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دور رأس املال البشري يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ملؤسسات التعليه التقين
دراسة ميدانية يف الكلية التقنية املوصل
د .ماجد محمد صالح /أستاذ مساعد /املعهد التقين املوصل

يسرى احمد جرجيس /مدرس /املعهد التقين املوصل

المستخلص
نسعى من خالؿ الدراسة احلالية إىل حتليل وحتديػد وور رأس املػاؿ الريػيف ط يقريػط متقلرػار إوارد ااػوود اليػاملة
ملؤسسار التعليم التقين وراسة ميدانية ط الكلية التقنية املوصل من خالؿ استقالع أراء رؤساء األقسػاـ والرػيفوع واليػع
والوحػػدار تاعت ػػاو اسػػت ارد اسػػترانل رضضػػة وػػلا الىػػيفض لل وقػػوؼ علػػى مػػد حتقيػػط إوارد ااػػوو د اليػػاملة ط الكليػػة
يو ػ امليفيك ػ ار

املرحوثػػة وحتديػػد املتقلرػػار األافػػيف ي ػواديفا تاعت ػػاو رأس املػػاؿ الريػػيف منقلقػػه مػػن تنػػاء إزػػار مرػػا ي
األساسية ملتىريار الدراسة .ايفان أساس للقياـ تتحليل العالقار اإلحضائية تينه ا.
يوصلت الدراسة إىل نتائج امػة اعت ػدر ميفيكػ ا أساسػيا لالسػتنتا ار الػس أسسػت او رهػا التوصػيار الػس نيفا ػا
مالئ ة مع زريعة الكلية املرحوثة اا ميكن من جتويد ريف ار مؤسسار التعليم التقين املياهبة.
الكل ار املرتاحية :رأس املاؿ الرييف  ,إوارد ااوود الياملة ,وود التعليم التقين
مقدمة
حناوؿ تالدراسة والتحليل استكياؼ وور رأس املاؿ الرييف ط يقريط متقلرار إوارد ااػوود اليػاملة ط مؤسسػار
التعلػػيم التقػػين والتعػػيفؼ علػػى املتقلرػػار األافػػيف ا ت امػػا تاجتػػاز يع ي ػػا واللايػ علػػى يقػػوييف األقػػل يػواديفا مػػن ا ػػل امتالاهػػا
اػدواد لتػواديف متقلرػػار إوارد ااػػوود اليػػاملة ا ققػػة لتقػػدًن ريف ػػار ملريػة للحا ػػة احلقيقيػػة وػػلا النػػوع مػػن التعلػػيم تاعت ػػاو
إمكانار وقدرار ومهارار رأس املاؿ الرييف ط اجملاؿ املرحوث.
إذ يالحػػا الرػػاحمل واملتترػػع للتقػػورار احلاصػػلة ط وػػاؿ ااػػوود ووػػاار يقريقهػػا بايػػة القػػيفف املا ػ وتدايػػة القػػيفف
احلػػان أف مرهػػوـ ااػػوود ويقريقاهتػػا امليدانيػػة م يعػػد مقتضػػيفد علػػى السػػلع والػػدمار املقدمػػة مػػن قرػػل املن ػػة ,تػػل ايسػػع
نقاقه ػػا ل ػػيعم ااد ػػة م ػوارو املن ػػة ومهامه ػػا وأني ػػقتها وع لياهت ػػا ومل وس ػػاهتا وامل وس ػػاهتا الركيفي ػػة األاف ػػيف ي ػػدثريا ط أواء
املن ػػة وايريػػة إوارهتػػا ليكػػوف ققػػاع التعلػػيم العػػان احػػد أ ػػم وػػاار يقريػػط التقػػوييف املػػجمج للتػػوود مت فلػػة تػ وارد ااػػوود
اليػػاملة ارلسػػرة وإسػلاييتية وأواد ييػ ل التركػػري والتفقػػيإ والتنريػػل وإعػػاود التحسػػه املسػػت يف لكادػػة أو ػػل النيػػاط مػػن
خالؿ استف ار قدرار رأس املاؿ الرييف .
و ػػلا مػػا حر ػ العديػػد مػػن ااامعػػار واملعا ػػد ط الػػدوؿ املتقدمػػة لترػػين مرػػا يم ومتقلرػػار ويقريقػػار إوارد ااػػوود
اليػػاملة تاسػػتفداـ رأس املػػاؿ الريػػيف خاصػػة واف ػػلا احلقػػل املعػػيفط اوػػاـ يتقل ػ يقػػوييف املنػػا ج وحتسػػه أواء القػػائ ه
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تالع ليػػة التعلي يػػة ويػػودري املسػػتل مار املالئ ػػة لقريعػػة التػػدريت املقػػورد ومػػا دتػػامت مػػن مسػػتل مار حديفػػة دتكػػن مػػن سػهولة
إيضاؿ املعلومار واملعارؼ دضال عن التقريقار امليدانية املع زد للع لية التعلي ية حنو األدضل وتاست يفار.
ونػػيف مػػن الضػػيفور أف يترػػت املؤسسػػار التعلي يػػة اادػػة ػػلز الرلسػػرة واعترػػار إوارد ااػػوود اليػػاملة خيػػارا حت يػػا
وليت اختيارا قاتل للتد يل والتعقيل ويسفري قدرار املوارو الرييفية من ا ل جتويد الع لية التعلي ية.
المحور األول :منهجية الدارسة
أوال :مشكلة الدراسة
دتحػػورر ميػػكلة الدراسػػة حػػوؿ أايػػة رأس املػػاؿ الريػػيف تاعترػػارز مقلرػػا ػػيفوريا حنػػو يقريػػط متقلرػػار إوارد ااػػوود
اليػػاملة ط املن ػػار املفتلرػػة وػػا يسػػتو أف يكػػوف مفػػار ا ت ػاـ اإلوارار ,وعنػػدما يكػػوف اجملػػاؿ املرحػػوث مؤسسػػار
التعليم العان داف مجرار الدراسة حتر على يناوؿ لين املتىػريين تالدراسػة والتحليػل خاصػة واف مؤسسػار التعلػيم التقػين
م يؤن اا ت اـ اااو لترين متقلرػار إوارد ااػوود اليػاملة ان ػاـ يهػدؼ إىل إ ػيفاء التحسػينار املسػت يفد مػن خػالؿ التػ اـ
ووعػم اإلوارد العليػػا وايػػاراة العػػامله اادػػة عػج التحريػ املسػػت يف ومػػن خػػالؿ حسػن اسػػتف ار إمكانػػار رأس املػػاؿ الريػػيف
ولز املؤسسة امل فلة تػ القدرار واملعارؼ واملهارار املت يػ د لل رػدعه وعػج الع ػل اا ػاع الرنػاء اػا دقػط دتييػ ريف ػار
الع لي ػػة التعلي ي ػػة تاعترار ػػا را ػػن أس ػػاس لتق ػػور اجملت ع ػػار والي ػػعوا ,و ػػا حر ن ػػا إىل الس ػػع اا ػػاو إلت ػيفاز وور رأس امل ػػاؿ
الرييف ا وارو ناورد ط إجناح يقريط متقلرار إوارد ااوود الياملة ط الكلية التقنية املوصل
دضال ع ا سرط داف أ م مجرار الدراسة يت حور حوؿ األيت:
 ما املقضوو تيفأس املاؿ الرييف  ,وما و وورز ط يع ي قدرار مؤسسار التعليم التقين. ما املنقلقار واملرا يم األساسية إلوارد ااوود الياملة ومتقلراهتا الالزمة لتتويد ريف ار التعليم التقين. ل ميكن من خالؿ استف ار رأس املاؿ الرييف يقريط متقلرار إوارد ااوود الياملة اا يع ز الع لية التعلي ية. ما عالقار ااريراط والتدثري ته رأس املاؿ الرييف وإوارد ااوود الياملة ط الكلية التقنية املوصل.ثانيا :أهمية الدراسة

