ٛاملؤغػ. ١
 )5زضاغــ ١فــطز ٖٜٛــس ٟضبُــس  )2012تصــٛض َكــرتح يتطبٝــل إزاض ٠ازبــٛز ٠ايؿــاًَ ١يف
َؤغػــات ايتعًــ ِٝايعــايٖٚ، ٞــسفت ايسضاغــ ١إىل ٚضــع تصــٛض يتطبٝــل إزاض ٠ازبــٛز٠
ايؿاًَ ١يف َؤغػات ايتعً ِٝايعايٚ ،ٞاغتدسّ املـٓٗر ايٛصـفٚ ٞتٛصـٌ إىل إ البـس
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َٔ ٚضع أضبـع َطاسـٌ يتطبٝـل ازبـٛزٖٚ ٠ـ ٞايتٗ٦ٝـٚ ١ايتٛضـٚ ٝايطؤٜـا – االٖتُـاّ
بب ١٦ٝتطبٝل ايٓعاّ – تطبٝل إزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَ – ١ايتكٚ ِٝٝايتطٜٛط ).
 )6زضاغـٜ ١عٜـس قـازٚ )2012 ٠اقـع تطبٝـل إزاض ٠ازبـٛز ٠ايؿـاًَ ١يف َؤغػـات ايتعًـِٝ
ازبعا٥طٖٚ، ١ٜسفت ايسضاغ ١إىل ايٛقٛف عًَ ٢ـس ٣تطبٝـل إزاض ٠ازبـٛز ٠ايؿـاًَ ١يف
املؤغػات ايتعً ١ُٝٝازبعا٥طٜـَ ١ـٔ خـالٍ اإلصـالسات املطبكـٚ ١اغـتدسَت ايسضاغـ١
املٓٗر ايٛصف ٞيتشكٝـل اٖـساف ايسضاغـٚ ١تٛصـًت إىل  ٚإٔ اإلصـالسات املطبكـ ١مل
ذبكل ايٓتا٥ر املطد ٠ٛألْٗا مل تهٔ ناف، ١ٝفهاْت ْتٝذـ ١نـٌ ٖـص ٙاإلصـالسات
ايعٜاز ٠ايهُ ١ٝيف عسز ايٓادشني يف االغتشكاقات ايٛطٓ ١ٝزبُٝع األطٛاض ايتعً١ُٝٝ
إال إٔ ازباْـب ايٓـٛع ٞيف طبطدـات ايتعًـ ِٝمل ٜطقـ ٢يًُػـت ٣ٛاملطًـٛب ألٕ
املػتفٝس َٔ ٜٔاملدطدات ايتعً ١ُٝٝال ظايٛا غري ضاضني عًْٛ ٢عٖ ١ٝص ٙاملدطدات .
 )7زضاغـ ١ايؿـُطاْ ٞساَـس ضبُـس عًـٚ )2008 ٢تـأتٖ ٞـص ٙايسضاغـ ١القـرتاح َعـاٜري
يًذــٛز ٠ايتعًُٝٝــ ١يف ضــَ ٤ٛعــاٜري ازبــٛز ٠ايؿــاًَ ١يف َــساضؽ ايتعًــ ِٝايعــاّ
باملًُه - ١سٝح ٖـسفت ٖـص ٙايسضاغـ ١إىل َعطفـ ١زضدـ ١أُٖٝـ ٚ ١إَهاْٝـ ١تطبٝـل
املعاٜري املكرتس ١يتشكٝل ازبٛز ٠ايتعً ١ُٝٝمبساضؽ ايتعً ِٝايعاّ باملًُهـٚ ،١يتشكٝـل
أٖساف ايسضاغـ ١قـاّ ايباسـح ببٓـا ٤اغـتبٝإ َهـَ ٕٛـٔ غـبع ١صبـاالت ٖـَ ٞعٝـاض
دٛز ٠ايكٝاز ٠املسضغَ- ١ٝعٝاض دٛز ٠تكٓ ١ٝاملعًَٛات َعٝاض دٛز ٠ايتدطٝط املسضغٞ
َعٝـاض دـٛز ٠إزاض ٠املـٛاضز ايبؿـط ١ٜاملسضغـَ - ١ٝعٝـاض دـٛز ٠ايعًُٝاتَ،عٝـاض دـٛز٠املدطدـات َ -عٝـاض دـٛز ٠ضضـا َؤغػـات ايتعًـ ِٝاملدتًفـ ٚ ١غـٛم ايعُـٌ سٝـح ٚظ
ٖـصا االغـتبٝإ عًـ ٢مجٝـع َؿـطيف اإلزاضات املسضغـ ١ٝبـإزاضات ايرتبٝـ ٚ ١ايتعًـِٝ
باملًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز.١ٜ
 )8زضاغ ١خايس َطٗط ايعسٚاْ )2013 ٞازبٛز ٠ايؿاًَ ١يف ايتعًَ ِٝكـسّ إلزاض ٠ازبـٛز٠
ٚاالعتُـاز بـٛظاض ٠ايرتبٝـٚ ١ايتعًـٖٚ ِٝـسفت يسضاغـ ١اؾـهايٖ ١ٝـٌ ميهـٔ تٛظٝـف
ازبـٛز ٠ايؿـاًَ ١يف َؤغػـاتٓا ايرتبٜٛـٚ، ١تٛصـٌ إىل ْتٝذـ ١أْـ٘ بايتأنٝـس ميهـٔ
تطبٝكٗـا غـري أْـ٘ ؼبتـاز إىل تٗ٦ٝـ ١املٓـار املٓاغـب يتفعًٝـ٘ ٚاألَـٛاٍ ايهافٝـ ١يتـٛفري
ايب ١٦ٝاملٓاغب ١يف نافَ ١ػـتٜٛات ايتعًـَ ِٝـٔ ايهـٛازض ايبؿـطٚ ،١ٜايتكٓٝـاتٖ ،ـصا
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باإلضـاف ١إىل املـاز ٠ايعًُٝـ ١املٛضـٛعٚ ١فـل أغـؼ عًُٝـَ ١سضٚغـ ١تًـا استٝادـات
األفطاز.
 )9زضاغ ١عبس ايغين ضبُس عبس ٙايعسٜين َ )2010عـاٜري اعتُـاز ٚضـُإ دـٛز ٠ايتعًـِٝ
ازبــاَع ٞيف ازبُٗٛضٜــ ١ايُٝٓٝــ ١يف ضــ ٤ٛبعـ

ايتذــاضب ايرتبٜٛــ ١املعاصــطٖٚ ،ــسفت

ايسضاغــ ١إىل أَهاْٝــ ١ايتصــٛض املكــرتح يالضتكــا ٤مبػــت ٣ٛايتعًــ ِٝازبــاَع ٞبــائُٝ
ٚضُإ دٛزت٘ يف ضـ ٤ٛاإلفـازَ ٠ـٔ ايتذـاضب ايرتبٜٛـ ١املعاصـط ٠اغـتدسّ ايباسـح يف
زضاغــت٘ املــٓٗر ايٛصــف ٞايتشًًٝــ ٞايــصٜ ٟكــ ّٛبٛصــف ايعــٛاٖط ٚذبًٗٝــا فُٝــا ٜتعًــل
مبفٗ ّٛاالعتُاز ٚضُإ ازبٛزَٚ ٠عاٜريٚ ٙايتذاضب ايرتب ١ٜٛاملعاصط ٠ايطا٥س ٠يف ٖـصا
اجملــاٍ ٚ،تٛصــًت ايسضاغــ ١إىل ايعسٜــس َــٔ ايٓتــا٥ر ايٓعطٜــٚ ١املٝساْٝــ ١بغــط

ٚضــع

تصــٛض َكــرتح العتُــاز ٚضــُإ ازبــٛز ٠يف ايتعًــ ِٝازبــاَع ٞايــُٝين أُٖٗــاٚ :ضــع
ايتؿطٜعات ايططٚض ١ٜيعًُ ١ٝاالعتُاز ٚضـُإ ازبـٛز ٠يًُؤغػـات ازباَعٝـ- ١تٗ٦ٝـ١
املٓــار يتكبــٌ ثكافــ ١االعتُــاز ٚضــُإ دــٛز ٠املؤغػــات أ ٚايــرباَرٚ ،ضــطٚض ٠تــٛافط
أؾداص َسضبني ٚ،يس ِٜٗايسافع يصيو خاص ١أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتسضٜؼ.
أقشداً البخح ٖ َٔٚ :صا املٓعاض قػِ ٖصا ايبشح إىل املباسح ايتاي:١ٝ

)10

املبشح األ :ٍٚتٓا ٍٚايباسح ف ٘ٝتصٛض ايٓعاّ َٔ َساخً٘ ٚعالقات٘ نؿبه١
ٚنتػًػٌ تٓع ُٞٝذبهُٚ ،ٞب٦ٝت٘ ٚأُٖٖ ١ٝص ٙايب ١٦ٝايساخًٚ ١ٝاشباضد ١ٝيف ذبسٜس
َػاضٚ ٙذبسٜس َعسٍ منٚ ،ٙٛأٚي ١ٜٛايب ١٦ٝايساخً ١ٝعٔ اشباضد ١ٝيف ايتهٝفٚ ،أٚي١ٜٛ
ايب ١٦ٝاشباضد ١ٝعٔ ايساخً ١ٝيف ذبسٜس املػاض.
املبشح ايجاْ :ٞتٓا ٍٚايباسح ف ٘ٝازبٛزٚ ٠ضُاْٗا أ ٚتٛنٝسٖا ٚضبطٗا ٚمشٛيٝتٗا
ٚإزاضتٗا ْٚؿطٖا نجكافٚ ١نكٓاع ١يف ايتغري إىل األسػٔ.
املبشح ايجايح :تٓا ٍٚايباسح ف ٘ٝازبٛز ٠ايؿاًَ ١نجكافَٚ ١س ٣تكبٌ اجملتُع هلا
َٚس ٣تطبٝكٗا ٚنٝف ١ٝغطغٗا نُٓٗر يًتشػني املػتُط .
املبشح ايطابع :تٓا ٍٚايباسح ف ٘ٝصباالت ثكاف ١ازبٛز ٠ايؿاًَٚ ١ذبػني َػت ٣ٛأزا٤
ايٓعاّ ايتعً ُٞٝيف اي. ُٔٝ
خـامتـ :١تٓاٚيٓا فٗٝا ايٓتا٥ر ٚ ،أِٖ ايتٛصٝات.
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الوبحث األول :النظبم وبيئته
ٜعس ايٓعاّ نُفٗٚ ّٛسس ٟدع )ٞ٥أٚنً ٞظاٖط ٠غًٛن ١ٝتبني غًٛى ايُٓٛشز
نتابع ٚغًٛى َفطزات٘  ٖٞٚأْعُ ١دع ١ٝ٥نُتغريات َػتكً ١ذبسز َع بعطٗا غًٛى
ايٓعاّ نهٌ ٚ .ميهٓٓا ايٓعط إىل ٖصا ايٓعاّ َٔ َسخًني ضٝ٥ػٝني ُٖا :املسخٌ
ايٓعاَٚ ٞاملسخٌ اسبطن ٞاملاز .ٟفٝتٓا ٍٚاملسخٌ ايٓعاَ ٞثالخ َساخٌ فطعٖٞ ١ٝ
املسخٌ ايٛظٝفٚ ٞاملسخٌ ايعًُٚ ٞاملسخٌ ايتشهُ ،٢سٝح ٜصٛض املسخٌ ايٛظٝفٞ
ايٓعاّ يف ؾهٌ ٚظا٥ف بايسضد ١األٚىل ٚقس ٜٓعٍ إىل ٚظا٥ف فطع ١ٝبايسضد ١ايجاْ ١ٝيف
تطنٝب غًُٖ ٞطَٜٚ ،ٞصٛض املسخٌ ايعًُ ٞاألْعُ ١ايعًُ ١ٝاملتٛادس ٠يف أصغط ْعاّ
فطعٚ ٞظٝف ٞإىل أعًْ ٢عاّ فطع ٞضٝ٥ػ ٞيف تطنٝب غًُٖ ٞطَٜٚ، ٞصٛض املسخٌ
ايتشهُ ٞتطنٝب املػؤٚيَٛٚ ١ٝقعٗا ٚفرت ٠اؾتغاهلا ٜٚ،فصٌ بني األْعُـ ١ايٛظٝف١ٝ
فٛاصٌ َازٚ ١ٜأخط ٣ظَٓٚ ١ٝثايجَ ١عًَٛات.١ٝ
ٚأَا املسخٌ اسبطن ٞاملاز ٟفٜٗ ٛتٓاَ ٍٚسخًني فطعٝني األٜ ٍٚتٓا ٍٚادبا ٙسطن١ٝ
املٛاز ٚاملعًَٛات ،سٝح ٜعٗط ٖصا املسخٌ سطن ١املٛاز ٚاملعًَٛات ٚاغرتداعٗا يف
ؾهٌ تسفكات ْادب ١عٔ ؾبه ١عال٥ك ٘ٝبٗا املؤثط ٚاملتأثط ٚبٗا املٓبع ٚاملصب ٜٚ،عس
املٓبع َٛضزا ٜٚعس املصب عُٝال ٜٚتش ٍٛايعُ ٌٝإىل َٛضز يعُ ٌٝالسلٚ ،ذبسز خصا٥ص
طبطدات املٛضز خصا٥ص طبطدات ايعُ ٌٝايصٜ ٟتش ٍٛإىل َٛضز يعُ ٌٝالسل اما
ػبعًٓا ْطنع عًَ ٢فَٗٛ ّٛضز – عُٚ )ٌٝعًَ ٢ػت ٣ٛأزا ٤نٌ َٓٗا)ٚ .ايجاْٞ
اسبطنٚ ١ٝاالْفتاح عً ٢احملٝط ،سٝح ٜبني ٖصا املسخٌ ايعالق ١بني ايٓعاّ  ٚب٦ٝت٘
ايساخًٚ ١ٝب٦ٝت٘ اشباضد ١ٝايػٝاغٝـ ١االغتكطاض يف ؾك ٘ٝايػٝاغٚ ٞاالقتصاز)ٟ
ٚايكاْْٝٛـٚ ١االقتصازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايجكافٚ ١ٝاملايٚ ١ٝايعُاي… ١ٝاخل.
يًٓعاّ ب ١٦ٝزاخًٚ ١ٝأخط ٣خاضدٚ ،١ٝبايب ١٦ٝايساخًَٓ ١ٝار اغتجُاض ٟيعٓاصطَ ٙجٌ
َاَٖٛ ٛدٛز َٔ َٓار اغتجُاض ٟيف ب ١٦ٝايٓعاّ اشباضدٚ ١ٝإٕ اختًفتا يف عسز ْٛٚ
ايعٓاصط املٛدٛز ٠يف ايب٦ٝتني ٚاملؤثطٚ .٠ايؿ ٤ٞاملؤنس يف ايب٦ٝتني َػت ٣ٛغالَ ١املٓار
َٔ ايعٛا٥ل ٚايصٜ ٟػُ باالغتجُاض ٚاألزاٚ، ٤ال ؼبسخ االغتجُاض  ٚاألزا ٤إال بتٛفط
ثالثَ ١تغريات ضٝ٥ػ ٖٞ ١ٝسط ١ٜايكطاض ٚايكسض ٠عً ٢ارباشٚ ٙذبٌُ َػؤٚيْ ١ٝتا٥ذ٘،
ٖص ٙاملتغريات ٖ ٞاييت ذبسز َػت ٣ٛظباح االغتجُاض يف املٛضز َٚػت ٣ٛايتشػٔ يف

للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت

179

العذد ( )16الوجلذ ( )17أكتىبر-ديسوبر2017م

ISSN : 2410-1818

الفجوة بين ثقافة الجودة الشاملة و تحسين أداء النظام التعليمى يف الجمهورية

| د .عبده نعمان الشريف

اليمنية

األزا ،٤ألْٗا ذبسز َػت ٣ٛاألزاٚ .٤تٓتر سط ١ٜايكطاض َٔ سط ١ٜاملًه ١ٝأ ٚبايؿعٛض
باملًه ١ٝأ ٚضباناتٗا يف ايٓتا٥ر اما ٜٛيس ايطضا ازبعٜٛٚ ٞ٥يس ايطغب ١يف ايتغٝري اما
ؼبطض ايكسض ٠إٕ ٚدست نآَٜٚ ١ؤز ٟشيو إىل ايتأٖ ٖٛٚ ٌٝؾطط الظّ يتشػني األزا،٤
ٚأَا املتغري ايجايح ذبٌُ َػؤٚي ١ٝايكطاض فٜٗ ٛطُٔ غطع ١ذبػني األزا.٤
الشكدن ( )1خمتصدز لتوصيدف ظاهزة املؤسشدة كٍظاً وحدي

أ) ود ددن ٌظدداوددي (وكاربدة ٌظاويدة) :
َ - 1سخــٌ ٚظٝفـٞ
ٚظٝفـ ١ايتُٜٛــــٔ

ٚظٝف ١ايتػٜٛـــــل

ٚظٝفـ ١اإلْتــــاز

ٚظٝفـــــ ١ايتُٜٛــــٌ
ٚظٝفــ ١ايٓٛعـٝــ١

...

