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 1.0المقدمة:
كاف أوؿ ظيور لمفيوـ الجودة الشاممة في إطار قطاعي الصناعة واالقصصاد ,ثـ انصقؿ إلى قطاعات

أخرى كالخدمات والصعميـ ,حيث أصبح مطمباً ممحاً لمصفاعؿ بكفاءة مع مصغيرات العصر ذات الصسارع
المعرفي والصكنولوجي ,حيث يصزايد الصراع والمنافسة بيف المؤسسات (طعيمة ,وآخروف .)2006 ,كما

حازت إدارة الجودة الشاممة عمى اىصماـ كبير في أوساط المنظمات الصناعية واالقصصادية والخدماصية,
كاف البد أف يولي القائميف عمى مؤسسات الصدريب الميني أىمية كبيرة إلكساب مؤسسات العمؿ واإلنصاج

القدرة الكافية عمى المنافسة ,والصقيد بضوابط الجودة بكؿ مسصمزماصيا.

ويعد الصدريب الميني أحد أىـ مكونات إعداد اإلنساف وصنميصو وصأىيمو لمدخوؿ إلى سوؽ العمؿ,

يقدمو مف صنمية لممورد البشري وفؽ حاجات المجصمع,
بصأثيره المباشر في بناء المجصمعات وصطورىا ,وبما ّ
وبما يوفّره مف ٍ
المصقدمة
أيد ماىرة وكفؤة صقود العمميات الصنموية المخصمفة .لذا ,فقد أدركت البمداف الصناعية
ّ

دور الصدريب الميني فأولصو اىصماماً كبي اًر عندما أيقنت أف نيوض المجصمعات ال يكوف إال بصنامي القطاع

الميني ,وصطوير قدرات المينييف عمى البناء واإلصالح لممجصمع .أما المجصمعات النامية فإنيا  -وألسباب

مصعددة – قد صأخرت في إدراؾ أىمية الصدريب الميني ,وال زالت بعض الدوؿ العربية ومنيا فمسطيف عمى
وجو الخصوص صعيش حالة مف الصشصت في قطاع الصدريب الميني وذلؾ ألنيا صولي الصعميـ األكاديمي جؿ

اىصماميا وعنايصيا ,ربما كاف ذلؾ عمى حساب الصدريب الميني والصعميـ الصقني مما قد يؤدي إلى صراجع
االىصماـ بالصدريب الميني وقد يفيـ مجصمعياً أنو مجاؿ صعميـ خاص بضعاؼ الصحصيؿ .لذلؾ ,كاف ال بد
أف يقدـ ىذا الصدريب وفؽ منظومة صضمف صحقيؽ الجودة وفؽ معايير رفيعة ,وصسصحؽ بذلؾ شيادة عممية

صبرىف عمى قدرة الخريجيف عمى المنافسة صمبيةً لممصطمبات العالمية.
 0.0مشكمة الدراسة:

مع صطور احصياجات سوؽ العمؿ الفمسطيني والسعي النفصاحو عمى العالـ الخارجي مف خالؿ صشغيؿ
المينييف في أسواؽ العمؿ المحمية والعربية المجاورة ,أصبح مف الضروري الوقوؼ عمى صحسيف أداء

مراكز الصدريب الميني وصجويدىا وفؽ منظومة صصضمف معايير لمجودة الشاممة لمحصوؿ عمى مخرجات
ذات كفاءة وفاعمية عالية صسصطيع القياـ بدورىا المصوقع لمواجية الصحديات الحالية والمسصقبمية.

وادراكاً ألىمية الصدريب الميني في بناء كوادر مؤىمة لمعمؿ المباشر في سوؽ العمؿ الفمسطيني ,فإف

ىذا األمر قد جعؿ الكثير مف الجيات صيصـ بدراسة واقع مؤسسات الصدريب الميني والسعي الدؤوب إلى

البحث عف سبؿ صطويرىا وصحسيف أداءىا ,وبانصشار مفيوـ إدارة الجودة الشاممة ,بدأت الكثير مف
المؤسسات في صطبيؽ ىذا المفيوـ لصطوير أدائيا وخدماصيا ,واعصبرصيا وسيمة مساعدة في مواجية
المشكالت الصعبة ,ووسيمة لكسب رضا المجصمع ,وقد أحرزت ىذه المؤسسات نجاحات كبيرة عمى أثر

صطبيؽ ىذا المفيوـ في الدوؿ المصقدمة الصي صبنصو (السعود.)2002 ,
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وعمى الرغـ مف وجود عدة جيات مشرفة وراعية لمصدريب الميني إال أنو ال يوجد عمى مسصوى

فمسطيف جية محورية صرعى الصدريب الميني باعصباره منيجاً لصطوير واعداد الموارد البشرية الكفؤة .فكما
صقدـ و ازرة العمؿ عمى سبيؿ المثاؿ صدريباً مينياً صقدـ و ازرة الصربية والصعميـ صعميماً صقنياً وصقدـ و ازرة الشؤوف

االجصماعية صأىيالً مينياً فضالً عف غيرىا مف المؤسسات األخرى كوكالة الغوث ,ومؤسسات صعميمية

أخرى في إطار القطاع الخاص .ربما ال صخضع صمؾ المؤسسات لرقابة حقيقية ,أو صقييـ ذاصي حقيقي ,يقدـ

صقييماً موضوعياً يقدـ لممؤسسة لصحسيف أعماليا ,أو حصى لمجيات الرسمية لإلشراؼ والمصابعة والصخطيط
إلدارة المورد البشري بعناية ,لذلؾ ,يبقى السؤاؿ قائماً كيؼ يمكف صطوير منظومة جودة شاممة لصنظيـ

الصدريب والصعميـ والصأىيؿ الميني في فمسطيف ,وما المعايير والنماذج الصي يمكف االسصناد إلييا؟
 8.0أهداف الدراسة
صسعى ىذه الدراسة إلى صحقيؽ األىداؼ الصالية:

 .1الصعرؼ عمى وصحميؿ نماذج الجودة العربية والعالمية ذات العالقة بالمؤسسات الصعميمية ومؤسسات
الصدريب الميني والصقني.

 .2صحميؿ العناصر المكونة لنظاـ الجودة الشاممة الصي يمكف أف صنطبؽ عمى مؤسسات الصعميـ والصدريب
الميني والصقني في فمسطيف.

 .3صقديـ صصور مقصرح لمنظومة جودة شاممة صحصضف مؤسسات الصعميـ الميني والصقني في فمسطيف.
 1.0أهمية الدراسة
صصجمى أىمية الدراسة مف الناحية النظرية في كونيا – عمى حد عمـ الباحثيف – األولى مف نوعيا عمى
مسصوى فمسطيف الصي صيصـ بدراسة إدارة الجودة الشاممة في الصدريب الميني وصقدـ صصو اًر مقصرحاً لذلؾ,
والذي يمكف أف يعد اسياـ عممي مميز في ىذا المجاؿ .كما صصجمى أىمية الدراسة في صقديـ رؤية صحميمية

ناقدة لكيفية اسياـ ادارة الجودة الشاممة في صحسيف األداء لمؤسسات الصعميـ الميني والصقني.

أما مف الناحية العممية ,صقدـ ىذا الدراسة نموذجاً لنظاـ جودة شاممة يمكف أف يبنى عميو في

مؤسسات الصعميـ الميني والصقني ,كما قد صسيـ ىذه الدراسة في صشخيص مشكمة واقعية صصمثؿ في غياب
منظومة الجودة الشاممة عف مؤسسات الصعميـ الصقني والميني ,لذلؾ فيمكف أف صسيـ في صقديـ بعض

المقصرحات لمصخذي القرار ,ليقوموا بمسئولياصيـ نحو اعصماد نظاـ جودة شاممة في مراكز الصدريب الميني.
 1.0منهجية الدراسة:

صصبع الدراسة منيجاً وصفياً يعصمد عمى مصادر البيانات الثانوية ,حيث صسعى الدراسة مف خالؿ المراجعة
النظرية لمدراسات السابقة والصقارير الدورية ,وغيرىا مف المنشورات واألنظمة المعصمدة لمعايير الجودة

العالمية ومعايير جودة مؤسسات الصعميـ والصدريب الميني العربية والدولة إلى صحميؿ صمؾ األنظمة واسصخراج
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صصور قابؿ لمصطبيؽ في مؤسسات الصدريب الميني والصقني الفمسطينية .وبالصالي فإف ىذه الدراسة صقوـ عمى

صقديـ رؤية وفؽ منيج ما وراء الصحميؿ لصحقيؽ أىدافيا وصقديـ صصور مقصرح يمكف اخصباره كمنظومة جودة
شاممة لمؤسسات الصعميـ الميني والصقني .وصعصمد االسموب الوصفي الكيفي ,حيث صـ إجراء مقابالت مع

خمس مخصصيف وخبراء في الصدريب الميني ,وكذلؾ في الجودة الشاممة ,وصـ االسصعانة بيـ بعرض

المحصوى ,والنقاش لموصوؿ إلى الصصور المقصرح ,بجانب الخبرة الشخصية.
 1.8اإلطار النظري
 0.8إدارة الجودة الشاممة

 0.0.8مفهوم إدارة الجودة الشاممة :الجودة في المغة صعنى اإلصقاف ,كما صعنى أيضاً الصفوؽ واإلبداع,
نصيجة االىصماـ بالكيؼ وليس بالكـ (ابف منظور .)2003 ,وفي االصطالح يرجع مفيوـ الجودة

) (Qualityإلى الكممة الالصينية ) (Qualitasوالصي صعنى طبيعة الشخص أو طبيعة الشيء ,وقديماً كانت
صعنى الدقة واإلصقاف ,وحديثاً صغير مفيوميا بعد صطور عمـ اإلدارة والثورة الصناعية وظيور الشركات

الكبرى وازدياد المنافسة ,إذ أصبح مفيوـ مصعدد االبعاد (الدرادكة .)2006 ,أما " "Ishikawaفيرى أف

الجودة عبارة عف جودة العمؿ ,والخدمة ,والمعمومات ,والصشغيؿ ,وجودة القسـ والنظاـ ,وجودة الناس,
وجودة الشركة ,واألىداؼ ( .)Ishikawa,1985مف الواضح أف مفيوـ الجودة عند ايشيكاوا يشمؿ جميع

موجودات المؤسسة المادية والبشرية .ويصعدى مفيوـ الجودة في أري " "William & Harrietجودة المنصج
نفسو ليشمؿ جودة في :الخدمات ,واالصصاؿ ,والمعمومات ,واألفراد ,واإلجراءات ,واإلشراؼ ,والمنظمة

ككؿ ( .)William & Harriet, 1983ونرى نحف الباحثيف أف ىناؾ صشابياً كبي اًر بيف صعريؼ كؿ مف

 Ishikawaو ,William & Harrietإذ أف الجودة صشمؿ جميع األشياء الموجودة في المنظمة ,وىذا ما
صؤكده الكصابات واألفكار الجديدة في مجاؿ إدارة الجودة الشاممة .وىناؾ العديد مف الصعريفات صطرؽ إلييا

عمماء ومخصصوف في الجودة نسصطيع أف نجمميا في انخفاض نسبة العيوب ,انخفاض في الصالؼ,
انخفاض شكاوى العمالء ,انخفاض الحاجة إلى الصفصيش ,وصحسيف األداء والمطابقة لالحصياجات.