أمػػا أايػػة الدراسػػة د بػػا ينقلػػط مػػن أايػػة وور الالمل وسػػار اقػػدرار العػػامله املرػػدعه وخػجاهتم ومهػػاراهتم و ػػيفورد
يسفري ا لتقريط األن ة املفتلرة ومنها إوارد ااوود الياملة ط مؤسسار التعليم العػان الػس أحػومت مػا يكػوف لل تقلرػار

املع زد للع لية التعلي يػة القائ ػة علػى التحسػه والتقػوييف املسػت يفين وايػاراة األقسػاـ اادػة ويسػفري املػوارو الريػيفية واملعيفديػة
واملعلوماييػة واملاويػػة اادػػة ,خاصػػة واف العديػػد مػػن مؤسسػػار التعلػػيم التقػػين ط الػػدوؿ املتقدمػػة حققػػت جناحػػار مت يػ د مػػن
خػػالؿ يقريػػط متقلرػػار إوارد ااػػوود اليػػاملة اعت ػػاوا علػػى امل وسػػاهتا الركيفيػػة ,دضػػال عػػن أف اا ت ػػاـ املت ايػػد تيػػكل
مست يف تيفأس املاؿ الرييف لدورز ط مساعدد املن ار على حتقيط أ دادها تاعت او األووار املناسرة.
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ثالثا :أهداف الدراسة

يت حػػور اوػػدؼ اليفئيسػ وػػلز الدراسػػة حػػوؿ عػػيفض مو ػػوعه تػػار مفػػار ا ت ػػاـ العديػػد مػػن ذو ااختضػػاص ط
الوقػػت احلا ػػيف وػػفال ت ػيفأس املػػاؿ الريػػيف وإوارد ااػػوود اليػػاملة ط مؤسسػػار التعلػػيم العػػان وا ػػم متقلراهتػػا الضػػيفورية ,
وحماولػػة يقػػدًن وراسػػة ن يفيػػة وميدانيػػة عػػن وور رأس املػػاؿ الريػػيف ط حتقيػػط املتقلرػػار املترنػػاد ط اجملػػاؿ املرحػػوث اػػدليل

ع ػػل ميكػػن ااقتػػداء تػػل لتحري ػ املن ػػار امليػػاتل علػػى حتديػػد مػػد امتالاهػػا القػػدرد علػػى يقريػػط إوارد ااػػوود اليػػاملة
تاستفداـ امل وساهتا الرييفية تيكل سليم إىل ان حتقيط األ داؼ اآليية :
 -1يعيفيف اجملاؿ املرحوث ت وارد ااوود الياملة وا م متقلراهتا الاصة تالتعليم التقين إىل ان تناء إزػار مرػا ي
ليفأس املاؿ الرييف .
 -2وصف وييفيمل املتقلرار املترناد ط الدراسة إ ادة إىل رأس املاؿ الرييف من و هة ن يف األديفاو املرحوثه.
-3حبث وحتليل عالقار ااريراط والتدثري ته متىريار الدراسة.
 -4يقدًن يوصيار مناسرة لقريعػة الع ػل ط مؤسسػار التعلػيم التقػين اعت ػاوا علػى اسػتنتا ار الدراسػة اػا يعػ ز مػن
قدراهتا الع لية لتتويد ريف ار الع لية التعلي ية.
رابعا :أنموذج الدراسة االفتراضي وفرضياتها
اعت ػػاوا علػػى ميػػكلة الدراسػػة وأ ػػدادها ج يرػػين أيػػوذمت ادلا ػ يعػػج عػػن العالقػػة تػػه اػػل مػػن رأس املػػاؿ الريػػيف اكونايػػل
األساسية وإوارد ااوود الياملة اتقلرار الضيفورية واليكل ( )1يعج عن أيوذمت الدراسة اادلا
الشكل()1
أنموذج الدراسة االفتراضي
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وتناءا على أيوذمت الدراسة ادلا وأ دادل امليفسومة اعت در عدو من الريف يار اليفئيسية والريفعية وااايت-:
أوا  -يو ػػد عالق ػػة ارير ػػاط معنوي ػػة ومو ر ػػة ت ػػه ت ػيفأس امل ػػاؿ الري ػػيف ومتقلر ػػار إوارد اا ػػوود الي ػػاملة ط الكلي ػػة التقني ػػة
املوصل.
 -1يو د عالقة اريراط معنوية ومو رة ته رأس املاؿ الرييف ووعم اإلوارد العليا.
 -2يو د عالقة اريراط معنوية ومو رة ته رأس املاؿ الرييف واللاي على املستريد.
 -3يو د عالقة اريراط معنوية ومو رة ته رأس املاؿ الرييف ومياراة العامله.
 -4يو
 -5يو
 -6يو
 -7يو

د عالقة اريراط معنوية ومو
د عالقة اريراط معنوية ومو
د عالقة اريراط معنوية ومو
د عالقة اريراط معنوية ومو

رة ته رأس املاؿ الرييف
رة ته رأس املاؿ الرييف
رة ته رأس املاؿ الرييف
رة ته رأس املاؿ الرييف

والتفقيإ ااسلاييت .
والتعليم والتدري .
والتحري املست يف.
والتحسه املست يف.