ٚظٝفــ ١ايصٝـاْـ١

َ - 2سخــٌ عًُـ ٞيٛظٝفـ ١ايتُ ٜٔٛعً ٢غب ٌٝاملجـاٍ
التخطيط

التشيري

التٍفيدذ

عًُ1 ١ٝ

عًُ2 ١ٝ

عًُ3 ١ٝ

التدقيل(تد مي)

املزاقبة(آلية)

عًُ5 ١ٝ

عًُ4 ١ٝ

َ - 3سخــــٌ ذبهُـــَ ٞػــتٜٛات ايتشهـــِ )  :سػــب َػــت ٣ٛايتٛادــس َٚػــت٣ٛ
ايتشهِ
املػتٜٛـات

َػت ٟٛايتسخـٌ

فرت ٠ايتسخٌ

1

َػت ٣ٛايتشٍٛ

يف املؤغػــ١

ايطًٜٛـ١

تطتٝب املػت٣ٛ

ادبا ٙايتشهِ

2

َػت ٣ٛايتطٛض

يف أٚ ٟظٝفـ١

ايكصري/ ٠ايطًٜٛـ١

3

َػت ٣ٛايتػٝري

يف أٚ ٟظٝفـ١

ايكصٝـط/٠ايكصري ٠دسا

4

َػت ٣ٛايتٓفٝص

يف أٚ ٟظٝفـ١

ايكصري ٠دسا/ايكصٝـط٠

ب) ود ن حزكي وادي (وكاربة حزكية وادية)
 - 1ادبا ٙسطن ١ٝتسفل املٛاز ٚاملعًَٛات
ادبــــا ٙتسفـــل املـعًَٛــات
ٚظٝف ١ايتعًِٝ

غٛم
املسخالت

ٚظٝف ١اإلزاض ٠ايتعً١ُٝٝ

ٚظٝف ١ايتػٜٛل

غٛم
املدطدات

وظيف ددة التىويددن لمتعميي
ٚظٝف ١ايٓٛع١ٝ

ٚظٝف ١ايصٝاْ١

...

ادبــــا ٙتسفـــل املـــٛاز
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 - 2اسبطنٝـٚ ١االْفتاح عً ٢احملــٝط
البيئ ــة
السياسية
القاهوهية
الاقتصادًة
الاجتماعية
الثقافية
التكنولوجية
الفنيـة
النقدًة
املالية
العمالية

املوارد
املالية
العملية
املادًة
املعلوماثية
اللوائح
النظم
الخبرات

املخزجات من
عمليات
ثحويلية

سواء طالب أو
أساثذة

استراثيجيات
قزارات

أو هظ ــم
…….

البيئ ــة
السياسية
القاهوهية
الاقتصادًة
الاجتماعية
الثقافية
التكنولوجية
الفنيـة
النقدًة
املالية
العمـالية

من اعداد الباحث

ٜالسغ أْ٘ َُٗا نإ املسخٌ يًٓعاّ َا : ًٜٞ
نٌ ْعاّ دعٜ ٞ٥ؿهٌ سًك ١يف غًػً ١أْعُ ١دعَٛ ٖٞ ١ٝ٥ضز – عَُٛ – ٌٝضز)
نٌ ْعاّ دعٜ ٞ٥ؿهٌ ْعاّ نً ٞألْعُ ١دع ١ٝ٥متجٌ َفطزات٘.
خصا٥ص املفطزات ذبسز خصا٥ص ٚغـًٛى ايٓعـاّ ازبع٥ـٚ ٞايـصٖ ٟـ ٛبـسٚض ٙؼبـسز
َع باق ٞاألْعُ ١ازبع ١ٝ٥ايعاًَ ١عً ٢ايتػًػٌ أ ٚايتـٛاظ ٟخصـا٥ص ٚغـًٛى ايٓعـاّ
ايهً.ٞ
املط ١ْٚيف األْعُ ١ازبع ١ٝ٥ايعاًَ ١عً ٢ايتٛاظ ٟأنجط َٔ َط ١ْٚاألْعُ ١ايعاًَ ١عً٢
ايتػًػٌٚ ،أثط األْعُ ١ايعاًَ ١عً ٢ايتػًػٌ أنجط تأثريا َـٔ األْعُـ ١ايعاًَـ ١عًـ٢
ايتٛاظ ٟمبفَٗٛ) ّٛضز – عَُٛ – ٌٝضز(.
نـٌ ْعـاّ دع٥ــَ ٞـٔ أصـغط ْعــاّ إىل أنـرب ْعــاّ يـ٘ ب٦ٝـ ١زاخًٝــٚ ١أخـط ٣خاضدٝــ١
اهلـاز،2002، ٟصٚ )125تعُـٌ ايب٦ٝـ ١اشباضدٝـ ١نُشـسز يػـًٛى ايٓعـاّٚ ،تعُـٌ
ايب ١٦ٝايساخً ١ٝنُشطى يًتهٝف َع ايب ١٦ٝاشباضد.١ٝ
ٜعُـــٌ َػـــتَ ٣ٛعٛقـــات األزا ٤عًـــَ ٢ػـــتٜٛني ،األ ٍٚيف ايب٦ٝـــ ١ايساخًٝـــ ١يـــ٘ عالقـــ١
بتشطٜــو ايكــسض ٠ايهآَــٚ ،١ايجــاْ ٞيف ايب٦ٝــ ١اشباضدٝــ ١يــ٘ عالقــ ١بتعطٝــٌ ايكــسض٠
ايهآَ.١
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ٜ ٚعــس َػــتَ ٣ٛعٛقــات األزا ٤يف ايب٦ٝــ ١اشباضدٝــ ١أنــرب أثــطا َــٔ َػــتَ ٣ٛعٛقــات
األزا ٤يف ايب ١٦ٝايساخًٝـ ١امـا ٜعطـ ٞأٚيٜٛـ ١ايتكًٝـٌ َـٔ املعٛقـات يف ايب٦ٝـ ١اشباضدٝـ١
َٔ أدٌ ذبػني أزا ٤ايٓعاّ.
إشا بــسأْا َــٔ ايٓعــاّ نٛســس ٠ظبــس إٔ ذبػــني أزا ٤املؤغػــَُٗ ١ــا ناْــت طبٝعــ١
ًَهٝتٗا ْٚؿاطٗا ٚسذُٗا أٚىل َٔ إصالح أدعاٗ٥ا مبفٗ ّٛتـٛفري َـتغريات إسـساخ
األزاَ ٤ــتغريات املٓــار اإلزاضَ ٟــٔ سطٜــٚ ١قــسضٚ ٠ذبُــٌ َػؤٚيٚ،)١ٝإصــالح ايٓعــاّ
ازبع٥ــ ٞأٚىل َــٔ إصــالح َفطزاتــ٘ باغــتعُاٍ ْفــؼ املفٗــٚ، ّٛإشا اضتفعٓــا يف َػــت٣ٛ
ايتشً َٔ ٌٝازبع ٤إىل ايهٌ ظبس إصـالح سـاٍ ايسٚيـَٚ ١ؤغػـاتٗا أٚىل َـٔ إصـالح
املؤغػــات عًــ ٢املػــت ٣ٛايٛســس، ٠ألٕ اسبطنٝــ ١تبــسأ َــٔ ايب٦ٝــٚ ١تطدــع إىل ايب٦ٝــ١
َطٚضا باملؤغػـ، ١فإشا مل تهٔ ايبَ ١٦ٝػتعس ٠يتكـس ِٜعٓاصـطٖا املٓاغـب ١يًُؤغػـ١
يف ايهُٚ ١ٝايٓٛع ١ٝاملطًٛبٚ ،١تػـتكبٌ ْتـا٥ر املؤغػـ ،١أ ٚإٔ املؤغػــ ١ال تػـتطٝع
ايتهٝف َع ٖص ٙايب ١٦ٝفٓتٝذتٗا ٖ ٞايتالؾ.ٞ
إٕ أِٖ عٓصط يف ايب٦ٝـ ٖٞ ١ايسٚي ،١سٝح تٓطًل عًُ ١ٝايتطـٛض َـٔ ايسٚيـٚ ١اجملتُـع
فٗ ٞتٛفط املٓار املٓاغب يعًُٝـ ١تطـٜٛط املؤغػـَٚ ١ـٔ ثـِ تطـٜٛط املؤغػـٜ ١عُـٌ عًـ٢
تطٛض ايسٚيٚ ١اجملتُع.
إشا اغــتدسَٓا املــسخٌ ايتشهُــ ٢يف ايتشًٝــٌ ٚعُُٓــا ٙعًــ ٢ايعــٛاٖط ،ظبــس أُٖٝــ١
ٚضبٛض ١ٜايكٝاز ٠يف ايتغري ٚايتطٜٛط.
توصدديف لظدداهزة حزكيددة البيتددة ووشددتوو العوامبددل واألقت د

شددتوو األدا َــٔ تصــٛض

ايباسح)
البيئـة الخارجية
عناصز البيئة :حزية القزار – القدرة على
القزار – ثحمل مسؤولية القزار
مستوى السالمــة من عوائق (معوقات) ألاداء
البي ـ ـئ ــة الداخل ـ ـ ــية
عناصز البيئة:
حزي ــة القـ ـزار – الق ــدرة عل ــى القـ ـزار – ثحم ــل
مسؤولية القزار
مستوى السالمــة من عوائق (معوقات) ألاداء
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وتغريات تابعة (اىين)
وتغريات وشتكمة(وورد)

 حزية القزار القدرة على القزار -ثحمل مسؤولية القزار

 حزية امللكية الشعور بامللكية املحاكاة في النتائج -ثحدًد مستوى

وتغريات تابعة (اىين)

مس ـ ـ ــتوى س ـ ـ ــالمة املن ـ ـ ــا
الاستثماري من العوائق.

حزية القزار
ضمان سزعة ثحسين ألاداء

الزضا

 حدوث الاستثمار وألاداء ثحدًـ ـ ــد مسـ ـ ــتوى هجـ ـ ــاالاستثمار في املورد.
 -ثحدًد مستوى التحسن

الزغبة في التغيير
ثحمل مسؤولية القزار

ثحزيز القدرة الكامنة
التأهيل شزط السم لتحسين ألاداء

تصٛض ايباسح إٔ ظاٖط ٠سطن ١ايب ١٦ٝغٛا ٤ايساخً ١ٝأ ٚاشباضد ١ٝتطتهع عً٢
عًُ ١ٝارباش ايكطاض ٚاسبط ١ٜيف ارباشٚ، ٙذبٌُ َػٛ٦يٝت٘ َ،ع سػاب تسخٌ ايعٛا٥ل
ايػٝاغ ١ٝايكاْ ،١ْٝٛاالقتصاز ،١ٜاالدتُاع ،١ٝايجكاف ،١ٝايتهٓٛيٛد ،١ٝايفٓٝـ،١
ايٓكس ،١ٜاملاي ،١ٝايعُـايٚ ) ١ٝاييت ميهٔ ايتغًب عًٗٝا َٔ خالٍ ٚدٛز ضغب ١يف ايتغٝري
يتشطٜط ايكسض ٠ايهآَٚ ١ايطاقات اإلبساعَ ،١ٝع تبين بطاَر ؾاًَ ١يًتسضٜب ٚاييت
ذبػٔ َٔ األزا.٤
ٚبٗصا ٜططح َػأي ١ايتأنٝس عًَ ٢ا تططس٘ االدباٖات اسبسٜج ١اييت تػٛز عًِ
اإلزاض ٠ايعاَٚ ١تٓاز ٟمبا  ًٜٞايؿ،.2000، ُٞٝص: )30
 )1عط

َتغريات اإلزاض ٠ايعاَ ١أَاّ ْعاّ ايػٛم.

 )2إعاز ٠اخرتا ٖٓٚسغٖٝٚ ١هًٚ ١ظا٥ف ٚإزاض ٠اسبه. ١َٛ
 )3ربفٝف األعبا ٤املًكا ٠عً ٢ناٌٖ املٝعاْ ١ٝايعاَ ١يًسٚي.١
 )4تطبٝل املبازئ ايتذاض ١ٜيف قطا األعُاٍ ايعاّ ٚاشباص.
 )5األخص بأغايٝب تغط ١ٝايتهًف.١
 )6األخص بٓعاّ ضغ ّٛاالْتفا عٓس تكس ِٜاشبسَات ايعاَ.١
 )7ايٛع ٞبتهًف ١األزاٚ ٤مبػت ٣ٛايٓتا٥ر احملككَ ١ػت ٣ٛتهًفَ ١سخالت ايٓعاّ –
َػت ٣ٛطبطدات ايٓعاّ).
 )8تطٜٛط أغايٝب إٜصاٍ اشبسَ.١
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ْٚعٝف إىل شيو إعاز ٠تصٛض سسٚز ٚظا٥ف ايسٚيٚ ١فل َا تكتط ٘ٝاسباد ١يف
اقتصاز ايػٛم ٚٚفل ب ١٦ٝاالقتصاز املٓتكٌ إىل اقتصاز ايػٛم باالضتهاظ عً ٢األضض١ٝ
االقتصاز ١ٜاملٛدٛزٚ ٠بٗصا ايتصٛض ْه ٕٛقس أغػٓا َسخال ْسخٌ َٓ٘ إىل إزاض ٠ازبٛز٠
ايؿاًَ.١
الوبحث الثبني :هفهىم الجىدة :
إْتاز ازبٛز ٖٞ ٠عًُ ١ٝضببص ٠طبٝع ١ٝأ ٚطُٛح قسٚ ِٜثابت عٓس اإلْػإ،فؿٗس
ايعامل تُٓ ١ٝصٓاع ١ٝابتسآَ َٔ ٤تصف ايكطٕ ايعؿط،ٜٔصاسبٗا تغريات دصض ١ٜيف
ططم إزاض ٠املؤغػات َتُٝع ٠بتكٓٝات سسٜجَٓٚ ١افػ ١ؾسٜسٚ ،٠أصبشت ططم اإلزاض٠
ايكسمي ١غري َتهٝفَ ١ع ٖصا احملٝط ازبسٜس ،ثِ بعس زخ ٍٛايعامل يف عصط
املعًَٛات ،١ٝأعط ٢ايتُٓ ١ٝايصٓاعٚ ١ٝاملٓافػ ١ايتذاض ١ٜزفعا دسٜسا ٚقٜٛا ٚ،بايتايٞ
يعاَا  َٔٚايططٚض ٟدبسٜس ْعِ اإلزاضٚ ٠ذبػٗٓٝا ٚتكُٗٝٝا َٔ ططف املدتصني يف
املٝسإ ٚأصبشت ٖص ٙايٓعِ تسضؽ يف ازباَعات ٚاملعاٖس.
َٚع َطٚض ايعَٔ ٚسسٚخ اسباد ١إىل دٛز ٠تػُ باملٓافػ ،١ظٗطت ٚظٝف ١إزاض٠
ازبٛز ٠إىل داْب ايٛظا٥ف ايتكًٝسٖ ،١ٜص ٙايٛظٝف ١اييت أضفت عً ٢اإلزاض ٠أُٖ١ٝ
بإزخاهلا املفٗ ّٛايٓٛع ٞأ ٚايصٛض ٠ايٓٛع.١ٝ
أوالً :وفداهيدي وتعمكددة باجلدودة :سٝح ٜٛدس عسز َٔ ايتعاضٜف ملفٗ ّٛازبٛزْٛ ٠ضز َٓٗا:
ايتعطٜف األ ٖٞ :ٍٚسػٔ املطابك ١بني خصا٥ص ايػًع ١بطاع ١أ ٚخسَٚ )١ساي١
َٛاصفات طًب ايعُ ٌٝأ ٚاملػتعٌُ.
ايتعطٜف ايجاْٜ :ٞعطف ْعاّ ايٓٛع ISO 9000 ١ٝايٓٛع ١ٝصبُٛع ١اشبصا٥ص ملٓتر
متٓ نفا ٠٤ايتًب ١ٝسبادات ظاٖطَ ٠عرب عٓٗا) أ ٚضُٓ. ISO 8042 ١ٝ
ايتعطٜف ايجايحٚ :هلا تعاضٜف أخط ٣اسبػني، 2007،ص : )168
 ٖ ٞصبٌُ اشبٛاص اييت تتعًل بكابًَٓ ١ٝتر أ ٚعًُ ١ٝأ ٚخسَ ١الغتٝفا ٤استٝازَتٛقع أَٛ ٚاصف ١أزاَ ٤تفل عًٗٝا طٛاٍ فرت ٠االغتدساّ املتٛقع.١
 َٖ ٞسَ ٣ال ١ُ٥املٓتر يالغتعُاٍ. َٖ ٞس ٣ذبكٝل املٓتر يطغبات املػتًٗو. َٖ ٞسَ ٣طابك ١املٓتر يًُٛاصفات املٛضٛع.١للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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ايتعطٜف ايطابع :تعطٜف نطٚغا  " :) P.CROSBYازبٛز ٖٞ ٠املطابك ١يالستٝادات
" ايػًُ،1995، ٢ص.)18
ظبسٜ ٙعطفٗا َٔ خالٍ َطابكتٗا يالستٝادات أْ ٟك ٍٛإٔ ٖصا املٓتر ش ٚدٛز ٠إشا
نإ َطابكام ملتطًبات.
ايتعطٜف اشباَؼ :تعطٜف املعٗس األَطٜه ٞيًُعاٜري" :ازبٛز ٖٞ ٠إمجاي ٞايػُات
ٚاشبٛاص ملٓتر أ ٚخسَ ١اييت ذبٌُ عًَ ٢كسضتٗا يتشكٝل استٝادات َؿُٛي ١أ ٚضبسز"٠
بػتٓطفًٝس  ،1995،ص . )25
ايتعطٜف ايػازؽ :تعطٜف املٛاصف ١ايكٝاغ ": )ISO 8042 ١ٝصبُٛع ١اشبصا٥ص
ٚاملُٝعات ملٓتر أ ٚخسَ ١اييت متٓ نفا ٠٤ايتًب ١ٝسبادات ظاٖطَ ٠عرب عٓٗا) أٚ
ضُٓ:( - Association,1987, P4 " ١ٝ