وقد دعت الشريعة االسالمية إلى مراعاة العمؿ والجدية واإلصقاف حيث وصؼ اهلل فعمو بصفة اإلصقاف

حيث نجد ذلؾ في صنع اهلل البديع ,الذي أحكـ كؿ شيء خمقو ,وأودع فيو مف الحكمة ما أودع
{ص ْن َع المَّ ِو الَِّذي أَصْقَ َف ُك َّؿ َش ْي ٍء أنوُ َخبِ ٌير بِ َما
(المقرمي ,)2009 ,وذلؾ نجده في قولو صعالىُ :
َح َس ِف صَ ْق ِويـ} (سورة الصيف,
صَ ْف َعمُوف}(سورة النمؿ ,اآلية ,)88:وفي قولو صعالى{ :لَقَ ْد َخمَ ْق َنا اإلنساف ِفي أ ْ
اآلية )4 :وحث رسولنا الكريـ عمى إصقاف العمؿ فقاؿ" :أف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمالً أف يصقنو" .أما
في المجاؿ الصربوي فيمكف صعريفيا عممية اسصراصيجية إدارية صرصكز عمى مجموعة مف القيـ وصسصمد طاقصيا
مف المعمومات الصي صصمكف في إطارىا مف صوظيؼ مواىب العامميف واسصثمار قدراصيـ الفكرية عمى نحو
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ابداعي لصحقيؽ الصحسف المسصمر ,فالجودة صغيير شامؿ في ثقافة المؤسسة الصعميمية ,فيي ثقافة جديدة في

الصعامؿ بمعايير مصفؽ عمييا عالمياً ,وصسعى السصثمار الموارد البشرية ,بيدؼ إشباع احصياجات الصنمية

الشاممة وصحقيؽ صوقعات العمالء (مجيد ,الزيادات .)2007 ,أما المفيوـ األكثر شموالً وىو إدارة الجودة

الشاممة فصعرفو الدراسة بأنو نظاـ إداري يركز عمى رضا المسصيمؾ ويصضمف منيجاً منظماً لضماف أف

المنصجات والخدمات صطابؽ دائماً المعايير المحددة وصخضع دائماً لمصحسيف المسصمر (الشور.)2010 ,
 8.0.8أهداف إدارة الجودة الشاممة

يمكف حصر أىداؼ إدارة الجودة الشاممة في زيادة قدرة المنظمة الصنافسية ,ورفع كفاءصيا في إرضاء

العمالء ,والصفوؽ عمى المنافسيف .باإلضافة إلى زيادة جميع عناصر المنظمة ,وزيادة حركصيا ومرونصيا

في الصعامؿ مع المصغيرات بما يمكنيا مف اسصثمار الفرص وصجنب المخاطر والمعوقات ,كما صيدؼ إلى

ضماف الصحسيف المسصمر والشامؿ لكؿ قطاعات ومسصويات المنظمة ,وزيادة قدرصيا الكمية عمى النمو

المصواصؿ وزيادة ربحيصيا وصحسيف اقصصادياصيا (السممي.)1995 ,
 1.0.8مبادئ إدارة الجودة الشاممة

صقوـ الجودة الشاممة عمى مجموعة مف العناصر والمبادئ اإلدارية والصي صرصكز عمى صحسيف الجودة ,واذا ما

طبقت المنظمة صمؾ المبادئ بكفاءة وفاعمية فإنيا حصماً سصنجح في صحقيؽ المسصوى المطموب مف الصميز في
مجاؿ الجودة الشاممة ,واصفؽ الباحثيف والكصَّاب الميصميف بإدارة الجودة الشاممة عمى أف المبادئ األساسية

لمجودة الشاممة صصمثؿ فيما يمي( :العزاوي ,2005 ,حمود)2005 ,

 التخطيط االستراتيجي :صعد الجودة مرصك اًز فكرياً ذو عمؽ اسصراصيجي ,,لذا فإف مف أىـ مصطمبات نجاحو
صبني المنيج االسصراصيجي ,وذلؾ بوضع خطة شاممة صعصمد رؤية ورسالة وأىداؼ واسعة ,ومف ثـ صسيؿ

وضع السياسات والبرامج في ضوء صحميؿ معمؽ لمبيئة الداخمية (بنقاط القوة والضعؼ) والخارجية

(فرص ومخاطر) لوضع الخطط الشاممة بالشكؿ الذي يوفر قابمية دعـ لمميزة الصنافسية لممنظمة.

 إسناد ودعم القيادة :بالصركيز عمى الدعـ العممي ,والسير ابعد مف مجرد صخصيص الموارد الالزمة ,إذ
صضع كؿ منظمة مجموعة أولويات ,فإذا كانت اإلدارة العميا غير قادرة عمى إظيار الصزاميا الطويؿ

بدعـ البرنامج فمف صنجح في صنفيذ إدارة الجودة الشاممة .ويصمثؿ الصزاميا بصعزيز ثقافة الجودة ,وصعزيز

وصطوير إمكانيات الموظفيف في أداء عمميـ ,وصبني رؤية اسصراصيجية واضحة المعالـ لممنظمة وأىدافيا.

 التركيز عمى الزبون :الزبوف ىو الموجو في إدارة الجودة الشاممة سواء كاف خارجياً أو داخميا ,فالزبوف
الداخمي يساعد في صحديد جودة األفراد والعمميات وبيئة العميؿ ,ويشكؿ اىصماـ اإلدارة العميا بالزبوف

الداخمي بوصفو الفرد الذي يعصمد عميو في األقساـ األخرى في المنظمة ضرورة مف ضروريات عمؿ
الجودة الشاممة ,لضماف وصوؿ الصغذية العكسية لو عف ونصائج األعماؿ وصحقيؽ رضاه.
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 التحسين المستمر :يشمؿ الصحسيف اإلضافي والصحسيف المعرفي اإلبداعي الجديد بوصفيما جزء مف
العمميات اليومية لجميع وحدات العمؿ في المنظمة ,فالصحسيف المسصمر في ظؿ إدارة الجودة الشاممة
يصجمى في قدرة الصنظيـ عمى صصميـ وصطبيؽ نظاـ إبداعي يحقؽ رضا صاـ لمزبوف ,مف خالؿ السعي

الدائـ لموصوؿ إلى األداء األمثؿ .يشمؿ ذلؾ جميع عمميات وأنشطة المنظمة ,حصى يحقؽ وفر في

الصكاليؼ وأداء أفضؿ مع االلصزاـ بمعايير الجودة ,والصحسيف المسصمر كذلؾ يصطمب اسصجابة لمصغيرات
وصبسيط اإلجراءات الصشغيمية ,كونو يعكس عالقة صكاممية بيف الجودة وسرعة االسصجابة لمصطوير.

 التدريب والتطوير :األفراد المورد البشري الذي يجسد الجودة ,لذا يجب االىصماـ بمسصوى أدائيـ

وصطويرىـ وصقؿ مياراصيـ ,فالصدريب والصطوير المسصمر وسيمة لصنمية إمكاناصيـ ٍ
كؿ ضمف وظيفصو بما
يحقؽ اإلنجاز األمثؿ ,ويحصؿ الصدريب أىمية خاصة باعصباره سمسمة مف األنشطة المنظمة المصممة

لصعزيز معرفة األفراد بما يصصؿ بوظائفيـ ومياراصيـ وصحفيزىـ ,مما يسيـ في رفع مياراصيـ الصقنية
وزيادة خبراصيـ الصخصصية فيصحقؽ الصفوؽ في أداء وىنا صصجسد الجودة.

 المشاركة وتفويض الصالحية :مف خالؿ صفعيؿ دورىـ بطريقة صشعرىـ باألىمية وصحقيؽ االسصفادة
الفعمية مف إمكاناصيـ ,ويقصد بيا المشاركة الجوىرية ال الشكمية ,الصي صزيد مف إمكانية صصميـ خطة
أفضؿ ,وصحسف مف كفاءة صنع الق اررات مف خالؿ مشاركة العقوؿ المفكرة القريبة مف مشاكؿ العمؿ
وليس جميع العامميف في المنظمة .ويصحقؽ ذلؾ مف خالؿ بناء فرؽ العمؿ وصفويض الصالحيات.

 اإلبداع واالبتكار :يحصاج صحقيؽ مسصويات الجودة إلى اإلبداع واالبصكار واطالؽ أكبر عدد ممكف مف
األفكار الجديدة والمفيدة لصحسيف الجودة.

 اتخاذ الق اررات عمى أساس الحقائق :وىذا يصطمب االعصماد عمى صقنيات وموارد لصييئة القنوات الالزمة,
ولصمكيف األفراد وايصاؿ ما يمصمكونو مف معمومات صصحدث عف الحقائؽ إلى حيث يجب أف صصؿ ىذه

المعمومات لالسصفادة منيا في صحقيؽ الجودة.

 1.0.8متطمبات وخطوات تطبيق إدارة الجودة الشاممة:
إف صطبيؽ منيجية الجودة الشاممة يصطمب صوفر المناخ المالئـ لمصطبيؽ ,ويصطمب ذلؾ صغيير ثقافة المنظمة
وقيميا وصعديؿ ىيكميا الصنظيمي وصوجيو أنماط اإلشراؼ بما يحقؽ صطبيؽ المفيوـ الجديد ,ويقودنا ذلؾ
لمصعرؼ عمى مصطمبات صطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ,وخطوات صحقيؽ ذلؾ ,عمى النحو اآلصي:

أوالا :متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة :وأىـ صمؾ المصطمبات( :جودة)2004 ,

أ .دعم اإلدارة العميا :مف الضروري إقناع اإلدارة أوالً بضرورة صطبيؽ منيجية إدارة الجودة الشاممة وذلؾ
حصى يكوف لدييا االسصعداد لدعـ الصغييرات الصي سصحدث في المنظمة.

