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   :ملخص
 لھندسة جودة تأھیل أعضاء ھیئة التدریس من أجل ً، نقترح نموذجا في ھذا البحث العلمي

التمكین في ممارسة العملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة وتطویرھا في كلیات االقتصاد والعلوم 
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ي بالمملكة العربیة السعودیة والجمھوریة االقتصاد والعلوم اإلداریة في مؤسسات التعلیم العال
جتماعي واالقتصادي لھندسة اإلدارة لصاحبھ النموذج المقترح مبني على النموذج اال.  التونسیة

المنطلق األساسي لھذا البحث ھو أن تأھیل .  Henri Savallسور الفرنسي ھنري سفال یفوالبر
بالمنتجات التعلیمیة وتطویرھا في كلیات وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من العملیات المرتبطة 

، یحتاج إلى ھندسة  االقتصاد والعلوم اإلداریة وبقیة االختصاصات في مختلف مؤسسات التعلیم العالي
تحدید المدخالت والمخرجات وتحویل المدخالت إلى مخرجات لھندسة (مبنیة على منطق إدارة العملیات 

، التي توفر مدخالت أساسیة  والمنطلقة من عملیة التشخیص) جودة التأھیل والتمكین من أجل التطویر
ذ  ى تنفی لعملیة تصمیم المشروع في ھندسة جودة التأھیل والتمكین والتطویر ومنھا نتحول إل

  . المشروع لننھي بعملیة التقییم لنتائج تنفیذ المشروع

یات األفراد  بجودة وتمیز سلوكواإلداري مرتبط النجاح في تطبیق ھذا الفكر الھندسي 
والجماعات من أعضاء ھیئة التدریس ومختلف األطراف الفاعلة في مؤسسات التعلیم العالي والتفاعالت 

عتبار التحدیات الالنموذج المقترح یأخذ بعین ا.  بین ھذه السلوكیات والھیاكل داخل تلك المؤسسات
ة للمنظمات من أجل ھندسة والفرص في البیئة الخارجیة ونقاط القوة والضعف في البیئة الداخلی

اعي  استراتیجیة وتكتیكیة وتشغیلیة ل الرب ق من التحلی ، مبنیة على تخطیط استراتیجي منطل
(SWOT Analysis)  .  

 ، التدریسسنوضح من خالل مرحلة التشخیص في ھندسة جودة التأھیل والتمكین ألعضاء ھیئة 
 التعلیمیة والمتعلقةجل تطویر المنتجات  أالتدریس منات التي یمكن أن تعیق أعضاء ھیئة بالصعو

،  ، إدارة الوقت تصال والتنسیق والتشاورال، ا ، تنظیم العمل ظروف العمل: بالمحاور التالیة
 أیضا في اقتراح المشروع حیث خدمھاھذه المحاور سنست.  التدریب المندمج والتنفیذ اإلستراتیجي

المخططات االستراتیجیة :  ستخدام األدوات التالیةسنقدم حلوال استراتیجیة وتكتیكیة وتشغیلیة با
ادة ونظم المعلومات والتكتیكیة والتشغیلیة دریب  ، جداول القی اءات وإدارة الت ، شبكات الكف
  ،، وعقود النشاطات الخاضعة لمفاوضات دوریة ، شبكة التحلیل الذاتي للوقت والمعرفة والمھارات

  .  سنقدم خصائص التنفیذ والتقییمأیضا من خالل العناصر المذكورة سابقا

أسئلة البحث :  یحتوي الجزء األول على تكون ھذا البحث العلمي من ثالثة أجزاءی       
على في الجزء الثاني نجد اإلطار المفاھیمي الذي بني . وفرضیاتھ وأھدافھ وأھمیتھ ومنھجیتھ 

ا في تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة  ھذا البحث حیث نقدم خصائص ھندسة الجودة وكیفیة مساھمتھأساسھ
أما الجزء الثالث فقد خصص .  التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة

عتمدنا في الجانب التطبیقي للنموذج على واصل إلیھا من خالل ھذا البحث م التوللنتائج التي ت
اخ الج ) Fakhfakh, 2012( النتائج التطبیقیة لبحوث علمیة  للفخف ) Maalej, 2003(والمع

ُحیث طبق النموذج اإلجتماعي واالقتصادي لھندسة اإلدارة في إحدى مؤسسات التعلیم العالي بالجمھوریة 
 الزكري ؛ ٢٠١٥،  الزكري والمرابط( كما اعتمدنا على النتائج التطبقیة لدراسات .التونسیة

دات المساندة في إحدى الجامعات حیث طبقت ھندسة الجودة على إحدى العما) ٢٠١٤والمرابط، 
، وقد إقتصرت الدراسة على تطبیق واحدة من مراحل النموذج وھي  بالمملكة العربیة السعودیة

 سنة في تقدیم منتجات ١٨أكثر من  في ھذا الجانب على تجربتنا منذ أیضا اعتمدنا.  التشخیص
ام علمیة في العلوم اإلداریة ألقس...)   حسب مناھج فرنسیة وكندیة ومصریة وأردنیة (تعلیمیة

 بكلیات ومؤسسات تعلیم عالي في المملكة العربیة السعودیة والجمھوریة التونسیة ومملكة البحرین
.  

   :الكلمات المفتاحیة 
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، تطویر  ، منھج العملیات ، ھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس ھندسة الجودة
  . ، مؤسسات التعلیم العالي یة في العلوم اإلداریة، األقسام العلم المنتجات التعلیمیة

Abstract:  
In this research, we propose a model for the quality 

engineering of rehabilitation of faculty members in order to empower 
the practice of processes related to educational products and their 
development in the faculties of Economics and Administrative 
Sciences in higher education institutions in Saudi Arabia and Tunisia. 
The proposed model is based on the social and economic model for 
the engineering of management from the French author Professor 
Henri Savall. The basic premise of this research is that rehabilitation 
and empowerment of faculty members, are processes related to 
educational products and their development in the faculties of 
Economics and Administrative Sciences and other disciplines in the 
various institutions of higher education, needs to be based on the logic 
of Processes Management Engineering (identifying inputs and outputs 
and the transformation of inputs into outputs for  quality engineering 
of rehabilitation and empowerment for development) emanating from 
the diagnostic process, which provide an essential inputs to the design 
process of the project (of quality engineering, of the rehabilitation, 
empowerment and development), and  thein turn to the 
implementation of the project to finish the evaluation process, of the 
results of project implementation. 

Success in the application of this thought of management 
engineering is linked to the quality and excellence of the behaviors of 
individuals and groups from faculty members and various 
stakeholders in higher education institutions and the interactions 
between these behaviors and structures inside these institutions. The 
proposed model takes into consideration the Threats and Opportunities 
in the external environment and the Strengths and Weaknesses of the 
internal environment of the organizations, for a (strategic, tactical and  
operational) engineering built on the basis of strategic planning, 
proceeding from the Quaternary analysis (SWOT Analysis). 

We will show through the diagnostic phase in the quality 
engineering of rehabilitation and empowerment of faculty members, 
difficulties that could hinder the faculty members to develop 
educational products. These difficulties are related to the following 
axes: Working conditions, Work organization, Communication - 
Coordination - Concertation, Time management, Integrated training 
and Strategic implementation. These themes also will be used in the 
project proposal, where we will give (strategic, tactical and 
operational) solutions by using the following tools: strategic, tactical 
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and operational plans, Dashboard and the information systems, Grids 
of competencies and management of training, knowledge and skills, 
Grids self-analysis time, and Activity Contracts Periodically 
Negotiable. Also through the elements mentioned above we will 
provide implementation and evaluation properties. 

This research consists of three parts. The first part contains: 
the research questions, hypotheses, objectives, importance, 
methodology and general presentation of the proposed model. In the 
second part, we find the terminological and conceptual framework, 
based on which we built this research where we present the 
characteristics of quality engineering and how it contribute to the 
rehabilitation and empowerment of faculty members toward the 
development of processes related to educational product. The third 
part has been dedicated to the findings of this scientific research, 
where we will describe with a detailed manner, the model of quality 
engineering of rehabilitation  and empowerment of faculty members 
toward the development of processes related to educational product in 
the faculties of Economics and Administrative Sciences in higher 
education institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Tunisia, 
where we based in the practical side of our model on the practical 
results of scientific research of Fakhfakh (Fakhfakh, 2012) and Maalej 
(Maalej, 2003) where was applied the socio economic model of 
engineering management in one of the higher education institutions in 
Tunisia. We also based on studies (Zakari and Mrabet, 2015; Zakari 
and Mrabet, 2014) where they applied quality engineering into one 
Deanships at a Saudi Arabia university, the study was limited to the 
application of one stage which is the diagnosis. We have relied in this 
aspect, on our experience since more than 18 years in the presentation 
of educational products (through curriculum from France, Canada, 
Egypt, Jordan ...) to scientific departments in the administrative 
sciences in faculties and higher education institutions in the Kingdom 
of Saudi Arabia, Tunisia and the Kingdom of Bahrain. 
Keywords:  
Quality engineering, Quality engineering of rehabilitation and 
empowerment of faculty members, Process approach, Development of 
educational products, Scientific departments in the Management 
Sciences, Institutions of Higher Education. 

  
  

  : د ـتمھی
ى المراجع  ى الرجوع إل ة، إل یوجھنا البحث في مواضیع متعلقة بالمنتجات التعلیمی
العلمیة لتقدیم تعریفات علمیة لمفھوم المنتجات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة 
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ومن منطلق المنھج العلمي في البحث . كلیات االقتصاد والعلوم اإلداریةة لبحثنا في عامة وبالنسب
االت واألبحاث فالذي من مبادئھ التعری  بالمفاھیم والمصطلحات الرئیسیة، بدأنا بدراسة المق

من ھنا الحظنا تباین في التعریفات المتعلقة بالمنتجات التعلیمیة في مؤسسات . العلمیة المنشورة 
تعلیم العالي وفي بعض األبحاث نجد قلة دقة في تقدیم تعریف علمي واضح لمفھوم المنتجات ال

ي  ثال ف ة ، فم ائي، (التعلیمی ادي والط سویقي ) ١٩٢، ص ٢٠٠٧العب زیج الت دیما للم د تق ًنج
یوضح ) ٤٤- ٤٢، ص ٢٠٠٤الموسوي، (، حسب Educational marketing mixالتعلیمي 

ة ره التالی تج : عناص ة(المن ة التعلیمی رویج ) الخدم ي والت ع التعلیم ي والتوزی سعر التعلیم وال
، نفھم أن مؤسسات التعلیم )الخدمة التعلیمیة(للمنتج ) ٢٠٠٤(ففي توضیح الموسوي . التعلیمي

العالي تتعامل مع أفكار وخدمات أصعب في التعامل من السلع المادیة الملموسة وبالتالي یحتاج 
ود خاصة ودقیقة ونجد مثاال في الجامعات وھو التعلیم الذي یعتبر من التسویق التعلیمي إلى جھ

، ھو المنتج أو السلعة المقدمة من دون أرباح الذي تقدمھ الجامعة )٢٠٠٤(وجھة نظر الموسوي 
الشباع حاجة أو تلبیة طلب أو حل مشكلة عمیل ولكن الجامعة أكثر من مجرد تعلیم فھي أیضا بیئة 

ة اجتماعیة ومع ذلك یم ات المماثل كن للجامعة أن تمیز منتجاتھا التعلیمیة عن منتجات الجامع
ّتقدیم مصطلحي منتج وسلعة بھذه الطریقة غیر دقیق وال یمكن من التعامل . لتجذب الھدف السوقي

العلمي الصحیح مع مفھوم المنتجات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة وكلیات 
الشمیمري (یقدم ). أین سنقوم بتطبیق نموذج بحثنا المقترح( بصفة خاصة داریةاالقتصاد والعلوم اإل

المنتج كأول عناصر المزیج التسویقي ویمكن تعریفھ بأنھ كل ما یمكن ) ٣٢٣، ص ٢٠١٤وآخرون، 
فقد یكون سلعة : بیعھ أو أي شيء یقدم للسوق بغرض االقتناء أو االستخدام، ویأخذ المنتج عدة أشكال

وھي المنتجات غیر الملموسة (أو خدمة ) نتجات الملموسة التي لھا خصائص مادیة محددةوھي الم(
إلى مجموعتین ) سلع وخدمات(ویمكن تقسیم المنتجات ). والتي تحقق منفعة مباشرة للمستھلك
والمنتجات ) التي یشتریھا المستھلك النھائي بغرض استخدامھا(أساسیتین وھما المنتجات االستھالكیة 

  . )نتاج سلع وخدمات أخرىشتري الصناعي بغرض استخدامھا في إالتي یشتریھا الم(اعیة الصن

ھذا التوضیح العلمي لمصطلح المنتج والذي یتماشى مع مبادئ اإلدارة التي تدرس في 
، یدفعنا في تصمیم بحثنا الذي یھدف إلى االقتصاد والعلوم اإلداریةالمستویات األولى في كلیات 

عملیة ھندسة الجودة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات االستفادة من 
، إلى التفكیر وإعادة التفكیر بالمنتجات التعلیمیة في كلیات االقتصاد والعلوم اإلداریةالمرتبطة 

بما أن المنتج یمكن أن یكون سلعة أو خدمة . في التعریفات المقدمة لمفھوم المنتجات التعلیمة
عملیات : اء علیھ فإن دراسة العملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة یمكن تقسیمھا إلى نوعینفبن

ومن ھنا یطرح التساؤل بخصوص استعمال مصطلح سلعة . السلع التعلیمیة وعملیات الخدمات التعلیمیة
تعلیم إلى توجیھ ھذه منظومة ال ... شارات ودالالتإفي منظومة التعلیم العالي، ألیس في ھذا 

  ؟  ... العالي بمداخل اقتصادیة وتجاریة وتسویقیة ومشاریع األعمال

  : تتكون الدراسة من األجزاء اآلتیة
لھندسة الجودة وتأھیل وتمكین أعضاء التصمیم العلمي والمنھجي للنموذج المقترح :  الجزء األول

ي كلیات االقتصاد والعلوم بالمنتجات التعلیمیة فھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة 
 ).وأھدافھا وأھمیتھا ومنھجیتھا ونبذة مختصر عن النموذج المقترحوفرضیاتھا اسئلتھا (اإلداریة 
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لھندسة الجودة وتأھیل وتمكین  اإلطار المفاھیمي واإلصطالحي للنموذج المقترح :ى الجزء الثان
تجات التعلیمیة في كلیات االقتصاد بالمنأعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة 

  والعلوم اإلداریة 
ین میة لالستفادة من النموذج المقترح ل النتائج الع: الجزء الثالث ل وتمك لھندسة الجودة وتأھی

بالمنتجات التعلیمیة في كلیات االقتصاد أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة 
  ..والعلوم اإلداریة 

لھندسة الجودة وتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من لعلمي والمنھجي للنموذج المقترح التصمیم ا
 .بالمنتجات التعلیمیة في كلیات االقتصاد والعلوم اإلداریة أجل تطویر العملیات المرتبطة 

   : وفرضیاتھامشكلة الدراسة وأسئلتھا
ى تحرص العدید من مؤسسات التعلیم العالي، على الرفع من أدا  ئھا والحصول عل

شكالیات إللوصول للجودة والتمیز إال أنھا تشكوا من ) البرامجیة والمؤسسیة(اإلعتمادات األكادیمیة 
یة ( سیة وسیاس ة ونف ة وإجتماعی ة وثقافی ة وتكنولوجی شغیلیة ومعرفی ة وت إستراتیجیة وتكتیكی

 الزكري والمرابط، ؛ ٢٠١٥الزكري والمرابط، ( تعرقل جھودھا للتحسین المستمر...)  وإقتصادیة
شكالیات اخترنا في بحثنا معالجة مشكلة صعوبة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة إلمن ھذه ا.  )٢٠١٤