ٜٛٚض ايتعطٜفإ األخري عً ٢إٔ ازبٛز ٖٞ ٠صبُٛع ١صفات ٚخصا٥ص هلا ايكسض٠
عً ٢ذبكٝل استٝادات ضبسزَٚ ٠عٚ ١ٓٝأخط ٣بس ١ٜٝٗضُٓ ،١ٝفاالستٝادات احملسز٠
تهٚ ٕٛاضش ١يف ايعكٛزٜ ،صطح بٗا املػتًٗو أ ٚايعُٜٚ ٌٝطنع عًٗٝا ،أَا
االستٝادات ايطُٓ ١ٝفٗ ٞبس ١ٜٝٗيس ٣نالم َٔ املػتًٗو ٚاملٓتر ٚقس تؿٌُ  :األَٔ،
ايكابً ١ٝيًصٝاْ ،١ايكابً ١ٝيإلتاسـ ،١ايطاس ،١ايكابً ١ٝيًتدع.ٜٔ
ايتعطٜف ايػابع :عطفت ازبٛز ٠عً ٢أْٗا "ايػُات ٚاشبصا٥ص ايٓٗا ١ٝ٥يًدسَ ١أ ٚاملٓتر
ٚاييت تٓبجل َٔ قسضتٗا عً ٢ذبكٝل ايطضا ايتاّ َٚكابً ١استٝادات املػتًٗو"
ايصشٔ،1996،ص ،)90ضنع ٖصا ايتعطٜف دٖٛط ازبٛزٚ ٠ايصٜ ٟتُجٌ يف قسضتٗا
عً ٢ذبكٝل ايطضا ايتاّ يًُػتًٗو ٚنصا قسضتٗا عًَ ٢كابً ١استٝادات٘.
ٚدبسض اإلؾاضٖٓ ٠ا إىل إٔ ْفطم بني َفٗ ّٛازبٛزَٚ ٠فٗ ّٛايٓٛع ١ٝاملعرب ٠عٔ ايتٓٛ
 ٖٞٚ )Variétéتتعًل باختالف املٓتذات أ ٚاشبسَات َٔ سٝح املعٗط ،أ ٟأْٗا تطتبط
باشبصا٥ص اشباضد ١ٝيًُٓتر خبالف ازبٛز ٠فَٗ ٞطتبط ١باشبصا٥ص ايساخً.١ٝ
ٚعَُٛام فإٕ َفٗ ّٛازبٛز ٠ؽبتًف َٔ ؾدص ألخط ،فٛدْٗ ١عط املػتًٗو ربتًف
عٔ ٚدْٗ ١عط املٓتر ٖٚص ٙاألخري ٠ربتًف بسٚضٖا عٔ ٚدْٗ ١عط ضدٌ ايتػٜٛل عً٢
ايطغِ َٔ اتفاقُٗا عً ٢ضطٚض ٠تًب ١ٝضغبات املػتًٗو ٚايعٌُ عً ٢إضضا.٘٥
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إشٕ يٝػت ازبٛز ٠سايَ ١جايٚ ١ٝضبسزٚ ٠يهٔ تأنس عً ٢ايػبل يف زضاغ١
اسباداتٚ .تأنس عً ٢ايتطٛض املػتُط ٚايسا ِ٥يف َػاض ذبػٗٓٝا.
ثاٌياً :االسص واملبادئ لمجودة :
 َٔٚشيو ٜططح ايباسح االغؼ ٚاملبازئ اييت تطغدت بسخ ٍٛازبٛز ٠نُفٗ: ٖٞٚ ّٛ
 إٔ عٓاصط ازبٛز ٠ايؿاًَ : ١ازبٛز – ٠ضبط ازبٛز – ٠تٛنٝس ازبٛز – ٠زيٌٝازبٛز – ٠غٝاغ ١ازبٛز – ٠خط ١ازبٛز – ٠سًكات ازبٛز.٠
 َكٝاغٗا َ :ػت ٣ٛايطضا عٓس ايعَُٚ ٌٝػت ٣ٛايتأثري عً ٢ايعُٚ ٌٝدصب٘. اهلــسف :ايتأٖ ٌٝاملػتُط َٔ أدٌ أزا ٤أفطٌ زبُٝع عٓاصط ايٓعاّ بس َٔ ٤ايعٌُٝايساخًٚ ٞاْتٗا ٤بايعُ ٌٝاشباضد.ٞ
 -ضُـإ ٚتٛنٝس ازبٛز : ٠املصازقــcertification. ١

 ضُإ اغتُطاض ١ٜازبٛز ٖٞ ٠ايعٓاصط :املطابكـ - ١ايتشسٜح - la mise à jourاملطابكـ١
 ضُإ عٓاصط اغتُطاض ١ٜازبٛز : ٠خي ١ٝاملطاقبٚ ١تسخٌ ايتسقٝـل. ضُاْات ايتشسٜح  :عٓاصط املٓار االغتجُاض ٟزاخٌ ايٓعاّ :سط ١ٜايكطاض– ايكسض٠عً ٢ارباش ايكطاض– ذبٌُ َػؤٚي ١ٝايكطاض ٖٞٚ .عٓاصط تػاعس عً ٢تأٖ ٌٝاملٛضز
ايبؿطٚ ٟذبسٜج٘.
 تصٛض أضض ١ٝازبٛز ٖٞ :٠فو ايٓعاّ إىل أْعُ ١دعٚ ١ٝ٥ظٝفٚ ١ٝعًُٚ ١ٝذبهُ١ٝٚذبسٜس ايفٛاصٌ بٗٓٝا ثِ تطنٝب ايٓعاّ َٔ دسٜس ،ثِ تصٛض اسبطن ١ٝزاخٌ
ايٓعاّ بني أدعاَٚ ٙ٤ع ضبٝط٘ ،أ ٟاالْفتاح ايساخًٚ ٞاشباضد.ٞ
 تصٛض ايعالقات – ايكٛاعس تػٝري  -سػاب )  -اإلدطا٤ات – االْػذاّ.ثالجاً  :الٍتامبج املرتتبة امى ظهور اجلودة :
 )1ايٓتٝذ :١مت االْتكاٍ َٔ َبسأ انتؿاف ٚذبسٜس األخطا ٤إىل َبسأ ايٛقأَ ١ٜ
األخطا.٤
 )2إشٕ تاضؽبٝا َٔ ايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝتطٛضت ازبٛز:َٔ ٠
 اختٝاض ايعُاي ١ازبٝس.٠ -ايعٌُ عً ٢خطٛط اإلْتاز.
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 املطاقب.١ ايٛقا َٔ ١ٜاألخطا ٤بايتسخٌ املػبل. تأَني ازبٛز.٠ إزخاٍ ازبٛز ٠يف صريٚض ٠ايعًُٝات اإلْتاد.١ٝ )3يف ايٝابإ  :تطٛضت ازبٛز َٔ ٠خالٍ :
 سًكات ازبٛز.٠ ازبٛز ٠ايؿاًَ.١ ازبٛز ٠ايؿاًَ ١إلزاض ٠األعُاٍ ).)TQM (Total Quality Managementرابعاً  :اجلواٌب املتعمكة باجلودة :
ٚتعين ٖص ٙاألخري ٠ازبٛز ٠نُؿطٜ ، ٚطُٔ َؿا ضن ١مجٝع ايعاًَني يف بٓا٤
ازبٛزٚ ٠ايفعايٚ ١ٝيف َا ٜ ًٜٞططح ايباسح ازبٛاْب املتعًك ١بٗا :
ايطٖاْات – األثاض – ربطٝط ازبٛز – ٠ضبط ازبٛزْ – ٠عاّ ازبٛز – ٠االْفتاح عً٢
اشباضز – تٛنٝس ازبٛز– ٠زي ٌٝازبٛزَ – ٠طاقب ١ازبٛزٖٓ – ٠سغ ١ازبٛز – ٠غٝاغ١
ازبٛز – ٠خط ١ازبٛز – ٠سًك ١ازبٛز. ٠
 )1ايطٖاْــــات ENGEUXS

 : LESإٕ أبعــــاز املٓافػـــــ ١عسٜـــــس ٖٞٚ،٠ضٖاْـــــات

يهػب ايػٛم َٔٚ،بٗٓٝا عٓاصط املٓافػ ١ايػعطٚ ٜ٘غري ايػعط.ٜ٘
 )2اآلثـــاض :
 ذبػني األزا.٤ -ربفٝ

ايتهايٝف.

 -ربفٝ

خداٍ فرت )٠ايتػً.ِٝ

 ٚايٓتٝذ ١ضضا ايعُ. satisfaction du client ٌٝ )3ربطٝط ازبٛز : ٠إشٕ ال تأت ٞازبـٛز ٠صـسفٚ ١إمنـا تصـٌ هلـا املؤغػـ ١بـايتدطٝط،
ٚ ٖٞٚثٝك ١ذبسٜس األغايٝب ايعًَُٚ ١ٝصازض ْٚؿاطات ازبٛز ٠املتعًك ١مبٓتر ضبـسز
أ ٚعًُٝـ ١أ ٚخسَـ ١أ ٚعكـس أَ ٚؿـط ، ٚأٚ ٟضـع طبطـط تـأَني ازبـٛز ٠عـٔ ططٜـل
ذبسٜس اهلٝانٌ – ربصٝص املٗاّ– ذبسٜس صريٚض ٠عًُٝـ ١ايتذٜٛـسٜٛٚ ،ضـع نـٌ
ٖصا ضُٔ غتٓسض نطاغ )١ازبٛز.٠
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ْ )4عاّ ازبٛز :٠ذبسز ْعاّ ازبٛز ٠مخؼ عٓاصط ٖ:ٞ
 ايعاٌَ ايبؿط.ٟ ايتصٛض. ايتذٗٝعات ٚايٛغا.ٌ٥ املٛاز. ايططم . احملٝط. )5االْفتاح عًـ ٢اشبـاضز :سٝـح ؼبتـاز االْفتـاح عًـ ٢ايعـامل اشبـاضد ٞيف إطـاض ايعٛملـ١
االقتصازٚ ١ٜسطٜـ ١ايتذـاض ٠إىل ضـطٚضَ ٠طابكـَٛ ١اصـفات ايػـًع ١بطـاع/١خسَ)١
يًُعــاٜري املعطٚفــ ١عامل ٝـا ايرتتــٛض، 2006 ،ٟصٚ )135ػبــب إظٗــاض ٖــص ٙاملطابكــ١
ٚتأنٝــسٖا بايٓػـــب ١يًعُٝـــٌ ٚإشا ٚصــًت املؤغػـــ ١إىل ٖـــصا ايسضدــَ ١ـــٔ املطابكـــ١
احملرتَــ ١يًُعــاٜري ايعاملٝــٚ ١املطضــ ١ٝيًعُٝــٌ فإْٗــا تصــٌ ايػــًع ١إىل زضدــ ١عالَــ١
ايٓٛعٝـ )١أٚ،)LABEL QUALITE ٟػبـب ايتأنٝـس عًـ ٢إٔ خطـٛات ايتذٜٛـس
ػبب تطبٝكٗا ٚتعُُٗٝا عً ٢مجٝع ايكطاعات ٚنٌ املٛاقع يف االقتصـازٚ.إٕ إزضاى
املػؤٚي ١ٝيف ازبٛز ٠ايعاملٜ ١ٝعطْ ٞتا٥ر دس سػَٓٗٓ ١ا:
 االْفتاح عً ٢األغٛام ايعامل ١ٝأغٛام ايصازضات). ذبػني مسع ١املؤغػ.١ اسبص ٍٛعًَ ٢عاٜا دباض ١ٜتٓافػ.١ٝ اسبص ٍٛعً ٢ثك ١ايعُ.ٌٝاالغتفاز َٔ ٠اإلبسا ٚايـصٜٚ ٟعـطف  Schumpeterاإلبـسا ايتهٓٛيـٛد ٞعًـ ٢أْـ٘:
"ْتا٥ر إْتاز أ ٚتهٚ ٜٔٛظٝف ١دسٜس ٠يف اإلْتاز أ ٚإسساخ تغٝري يف َٓتر قاَ ِ٥ػبكا ،أٚ
خًل َٓتر دسٜس" ) YADOROR, 2001, P8
 )6ضـبط ازبـٛزٖ : )QUALITE CONTROL :٠ـ ٞصبُٛعـ ١اإلدـطا٤ات املٓتعُـ١
ايــيت تتبعٗــا املٓعُــ ١يكٝــاؽ ازبــٛز ٠اسبكٝكٝــ ١ألزا ٤املٓــتر َٚكاضْتٗــا باملٛاصــفات
احملسزٚ ،٠إدطا٤ات ايتصش ٝاييت قس تتدص يف سايٚ ١دٛز اختالف.
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 )7تٛنٝـــس ازبـــٛزٜ : )QUALTE ASSURANCE ٠كصـــس بتأنٝـــس ازبـــٛز،٠
تصــُٚ ِٝتٓفٝــص ْعــاّ ٜتطــُٔ غٝاغــات ٚإدــطا٤ات يًتأنــس َــٔ ايٛفــا ٤مبتطًبــات
ازبٛز ،٠يٝؼ فكط عًْ ٢طام َٚطاسٌ عًُ ١ٝاإلْتاز ٚإمنا تؿـٌُ ايتصـُٚ ِٝاإلْتـاز
ٚاشبسَـٚ ١ايتعاٚ ٕٚاملطاقب ١عًَ ٢ػـتٚ ٣ٛظـا٥ف املٓعُـ ١نهـٌ ٚ.تطنـع أْؿـط١
تأنٝس ازبٛز ٠عًَٓ ٢ع االعبطافات .بُٓٝا تطنـع َطاقبـ ١ازبـٛز ٠عًـ ٢نؿـفٗا أٚ
انتؿافٗا بعس سسٚثٗا.
أ) أهداف تأكيد اجلودة :تٗسف أْؿط ١تأنٝس ازبٛز ٠إىل َصطف)2002، ٢
ٚضع أٖساف يػٝاغ ١ازبٛزَٚ ٠تابع ١تٓفٝصٖا َٔ َٓعٛض ؾاٌَ.
تصَُٛ ِٝاظْات ملطاقب ١ازبٛزَٚ ٠تابع ١األزا ٤عً ٢ضٗ٥ٛا.
ذبػني ازبٛزٚ ٠ظٜاز ٠اإلْتادٚ ١ٝخف

ايتهًف ١نأٖساف َتهاًَ.١

تكْ ِٝٝعاّ َطاقب ١ازبٛز َٔ ٠سٝح فاعًٝت٘ ٚتهًفت٘.
تكً ٌٝاملداطط املرتتب ١عً ٢اغبفا

ايجك.١

ٚذبت َعً ١تأنٝس ازبٛز، ٠ػبب:
تصُٚ ِٝتطٜٛط َعاٜري َٛضٛع ١ٝيكٝاؽ األزا.٤
قٝاؽ األزا ٤إظا ٤املعاٜري املٛضٛع.١