ب .التركيز عمى العميل :باعصباره اليدؼ األساسي لصطبيؽ منيجية إدارة الجودة ,فصحقيؽ رضاه واشباع
حاجاصو مصطمب أساسي ,وعمى اإلدارة أف يكوف لدييا قاعدة بيانات عف العمالء واحصياجاصيـ.
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ج .التعاون وروح الفريق :ينبغي صوفر مناخ الصعاوف وروح الفريؽ والعمؿ الجماعي بيف العامميف في
المنظمة وذلؾ ألف صطبيؽ منيجية إدارة الجودة الشاممة يعصمد أساساً عمى فرؽ العمؿ.

د .ممارسة النمط القيادي المناسب :إن أكثر األنماط القيادية مناسبةً لصطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ىو
النمط الديمقراطي والذي يسمح بمشاركة العامميف في وضع األىداؼ واصخاذ القرار والصوسع في
صفويض الصالحيات ,دوناً عف غيره مف األنماط األخرى.

ه .وجود نظام لمقياس :يبنى ىذا النظاـ عمى األساليب اإلحصائية لضبط الجودة مما يسمح باكصشاؼ
االخصالفات في اإلنصاج واالنحرافات في الوقت المناسب واصخاذ اإلجراءات الصصحيحية المالئمة.

و .فعالية نظام اال تصاالت :مف الضروري أف يكوف ىنالؾ نظاماً فعاالً لالصصاالت باصجاىيف سواء بيف
الرئيس والمرؤوس أو بيف داخؿ المنظمة وخارجيا ,بحيث يكوف ذلؾ النظاـ قادر عمى إيصاؿ

المعمومات الدقيقة عف إنجازات العامميف وابالغيـ وابالغ مرؤوسييـ بمضمونيا.
ثانيا :خطوات تطبيق إدارة الجودة الشاممة

لصطبيؽ نظاـ إدارة الجودة الشاممة في أي مؤسسة ىنالؾ مجموعة مف الخطوات العامة الصي يمكف لإلدارة
اصباعيا وىي كالصالي( :عميمات)2004 ,

الخطوة األولى :الصزاـ وصعيد اإلدارة العميا بصنفيذ البرنامج ,وصدريب القادة والمسؤوليف عمى مفاىيـ إدارة
الجودة الشاممة وأساليب صطبيقيا ,وصشكيؿ فرؽ صحسيف الجودة.

الخطوة الثانية :خمؽ صصور وفمسفة واضحة لممؤسسة ,وايجاد نص واضح لرسالة المؤسسة يحصوي عمى
األىداؼ العامة لممؤسسة وأىداؼ الجودة الصي صسعى لصحقيقيا وايصاليا لجميع أفرادىا.

الخطوة الثالثة :صشكيؿ مجمس لمجودة يضـ في عضويصو المديريف الصنفيذييف في المؤسسة ورؤساء األقساـ
المخصمفة فييا ,ويقوـ ىذا المجمس باإلشراؼ عمى عممية صخطيط وصنفيذ وصقييـ البرنامج.

الخطوة الرابعة :صكويف اسصراصيج ية إلدارة الجودة الشاممة بحيث يصـ صحديد الييكؿ الصنظيمي إلدارة الجودة,
ودمج أنشطصيا ضمف اسصراصيجيات وخطط المؤسسة ,وصكويف نظاـ داخمي يصضمف أىداؼ صصبنى وصحقؽ

الجودة الشاممة فييا ,وصحديد كيفية إشراؾ العامميف في صنفيذ البرنامج واسصخداـ صمؾ األنظمة.

الخطوة الخامسة :اصخاذ القرار حوؿ مجاؿ صطبيؽ برنامج إدارة الجودة ,ىؿ سيكوف في كؿ مؤسسة أو
اخصيار وحدة أو قسـ في البداية لصنفيذ البرنامج ,وصحديد مدى اسصعداد وجاىزية ىذا القسـ لمصغيير.

الخطوة السادسة :صحميؿ احصياجات صدريب المدراء ورؤساء الدوائر عمى مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة,
وصحديد أنواع برامج الصدريب الالزمة والمواضيع الصي سيصـ الصدريب عمييا ,والمواد والكوادر الالزمة لذلؾ.

الخطوة السابعة :الصأكد مف أف أقساـ المؤسسة قد طورت معايير لقياس مدى مطابقة السمع والخدمات
المنصجة الحصياجات المنصفعيف ,وصعديؿ المقاييس واألنظمة اإلدارية الحالية لصمبية ىذه االحصياجات.
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الخطوة الثامنة :إدخاؿ وصطبيؽ برنامج إدارة الجودة الشاممة في الييكؿ الصنظيمي في المؤسسة ,ووضع
الصفاصيؿ الالزمة لصطبيؽ البرنامج مثؿ :كيفية الصنفيذ ,والييكؿ الصنظيمي الالزـ ,وكيفية صفويض

الصالحيات والسمطات لألفراد ,واإلجراءات العممية والمصادر المطموبة لصسييؿ صطبيؽ البرنامج.

الخطوة التاسعة :مراقبة وصقييـ النصائج باسصمرار لصصبع صوافؽ جيود الصحسيف مع أىداؼ المؤسسة وصقييـ
المصادر المسصخدمة في جيود الصحسيف لمحفاظ عمى الكفاءة واالسصخداـ األمثؿ ليذه المصادر.

الخطوة العاشرة :إعالف النجاح ومكافأة وصقدير الموظفيف المشاركيف في جيود الصحسيف ,وصعديؿ
اسصراصيجيات برنامج إدارة الجودة الشاممة ,وصوسيع جيود الصحسيف لصشمؿ كؿ أقساـ ووحدات المؤسسة.
 8.8الجودة الشاممة في التدريب المهني:

 0.8.8مفهوم التدريب المهني :ىو عممية حصوؿ الفرد عمى ميارات ,ومعمومات ,واصجاىات (قيـ) أو
صزويده بيا ,أو صطويرىا لديو ,بشكؿ يؤدي إلى صعديؿ سموكو وأدائو ليصمكف مف القياـ بجزء مف عمؿ أو
بعمؿ مصكامؿ أو عدة أعماؿ بشكؿ مناسب .ويشمؿ ذلؾ إعداد المصدرب لمزاولة مينة معينة كما يشمؿ

أيضاً برامج رفع كفاءة العامؿ في مينة يمارسيا (عطواف .)19 :2001 ,أما مراكز التدريب المهني فهي

مؤسسات صمارس فييا العممية الصدريبية داخؿ ورش خاصة لكؿ صخصص مزودة بكافة األجيزة والمعدات

صخرج أفواج مف الطمبة في صخصصات
الالزمة لمصدريب ويصـ صطويرىا بحسب الصقدـ الصكنولوجي لممينة ,و ّ
مينية مخصمفة" (عدواف .)9 :2006 ,ويمكف أف صُدار – كما ىو الحاؿ في فمسطيف -بواسطة الحكومة أو
مؤسسات دولية كوكالة الغوث (األونروا) ,أو مراكز خاصة صصبع مؤسسات أىمية أو يممكيا مواطنيف.

 8.8.8أبعاد الجودة في المؤسسات التعميمية والتربوية:
إف الجودة في المؤسسات الصعميمية والصربوية والصدريبية يجري صقويميا مف عدة جيات منيا :المسصفيد وىو
المصعمـ أو المصدرب ,و سوؽ العمؿ ,والمؤسسة الصي صقدـ الخدمة ,و المؤسسة الصي صعكسيا الخدمة,
وذىب الباحثوف إلى أف لمجودة أبعاد مصنوعة اخصمفوا في عددىا ,فمنيـ مف يرى أنيا خمسة أبعاد ىي

الضماف واالعصمادية واالعصناؽ واالسصجابة والصجسيد المادي ,ومنيـ مف يرى أنيا أربعة أبعاد ىي الصفوؽ
وصجاوز الصوقع والقيمة ومواءمة المواصفات ,لذا ,عمى المؤسسة صحديد األبعاد األساسية المحددة لنشاطيا,

المقدـ لمطالب أو المصدرب ,ومف األبعاد الصي صخص المؤسسات الصعميمية ما يمي( :زيداف)2010 ,

 الكفاية (الجدارة) :ىذا البعد يشير إلى أف الطالب يصجو إلى المؤسسات الصي صوفر لو خدماصيا بكفاية
وجدارة صميزىا عف مثيالصيا مف المؤسسات األخرى.

 االعتمادية :ينبغي أف صقدـ المؤسسة خدماصيا بصورة صعكس درجة عالية مف االعصمادية عمى ىذه
الخدمات ,الصي ينبغي أف صصوفر بصورة عالية مف الثبات مما ينعكس عمى جودة أداء المؤسسة.

 المجاممة (التعامل) :إف سيادة مشاعر االحصراـ المصبادؿ والصعامؿ الحسف الذي يسصند عمى أسس
أخالقية وصنظيمية ومينية صحفظ لجميع العامميف قدرىـ وكرامصيـ ,كما وصحفظ لمطالب قدرىـ واحصراميـ.
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 االستجابة :يركز ىذا البعد عمى صحقيؽ االسصجابة العالية والسريعة لمصغيرات في بيئة المؤسسات
الصعميمية والصدريبية ,وىذا يصطمب مف المؤسسة امصالؾ المرونة الكافية.

 فهم الزبائن :لصحقيؽ ىذا البعد ينبغي عمى المؤسسة فيـ المصدرب وادراؾ رغباصو وحاجاصو مف منظوره
ومف منظور سوؽ العمؿ.

 األمان :يقصد بو صوفير الخدمة لممصدرب في جو آمف يخمو مف المخاطر بقدر االمكاف.

 المصداقية :إف مصداقية المؤسسة الصدريبية ىو بعد ميـ في صحقيؽ جودة الصدريب ,ويقصد بذلؾ قدرة
المؤسسة عمى الوفاء بالصزاماصيا وصعيداصيا صجاه المصدرب.

 سهولة الحصول عمى الخدمة :إف ىذا البعد مف األبعاد اليامة لجودة الخدمة وذلؾ مف خالؿ اخصيار
الموقع المناسب لممؤسسة ,بحيث يسيؿ الوصوؿ إلييا ,كما أنو مف الضروري صوفر المواصالت.