وم التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة  بالمنتجات التعلیمیة في كلیات االقتصاد والعل
  . اإلداریة

ن تقدیم فكر ھندسي إداري  إلى فكر إداري شامل، یمكن مالتخلص من ھذه المشكلة یحتاج
بالمنتجات التعلیمیة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة شامل 

وكاالت، وكلیات، وعمادات، (في كلیات االقتصاد والعلوم اإلداریة في وحداتھا التنظیمیة المختلفة 
مبنیة على ... طرق وتقنیات وآلیات وأدوات، من خالل منھجیات و)ومراكز، وإدارات، وأقسام أكادیمیة

فكر علمي لھ أسس نظریة سلیمة وتطبیقات تؤدي إلى نتائج استراتیجیة وتكتیكیة وتشغیلیة متمیزة 
على المستوى الفردي والجماعي، انطالقا من مبادئ وقیم نابعة من البیئة الثقافیة تنعكس في الرؤى 

تعتمد على نقاط القوة ... یجیات والمخططات والعملیاتوالرساالت والسیاسات واألھداف واإلسترات
التحلیل ( من التھدیدات مؤسسة التعلیم العاليوتحول نقاط الضعف إلى قوة وتغتنم الفرص وتحمي 

،  بمنطق لوجستي یصمم وینفذ وتابع جودة وتمیز المدخالت (SWOT Analysis)الرباعي 
  .والمخرجات وتحویل المدخالت إلى مخرجات

  : الدراسة عن األسئلة التالیةتجیب 
ھندسة الجودة وتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل ما ھي الخصائص األساسیة لنموذج  - ١

  ؟ اإلداریةبالمنتجات التعلیمیة في كلیات االقتصاد والعلوم تطویر العملیات المرتبطة 

البیئیة في مؤسسات التعلیم  كیف ننجح في تطبیق النموذج باألخذ بعین اإلعتبار المتغیرات -٢
  ؟ اإلداریةكلیات االقتصاد والعلوم  بصفة عامة والعالي

كلیات االقتصاد والعلوم اإلداریة مستعدة لتطبیق  بصفة عامة و ھل إن مؤسسات التعلیم العالي-٣
 ؟ ھذا النموذج

  ؟ ھذا النموذجما ھي النتائج التي تنتظرھا كلیات االقتصاد والعلوم اإلداریة من وراء تطبیق  -٤

  : وبناء علیھ تكون فرضیاتھا على النحو التالي
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ھندسة الجودة وتأھیل تطبیق منھج العملیات من الخصائص األساسیة التي تمكن من تطبیق نموذج  - ١
 بالمنتجات التعلیمیة فيوتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة 

كلیات االقتصاد والعلوم اإلداریة بواسطة العملیات و ةمؤسسات التعلیم العالي بصفة عام
  . التشخیص والمشروع وتنفیذ المشروع والتقویم: الفرعیة

ھندسة الجودة وتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر النجاح في تطبیق نموذج  -٢
الي بصفة عبالمنتجات التعلیمیة فيالعملیات المرتبطة  یم الع ة مؤسسات التعل ات و ام كلی

داخلي  ي ال وة (االقتصاد والعلوم اإلداریة مرتبط بصفة كبیرة بجودة التحلیل البیئ اط الق نق
  . )التھدیدات والفرص(والخارجي ) والضعف

داریة من عملیة ھندسة الجودة في التدریب یجعلھا على إلتمكین كلیات االقتصاد والعلوم ا -٣
یل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر ھندسة الجودة وتأھ نموذج استعداد لتطبیق

  . بالمنتجات التعلیمیةالعملیات المرتبطة 
ھندسة الجودة وتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات تطبیق نموذج  -٤

ةبالمنتجات التعلیمیة فيالمرتبطة  ات االقتصاد و  مؤسسات التعلیم العالي بصفة عام كلی
مستویات جیدة ومتمیز ألعضاء داریة سیمكن من الحصول على مخرجات متعددة، من أھمھا والعلوم اإل

 (كادیمیة ألعتمادات اال الحصول على امن مؤسسات التعلیم العالي ھیئة التدریس لتمكین
ة لوالرقي بمستوى )  البرامجیة والمؤسسیة ى المنتجات التعلیمی ى أعل ذه المؤسسات إل ھ

 . ا وعالمیامحلیا ووطنیالمستویات 
   :ةــأھداف الدراس

یمكن من االستفادة من عملیة ھندسة الجودة لتأھیل  إلى تقدیم نموذج البحثھدف ی 
في مؤسسات بالمنتجات التعلیمیة وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة 

  . ة خاصةة بصففي كلیات االقتصاد والعلوم اإلداریالتعلیم العالي بصفة عامة و

   :ةــأھمیة الدراس
  :  تنبع أھمیة ھذه الدراسة من مجموعة من المبررات یمكن تقدیمھا كما یلي

أھمیة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس لتحقیق الجودة والتمیز لیس فقط بخصوص المنتجات  :ً أوال
ة وم اإلداریفي كلیات االقتصاد والعلالتعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة و

ّأداء جید ومتمیز، یمكن من رفع بصفة خاصة، ولكن أیضا في المساھمة الفعالة في تحقیق 
  .  ھذه المؤسساتالتحدیات البیئیة التي تواجھ 

من خالل تفاعالت بین مجموعة من الھیاكل للبحث ) النظریة والتطبیقیة(المساھمة العلمیة  :ً نیاثا
، حیث أنھ لم نجد بحوثا اث النظریة مع األبحاث التطبیقیة نتائج األبحإدماجوالسلوكیات و

منشورة بخصوص إدماج الفكر الھندسي واإلداري لتطویر المنتجات التعلیمیة في مؤسسات 
ام  ة ق ة بالمنتجات التعلیم شورة المتعلق التعلیم العالي، فقد الحظنا أن أكثر األبحاث المن

بناء علیھ فإن ادماج منطق ھندسة الجودة و. بھا باحثون متخصصون في العلوم التربویة
ددة  وث المتع ال البح ي مج ا ف راء علمی ل اث ة یمث ات التعلیمی ویر المنتج شاملة لتط ال

كما إن . التخصصات التي تھدف إلى تطویر المنتجات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي
) ودة الشاملة والتمیزالذي یعتبر من المبادئ األساسیة إلدارة الج(تطبیق منھج العملیات 

یمكن أن یساھم في تطبیق المنطق اللوجستي أو اإلدارة اللوجستیة من أجل تحقیق الجودة 
وذج . والتمیز في تطویر العملیات والمنتجات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي النم

ملیات الذي نقترحھ لھندسة الجودة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر الع
في كلیات االقتصاد في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة وبالمنتجات التعلیمیة المرتبطة 
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في كلیات االقتصاد والعلوم في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة وبالمنتجات التعلیمیة 
،  ًحسب علمنا ال یوجد حالیا في مؤسسات التعلیم العالي في المملكةة بصفة خاصة، اإلداری

ومن بین أدوات ھندسة الجودة التي استخدمناھا لھذا الغرض شبكة .  والوطن العربي
لكفاءات التي من خاللھا یمكن أن نعرف بطریقة عملیة وتشغیلیة خارطة الكفاءات الحالیة ا

لدى أعضاء ھیئة التدریس في الجامعة والكلیة واألقسام العلمیة ومن ثم إعداد خطط تدریبیة 
استراتیجیة وتكتیكیة وتشغیلیة لتطویر كفاءات أعضاء ھیئة التدریس من خالل نقل خبراتھم 

 وفي حالة عدم تواجد بعض الخبرات داخلیا یمكن نقل خبرات من أعضاء ھیئة تدریس بین بعضھم
من جامعات وكلیات وأقسام علمیة خارجیة وطنیة ودولیا إن سمحت اإلمكانات، لتطویر 

  .العملیات والمنتجات التعلیمیة

ي العملیات یقدم البحث منھجا یدمج بطریقة علمیة وعملیة المنطق الھندسي واإلداري ف :ً ثالثا
والمنتجات التعلیمة یسھل على مختلف األطراف الفاعلة في المنظومة التعلیمیة في مؤسسات 
التعلیم العالي، تحدید المدخالت البیئیة للعمل والتي تكون الزمة لتطویر كفاءات أعضاء 

فال یخفى على الكثیر من ھذه األطراف الفاعلة أھمیة ھذا . ھیئة التدریس ونقل الخبرات
لعنصر ألن الكثیر من األفكار والمشاریع والمبادرات التطویریة المتمیزة نظریا، لم ترى ا

ومن األسباب التي تفسر .  النور عملیا وتشغیلیا بسبب عدم تواجد ھذه المدخالت البیئیة
مقاومة التغییر لألفكار والمشاریع التطویریة للعملیات والمنتجات التعلیمیة في مؤسسات 

الي ھو تجاھل المدخالت البیئیة على المستوى الفكري التطویري ثم االستغراب من التعلیم الع
حیان نجد المیل إلى النھج التسلطي الترھیبي في بعض ألعدم التطبیق العملي وفي بعض ا

المؤسسات لتنفیذ األفكار التطویریة لتحویل األبصار عن العجز عن توفیر المدخالت البیئیة 
 إنھ ال یمكن تشغیل السیارة التي تعمل بالوقود بوضع الماء في خزان وفي ھذه الحالة نقول

  .الوقود

   :ةـحدود الدراس
لھندسة الجودة من أجل تأھیل وتمكین ً في الجانب النظري لھذه الدراسة نقترح نموذجا 
في مؤسسات التعلیم بالمنتجات التعلیمیة أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة 

 مبني على النموذج اإلجتماعي ة بصفة خاصةفي كلیات االقتصاد والعلوم اإلداریلعالي بصفة عامة وا
إعتمدنا في . Henri Savallواالقتصادي لھندسة اإلدارة لصاحبھ البرفسور الفرنسي ھنري سفال 

اخ ات الفخف ة لدراس ائج التطبیقی ى النت وذج عل ي للنم ب التطبیق ) Fakhfakh, 2012( الجان
ُحیث طبق النموذج اإلجتماعي واالقتصادي لھندسة اإلدارة في إحدى ) Maalej, 2003(معالج وال

الزكري (ألبحاث مؤسسات التعلیم العالي بالجمھوریة التونسیة كما اعتمدنا على النتائج التطبقیة 
حیث طبقت ھندسة الجودة على إحدى العمادات ) ٢٠١٤ الزكري والمرابط، ؛ ٢٠١٥والمرابط، 

اندة في إحدى الجامعات بالمملكة العربیة السعودیة، وقد إقتصرت الدراسة على تطبیق واحدة المس
وفي الجانب التطبیقي ركزنا على شبكات الكفاءات وبرامج التدریب . من مراحل النموذج وھي التشخیص

 ت دوریة التحلیل الذاتي للوقت، وعقود النشاطات الخاضعة لمفاوضااتشبكولم نطبق جداول القیادة و
.  

  :مصطلحات الدراسة
  .  فإن المصطلحات التالیة لھا مفاھیم محددة،  في ھذه الدراسةحیثما وردت

التشخیص والمشروع والتنفیذ والتقویم ولما :  ھي عملیة تتكون من أربعة مراحل: ھندسة الجودة
حقة وھي تعمل على تنتھي آخر مرحلة نبدأ من جدید ھذه العملیة لھندسة جودة جدیدة في الفترة الال
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حقة وھي تعمل على أساس وجود مدخالت جیدة ومخرجات وتحویل المدخالت إلى مخرجات جیدة ومتمیزة الال
  .ترضي وتسعد العمالء

 ھي عملیة تطبیق منھج ھندسة الجودة من : ھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس
م بالتمكین الالزم الذي أجل تطویر كفاءات أعضاء ھیئة التدریس لتأھیلھم للقیام بما ھو مطلوب منھ

   .یضمن التحسین المستمر في عملیات تطویر المنتجات التعلیمیة
 ھو المنھج الذي یعتمد على منطق المدخالت والمخرجات وتحویل المدخالت إلى : منھج العملیات

  .مخرجات بطریقة متناسقة ومنسجمة بین مختلف العملیات لتكوین نظام متكامل من العملیات

ذ : نتجات التعلیمیةتطویر الم ي تصمیم وتنفی  ھي العملیة التي تمكن من التحسین المستمر ف
منھج العملیات، والنشاطات، والمھام، عن طریق (وتقویم المدخالت التعلیمیة والمخرجات وتحویل 

، والتقنیات، واآللیات، واألدوات، والسلوكیات، والھیاكل، النظام، والطرقواإلجراءات، ومنھج 
وث والتكنول شارات، والبح دریب، واالست ا، والت ة(وجی ة والمیدانی ة )النظری ، وإدارة المعرف

 ...)والتعلیم، وعملیة التربیة، وفرق عمل وقیادة المشروع، واالجتماعات الدوریة ومحاضر الجلسات
  المدخالت إلى مخرجات تعلیمیة 

ة الموج: األقسام العلمیة في العلوم اإلداریة ات االقتصاد  ھي الوحدات التنظیمی ي كلی ودة ف
  .والعلوم اإلداریة المكلفة بإدارة البرامج المتعلقة بالعلوم اإلداریة

 التعلیم فوق  ھي المؤسسات التعلیمیة التي تقدم برامج وشھادات في: مؤسسات التعلیم العالي
  .الثانوي ویشمل الجامعات والكلیات والمعاھد والمراكز العلیا

   :ومصادر بیاناتھامنھجیة الدراسة وأدواتھا 
وتحقیق أھدافھا، والتحقق من صحة فرضیاتھا  بحث المنھج المستخدم لإلجابة على أسئلة ال

 والمدخل المعتمد وھو المدخل المركب الذي یجمع بین .بحوث التدخل ذات األبعاد التحویلیةھو منھج 
 ھیئة التدریس من أجل  حیث سنصف النموذج المقترح تأھیل وتمكین أعضاء. اإلستنباط واإلستقراء

تطویر العملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة العالي والنموذج االقتصادي واإلجتماعي لھندسة 
كیفیة تطبیق وتحلیل الدراسة استخدمت ھذا المنھج لوصف . اإلدارة الذي بني علیھ النموذج المقترح

وتحلل لعربیة السعودیة، وتصف النموذج على إحدى مؤسسات التعلیم العالي في تونس والمملكة ا
ّبطریقة عملیة مبسطة النتائج التشغیلیة لتطبیق النموذج المقترح في ھذه المؤسسات ات . َّ البیان

عمید، (والمعلومات المیدانیة تم جمعھا من خالل الموظفین فیھا على كافة المستویات االداریة 
  .مع الوثائقوعن طریق المالحظات وج) ووكالء، ومدراء وحدات، وموظفین

  ) ١ (ل ـشك
 موقع منھج بحوث التدخل ذات األبعاد التحویلیة بین المداخل والمناھج
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   :َعینة الدراسة
إحدى مؤسسات التعلیم ّالعینة التي تم إختیارھا لتطبیق النموذج المقترح، متكونة من  

تصاد والعلوم اإلداریة وإحدى كلیات االقجامعة صفاقس بالجمھوریة التونسیة وإحدى في  العالي
وقد شملت . العمادات المساندة الخاصة بالجودة في احدى الجامعات بالمملكة العربیة السعودیة

 وبعض )عمید، ووكالء، ومدراء إدارات، وموظفین(العینة مجموعة من العاملین في الوحدات التنظیمیة 
   .أعضاء ھیئة التدریس

   :أسالیب تحلیل البیانات
لیل البیانات التي تم جمعھا عن طریق المقابالت في الجانب التطبیقي، بطریقة تم تح 