إٔ ٜه ٕٛايكٝاؽ قبٌ األزاٚ ٤خالي٘ٚ ،بعس.ٙ
ب) اٍاصددز ٌظدداً تأكيددد اجلددودةٜ :تــأيف ْعــاّ تأنٝــس ازبــٛزَ ٠ــٔ ٚظٝفــتني
ضٝ٥ػتني ُٖا َطاقب ١ازبٛزٖٓٚ ،٠سغ ١ازبٛز.٠
َطاقب ١ازبـٛز :٠تعـرب عـٔ تصـَُ ِٝعـاٜري طبططـَ ١ـٔ ٚاقـع خصـا٥ص تصـُِٝ
املٓــترٚ ،تٓفٝــص غًػــًَ ١ــٔ ايكٝاغــات املدططــ ١يتكٝــ ِٝاألزاَ ٤كاضْــ ١باملعــاٜري،
ٚشيو يًتأنس َٔ ايتٛافل َع املٛصفات ٚارباش اإلدطا٤ات ايتصـشٝشٚ ١ٝاملاْعـ١
يًدطأ أ ٚاالعبطاف عٔ املعاٜري.
ٖٓسغــ ١ازبــٛزٜ :٠كصــس بٗٓسغــ ١ازبــٛز ٠ربطــٝط اغــرتاتٝذ ٞدبــا ٙتصــُِٝ
ازبٛز ٠يف املٓتر أ ٚاشبسَٜ ،١بسأ بتشسٜس َٛاصفات ايطغب ١عٓس املػـتًٗهني،
ثـــِ تطمجتٗـــا إىل خصـــا٥ص يف املٓـــتر ٚفـــل أْػـــب طـــطم ايتصـــُٚ ،ِٝايتٓبـــؤ
مبعٛقات األزا ٤قبٌ ٚأثٓاٚ ٤بعس عًُ ١ٝاإلْتاز.
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يكــس قًٓــا غــابكا إٔ عًُٝــ ١تٛنٝــس ازبــٛزٖ ٠ــ ٞنــٌ اإلدــطا٤ات املدططــ١
ٚاملٓٗذٝــ ١ايالظَــ ١إلعطــا ٤صــٛض ٠بــإٔ املٓــتر أ ٚايعًُٝــ ١املــؤزا غــٛف تػــتٛيف
َطايب ازبٛزٜٛٚ ،٠دس أْعُ ١يف شيو َٔ بٗٓٝا أْعُ ١ازبٛز.ISO 9000 )٠
األغًبٝــــ ١ايػــــاسكَ ١ــــٔ األمنــــاط َٛ ISOدٗــــ ١خصٛصــــا يًُٓــــتر  ٚاملــــٛاز
ٚايتذٗٝـــــعات  ٚاألغـــــايٝب .فٓعـــــاّ ٖ ISO9000ـــــْ ٛعـــــاّ تـــــأَني ازبـــــٛز٠
 ) QUALTEASSURANCEغــــري ضبــــسز ميهــــٔ تطبٝكٗــــا عًــــ ٢نــــٌ
أْٛا املٓعُات َِٗ ِٖٚ ،بايٓػب ١إلزاض ٠ازبٛز.٠

ج) ا تيدار أحشدَ وزجعيددة
ْ : ISO 9001عاّ تأَني ايٓٛع ١ٝيف املطاسٌ ايتاي:١ٝ
َ -طسً ١ايتصٛضConception.

 َطسً ١تطٜٛط اإلْتاز تطٜٛط املٓتر) .développement َطسً ١اإلْتاز .Production َطسً ١ايرتنٝب .Installation َطسً ١ايتعا ٕٚاملؿرتى .Prestations associéesْ : ISO9002عاّ تأَني ايٓٛع ١ٝيف املطاسٌ ايتاي:١ٝ
 َطسً ١اإلْتاز .Production َطسً ١ايرتنٝب .Installation َطسً ١ايتعا ٕٚاملؿرتى .Prestations associéesْ :ISO9003عاّ تأَني ايٓٛع ١ٝيف املطاقبٚ ١االختباضات ايٓٗا.١ٝ٥
 )8زي ٌٝازبٛزٚ ٖٛ :٠ثٝك ١تٛض غٝاغات ازبٛزٚ ٠أْعُتٗا ٚأغًٛب ذبكٝكٗا.
 )9غٝاغـــــ ١ازبـــٛزٖ :٠ـــٚ ٛثٝكـــ ١تٛضـــ غٝاغـــات ازبـــٛز ٠اسبايٝـــ ١يًُٓعُـــٜٚ ١ـــتِ
ايتعبري عٓٗا ضمسٝا بٛاغط ١اإلزاض ٠ايعًٝا ٜٚتِ اعتُازٖا.
 )10سًكــــات ازبــــٛز :٠تعتـــرب سًكـــات ازبـــٛزَ ٠ـــٔ أٖـــِ ايٛغـــا ٌ٥ايفعايـــ ١ايـــيت تػـــُ
مبؿــاضن ١ايعــاًَني زاخــٌ املؤغػــ ١يف ذبُــٌ َػــؤٚي ١ٝذبػــني ازبــٛزٚ ٠شيــو َــٔ
خـــالٍ ايعُـــٌ املػـــتُط ٚااليتـــعاّ بٓعـــاّ صـــاضّ ٚاالعتُـــاز عًــ ٢ايـــتفهري ايفـــطزٟ
ٚايبشح ازبُاعٚ ٞقب ٍٛغٝطط ٠األغًب ١ٝعً ٢ايكطاضات ٚايتٛصٝات.
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ميهــٔ تعطٜــف سًكــات ازبــٛز ٠عًــ ٢أْٗــا صبُٛعــ ١صــغريَ ٠ــٔ ايعــاًَني ٜكَٛــٕٛ
بأعُاٍ َتؿابٗ ١أَ ٚتهاًَ ،١ػبتُع ٕٛغٜٛا زٚضٜا ٚبصف ١تطٛع ١ٝيتشسٜـس ٚذبًٝـٌ
املؿــــــانٌ املتعًكــــــ ١مبٛقــــــع عًُــــــِٗ ٚتكــــــس ِٜسًــــــ ٍٛهلــــــا يتشػــــــني ازبــــــٛز٠
عًٛإ،2005،ص.)89
أ" ٚصبُٛعــ ١صــغري ٠يٛســس ٠عُــٌ تٗــسف إىل ذبسٜــس ٚذبًٝــٌ ٚســٌ املؿــانٌ ايــيت
ربتاضٖـا ٚاملتعًكــ ١خصٛصـام بــازبٛزَٚ ،"٠ـٔ ثــِ فـإٕ سًكــات ازبـٛز ٠عبــاض ٠عـٔ فــطم
صــغري ٠تتهــَ ٕٛــٔ أعطــاَ ٤تطــٛعني َــٔ طبتًــف َػــتٜٛات ايتٓعــ ِٝدبتُــع بصــف١
زٚضَٓٚ ١ٜتعُ َٔ ١أدٌ ططح قطاٜا تتعًل بازبٛز ٠يف املؤغػٚ ١تطبل ٖـص ٙاسبًكـات
بصف ١خاص ١يف املؤغػات ايصٓاع.١ٝ
ذبتاز مجٝع ايعًُٝات ايػابكـ ١إىل إؾطاى مجٝع ايعاًَني يف َٛاقـع عًُـِٗ ٚبصـف١
َػــتُطٚ ٠ذبــت إزاض ٠تٓعُٝٝــ ١تػــُ ٢إزاض ٠ازبــٛز ،٠هلــا َٗــاّ ميهــٔ ذبسٜــسٖا يف
َا ًٜٞعً ٢غب ٌٝاملجاٍ ال اسبصط ألْٗا ٖ ٞيف سس شاتٗا ذبتاز إىل دبٜٛس.
ٜٛدس ْٛعإ َٔ املٗاَّٗ ،اّ عاََٗٚ ١اّ زاُ٥ـَٗٓٚ ١ـا َـا ٖـ ٛضبـسز بـايعَٔ َٗٓٚـا
َا َٖ ٛػتُط َع ايعَٔٚ ،ملٗاّ َصًش ١ازبٛز ٠ثالث ١ضباٚض عاَٚ ١زا:ٖٞ ١ُ٥
 ايػٗط عًَ ٢طابك ١خصا٥ص املٓتذات سبادات ٚطًبات ايعُال. ٤ اسرتاّ ايكٛاعس ايطٝ٥ػ ١ٝاالْطباط ١ٝاييت تؤز ٟيًشص ٍٛعًَٓ ٢تذات َطابك١يف َٛاصفاتٗا يًُٛاصفات احملسز ٠هلا.
-

اإلبالغ املٓتعِ ٚايسٚض ٟيإلزاض ٠املدتًفٚ ١املعٓ ١ٝبازبٛز ٠باإلضاف ١إىل قٝاز٠
املؤغػ ١عٔ ايٓتا٥ر احملصٌ عًٗٝا ٚاالعبطافات املػذًٚ ١األخطاض املتٛقع،١
ْٚالسغ ٖٓا نٖ ٕٛص ٙاملُٗ ١األخري ١َُٗ ٖٞ ٠تٓػٝل َٚطاقب ١يف ادبا ٙمجٝع
األْؿط ١احملكك ١يطغبات ايعُال.٤

ٚعبسز يف ٖص ٙايٓؿاطات صبُٛعتني ُٖا:
 األعُاٍ ٚاألْؿط ١املطتبط ١باملٓتذات :ايتصٛض – ايتصٓٝع – ططم ايصٓع – ططمايرتنٝب – ططم ايتفتٝـ – َٓٗذ ١ٝايعٌُ – خسَات َا بعس ايبٝع – …اخل.
 األعُاٍ ٚاألْؿط ١اييت هلا خثاض عًْٛ ٢ع ١ٝاملٓتذات :ايتٛثٝل – عكٛز ايبٝع –عكٛز ايؿطا.٤
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ْٚالســــــغ َالُ٥ــــــ ١إزاض ٠ازبــــــٛز ٠يهــــــٌ املؤغػــــــات سػــــــب سذــــــِ املؤغػــــــ١
ٚطبٝعـــْ ١ؿـــاطٗا ،يهـــٔ يف اسبايـــ ١ايعاَـــ ١ميهـــٔ سصـــطٖا يف َُٗ 12ـــ ١قـــس تعٜـــس
أ ٚتــــٓكص ٜــــتِ إعــــسازٖا َــــٔ طــــطف إزاض ٠ازبــــٛز ٠بايتٓػــــٝل َــــع اإلزاضات األخــــط٣
ٖص ٙاملٗاّ ٖ:ٞ
َ )1طادع ١املؿط. ٚ
 )2تأٖ ٌٝاملٓتذات ٚاألغايٝب.
 )3طبطط املطابك.١
 )4ايتعنٝات .
 )5اختباض املدًفات.
 )6عًُٝات ايتصشٚ ٝايٛقا.١ٜ
 )7بطاَر االغرتدا .
 )8املٝعاْٚ ١ٝطبطط َتٛغط املس.٣
 )9زي ٌٝايٓٛع.١ٝ
 )10املطادعات ٚاإلدطا٤ات.
 )11ذبًٚ ٌٝعط

ايٓتا٥ر.

 )12ايتسضٜب يف ازبٛز.٠
الوبحث الثبلث :الجىدة الشبهلت ثقبفت وسلىك :
البس قبٌ اشبٛ

يف ثكاف ١ازبٛز ٠ايؿاًَ ١إٔ ػبٝب ايباسـح عًـ ٢غـؤاٍ َ :ـا ايفـطم

بني َعاٜري ٚ ISO9000ازبٛزٚ ٠ازبٛز ٠ايؿاًَ ١؟
تعــس ازبــٛزَ ٠ــسخٌ يًذــٛز ٠ايؿــاًَ ،١فــازبٛز ٠تطنــع عًــ ٢املٓــتر  ٚايعًُٝــٚ ١األزا٠
ملعطفَ ١طابكتٗـا يًُٛاصـفات احملـسز ،٠أَـا َعـاٜري  ISO9000نٓعـاّ فـينٖ ،ـ ٞدـع٤
َٔ َٓع ١َٛإزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَ ١نٓعاّ أمشٌ ،فاإلزاض ٠تعين ايتطـٜٛط ٚاحملافعـ ١عًـ٢
قـــسض ٠املٓعُـــ ١يف ذبػـــني ازبـــٛز ٠بؿـــهٌ َػـــتُطٚ ،تعـــين ازبـــٛز ٠ايٛفـــا ٤مبتطًبـــات
املػتفٝس ٚتفـاز ٟايعٝـٛب َُٗـا نـإ َٓؿـؤٖا َـاز ٟأ ٚإْػـاْٚ ،ٞتعـين ايؿـاًَ ١نـٕٛ
ازبــٛزَ ٠ؿــطٜ ٚؿــرتى فٝــ٘ مجٝــع ايعــاًَني يتشػــني ايــسا ٤يف نــٌ صبــاالت ٚأزٚات
ٚعًُٝات ْٚتا٥ر ايعٌُ.
للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت
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أٚالمَ :طاسٌ تطٛض فهط ازبٛز ٠ايؿاًَ : ١إٕ فهط ازبٛز ٠ايؿاًََ،)TQM ١ا ٖـ ٛإال
اَتساز طبٝع ٞزبٗٛز َهجف ١غبكت ظٗـٛض ٙيف تطـٜٛط ٚذبػـني األزاٚ،٤يكـس َـطت ٖـصٙ
ايعًُ ١ٝباملطاسٌ ايتاي ١ٝنػاب ،2010،ص :)12
-

يف ايكطٕ  17أزخٌ نٛيبري  )COLBERTاملطاقب ١يف اإلْؿا٤ات ايعػهط.١ٜ

-

ثــِ ظٗــطت فهــط ٠ازبـــٛز ٠يف عــاّ َ ّ1924ــٔ طــطف  R.L.JONESيف َؤغػـــ١
،WESTRM ELECTRIC COMPANYيف ٖـص ٙاملطسًـ ١نـإ إْتـاز املٛاقـع
اهلاتفٝــــ ١يًُؿــــاضنني ٜؿــــٗس َطسًــــ ١تعاٜــــسٚ ،تبشــــح إزاض ٠املؤغػــــ ١يف تــــصيٌٝ
ايصعٛبات ست ٢ذبػٔ ْٛع ١ٝاشبسَ ١اهلاتف.١ٝ

-

تبٓــ ٢دــَُٗ ٕٛــ ١ذبػــني أَجًــ )١ايٓٛعٝــ ١ايٓٗاٝ٥ــ ١شبسَــ ١اهلــاتفٚ ،نــإ ٖسفــ٘
تكس ِٜاشبسَ ١يًُؿاضنني يف أسػٔ ٚد٘ ٚبأقٌ تهًف ،١فؿهٌ فطٜل عٌُ ٜطِ
ربصصات طبتًف ١اإلسصا ،٤املهاْٝو ،ايهُٝٝا ..٤اخل.