 اال تصاالت :إف صحقيؽ االصصاؿ بيف طرفي عممية الصبادؿ (المؤسسة والطالب) ىو مف األبعاد الصي
صصب في مصمحة جودة الخدمة المقدمة ,فاالصصاؿ والصواصؿ يصيح لمصمقي الخدمة صوصيؿ صوصو
لمقدـ الخدمة مف أجؿ إدراؾ وصحميؿ حاجاصو ورغباصو.

 التجسيد المادي لمخدمة :إف الخدمات الصعميمية والصدريبية كغيرىا مف الخدمات ال يمكف لمسيا ,ولكي
صحقؽ ىذه الخدمات أىدافيا فإنيا صحصاج إلى مجموعة مف المظاىر المادية مثؿ القاعات الدراسية
والمخصبرات واألدوات ووسائؿ الصعميـ والمكصبة ومرافؽ الخدمات مثؿ المقصؼ والساحات والحدائؽ.

 1.8.8معيقات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم والتدريب
يواجو نظاـ إدارة الجودة الشاممة عند صطبيقيا في مؤسسات الصعميـ والصدريب العديد مف المعيقات ,أبرزىا

عدـ مالئمة بعض أجزاء برامج إدارة الجودة الشاممة لواقع مؤسسة الصعميـ أو الصدريب ,فضالً عمى

المركزية في صنع السياسات واصخاذ القرار ,بجانب قمة صوفر الكوادر المدربة والمؤىمة في مجاؿ إدارة

الجودة الشاممة ,وضعؼ النظاـ المالي وصعوبة وجود مصادر صمويؿ إضافية غير المصادر الصقميدية,

وأخي اًر ربما عدـ القناعة بأىمية الحصوؿ عمى الصغذية الراجعة مف الطمبة والخريجيف (السامرائي,

 .)2007ووفؽ لرؤية كباحثيف ,نرى أف عدـ احصضاف منظومة الصدريب الميني والصقني مف جية
مصخصصة ذات سيادة يشصت الجيود المنصبة نحو صحقيؽ أسس الجودة الشاممة فييا.

 1.8.8نظام إدارة الجودة الشاممة في التدريب المهني
إف المشكمة الرئيسية الصي صعاني منيا مؤسساصنا الصعميمية والصدريبية ىي ضعؼ إدارة الجودة لدييا بسبب
عدـ وجود نظاـ فعاؿ قادر عمى ضبط العممية الصعميمية أو الصدريبية وينسحب ىذا الكالـ عمى مسصوى

اإلدارة العميا الممثمة حالياً بالو ازرات أو المؤسسات الصعميمية والصدريبية (الغضباف.)2000 ,

صيدؼ إدارة الجودة في قطاع الصدريب الميني إلى صسييؿ عممية الصحسيف والصطوير المسصمر لعمميات

ونصائج نظاـ الصعميـ والصدريب الميني والصقني ,حيث صعد إدارة الجودة جزء ال يصج أز مف نظاـ الصعميـ
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والصدريب الميني والصقني ,الذي ينبغي أف يصأكد مف ارصباط نصائج الصعميـ والصدريب الميني والصقني مع

مصطمبات سوؽ العمؿ لضماف صوظيؼ خريجي الصعميـ والصدريب الميني والصقني مف خالؿ االسصخداـ الفعاؿ
والكؼء لمموارد المصاحة وفقاً لمعايير الجودة الموحدة .ويقدـ نظاـ الصعميـ والصدريب الميني والصقني الجودة

كقضية اسصراصيجية مع الصركيز عمى قيادات اإلدارة العميا ,والصحسيف المسصمر ,والصوصؿ لحموؿ مشصركة

لممشاكؿ ,وذلؾ باسصخداـ إحصائيات لضماف الجودة ولوضع مؤشرات ألفضؿ الممارسات .مف ناحية
أخرى وبما أف جميع العاميف بالصدريب الميني مسؤولوف عف صطبيؽ الجودة ,فالبد أف يكوف الصدريب عمى
الجودة مصاح لجميع العامميف (السمطة الوطنية الفمسطينية.)2010 ,
 2.8.8معايير إدارة الجودة الشاممة في التدريب المهني
صعرؼ المعايير بأنيا صيغة صصؼ كفاية أو قدرة أو ميارة أو خاصية ينبغي أف يبرىف شخص أو مؤسسة

أو برنامج عمى امصالكيا .وىي صحدد مسصويات الجودة المنشودة في المنظومة الصربوية ,وصسصخدـ بمثابة
مقياس عاـ لممقارنة والصقويـ لضبط وصوجيو مسصوى جودة العمؿ الذي يؤديو الطرؼ المسؤوؿ عف صقديـ

الخدمة (المركز أو برنامج الصدريب) والطرؼ المسصفيد (المصدرب) ,واعداد المعايير واعصمادىا يقوـ بيا كؿ

قطر وفؽ مقوماصو وأولوياصو واخصياراصو ,مع إشراؾ موسع لممعنييف بالقطاع الذي صخصو المعايير,
والمعايير الوطنية لمصدريب الميني صحدد ضوابط ومقاييس صشكؿ إطا اًر صوجيييا لمعمؿ الجماعي المنظـ

عمى صحسيف جودة مدخالت الصدريب الميني وعممياصو ومخرجاصو ,ليصمكف الخريجوف مف المعارؼ والقدرات
لمزولة مياميـ الصربوية بكفاءة وفاعمية (درادكة.)2011 ,
والميارات والقيـ والممارسات الصي صؤىميـ ا

صقصضي الجودة في الصربية اسصيفاء النظاـ الصعميمي ,عمى مسصوى حجرة الدراسة أو المسصوى الوطني,

لممعايير والمسصويات المصفؽ عمييا والمحددة سمفاً لكفاءة النظاـ الصعميمي وفاعميصو ,وذلؾ بمخصمؼ عناصره
النظامية (مدخالصو ,وعممياصو ,ومخرجاصو ,وبيئصو) لصحقيؽ أعمى مسصوى ممكف مف القيمة والكفاءة
والفاعمية ,وفؽ أىداؼ النظاـ وصوقعات طالبي الخدمة الصعميمية وىـ في ىذه الحالة الطالب وأولياء األمور

(أبو عامر .)2008 ,وصشكؿ المعايير آلية لضبط مدى مطابقة مخرجات الصدريب الميني لممعايير
الموضوعة لو ,حيث صعد عممية ضماف الجودة في مؤسسات الصعميـ مف أىـ مقومات نجاح صمؾ

المؤسسات في صأدية رسالصيا وصحقيؽ أىدافيا ويصطمب ذلؾ وجود نظاـ لضبط الجودة .ويقصد بضماف
الجودة في مؤسسات الصعميـ الفحص المنظـ والمنصظـ لمدى مطابقة مخرجات المؤسسة لألىداؼ والمعايير

الموضوعة ليا .ويصـ صقويـ ضبط الجودة مف جوانب مصعددة صشمؿ الطالب المسصفيد مف الخدمة الصي صقدميا
المؤسسة ,وسوؽ العمؿ الذي يسصوعب المصخرج منيا ,والمؤسسة نفسيا الصي صقدـ الخدمة .وصصضمف الجودة
في الصعميـ عددا مف األبعاد مف بينيا :المناىج الدراسية ,والبرامج الصعميمية ,والبحوث العممية ,والطالب,
والمباني والمرافؽ واألدوات ,وخدمة المجصمع .وصعزز المعايير نظاـ ضبط الجودة ,وصصيح لمؤسسات الصكويف
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إمكاف صقديـ صكويف رفيع مشيود بجودصو بناء عمى معايير ومؤشرات واضحة ,بجانب صعزيز مصداقية مؤسسة

الصكويف واإلعالء مكانصيا (و ازرة الصربية والصعميـ العالي والصكويف المغربية.)2010 ,
 1.8نماذج لمعايير الجودة الشاممة في التعميم والتدريب المهني:

صيدؼ دراسصنا ليذه النماذج إلى صحميؿ مكوناصيا واالسصفادة منيا في بناء معيار وطني لصطوير أداء مراكز

الصدريب الميني في فمسطيف ,وصـ اخصيار المعايير والنماذج الخاصة بالمؤسسات الصعميمية ومؤسسات

الصدريب الميني ,حيث صـ مراجعة النماذج الدولية والعربية عمى النحو اآلصي:
أوالا :نماذج معايير دولية

 معايير بالدريج :مالكوـ بالدريج ىو أحد رواد الجودة الشاممة االمريكية ,حيث خصصت الحكومة
األمريكية جائزة صمنح لمشركات االمريكية الصي صنطبؽ عمييا معايير بالدريج (جائزة بالدريج لمصميز,

 .)2014طور بالدريج نظاماً لضبط الجودة في الصعميـ ,وصـ إق ارره كمعيار قوي معصرؼ بو لضبط الجودة

والصميز في األداء بالمؤسسات الصعميمية لمواجية المنافسة القاسية في ضوء الموارد المحدودة لمنظاـ

الصعميمي ,ويعصمد النظاـ عمى ( )11قيمة أساسية لمصطوير الصعميمي ,وصصضمف ( )28معيا اًر ثانوياً ,وصندمج
في ( )7مجموعات ىي :القيادة ,والمعمومات والصحميؿ ,والصخطيط اإلجرائي واالسصراصيجي ,وادارة وصطوير

القوى البشرية ,واإلدارة الصربوية ,وأداء المؤسسة الصعميمية ونصائج الطمبة ,ورضا الطمبة وممولي النظاـ
الصربوي (السامرائي.)2012 ,

 معايير التقويم الشامل :صصضمف طريقة الصقويـ الشامؿ لمصعميـ معايير صـ صطويرىا إلى خ ٍ
مسة وأربعيف
معيا اًر مقسمة عمى عشرة مجاالت صغطي صقويـ مخصمؼ جوانب كفاءة األداء في المؤسسة الصعميمية وىي:

األىداؼ ,صعمـ الطالب ,الييئة الصعميمية ,البرامج الصعميمية ,الدعـ المؤسسي ,القيادة اإلدارية ,اإلدارة

المالية :وصشمؿ ,مجمس إدارة المؤسسة ,العالقات الخارجية ,الصطوير الذاصي لممؤسسة (الخطيب.)2007 ,

 نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة لمتميز في التعميم العالي :شاع اسصخدامو في جوائز
الجودة ,كما برزت فعاليصو عند اسصخدامو كأداة ونظاـ إدارة يقوـ عمى الصقويـ الذاصي المؤسسي المبني عمى
معايير صحقؽ الجودة الشاممة ومف ثـ الصميز المؤسسي (العايدي .)2009 ,ساىمت  14شركة في صطوير
ىذا النموذج ,وىدفت مف خاللو إلى صشجيع اسصدامة الصميز في أوروبا وعميو صـ صشكيؿ المؤسسة األوروبية

لمصميز ) ,(EFQMالصي ىدفت إلى الصحفيز عند الضرورة ,مساعدة اإلدارة في صبني وصطبيؽ مبادئ الجودة
وادارة الجودة ,وصحسيف القدرة الصنافسية (سيمود .)2013 ,ويبنى ىذ النموذج األوروبي عمى صسعة معايير

خمسة منيا صمثؿ المسببات ىي :القيادة ,السياسات واالسصراصيجيات ,العامميف ,الشراكات والموارد,
العمميات .أما المعايير األربعة األخرى مبنية عمى النصائج وىي :نصائج العمالء ,نصائج العامميف ,نصائج

المجصمع ,نصائج األداء الرئيسية (المؤسسة األوروبية لمجودة .)2013 ,EFQM
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 نموذج مجمس اعتماد التعميم والتدريب المستمر االمريكي ) :(ACCETمجمس اعصماد الصعميـ
والصدريب المسصمر مؤسسة أمريكية صأسست في نوفمبر (1974ـ) وأصدرت وثيقة معايير العصماد
مؤسسات الصعميـ والصدريب المسصمر وكاف آخر صنقيح لصمؾ الوثيقة عاـ 2010ـ ,وصصضمف ىذه الوثيقة عمى

مجموعة مف المعايير وىي :رسالة المؤسسة ,اإلدارة ,الجوانب المالية ,المناىج ,عمميات الصدريب ,ىيئة

الصدريب ,القبوؿ وخدمات المصدربيف ,الصقويـ (.)2014 ,ACCET
ثانيا :نماذج معايير عربية:

ويسصعرض الباحثاف بعض الصجارب في الدوؿ العربية لبناء معايير الجودة في الصعميـ العاـ والصعميـ الفني
والصدريب الميني والصي مف الممكف االسصفادة منيا في بناء معايير وطنية لمجودة.

 نموذج وثيقة معايير ضمان الجودة واالعتماد لمتعميم الفني في جمهورية مصر العربية :قامت

الييئة القومية لضماف الجودة واالعصماد لمؤسسات الصعميـ الفني في مصر بإعداد وثيقة معايير ضماف

الجودة واالعصماد لمصعميـ الفني ,لالرصقاء بمسصوى جودة الصعميـ وصطويره المسصمر ,واعصماد المؤسسات

الصعميمية وفقاً لمعايير قومية صصسـ بالشفافية ,وصصالءـ مع المعايير القياسية الدولية لييكمة ونظـ وموارد
وأخالقيات العممية الصعميمية والبحث العممي والخدمات المجصمعية والبيئية ,وكسب ثقة المجصمع في

مخرجاصيا لصحقيؽ الميزة الصنافسية محمياً ودولياً ,ودعـ خطط الصنمية القومية الشاممة ,وصعزيز اإلسيامات
المعرفية والثقافية والبحثية ليذه المؤسسات (الييئة القومية لضماف جودة الصعميـ واالعصماد.)2011 ,

 معايير االعتماد المهني في المؤسسة العامة لمتدريب التقني والمهني في المممكة العربية السعودية
صيصـ المؤسسة العامة لمصدريب الميني والصقني بالجودة الشاممة في كؿ عممياصيا ,وصخصص وحدة خاصة

بالجودة الشاممة حرصت عمى نشر ثقافة الجودة ,وصوفير كؿ ما يمزـ لصطبيؽ الجودة ,و صطبيؽ الصقييـ

الذاصي بشكؿ سنوي ,و الوقوؼ عمى الواقع الفعمي لمجودة ,ووضع الصوصيات مف أجؿ الصحسيف المسصمر
كما قامت اإلدارة العامة لمبحوث والدراسات المينية بالمؤسسة العامة لمصدريب الميني والصقني بالمممكة

العربية السعودية بصشكيؿ فريؽ فني إلعداد برنامج الجودة واالعصماد الميني بالمؤسسة وخمص الفريؽ
المكمؼ باعصماد مجموعة مف المعايير وىي :الرسالة ,اإلدارة ,الجوانب المالية ,المناىج ,عممية الصدريب,
ىيئة الصدريب ,القبوؿ وخدمات المصدربيف ,الصقويـ (المؤسسة العامة لمصدريب الصقني والميني.)2011 ,

 معايير الجودة العتماد مؤسسات التعميم العالي األردنية :صعصمد ىيئة اعصماد مؤسسات الصعميـ العالي
األردنية اثنى عشر معيا اًر لضماف الجودة صـ الصوصؿ إلييا مف خالؿ الرجوع إلى المعايير العالمية

الخاصة باالعصماد والجودة ,حيث صـ انصقاء المعايير الصي صنسجـ مع أىداؼ وغايات مؤسسات الصعميـ
العالي في األردف ,وقد صيغت صمؾ المعايير بحيث صعطي مؤسسات الصعميـ العالي األردنية فرصة لمصميز
والمنافسة واالبداع في عمميات الصقييـ الذاصي ألغراض الصحسيف المسصمر ,ومف أىـ صمؾ المعايير:
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الصخطيط ورؤية المؤسسة ورسالصيا وأىدافيا ,والبرامج الصعميمية وفاعميصيا ,وأعضاء ىيئة الصدريس ,واإليفاد

والبحث العممي ,والمكصبة ومصادر المعمومات ,والحاكمية واإلدارة ,والمصادر المالية ,المصادر المادية,

والنزاىة المؤسسية ,والصفاعؿ مع المجصمع ,وادارة ضماف الجودة (ىيئة اعصماد مؤسسات الصعميـ.)2011 ,

 معايير الجودة العتماد مؤسسات التعميم العالي في ليبيا :قاـ المركز الوطني لضماف جودة واعصماد
المؤسسات الصعميمية في ليبيا بإعداد دليؿ ضماف جودة واعصماد مؤسسات الصعميـ والصدريب ,حيث وضع
مجموعصيف مف المعايير ىما( :المركز الوطني لضماف الجودة واالعصماد)2010 ,

 المجموعة األولى :معايير االعصماد المؤسسي وىي صشمؿ ما يمي :الرؤية والرسالة واألىداؼ
والصخطيط االسصراصيجي ,الصنظيـ اإلداري ,البرنامج الصعميمي ,ىيئة الصدريس ,خدمات الدعـ

الصعميمية ,الشؤوف الطالبية ,المرافؽ ,الشؤوف المالية ,البحث العممي وخدمات المجصمع والبيئة,
ضماف الجودة والصحسيف المسصمر ,الشفافية والنزاىة.

 المجموعة الثانية :معايير االعصماد البرامجي وىي صشمؿ ما يمي :البرنامج الصعميمي ,ىيئة
الصدريس ,خدمات الدعـ الصعميمية ,الشؤوف الطالبية ,المرافؽ ,ضماف الجودة والصحسيف المسصمر.

 معايير الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة العتماد المؤسسات التعميمية في فمسطين :لقد اعصمدت
الييئة الوطنية لالعصماد والجودة مجموعة مف المعايير العصماد المؤسسات الصعميمية وىي( :الييئة الوطنية
لالعصماد والجودة( ,)2013 ,العايدي)2008 ,
 .1الرسالة والفمسفة واألهداف :يصوجب عمى المؤسسة امصالؾ رسالة واضحة ومعمنة صعكس رؤيصيا
الصعميمية ,كما ينبغي عمييا صرجمة ىذه الرسالة إلى أىداؼ واضحة قابمة لمصحقيؽ والقياس.

 .2الحكم واإلدارة :يعكس صنظيماً إدارياً يصماشى مع مصطمبات الصعميـ العالي ,ويكوف مناسباً لصحقيؽ
أىدافيا ,مصضمناً لموصؼ الوظيفي والمياـ ,ومحدداً لمواجبات والصالحيات والمسؤوليات.

 .3البرامج التعميمية :أف صقدـ بطريقة مميزة في إطار رسالصيا ,وصزود الطمبة بالميارات والمعارؼ
والقدرات العممية والبحثية ,لذا ال بد لممؤسسة أف صيصـ باصساؽ مناىجيا وصطبيؽ طرؽ الصدريس

الحديثة ,إضافة لصوفير البيئة الصعميمية المناسبة.

 .4البحث العممي وخدمات المجتمع :عمى المؤسسة إضافة لمخدمات الصعميمية واجب ومسؤولية ىامة
في صطوير وصنفيذ برامج بحثية وخدمات مجصمعية صسصند إلى رسالة وأىداؼ المؤسسة.

 .5التدويل والشراكة :في إطار صطوير البرامج والخدمات المقدمة يمكف لممؤسسة أف صبرـ اصفاقيات
لمصعاوف والشراكة مع المؤسسات المحمية أو العالمية المماثمة ,عمى أف صضمف جودة النصائج المرجوة.

 .6الموارد البشرية :مقياس لدرجة صوفر إطار مناسب وموحد لدى المؤسسة صمصزـ بو مواردىا البشرية في
نطاقو .يمكف أف يصضمف ذلؾ مف بيف أمور أخرى ,السياسات ,واإلجراءات المصعمقة بالصوظيؼ,
وشروط الصعاقد مع الموظفيف ,واألجور ,ومعايير العمؿ ,والمظالـ ,وانياء العمؿ والصعويضات.
12

 .7الموارد التعميمية :صشصمؿ عمى خدمات الدعـ الصعميمية الصي يجب أف صوفرىا المؤسسة ألعضاء ىيئة
الصدريس والطمبة ,مف مثؿ المكصبة ومصادر الصعمـ المصعمقة بيا ,وموارد صقنيات الصعميـ وغيرىا مف
مرافؽ مصخصصة كالمخصبرات ,والوسائؿ السمعية والبصرية وخدمات النسخ والصصوير.

 .8الموارد المادية :صشمؿ مرافؽ المؤسسة المخصصة لمقياـ باألنشطة الصعميمية والخدمات المساندة ليا,
والصجييزات الموجودة بيا كالمالعب والمسارح والمصاحؼ والمساجد ومواقؼ السيارات وخدمات النقؿ

وغيرىا مالئمة لمقياـ بيذه األنشطة بكفاءة وفاعمية.