، المصمم من طرف المعھد اإلجتماعي SAGESEیدویة حیث ال یوجد نسخة معربة من برنامج 
 Institut de Socio-Economie des Entreprises etواالقتصادي للشركات والمنظمات 

des Organisations (ISEOR)رة لتحلی ة الخبی ابالت بمنطق األنظم ات المق ك . ل بیان تل
ائق  ة(البیانات تم إثراؤھا ببیانات جمعت من المالحظات والوث ة واإللكترونی المتاحة ) الورقی

مقابالت ومالحظات (ھذا اإلدماج لمختلف أنواع البیانات . والموجودة في مختلف الوحدات التنظیمیة
دق للنتائج التشغیلیة لتطبیق نموذج تأھیل وتمكین أعضاء ، مكننا من الحصول على وصف أ)ووثائق

  .  ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة

دریس من أجل  ة الت ین أعضاء ھیئ ل وتمك وذج ھندسة الجودة لتأھی صر لنم وصف مخت
  تطویر العملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة 

ودة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات یتكون نموذج ھندسة الج
  : المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة، من أربعة مراحل تمثل العملیات األساسیة في النموذج

مرحلة التشخیص في ھندسة جودة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات  - 
  . المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة

مرحلة المشروع في ھندسة جودة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات  - 
  . المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة

مرحلة التنفیذ في ھندسة جودة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات  -
  .المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة

جودة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات مرحلة التقویم في ھندسة  -
  .المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة

النموذج المقترح لھندسة جودة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر 
الي یم الع ة والعملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة في مؤسسات التعل ات  بصفة عام ي كلی ف

، مبني على فكرة أساسیة وھي إدماج منطق ھندسة الجودة في  ة بصفة خاصةوالعلوم اإلداریاالقتصاد 
. س وأیضا تطویر العملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمیةتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریعملیة 

تصاد في كلیات االقھذا اإلدماج یتطلب أن تكون الثقافة التنظیمیة في مؤسسات التعلیم بصفة عامة و
النموذج في مؤسسة فال یمكن تطبیق .  تتالءم مع ثقافة الجودة الشاملةة بصفة خاصة،والعلوم اإلداری

إلى ثقافة تنظیمیة ترفض بصفة قطعیة الجودة بمبادئھا اراتھا علیم عالي ترجع في ممارساتھا وقرت
دنى من ألر الحد اوبالتالي، ال بد من تواف. وقیمھا ونظمھا، حتى وإن كان رفضھا ھذا غیر معلن

ا،  ي إدارتھ الي ف یم الع ا مؤسسة التعل مبادئ وقیم الجودة في الثقافة التنظیمیة التي ترجع إلیھ
  .  مما یسمح بتطبیق ھذا النموذج
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لقد بحثنا في األدبیات عن تعریف لھندسة الجودة فوجدنا أن علماء من أماكن مختلفة في 
، أن ھندسة الجودة ھي علم Taguchi)(رى تاجوشى فمثال ی. العالم حاولوا تعریف ھذا المفھوم

متعدد التخصصات، یھتم لیس فقط بإنتاج منتجات مرضیة للعمالء ولكن أیضا بالحد من الخسارة الكلیة 
؛ وبالتالي تدمج ھندسة الجودة بین التصمیم الھندسي، )تكلفة التصنیع باإلضافة إلى فقدان الجودة(

  . (Sung & Jiju, 2008, p. 4)واالقتصاد واإلحصاء وھندسة العملیات ما بعد البیع، 

 Lyth, 2005, P)، بناء على ما ورد في )٢٠١٤الزكري والمرابط، (ولقد توصل 
، والملف الصحفي (Noguera, 2002)، و)Savall & Zardet, 1995(،  و(330- 329
ام  ى أی نظم François Perrouxلملتق ي ( الم دقا) م١٢/٢/٢٠٠٨ف ة أص ل جمعی ن قب ء م

François Perrouxو ،(Le Moigne, 1991)و ،(Bouyoud, 2010) إلى أن ھندسة ،
إعداد ، و تشخیص الجودة الجودة یمكن تعریفھا بأنھا عملیة متكونة من أربعة عملیات فرعیة وھي

وحسب النموذج اإلجتماعي  .مشروع الجودة، وتنفیذ مشروع الجودة، وتقییم تنفیذ مشروع الجودة
ھندسة اإلستراتیجیة إلدارة األعمال، یمكن تعریف ھندسة الجودة، بأنھا عملیة متكونة واالقتصادي لل

  :من أربعة عملیات فرعیة وھي
  . تشخیص الجودة حسب المنھج اإلجتماعي واالقتصادي للھندسة اإلستراتیجیة إلدارة األعمال -١

  .یجیة إلدارة األعمالمشروع الجودة حسب المنھج اإلجتماعي واالقتصادي للھندسة اإلسترات -٢

  .تنفیذ المشروع الجودة حسب المنھج اإلجتماعي واالقتصادي للھندسة اإلستراتیجیة إلدارة األعمال - ٣

تقییم درجة تنفیذ المشروع الجودة حسب المنھج اإلجتماعي واالقتصادي للھندسة اإلستراتیجیة  -٤
 (ISEOR, 2013)  . إلدارة األعمال

حسب المنھج اإلجتماعي واالقتصادي للھندسة  ( ھندسة الجودة  بناء علیھ فإن استخدام
في تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات )  اإلستراتیجیة إلدارة األعمال

المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة یمكننا من الحصول على ھندسة جودة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة 
ةالتدریس من أجل تطویر العملی ا ،  ات المرتبطة بالمنتجات التعلیمی ا بأنھ ي یمكن تعریفھ الت

  :  كونة من أربعة عملیات فرعیة وھيعملیة م
 مرحلة التشخیص في ھندسة جودة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات - 

  . المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة
ین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات  مرحلة المشروع في ھندسة جودة لتأھیل وتمك- 

  . المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة
 مرحلة التنفیذ في ھندسة جودة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات -

  . المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة
 أجل تطویر العملیات  مرحلة التقویم في ھندسة جودة لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من-

  . المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة
نموذجنا المقترح لھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر 
العملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة حسب المنھج اإلجتماعي واالقتصادي، قابل للتطویر باعتماد 

ةإداریة ومعلوماتیة وثق: مناھج ھندسیة أخرى ة وبیئی ة وتكنولوجی نھج .... افی ا الم د اخترن وق
عمال في ألجتماعي واالقتصادي بناء على النجاحات التي حققتھا الھندسة اإلستراتیجیة إلدارة االا

داء في الشركات والمنظمات في فرنسا وعالمیا وقد أكدنا ذلك في أبحاث األالتطویر اإلداري وتحسین 
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ة الفي فرنسا وعالمیا وقد أكدنا ذلك في أبحاث قمنا بھا في ة العربی الزكري (سعودیة  المملك
رابط،  رابط، ؛ ٢٠١٥والم ري والم سیة و) ٢٠١٤ الزك ة التون  ,Mrabet) الجمھوری

1995a&b)،  ٢٠١١؛ المرابط ٢٠١٠المرابط، (وأیضا في .(  
منطلق النموذج المقترح لھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر 

 فكر إداري شامل مبني على المبادئ والقیم اإلسالمیة العملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة، ھو
ات المؤسسة  ة (السمحة وتأخذ بعین اإلعتبار جمیع مكون ة واإلداری ة والمالی شریة والمادی الب

االقتصادیة واالجتماعیة (وتفاعالتھا مع بعضھا ومع جمیع مكونات البیئة الخارجیة ...) والتكنولوجیة
ذا الفكر اإلداري، فكر ھندسي شامل ...). والثقافیة والسیاسیة والطبیعیة ل لینبثق من ھ تأھی

وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة یمثل اإلطار 
التشخیص والمشروع والتنفیذ (المفاھیمي واإلصطالحي لتطبیق النموذج بواسطة عملیة ھندسة الجودة 

یم (عملیة الھندسیة مرتبط بصفة اساسیة بجودة المدخالت نجاح ھذه ال). والتقویم ادئ والق المب
والمنھجیات والطرق والتقنیات  SWOT Analysis األخالقیة اإلسالمیة والتحلیل البیئي الرباعي

...) واألدوات والموارد والرؤى والرساالت والسیاسات واألھداف واإلستراتیجیات والخطط والعملیات
مادیة والمعرفیة والبشریة والمالیة والتكنولوجیة الالموارد (دخالت بواسطة وجودة معالجة الم

تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات (لتحقیق جودة المخرجات ...) واإلجراءات
یمكننا ) ١(الجدول رقم  .) جیدة ومتمیزة التي نعمل على أن تكونالمرتبطة بالمنتجات التعلیمیة

  .  بصفة موجزة ھذا التمشيیمتقدمن 

   )١( جـدول 
  تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس ل  اإلداري والتدریبيتطبیق المنطق الھندسي

  من أجل تطویر العملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمیة
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  )  ٢ (ل ـشك

س من أجل تطویر عضاء ھیئة التدریألتمكین ال و الشاملتأھیلالنموذج ھندسة جودة 
  ة في مؤسسات التعلیم العاليالعملیات المرتبطة بالمنتجات التعلیمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ین أعضاء اإلطار المفاھیمي واإلصطالحي للنموذج المقترح  لھندسة الجودة وتأھیل وتمك
ات االقتھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة  صاد بالمنتجات التعلیمیة في كلی

  والعلوم اإلداریة
  :ى ھندسة الجودة التعلیمة الشاملة في مؤسسات التعلیم العال

   :الجودة الشاملة في التعلیم العالي
: یقف وراء االھتمام المتزاید بتطبیق الجودة الشاملة في الجامعات عدة مبررات منھا

ووسیلة للتطور االجتماعي ًأنھا قوة إنسانیة عالیة الجودة، وإطارا للتدریب على البحث العلمي، 
  . )١٨٤، ٢٠٠٤القیسي، (واالقتصادي 

 من ًال مقبوًا، من أجل ضمان وجود مستو عتمادالوقد صممت معظم الدول أنظمة للجودة وا
من أمثلة ھذه األنظمة، نظام ضمان . الجودة المؤسساتیة واألكادیمیة في مؤسسات التعلیم العالي

ربیة السعودیة، وھو نظام متوافق مع األنظمة العالمیة، الذي الجودة واالعتماد في المملكة الع
ي  أنشئ لدعم التحسین المستمر للجودة، ولالعتراف العلني بالبرامج والمؤسسات التعلیمیة الت

والھدف ھو ضمان توفر المعاییر العالمیة الجیدة في كل مؤسسات . تستوفي معاییرھا المطلوبة
را ع الب ي جمی الي، وف یم الع سعودیة التعل ة ال ة العربی ي المملك ة ف ة (مج المقدم ة الوطنی الھیئ

  ).أ٢٠٠٩للتقویم واالعتماد األكادیمي، 
سعودیة  ة ال وقد قامت الھیئة الوطنیة للتقویم واالعتماد األكادیمي في المملكة العربی

ر أحد تغطي ھذه المعایی. بوضع مجموعة من المعاییر لضمان جودة مؤسسات التعلیم العالي وإعتمادھا
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ًر أحد عشر مجاال عاما ألنشطة ھذه المؤسساتتغطي ھذه المعایی الرسالة والغایات واألھداف، :  ، وھي ً
ّوإدارة البرنامج، وإدارة ضمان جودة البرنامج، والتعلم والتعلیم، وإدارة شؤون الطالب والخدمات 

یف ّالمساندة، ومصادر التعلم، والمرافق والتجھیزات، والتخطیط واإلدارة المالیة، وعملیات التوظ
وھذه المعاییر مبنیة بصورة عامة على تلك الممارسات الجیدة . والبحث العلمي والعالقات بالمجتمع

المتعارف علیھا في قطاع التعلیم العالي على مستوى العالم، وقد تم تكییفھا لتتالءم مع طبیعة 
  .  الظروف الخاصة للتعلیم العالي في المملكة العربیة السعودیة

   :سة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العاليتطبیق عملیة ھند
نظرا للصعوبات التي تواجھھا مؤسسات التعلیم العالي في نشر ثقافة الجودة، إقترح 

الفكرة األساسیة . عملیة ھندسة الجودة الشاملة لتجاوز ھذه الصعوبات) ٢٠١٤(الزكري والمرابط 
رة فردیة وشخصیة؛ إنما ھو عملیة ومنطق ھي أن نشر ثقافة الجودة لیس مجھودا ارتجالیا ومباد

ھندسي ینطلق من تشخیص مھني لصعوبات نشر ھذه الثقافة، لیقترح خططا إستراتیجیة وتكتیكیة 
وتشغیلیة لتجاوز ھذه الصعوبات، ثم یقدم آلیات وتقنیات لتنفیذ وتقییم مشروع نشر ثقافة الجودة 

االستفادة من النموذج االجتماعي واالقتصادي كیفیة ) ٢٠١٤(ّوقد وضح الزكري والمرابط . الشاملة
للھندسة اإلستراتیجیة إلدارة األعمال في نشر ثقافة الجودة الذاتیة الشاملة في مؤسسات التعلیم 

فھناك مكونات وسلوكیات وھیاكل وعملیات خاصة لتطبیق المنھج االجتماعي واالقتصادي . العالي
  .  للھندسة اإلستراتیجیة إلدارة األعمال

یُفسِّر المنھج االجتماعي واالقتصادي للھندسة اإلستراتیجیة إلدارة األعمال ما یحدث داخل 
الفردیة والمصنفة ومجموعات النشاط ومجموعات االنتماء أو (المنظمة بالتفاعل بین خمسة سلوكیات 

ر سافال یشی.  ) غرافیة وذھنیةومادیة وتكنولوجیة وتنظیمیة ودیم(وخمسة ھیاكل ) الضغط والجماعیة
إلى أن التفاعل بین السلوكیات والھیاكل حسب  )Savall & Zardet, 1989, p. 161(وزاردت 

النظریة االجتماعیة واالقتصادیة لھنري سافال ینتج عنھ ست عائالت من المشاكل العملیة التي تمثل 
ه العائالت الست ھذ. متغیرات تفسر األعمال وتساعد على معرفة مصدر المشاكل العملیة والتخفیض منھا

ظروف العمل،  :ُیمكن اعتبارھا محاور تبنى علیھا الھندسة اإلستراتیجیة إلدارة األعمال الشاملة، وھي
،  ، وإدارة الوقت، والتدریب المندمج)ت.ت. إ(وتنظیم العمل، واالتصال والتنسیق والتشاور 

َّفي آن واحد، وبطریقة متسقة، ّوالتخلص من مشاكل الجودة یفترض أن نغیر .  والتنفیذ اإلستراتیجي
كما یقتضي .  الھیاكل، والسلوكیات، والمجاالت الستة للمشاكل العملیة: العدید من أدوات التغییر

، وجداول  ھذا التغییر تطویر نظام قیادي إستراتیجي، یتضمن مخططات األعمال اإلستراتیجیة واألولیة
، وعقود النشاطات الخاضعة لمفاوضات  ذاتي للوقت، وشبكات التحلیل ال ، وشبكات الكفاءات القیادة

سلوكیات  شیط ال ادة تن ن إع ن م ك ي تمُ ة، والت ودة ِّدوری شاكل الج ن م یض م ل التخف ن أج   م
)Savall & Zardet, 1989( .  