-

يكس أعس د ٕٛبٓفػ٘ تٛصٝف ٚظا٥ف اشبسَٚ ١مجع أنجط عٓاصطٖا ٚاييت ظبـسٖا
يف نجري َٔ املؤغػات سايٝاٚ ،قاّ بٗصا ايعٌُ َتعاْٚا َع أعطا ٤ايفطٜل املؿهٌ
ٚايــص ٟناْــت يــ٘ بصــُات٘ َــٔ سٝــح ايــسٚض يف تطــٜٛط إزاض ٠ايٓٛعٝــ ،١سٝــح أغًــب
املفاٖ ِٝاملتعًك ١بايٓٛع َٔ ٖٞ ١ٝتعا ٕٚبني ٖؤال ٤األعطا:ِٖٚ ،٤
 :JONES- 1أدطٜت ايبشٛخ عً ٢ايهفا ٠٤يف َطسً ١ايتصٛض ٚمت اغتغالٍ
ايٓتا٥ر ،ثِ ؾٗٛض َٔ بعس مت تػُ ١ٝاملصًش ١اييت ٜؿطف عًٗٝا باغِ  :زا٥ط٠
ضُإ ايٓٛع)QUALITY ASSURANCE DEPARTE:ENT ١ٝ
 َٔ : CHEWHART- 2األٚا ٌ٥ايًص ٜٔفُٗٛا زٚض اإلسصا ٤يف ايٓعِ
ايصٓاعٚ ،١ٝيف  1924/05/16بعح مبصنط ٠إىل ٜ JONESبني فٗٝا َبسأ
بطاق ١املطاقبَ ٖٞٚ ١ػتعًُ ١سايٝا.
 : ROMIGٚ DODJ - 3يكس سسزا فُٝا بعس زٚض ايططم اإلسصاٚ ١ٝ٥زضاغ١
ايعٓٝات ْٚؿطا دساَ ٖٞ ٍٚػتعًُ ١سايٝا يف ايصٓاع.١
 :CHEWHART- 4يف غْٓ 1931 ١ؿط نتاب بعٓٛإ  :اقتصاز ازبٛز ٠يف
دٛز ٠املٓتذات FOR

للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت

ECONMIC CONTROL OF QUALITY

193

العذد ( )16الوجلذ ( )17أكتىبر-ديسوبر2017م

ISSN : 2410-1818

الفجوة بين ثقافة الجودة الشاملة و تحسين أداء النظام التعليمى يف الجمهورية

| د .عبده نعمان الشريف

اليمنية

ٖ، MANUFACTURED PRODUCTصا ايهتاب قسّ أٖساف إلزاض٠
ازبٛزٚ ٠ايٛغا ٌ٥اإلسصا ١ٝ٥اييت تػُ بصيو.
 J.M.JURAN QUALITY CONTROL HAND BOOK- 5نتب
نتاب ٚ QUALITY CONTROL HAND BOOKقاّ بعس ٙبتسضٜب يف
غساض ٠ازبٛز ٠يف ايعسٜس َٔ ايس َٔ ٍٚبٗٓٝا ايٝابإ.
- 6أعطت اسبطب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝزفعا قٜٛا يتطٜٛط تػٝري ازبٛز ،٠فُصاْع
األغًش ١يف ايٛالٜات املتشسٚ ٠دست فطص ١يف ٖصا ايعطف يتطٜٛط نفا٠٤
َٓتذاتٗا.
-

يف ايكطٕ  20مت إزخاٍ املطاقب ١ايساخً ١ٝباملؤغػ ١يف ايبسا ١ٜناْت َكتصط ٠عً٢
املٓؿآت ايعػهط.) ١ٜ

-

َا بني ،1945 – 1939ذبػٓت ٚغا ٌ٥املطاقب ١يف ايٛالٜات املتشس ٠يف ايصٓاعات
ايعػهط.١ٜ

-

يف غٓ 1955 ١مت إزخاٍ املطاقب ١اإلسصاٚ ١ٝ٥ايططم اإلسصا ١ٝ٥يًتشهِ يف أغايٝب
اإلْتازٚ .بٗص ٙايططم أصب زٚض املطاقب ٖٛ ١ايهؿف عٔ األخطاَٛ ٤قعٝا.

-

يف غٓ 1959 ١ظٗط أَ ٍٚعٝاض يٓعاّ ازبٛز ٠يف ايكٛات املػًش ١األَطٜهMIL-Q- ١ٝ

.9858
-

يف غٓ 1969 ١ظٗط ْعاّ َؿرتى يتأَني ازبٛز َٔ ٠ططف اسبًف األطًػٞ
.LOTAN

-

ٚايٓتٝذ ١مت اغتغالٍ ْتا٥ر املطاقب ١ايٓٗا َٔ ١ٝ٥أدٌ ذبػني املطاقب ١عٓس املٓبع،ثِ
أْعهؼ شيو ْعاَٝا عً ٢أغايٝب ايعٌُ.

-

يف غٓ 1979 ١مت تعُ ِٝأَ ٍٚعٝاض دٛز ٠عً ٢أْعُ ١ايٓٛع.BS 5750 :١ٝ

-

يف غٓ 1987 ١مت ْؿط َعاٜري َال َٔ ١ُ٥ططف املٓعُ ١ايعامل ١ٝيًتُٓٝط ْٚكصس
بصيو تُٓٝط ايتكٝٝؼ – املعاٜري) ISO 9000 ( Organisation Internationale

ٚ، de standardisation) ISOمتت َطادع ١اإلصساض يف غٓٚ 1994 ١غٝتِ
َطادعت٘ ثاْ ١ٝيف غٓ.2000 ١
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ثبني ًب  :تعريف الجىدة الشبهلت هن هنظىر الفكر الوعبطر :
ػبس ايباسح عس ٠تعاضٜف يًذٛز ٠ايؿاًَٜ ،١صنط َٓٗا اسبػني،2007،ص :)170
اٚزدطظ: Odgers :
-

ٜعطفٗا بأْٗا أنجط َٔ صبطز عًُٝات اإلزاض ،٠إْٗا ثكاف ،١ططٜك ١سٝا َٔ ،٠خالهلـا
 ٚعٔ ططٜكٗـا تٗـسف املٓعُـات إىل إسـساخ تغـريات أغاغـ ١ٝيف ططٜكـ ١األزا ٤يهـٌ
األفطاز ،املسٜط ٜٔاملٛظفنيٚ ،ايتصطف ايػً ِٝيف املٓعُ.١

خضخ:Arthar :
-

ٜعطفٗـا بأْٗــا ثـٛض ٠ثكافٝــ ١يف ايططٜكــ ١ايـيت تعُــٌ ٚتفهــط بٗـا اإلزاض ٠ســ ٍٛذبػــني
ازبٛز ،٠إْٗـا تغـٝري َػـتُط َـٔ إزاض ٠تٓعـط يًٓتـا٥ر إىل إزاض ٠تـتفِٗ ٚتـسبط ايعًُٝـات
بؿهٌ ؼبكل ايٓتا٥رٚ ،مبا ٜكٛز إىل ربفٝ

ايتهايٝف.

وعهد اجلودة الفدرالي األوزيكي:
-

ٜعطفٗا بأْٗا ايكٝاّ بايعٌُ ايصش ٝبؿهٌ صش َٔ ٝأَ ٍٚطَ ،٠ع االعتُاز عً٢
تك ِٝٝاملػتًٗو يف َعطف ١ذبػني األزا.٤

ووَ ود ن األٌظىدة وأدامبها ٌعزفها :
-

بأْٗـا َٓٗذٝــ ١سطنٝـَ ١ػــتُط ٠تعُــٌ عًـ ٢دبٜٛــس أزا ٤ايعُـٌ ٚايعًُٝــات ٚايٛغــاٌ٥
َعـا يتشػــني أزا ٤املــٛضز ٚايعُٝــٌ ايـساخًٚ ٞاشبــاضدٚ ،ٞقٝــاؽ أزا ٤املــٛضز مبػــت٣ٛ
ضضــا ايعُٝــٌٜٚ ،ؿــرتط يف ازبــٛز ٠ايؿــاًَ ١إٔ تهــ ٕٛثكافــٚ ١غــًٛى ٚقٓاعــ ١عٓــس
َػت ٣ٛايتشهِ األعً ٢قبٌ األزْ.٢

-

ازبــٛز ٠ايؿاًَـــٖ ١ــَٗٓ ٞذٝــــ ١يتشػٝــــٔ أزا ٤طبطدــات ايٓعــاّ ازبع٥ــٚ ٞايٓعــاّ
ايؿــُٛي ٞغــٛا ٤ناْــت أْعُــٚ ١ظٝفٝــ ١أ ٚأْعُــ ١عًُٝـــ ١أ ٚأْعُـــ ١ذبهُٝـــ ١عًــ٢
املػت ٣ٛايهً ٞأ ٚاملػت ٣ٛازبع٥ـ ٞأ ٚيف احملـٝطٖ ،ـسفٗا ذبٜٛـٌ َٛاقـع اهلـسض إىل
َٛاقع ٚفـطٚ ٙتعٜـس عٔ ضض ٢ايعُ ٌٝمبا تتػِ ب٘ َٔ عٛاٌَ ازبصب.

-

إشٕ ٖــ ٞعًُٝــ ١دبٜٛــس َػــتُط َٓٚــسَر يًعُــٌ ٚايعًُٝــات ٚايٓتــا٥ر بــس٤ا َــٔ املــٛاضز
ٚاْتٗا ٤باملدطدات عًـ ٢أغـاؽ إٔ نـٌ عُٝـٌ ملـٛضز غـابل ٖـَ ٛـٛضز يعُٝـٌ السـل،
َٚسخالت٘ ٖ ٞطبطدات ملٛضز غابل ٚطبطدات٘ َٖ ٞسخالت يعُ ٌٝالسـل ال ٜفصـٌ
بٗ ٓٝـــا أال ايفٛاصـــٌ املازٜـــٚ ١ايعَٓٝـــٚ ١املعًَٛاتٝـــٚ ١خصـــا٥ص ايٓتـــا٥ر احملٛيـــَ ١ـــٔ
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خصا٥ص املسخالت اييت مت ذبًٜٗٛا ٚ،قس ؽبتًف ٚقـت اسبادـ ١يًٓتـا٥ر عـٔ تٛقٝـت
إْتاز ٖص ٙايٓتا٥ر.
-

ْالسغ إٔ صف ١ايؿُٛي ١ٝتعين تطُني َبـازئ ازبـٛز ٠يف نافـ ١دٛاْـب ايعُـٌ َـٔ
ذبسٜس استٝادات ايعُٚ ٌٝاْتٗا ٤بايتك ِٜٛايسقٝل يسضد ١ضضا ٤ايعُ.ٌٝ

ثبلثبً :هببدئ إدارة الجىدة الشبهلـت ( عبذ الرحون ،2016،ص :)55
ٜكػـــِ ايبـــاسجَ ٕٛبـــازئ إزاض ٠ازبـــٛز ٠ايؿـــاًَ ١إىل ثالثـــ ١أقػـــاّ ضٝ٥ػـــ ;١ٝايكػـــِ
األٜ :ٍٚتعًل بب ١٦ٝايعٌُٚ ،ايجاْٜ :ٞتعًل باملتعاًَني ٚايجايحٜ :تعًل بايكٝاؽ.
الكشي األوه :املبادئ املتعمكة ببيتة العىن:
ٜطــــِ ٖــــصا ايكػــــِ هاْٝــــَ ١بــــازئ ٖــــ : ٞقٝــــاؽ ايتشػــــٔ ٚ،تفــــٜٛ

ايػــــًط،١

ٚاملهافــــــأ ٠عًــــــ ٢ايٓتــــــا٥ر ٚ،ايعُــــــٌ ازبُــــــاعٚ، ٞايتعــــــاٚ، ٕٚايتــــــأَني ايــــــٛظٝفٞ
ايطـــــــا،ّ2003، ٞ٥صٚ، )115ذبكٝـــــــل ايعسايـــــــ ١يف ايٛاقـــــــع ايعًُـــــــٚ، ٞتكـــــــاضب
ايطٚاتبٚ ،بح اإلسػاؽ باملًهٚ، ١ٝبٝاْٗا عً ٢ايٓش ٛاالت: ٞ
 )1قٝــاؽ ايتشػــٔ بــايرتنٝع عًــ ٢ايعًُٝــات ٚايٓتــا٥رٜٓ :طــ ٟٛقٝــاؽ ايتشػــٔ عًــ٢
عٓصط ٜٔأغاغٝني َٔ عٓاصط ازبٛز ٠ايؿاًَٜ .١تُجٌ أأل ٍٚيف ضطٚضٚ ٠دـٛز قٝـاؽ
عً ٢عب ٛزاَٚ ِ٥ططز حبٝح ٜكـٝؼ َـس ٣ايتشػـٔ يف ايعًُٝـات ٚيف ايٓتـا٥ر ٚأزٚات
ايعُــٌ ٚإدطا٤اتــ٘ ٚقٛاعــس ،ٙأَــا ايعٓصــط ايجــاْ ٞفٝتُجــٌ يف ضــطٚض ٠إدــطا ٤ايكٝــاؽ
يتشػني أغايٝب أزا ٤ايعاًَنيٚ ،إٔ ْفطم بُٗٓٝا ،ألٕ اشبًط َطط باألَطَ ٜٔعا.
 )2تفــٜٛ

ايػــًطٜٚ : ١كصــس ذبسٜــس َػــتٜٛات ايــتشهِ َٛٚقعٗــا ٚفــرتات تسخًــٗا

ٚسسٚز تأثريٖا ،فٗصا املبسأ ٜطغـذ أٖـِ َبـازئ اإلزاض ٠ايتٓاغـب بـني سذـِ ايػـًط١
ٚسذِ املػؤٚي ١ٝبٗصا املبسأ تفٜٛ

غًط.١

 )3املهافــأ ٠عًــ ٢ايٓتــا٥ر ٜ :عــين ٖــصا املبــسأ ضــطٚضَ ٠هافــأ ٠ايعــاًَني تأغٝػـام عًــ٢
ايٓتا٥ر اييت ؼبككْٗٛا بايفعٌ ال صبطز َا َٖ ٛتٛقع ََِٓٗ ٖٛ ٚ .ا تططقٓا ي٘ غـابكا
 ٚأمسٓٝا ٙذبٌُ َػؤٚي ١ٝايكطاضٚ ،هلصا البس َٔ ٚدٛز غًِ يًكٝاؽ ٚاملهافأ.٠
 )4ايعٌُ ازبُاعٚ ٞايتعا ٕٚاما ٜػُ برتانِ اشبربات ٚتٛظٝفٗا يف صـا

ايٓعـاّ:

ػبــب إٔ ٜــتِ إْؿــا ٤ايبٓــا ٤ايتٓعُٝــٚٚ ٞضــع ْعــاّ املهافــآت حبٝــح ؽبــسّ ايعُــٌ
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ازبُاعٜٚ ٞسعِ ايتعا ٕٚبني مجٝع ايٛسـساتٖٚ ،ـصا َـا ٜػـُ ٢بـازبٛز ٠نُؿـطٚ
ٜؿــاضى فٝــ٘ مجٝــع ايعــاًَني ذبــت قٝــاز ٠إزاضَ ٠جكفــَٚ ١كتٓعــ ١بــايتغٝري ٚايتطــٜٛط
اإلزاضٚ ٟذبػني األزا ٤اما ٜػُ باالغتفاز َٔ ٠خربات ايعاًَني املرتانُ.١
 )5ايتأَني ايٛظٝف :ٞميجٌ أِٖ َبازئ ازبٛز ٠يف ضطٚض ٠ربًٝص ب٦ٝـ ١ازبٛز ٠ايؿـاًَ١
َــٔ اشبــٛف ،فٝذــب إٔ ْؿــعط ايعاَــٌ باألَــإ ٚإٔ املؤغػــ ١ال تػــتغٓ ٢عٓــ٘ امــا
ٜؿعط ٙباملًه.١ٝ
 )6ذبكٝل ايعساي ١يف ايٛاقع ايعًُ :ٞؼبكل ٖصا املبسأ ايؿعٛض بعسايـ ١ايٓتـا٥ر املطتبطـ١
باألزا ٤نُكٝاؽٚ ،هلصا ٜعس ذبكٝل ٖصا املبـسأ عًـ ٢صـسم ْٛاٜـا اإلزاض ٠يف ازبـٛز٠
ايؿاًَ.١
 )7تكاضب ايطٚاتبٜ :كصس بٗصا املبسأ ايكطا ٤عً ٢ايتفاٚت اهلا ٌ٥بـني ضٚاتـب ايعـاًَني
إال َٔ اسبٛافع املطتبط ١باألزاٚ ٤عساي ١ايعا٥س عً ٢ايعٌُ.
 )8بــح اإلسػــاؽ باملًهٝــٜ :١ؿــري ٖــصا املبــسأ إىل ضــطٚض ٠بــح اإلسػــاؽ مبًهٝــ١
املؤغػــٚ ١أزٚات ايعُــٌ يــس ٣ايعــاًَني غــٛا ٤يف ايكطــا ايعــاّ أ ٚايكطــا اشبــاص،
ٚشيو بإعطا ٤ايعاٌَ َػؤٚيَٛ ١ٝقع ٘ٝضبسزٜ ٠عٗط فٗٝا إبساع٘ ٜٓٚتعـط َـٔ ٚضاٗ٥ـا
ْتا٥ذ٘ املطتبط ١بأزا.٘٥
الكشي الجاٌي  :املبادئ املتعمكة باملتعاومني:
ٜتطُٔ ٖصا ايكػِ أضبعَ ١بازئ أغاغ ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 )1صٓع ايكطاضات اغتٓازا عً ٢اسبكا٥ل ٚشيو بٛضع بطاَر َٓعُ ١يًتعطف عً ٢خضا٤
املتعاًَني :البس يإلزاض َٔ ٠ذبػني ططم َعطف ١أضا ٤ازبُٗٛض املػتًٗو ملٓتذاتٗا،
ٚذبسٜس َٖ ١٦ٝتدصص ١تعٌُ يف ٖصا اجملاٍ َٔ أدٌ ذبسٜس َػت ٣ٛاملطابك ١بني
خصا٥ص املٓتر ٚخصا٥ص ايطغبٚ ،١ذبسز َعٛقات األزاٚ ٤تكسّ ايتٛصٝات ايالظَ١
ملعازب ١شيو.
 )2االٖتُاّ خبسَ ١املتعاٌَ ايساخًْٚ : ٞطنع ٖٓا عً ٢املتعاًَني ايساخًٝني قبٌ
املتعاًَني اشباضدني َٚعطفَ ١عٛقات ايعٌُ اييت تٛادِٗٗ َٚعطفَ ١ؿانًِٗ
َٚػاعستِٗ عً ٢سًٗا ،ألٕ ايعُ ٌٝايساخً ٖٛ ٞأغاؽ األزا ٤اسبػٔ ايص ٟغٝشٍٛ
إىل ايعُ ٌٝاشباضدنيٚ ،تعٌُ خصا٥ص أزا ٤ايعُ ٌٝايساخً ٞعً ٢ذبسٜس َػت٣ٛ
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ضضا ايعُ ٌٝاشباضدٚ ٞزضد ١دصب٘ إىل املؤغػٚ .١تفطٌ اغتعُاٍ االغتبٝإ يف
َعطف ١شيو.
 )3ايتغص ١ٜايعهػ ١ٝاملعًَٛات املػرتدع ١أ ٚايصٛض :)٠إٕ نٌ عًُ ١ٝإضغاٍ
ملدطدات املٛضز إىل ايعُ ٌٝايساخً ٞأ ٚإىل ايعُ ٌٝاشباضد ٞتصشبٗا َعًَٛات
َتعًك ١خبصا٥ص املدطدات ،ثِ تطدع َعًَٛات َٔ ايعُ ٌٝإىل املٛضز ربرب
مبػت ٣ٛايطضا عٔ اشبصا٥ص ٚربرب مبػت ٣ٛاملطابكٚ ١ذبسز أغباب عسّ
املطابك ١أ ٚتػُ بتشسٜسٖا.
الكشي الجالح  :الكيدداض:
ٜٚطـــــِ ٖـــــصا ايكػـــــِ أضبعـــــَ ١بـــــازئ تتُجـــــٌ يف ذبسٜـــــس املتعـــــاًَني اسبكٝكـــــٝني،
ٚذبسٜـــــس املٛاصـــــفات املطًٛبـــــَ ١ـــــٔ املـــــٛضزٚ ،ٜٔذبسٜـــــس خطـــــٛات أزا ٤ايعًُٝـــــات،
ٚاختٝاض.
 )1ذبسٜس املتعاًَني اسبكٝكٝني عبس ايػالّ ، 2001،ص )38إٕ ذبسٜس املتعاًَني
عً ٢عب ٛزقٝل ٜعس أ ٍٚخط ٠ٛيف قٝاؽ دٛز ٠ايػًع أ ٚاشبسَات املكسَ ١زبٗ١
َعٚ .١ٓٝاهلسف َٔ شيو ٖ ٛايسق ١يف ذبسٜس خصا٥ص اسباد ١املًب ١ٝيًطغب ١عٓس
املػتًٗو ايٓٗا ٞ٥يًػًع ١أ ٚاشبسَ.١
 )2ذبسٜس املٛاصفات املطًٛب َٔ ١املٛضز :ٜٔباعتباض َسخٌ ايٓعِ ٜعس املٛضز عُٝال
ملٛضز غابل ،هلصا البس َٔ ذبسٜس خصا٥ص ايػًع ١أ ٚاشبسَ ١املطًٛب ١بسق١
َٚباؾطَ ٠ع املٛضز ،ألٕ خصا٥صٗا ْ َٔٚفؼ املسخٌ ٖ ٞاييت ذبسز خصا٥ص
ٚأزا ٤طبطدات ايٓعاّ.
 )3ذبسٜس خطٛات أزا ٤ايعًُٝات َٔ :أفطٌ األغايٝب اييت تٛصًت إيٗٝا األْعُـ١
بأْٛاعٗا ٖ ٛتكً ٌٝظَٔ إظباظ املعاَالت أ ٚايعًُٝات ٚشيو بتشسٜس نٌ ٚايعَٔ
املعٝاض ٟهلا ٚتهًفت ايعَٔ املػتغطم َٚا تطٝف٘ َٔ ايك ١ُٝاييت إىل َٓع١َٛ
ايعٌُ ،األَط ايص ٟميهّٓٗا َٔ ايتكً ٌٝاغتبعاز اهلسض يف املٛاضز بأْٛاعٗا املاي١ٝ
ٚايعًُٚ ١ٝاملازٚ ١ٜايبؿطٚ ١ٜاملعًَٛاتٚ ١ٝايعَٓ.١ٝ
 )4اختٝاض املكاٜٝؼَ :كاٜٝؼ ازبٛز ٠املتاس ١عسٜسٚ ٠صاسب ١زبُٝع اجملاالت ٚيهٌ
املػتٜٛات َع االختالفات املُهٓ ١ايٓادب ١عٔ خصا٥ص املكٝاؽ ٚخصا٥ص صباٍ
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ازبٛز ٠املطاز تطبٝل املكٝاؽ عًٚ ٘ٝب ١٦ٝايتطبٝل ْٚ،عطا يعسّ قسض ٠ايٓعاّ يف
تطبٝكٗا مجٝعا عً ٘ٝإٔ ؽبتاض األِٖ ٚاملهٝف َع ب٦ٝت٘.
رابعاً :ودا ن تطبيل إدارة اجلودة الشاومة كجكافة وسموك :
ٜٛدـــس عـــسَ ٠ـــساخٌ يتطبٝـــل إزاض ٠ازبـــٛز ٠ايؿـــاًَٚ ،١اختٝـــاض أســـسٖا ٜعٜـــس َـــٔ
فـــطص ايٓذـــاح بؿـــطط ايتـــعاّ املٓعُـــ ١أ ٚايٓعـــاّ بـــ٘ َٚطادعتـــ٘ ٚذبسٜجـــ٘ ٚتهٝفـــ٘
َع ايب ١٦ٝاييت ٜعٌُ بٗا ٚتطٜٛط َٔٚ ،ٙأِٖ املساخٌ ايؿا٥عْ ١صنط بعطٗا:
-

َسخٌ زميٓر ٜٚ )demingطنع ٖصا املسخٌ عً ٢ايتشً ٌٝاإلسصاَٚ ٞ٥عاٜري
قٝاؽ ازبٛزٚٚ ٠ضع هلا َ 14بس٤ا صبٛزا  07ٚعٓصطا امٝتا َٔٚ ،ايباسجني َٔ
ٜطاَ ٙسخال إلزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَٜ َٔ َِٗٓٚ ١طا ٙمنٛشدا هلا.

-

َسخٌ دٛضإ ٚ )JURANضع ثالخ َبازئ يًذٛز ٠ايؿاًَ 10ٚ ١خطٛات
يتشػٗٓٝا َٚجًح َعطٚفا بامس٘ ٜطنع عً ٢ازبٛاْب اإلزاضٚ ١ٜاييت سصطٖا يف
ايتدطٝط –املطاقب – ١ايتشػني.

-

َسخٌ نطٚغا  :)Crosbyقسَا َفَٗٛا دسٜسا ٜسع ٢اإلزاض ٠بسٕٚ
عٛٝبٚ،ازبٛز ٠عٓسَ ٙه َٔ ١ْٛايتشسٜس – ايتعً – ِٝايتٓفٝصٚٚ .ضع  14خط٠ٛ
يًتشػني املػتُط.

-

ػبس عسز خخط َٔ املساخٌ ٚ،عً ٢ايٓعاّ إٔ ؽبتاض َا ٜٓاغب٘.

الوبحث الرابع  :الفجىة بين ثقبفت الجىدة الشبهلت وتحسين أداء نظبم التعلين في
اليون
ططح ايباسح غؤاٍ ضٝ٥ػ ٞيف ٖص ٙايبشح ٖ : ٛملاشا إزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَــ ١؟
نُسخٌ يسضاغ ١زٚض تطبٝل ازبٛز ٠ايؿاًَ ١يف ذبػني َػت ٣ٛأزا ٤ايٓعاّ ايتعًُٞٝ
،فــازبٛز ٠ايؿـــاًَ ١أصـــبشت َطًـــب ًَــ يهـــٌ املؤغػـــات يف إطـــاض تطـــٜٛط املٓعَٛـــ١
االقتصاز ١ٜيًسخ ٍٛيف االقتصاز ايعامل ،ٞفالبس َٔ تطٜٛط دٛز ٠املٓتذات ٚاشبسَات َع
ربفٝ

ايتهـايٝف ٚنػـب ضضـا ٤ايعبـ ،ٕٛيتشكـل املٝـع ٠ايتٓافػـٚ ١ٝايبكـا ٤يف ايػـٛم

ٚ،نجري َٔ ايـس ٍٚيف إطـاض املٓعَٛـ ١ايتذاضٜـ ١ايعاملٝـ ١تؿـرتط َعـاٜري ضبـسز ٠يف ايػـًع
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ٚاشبــسَات يًػــُاح هلــا بــسخ ٍٛأغــٛاقٗا ٖٚ،ــَ ٛــا خًــل ايتٛدــ٘ عبــ ٛايطٜــازَ ٠ــٔ خــالٍ
َسخٌ ايتشػني املػتُط باغتدساّ ثكاف ١ازبٛز ٠ايؿاًَ. ١
أوالً :التعميي يف اليىين :
تكف اي ُٔٝبني أنجط ايـس ٍٚتـأخط يف دـٛز ٠ايتعًـٚ ِٝتطبٝـل ايٝـات ازبـٛزَٚ ٠بازٗ٥ـا
 ٖٞٚسػب تصٓٝف نجري َٔ املٓعُات ايسٚيٝـ ١التتـٛافط فٗٝـا أبػـط َعـاٜري ازبـٛز ٠يف
ايتعًــٚ ،ِٝقــس استًــت غــٓغافٛض ٣األٚىل ٚقطــط ايطابعــٚ ١األٚىل عطب ٝـام) ٚنؿــف َؤؾــط
ازبــٛز ٠ايتعًــ ِٝايعــامل ٞايصــازض عــٔ املٓتــس ٣االقتصــاز ٟايعــامل ٞيف َؤؾــط زافــٛؽ يًعــاّ
 ّ2016 - 2015يف  30غبتُرب املاض ٞعٔ تسْ ٞتطتٝب أغًـب ايـس ٍٚايعطبٝـ ١يف صبـاٍ
دــٛز ٠ايتعًــٚ ِٝقــس اعتــرب املؤؾــط ن ـالم َــٔ :يٝبٝــا ٚايػــٛزإ ٚغــٛضٜا ٚايعــطام ٚايــُٔٝ
ٚايصَٛاٍ ز ٍٚغري َصٓف٘ ألْٗا ز ٍٚالتتٛفط فٗٝا أبػط َعاٜري ازبٛز ٠يف ايتعًـٖٚ ِٝـصا
املؤؾط قـس ٜهـ ٕٛإدابـٚ ١افٝـ ١عًـ ٢نـٌ األغـ ١ً٦ايبشجٝـ ١ايـيت دبـ ٍٛيف شٖـٔ ايباسـح
ٚستــ ٢املكــابالت ايــيت متــت َــع نــجري َــٔ ايكٝــازات يف املؤغػــات ايتعًُٝٝــ ١يف ايــُٔٝ
ٜؤنس ٕٚأْ٘ ال تتـٛفط فعـال ابػـط املتطًبـات يتطبٝـع َعـاٜري ازبـٛز ٠يف نـٌ َؤغػـات
ايتعً ِٝمبدتًف اْٛاعٗا ٚأصٓافٗا فُا بايو بايتشػني املػتُط .
اَا بايٓػب ١يًتعً ِٝايعاي ٞفٝؿري أخط تصٓٝف يًعاّ  ّ2017ملؤغػQuacquarelli ١

ٚ Symondsاملعطٚفــ ١مبؤغػــ QS ١سٝــح ضتبــت ازباَعــات حبػــب دــٛز ٠ايتعًــ ِٝفٗٝــا
ٚتــأت 3 ٞداَعــات غــعٛز ١ٜيف ايرتتٝــب َ 393 ،283ٚ ،148ــٔ بــني  916داَعــ ١زخًــت
ايتصٓٝف ٚداَع ١قططٚ 393تأت ٞداَع ١ايكاٖط ٠يف ايرتتٝب ٚ 551داَع ١عني مشؼ يف
ايرتتٝب ٚ 600غاب ١نـجري َـٔ ازباَعـات ايعطبـ ٞعـٔ ايتصـٓٝف اَـا ازباَعـات ٚايتعًـِٝ
ايعــاي ٞيف ايــ ُٔٝفٝغٝــب َــٔ نــٌ ايتصــٓٝفات َطًكــا ٚمل ذبصــٌ أ ٟداَعــ ١ميٓٝــ ١عًــ٢
ازبـــــــــــــٛزٚ ٠مل تـــــــــــــسخٌ أٜـــــــــــــٔ َٓٗـــــــــــــا يف أ ٟتصـــــــــــــٓٝف َٓـــــــــــــص ْؿـــــــــــــأتٗا
) . (WWW.TOPUNIVERSITIES.COM/IN 2016
ٚيــ ٛضبطٓــا ايٛاقــع ايتعًُٝــ ٞيف ايــس ٍٚايعطبٝــ ١فريدــع يإلْفــام ايطــعٝف عًــ ٞايتعًــِٝ
ٚايبشح ايعًُ ٞفٗ ٛضعٝف دسا َكاضْ ١بايس ٍٚاألخطٜٚ ٣ؿري ايبٓـو ايـسٚي ٞبأْـ٘ يف اٍ
 40غــٓ ١املاضــ ١ٝخصصــت ايــس ٍٚايعطبٝــَ ١ــا ْػــبت٘ َ %5ــٔ أمجــاي ٞايٓــاتر احملًــَٚ ٞــا
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ْػبت٘ َ % 20ـٔ ايٓفكـات اسبهَٝٛـٖٚ ١ـ ٛأعًـَ ٢ـٔ ايـس ٍٚايٓاَٝـ ١األخـط ٣يهٓـٜ ١طـٌ
قً ٌٝايعبٝس، 2009 ، ٟص. )9
ثاٌيا :األهداف الزمبيشي املزجوة لمجودة الشاومة يف وٍظووة التعميي اليىٍية :
َٔ خالٍ املكابالت ٚقف ايباسح عً ٢صبُٛع َٔ ١املُاضغات ٚاحملسزات اييت ٜعتكس
ايعاًَ ٕٛيف املٓعَٛـ ١ايتعًُٝٝـ ١بأْٗـا نٝـإ ازبـٛز ٠ايؿـاًَ ١يف َؤغػـات ايتعًـٚ ِٝأْٗـا
ايٓٛا ٠االغاغ ١ٝيتطبٝكٗا : ٖٞٚ
 )1تأنٝسِٖ بإٔ ازبٛز ٠ايؿاًَ ١نجكاف ١يف ايٓعـاّ ايتعًُٝـ ٞضـعٝف ١دـسام ٚتهـاز إٔ
ته ٕٛغا٥ب. ١
 )2طــطسِٗ إٔ االَهاْٝــات ٚاملدصصــات اشباصــ ١يتطبٝــل ازبــٛز ٠ايؿــاًَ ١يف ايٓعــاّ
ايتعً ُٞٝؾشٝش ١دسام.
 )3أمجعــٛا عًــ ٢إٔ املؤغػــات ايتعًُٝٝــ ١أْؿــ٦ت ٚســسات َهًفــ ١بٛضــع َعــاٜري يًذــٛز٠
ٚتطبٝكٗا يهٓٗا تفتكط يًُتدصصني ٚاإلَهاْٝات ايالظَ ١يعًُٗا .
 )4إٔ تًو ايٛسسات تفتكط يًتٓ ٛيف ايتدصصات يًعاًَني فٗٝا فذًِٗ تطب. ٕٜٛٛ
 )5تأنٝسِٖ إٔ املٓاٖر ال تًا َتطًبات غطؽ ثكاف ١ازبٛزٚ ٠ازبٛز ٠ايؿاًَ. ١
 )6تأنٝسِٖ عً ٢ضداََ ١كا ١َٚايتغٝري زاخٌ ايٓعاّ ايتعً ُٞٝيتطبٝل ازبٛز. ٠
 )7إقــطاضِٖ بطــطٚض ٠قٝــاز ٠ايتغــٝري زاخــٌ املٓعَٛــ ١ايتعًُٝٝــٚ ١إٔ ازبــٛز ٠ايؿــاًَٖ ١ــٞ
االزا ٠ايٛسٝس ٠يتٓفٝص شيو ايتغٝري .
 )8إٔ تطبٝـل إزاض ٠ازبـٛز ٠ايؿـاًَ ١يف املؤغػـات ايتعًُٝٝـٜ ١ـؤز ٟإىل إسـساخ تغـٝريات
إػبابٝــ ١ميــؼ نــٌ ايٓعــاّ ايتعًُٝــٜٚ ٞــؤثط يف دــٛز ٠طبطداتٗــا َــا ٜــٓعهؼ عًــ٢
ذبػــني طــطم أزا ٤ايعُــٌ ٚايطقــ ٞباملٓتذــات ٚذبػــني اسبٝــا ٠ايعاَــ ١نُــا ؼبكــل
األٖساف ايتاي: ١ٝ
 ايػع ٞيًذٛز ٠قبٌ األضباحٜٚ ،تطًب شيو إدطا ٤تغٝري دٖٛط ٟيًُفاٖ ِٝايتكًٝس١ٜزبُٝع ايعاًَني يف املٓعُ ،١اما ٜكتط ٞإٔ تك ّٛاإلزاض ٠ايعًٝا مبا . ًٜٞ
 ذبسٜس أٖساف ازبٛز ٠ط ١ًٜٛاألَس نعٓصط أغاؽ يف اغرتاتٝذ ١ٝاملٓعُات. احملافع ١عً ٢ايسعِ املتٛاصٌ يًذٛزٚ ٠زعِ اغتُطاضٜتٗا . -احملافع ١عً ٢املٛاصفات ٚاملكاٜٝؼ.
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 زعِ ايػًٛى ايساعِ يتشػني ازبٛز ٠يف مجٝع ْؿاطات املٓعُ. ١ )9تطــٜٛط قــسضات ايعــاًَني َــٔ خــالٍ ايتعًــٚ ِٝايتــسضٜبٚ ،تفــٜٛ