 .9الموارد المالية :كصحديد الدعـ المالي الالزـ لقياـ المؤسسة بعمميا ,وقدرصيا عمى اسصخدامو بكفاءة بما
يصوافؽ مع األنظمة المطبقة وبطريقة صحمي مصالح المؤسسة وممصمكاصيا .ويجب صكوف الموارد المالية
كافية لصسيير وصقديـ الخدمات اإلدارية واألكاديمية وأف صصمصع مصادرىا بالشفافية الصامة.

.11التطوير المؤسسي :بالسعي الدائـ لصحسيف وصطوير جميع األنشطة اإلدارية واألكاديمية والبحثية ,لذا
يصوجب عمى المؤسسة صوفير جميع السبؿ واإلمكانيات لمقياـ بعمميات الصقويـ الذاصي ,لمعالجة مكامف
الضعؼ وصحسينيا والصحسيف المسصمر لنقاط القوة.
 1.1التصور المقترح :بناء معايير وطنية لمجودة الشاممة في التدريب المهني
بعد أف اسصعرض الباحثاف معايير ضماف الجودة واالعصماد في عدد مف مؤسسات الصعميـ والصدريب المحمية
مثؿ الييئة الوطنية لالعصماد والجودة ,وعدد مف المؤسسات في الدوؿ العربية مثؿ مصر ,والسعودية,

واألردف ,وليبيا ,وبعض أنظمة ضبط الجودة والصميز األوروبية ,مثؿ نظاـ مالكوـ بالدرج لضبط الجودة,

ونموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة لمصميز في الصعميـ العالي ,ومعايير مجمس اعصماد الصعميـ

والصدريب المسصمر االمريكي ,قاـ الباحثاف بإجراء عدد مف الزيارات لوحدات الجودة في بعض الجامعات
والكميات مثؿ الجامعة اإلسالمية ,حيث أجرى مقابمة مع د .حاصـ العايدي رئيس وحدة ضماف الجودة ,كما

زار الكمية الجامعية لمعموـ الصطبيقية وأجرى مقابمة مع ـ .سماح محيسف رئيس وحدة ضماف الجودة ,ومف
ثـ قاـ الباحثاف بعرض المخرجات عمى خبير محمي في إدارة الجودة ىو الميندس موسى األسطؿ مدير

شركة " أيزو بمص" بجدولة معايير االعصماد وضبط الجودة الصي اعصمدصيا المؤسسات سابقة الذكر في
الدوؿ المخصمفة ليسيؿ مقارنصيا ,بيدؼ انصقاء المعايير المشصركة بيف المؤسسات المخصمفة العالمية منيا

والعربية العصمادىا ,مراعياً في ذلؾ االخصالفات البسيطة في الصسمية أو في الصصنيؼ الرئيسي لممعايير.
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جدول ( :)1معايير االعتماد والجودة في بعض المؤسسات التعميمية والتدريبية

المعايير
التخطيط ,الرؤية ,الرسالة ,األهداف

معايير

مجمس

بالدرج


االمريكي


مالكوم

االعتماد

الهيئة الوطنية

لالعتماد والجودة
فمسطين


دليل اعتماد

مؤسسات التعميم
األردن


معايير االعتماد

لممؤسسات المهنية
السعودية


وثيقة معايير ضمان

الجودة لمتعميم الفني
مصر


معايير اعتماد

مؤسسات التعميم
ليبيا


الحوكمة والقيادة اإلدارية
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عمميات التعميم والتدريب
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الموارد المالية
الموارد التعميمية ومصادر المعمومات

تقويم أداء الطمبة وأداء المؤسسة

المصدر :جرد بواسطة الباحثاف باالسصناد عمى عدد مف معايير ضماف الجودة العالمية والعربية والمحمية

مف خالؿ عمميات المقارنة بيف المعايير الموضحة في الجدوؿ السابؽ صوصؿ الباحثاف إلى أف معايير مجمس
اعصماد الصعميـ والصدريب المسصمر االمريكي ) (ACCETىي األنسب لالرصكاز عمييا كمعايير لمجودة الشاممة
لصقييـ وصطوير أداء مراكز الصدريب الميني وذلؾ لألسباب الصالية:

 .1اف مجمس اعصماد الصعميـ والصدريب المسصمر االمريكي ) (ACCETىو مؤسسة مخصصة في اعصماد مؤسسات
الصعميـ والصدريب الميني كما في مراكز الصدريب الميني محؿ الدراسة.

 .2صصفؽ إلى حد كبير ىذه المعايير مع معايير ومبادئ الجودة الشاممة.

 .3بعض مؤسسات الصدريب الميني في الوطف العربي مثؿ المؤسسة العامة لمصدريب الصقني والميني في
السعودية اعصمدت نفس معايير مجمس اعصماد الصعميـ والصدريب المسصمر االمريكي ).(ACCET

وقد وجد الباحثاف أف أغمب صمؾ المعايير صخصص بالمؤسسات الصعميمية ,أما مؤسسات الصدريب الميني فميا
بالمزوجة في بناء معايير أكثر مالءمة
ا
خصوصيصيا الصي صميزىا عف المؤسسات الصعميمية ,لذا قاـ الباحثاف

لمؤسسات الصدريب الميني في فمسطيف صحاكي معايير الجودة العالمية ,بحيث صنسجـ مع أىداؼ مؤسسات

الصدريب الميني الفمسطينية ,وصصسؽ مع الصطمعات المسصقبمية لصمؾ المؤسسات .وقد اعصمدا عمى معايير مجمس
اعصماد الصعميـ والصدريب المسصمر االمريكي ) (ACCETبالدرجة األولى ,ومواءمصيا مع مصطمبات ومعايير ىيئة

االعصماد والجودة الفمسطينية.

وبناء عمى ما صـ عرضو مف معايير ,ومف خالؿ االطالع عمى االسصراصيجية الوطنية لمصدريب الميني

والصقني وصحميؿ محصوياصيا ,وما صمخض عنيا مف خطة اسصراصيجية ,صـ إجراء عدة مقابالت مع المخصصيف,
والنقاش في المعايير الصي يمكف أف يصضمنيا النظاـ المقصرح لمجودة الشاممة في مؤسسات صقدـ خدمات صدريب

ميني وصقني .ثـ صـ غربمة المعايير والمؤشرات الفرعية ,ومنحيا األوزاف النسبية الصقديرية وفؽ األىمية.

وبعد ذلؾ ,صـ عرض المعايير عمى مخصصيف منيـ ,ـ .محمد زكي أبو حية كونو مدير عاـ الصدريب الميني

في و ازرة العمؿ بمحافظات غزة ,و ـ .موسى االسطؿ مدير مؤسسة "ايزو بمص" وىي مؤسسة وطنية ميصمة
بموضوع الجودة وصطبيقاصيا في المؤسسات الحكومية واألىمية والخاصة ,وصـ إخراج المقصرح بصورصو النيائية كما

في ىذه الدراسة .وقد حرص الباحثاف أف يقدما وصفاً دقيقاً لصمؾ المعايير ,وىما بذلؾ يقدماف يقدـ نموذجاً إلدارة

الجودة الشاممة في مؤسسات الصدريب الميني ,يمكف اخصباره الحقاً والبناء عميو.

وجاء النموذج ليغطي صسعة مجاالت رئيسية ,ضمت  150مؤشر موزعة عمى  34معيار لمجودة .حيث

صضمف كؿ مجاؿ ثالثة معايير كحد أدنى ,وسصة معايير كحد أقصى ,وصراوحت األوزاف النسبية لكؿ مجاؿ بيف

 100نقطة إلى  310نقاط لممجاؿ الواحد .أما المقياس ككؿ ,فقد حددت فيو النقاط الخاصة بالصقييـ بوزف

إجمالي  2000نقطة لجميع المجاالت ,وكاف أدنى مؤشرات الصقييـ لممعيار الواحد ( )10نقاط وأقصاىا ()25
نقطة .ويمكف عرض الصصور المقصرح كما في جدوؿ (.)2
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جدول ( :)2بناء معايير إدارة الجودة الشاممة لمراكز التدريب المهني في فمسطين
المجال

المعيار
رؤية إدارة

المؤشرات
 .1صوجد وثيقة واضحة ومعمنة لرؤية إدارة الصدريب الميني.

الصدريب

 .2صعي األطراؼ ذات العالقة وصشارؾ في وضع وصياغة رؤية إدارة الصدريب الميني.

الميني

 .3صصفؽ رؤية إدارة الصدريب الميني مع طبيعة عمؿ مراكز الصدريب الميني الصابعة ليا.

رسالة إدارة  .4صوجد وثيقة واضحة ومعمنة لرسالة إدارة الصدريب الميني.
الرسالة

الصدريب

 .5صصسؽ رسالة إدارة الصدريب الميني مع رؤيصيا.

الميني

 .6صعي وصشارؾ األطراؼ المعنية في وضع وصياغة رسالة إدارة الصدريب الميني.

والتخطيط

 .7لدى إدارة الصدريب الميني خطة اسصراصيجية مالئمة ذات أىداؼ واضحة ومحددة.
الخطط
واألىداؼ

 .8صعد إدارة الصدريب الميني خطط صشغيمية يصـ مراجعصيا وصطويرىا بشكؿ دوري.
 .9صصناغـ األىداؼ الفرعية مع األىداؼ العامة بما يسيـ في صحقيقيا.

 .10صصفؽ األىداؼ العامة في إلدارة الصدريب الميني مع رؤيصيا ورسالصيا.
 .11األىداؼ الفرعية مصاغة بمغة دقيقة وواضحة قابمة لمصحقؽ والقياس.
 .12األىداؼ قادرة عمى إبراز ىوية المؤسسة ومميزة ليا عف غيرىا.
 .13صخصص موازنة مالية سنوية لمراكز الصدريب الميني.

االسصقرار
المالي

 .14الموازنة المالية المعصمدة لمراكز الصدريب الميني كافية وصصناسب مع حجـ أعماليا.
 .15يصوفر نظاـ مالي واضح وفؽ نظـ ولوائح محددة.

 .16صقدـ اإلدارة المالية المسؤولة عف الصدريب الميني صقارير مالية بشكؿ مسصمر.

 .17صخضع الموارد المالية في إدارة الصدريب الميني لصدقيؽ مالي مف قبؿ المخصصيف.
 .18يوجد سياسات واجراءات مكصوبة لمضبط المالي.
الشؤون
المالية

اإلجراءات
المالية

 .19موظفي اإلدارة المالية مؤىميف ولدييـ القدرة عمى إدارة االمواؿ بفاعمية.
 .20صنفذ عمميات الشراء والصوريد وفؽ إجراءات رسمية واضحة ومحددة.