إن تخطي المشاكل العملیة یستوجب تطبیق الھندسة اإلستراتیجیة إلدارة األعمال وتوظیف 
.   یشتمل علیھا النموذج االجتماعي واالقتصادي لھندسة إدارة األعمالوھناك أربعة مراحل.  أدواتھا

  : ، ھذه المراحل ھي)Savall & Zardet, 1989, pp. 243-295(وفقا لــسافال وزاردت 

  .  التشخیص في الھندسة اإلستراتیجیة إلدارة األعمال-
  .  المشروع في الھندسة اإلستراتیجیة إلدارة األعمال-
  . وع في الھندسة اإلستراتیجیة إلدارة األعمال تنفیذ المشر-
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  .  تقییم تنفیذ المشروع في الھندسة اإلستراتیجیة إلدارة األعمال-
ات والمنتجات  دریس وتطویر العملی ة الت ین أعضاء ھیئ مراحل ھندسة جودة تأھیل وتمك

ریة بصفة التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة وكلیات االقتصاد والعلوم اإلدا
  خاصة

 جدیدة في إدارة الموارد أدوات وطرقیستدعي نسق النمو المتسارع ألوضاع العمل ابتكار 
شریة ة. الب ي المنظم ة ف شاكل العملی اط الم زة اللتق یلة الممی شخیص الوس افال الت ر س  ، ویعتب

لحلول والتدریب الوسیلة األكثر فاعلیة لتوعیة األشخاص بوجود ھذه المشاكل وبكیفیة إیجاد ا
ة ؛المناسبة لھا ا داخل المؤسسة أو المنظم  وھو ما یستوجب معرفة الكفاءات الموجودة حالی

 ؛ویتطلب ذلك تشخیصا معمقا لكفاءات األشخاص . )Samet, 2000, p. 35( حتیاجات للتدریبالوا
م  افال اس ري س ا ھن ق علیھ تعمال أداة أطل ك باس   وذل

 االستعماالت المتعددة لشبكة الكفاءات سواء بالنسبة ینیب ) ٦( رقم  شكلال . " شبكة الكفاءات "
ة )٢٠١٤(ّوضح الزكري والمرابط  . للنتائج الحالیة أو انشاء الطاقات الممكنة ة عملی ، أھمی

ھندسة الجودة الشاملة في تطویر أداء مؤسسات التعلیم العالي، وأبرزا مشاكل الجودة المتعلقة 
 وأكد .  جیدة ومتمیزةمستویات أداءمؤسسات للوصول إلى  التي تعیق ھذه البالتدریب المندمج

دماج الفكر إمكانیة تطویره بإعلى أھمیة التدریب المندمج و) ٢٠١٥ و٢٠١٤(الزكري والمرابط 
ومن ھنا یمكن .  اإلداري الھندسي لتحقیق الجودة والتمیز في جمیع مكونات مؤسسات التعلیم العالي

  .  تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریسأن نستنتج أھمیة ھندسة الجودة في

   ) ٣ (ل ـشك
مالءمة التدریب مع التشغیل حسب منھج ھندسة الجودة بمنطق اإلدارة االقتصادیة 

  (ISEOR, 1988)واالجتماعیة 
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  )  ٤ (ل ـشك

  حسب منھج ھندسة الجودة بمنطق  تحدید االحتیاجات الحقیقیة من التدریب
  (ISEOR, 1988)القتصادیة واالجتماعیة اإلدارة ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دریس وتطویر ١.٢.٢ ة الت  التشخیص في عملیة ھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئ
صاد  ات االقت ة وكلی صفة عام الي ب یم الع العملیات والمنتجات التعلیمیة في مؤسسات التعل

  والعلوم اإلداریة بصفة خاصة
ة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس وتطویر العملیات والمنتجات التشخیص في ھندسة جود

التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة وكلیات االقتصاد والعلوم اإلداریة بصفة خاصة 
ظروف (ن من دراسة المجاالت الستة للمشاكل العملیة ِّك لقاءات مع مختلف األطراف تمُیعتمد على عمل

التدریب المندمج و ، إدارة الوقتو ،  تشاور– تنسیق -اتصال : ت. ت. إومل، العمل، تنظیم الع
التشخیص الكیفي یھدف إلى إحصاء المشاكل الخاصة بكل مجال من مجاالت  ھذا ).والتنفیذ اإلستراتیجي

 ینطلق من الجامع للمعلوماتوتتمیز ھذه الطریقة بدرجة تعمقھا ودقتھا، ذلك أن . المشاكل العملیة
ِّبحوثینط التي دونھا خالل لقاءاتھ مع المالنقا ب الجمل اإلستشھادیة حسب  ثم بعد ذلك ینتقي ویبو

 ومن المجاالت نجد التدریب المندمج الذي نجد فیھ مشاكل الجودة .نوعیة المعلومة التي تم جمعھا
. ءاتالمتعلقة بالتدریب في المنظمة بصفة عامة من وجھة نظر الموظفین الذین شاركوا في اللقا

 تشخیص في ةللدخول في تفاصیل مشاكل التدریب المندمج نستعمل شبكة الكفاءات التي تعتبر أدا
  . ھندسة جودة التدریب

الوسیلة الممیزة اللتقاط مشاكل الجودة في المنظمة ھو  التشخیص  انیعتبر ھنري سافال
 إیجاد الحلول كیفیةالمشاكل وبوالتدریب الوسیلة األكثر فاعلیة لتحسیس األشخاص بوجود ھذه 

المناسبة لھا وھو ما یستوجب معرفة الكفاءات الموجودة حالیا داخل المؤسسة أو المنظمة والحاجة 
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 تشخیصا معمقا لكفاءات األشخاص وذلك باستعمال ویتطلب ذلك. المؤسسة أو المنظمة والحاجة للتدریب
ءات برامج التدریب المعتمدة على شبكة الكفا .“شبكة الكفاءات"أداة أطلق علیھا ھنري سافال اسم 

ي ھندسةتمكن من توفیر الكفاءات الالزمة لتصمیم وتنفیذ ومراقبة برامج دریب ف  الجودة  الت
  .الشاملة

ات  المشروع في عملیة ھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس وتطویر العملی
وم  صاد والعل ات االقت ة وكلی صفة عام الي ب یم الع ي مؤسسات التعل والمنتجات التعلیمیة ف

  ریة بصفة خاصةاإلدا
المشروع في عملیة ھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس وتطویر العملیات 
والمنتجات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة وكلیات االقتصاد والعلوم اإلداریة 

 االقتصادیة  حسب منطق إدارة األعمالشبكة الكفاءات وتصمیم برامج التدریببصفة خاصة، یعتمد على 
  )Savall & Zardet, 1989( ھنري سافالواالجتماعیة ل

   :المشروع واألدوات التدریبیة للتدریب المندمج
 إعادة مع عملیات وإجراءاتتدریبي ال المشروع نموذجنا المقترح یعتمد على فكرة ربط

ین أع. التنظیم وتوزیع المھام ة وبالتالي سنوضح أھمیة ھذه البرامج في تأھیل وتمك ضاء ھیئ
  . التدریس للقیام بالمھام المطلوبة منھم بفكر ھندسي وإداري جید ومتمیز

 : عداده بواسطة ثالثة أدواتإالذي یقع :  مشروع التدریب -
أن تكون توعیة الموظفین بوجود وینبغي .  في التشخیصمشاكل الجودة المسجلةقائمة  �

توعیة تعقبھا عملیات ھذه ال. مشاكل الجودة مكونا من مكونات برنامج التدریب
 ءلمشاكل الجودة والتحكم فیھا بطریقة كف تدریبیة للموظفین إلیجاد وتنفیذ حلول

 . وفعالة ومالئمة
 توسیع قاعدةفي  التدریبیة العملیاتنبغي أن تسھم ی: عملیة إعادة ھیكلة الشغل �

 . العملیات الجدیدة المسندة إلیھاالقیام ب الموظف لتمكینھ من كفاءات
 الالزمة إلنجاز المھام في الكفاءات الفردیةتحدید الثغرات بسمح ت: لكفاءاتشبكة ا �

الي . والعملیات الحالیة والمستقبلیة اءّتكمل شبكةوبالت ین  ات الكف ین اللت األدات
 .  التدریبيالشروع لتطویر كرھماذسبق 

 مرحلة عدویكون ذلك ب،   دلیل التدریب خطوة أساسیةیعتبر إعداد:  دلیل التدریب المندمج -
ة.  البرنامج التدریبيإعداد ر كافی ون غی د تك . یمكن استخدام دلیل أو أدلة سابقة ولكن ق

ینبغي أن یتضمن الدلیل التدریبي المعرفة إلى جانب المعلومات وعناصر المعرفة النظریة، 
تقدیم إجراءات للوقایة  ومشاكل الجودة حیث الحد من الوحدة التنظیمیة منوفقا الحتیاجات 

ّدلیل التدریب المندمج یُعد بالتشاور بین مختلف الوحدات .  ن تلك المشاكل والسیطرة علیھام
ویمكن في بعض الحاالت .  التنظیمیة والوحدة التنظیمیة المكلفة بالتدریب داخل المنظمة

یمكن . اللجوء إلى منظمات تدریبیة واستشاریة مختصة في میدان التدریب من خارج المنظمة
، وكل استمارة تقوم بصیاغة فكرة أو مشكلة  ل التدریب المندمج على شكل استماراتتقدیم دلی

لدلیل التدریب المندمج  یعطي االستماراتمبدأ .  أساسیة تبنى على أساسھا عملیات تدریبیة
 دلیل التشغیل، ألنھ بمجرد االنتھاء من الدورات التدریبیة یمكن للموظفین الرجوع صبغة

دلیل الاستكمال و،  ، وتذكر تفاصیل منسیة تعزیز معرفة و،  إلیجاد حلمھإلیھا في أداء عمل
  . " دینامیكیة " ویصبح بذلك دلیل التدریب المندمج أداة عمل ...
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دریس وتطویر  ة الت ین أعضاء ھیئ ل وتمك ة ھندسة جودة تأھی ي عملی تنفیذ المشروع ف
الي ب یم الع صاد العملیات والمنتجات التعلیمیة في مؤسسات التعل ات االقت ة وكلی صفة عام

  والعلوم اإلداریة بصفة خاصة
جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس وتطویر العملیات یتطلب تنفیذ المشروع في ھندسة 

وم  صاد والعل ات االقت ة وكلی صفة عام الي ب یم الع ي مؤسسات التعل والمنتجات التعلیمیة ف
وضع عضو ھیئة التدریس المناسب في المكان  توفیر الكفاءات الالزمة لاإلداریة بصفة خاصة

إیجاد تلك الكفاءات مرتبط بنجاح تنفیذ مشروع التدریب المندمج التي وقع إعدادھا في . المناسب
مرحلة المشروع في ھندسة جودة التدریب،وھذا ما عبرنا عنھ بتنفیذ المشروع في ھندسة جودة 

  . التدریب والتأھیل والتمكین
 ینطوي على مشروع في جودة التدریب المندمج حسب المنھج اإلجتماعي واإلقتصاديعملیات ال إن تنفیذ

  : عدة مراحل متعاقبة من إعداد ثم تنفیذ
 : تتمثل في التدریب عملیات المشروع في ھندسة جودةإعداد  -

  : برمجة العملیات وھذا یتطلب �
 إنشاء مجموعات التدریب �
 وضع الجداول الزمنیة �
 توفیر المعوضین �
 ت الوحدات التنظیمیة داخل المنظمةاعید لزیارحجز موا �
 : إعداد برنامج التدریب وھذا یتطلب �

 الحتیاجات التدریبیةلتقدیم حصر  �
ة  وآلیات تشاور بین مختلف الوحدات التنظیمیةإقامة  � ة المكلف الوحدة التنظیمی

 لمنظمةالتدریب في اب
 دریبیة الالزمةتحدید المواد الت �
 الموظفین إلعداد وتنفیذ وتقویم البرامج التدریبیةإذا لزم األمر، تدریب بعض  �

  : التوفیر الفعلي للمواد التدریبیة الالزمة -
 كتابة دلیل وأدلة التدریب المندمج �
 ... والعروض، والعینات  ، واألفالم الشرائح:  تدریبیةالمواد الإنشاء  �
  

تنسیق .  أسبوععملیات التدریب یمكن أن تستمر من ساعة إلى عدة ساعات أو لمدة یوم أو
،  تنفیذ عملیات التدریب في مشروع ھندسة جودة التدریب مع عملیات مشروع ھندسة الجودة الشاملة

 مشروع ھندسة الجودة الشاملة بالمنظمة حساسي لتطبیق الكفاءات الجدیدة المكتسبة إلنجاألمر ااأل
اجح تحدید حجم مجموعة المتدربین یعبر أمرا حاس. بمنطق التدریب بالتناوب ما في التنفیذ الن

قد ینتمي المتدربون إلى وحدات تنظیمیة مختلفة ولكن .  أشخاص٧ و٤ویكون العدد بصفة عامة بین 
ة إلیجاد یحتاجون إلى نفس الكفاءات للقیام بعملیات مختلفة، فتكون عملیات التدریب المندمجة أدا

مكن أن تعمل عملیات التدریب من ھذا المنطلق ی.  سات وكفاءات معینةلغة موحدة متعلقة بممار
المندمج كأداة لتحسین االتصال والتنسیق والتشاور بین مختلف الوحدات التنظیمیة التي یتنمي 
إلیھا المتدربون الذي یلتقون في العملیة التدریبیة رغم اختالف وحداتھم ولكن النقطة المشتركة 

تقنیات إداریة معینة كإدارة الجودة ھي اكتساب كفاءات مشتركة مثال في استعمل برمجیات معینة و
  ... الشاملة
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دور مختلف األطراف في تنفیذ المشروع في ھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس  -
ات  ة وكلی وتطویر العملیات والمنتجات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عام

   .االقتصاد والعلوم اإلداریة بصفة خاصة
قتصادي واالجتماعي لھندسة الجودة، اإلدارة التشغیلیة أو اإلدارة السفلى حسب المنھج اال

التي تكون في عالقة مباشرة مع العمال لھا دور كبیر عملیات التدریب المندمج حیث تتمكن من خالل 
. التي تكتسبھا إلى العمال... ھذه العملیات من تمریر البیانات والمعلومات والمعرفة والمھارات

ى لن دور اإلدارة الوسطى مھما من خالل الربط بین برامج التدریب التي تقودھا اإلدارة السفكما یكو
ام . والقرارات المعتمدة من اإلدارة العلیا في ھذا المجال دور الھ وھنا ال بد من التأكید على ال

 الطویل مثل على المدى(لإلدارة العلیا في االعتماد االستراتیجي للعملیات االستراتیجیة التدریبیة 
والتي یقع تفصیلھا من طرف اإلدارة الوسطى إلى عملیات ...) نشاء مراكز تدریب وأكادیمیاتإ

والتي تنفذ بدورھا من خالل ) على المدى المتوسط ویمكن أن تشمل إدارات معینة(تكتیكیة تدریبیة 
صیر والتي نرى على مدى الق(تفصیلھا من طرف اإلدارة التشغیلیة إلى عملیات تشغیلیة تدریبة 

ف ). انعكاسھا مباشرة على العمال والموظفین بصفة عامة ر لمختل دور الكبی م ال ا نفھ من ھن
ذ ) اإلدارة العلیا والوسطى والسفلى(المستویات اإلداریة  ي تنفی الي ف یم الع في مؤسسات التعل

تجات التعلیمیة المشروع في ھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس وتطویر العملیات والمن
  . في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة وكلیات االقتصاد والعلوم اإلداریة بصفة خاصة

دور نظم المعلومات اإلداریة في تنفیذ المشروع في ھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة  -
التدریس وتطویر العملیات والمنتجات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة 

   .وكلیات االقتصاد والعلوم اإلداریة بصفة خاصة
إن نجاح مرحلة تنفیذ المشروع في ھندسة جودة التدریب مرتبط بصفة كبیرة بالنجاح في 

فال یمكن تحقیق ھذه األھداف التنفیذیة . إعالم جمیع األطراف الفاعلة وذات العالقة في عملیة التنفیذ
في الوقت المالزم أو ھناك نقص في توفیر التكنولوجیا في بیئة تنقص فیھا المعلومات أو ال تصل 

  ... الحدیثة إلدارة المعلومات
ن  ة م ات التدریبی شغیلیة للعملی ة والت تراتیجیة والتكتیكی شاریع االس اد الم د اعتم فبع
طرف اإلدارة العلیا في مؤسسات التعلیم العالي، ال بد من القیام باجتماعات مع مختلف الوحدات 