ثانيا  -ناؾ يدثري معنو ليفأس املاؿ الرييف ط حتقيط متقلرار إوارد ااوود الياملة ط اجملاؿ قيد الدراسة
خامسا :منهج البحث
هب ػػدؼ حتقي ػػط يو ه ػػار الدراس ػػة واإل ات ػػة عل ػػى يس ػػاؤاهتا والتحق ػػط م ػػن ديف ػػياهتا ,اعت ػػدنا املنهت ػػه الوص ػػر
والتحليل ط وصف وت ع و دضال عػن وصػف وييػفيمل متىرياهتػا وحتليػل عالقػار ااريرػاط والتػدثري تينه ػا للوصػوؿ إىل
وور رأس املاؿ الرييف ط حتقيط متقلرار إوارد ااوود الياملة ط الكلية املرحوثة.
سادسا :أساليب جمع البيانات والمعلومات

هبػػدؼ التدسػػيت الن ػػيف للدراسػػة اعت ػػدنا املضػػاور العديػػدد العيفتيػػة منهػػا واأل نريػػة مػػن ووريػػار وازػػاري ومػؤدتيفار

وات واليركة الدولية اانلنيت من ا ل حتقيط أ داؼ الدراسة ويو هاهتا العل ية ن يفيا وميدانيا.
ودي ا خيمل ااان امليداين دقد رتعت معلومايل من خالؿ اعت او ااسترانة املكونة مػن حمػورين أساسػيه خضػمل
( (Slack,العػػاين
)
(Krejiweski & Ritzmen,
األوؿ ملتقلرػػار إوارد ااػػوود اليػػاملة وتاسػػتف ار املضػػاور التاليػػة) -:
وآخيفوف( )2001,عقيل . )Bonser, ) )Thomas&Lawrence, ) (Dale, ) )2001,
دي ػا خضػمل الفػاين لعػيفض الرقػيفار الاصػة تػيفأس املػاؿ الريػيف اعت ػاوا علػى
)

))enterprises ,

, ))Daft ,

مصادر

www. Jelsoft )Stewart,

( ) Bontis,العن وصاحل) 2009,

إذ ق نػػا تتوزيػػع ( )25اس ػػت ارد علػػى رؤسػػاء األقسػػاـ والرػػيفوع ومعػػاونيهم وذو الػػجد وااختضػػاص اسػػلو منهػػا
( )20است ارد صاحلة للتحليل ,من ا ػل احلضػوؿ علػى الريانػار واملعلومػار ذار الضػلة اتىػريار الدراسػة والقػاورد علػى
التعرري عن الوصف والتيفيمل وإ يفاء عالقار ااريراط والتدثري ته متىريار الدراسة ط الكلية املرحوثة.
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سابعا  :الوسائل اإلحصائية المستخدمة

م ػػن ا ػػل إع ػػاو العالق ػػار اإلحض ػائية ت ػػه متى ػريار الدراس ػػة اعت ػػدنا ع ػػدو م ػػن الوس ػػائل اإلحض ػػائية دتف ػػل أاه ػػا

تاايت-:
 -1التكيفارار والنس املئوية واألوساط احلساتية وااحنيفادار املعيارية اعت او ا ط وصف وييفيمل متىريار الدراسة.
 -2معامل ااريراط الرسيإ واملتعدو من ا ل حتليل عالقار ااريراط ته متىريار الدراسة على املستو الكل واا ئ .
 -3ااحندار الرسيإ ومعامل التحديد(  ,)Rلتحديد مد يدثري رأس املاؿ الرييف ط متقلرار إوارد ااوود اليػاملة علػى
املستو الكل ولز املتىريار.
ثامنا :مبررات إجراء الدراسة
زرقت الدراسة على احد اليار يئة التعليم التقين لتكوف وت عا للدراسة ألسراا عديدد أاها-:
 -1ندرد الدراسار املقرقة ط لا الققاع احليو تاعترارز ذو أاية تالىة ط يقوييف اجملت ع وازو ارز.
 -2امتالاها موارو تييفية ذار قدرار ذ نية ودكيفية ومهارار وقدرار ومعارؼ ع لية ميكن إف يعػ ز مػن ػوود ريف ػار
الع لية التعلي ية ,إذا ما استف يفر تيكل سليم.
 -3سػػعينا للولػػومت ط مو ػػوع تػػار حا ػػة ملحػػة للتعلػػيم التقػػين أافػػيف مػػن خيػػار متػػاح ميكػػن اعت ػػاوز  ,إذ أف إوارد ااػػوود
اليػػاملة أافػػيف ػػيفورد ومناسػػرة وػػلا الن ػػوع مػػن التعل ػػيم امليفيك ػ علػػى التحسػػه والتقػػوييف املس ػػت يف اواءز مػػن ا ػػل مواارػػة
التقورار احلاصلة ط التكنولو يا التقريقية .
 -4ييفاي انتراز اجملاؿ املرحوث حنو أاية وور رأس املاؿ الرييف ط التقريط السليم ملتقلرار إوارد ااوود الياملة.
 -5ييفاي رؤية موارو اجملاؿ املرحوث الرييفية تدنل ا ميكن يقريط إوارد ااوود الياملة وحتقيط أ ػدادها ووف ااسػتعانة تػيفأس
املاؿ الرييف .
 -6حتري اجملاؿ املرحوث لترعيل رأس املػاؿ الريػيف مػن ا ػل يقريػط متقلرػار إوارد ااػوود اليػاملة املناسػرة للتعلػيم التقػين
.
المحور الثاني :تأسيس مفاهيمي إلدارة الجودة الشاملة
أوال :مفهوم إدارة الجودة الشاملة