املػــؤٚيٚ ١ٝايــسعِ

اإلػبـــاب ٞاملتٛاصـــٌ ،فايعالقـــ ١بـــني َؿـــاضن ١ايعـــاًَني ٚأْؿـــط ١تطـــٜٛط املـــٛاضز
ايبؿــطٚ ١ٜبــني األٖــساف اإلْتادٝــ ١يًُٓعُــ ١تعتــرب َباؾــط ٠يف إطــاض َــسخٌ إزاض٠
ازبٛز ٠ايؿاًَ ،١باعتباض إٔ َٛاقف ٚغًٛى ٚنفا ٠٤األفطاز ايعـاًَني ٖـ ٞاألغـاؽ
يف ضفع َػت ٣ٛازبٛزٚ ٠اإلْتاد.١ٝ
 )10بٓا ٤عالق ١ط ١ًٜٛاألَس َع ايعُ َٔ ،ٌٝخالٍ إؾطاى مجٝع ايٓؿـاطات املدتًفـ ١يف
املٓعُــ ١يبٓــا ٤عالقــات تكــ ّٛعًــ ٢أغــاؽ ازبــساضٚ ،٠ايجكــٚ ،١ايتعــاَ ٕٚــع املــٛضزٜٔ
ٚايعُال. ٤
 )11إطـــال ايعـــاًَني يف املٓعُـــ ١عًـــ ٢اسبكـــا٥ل ٚاملعًَٛـــات اإلسصـــاٚ ١ٝ٥ذبفٝـــعِٖ
الغتدساّ أزٚات ايكٝاؽ اإلسصا ١ٝ٥يطُإ فاعًَ ١ٝسخٌ إزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَ ١يف
ايهؿف عً ٢املؿـهالتٚ ،إٜصـاٍ املعًَٛـات عٓٗـا زبُٝـع ايعـاًَني يف املٓعُـ،١
باعتباض إٔ املعًَٛات اإلسصاٚ ١ٝ٥ايكٝاؽ ٖ ٞايًغ ١األغاغـ ١ٝاملػـتدسَ ١يف أْعُـ١
ازبٛز ٚ ٠اييت ػبب إٔ ٜفُٗٗا ازبُٝع املداليف ، ّ2007،ص.)49
 )12ايتشػـــني املػـــتُط  :اغـــتُطا عًُٝـــ ١ايتشػـــني ٚعـــسّ تٛقفٗـــا ملٛانبـــ ١املـــتغريات
ٚاملٓافػ.١
 )13خف

ايتهايٝف :إٕ ازبٛز ٠تتطًب عٌُ األؾٝا ٤ايصشٝش ١بايططٜكـ ١ايصـشٝش١

َــٔ أَ ٍٚــطٖٚ ٠ــصا ٜعــين تكًٝــٌ األؾــٝا ٤ايتايفــ ١أ ٚإعــاز ٠إظباظٖــا ٚبايتــاي ٞتكًٝــٌ
ايتهايٝف.
 )14تكً ٌٝايٛقت ايالظّ إلظباظ املُٗات يًعُ : ٌٝفهجري َٔ اإلدـطا٤ات ايـيت تٛضـع َـٔ
قبٌ املؤغػ ١إلظباظ اشبسَات يًعُ ٌٝتطنع عً ٢ايطقاب ١عً ٢األٖساف ٚايتأنـس
َٔ ذبكٝكٗا ٚبايتاي ٞتهٖ ٕٛص ٙاإلدطا٤ات طٚ ١ًٜٛداَس ٠يف نـجري َـٔ األسٝـإ
اما ٜؤثط غـًبٝام عًـ ٢ايعُٝـٌ ٚيـصيو فُـٔ أٖـساف إزاض ٠ازبـٛز ٠ايؿـاًَ ١ايطٝ٥ػـ١ٝ
تكً ٌٝايٛقت ايالظّ إلظباظ املُٗات يًعُ.ٌٝ
 )15ذبكٝل ازبٛزٚ :٠شيو بتطٜٛط املٓتذات ٚاشبسَات سػب ضغب ١ايعُال. ٤
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ثالج ًا  :اجملاالت العاوة لمتخشني يف وشتوو أدا الٍظاً التعميىي هي :
ٚتطبٝــــل ثكافــــ ١ازبــــٛز ٠ايؿــــاًَ ١غــــٛف ٜؿــــٌُ نــــٌ أدــــعا ٤ايٓعــــاّ يف ايب٦ٝــــ١
ايساخً: ٖٞٚ ١ٝ
 )1ططم ايعٌُ ٚأغايٝب اإلزاض ٠يًُؤغػات ايتعً.١ُٝٝ
 )2تٓع ِٝايعٌُ ٚاملٗاّ ٚاألْؿط. ١
 )3ايتكٓٝات املػتدسَٚ ١ايعًُٝات ٚاإلدطا٤ات .
 )4ثكاف ١املؤغػ. ١
 )5ب ١٦ٝايعٌُ .
ْ )6فػ ١ٝاألؾداص.
 )7أزا ٤األؾداص .
 )8صٛض ٠ايٓعاّ ايتعً. ُٞٝ
ٚايــــص ٟغــــٛف ٜــــؤز ٟإىل نــــجري َــــٔ ايتشػــــني يف أزا ٤ايٓعــــاّ ايتعًُٝــــ ٞيف ب٦ٝتــــ٘
ايساخً: ١ٝ
 )1ذبػني دٛز ٠طبطدات ايتعً. ِٝ
 )2ذبػني أزا ٤األفطاز .
 )3ذبػني َ ٍٛٝاملسضا ٤يًتشػني .
 )4تُٓٝت٘ املٛاضز املازٚ ١ٜاملاي١ٝ
 )5تؿذٝع االبتهاض
 )6ظٜاز ٠ايطب
 )7ظٜاز ٠ايٛال ٤يكطا ايتعً َٔ ِٝايعاًَني .
نُا غٛف ٜؤز ٟإىل ذبػني أزاٚ ٤صٛض ٠ايٓعاّ ايتعً ُٞٝيف ب٦ٝت٘ اشباضد: ١ٝ
 )1ذبػني َػت ٣ٛاملػؤٚي ١ٝاالدتُاع.١ٝ
 )2خسَ ١ايبٚ ١٦ٝاجملتُع .
 )3ذبػني ايٛضع ايتٓافػ ٞبني املؤغػات ايتعً. ١ُٝٝ
 )4ظٜاز ٠ايٛال ٤يًُٓعُ َٔ ١ايعُال. ٤
 )5ذبػني االتصاٍ ٚايتٛاصٌ بني ازبُٗٛض اشباضدٚ ٞازبُٗٛض ايساخً. ٞ
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 )6طبطدات شات دٛز ٠عاي. ١ٝ
رابعاً  :التخمين اجلزمبي لتطبيل إدارة اجلودة الشاومة يف الٍظاً التعميىي اليىين :
ػبــــب عٓــــس تٛدــــ٘ ايسٚيـــــ ١يتطبٝــــل إزاض ٠ازبــــٛز ٠عًـــــَ ٢ػــــت ٣ٛنــــٌ ايٓعـــــاّ
ايتعًُٝـــ ٞإٔ تػـــتدسّ َـــسخٌ ْعطٜـــ ١ايـــٓعِ يف ايتطبٝـــل َـــٔ خـــالٍ دبع٥ـــ ١ايٓعـــاّ
ايت عًُٝــــ ٞإىل أْعُــــ ١فطعٝــــٚ ١ذبػــــني نــــٌ ْعــــاّ عًــــ ٢ســــس ٙيٝتػــــٓ ٢االٖتُــــاّ
بهٌ أدعا ٤ايٓعاّ ايتعًٜٚ ُٞٝهَ ٕٛسخٌ ايتشػني بايتذع ١٥نايتاي: ٞ
 )1دٛز ٠اإلزاض ٠ايتعً ٖٛٚ :١ُٝٝاالٖتُاّ بهٌ دع َٔ ٤أدعا ٤اإلزاضٚ ٠زعِ ايعٌُ
ازبُاعٚ ٞإؾطاى ايعاًَني  ٚمته ٚ ِٗٓٝتفٜٛ

ايػًطات  ٚاملػؤٚيٝات  ٚايتسضٜب

يإلزاض ٠ايتعًٚ ١ُٝٝتٛض ٝاإلدطا٤ات اشباص ١بايتشػني املػتُط  ٚاييت تعترب َٔ
ايطنا٥ع األغاغ ١ٝاييت ٜبٓ ٢عًٗٝا ْعاّ إزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَ.١
 )2دٛز ٠األغتاش :تسضٜب املعًُني ٚضفع َػتٛاِٖ يف صباٍ ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝخاص١
تسضٜبِٗ عً ٢تٛظٝف ايططم ٚايٛغا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاسبسٜج ١يف ايتسضٜؼ  ٚاييت تطنع
عً ٢ايتعًِ ايصات ٚ ٞايتعا ْٞٚباالعتُاز عً ٢ايٛغا ٌ٥ايتهٓٛيٛد َٔ ١ٝأدٌ
ايتشػني  ٚايتطٜٛط يف ربصص٘ يطفع نفاٜت٘ ايعًُ ٚ ١ٝايتعً. ١ُٝٝ
 )3دٛز ٠ايتًُٝص :سٝح إ ايطالب البس إٔ تتٛفط ف ِٗٝؾطٚط ازبٛز َٔ ٠سٝح ايكسض٠
عً ٢ايتعًِ  ٚايتك ِٜٛايصات ٚ ٞاَتالى املٗاضات ايططٚض ١ٜاييت تػاعس ٙعً ٢ارباش
ايكطاضات  ٚسٌ املؿهالت  ٚاالغتُطاض يف ايتعًِ َس ٣اسبٝاٚ ٠ايكسض ٠عً ٢ايفِٗ ٚ
ايتشً ٌٝايتك ِٜٛيًُعًَٛات اييت تكسّ ي٘  ٚتطبٝكاتٗا ايعًُ. ١ٝ
 )4دٛز ٠املٓٗر ايسضاغ :ٞبإٔ ٜه ٕٛاملٓٗر ايسضاغ ٞاملطبل يف املؤغػات ايتعً١ُٝٝ
ٜتالَ ّ٤ع َفاٖ ِٝإزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَٜٚ ١تٓاغب َع قسض ٠اغتٝعاب ايتًُٝص ٚ ٚانب
ايتغريات اييت أٚدسٖا ايتطٛض ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٜ ٚ ٞػاِٖ يف إنػاب ايتًُٝص
َٗاضات ايبشح ٚاإلبسا ٜٚطتبط بٛاقع٘  ٚبجكاف ١صبتُع٘ ٜ ٚػاِٖ يف تهٜٔٛ
ؾدصٝت٘ املتهاًَ.١
 )5دٛز ٠املٓار ايتعً :ُٞٝبإٔ ٜه ٕٛاملٓار ايتعًَ ُٞٝال ِ٥يتطبٝل إزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَ١
َٔ خالٍ تتٛفط املباْ ٞاملٓاغبٚ ١املػاسات ايرتفٚ ١ٝٗٝاسبس َٔ االنتعاظ يف
األقػاّ ٚايفصٚ ٍٛدعٌ أعساز ايطالب َجايٚ ١ٝفل املتطًبات ٚتٛفري املعسات
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ٚايتذٗٝعات َٚعاٌَ اسباغٛب ٚاإلْرتْت ٚفكا يًُطًٛب ٚٚضع ْعاّ ٚاض يًشٛافع
ٚاملهافآت ٜؿذع عً ٢إتكإ ايعٌُ  ٚذبػني األزاٚ ٤االٖتُاّ بايٓؿاطات ايطٜاض١ٝ
ٚايرتف ١ٝٗٝيف املؤغػات ايتعًٚ ١ُٝٝاييت تػاعس ايطالب عً ٢دبسٜس ْؿاطِٗ ٚؾشص
ُُِٖٗ  ٚطاقاِٖ ٚايتٛاصٌ بصفَ ١ػتُطَ ٠ع أٚيٝا ٤األَٛض يتشػني ذبصٌٝ
ايطالب َٔ خالٍ املتابع. ١
الخبتوت :
بعــس زضاغــ ١ايباســح هلــصا املٛضــَ ٛــٔ ٚدٗــْ ١عــط تهًُــٗا ٚدٗــات ْعــط أخــط٣
ٚدبٛزٖا ،تٛصٌ ايباسح إىل ايٓتا٥ر ايتاي: ١ٝ
ٚ )1دٛز فذ ٠ٛنبري ٠بني ثكاف ١ازبٛز ٠ايؿاًَٚ ١ايتطبٝل يتًو ايجكافْ ١عطا يغٝابٗا يف
َٓع ١َٛايتعً ِٝفٗ ٞضباٚالت يف اإلزاض ٠ايعًٝا ٚال تطق ٢بإٔ ته ٕٛثكاف. ١
 )2إٔ ْعاّ ايتعً ِٝيف اي ُٔٝال ٜطبل أَ َٔ ٟبازئ ازبٛزٚ ٠غٝاب إزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَ١
غٝابام نًٝام .
 )3غٝاب أَ َٔ ٜٔؤغػات ايتعً َٔ ١ُٝٝايتصٓٝفات ايعاملٚ ١ٝاإلقً.١ُٝٝ
 )4ظٜاز ٠عسز طبطدات ايتعً ِٝيف طبتًف املطاسٌ إال إٔ دٛز ٠طبطدات ايتعً ِٝيٝػت
دٝسٚ ٠ال ذبكل ابػط َتطًبات غٛم ايعٌُ .
 )5أْ٘ ٜٓكص تطبٝل ازبٛز ٠ايؿاًَ ١إَهاْٝات نبري ٠دسا ٚتأغٝؼ ثكاف ١ايتهاٌَ
بني ازباْب ايٓعط ٚ ٟتطبٝكات٘ ايعًُ. ١ٝ
 )6أصب ْعاّ ايتعً ِٝيف اي ُٔٝعادعا عٔ ايكٝاّ بأزٚاض ٙاملأَٛي ١خاص ١يف ظٌ
االضططابات ايػٝاغ ١ٝاملتتاي ١ٝاييت تؿٗسٖا ايػاس ١اي. ١ُٝٓٝ
 )7إٔ ازبٛز ٠ايؿاًَ ٖٞ ١أزا ٠فاعًٚ ١تطبٝكٗا غٛف ٜؤز ٟإىل ذبػني َػت ٣ٛأزا ٤أٟ
ْعاّ ٜتبٓاٖا نجكافٚ ١فل املعاٜري اييت تتٓاغب ٚطبٝع ١ايٓعاّ ايتعً ُٞٝايُٝين .
 )8ضطٚض ٠تٛفط صبُٛع َٔ ١ايؿطٚط اييت تعترب ايطنٝع ٠األغاغ ١ٝيٓذاح إزاض٠
ازبٛز ٠ايؿاًَٚ ١اييت بتٛفطٖا غٛف ٜتشػٔ َػت ٣ٛأزا ٤ايٓعاّ ايتعً ُٞٝبؿهٌ
ؼبكل االغتغالٍ األَجٌ يًُٛاضز ايبؿطٚ ٟذبكٝل املٝع ٠ايتٓافػٖٚ " ١ٝص ٙايؿطٚط
ٖ: ٞ