إن تواجد اإلدارة العلیا في مواقع . عالمھم بما یجب االلتزام بھ لتنفیذ ھذه المشاریعالتنظیمیة ال
تنفیذ المشروع في ھندسة جودة التدریب لھ تأثیر إیجابي على الموظفین بصفة عامة وأعضاء ھیئة 

رة التدریس بصفة خاصة الذي یدركون من خالل ھذا التواجد التشغیلي مدى التزام االستراتیجي لإلدا
  .  العلیا الذي انعكس من خالل تواجدھا في المواقع التشغیلیة للعملیات التدریبیة

متابعة ومراقبة عملیة تنفیذ المشروع في ھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس  -
ات  ة وكلی وتطویر العملیات والمنتجات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عام

  .اإلداریة بصفة خاصةاالقتصاد والعلوم 
، ذلك أنھا  ھندسة جودة التدریبتبدو مرحلة تنفیذ المشروع أھم مرحلة من مراحل عملیة 

 ھذه المرحلة  وتتطلب.تنفیذیة وتطبیقھا دون االنقطاع عن تأمین األعمال الاألعمالتمكن من ابتكار 
 وتعلم أدوات جدیدةواستعمال لتدریب والقیام بأعمال جدیدة  ل بذل جھد كبیر من جمیع األشخاصأیضا

لذلك فإنھ من الضروري، لتجنب خطر االنحراف عن األھداف المرسومة، وضع  و.التنسیق والتشاورأسالیب 
وتأخذ ھذه  .ن من متابعة ومراقبة عملیة تنفیذ المشروعِّكلیات تمُآلفوري في آخر مرحلة المشروع 
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 فریق القیادة :وتأخذ ھذه اآللیات شكلین .ن من متابعة ومراقبة عملیة تنفیذ المشروعِّكلیات تمُآل
  : ول عن المشروعئوالحضور الشخصي للمس

متابعة حالة إنجاز األعمال بالنظر  :یلعب فریق القیادة دورین أساسیین: فریق القیادة �
ویھدف ھذا البعد إلى الحد من االنحرافات عن الرزنامة المحددة التي  (إلى البرمجة

ادي (فحص عملیة تنفیذ المشروع و) عتبر من أھم المشاكل العملیةُت د القی ھذا البع
ة یتمثل ف ول المالئم ي جرد المشاكل الملموسة المعیقة لتنفیذ البرنامج وإیجاد الحل

 . )لھا
باإلضافة آللیة فریق القیادة، توجد آلیة ال تقل : ول عن المشروعئالحضور الشخصي للمس �

. ھمةمفعالیة وھي الحضور الشخصي للمسؤول عن المشروع والذي یكتسي أبعادا سیكولوجیة 
جتماعات فریق القیادة وذلك مع المسؤول عن المشروع من اإلعداد إلن اإلجتماعات ِّمكُوت

یمثل الحضور الشخصي فرصة إلعانة المسؤول عن . بتحدید النقاط التي ستتم دراستھا
المشروع على تطویر طرق أعمالھ الشخصیة وخاصة فیما یتعلق بإدارة الوقت واإلتصال 

البرنامج یتواصل ویتعمق خالل مرحلة وھكذا إذن نتبین أن إعداد  .والتنسیق والتشاور
  .التنفیذ

تنفیذ المشروع في ھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس وتطویر صعوبات مرحلة  -
العملیات والمنتجات التعلیمیة في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة وكلیات االقتصاد 

   .والعلوم اإلداریة بصفة خاصة
اجھھا المنظمات في مرحلة التنفیذ ھي االنحرافات المتعلقة الصعوبات التي یمكن أن تو

راف في الوقت من مرحلة المشروع إلى مرحلة حالمشكلة الرئیسیة ھي االن. بالبرمجة ومحتوى المشروع
ذ زامن  .التنفی شكلة الت د منم ي العدی سبب ف ة المحددةإ الحاالت ت ي األزمن ذ  شكالیات ف لتنفی

أما االنحرافات المتعلقة بمحتوى المشروع فقد تكون ذات . العملیات التدریبیة المتعددة والمختلفة
فقد یختلف رئیس المشروع مع فریق المشروع بخصوص بعض العملیات واإلجراءات : طبیعة مختلفة

 على بعض حیان إلى االتفاقألالمتعلقة بالمشروع في ھندسة جودة التدریب مما یؤدي في بعض ا
في بعض األحیان تقع االستھانة بصعوبات التنفیذ في مرحلة المشروع . التعدیالت لتقریب وجھات النظر

من  المشروع مراجعة أكبر، بمجرد بسھولة  یمكن حلھھذا النوع من المشاكلفي ھندسة جودة التدریب، 
  . القیادة فریق طرف

دریس تقییم درجة تنفیذ المشروع في عملیة ھندسة جودة ت ة الت أھیل وتمكین أعضاء ھیئ
ات  ة وكلی صفة عام الي ب یم الع ي مؤسسات التعل ة ف وتطویر العملیات والمنتجات التعلیمی

  االقتصاد والعلوم اإلداریة بصفة خاصة
ُ المشروع في ھندسة جودة تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس عتبر تقییم نتائج تنفیذ ی

میة في مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة وكلیات االقتصاد وتطویر العملیات والمنتجات التعلی
 كنیمُفعلى الصعید العلمي .   العلمي والعمليصعیدینال مفیدا على والعلوم اإلداریة بصفة خاصة

 . من خالل تطویر الكفاءات داخل المنظمة من التثبت من أن التكلفة الخفیة قد انخفضت فعالالتقییم
ن ِّكفي تقدیم معلومات جدیدة مماثلة لنتائج التشخیص والتي تمُید التقییم وعلى الصعید العملي یُف

  التدریبیةعملیةالن التقییم من إعادة تنشیط ِّككما یمُ.  من إعادة تحریك سلوكیات أفراد المجموعة
  . ، خاصة في حالة وجود مشاكل على مستوى التنفیذ

شخیص ة للت ین ویقع إنجاز التقییم بنفس الطریقة العملی ة ب ل مقارن ھ یمث ار أن ، باعتب
  . حالة الكفاءات قبل تنفیذ المشروع في ھندسة جودة التدریب وبعد تنفیذ المشروع
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  )  ٢ ( دولـج
  تماعي واالقتصادي لھندسة الجودة شبكة الكفاءات حسب المنھج اإلج

)Savall & Zardet, 1989(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٥ (شكـل 
  )Savall & Zardet, 1989 in Samet, 2000, p. 34( ءاتاستعماالت شبكة الكفا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : تحلیل شبكة الكفاءات عبر زاویتین مختلفتینویمكن   
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ول من احتساب درجة حساسیة العملیة أو الوظیفة أو ئ وھي تمكن المس: قراءة عمودیة .١
 ئة في حجم العملجافم، زیادة غیابات ( الوحدة التنظیمیة أو الفریق أمام المصادفات 

( ... 
  .  من تقییم تعدد الكفاءات لكل شخصوھي تمكن : ةـقراءة أفقی .٢

العمودیة تتضمن و ، إعداد شبكة الكفاءات في جدول، تتضمن خاناتھ األفقیة األشخاصتموی
للرفع من مستوى   وھذا یساعد على تحدید درجة مالءمة التدریب مع اإلحتیاجات في المنظمات.النشاطات

 یظھر في  حیث لألشخاصنالحظ أن الصفوف األفقیة مخصصة. ا ولتطبیق إدارة الجودة الشاملة فیھاأدائھ
أما األعمدة . ، لمعرفة مستوى كفاءاتھمشبكة الكفاءات جمیع األشخاص المنتمین إلى نفس الوحدة

تیجیة إلدارة َلذلك یقترح المنھج اإلجتماعي واإلقتصادي للھندسة اإلسترا. لعملیات والنشاطاتفمخصصة ل
  :األعمال العناصر التالیة 

 العملیة ھي مستوى أولي إلعادة تجمیع األعمال األصلیة المنجزة من قبل نفس : العملیات الموجودة
 . الشخص

 وھي تمثل المھارات الخاصة الموجودة التي تمكن من إنجاز بعض الجوانب : ةـاإلدارة التنموی
لغة ال اإلعالمیة أو ةقاحذ ، مثل الحتیاجالھا الستغاللھا عند ا، لذلك یجب تحدید المتعلقة بالعملیة

 .ة أو غیرھا اإلنجلیزی
برمجیات الحذق ، مثل  وتشمل التطور المرتقب في تنظیم العمل: المھارات الخاصة المحدثة

 .حذق العمل على آالت غیر موجودة داخل المؤسسة أو المنظمةواإلعالمیة، 
ة الكفاءات من إلقاء نظرة إجمالیة على التدریب الضروري وذلك  تمكن شبك: التدریب المرتقب

بالنظر إلى العملیات واألشخاص، فھي إذن تمثل الوسیلة األساسیة لجمع اإلحتیاجات للتدریب ومن ثم 
 .تساعد على إعداد التدریب المندمج

.  فھم المجموعةول من ذكر المعلومات المفیدة لئ الجدول المسفي تمكن ھذه الخانة : اتــالمالحظ
 . فمثال ذكر أن فردا من أفراد الوحدة ال یستطیع القیام ببعض المھام ألسباب صحیة

  . یجد المسئول تحت تصرفھ سبع رموز )  ٢( في الجدول رقم 
    )٣( دول ـج

  رموز المستعملة في شبكة الكفاءاتال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ھندسة الجودة وتأھیل أعضاء ھیئة التدریس                                                  منصور بن عبدالقادر المرابط/ د   

 

 م٢٠١٩ ینایر سادسالعدد ال                                                                             مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٢٣( 

  
  
  
  

كن من حساب درجة المالء ات ِّالقوانین التالیة تمُ ام بالعملی دریب واإلحتیاجات للقی ین الت ة ب م
    ... ..والنشاطات

  : ئویة قاعدة حساب النسبة الم-
) Kammoun, 1998, p. 170(   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) ٧  (لـشك
  )Savall & Zardet, 1989 in Samet, 2000, p. 34(  مراحل إعداد برنامج التدریب
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قتصادي واالجتماعي في ھندسة جودة التدریب على استخدام مجموعة من یعتمد المنھج اال
  : الجداول

   ) ٤ (دول ـج
 ) (ISEOR, 1988شبكة الكفاءات بالمقررات

  المقررات
  األشخاص

٤المقرر رقم   ٣المقرر رقم   ٢المقرر رقم   ١المقرر رقم    ٥المقرر رقم  

            ١شخص 
            ٢شخص 
            ٣شخص 

دماج المقررات لكي إ یبسط استخدام شبكة الكفاءات وقد قمنا بتعدیل ب)٤(رقم الجدول 
نستطیع تطبیق شبكات الكفاءات وبالتالي ھندسة جودة التدریب في مؤسسات التعلیم العالي بصفة 

 . عامة وبكلیات اإلقتصاد والعلوم اإلداریة بصفة خاصة
   ) ٥ (دول ـج

  )  (ISEOR, 1988شبكة الكفاءات بالعملیات
  ١المقرر رقم   المقررات

  العملیات

  األشخاص
٤العملیة رقم   ٣العملیة رقم   ٢العملیة رقم   ١العملیة رقم    ٥العملیة رقم  

            ١شخص 

            ٢شخص 

            ٣شخص 
  

ّ لكي نفصل ما ھو مطلوب من عملیات في المقررات )٥(أدمجنا العملیات في الجدول رقم 
 ألعضاء ھیئة التدریس بالنسبة للعملیات المطلوبة لتطویر المنتجات ونحدد خارطة الكفاءات

  . التعلیمیة في كلیات االقتصاد والعلوم اإلداریة
   ) ٦ (دول ـج

  ISEOR, 1988 )  ()و ت ب(شبكة التدریب المندمج بالوحدات التشغیلیة للبرمجة 
  ١المقرر رقم   المقررات
  العملیات

الوحدات التشغیلیة 
  )و ت ب(للبرمجة 

العملیة رقم 
١  

العملیة رقم 
٢  

لعملیة رقم ا
٣  

العملیة رقم 
٤ 

العملیة 
  ٥رقم 

            ١  )و ت ب(
            ٢  )و ت ب(
            ٣  )و ت ب(

  

 لمعرفة )و ت ب(وحدات التشغیلیة للبرمجة ّ نفصل العملیات إلى )٦(في الجدول رقم 
ریس بخصوصھا لتطویر المنتجات التعلیمیة في التفاصیل التي یجب تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التد

والفكرة األساسیة التي ننطلق منھا في ھذا المستوى ھي أنھ كلما . كلیات اإلقتصاد والعلوم اإلداریة
ومن ھنا یأتي دور . تمكن عضو ھیئة التدریس من التفاصیل بخصوص المنتجات كلما ازدات خبرتھ
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لتدریس  لما ندمج أعضاء ھیئة ا) ٧ (ومن ھنا یأتي دور الجدول رقم . المنتجات كلما ازدات خبرتھ
فنستطیع معرفة خارطة الكفاءات بالنسبة للتفاصیل ومنھا نستطیع أن نصمم وننفذ ونقیم برنامج 

  . تدریبي مندمج لنقل الخبرات بین أعضاء ھیئة التدریس
   ) ٧ (دول ـج
  ISEOR, 1988 ) ( بالعملیاتشبكة التدریب المندمج 

  ١المقرر رقم   المقررات

  ٣العملیة رقم   ٢ة رقم العملی  ١العملیة رقم   العملیات

الوحدات 
التشغیلیة 

و (للبرمجة 
  )ت ب

  األشخاص

)
 ب

 ت
و

  (
١.

١
  

)
 ب

 ت
و

  (
٢.

١
  

)
 ب

 ت
و

  (
٣.

١
  

)
 ب

 ت
و

  (
١.

٢
  

)
 ب

 ت
و

  (
٢.

٢
  

)
 ب

 ت
و

  (
٣.

٢
  

)
 ب

 ت
و

  (
٤.

٢
  

)
 ب

 ت
و

  (
١.

٣
  

)
 ب

 ت
و

  (
٢.

٣
  

)
 ب

 ت
و

  (
٣.