يعػػد إوارد ااػػوود اليػػاملة مػػن املرػػا يم الػػس نالػػت ا ت ػػاـ العدي ػد مػػن الرػػاحفه وذو ااختضػػاص ا زػػار دكػػيف
وين ي ػ قػػاور علػػى حتسػػه ر ػػا املسػػتريد مػػن خػػالؿ التحسػػه املسػػت يف تػػدعم وإسػػناو مػػن اإلوارد العليػػا وايػػاراة اادػػة
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األز ػيفاؼ وان ػػاـ إوار يو ػ تيػػكل تػػارز ط الياتػػاف إا انػػل ط حقيقػػة األمػػيف أميفيك ػ التتيفتػػة والني ػػاءد إا أف حسػػن
يقريقاهتا يعد ياتانية تيكل ياـ ومقلط وتعد جناحها تت ي اعت دهتا العديد من املن ار ط الدوؿ الىيفتية واملتقدمة.
وط لا اجملاؿ ييري ( الدرد  )6 ,1993 ,تاف إوارد ااوود الياملة دتفل يوذمت إرشاو من خػالؿ يقػوييف التركػري
وامل ارسة امليدانية ملهاـ وأنيقة املن ار اادة وزيفيقة منهتيػة منت ػة يضػ ن حسػن سػري النيػازار املفققػة ادسػلوا
امفل ملنع املعوقار عج دلسرة ديدد أساسها التحسه املست يف.
 )Crosby,تدبػػا أسػػلوا ديػػد ودلسػػرة إواريػػة لتحقيػػط أدضػػل النتػػائج تدقػػل التكػػاليف وزيفيقػػة
دي ػػا يو ػ )
للتيتيع والتحري على السلوايار اايدد وااستفداـ األمفل ألسالي التحكم.
ويعد ا (تين سعد )1997 ,دلسرة إلوارد األع اؿ امليلاة املو هة حنو حتديػد حا ػار ال تػوف وأ ػداؼ األع ػاؿ
تيكل ملاتإ ومتالزـ.
تين ا ييفا ( زتوو  )17,2000 ,املرهػوـ حػوؿ ر ػا ال تػوف ووور العػامله الرػارز والتحسػه املسػت يف ووعػم اإلوارد
العليا  ,أما ( القي  )97 ,2001,دييػري إليهػا ادسػلوا إوار مهػم ط وػاؿ اإلوارد املن ػار احلديفػة عػج مػا حققتػل
من جناحار.
وعلى مستو التعليم العان ييري ( حمتػوا  )2003 , 117,إىل أف إوارد ااػوود اليػاملة دلسػرة ين ي يػة يػوديف
الريئػػة املناسػػرة لرلػػوغ ااػػوود املسػػتهددة مػػن ع ليػػار التعلػػيم  ,ويػػوديف تػػلار الوقػػت متقلرػػار إقامػػة ن ػػاـ نػػوع ملفيف ػػار
مت ي د ذار مسة ينادسية.
 ) Dhlamini ,دقػػد أو ػ تػػاف إوارد ااػػوود اليػػاملة علػػى مسػػتو التعلػػيم يت فػػل تعػػدو مػػن املعػػايري
أمػػا
واألنيػػقة اواودػػة إىل حتقيػػط التحسػػه املسػػت يف ط ريف ػػار التعلػػيم وفلػػة تالضػػائمل امليف ػػود مػػن املنػػتج التعلي ػ تاعت ػػاو
األنيقة والع ليار ا ققة ألدضل أواء.
 )Nikel,يعيفيػػف إوارد ااػػوود اليػػاملة تاعترار ػػا ن ػػاـ يعت ػػدز املؤسسػػار التعلي يػػة مػػن ا ػػل ػػرإ
ويػػو (
الع لية التعلي ية ط اادة أ اء املؤسسة من ا ل حتسه مستويار أواء ا.
يتض وا سرط تاف إوارد ااوود الياملة يعج عن احد األن ة اإلوارية احلديفة نسػريا الػس يعػد أواد رئيسػية لتتويػد
ريف ػػار املن ػػار املفتلرػػة س ػواءا اإلنتا يػػة أو الدميػػة ومنهػػا التعلػػيم التقػػين علػػى حػػد الس ػواء وػػا در ػ علػػى اعت او ػػا
لتسفري موارو املن ة اادة من ا ل حسن يقريقها.
ثانيا :أهمية إدارة الجودة الشاملة
تػػدءا ا تػػد مػػن اقتنػػاع اإلوارد العليػػا تدايػػة و ػػيفورد يقريػػط إوارد ااػػوود اليػػاملة والع ػػل علػػى يرنيهػػا ا س ػلاييتية
 )Costing,أايػة إوارد ااػوود
حمورية ومن مث نييف لا املرهوـ وحتري اا يع لل سااة تتقريقػل وط ػلا السػياؽ يػو
الياملة ط ققاع التعليم العان تاايت-:
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 -1يعد ن اـ إوارد ااوود الياملة مسة العضيف واحد إديفازايل النا حة .
 -2إمكانية يقريقل ط اجملاار اادة ووف استفناء .
 -3اريرازها تاإلنتا ية واست يفاريتها وحتسينها لل فيف ار التعلي ية .
 -4يعد أواد واع ة للتحسه املست يف ط التعليم العان .
 -5يوديف ديفصة يقوييف القياوار اإلوارية ط املستقرل.
 -6دتكن من ااستفداـ األمفل لل وارو وتدقل يكاليف غري مجرد .
 -7حتقط ااستتاتة لقلرار املستريدين عج إ يفاء امل يد من التحسينار .
 -8دتكن من التقوًن اليامل واملست يف للع لية التعلي ية .
 -9ين ية الريئة اإلوارية وردع مستو العامله اادة.
 -10حتسه ريف ار املؤسسار التعلي ية .
 -11استفداـ يكنولو يا املعلومار ط التعليم ويقوييف ا تاست يفار.
ثالثا :أهداف إدارة الجودة الشاملة
ددو

 )Arnold,أ م أ داؼ إوارد ااوود الياملة تاايت-:

 -1إحداث نقلة مت ي د ط مهارار وقدرار وإمكانيار وسلوايار موارو املن ة الرييفية.
 -2يقوييف أسالي أواء املن ة اا دقط ميفونة اعل واستتاتة ااج للتعامل مع الريئة الار ية.
 -3ردع قدرار املن ة اللايية من ا ل حسن استف ار موارو ا املفتلرة على أدضل و ل.
دي ا أو (را  ) 59, 2006,أ م أ داؼ يرين إوارد ااوود الياملة ط املؤسسار التعلي ية تاايت-:
 -1يودري تيئة ع ل مناسرة للتحسه املست يف تاعترار أف إوارد ااوود الياملة ييفيك على حتقيط األدضل تاست يفار.
 -2يودري ديفصة إشيفاؾ العامله اادة تاختاذ القيفارار ويقوييف األواء وا ينعكت ذلك ط زياود قدرد املوارو الرييفية
لل ؤسسة التعلي ية ع وما.
 -3اعت او معايري قياس أواء ع ليار املؤسسار التعلي ية وتالتان يقوييف أواء ا على و ل الضوص.
 -4نييف ثقادة اا ت اـ تالقال ااامع انواد لرناء اجملت ع ويقورز ط املستقرل القيفي تعونل يعاىل.
-5
-6
-7
-8

من خالؿ يقوييف الع ل اا اع اواوؼ والتعاوف اااو ته اإلوارار اادة.
زياود اراءد األواء أملن
يرين سياسة اختاذ القيفارار اا اعية تناءا على احلقائط املو وعية وتعيدا عن املياعيف اآلنية.
اواوؼ.
استرعاو األع اؿ واملهاـ غري املنتتة وتالتان حتسه األواء أملن
زياود ثقة اويئة التدريسية تقدراهتم وحتسه أوائهم على ودط دلسرة إوارد ااوود الياملة

 -9تلوغ األ داؼ امليفسومة تدقضيف القيفؽ وتيكل أدضل.
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 -10جتويد ريف ار الع لية التعلي ية لل ؤسسار الس يعت د مراو ومتقلرار إوارد ااوود الياملة.
رابعا :فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة
حتقػػط املن ػة الػػس يترػػت إوارد ااػػوود اليػػاملة دوائػػد رتػػة س ػواء علػػى مسػػتو املنتتػػار أو التنػػادت أو ااسػػتتاتة
 )Stevenson ,تػػاف أ ػػم
لقلرػػار ال تػػوف أو يقػػور إوارد املن ػػة وجناحهػػا ويو ػ (مسػػالن )179 ,2003,و (
الروائد يت حور حوؿ األيت -:
 .1يقوييف أسالي الع ل وتالتان حتسه أواء املن ة اكل
 .2حتقط موقع ينادس أدضل وتالتان حتقيط الت ي واإلتداع
 .3حتليل الراقد والضائع وامليفجتع واملعاو
 .4احلراظ على ااوود وحتسينها املست يف
 .5ااستتاتة للريئة الار ية تسيفعة
 .6إعاو تيئة يوديف ديفص اإلتداع والت ي
أمػػا (الي ػجاو  )8 ,1999 ,و(جنػػم )54 ,2000,دقػػد اشػػيف تػػاف أ ػػم الروائػػد املتحققػػة مػػن يقريػػط إوارد ااػػوود اليػػاملة
يت حور حوؿ األيت-:
 .1زياود الفقة تاملن ة.
 .2داعلية القيفارار اإلوارية.
 .3يقليل األخقاء ومنع يكيفار ا.
 .4نييف ثقادة التعاوف اا اع الرناء.
 .5است يفار حتسه الن اـ اإلوار .
 .6ين ية املهارار والقدرار.
 .7يودري تيئة ع ل مناسرة.
 .8يودري ميفونة ااج لل ن ة
 .9زياود اليف ا.
 .10خرض الكلف.
 .11حتسه العالقار اإلنسانية.
 .12حتقيط قي ة مضادة.
 .13حتقيط الت ي ط األواء.
 .14ردع اليفوح املعنوية للعامله.
( ) 239

جملة جامعة التننية البشرية  /العدد ( ) 1

دور رأس املال البشري يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  / ...ص257-232

 .15زياود الرعالية التن ي ية.
 .16التقوييف املست يف للع ليار.
خامسا :متطلبات إدارة الجودة الشاملة
 )Krejiweski & Ritzmen,تػاف متقلرػار إوارد ااػوود اليػاملة عرػارد عػن قػود ودػع ػيفورية مػن ا ػل
)
يو
اسػػت يفار جنػػاح املن ػػة الػػس يعت ػػد التحسػػه املسػػت يف اػػوود ريف اهتػػا مػػن خػػالؿ الترػػين السػػليم وػػلز املتقلرػػار تعػػد يػػودري
ال ػػيفوؼ املناسػػرة للتقريػػط  ,دي ػػا مفلهػػا (الػػجوار  )98 ,2000,تاألسػػالي ذار الضػػلة تػػااوود اليػػاملة واليػػة حتقيقهػػا
اضيفورد ا تد منها من ا ل إجناح املن ة  ,وا يستو حتديد ا تدقة قرل يقريقها .
أمػػا (عقيل ػ  )11,2001 ,دقػػد مفلهػػا تاللتػػة الضػػاحلة واملنػػا املناس ػ لتقريػػط مػػنهج إوارد ااػػوود اليػػاملة واف أ
قضور ط يودري ويقريط لز املتقلرار قد يؤشيف خلال ط جناح حتقيط إوارد ااوود الياملة .
وقد يقيفؽ العديد من الراحفه وذو ااختضاص إىل لز املتقلرػار إا إف العديػد مػن الدراسػار ايرقػت إىل حػد مػا
 (Slack,العػاين وآخػيفوف)2001,
) (Krejiweski & Ritzmen,
تػدف األافػيف مناسػرة لل ن ػار الدميػة يت فػل تػاايت) -:
عقيل

) )2001,

) (Dale,

) )Thomas&Lawrence,

. )Bonser

دعم إسناد اإلدارة العليا
يو ػ (عقيلػ  )11,2003,إىل إف إوارد ااػػوود اليػػاملة يتقلػ يػواديف قيػػاوار إواريػػة قػػاورد علػػى حتقيػػط التراعػػل
واانسػػتاـ تػػه امليفؤوسػػه اادػػة وحتري ػ العػػامله للع ػػل اريفيػػط ع ػػل متعػػاوف وا ػػعه املضػػلحة العامػػة أمػػاـ الاصػػة ,دي ػػا
 )Slack,دقػد اشػيف
 )Fosterتدواد التدثري ط العامله من ا ل اجناز األ ػداؼ امليفسػومة تدقػة  ,أمػا )
ميفلها )
ت ػاف وعػػم اإلوارد العليػػا ا يتوقػػف علػػى ختضػػيمل امل ػوارو دحس ػ تػػل ا تػػد مػػن اإلسػػناو التػػاـ لترػػين إوارد ااػػوود اليػػاملة
ادسرقية وإا داف الجنامج تدا لل قد يريػل اف يقريقهػا يعػد قػيفار اسػلاييت  ,وعليػل عػ يػواديف قيػاود مؤمنػة تػدور إوارد
ااػػوود اليػػاملة ط حتسػػه أواء املن ػػة ارنيػػة حتتيػػة للتقريػػط السػػليم و ا تػػد مػػن اقتناعهػػا ونقػػل ػلا اليف ػػا إىل اا يػػع
وتدعم داعل.
 -1مشاركة العاملين
يرػػه