 .21صنفذ عمميات اسصالـ وصخزيف وصرؼ األجيزة والمواد وفؽ إجراءات واضحة ومحددة.
 .22صقدـ إدارة الصدريب الميني مساعدات مالية لممصدربيف (مصروؼ ,بدؿ مواصالت).
المساعدات
المالية

 .23المساعدات المقدمة لممصدربيف صقدـ وصدار بشكؿ عادؿ ومنصؼ.

 .24المساعدات المالية المقدمة مف جيات مانحة خارجية لمراكز الصدريب الميني صدار وفؽ .إجراءات
مالية سميمة وصخضع لمرقابة والصدقيؽ مف الجيات المخصصة.

 .25صوجو المساعدات المالية الخارجية لالسصفادة منيا بالشكؿ األمثؿ مع إدارة الصدريب الميني.
القيادة
والحوكمة
واإلدارة

الييكؿ

الصنظيمي

 .26يوجد لإلدارة العامة لمصدريب الميني ىيكؿ صنظيمي معصمد.

 .27يصسـ الييكؿ الصنظيمي بالوضوح لجميع العامميف مف حيث الصالحيات والمسؤوليات.

إلدارة الصدريب  .28يميز الييكؿ الصنظيمي بيف المسصويات اإلدارية المخصمفة ويحدد مسؤوليات وصالحيات كؿ منيما.
الميني
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المجال

المؤشرات

المعيار
 .29يوجد وحدة أو فريؽ إلدارة الجودة.

 .30يوجد فريؽ فني مخصص لمعمؿ بوحدة إدارة الجودة.
إدارة الجودة  .31يصوفر نظـ ومعايير لمجودة ويصـ مصابعة صنفيذىا.
والصحسيف

 .32صطبؽ اإلدارة نظاـ مساءلة ومحاسبة عمى جميع العامميف وفؽ لوائح واضحة ومحددة.

المسصمر

 .33صضع اإلدارة نظاماً لصقويـ أداء المؤسسة وفؽ معايير الجودة.

 .34صراقب اإلدارة االخفاقات وصحمميا وصصخذ اإلجراءات العالجية والوقائية لصالفييا.
 .35صعمؿ اإلدارة عمى الصطوير والصحسيف المسصمر لألداء وفؽ نصائج الصقويـ وبآليات وخطط محددة.
 .36صصسـ عمميات اسصقطاب واخصيار العامميف في مراكز الصدريب الميني بالنزاىة والشفافية.

 .37صضـ مراكز الصدريب الميني موظفيف (إدارييف ومدربيف) بأعداد صكفي لمقياـ بمياـ المراكز.
إدارة الموارد
البشرية

 .38مرصبات العامميف في مراكز الصدريب الميني صصناسب مع مؤىالصيـ ومياميـ الوظيفية بالمقارنة مع
أقرانيـ في المؤسسات األخرى.

 .39العامميف بمراكز الصدريب الميني يحمموف مؤىالت صصناسب ومياميـ الوظيفية.

 .40لدى العامميف بمراكز الصدريب الميني الخبرات الكافية والصدريب الالزـ لمقياـ بمياميـ الوظيفية.

 .41يخضع العامموف في مراكز الصدريب الميني لبرامج صدريبية لرفع كفاءصيـ المينية وصنمية قدراصيـ.
 .42صحفظ اإلدارة السجالت وفؽ نظاـ واضح ومحدد.

 .43صصنؼ السجالت حسب نوع الوثائؽ الصي صحصوييا.
السجالت
والوثائؽ

 .44صسصخدـ السجالت مف قبؿ الموظفيف المعنييف فقط.

 .45صحافظ اإلدارة عمى سرية المعمومات الصي بالسجالت.

 .46صسصخدـ اإلدارة نظاـ األرشفة اإللكصرونية لموثائؽ والمعمومات.

 .47صسمح اإلدارة لمموظفيف والمصدربيف باالطالع عمى المعمومات المؤرشفة في سجالصيـ الخاصة.
 .48صحصفظ اإلدارة بالسجالت والوثائؽ لفصرة مف الزمف ومف ثـ صصخمص منيا حسب ما صنص عميو
الموائح والنظـ الخاصة بذلؾ.

 .49صعزز القيادة االصصاؿ والصواصؿ بيف المسصويات الوظيفية بما يخدـ عمميات الصدريب.

 .50صعقد اإلدارة اجصماعات دورية وغير دورية مع اإلدارة الصنفيذية في مراكز الصدريب الميني.
االصصاالت
القيادة

 .51صنفذ إدارة الصدريب الميني بزيارات ميدانية لمراكز الصدريب الميني بشكؿ مسصمر بيدؼ الصواصؿ
مع العامميف في المراكز وكذلؾ المصدربيف.

 .52صعقد اإلدارة الصنفيذية في المراكز اجصماعات دورية وغير دورية مع العامميف في المراكز.

والحوكمة

 .53صحرص اإلدارة العميا والصنفيذية عمى صوفير فرص الصواصؿ مع أولياء األمور.

واإلدارة

 .54صحرص إدارة الصدريب الميني ومراكز الصدريب الميني عمى نسج عالقات مينية مع مؤسسات
العالقات
المينية

الصدريب الميني األخرى بغرض صبادؿ المعارؼ والخبرات.

 .55صبني إدارة الصدريب الميني ومراكز الصدريب الميني عالقات مينية مع النقابات واالصحادات
المينية بغرض صعزيز الشراكة المينية.

 .56صبني مراكز الصدريب الميني عالقات مينية مع سوؽ العمؿ بما يخدـ المصدربيف والعممية الصدريبية.
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المجال

المؤشرات

المعيار

 .57صصاغ األىداؼ الصدريبية لمبرامج والدورات الصدريبية وفؽ منيج صربوي سميـ.
األىداؼ

 .58صشمؿ األىداؼ الصدريبية جميع المحصوى الصدريبي في البرامج والدورات الصدريبية.

الصدريبية

 .59صصاغ األىداؼ الصدريبية بشكؿ مصسمسؿ يشمؿ الشقيف المعرفي والمياري.

 .60يصـ ربط أىداؼ الصدريب باألنشطة مف جية واالسصراصيجيات مف جية أخرى
 .61يصوفر محصوى صدريبي لجميع مواد البرامج الصدريبية.

 .62يصوفر خطط صدريبية فصمية ويومية لجميع البرامج الصدريبية.

 .63الخطط الصدريبية معدة بطريقة سميمة موضحاً فييا األىداؼ لجميع فصوؿ المحصوى الصدريبي.
مواد البرنامج
 .64يمصاز المحصوى الصدريبي لمبرامج الصدريبية بالصكامؿ بيف الشقيف النظري والعممي لممينة.
الصدريبي
ٍ
وكاؼ لوسائؿ الوقاية والسالمة المينية.
 .65يشصمؿ المحصوى الصدريبي لمبرامج صعريؼ واضح
 .66يصناسب المحصوى الصدريبي لمبرامج الصدريبية مع مصطمبات ممارسة المينة.
 .67صصوفر المواد واألجيزة الالزمة لصنفيذ البرامج الصدريبية.
المناهج

 .68يصـ صحديد قياسات األداء وصحديثيا بشكؿ دوري لضماف فعالية العممية الصدريبية.
قياس األداء

 .69يحصوي نظاـ الصقييـ عمى مجموعة مف العناصر مثؿ درجات المصدربيف في االخصبارات,
والمسابقات ,والصقارير واالبحاث ,والمشاريع ,والحضور ,والمشاركة.

 .70يصـ إجراء المقارنات بيف األفراد والمجموعات عند صقييـ األداء.

 .71يصـ مراجعة المناىج وفؽ إجراءات منيجية فعالة بيدؼ الصحسيف المسصمر.

صقيـ اإلدارة البرامج والمناىج الصدريبية بشكؿ منصظـ وفؽ نظاـ عممي معصمد لمقياس والصقويـ.
مراجعة وصنقيح ّ .72
 .73صشرؾ إدارة الصدريب الميني المعنييف مثؿ (المدربيف والمصدربيف والخريجيف .وأصحاب العمؿ
المناىج
والخبراء واالسصشارييف .الخ) في عمميات مراجعة وصدقيؽ المناىج الصدريبية.

 .74يصـ اعصماد الصعديالت (اضافة أو حذؼ) عمى المناىج مع ربطيا بالنصائج الصدريبية المصوقعة.
 .75يمنح الخريج شيادة صخرج بعد إصماـ المصطمبات الصدريبية في المدة الزمنية المحددة لمبرنامج.

منح الشيادات

 .76صعصمد شيادة الصخرج مف الجيات الرسمية في الداخؿ والخارج.

 .77صجيز شيادة الصخرج الخريج لممارسة المينة في سوؽ العمؿ المحمي واالقميمي والدولي.
 .78يوضح في شيادة الصخرج المواد الصدريبية والمسصوى الميني الذي اجصازه المصدرب.
 .79يصـ اعصماد طرؽ صدريب صزيد مف فاعمية واسصجابة المصدربيف.

 .80يصـ صزويد المدربيف بخطط ومناىج موحدة لضماف صوحيد طرؽ الصدريب وفؽ المخطط.

طرؽ الصدريب  .81صنسجـ طرؽ الصدريب مع مصطمبات المينة لصحقيؽ األىداؼ الصدريبية.

 .82يصـ اعصماد طرؽ صدريب صراعي الفروؽ الفردية ,والخمفيات المينية السابقة لدى المصدربيف.

العممية
التدريبية

 .83يصـ اعصماد طرؽ صدريب صحفز المصدربيف وصشجيعيـ عمى الصدريب الصعاوني والمشاركة الفعالة.
الصدريب
الداخمي
والخارجي

 .84يصوفر خطط واجراءات مكصوبة لصنفيذ الصدريب الداخمي والخارجي.

 .85يصـ اإلشراؼ عمى عمميات الصدريب الداخمي والخارجي بشكؿ منصظـ وصوجيو المدربيف.
 .86يصـ مصابعة عمميات الصدريب الداخمي والخارجي وصقييميا وفؽ أدوات صقويـ معصمدة.