٣
  

                      ١الشخص 

                      ٢الشخص 

                      ٢الشخص 

  
   ) ٨ (جدول 

  الوحدات التشغیلیة للبرمجة للمقرر والعملیات و التدریب المندمج استمارة
  ISEOR, 1988 )  ()و ت ب(
    المقرر

    العملیة

  الوحدات التشغیلیة للبرمجة
  )و ت ب(

  

    المعارف والمھارات األساسیة

    الوثائق الالزمة للتدریب

    األجھزة الالزمة للتدریب

    المطلوب للتدریبالوقت 

النقاط الحساسة المطلوب اإلنتباه 
  إلیھا

  

توصیف األفعال األساسیة  
  المطلوبة في التدریب

  

    المالحظات
  

الجدول  في )و ت ب(الوحدات التشغیلیة للبرمجة للعملیات و التدریب المندمج استمارة
راءات بخصوص برامج التدریب جإل، تعتبر عنصرا أساسیا لتصمیم وتنفیذ وتقییم دلیل ل ) ٨ (رقم 

المندمج لتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس ونقل خبراتھم بخصوص المقررات ویمكن أن تشمل 
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بخصوص المقررات ویمكن أن تشمل المنتجات التعلیمیة بصفة عامة وفي كلیات االقتصاد والعلوم 
  . اإلداریة بصفة خاصة

  
   ) ٩ (دول ـج

قافیا واستراتیجیا نموذج جدول برنامج ھندسة جودة التدریب المندمج في الشغل ث
  (Fakhfakh, 2002)وتكتیكیا وتشغیلیا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جدول برنامج ھندسة جودة  تحدید اإلحتیاجات للتدریب عن طریق یتم)  ٩ (الجدول رقم في 
وفي ھذه الجدول نوضح ترجمة ،التدریب المندمج في الشغل ثقافیا واستراتیجیا وتكتیكیا وتشغیلیا

ة االستراتیجیة ثقافة المنظمة وال ات التدریبی داف والعملی جودة من خالل المبادئ والقیم واألھ
   .والتكتیكیة والتشغیلیة

رح ملالنتائج الع وذج المقت ین أعضاء یة لالستفادة من النم ل وتمك لھندسة الجودة وتأھی
صاد ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة  ات االقت بالمنتجات التعلیمیة في كلی

  ) النموذج المقترح والنموذج الذي تم البناء علیھ (العلوم اإلداریة و
   :وصف مفصل للنموذج المقترح

ة  ات التعلیمی اد جودة المنتج ین ألعضاءأبع شامل والتمك ل ال ویر والتأھی دریس لتط ة الت  ھیئ
   العملیات والمرتبطة بالمنتجات التعلیمیة

) ٢٠٠٤( الجودة حسب ما ذكره جودة اعتمدنا في نموذجنا المقترح على تحدید أبعاد
د  ى تحدی اد عل اآلتيFarnum (1994, pp. 3-4)باالعتم اد ك ك األبع األداء :  لتل

Performanceر  و ة  وFeaturesالمظھ ة و Conformanceالمطابق االعتمادی
Reliabilityالصالحیة  وDurabilityالخدمات المقدمة  وServicesاالستجابة  وResponse 

  .Reputationالسمعة  وAestheticsالجمالیة و
ادي والطائي  د )١٥٦ - ١٤٤. ، ص٢٠٠٧(قدم العب یم وق ي التعل اد الجودة ف ، أبع

 على أن لجودة الخدمة عشرة أبعاد أساسیة Lovelock & Wright (2002)اعتمد على تأكید 
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ي یة ھ ة : أساس دارة(الكفای ة Competence) الج ة Reliability، واالعتمادی ، والمجامل
ل( تجابة  Courtesy) التعام الء  Responsiveness، واالس م العم /  وفھ

ستفیدین ان  Understanding Customersالم صداقیة Security، واألم ، والم
Credibility ة ى الخدم صول عل ھولة الح ة وس صاالت Accessibility، وإمكانی  واالت

Communication والتجسید المادي Tangibility . اليوقد حاوال اإلجابة عن : السؤال الت
ي خدماتھا ) الجامعة مثال(كیف تتمكن المنظمة التعلیمیة  ا ف اد وتحقیقھ ذه األبع من مراعاة ھ

  :التعلیمیة؟ ووفقا لتصورھما نجد
 ھذا البعد یشیر إلى أن الطالب یتجھ إلى المنظمات : Competence) الجدارة(الكفایة  -

تي تتمیز عن المنظمات التعلیمیة األخرى التعلیمیة التي توفر لھ خدمات بكفایة وجدارة، وال
وفیر . في طرح وتقدیم خدماتھا المؤسسة التعلیمیة تستطیع تحقیق ھذا البعد من خالل ت

وھذا یتطلب . المھارات والخبرات األكادیمیة واإلداریة لتقدیم منتجات تعلیمیة جیدة ومتمیزة
ساسیة، إذ ینبغي توفیر الكادر الجودة والتمیز في كفایة وجدارة الھیئة التدریسیة بصفة أ

ك  دا، ویمتل دادا جی شریة إع وادر الب داد الك یح إع ا یت أھیال عالی ك ت ذي یمتل سي ال التدری
ا ا وتطبیق ا . المعرفة العلمیة الكافیة التي تمكن من بناء خرجین لھم معرفة عالیة فھم كم

القیم األخالقیة التي یجب أن یمتلك الكادر التدریسي مھارات متطورة في البحث العلمي وأیضا 
 . تتالءم مع المنظومة التعلیمیة ورسالتھا المجتمعیة

 المنتجات التعلیمیة یجب أن توفر بصورة صحیحة وبدرجة ثابتة، : Reliabilityاالعتمادیة  -
تمكن الطالب من االعتماد علیھا في التحصیل العلمي والمعرفي وتأھلھ من خاللھا من االندماج 

 ...).الحصول على وظیفة والتمیز فیھا، خدمة المجتمع بصفة راقیة(الجید في المجتمع 

ة  - ل(المجامل یم : Courtesy) التعام سة التعل ي مؤس سود ف دما ی د عن ذا البع ق ھ  یتحق
العالي جو من االحترام المتبادل والتعامل الحسن الذي یستند على األسس األخالقیة والتنظیمیة 

ة في المنظومة التعلیمیة مكانتھا واحترامھا وھیبتھا، والمھنیة التي تحفظ لألطراف الفاعل
وتحفظ للطالب كرامتھ ودون أن یسيء الطالب استغالل حالة المجاملة والتعامل االنساني 

وفي حالة التجاوزات من أي طرف فإن األنظمة الجامعیة وتعلیماتھا وقوانینھا تعالج . الراقي
ھذا یتطلب درجة عالیة من الوالء من طرف . المتمیزذلك بما یكفل االستمرار في األداء الجید و

األطراف الفاعلة في المنظومة التعلیمیة، ینعكس في عملیة تھذیب وصقل السلوكیات بما یحقق 
الجودة والتمیز في سمعة مؤسسات التعلیم العالي وصورتھا الذھنیة لدى جمھورھا ویقوي 

 .میزاتھا التنافسیة في سوق المنتجات التعلیمیة

 كلما كانت مؤسسات التعلیم العالي مرنة كلما استطاعت :  Responsivenessالستجابة ا -
أن تستجیب بطریقة سریعة وجیدة ومتمیزة للمتغیرات البیئیة، التي من أھمھا سوق الشغل 

وھذا یتطلب تأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس وتوفیر ... والتطورات االقتصادیة واالجتماعیة
الیة والمادیة الالزمة لتحسین المنتجات التعلیمیة بصفة مستمرة ویتطلب اھتمام التسھیالت الم

خاص بعملیة اإلرشاد األكادیمي للطالب، التي ھي مسؤولیة مشتركة بین المرشدین األكادیمیین 
 . والطلبة ودائرة القبول واإلرشاد وإدارة الجامعة

ز :  Understanding Customersالمستفیدین/ فھم العمالء   - ب التركی  ھذا یتطل
. ً على فھم الطالب الجامعي وإدراك حاجاتھ التعلیمیة، من منظور الطالب وسوق الشغل أیضا
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. براز الحاجات الحقیقیة التي تخدم الطالب والمجتمعإوللجامعة دور كبیر في . ً الشغل أیضا
سة ویمكن فھم حاجات سوق الطالب وسوق الشغل من خالل دراسات دوریة للطلبة على مقاعد الدرا

 . ولسوق الشغل
 ینبغي أن توفر مؤسسات التعلیم العالي المنتجات التعلیمیة في جو : Securityاألمان  -

حظر :  ، والكثیر من األنظمة والقوانین في دول العالم تحرص على ذلك آمن یخلو من المخاطر
ت والحوادث حمل األسلحة داخل الجامعة، ومنع السرقات وحوادث االعتداء والمتاجرة في الممنوعا

وعدم قبول طلبة ذوي ملفات جنائیة، وعدم قبول  الناجمة عن خطورة األمكنة واألدراج والممرات
أعداد طلبة فوق استیعاب مرافق الجامعة مما یخلق اكتظاظا ینعكس سلبا في الجوانب الصحیة 

سعاف إأطباء وصیدلیة وسیارات :  كما یجب توفیر منظومة صحیة متكاملة. والنفسیة للطلبة
 ... وتأمین صحي

صداقیة  - اء : Credibilityالم ى الوف الي عل یم الع سات التعل درة مؤس دى ق ي م  تعن
حیث أننا نجد بعض المؤسسات .  بالتزاماتھا وتعھداتھا للطالب قبل وأثناء وبعد التحاقھ بھا

 التي تحاول استقطاب الطلبة من خالل وسائل اإلعالم المختلفة حول جودة وتمیز منتجاتھا
وھنا تبرز مصداقیتھا في مدى تحقیق ...  التعلیمیة وأعضاء ھیئة التدریس واإلدارة والتسھیالت

 . عالناتھاإما وعدت بھ في 
د : Accessibilityإمكانیة وسھولة الحصول على الخدمة  - ذا البع ق ھ  یمكن أن یتحق

طلبة إلیھا بیسر مثال من خالل اختیار الموقع المناسب لمؤسسات التعلیم العالي بحیث یصل ال
،  الھدوء:  ومن العوامل التي تأخذھا ھذه المؤسسات في االعتبار الختیار الموقع.  وسھولة

، وتوفیر وسائل النقل المختلفة  وتوفر المساحات الكافیة التي تتیح إمكانیة التوسع مستقبال
 الجامعة، وعدم للوصول من مناطق مختلفة، وتسھیل الحصول على السكن داخل...) حافالت، قطار(

تركیز كل الكلیات في مكان واحد والعمل على توزیعھا في عدة أماكن بھدف عدم الضغط على 
 . منطقة واحدة، ولتحقیق أھداف أخرى تتعلق بالتنمیة اإلجتماعیة

 إن الوصول لمستوى جید ومتمیز من االتصاالت بین مختلف : Communicationاالتصاالت  -
في (ات التعلیم العالي یتطلب ایصال البیانات والمعلومات الالزمة  األطراف الفاعلة في مؤسس

لھذه األطراف من خالل نظم معلومات إداریة متطورة مبنیة على أحدث ) الوقت وكمیا ونوعیا
. تكنولوجیات المعلومات وھذا أساسي الكساب ھذه األطراف الفاعلة المھارات االتصالیة الالزمة

تأھیل وتمكین عضو ھیئة التدریس لمناقشة وتحلیل وإدراك كل ما فجودة االتصاالت تمكن من 
یتعلق بالطالب وحاجاتھ ومشكالتھ ومقترحاتھ، وتتیح للطالب إیصال أفكاره وآرائھ والتغذیة 

 .العكسیة تساھم في تطویر المنتجات التعلیمیة

ى مجموعة : Tangibilityالتجسید المادي  - من  إن مؤسسات التعلیم العالي تحتاج إل
المظاھر المادیة لتجسد خدماتھا، وبذلك نستطیع أن نربط جودة ھذه المظاھر المادیة بجودة 

ة ا التعلیمی وعین. مؤسسات التعلیم العالي ومنتجاتھ ى ن سم إل ة تق ذه المظاھر المادی : وھ
یم الجامعي بصورة مباشرة  النوع األول ھي المظاھر المادیة التي تتعلق بخدمات التعل

راسیة والمدرجات والمختبرات العلمیة ومختبرات الحاسوب، واألدوات والوسائل القاعات الد(
ة سموعة والمكتوب ة والم ة المرئی ي ...) التعلیمی ة الت ي المظاھر المادی اني ھ وع الث والن

االستراحات والنوادي الصحیة والریاضیة  (تتعلق بخدمات التعلیم الجامعي بصورة غیر مباشرة 
 . )...والحدائق والمواقف

إدارة الجودة التعلیمیة الشاملة والتأھیل الشامل والتمكین ألعضاء ھیئة التدریس لتطویر 
  العملیات والمرتبطة بالمنتجات التعلیمیة
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جیدة ) تخطیط وتنظیم وتوجیھ ورقابة(لتقدیم منتجات تعلیمیة جیدة نحتاج إلى إدارة 
الجامعیة أعضاء ھیئة التدریس الذین وشاملة، ومن بین العناصر األساسیة في المنظومة تعلیمیة 

وقد وضح .  یحتاجون إلى تأھیل شامل للتمكن من العملیات المرتبطة بتطویر المنتجات التعلیمیة
، أھمیة دور أعضاء ھیئة التدریس في النظام التعلیمي في الشكل  ) ٢٠٠٧ (الطائي والعبادي 

  .  )٨( رقم 
  

   )٨( ل ـشك
  ) ٢٠٠٧،  لطائي والعباديا (مكونات النظام التعلیمي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، أھداف یمكن تحقیقھا من  )١٦٠ – ١٥٩، ص  ٢٠٠٧الطائي والعبادي ، ( كما قدم 
االھتمام بمستوى : خالل تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي والتي من بینھا

تعلیم العالي من خالل المتابعة األداء لإلداریین وأعضاء ھیئة التدریس والموظفین في مؤسسات ال
الفاعلة وإیجاد اإلجراءات التصحیحیة الالزمة وتنفیذ برامج التدریب المقننة والمستمرة والتأھیل 

ات –المدخالت (الجید، مع تركیز الجودة على جمیع أنشطة مكونات النظام التعلیمي   العملی
  .  )٨ (كل رقم ، وقد وضحا ذلك في الش ) المخرجات–التعلیمیة التحویلیة 

دریس  ة الت ضاءء ھیئ ین ألع شامل والتمك ل ال شاملة والتأھی ة ال ودة التعلیمی ة الج ھندس
  لتطویر العملیات والمرتبطة بالمنتجات التعلیمیة

، نموذجا لتطبیق ھندسة الجودة في مؤسسات التعلیم  )٢٠١٤، الزكري والمرابط ( قدم 
ة العالي ومن أھداف ھذا البحث نشر ثقافة الجو الي بطریق دة الشاملة في مؤسسات التعلیم الع

والمرحلة األولى من ھذا النموذج ھو التشخیص في . ذاتیة لتحقیق ھندسة للجودة التعلیمیة الشاملة
ھندسة الجودة التعلیمیة الشاملة، الذي بین أن ھناك مشاكل متعلقة بجودة التدریب المندمج تعیق 

في مؤسسات التعلیم العالي لتحقیق ) ا أعضاء ھیئة التدریسالتي من بینھ(جمیع األطراف الفاعلة 
ة ات التعلیمی ي المنتج ز ف ة والتمی ودة المطلوب دریب  ، والج ة بالت شاكل المتعلق ة الم ن أمثل م

في إحدى مؤسسات التعلیم ) المساندة( إحدى العمادات المساعدة المندمج التي تم التعرف علیھا في
  :  نجدالعالي

 لتدریب المندمجا:  ٥المحور رقم 
  مالءمة العمل مع التدریب· 
 . وجود دورات تدریبیة تكریمیة ال تتالءم مع العمل-
  . وجود دورات تدریبیة ال تتالءم مع العمل-
  .  االنتداب للدورات ال یتم على أساس االحتیاجات التدریبیة-
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  .  إدارة التطویر اإلداري تحتاج إلى تطویر دوراتھا التدریبیة-
  .الیات مالءمة العمل مع التدریب  إشك-
  . غیابات في الدورات التدریبیة-
  .  نقص في جودة الدورات التدریبیة في الجامعة-
   األجھزة وظروف التدریب· 
 .  إشكالیات في تصمیم وتنفیذ الدورات التدریبیة-
  .  عدم وجود أماكن مناسبة للتدریب-
   الكفاءات المتوفرة· 
   نقص في الكفاءات-
  .فاءات وقیادات تتدرب وتتعلم الجودة في العمادة ثم تغادرھا  ك-
   االحتیاجات من التدریب· 
 . قلة الدورات التدریبیة-
  . غیاب األجانب عن الدورات التدریبیة الخارجیة-
   إشكالیات في التقدیر العلمي لالحتیاجات-
   التدریب والتغییر التقني· 
م بمتابعة التطورات التكنولوجیة تساھم في  غیاب وحدة تنظیمیة داخل العمادة تھت-

 . تطویر برامجھا التدریبیة
   :أهم نتائج تطبيق النموذج المقترح

في المملكة العربیة  لتعلیم العاليلمؤھالت لاإلطار الوطني لّاستخدام نواتج التعلم المصنفة في  -
  )ب٢٠٠٩، دیميالھیئة الوطنیة للتقویم واالعتماد األكا( كمنتجات تعلیمیة السعودیة