)

,

 )Evansتػػاف امليػػاراة حت ػػل العػػامله املسػػؤولية التامػػة عػػن حتسػػه ػػوود املفيف ػػار  ,وػػا يسػػتو

مياراتهم تدورار ختضضية  ,دي ا يؤاد ( زتػوو ودػاخور  )127 ,2001,تضػيفورد امليػاراة مػن خػالؿ انػدمامت العػامله
اتعرري عن مياراة أافيف ع قا وداعلية ط القيفارار وحل امليكالر وإ يفاء التحسينار .
إما ( زتوو )74 ,2001 ,دقػد أاػد تػاف العػامله ليسػوا أووار األواء تػل موارو ػا النػاورد وا تػد مػن اسػتف ار قػدراهتا مػع
اإلشارد إىل إف وور التقريط ا يقتضيف على العامله ط واؿ ااوود تل
( ) 240

مسؤولية رتاعية لكادة األقساـ واإلديفاو .
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 -2التحسين المستمر

ميفػػل)  ) Krejiweski & Ritzmen,التحسػػه املسػػت يف تالرحػػث املتواصػػل عػػن زػػيفؽ حتسػػن ع ليػػا الع ليػػار وين يػػة
شػػعور األد ػيفاو وحتقيػػط األواء األدضػػل ووف يوقػػف مػػن ا ػػل الك ػػاؿ الىػػري وكػػن تلوغػػل  ,ده ػ ع ليػػة غػػري منتهيػػة ولكادػػة
املوارو ا ا وورد )  )Deming ,وزاملا هتػدؼ املن ػة يقػدًن ريف ػار ملريػة لقلرػار املسػتريد  ,دػال تػد مػن التقػوييف
والتحسػػه املسػػت يف علػػى إف يي ػ ل التحسػػه املهػػاـ والع ليػػار والنيػػازار اادػػة وتيػػكل متواصػػل للحرػػاظ علػػى التقػػدـ
والت يػ علػػى ودػػط معػػايري وا ػػحة وقاتلػػة للتقريػػط والقيػػاس ويػػيف ( الدراواػػة وآخػػيفوف )17 ,2001 ,تدنػػل عػ إف يكػػوف
حمور ا ت اـ املن ة التحسه املست يف لرلوغ األدضل وائ ا وليت على دلار متراعدد.
وزامل ػػا ن ػػاؾ حتس ػػه مس ػػت يف د ػػال ت ػػد م ػػن إع ػػاود الن ػػيف تاأل ػػداؼ تاس ػت يفار ملواار ػػة التق ػػورار املس ػػت يفد ط أذواؽ
ال تائن.

 -3التركيز على المستفيد
 )Dilworthال توف تػاليفان ا ػور لتحقيػط ااػوود وػا يسػتو وقػة حتديػد ال تػائن وزلرػاهتم قرػل الرػدء
,
ميفل)
تتقػدًن ريف ػار املن ػة  .دي ػا يػيف ( واغػيف  )26 ,2001,ال تػوف تىايػة الع ليػار واألنيػقة واألواء ع ومػا دهػو شػيفيك
أساس لل ن ػة وم يتوقػف وورز علػى اونػل مسػتريد أو مسػتفدـ لل فيف ػار وط وػاؿ إوارد ااػوود اليػاملة دهػو األافػيف
 ) Foster,اتعػد مػن ذلػك عنػدما
)
قدرد على حتديد مرهوـ ااوود وور تها وا يستو اللاي عليل تدقة  ,ويل
يعدز سيف جناح إوارد ااػوود اليػاملة لػلا ا تػد مػن تنػاء وينريػل مسػتو ااػوود او ػ مواقرػل واجتا ايػل  ,و ػدييف تاإلشػارد
إا إف دكيفد ال توف يدييف املن ة يالئم املن ار اإلنتا ية أو الدميػة ووف التعلػيم تيػكل عػاـ اذا يسػعى اادػة القلرػة إىل
النتػػاح وا يػػؤثيفوف علػػى يو ػػل املن ػػة ط ذلػػك لػػلا ا تػػد مػػن اخػػل متقلرػػار ورغرػػار القلرػػة السػػاعه إىل الترػػوؽ العل ػ
وليت ا تياز اامتحانار مه ا اانت الوسائل .
 -4التعليم والتدريب
 )Foster,تػػاف يقريػػط إوارد ااػػوود اليػػاملة يتقل ػ يقػػوييف عػػامل املن ػػة س ػواء تػػالتعليم أو التػػدري
يؤاػػد)
ااسػػتف ار تعيػػد املػػد  ,وػػا يسػػتو حتديػػد ذلػػك ط مي انيػػة املن ػػة  ,دي ػػا يػػيف (العػػاين وآخػػيفوف  )39 ,2002,تػػاف
جناح ن اـ إوارد ااوود الياملة يتوقف على اراءد أواء العامله وا يستو هتيئػتهم تػالتعليم والتػدري املناسػره ملهػامهم
وإع ػػاوم مػػع التدايػػد علػػى ييػػتيعهم ااتسػػاا املهػػارار وال ػجار الالزمػػة لتقريػػط إوارد ااػػوود اليػػاملة وتػػلار ااجتػػاز
يؤاػد )  (Krejiweski & Ritzmen, ,علػى اسػتف ار خػجار العػامله القػدامى لتػدري ااػدو ودتكيػنهم مػن أواء الع ػل
الضحي منل امليفد األوىل وط ال ميفد .
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لػػلا ا تػػد مػػن اسػػت يفار التػػدري والتعلػػيم مػػن ا ػػل مواارػػة التحسػػه املسػػت يف مػػع يدايػػدنا علػػى يػػودري مسػػتل مار
التدري والتعليم املناسرة.
 -5التخطيط االستراتيجي