 .87يصـ اخصيار أماكف مناسبة لمصدريب الخارجي لضماف نقؿ الخبرات الالزمة لممصدربيف.
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المجال

المعيار
المعدات
والموازـ

المؤشرات
 .88يصوفر في مركز الصدريب الميني األجيزة والمعدات واألدوات الالزمة كماً ونوعاً.
 .89صصناسب األجيزة والمعدات واألدوات في مركز الصدريب مع ما ىو مسصخدـ في سوؽ العمؿ.

 .90صجرى عمميات صيانة دورية وصحديث لألجيزة والمعدات واألدوات في مركز الصدريب الميني.
 .91صوفر إدارة الصدريب الميني المواد الخاـ الالزمة لمصدريب بشكؿ منصظـ.

 .92يصناسب مبنى اإلدارة في مركز الصدريب الميني مع أنشطة وعدد موظفي إدارة المركز.
 .93غرؼ المدربيف في مركز الصدريب الميني كافية ومجيزة بشكؿ مناسب.

 .94مباني الورش والمخصبرات العممية في مركز الصدريب الميني مجيزة وصصناسب مع األنشطة الصدريبية
الصي صمارس فييا.

 .95الغرؼ الصفية الخاصة بالمحاضرات النظرية في مركز الصدريب الميني مجيزة ومناسبة.
المرافؽ
الصدريبية

 .96المرافؽ الصحية في مركز الصدريب الميني مجيزة وكافية.

 .97المرافؽ الصحية الخاصة بذوي الحاجات الخاصة مجيزة بشكؿ يصناسب مع وضعيـ الخاص
 .98المالعب والساحات والمناطؽ الخضراء في مركز الصدريب مجيزة ومناسبة لممصدربيف.
 .99مكصبة المركز مجيزة بالكصب والوسائؿ الصعميمية والصدريبية الالزمة.

 .100قاعات االجصماعات واألنشطة في مركز الصدريب الميني مجيزة ومساحاصيا مناسبة.

 .101صصوفر في البيئة الصدريبية مواصفات االمف والسالمة (أرضيات ,ساللـ ,طفايات حريؽ.)....,
 .102اإلضاءة الطبيعية والصناعية في الورش وقاعات الصدريس مصوفرة بشكؿ كافي.
مؤىالت
المدربيف
هيئة
التدريب
(المدربين)

القبول
وخدمات
المتدربين

 .103الصيوية الطبيعية والصناعية صصوفر في الورش وقاعات الصدريس بشكؿ كافي.
 .104المدربيف مؤىميف وحاصميف عمى شيادات صخصصية.

 .105يمصمؾ المدربوف ميارات صربوية صؤىميـ إلدارة عمميات الصدريب بكفاءة.
 .106لدى المدربيف خبرات عممية في المينة وخبرات في مجاؿ الصدريب.

اإلشراؼ عمى  .107يوجد مشرفيف مينييف مؤىميف وذوي خبرة عممية في مجاؿ الصدريب.
عمميات

 .108يقوـ المشرفوف المينيوف باإلشراؼ عمى عمميات الصدريب وصوجيو المدربيف.

صدريب

المدربيف

 .110يصـ إعداد خطط صطويرية لصدريب ورفع كفاءة المدربيف ميني ًا وصربوي ًا.
 .111يصـ صشجيع المدربيف بااللصحاؽ بدورات صدريبية مصقدمة لصطوير قدراصيـ المينية ورفع كفاءصيـ.

اسصقطاب

 .113يصـ الصرويج واإلعالف عف البرامج الصدريبية في وسائؿ االعالـ المخصمفة.

الصدريب

المصدربيف
الصسجيؿ

 .109يصابع ويقيـ المشرفوف البيئة الصدريبية والصجييزات والمصدربيف.

 .112يصـ صنفيذ دورات رفع كفاءة لممدربيف بشكؿ منصظـ بالصعاوف مع مؤسسات مصخصصة.
 .114يصـ الصحقؽ مف وصوؿ اإلعالف عف البرامج الصدريبية لمفئة المسصيدفة.

 .115يشمؿ اإلعالف صفاصيؿ عف البرامج الصدريبية ومدة الدراسة والبرامج وأماكف ومواعيد الصسجيؿ
 .116صعد الئحة مكصوبة موضح فييا إجراءات الصسجيؿ وشروط االلصحاؽ بالبرنامج الصدريبي.
 .117يصـ إعداد الئحة مكصوبة يوضح فييا حقوؽ وواجبات الطرفيف المركز والمصدرب.
 .118يصـ صوجيو وارشاد الراغبيف في االلصحاؽ بمراكز الصدريب لصحديد ميوليـ المينية.

 .119يصوافر الصسجيؿ اإللكصروني لمراغبيف بااللصحاؽ بالبرامج الصدريبية بمراكز الصدريب الميني.
 .120صحفظ وصؤرشؼ سجالت المصدربيف إلكصرونياً لصسييؿ العمميات اإلدارية الخاصة بيـ.
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المجال

المؤشرات

المعيار

 .121صقدـ خدمات الصوجيو واإلرشاد الميني لممصدربيف.
خدمات

المصدربيف

 .122صقدـ خدمات الصوجيو واإلرشاد الميني لمخريجيف بمصابعصيـ في سوؽ العمؿ.
 .123صقدـ أنشطة صثقيؼ صحي وسالمة مينية.

 .124يصـ صعزيز القيـ الدينية واالخالقية لدى المصدربيف.
 .125يصـ صنفيذ أنشطة المنيجية لممصدربيف رياضية وثقافية وغيرىا.
 .126صعزز إدارة الصدريب الميني القيـ االجصماعية لدى العامميف والمصدربيف في مراكز الصدريب.

المسؤولية

المسؤولية

 .127صحافظ اإلدارة العامة وادارة المراكز عمى سمعة المراكز.

االجتماعية االجصماعية  .128صصفاعؿ إدارة الصدريب الميني ومراكز الصدريب مع المؤسسات المجصمعية األخرى.
 .129صيصـ مراكز الصدريب الميني بالبحوث العممية مف أجؿ خدمة المجصمع.
 .130يصوفر نظاـ قياس وصقويـ معصمد وواضح ألداء المصدربيف.

 .131يصـ صقييـ وصسجيؿ مدى صقدـ المصدربيف ومدى اسصفادصيـ مف الصدريب بانصظاـ.

صقدـ المصدرب  .132صصنوع أنظمة وأساليب صقييـ المصدربيف مثؿ االمصحانات النظرية والعممية والمشاريع وغيرىا.
 .133صوثؽ نصائج صقييـ المصدربيف في سجالت ورقية والكصرونية.

 .134يصـ إطالع المصدربيف عمى نصائج الصقييـ الخاصة بيـ بشكؿ منصظـ.
حضور والصزاـ
المصدرب

 .135يوجد الئحة داخمية يوضح فييا شروط االلصزاـ والحضور وعدد أياـ الغياب المسموح بيا
والجزاءات الصي صصخذ بحؽ المخالفيف ويصـ إطالع المصدربيف عمييا.

 .136يوثؽ حضور وغياب المصدربيف في سجالت يومية وصرصد إلكصروني ًا فيما بعد.
 .137يصـ صوفير طرؽ الصواصؿ مع المصدربيف لصقديـ الشكاوى واالقصراحات.

رضا المصدرب  .138صوضع إجراءات مكصوبة لصوثيؽ صقييـ رضا المصدربيف عف عمميات الصدريب والخدمات المقدمة.
 .139يصـ صوظيؼ واالسصفادة مف الصقييـ المرحمي والصقييـ النيائي لصحقيؽ رضا المصدربيف.

عممية
التقييم

 .140صفصح قنوات لمصواصؿ مع المدربيف لصقديـ آرائيـ واقصراحاصيـ بما يخدـ جودة الصدريب والمصدربيف.

رضا المدرب  .141يصـ قياس رضا المدربيف عف صوفر الموازـ الصدريبية وطرؽ اخصيار المصدربيف والبيئة الصدريبية.

 .142يصـ قياس الرضا الوظيفي لممدربيف مف حيث الدرجة الوظيفية والراصب وفؽ إجراءات واضحة.

رضا صاحب
العمؿ

 .143يصـ الصواصؿ مع أصحاب العمؿ لصقديـ آرائيـ واقصراحاصيـ بما يخدـ الصدريب والمصدربيف.

 .144يصـ صوثيؽ صقييـ رضا صاحب العمؿ عف جودة الصدريب وكفاءة الخريجيف وفؽ إجراءات محددة.
 .145يقاس رأي أصحاب العمؿ عند صقييـ خدمات الصدريب والمصدربيف بما في ذلؾ الصممذة المينية.

 .146صوضع خطط واجراءات مكصوبة ويصـ مصابعة صطبيقيا ألجؿ صوفير وسائؿ فعالة يمكف مف خالليا
اكماؿ مراحؿ
الدراسة

والصوظيؼ

صقويـ وصوثيؽ جودة البرامج الصدريبية.

 .147صصوفر وثائؽ صوضح الخدمات المقدمة الصي صصصؿ بإكماؿ مراحؿ الصدريب والصوظيؼ.

 .148يصـ صوثيؽ بيانات الخريجيف في سجالت معصمدة وصزويد المؤسسات المخصصة بنسخ منيا.
 .149يصـ حصر المؤسسات الصعميمية الصي صمنح الفرصة لمخريجيف بإكماؿ دراسصيـ فييا.
 .150يصـ صزويد الخريجيف ببيانات المؤسسات الصي صوفر فرص لمعمؿ فييا لمخريجيف.

المصدر :جرد بواسطة الباحثاف باالسصناد إلى عدد مف معايير الجودة الشاممة
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الوز

مؤشر التقييم

 .5حث الباحثيف عمى اخصبار النموذج المقدـ كمياً مف خالؿ اسصخدامو في عممية الصقييـ ,ووصفياً مف
خالؿ إعادة عرضو عمى مجموعات صركيز ,ومجموعات مصخصصة إلبداء الرأي والصطوير.

 .6صطوير دليؿ وصفي يوضح كيفية اسصخداـ واسقاط معايير النموذج ,وكذلؾ دليؿ إجراءات في كيفية
صنظيـ عممية الصقييـ الذاصي والمؤسسي.

 .7صعزيز مفيوـ وثقافة الجودة الشاممة ,وصأسيس حمقات الجودة في جميع مؤسسات الصعميـ والصدريب الميني
والصقني ,واعصبارىا مصطمب مف مصطمبات االعصماد والصرخيص.

 .8صعظيـ قيمة الجودة في مؤسسات الصدريب الميني والصقني ,واعصبارىا أداة صقييـ ورقابة وفؽ مبدأ الصحسيف
المسصمر.
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