  مجاالت نواتج التعلم
ف اإلطار العام للمؤھالت أنواع التعلم المتوقعة من الطالب في  ِیُصـن ِ َ مجاالت مجموعات من الِّ

ًو یصف نواتج التعلم في كل مستوى بكل مجموعة منھا ّ   : وھذه المجاالت ھي. ُ

  : تشملوالتي ،  ِالقدرة على استرجاع المعلومات وفھمھا وتقدیمھا:  المعرفة �
o َمعرفة حقائق معینة ، 
o ،َمعرفة مفاھیم و أسس و نظریاتٍ محددة 
o معرفة إجراءاتٍ معینة. 
  : وتشمل القدرة على ، المھارات اإلدراكیة �
o النظریات، و ، والمباديء تطبیق اإلدراك المفاھیمي للمفاھیم.  
o اء كان ، سو الحل اإلبداعي للمشكالتیب المتضمنة في التفكیر الناقد وتطبیق األسال

 ، ًذلك بناء على طلبٍ من اآلخرین أو عند مواجھة مواقف جدیدة وغیر متوقعة

o  دراسة المواضیع والمشكالت في مجال دراسي باستخدام مجموعة من المصادر المتنوعة
 . واستخالص استنتاجات صحیحة

  : تشمل القدرة علىو ، ولیةئتحمل المسمھارات التعامل مع اآلخرین و �
o االستمرار في التطویر الشخصي والمھنيیة تعلمھم الذاتي وولئُّتحمــل مس ، 

o ِالعمل في مجموعة بشكل فعال وممارسة القیادة عند الحاجة ، 
o بمسؤولیة في العالقات الشخصیة والمھنیة ُ ِالتصرف ِ ُّ َ َ ، 
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o  التصرف بشكل أخالقي وااللتزام بالقیم األخالقیة العالیة على النطاق الشخصي
 . واالجتماعي

 تشمل القدرة على و، ، والمھارات العددیة ، وتقنیة المعلومات ت التواصلمھارا �
:  
o َّالتواصل الشفھيِّ والكتابي بشكل فعال ٍ ، 
o ِاستخدام تقنیة االتصاالت والمعلومات ِ ِ ، 
o ِاستخدام األسالیب الحسابیة واإلحصائیة األساسیة ّ . 
المجال الخامس والذي ، وھي   وتشمل البراعة البدنیة: المھارات الحركیة النفسیة �

في بعض الحقول د ھذه المھارات ذات أھمیة عالیة ُوتع.  ینطبق على بعض البرامج فقط
ًتوى عال جدا بمس مھارات الحركیة النفسیة مطلوبةفعلى سبیل المثال، فإن ال. الدراسیة ٍ

 . الموسیقیینلكل من الجراحین والفنانین و
، وتختلف  نطبق على حقول دراسیة معینة فقطحیث إن ھذه المھارات الحركیة النفسیة تو

، فإن نواتج التعلم في ھذا المجال لم یتم وصفھا في نواتج التعلم لكل مستوى  طبیعتھا بشكل كبیر
، فعندما تكون المھارات الحركیة النفسیة ذات أھمیة  ٍوعلى كل.  في إطار المؤھالت للتعلیم العالي

أسالیب تقییمھا د أسالیب التعلیم المقترنة بھا وداء مع تحدیللتخصص الدراسي یجب وصف مستویات األ
  . في توصیف البرنامج والمقررات
   :شروط التعلم للمجاالت المختلفة

فعلى سبیل . ھناك فروق شاسعة في الطریقة التي یتم فیھا التعلم في المجاالت المختلفة
،   التي تتـشكل بھا  اتجاھاتھم، یسترجع الطلبة المعلومات بطریقة مختلفة عن الطریقة المثال

 أنناوھذا یعني .  ویتعلمون كیفیة  تطبیق المھارات اإلدراكیة في حل المشكالت بطریقة مختلفة كذلك
ا استخدام استراتیجیات  إن علین تعلم، ف ة لل ي المجاالت المختلف تعلم ف إذا أردنا تحقیق نواتج ال

شروط "و یُستخدم مصطلح . وع المُستھدَف من التعلمًتعلیم متنوعة بحیث یكون كل نوع منھا مالئما للن
لوصف بعض أھم متطلبات التدریس الفعال المعروفة، وذلك في كل مجال من مجاالت التعلم، " التعلم

   :كما ھو موضح فیما یلي
   : اكتساب المعرفة 

نظـم المتقدم للمعلومات التي سی ّتتضمن الشروط تقدیم نظرة شاملة تكون بمثابة المُ تم ِّ
ًوینبغي أن تربط المعلومات الحدیثة بھذه النظرة الشاملة وبالمعرفة المكتسبة مسبقا لدى . تعلمھا

وھي تشبھ إلى حد ما تأسیس نظام . الطالب، مما سیساعد على اكتساب المعلومات الجدیدة وتذكرھا
ة للمعلومات ُویجب أن تـجرى المراجعات الدوری. ّأرشفة عقلي، یتم وضع المعلومات الجدیدة فیھ

ّالجدیدة ولعالقتھا باألفكار األساسیة المنظـمة الموجودة في المنظـم المتقدم ِّ ِّ .  

   : تطویر المھارات اإلدراكیة
ًتتضمن الشروط تقدیم مفاھیم ومبادئ نظریة وأسالیب للتحلیل جدیدة وأكثر تقدما بشكل  َ ُ

َمتدرج ومستمر للتأكد من أنھا مفھومة بشكل كامل، وجعل ال طالب یمارسونھا باستخدامھا في تحلیل َ
ِویجب أن تشمل ھذه الممارسات كال من المھارة في استخدام مھارات إدراك .  المواقف وحل المشكالت ً

ر  دة وغی ة للقضایا والمشكالت الجدی معینة عندما یُطلب ذلك، وتحدید أدوات التحلیل المالئم
قف متنوعة تشمل مواقف شبیھة للمواقف المُتوقع ُكما ینبعي أن تستخدم المھارات في موا. المتوقعة

ًأن یواجھا الطلبة مستقبال، حتى یسھل علیھم عملیة نقل التعلم واستخدامھ في المواقف المختلفة 
  . عندما یكون ذلك مالئما

   : ولیةئتطویر مھارات التعامل مع اآلخرین وتحمل المس
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مل أن تؤثر أات السلوكیة التي یُـ، والعاد تتضمن ھذه مجموعة من المعارف، واالتجاھات
ُینبغي أن تـتاح الفرص و.  رنامج ولكن في حیاتھم بعد ذلك، لیس فقط في الب على ما یفعلھ الطالب

ولیة ئ، والقیادة وتحمل المس للطلبة لتطبیق مھاراتھم وتحسینھا في مجال المشاركات الجماعیة
  ،والرغبة في القیام بالتعلم النابع من الذاتالشخصیة واالجتماعیة بما في ذلك  السلوك األخالقي 

وتتطلب االستراتیجیات عادة المشاركة في األنشطة الجماعیة المناسبة مع التفكیر في األداء وتقدیم 
اإلرشاد والمساعدة للطلبة بھدف دعم تطویر ھذه المھارات، وقد تشمل المحاكاة والتحلیالت لدراسات 

تأثر بشكل كبیر بوجھات نظر وأعمال األشخاص الذین یحترمھم ویقدرھم ویمكن لالتجاھات أن ت. الحاالت
  .   الطلبة، أكثر من تأثرھا بمجرد القواعد أو التعلیمات الموجھة للتصرف بطرق محددة

   : ، والمھارات العددیة ، وتقنیة المعلومات تطویر مھارات التواصل
إلدراكیة، ولكنھا تشمل لمھارات اتتشابھ شروط التعلم لھذه المھارات مع تلك المطلوبة ل

والمطلوب عادة ھو التقدیم المتدرج للمھارات والقدرات . اكتساب المعارف والعادات السلوكیةًأیضا 
عبر الزمن مع ممارسة تطبیقھا على مواقف متعددة، ومع تقدیم اإلرشاد والمساعدة بشكل مستمر 

 ً البرنامج من خالل مقررات مُصممة خصیصا لذلكویمكن تطویر ھذه المھارات في.  لتحسین ھذه المھارات
ًو على كل، فإنھ من المھم جدا في . ، أو من خالل دمجھا في مقررات أخرى حیث یكون لھا أھمیة خاصة

كلتي الحالتین أن یتم تعزیز ھذه المھارات في المقررات األخرى بالبرنامج كلھ للتأكد من أنھا 
ًتـطبق عندما یكون ذلك مناسبا َّ ُ .   

   : تطویر المھارات الحركیة النفسیة
ومن الضروري توفیر تغذیة . یتم تطویر المھارات الحركیة النفسیة من خالل الممارسة

، والتي تتحقق عن طریق المالحظات الذاتیة للطلبة من جانب، وعن طریق  راجعة عن جودة األداء
صقل المھارات بشكل متدرج وتصبح مت. المعلم من جانب آخر ُوـت كما تصبح .  طورة مع مرور الوقتُ

ِّالمھارات األساسیة آلیة بالتدریج بحیث یستطیع المتعلم أن یُركــز انتباھھ على التطبیق المتقدم 
  .  واألكثر دقة للمھارات المناسبة للمواقف المختلفة

ّویجب أن یتم التأكد من أن الشروط الضروریة لتطویر األنواع المختلفة من نواتج التعلم 
دریسم ة الت رامج ٌفھومة لدى ھیئ ررات الدراسیة والب ي المق ـقة ف ك  َّ، ومطب ة تل ، وأن فاعلی

َّاالستراتیجیات تـقوم باستمرار ًویعتبر ذلك جزءا مھما من النظام الداخلي لضمان الجودة في .  ُ ً
  . مؤسسات التعلیم العالي

واتج ال االت ن تخدام مج رح باس وذج المقت ة للنم ائج التطبیقی ي النت صنفة ف ار ّتعلم الم اإلط
   كمنتجات تعلیمیةفي المملكة العربیة السعودیة لتعلیم العاليلمؤھالت لالوطني ل

   )١٠(دول ـج
 (ISEOR, 1988) شبكة الكفاءات بالمقررات

  المقررات
  األشخاص

مقرر إدارة 
  الجودة الشاملة

مقرر مبادئ 
  اإلدارة

مقرر القیادة 
  اإلداریة

مقرر السلوك 
 التنظیمي

ث مقرر البحو
  اإلداریة

عضو ھیئة 
  ١ التدریس 

          

عضو ھیئة 
  ٢ التدریس 

          

          عضو ھیئة 
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  ٣ التدریس 
عضو ھیئة 

  ٤ التدریس 
          

عضو ھیئة 
  ٥ التدریس 

          

حدى األقسام العلمیة إقمنا بتطبیق شبكة الكفاءات بالمقررات في ) ١٠(في الجدول رقم 
إدارة الجودة : والعلوم اإلداریة وقد اخترنا مجموعة من المقررات مثلبإحدى كلیات االقتصاد 

وقد اخترنا خمسة أعضاء من ھیئة التدریس ... الشاملة و مبادئ اإلدارة و مقرر القیادة اإلداریة
  .الستكمال التطبیق

   )١١(دول ـج
  (ISEOR, 1988) شبكة الكفاءات بالعملیات

  مقرر إدارة الجودة الشاملة  المقررات

  العملیات

  األشخاص

  :١العملیة رقم 
القدرة : المعرفة

على استرجاع 
ِالمعلومات وفھمھا 

  وتقدیمھا

: ٢العملیة رقم 
  المھارات اإلدراكیة

: ٣العملیة رقم 
مھارات التعامل مع 

اآلخرین وتحمل 
  المسؤولیة

: ٤العملیة رقم 
مھارات التواصل، 
وتقنیة المعلومات، 
 والمھارات العددیة

: ٥العملیة رقم 
مھارات الحركیة ال

  النفسیة

عضو ھیئة 
            ١ التدریس 

عضو ھیئة 
            ٢ التدریس 

عضو ھیئة 
            ٣ التدریس 

عضو ھیئة 
            ٤ التدریس 

عضو ھیئة 
            ٥ التدریس 

  

 ركزنا على مقرر إدارة الجودة الشاملة وھو مجال اختصاصنا حتي )١١(الجدول رقم في 
اإلطار ّوادمجنا في العملیات مجاالت نواتج التعلم المصنفة في . یق أكثر دقة وشمولیةیكون التطب

 كمنتجات تعلیمیة، لكي نبحث في في المملكة العربیة السعودیة لتعلیم العاليلمؤھالت لالوطني ل
ّمجاالت نواتج التعلم . خارطة كفاءات أعضاء ھیئة التدریس كیفیة  نقل المعرفة والخبرات بینھم

التي استخدمناھا ھي الموجودة في توصیف وتقریر المقررات المطلوبة كمتطلب جودة للحصول على 
 بالمملكة الھیئة الوطنیة للتقویم واالعتماد األكادیمياالعتماد األكادیمي المؤسسي والبرامجي من 

 أعضاء من ھنا تتضح أھمیة نموذجنا المقترح لھندسة الجودة وتأھیل وتمكین. العربیة السعودیة
بالمنتجات التعلیمیة في كلیات االقتصاد والعلوم ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة 

، في مساندة ھذه الكلیات في تطویر منتجاتھا التعلیمیة للحصول على االعتماد األكادیمي اإلداریة
  . والمؤسسي
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   )١٢(دول ـج
  ISEOR, 1988 )  ()و ت ب(ة للبرمجة شبكة التدریب المندمج بالوحدات التشغیلی

  مقرر إدارة الجودة الشاملة  المقررات

  العملیات

الوحدات 
التشغیلیة 

و ت (للبرمجة 
  )ب

  :١العملیة رقم 
القدرة : المعرفة

على استرجاع 
ِالمعلومات 
وفھمھا 
  وتقدیمھا

: ٢العملیة رقم 
المھارات 
  اإلدراكیة

: ٣العملیة رقم 
مھارات التعامل 

مع اآلخرین 
وتحمل 

  المسؤولیة

: ٤العملیة رقم 
ھارات م

التواصل، وتقنیة 
المعلومات، 
والمھارات 

 العددیة

: ٥العملیة رقم 
المھارات 
الحركیة 
  النفسیة

معرفة  ١.١  ١  )و ت ب(
  َحقائق معینة

تطبیق  ١.٢
اإلدراك 

المفاھیمي 
للمفاھیم، 

والمباديء، 
  والنظریات

ُّتحمــل  ١.٣
مسؤولیة تعلمھم 

اتي الذ
واالستمرار في 

التطویر 
الشخصي 
  والمھني

التواصل  ١.٤
ِّالشفھي والكتابي 

ال   ٍبشكل فعَّ
  

  ٢  )و ت ب(
معرفة  ٢.١

َمفاھیم و أسس 
  ٍونظریات محددة

تطبیق  ٢.٢
األسالیب 

المتضمنة في 
التفكیر الناقد 

والحل اإلبداعي 
للمشكالت، سواء 

ًكان ذلك بناء 
ٍعلى طلب من 

اآلخرین أو عند 
جھة مواقف موا

جدیدة وغیر 
  متوقعة

العمل في  ٢.٣
مجموعة بشكل 
فعال وممارسة 
  ِالقیادة عند الحاجة

استخدام  ٢.٤
ِتقنیة االتصاالت  ِ

  ِوالمعلومات
  

معرفة  ٣.١  ٣  )و ت ب(
  ٍإجراءات معینة

دراسة   ٣.٢
المواضیع 

والمشكالت في 
مجال دراسي 

باستخدام 
مجموعة من 

المصادر 
المتنوعة 

واستخالص 
ستنتاجات ا

  صحیحة

ُالتصرُّف  ٣.٣ َ َ
بمسؤولیة في 

ِالعالقات 
ِالشخصیة 
  والمھنیة

استخدام   ٣.٤
األسالیب الحسابیة 

ِواإلحصائیة  ّ
  األساسیة

  