مػػن ا ػػل منػػع األخقػػاء قرػػل وقوعهػػا ا تػػد مػػن صػػنع واختػػاذ القػيفارار السػػلي ة لتحقيػػط املفيف ػػار املقلوتػػة  ,إذ إف

القيفارار الاصة تتقريط إوارد ااوود الياملة ا يعت د التوقع أو اارجتاؿ تل ا تد من قيفارار وخقإ يرػت علػى معلومػار
وحقػائط يػل تاجتػاز التداػد حيف ػا أمكػػن ذلػك مػع التدايػد علػى اسػػتفداـ الوسػائل اإلحضػائية لػدعم القػإ والقػيفارار
تدقة ( عييوين . )2007,
للا يعػد )  )Thomas&Lawrenceالتفقػيإ ااسػلاييت السػليم ػو يف ع ػل املؤسسػار ااامعيػة عنػد اختػاذ القػيفارار
ومنها قيفار يقريط إوارد ااوود الياملة .
 -6التحفيز المستمر
يعد ( العاين وآخيفوف  )27 ,2002,التحري املتواصل للعامله اادة من ا ل حتقيط ااػوود املقلوتػة مػن أوؿ و لػة
ران أساس لتقريط إوارد ااوود الياملة مؤادا على احلواد املناسرة للعامله سواء اانت ماوية أو معنوية لتحقيط ذلك.
أمػػا ( السػػقاؼ  )21 ,2007,دقػػد أاػػد علػػى التحري ػ ط املؤسسػػار التعلي يػػة اػػدواد لتقػػدًن اإلسػػهامار الراعلػػة
مع يواصل التحري اػا يعػ ز يقػدًن اآلراء واألدكػار املردعػة واألافػيف قػدرد علػى حسػن يقريػط متقلرػار إوارد ااػوود اليػاملة
تيف ا واقتناع  ,ويعد يوديف ن اـ للحواد خري وسيلة لددع العامله لتقدًن األدضل .
المحور الثالث :رأس المال البشري تاطير نظري
أوال :مفهوم رأس المال البشري

تػػدا اا ت ػػاـ تػيفأس املػػاؿ الريػػيف تدايػػة عقػػد ذتانينػػار القػػيفف املا ػ عنػػدما أورؾ املتفضضػػوف والػجاء أايػػة وقي ػػة

املو ػػووار غػػري املل وسػػة تعػػد إف أو ػػحت الدراسػػار امليدانيػػة إف الرػػيفوؽ النسػػرية تػػه مسػػتويار أواء املن ػػار الياتانيػػة
يعوو إىل مقدار ما دتلكل يلك املن ار من أصوؿ غري ماوية ميكػن اسػتف ار ا ط وػاار وأنيػقة متنوعػة ا و ػووار ا
ميكػػن ش ػيفائها تيػػكل مراشػػيف ليدخػػل رأس املػػاؿ الريػػيف منحػػى أافػػيف أايػػة و ػػيفورد ا تػػد مػػن ي ػواديفز واخػػل املن ػػة ا ػػورو
)Sullivan.
لل عيفدة واملو رة والقدرد املت ي د .
وط واؿ املرهوـ يو )  )Black & Lynch, ,تدنل أصػل غػري مل ػوس يعػ ز قػدرار املن ػة الداخليػة واإلتػداع
وااتتكار ويتراين من من ة إىل أخيف حس ظيفودها وإمكاناهتا وموارو ا الرييفية املتوديفد
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دي ػا يعتػػج يقيفيػػيف التن يػػة اإلنسػػانية العيفتيػػة لعػػاـ ( )2003إف رأس املػاؿ الريػػيف يعػػج عػػن النػواد الضػػلرة نسػػريا لػيفأس
املاؿ املعيفط  ,أما تيفنامج األمم املتحدد دقػد عػيفؼ رأس املػاؿ الريػيف تكػل مػا ي يػد مػن إنتا يػة العػامله تاعت ػاو املهػارار
املعيفدية والتقنية املكتسرة عج العلم والجد ( تيفنامج األمم املتحدد اإليائ .)2003
 )Hansen &Tierey ,إىل رأس املػاؿ الريػيف تػاملوارو الريػيفية غػري املل وسػة ط املن ػة إىل انػ
دي ػا ييػري )
زتائنها ومورويها .
 ) Bontis,دقػػد اشػػيفز ت ػلاام املعيفدػػة ط أدكػػار العػػامله ػ نيا ويت فػػل ػػو يفز تددكػػار حتقػػط النتػػاح
أمػػا ) ,
والت ي لل ن ة ويقع على ق ة يفـ ااستف ار ملو ووار املن ة اادة
يتاشػيف وػػا يقػدـ تػػاف رأس املػاؿ الريػػيف يعػػد املػورو األ ػػم لل ن ػار اادػػة ملػػا ميتلكػل مػػن معػارؼ ومهػػارار وقػػدرار
قاورد على حتقيط أ داؼ املن ة تنتاح إذ ما استف يفر تيكل سليم.
ثانيا :أهمية رأس المال البشري
يجز أاية رأس املاؿ الرييف ط اقتضاو املعيفدة امليفيك على ال من التعليم واحلوا ػة ويكنولو يػا املعلومػار واإلتػداع
الس يعت د على املهارار والقدرار العقلية أافيف من ااعت او على املهارار اليدوية والردنية وموارو املن ػة املل وسػة ,دهػو
مضػػدر دتيػ املن ػػة دي ػػا إذا اسػػتف يف اقػػدرار واخليػػة مػػن ا ػػل حتقيػػط القي ػػة املضػػادة علػػى أف ا يكػػوف املن ػػة املنادسػػة
قاورد على يقليدز ,رغم انل عند يقدييف قي ة املن ػة دػاف ا اسػرة غالرػا ا يدخػل سػو األصػوؿ املل وسػة عل ػا تػاف الضػه
قد استقاعت عج اا ت اـ تاملوارو الرييفية أف يضػر ثػاين ااػج اقتضػاو ط العػام ,تاعترار ػا سػالح ينادسػ مػن ا ػل يرػين
ع ليػار التقػوييف اإلتػداع وااسػلاييت الػس يؤسػت علػى ااتتكػار والتتديػد ووسػيلة املن ػة اسػت يفار ا تنتػاح ط تيئػػة
عالية التىيري (العن وصاحل. )37, 2009 ,
للا ا تد من استققاهبم وصناعة رأس املػاؿ الريػيف وينيػيقل وا اد ػة عليػل .دهػو مػن يػتحكم ويو ػل ويػدييف مػوارو
املن ة اادة  ,وتػلار الوقػت ا ميكػن يضػور املن ػة تػدوف تيػيف أساسػا وعنػدما يعت ػد املن ػة اادتتػل دػاف املػوارو الريػيفية
ػػم وا ػػع ػػلز اادتتػػل وميػػىليها ومقوريهػا أين ػػا و ػػدر ,و كػػلا يػ واو أايػػة املػػورو الريػػيف تويػػائيف متضػػاعدد مػػع سػػيفعة
التىيريار املست يفد ط الققاعار املفتلرة ولدور رأس املاؿ الرييف ط حتيفيك أنيقة املن ػة وع لياهتػا اادػة لػلا ا تػد مػن
اللاي ػ عليػػل وإواريػػل علػػى أدضػػل و ػػل اػػا ميكػػن مػػن حسػػن اسػػتف ار قدرايػػل لتحقيػػط أ ػػداؼ املن ػػة إىل ان ػ أ دادػػل
وأ داؼ اجملت ع ع وما (.السام)49 ,2009 ,
وط ذار اجمل ػػاؿ أاي ػػة رأس امل ػػاؿ الري ػػيف يي ػػري ( جن ػػم  )57,2009,إىل ان ػػل أ ػػم عناص ػػيف ختق ػػيإ وينري ػػل مه ػػاـ
املن ة عج موارو ا املفتلرة ا عيفدة ميتلكها ويولد ا العاملوف اا ديها املهارار والجار واإلتداعار.
 )Daft ,مػػن أولويػػار ا ت امػػار اجملت عػػار واملؤشػػيف اليفئيسػ ط أسػػت التن يػػة والػػيفان األسػػاس
دي ػػا يعػػدز )
ملقاييت ثيفود األمم واليعوا .
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إم ػػا ( عر ػػد ا  )117,2009,دق ػػد أا ػػدر عل ػػى أايت ػػل ا و ػػووار غ ػػري مل وس ػػة ذار األث ػػيف األت ػػيفز ط جن ػػاح
املن ػار وازو ار ػا  ,وميػ د مسػتدامة معػج عنهػػا تالضػائمل والسػ ار إىل دتيػ اليػفمل ووف سػواز ااملوا ػ واملهػػارار
والقدرار واملعارؼ وا تد لل ن ة من استف ار رأس ماوا الرييف على أدضل و ل لتحقيط أ دادها امليفسومة.
دي ػػا يؤا ػػد العدي ػػد م ػػن الدراس ػػار عل ػػى إف رأس امل ػػاؿ الري ػػيف ا ينض ػ ػ ت ػػل يت اي ػػد تاس ػػت يفار م ػػع ااس ػػتفداـ
وااسػػتف ار  ,وعليػػل دانػػل ا يعػػاين مػػن ميػػكلة النػػدرد  ,دضػػال عػػن عػػدـ خضػػوعل لقػػانوف ينػػاقمل الىلػػة تػػل يت ايػػد ويتقػػور
. )www. Jelsoft enterprises ,
تاللاام وااستف ار )
 )Daft,تاملعيفدػػة اقػػدرد ميتلكهػػا الرػػيفو ر نػػة ط عقلػػل واملهػػارد
أمػػا أ ػػم مكونػػار رأس املػػاؿ الريػػيف دقػػد مفلهػػا )
اقيفيقة أواء الع ل املناط تل تسهولة والقدرد ا وا