للعلىم اإلنسبنيت واالجتوبعيت

205

العذد ( )16الوجلذ ( )17أكتىبر-ديسوبر2017م

ISSN : 2410-1818

الفجوة بين ثقافة الجودة الشاملة و تحسين أداء النظام التعليمى يف الجمهورية

| د .عبده نعمان الشريف

اليمنية

 ايسخ ٍٛإىل ٖصا املفَٗ َٔ ّٛسخٌ ايٓعِٚ،اِٖ عًُ ١ٝف ٖٞ ٘ٝتفهٝو ايٓعاّايتعً ُٞٝإىل َفطزات٘ ايطٝ٥ػ ١ٝثِ تطنٝب٘ باغتعُاٍ خاص ١ٝايتُاٜع اييت تعٗط
خصا٥ص ايٓعاّ ازبعٚ ٞ٥ايفٛاصٌ اييت تفصً٘ عٔ غريٚ،ٙايتشٛالت اييت
ذبسخ يف خصا٥ص٘.
 ذبسٜس َػت ٣ٛاملػؤٚيٝات َٛٚاقعٗا ٚفرتاتٗا. تبين َفَٗٛ ّٛضز – عَُٛ – ٌٝضز يف ايفهط اإلزاض ٟيًٓعاّ ايتعً. ُٞٝ ايتعاّ اإلزاض ٠ايعًٝا يًتعً ِٝيف اي ُٔٝبكٝاز ٠ايتغٝري ٚايتطٜٛط ٚتبين ثكاف ١ازبٛز٠ايؿاًَ.١
 تٛفري املٓار ايتعً ُٞٝاملٓاغب يف ايب َٔ ١٦ٝأدٌ ذبػني دٛز ٠ايتعًٚ ِٝطبطدات٘ . ْؿط ثكاف ١ازبٛز ٠ايؿاًَٚ ١تبٓٗٝا غًٛنا ٚقس ٠ٚقٝاز.١ٜ َصاسب ١ثكاف ١ازبٛز ٠مبٛاثٝل خسَ ١ايعُ،ٌٝسٝح تؤنس فٗٝا عًْٝ ٢تٗا يفتكسَ ِٜػت ٣ٛضام َٔ األزا.٤
 مش ٍٛازبٛز ٠يهٌ أدعا ٤ايٓعاّ ايتعًٚ ُٞٝاغتُطاض ١ٜايتشػني ٚتطٜٛطَعاٜريٖا .
النتيجت العبهت للذراستٚ :دٛز فذ ٠ٛنبري ٠بني ثكافــ ١ازبـٛز ٠ايؿاَـــًـــــ ١أثـطت عًـ٢
فهــط ايتشػــني يف أزا ٤ايٓعـــــــاّ ايتعًُٝــ ٞيف ايــٚ، ُٔٝإٔ ايٓعــاّ ايتعًُٝــ ٞايــُٝين غــري
قازض عً ٢دباٚظ تًو ايفذَ ٠ٛا مل تتٛفط نـٌ ؾـطٚط تطبٝـل ازبـٛز ٠ايؿـاًَ ١يتشػـني
أزاٚ ٘٥طبطدات٘ .
ايتٛصٝات اييت ٜطاٖا ايباسح أغاغ ١ٝػبًُٗا يف َا :ًٜٞ
َٔ خالٍ ايبشح ٚاالغتٓتادات ٜٛص ٞايباسح بايتاي: ٞ
 )1تٛفري اإلَهاْٝات املازٚ ١ٜاملايٚ ١ٝضفع َٝعاْ ١ٝايتعًٚ ِٝإعطاٗ٥ا األٚي.١ٜٛ
 )2يتشكـل ازبـٛز ٠ايتعًُٝٝـ ١املٓؿـٛزٜٓ ٠بغـ ٞتعٜٚـس املؤغػـات ايتعًُٝٝـ ١مبـسضا ٤شٟٚ
َػت ٣ٛتعً ُٞٝعاي ٚ ٞميتًه ٕٛاملٗاضات اإلزاض ٚ ١ٜايرتب ١ٜٛايططٚض ١ٜإلزاضتٗا
 )3تأٖ ٌٝاألغاتص ٠عًُٝا  ٚتطبٜٛا يٝكَٛٛا بٛادبِٗ عً ٢أنٌُ ٚد٘.
 )4خًـل االغـتعساز ايٓفػـ ٞيـس ٣ايطـالب يًسضاغـ ١يٝتُهٓـٛا َـٔ اغـتٝعاب زقـا٥ل
املعطف. ١
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 )5إعـاز ٠ايٓعـط يف املٓــاٖر ايسضاغـ ٞيتٓاغـب قــسضات ايطـالب ٚربًــل اإلبـسا فــِٗٝ
ٚتٛانب ايتطٛضات ايعًُ ٚ ١ٝايتهٓٛيٛد. ١ٝ
)6

إعاز ٠ايٓعط يف مجٝع اإلصالسات املتبع ١يتشػني ايتعًٚ ِٝتطٜٛط ٚ ٙضـطٚض ٠تـبين
َفاٖ ِٝإزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَ:١

 )7خًـل ايب٦ٝـ ١املٓاغـب ٚ ١املػـاعس ٠عًـ ٢ايتعًـ ِٝازبٝـس  ٚايفعـاٍ زاخـٌ املؤغػـات
ايتعً. ١ُٝٝ
 )8إٔ تبسأ عًُ ١ٝايتطٜٛط اإلزاض َٔ ٟاملػت ٣ٛايهً ٞإىل املػت ٣ٛازبع.ٞ٥
 )9إٔ تبسأ عًُ ١ٝايتطٜٛط َٔ ايب ١٦ٝاشباضد ١ٝيًٓعاّ ايتعً ُٞٝإىل ايب ١٦ٝايساخً ١ٝي٘.
 )10إٔ تبسأ عًُ ١ٝايتطٜٛط َٔ األعً ٢إىل األغفٌ يف َػتٜٛات ايتشهِ.
 )11إٔ تبسأ عًُ ١ٝقٝاؽ ضضا ايعُ َٔ ٌٝايب ١٦ٝايساخً ١ٝإىل ايب ١٦ٝاشباضد.١ٝ
 )12إٔ ٜعتُس قٝاؽ األزا َٔ ٤ايعُ ٌٝإىل املٛضز ٚايص ٖٛ ٟبسٚض ٙعُٝال ملٛضز غابل.
 )13ضطٚض ٠إؾطاى مجٝع ايعاًَني بايٓعاّ ايتعً ُٞٝيف عًُ ١ٝدبٜٛـس األزاٚ ٤يف سـسٚز
َػــؤٚي ١ٝنــٌ ٚاســـس َٛٚقــع ٖـــص ٙاملػــؤٚيٚ، ١ٝيهــٔ يف إطـــاض َؿــط ٚازبـــٛز٠
ايؿاًَ ،١تكٛز ٙإزاض ٠تبٓت٘ قٓاعٚ ١غًٛنا.
 )14ػبب تطتٝب ايعا٥س َٔ ايٓتا٥ر سػب َػاُٖ ١نٌ فطز يف ٖص ٙايٓتا٥ر ٚبٓـا ٤عًـ٢
أزٚات قٝــاؽ ٚتــطد ٝعازيــ ١تؿــعط ايعاَــٌ يف ايٓعــاّ بايعــسٍ  ٚاألَــٔ ايــٛظٝفٞ
ٚاملًه.١ٝ
 )15إٔ تبسأ َعازبٖ ١ـص ٙايعـاٖط ٠بتـبين ايسٚيـ ١هلـا نجكافـٚ ١غـًٛى ،فتعٝـس ٖٓسغـ١
أزٚاضٖا ٚب٦ٝتٗا ٖٓٚسغٚ ١ظا٥ف َؤغػاتٗا.
 )16إٔ تٓؿــط ايسٚيــ ١ثكافــ ١ازبــٛز ٠يف اجملتُــع ستــ ٢تؤًٖــ٘ يكبــ ٍٛايتغــٝري ٚايتطــٜٛط،
ٚبايتاي ٞتؤٌٖ َؤغػاتٗا ٚتؤٌٖ املؤغػات االقتصازٚ ،١ٜتأٌٖ االقتصاز.
 )17ضطٚض ٠تٛفط ايؿطٚط اييت تعترب ايطنٝـع ٠األغاغـ ١ٝيٓذـاح إزاض ٠ازبـٛز ٠ايؿـاًَ١
نطؤ ١َُٗ ١ٜيف ذبػني َػت ٣ٛأزا ٤ايٓعاّ ايتعً. ُٞٝ
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الوراجع :
 )1ايرتتــــٛض ٟضبُــــس عــــٛ

،أغــــازٜط عطفــــات دطؼبــــات ،إزاض ٠ازبــــٛز ٠ايؿــــاًَ ١يف

َؤغػات ايتعً ،ِٝعُإ ،زاض املػري. 2006 ٠
 )2اسبػــــني ضبُــــس أبــــسَ، ٟٜٛكسَــــ ١يف إزاض ٠اإلْتــــاز ٚايعًُٝــــات ،األضزٕ ،عُــــإ،
زاضاملٓاٖر. 2007،

 )3ايػــًُ ٢عًــ. ٞإزاض ٠ازبــٛز ٠ايؿــاًََٚ ١تطًبــات ايتأٖــٌ يإلٜــع، 9000ٚزاض غطٜــب،
بسَ ٕٚهإ طبع.1995،
 )4ايؿُطاْ ٞساَس ضبُس عًَ )2008 ٞعاٜري َكرتس ١يًذٛز ٠ايتعً ١ُٝٝيف ضَ ٤ٛعاٜري
ازبٛز ٠يف َساضؽ ايتعً ِٝايجاْ ٟٛيف املًُه ،١ضغاي ١زنتٛضا ،ٙداَع ١أّ ايكط. ٣
 )5ايؿــ ُٞٝغــعٝس ضبُــس ،ازبــٛز ٠ايؿــاًَ ١يف ثكافــَ ١ــسٜط ٟؾــطنات قطــا األعُــاٍ
ايعاّ ،زضاغَٓ ١ؿٛض ،٠د.2000 ١ًٜٝٛ
 )6ايصـــــــــــــشٔ ضبُـــــــــــــس فطٜـــــــــــــس ،قـــــــــــــطا٤ات يف إزاض ٠ايتػـــــــــــــٜٛل ،ايـــــــــــــساض
ازباَع،١ٝاإلغهٓسض.1996،١ٜ
 )7ايصــطاٜط ٠خايــس ارــس ،يًٝــ ٢ايعػــاف  )2008إزاض ٠ازبــٛز ٠ايؿــاًَ ١يف َؤغػــات
ايتعً ِٝايعاي ٞبني ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝل ،اجملً ١ايعطب ١ٝيطُإ ازبـٛز ٠ايتعًـ ِٝازبـاَعٞ
ايعسز  ،6األضزٕ ،داَع ١عُإ.
 )8ايطا ٞ٥رٝس عبس ايغين ،ازبٛز ٠ايؿاًَ ،١عُإَ ،ؤغػ ١ايٛضام.ّ2003،
 )9ايعبٝــس ٟغــٝالٕ  ،)2009ضــُإ دــٛز ٠طبطدــات ايتعًـ ِٝايعــاي ٞيف إطــاض سادــات
اجملتُــع ٚ ،ضقــ ١عُــٌ يًُــؤمتط ايجــاْ ٞعؿــط يًــٛظضا ٤املػــٛ٦يني عــٔ ايتعًــ ِٝايعــايٞ
ٚايبشح ايعًُ ٞيف ايٛطٔ ايعطب :ٞبريٚت 10- 6زٜػُرب .2012
 )10ايعـسٚاْ ٞخايـس َطٗـط  )2013ازبـٛز ٠ايؿـاًَ ١يف ايتعًـَ ِٝكـسّ إلزاض ٠ازبـٛز٠
ٚاالعتُاز بٛظاض ٠ايرتبٚ ١ٝايتعًٚ ،ِٝضق ١عًُ ،١ٝصٓعا.٤
 )11ايعــسٜين عبــس ايغــين ضبُــس عبــسَ )2010 ، ٙعــاٜري اعتُــاز ٚضــُإ دــٛز ٠ايتعًــِٝ
ازبــاَع ٞيف ازبُٗٛضٜــ ١ايُٝٓٝــ ١يف ضـ ٤ٛبعـ

ايتذــاضب ايرتبٜٛــ ١املعاصــط ،ضغــاي١

َادػتري  ،داَع ١أغٛٝطَ ،صط.
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 )12املدـــاليف عبـــس ايٛاغـــع ،زٚض ازبـــٛز ٠ايؿـــاًَ ١يف اإلصـــالح اإلزاض ٟيف ازبُٗٛضٜـــ١
اي، ١ُٝٓٝضغاي ١زنتٛضا، ٙغري َٓؿٛض، ٠داَع ١زَؿل ،غٛضٜا ، ّ2007،ص.49
 )13اهلــــــــازَ ٟػــــــــًِ عًــــــــ ٞعبــــــــس ،ذبًٝــــــــٌ  ٚتصــــــــُ ِٝاملٓعُــــــــات ،ايــــــــساض
ازباَع،١ٝاإلغهٓسض.2002،١ٜ
 )14بػتٓطفًٝس زاٍ ،ايطقاب ١عً ٢ازبٛز، ٠تطمج : ١غطٚض عً ٞإبطاٖ ِٝغـطٚض،املهتب١
األنازمي، ١ٝايكاٖط، ٠ايطبع ١ايعطب ١ٝاألٚىل.1995،
 )15ضقــاز صــًٝش٘  )2014تطبٝــل ْعــاّ ضــُإ ازبــٛز ٠يف َؤغػــات ايتعًــ ِٝايعــايٞ
ازبعا٥طٜـــ :١خفاقـــ٘ َٚعٛقاتـــ٘ زضاغـــَٝ ١ساْٝـــ ١مبؤغػـــات ايتعًـــ ِٝايعـــاي ٞيًؿـــطم
ازبعا٥ط ،ٟضغاي ١زنتٛضا ،ٙداَع ١غطٝف.
 )16عبــسايطرٔ ضبُ ـس أرــس ،إزاض ٠ازبــٛز ٠ايؿــاًَ ١بــني ايكطــا ايعــاّ ٚاشبــاص،
ايٓؿط ٠ايفصً ،١ٝزبَٓ ،ٞؿٛضات نً ١ٝاإليٝهرت ١ْٝٚيًذٛز ٠ايؿاًَ.2016 ،١
 )17عبس ايػالّ اب ٛقشف ،إزاض ٠ازبٛز ٠ايؿاًَٚ ١االٜع : 9000 ٚزي ٌٝعًَُ ،ٞهتبـ١
داَع ١ايعقاظٜلَ ،صط. 2001،
 )18عًـــٛإ قاغـــِ ْـــاٜف ،إزاض ٠ازبـــٛز ٠ايؿـــاًََٚ ١تطًبـــات االٜـــع،2000/9001 ٚزاض
ايجكاف ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع. 2005،
 )19فـــطز ٖٜٛـــس ٟضبُـــس  )2012تصـــٛض َكـــرتح يتطبٝـــل إزاض ٠ازبـــٛز ٠ايؿـــاًَ ١يف
َؤغػات ايتعً ِٝايعاي ،ٞايًٝا ،داَع ١ايبٝطا. ٤قازٜ ٠عٜس ٚ )2012اقـع تطبٝـل
إزاض ٠ازبـٛز ٠ايؿـاًَ ١يف َؤغػـات ايتعًـ ِٝازبعا٥طٜـ ،١ضغـايَ ١ادػـتري ،داَعـ١
ازبعا٥ط .
 )20نػــاب عًــ ،ٞأغــتاش بـــ  ،TEAM INTERNATIONALضباضــطًَ ٠كــا ٠يف
املعٗس ايٛطين يًتذاض ٠ب ّٛٝاالثٓني ايتذاض،ٟبٔ عهٓ.ّ1999/1998 ،ٕٛ
 )21ضبُـــس عبــــس ايًطٝـــف َصــــً َ )ّ2014ـــس ٣تطبٝــــل إزاض ٠ازبـــٛز ٠ايؿــــاًَ ١يف
َؤغػات ايتعً ِٝايعاي ٞاي ،ُٔٝاجملً ١ايعطب ١ٝيطُإ دٛز ٠ايتعً ِٝازباَع ٞايعـسز
،16األضزٕ ،داَع ١عُإ.
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َ )22صــطف ٢أرــس غــٝس ،األْصــاض ٟضبُــس َصــًش،)2002 ٞاملفــاٖ ِٝاألغاغــ١ٝ
إلزاض ٠ازبــٛز ٠ايؿــاًَ ،١بطْــاَر إزاض ٠ازبــٛز ٠ايؿــاًَ ،١املطنــع ايعطبــ ٞيًتعًــٚ ِٝ
ايتُٓ ،١ٝقطط ،ايسٚس.١
23) Association française de normalisation (afnor), Norme française
(vocabulaire), Paris, 1er tirage, Septembre1987.
24) YADOROR Davier, « Reussir sa start-up, Après le start-up
mania » ed- Dunod, Paris, 2001.
25) (WWW.TOPUNIVERSITIES.COM/IN 2016 ).
26) http://blogs.worldbank.org/arabvoices/ar/raising-the-quality-ofeducation-in-yemen2016.
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