      ٤  )و ت ب(

التصرف  ٤.٣
بشكل أخالقي 
وااللتزام بالقیم 
األخالقیة العالیة 

على النطاق 
الشخصي 
  واالجتماعي

    



  ھندسة الجودة وتأھیل أعضاء ھیئة التدریس                                                  منصور بن عبدالقادر المرابط/ د   

 

 م٢٠١٩ ینایر سادسالعدد ال                                                                             مجلة الدراسات التجاریة المعاصرة   )٣٥( 

 العملیات المتعلقة بمقرر إدارة الجودة الشاملة والتي  تم تفصیل)١٢(الجدول رقم في 
في المملكة  لتعلیم العاليلمؤھالت لاإلطار الوطني لّأخذت شكل مجاالت نواتج التعلم المصنفة في 

  . )و ت ب(وحدات تشغیلیة للبرمجة  إلى العربیة السعودیة
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   )١٣(دول ـج
  ISEOR, 1988 ) (بالعملیات شبكة التدریب المندمج 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نبحث في خارطة كفاءات أعضاء ھیئة التدریس بعد تفصیل العملیات )١٣(الجدول رقم في 
اإلطار ّالمتعلقة بمقرر إدارة الجودة الشاملة والتي أخذت شكل مجاالت نواتج التعلم المصنفة في 

و ت (ة للبرمجة وحدات تشغیلی إلى في المملكة العربیة السعودیة لتعلیم العاليلمؤھالت لالوطني ل
من خالل خارطة كفاءات أعضاء ھیئة التدریس سیصمم برنامج ھندسة جودة في التدریب المندمج .  )ب

ألعضاء ھیئة التدریس لتأھیلھم وتمكینھم من العملیات المرتبطة بتطویر احدى المنتجات التعلیمیة 
ومن ھذا الجدول تتضح . لشاملةفي إحدى كلیات اإلقتصاد والعلوم اإلداریة وھو مقرر إدارة الجودة ا

وفي . عملیات وآلیات  نقل المعرفة والخبرات بین أعضاء ھیئة التدریس لتطویر المنتجات التعلیمیة
و استمارة) ١٤ (الجدول رقم  ات وھ ك اآللی دمج  مثال لتل دریب المن رر إدارة الجودة  الت لمق

ومجموع االستمارات لكل . ھذا المقرر المتعلقة بالوحدات التشغیلیة للبرمجةالشاملة والعملیات و
جراءات إداریة عنصر أساسي في تصمیم وتنفیذ وتقییم دلیل إلالمقررات في كلیات االقتصاد والعلوم ا

بالمنتجات لھندسة الجودة وتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة 
  . ھذه الكلیاتالتعلیمیة في 

   )١٤(دول ـج
  ISEOR, 1988)و ت ب(الوحدات التشغيلية للبرمجةوالعمليات و  للمقرر التدريب المندمجارةاستم

  إدارة الجودة الشاملة  المقرر
  ِالقدرة على استرجاع المعلومات وفھمھا وتقدیمھا: المعرفة  العملیة

  الوحدات التشغیلیة للبرمجة
  َمعرفة حقائق معینة ١.١) بو ت (  )و ت ب(

اإلدارة : المعارف والمھارات األساسیة في معرفة حقائق متعلقة بمقرر إدارة الجودة الشاملة  ات األساسیةالمعارف والمھار
  ...وجودة المنتج وثقافة الجودة ونظم الجودة وجوائز الجودة

الحقیبة التدریبة لنقل المعرفة والمھارات والخبرات بین أعضاء ھیئة التدریس بخصوص   الوثائق الالزمة للتدریب
  .مقرر إدارة الجودة الشاملة

  ...السبورة الذكیة وجھاز كمبیوتر والعارض اإللكتروني  األجھزة الالزمة للتدریب

یحدد من طرف مصمم برنامج التدریبي بمشاركة األطراف الفاعلة في البرنامج ومقرر   الوقت المطلوب للتدریب
  ،إدارة الجودة الشاملة

تحدد من طرف مصمم برنامج التدریبي بمشاركة األطراف الفاعلة في البرنامج ومقرر   إلیھاالنقاط الحساسة المطلوب اإلنتباه 
  ،إدارة الجودة الشاملة

توصیف األفعال األساسیة المطلوبة في 
  التدریب

توصیف األفعال األساسیة المطلوبة لتقدیم الحقیبة التدریبة لنقل المعرفة والمھارات 
  .س بخصوص مقرر إدارة الجودة الشاملةوالخبرات بین أعضاء ھیئة التدری

    المالحظات
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 توضیح لتطبیق نموذجنا المقترح  لھندسة الجودة وتأھیل وتمكین )١٥(الجدول رقم في 
كلیات االقتصاد بالمنتجات التعلیمیة في أعضاء ھیئة التدریس من أجل تطویر العملیات المرتبطة 

  .  المنھج االقتصادي واالجتماعي لھندسة جودة التدریبداریة من خالل  شبكة الكفاءات حسبإلوالعلوم ا

   )١٥(دول ـج
  تطبیق لشبكة الكفاءات حسب المنھج اإلجتماعي واإلقتصادي لھندسة الجودة  

)Savall & Zardet, 1989(  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

   )١٦(دول ـج
  برنامج التدریب الداخلي والخارجي المبني على أساس  شبكات الكفاءات  

)Savall & Zardet, 1989(  
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ر ال م یعتب دول رق شامل )١٦(ج ل ال شغیلیة للتأھی ة والتت ة التدریبی ن الخط زء م  ج
والتمكین ألعضاء ھیئة التدریس المعتمدة على عملیة التشخیص في ھندسة جودة التأھیل الشامل 

  . رة األعمالوالتمكین ألعضاء ھیئة التدریس لمقرر إدارة الجودة الشاملة في قسم إدا

   )١٧(دول ـج
جدول برنامج ھندسة جودة التدریب المندمج في الشغل ثقافیا واستراتیجیا وتكتیكیا 

  (Fakhfakh, 2002)كلیات اإلقتصاد والعلوم اإلداریة في إحدى وتشغیلیا 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

   :ةــالخاتم
ألكادیمیة في رشاد القیادات اإالتوصیات التي یمكن أن نقدمھا في خاتمة ھذا البحث ھو 

لیة الستخدام عملیة ھندسة یمؤسسات التعلیم العالي عن طریق تبسیط بعض اإلجراءات العملیة والتشغ
بالمنتجات الجودة من أجل تأھیل أعضاء ھیئة التدریس وتمكینھم لتطویر العملیات المرتبطة 

 ة بصفة خاصةم اإلداریفي كلیات االقتصاد والعلوفي مؤسسات التعلیم العالي بصفة عامة والتعلیمیة 
:  
القیام بدورات تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس للتأھل والتمكن من عملیة ھندسة الجودة وكیفیة  -١

  . استخدامھا لتطویر معارفھم ومھاراتھم
التركیز على عملیة ھندسة جودة التدریب باستخدام شبكات الكفاءات كعنصر أساسي للتشخیص  - ٢

ئة التدریس والمساند للتشخیص األساسي لھندسة الجودة الذي من الفرعي لكفاءات أعضاء ھی
عناصره التدریب المندمج ألعضاء ھیئة التدریس حیث نكتشف المشاكل األساسیة للتأھیل والتدریب 
ّالمندمج ونفصل عن طریق تشخیص ھندسة جودة التدریب باستعمال شبكات الكفاءات المشاكل 

لمشاكل الفرعیة والحقیقة التي تعیق تأھیل وتمكین أعضاء األساسیة إلى مشاكل فرعیة تبرز ا
الھیئة التدریس من العملیات المتعلقة بالمنتجات التعلیمیة وتجعل برامج التدریب المندمج 

  . والتأھیل مبنیة على حل تلك المشاكل الحقیقة ولیس أعراض تلك المشاكل
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بیة المبنیة على األعراض ولیس على عطاء مرحلة التشخیص أھمیة قصوى ألن البرامج التدری إ- ٣
المشاكل الحقیقة التي تعیق فعلیا عملیة تدریب وتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس من 

حباط إالعملیات المتعلقة بتطویر المنتجات التعلیمیة، ستكون فیھا مضیعة للوقت والجھد و
التمكینیة لتطویر المنتجات للعزائم ألنھا لن تمكن من تحقیق األھداف التدریبیة والتأھیلیة و

  . التعلیمیة
إن تعلیم وتدریس منھج ھندسة الجودة وھندسة جودة التدریب یندرج ضمن المنتجات التعلیمیة  -٤

التي من المفترض أن تقدم في كلیات االقتصاد والعلوم اإلداریة حیث نجد أغلبھا تدرس مقرر 
ئة التدریس في ھذه الكلیات قدوة في لذلك نوصي أن یكون أعضاء ھی. إدارة الجودة الشاملة

االستفادة من ھذا المنتج التعلیمي باستعمالھ في تطویر كفاءاتھم لتطویر ھذا المنتج من خالل 
، وبقیة المنتجات التعلیمیة في  )٢٠١٠المرابط، (تطویر جودة تعلم إدارة الجودة الشاملة 

  . كلیات االقتصاد والعلوم اإلداریة
في كلیات االقتصاد والعلوم ...)  أو ماجستیربكالوریوس(سارات تعلیمیة نوصي باستحداث م -٥

شاملة وھندسة جودة  اإلداریة لتقدیم منتجات تعلیمیة متمكنة من إدارة وھندسة الجودة ال
تساھم بشكل احترافي في تدریب وتأھیل وتمكین أعضاء ھیئة التدریس لتطویر ... التدریب الشامل

ي ك ف المنتجات التعلیمیة ف ي مختل ات ف ة الكلی ي بقی ة وف وم اإلداری ات اإلقتصاد والعل لی
فلن یكون ھناك مختصون محترفون بدون استحداث ھذه المسارات ولن تتحقق األھداف . االختصاصات

التدریبیة والتأھیلیة والتمكینیة ألعضاء ھیئة التدریس لتطویر المنتجات التعلیمیة في كلیات 
غیرھا من الكلیات واالختصاصات إذا أسندت ھذه المھمة التدریبیة االقتصاد والعلوم اإلداریة و

  . والتأھیلیة والتمكینیة ألعضاء ھیئة التدریس إلى غیر المختصین والمحترفین

متى :  فقال جاء أعرابي إلى رسول  ((
إذا ضیعت األمانة فانتظر :  ؟ فقال الساعة

إذا :  ؟ قال وكیف إضاعتھا:  الساعة قال
))  مر إلى غیر أھلھ فانتظر الساعةوسد األ

 ].رواه البخاري[
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  عـالمراج
  المراجع العربية : أوالً 
جودة التخطیط اإلستراتیجي   ،)٢٠١٥( ، منصور  والمرابط ،، محمد إبراھیم الزكري .١

ر اإلداري الھندسي الي من منظور الفك یم الع سكو . في مؤسسات التعل كرسي الیون
  . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة:  الریاض.  عاليللجودة في التعلیم ال

ھندسة نشر ثقافة الجودة   ،)٢٠١٤( ، منصور والمرابط.  ، محمد إبراھیم الزكري .٢
الملتقى الثالث لكراسي .  نموذج مقترح: الذاتیة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي
  . امعة الملك سعودج: الریاض. البحث في جامعات المملكة العربیة السعودیة

: التعلیم العالي والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  ،)٢٠١٠(، محمد إبراھیم  الزكري .٣
دني ع الم سات المجتم ب لمؤس دور المرتق ة وال ة الطردی ة . العالق اق المكتب ، )٥(آف

٣٢.  
ي :  إدارة الجودة الشاملة  ،)٢٠٠٤(، ماھر  القیسي .٤ ق لرق ة التطبی ة وإمكانی األھمی

الندوة العلمیة حول الدراسات العلیا في الجامعات .  ات العلیا بالجامعات العربیةالدراس
  . ، الیمن جامعة عدن.  العربیة

 حلقة مصورة من مقرر إدارة ٣٠. إدارة الجودة الشاملة  ،)٢٠١١ (، منصور المرابط .٥
د. الجودة الشاملة، بكالوریوس إدارة األعمال . عمادة التعلم اإللكتروني والتعلیم عن بع

  .الریاض، المملكة العربیة السعودیة. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

رابط .٦ صور الم سات   ،)٢٠١٠ (، من ي المؤس ة ف ویر االحترافی ودة وتط ة الج ھندس
سعودیة ة ال ة العربی سیاحیة بالمملك سیة ال ة التون ا بالتجرب سیاحة لق. استئناس اء ال

والضیافة الثاني، الموارد البشریة في القطاع السیاحي تحت شعار نحو تمكین الموارد 
. كلیة السیاحة واآلثار. جامعة الملك سعود. البشریة السیاحیة وتطویر كفاءتھا االحترافیة

قسم اإلدارة . لتطویر الكوادر الوطنیة في السیاحة واآلثار كرسي األمیر سلطان بن سلمان
اضا ة، الری سیاحیة والفندقی سعودیة. ل ة ال ة العربی ت. [المملك ى]. (إنترن وافر عل :  مت

CollegeOfTouris/Colleges%20Arabic/sa.edu.ksu.colleges://http
pdf.PROGRAM%20WORKSHOP/tsDocumen/m.(  

ادي وال ،یوسف حجیم،  طائيال .٧ وزي،  عب یم   ،)٢٠٠٧ (ھاشم ف ة التعل تسویق خدم
ون ات الزب ع احتیاج ا م امعي ومالءمتھ ة اإلدارة . الج ث لكلی ي الثال ؤتمر العلم الم

نشر ). من أجل تفعیل دور الجامعات في المجتمع العراقي(واالقتصاد المنعقد تحت شعار 
. )٦٥(ث في مجلة اإلدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصریة، السنة التاسعة والعشرون، البح

). ٢٠١١ (.ھاشم فوزي، عباديوال. یوسف حجیم، طائيال  في كتاب.البصرةجامعة : بصرةال
:  األردن–عمان ). الطبعة األولى. (التعلیم الجامعي من منظور إداري قراءات وبحوث

  . لنشر والتوزیعدار الیازوري العلمیة ل
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، بشرى بنت بدیر   غنام ،الرحمن بن أحمد ، عبد وھیجان ،الرحمن ، أحمد بن عبدالشمیمري .٨
ة  ،)٢٠١٤ (المرسى ات الحدیث ال األساسیات واالتجاھ ة . (مبادئ إدارة األعم الطبع

  . شركة العبیكان:   الریاض ،)الحادیة عشر
منظمات غیر الھادفة للربح مع التسویق في   ،)٢٠٠٤(، كوثر حمید ھاني  الموسوي .٩

: العراق. رسالة ماجستیر غیر منشورة. دراسة حالة في جامعة الكوفة/ أنموذج مقترح 
  . ، جامعة الكوفة كلیة اإلدارة واالقتصاد

  .أصول المنھجیة العلمیة في بحوث العلوم اإلداریة  ،)٢٠١٠(، محمود أحمد  الخطیب .١٠
  . سلسلة المعرفة اإلداریة:  القاھرة

ادیمي .١١ اد األك ویم واالعتم ة للتق ة الوطنی ذاتي   ،)أ٢٠٠٩ (الھیئ ویم ال اییس التق مق
  .المملكة العربیة السعودیة. لمؤسسات التعلیم العالي

ادیمي .١٢ اد األك ویم واالعتم ة للتق ة الوطنی وطني ل  ،)ب٢٠٠٩ (الھیئ ار ال ؤھالت لاإلط م
  . المملكة العربیة السعودیة.  لتعلیم العاليل

ودة .١٣ د، محف ج شاملة  ،)٢٠٠٤( وظ أحم ودة ال ات: إدارة الج اھیم وتطبیق ة .  مف كلی
  . دار وائل للنشر:  األردن.  جامعة العلوم التطبیقیة.  االقتصاد والعلوم اإلداریة
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