يستف يف ال امليكالر واملواقف املعقدد .

ثالثا :خصائص رأس المال البشري وسبل تجويده
ييري ( املريف

وصاحل )70 ,2003 ,إىل أف أ م خضائمل ومسار رأس املاؿ الرييف يت فل تاايت:

-1يعج عن رأس ماؿ حقيق وغري مل وس.
-2صعوتة قياسل تدقة.
 -3سيفيع ال واؿ والرقداف.
 -4يتتسد ط موارو تييفية ذار استعداو امتالال.
 -5يت ايد تااستع اؿ وغري قاتل للنضوا.
 -6ذو يدثري ارري ط موارو املن ة األخيف وتالتان ط أواء املن ة وجناحها تاست يفار.
دي ا يو (اا يل  )49 ,2005 ,أ م سرل جتويد ريف ار رأس املاؿ الرييف تاايت :
 -1زياود اا ت اـ تاملوارو الرييفية تدءا تااختيار.
 -2التعليم والتدري املست يف واملتواصل ملوارو املن ة الرييفية.
 -3رعاية ويو يل إمكانار وقدرار املوارو الرييفية اا يوديف أ واء الت ي والنتاح.
-4حتريػ املػوارو الريػيفية تاألسػػالي والقػػيفؽ املناسػػرة والتعػػاوف املترػػاوؿ مػػع الػ مالء اػػا يػػوديف دػػيفص إتػيفاز القػػدرار
املردعة.
رابعا :العالقة التكاملية بين إدارة الجودة الشاملة ورأس المال البشري

يعج املورو الرييف عػن أ ػم املػوارو الوا ػ ايالء ػا اا ت ػاـ املت يػ تػدءا حبسػن اختيار ػا ويػدريرها ويقوييف ػا
وحتسه قدراهتا وااحتراظ هبا للا اتد من إ يفاء التحسينار املست يفد علػى قػدراهتا وإمكاناهتػا ومعاردهػا ومهاراهتػا
تعد ااختيار األدضل واأل وو واألافيف قدرد على اجناز األع اؿ واملهاـ والنيػازار أدضػل مػن اآلخػيفين وإخضػاعل
( ) 244

جملة جامعة التننية البشرية  /العدد ( ) 1

دور رأس املال البشري يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة  / ...ص257-232

لدورار يدريرية يتالءـ وختضضل واإلمكانػار والقػدرار الوا ػ يواديف ػا ديػل والسػع ااػاو لتن يتػل سػواءا تػالتحري
املراشيف أو غري املراشيف ويودري ال يفوؼ املناسرة إلتػيفاز اوامنػل ا حػاور أساسػية ط امػتالؾ املن ػة لػيفأس مػاؿ تيػيف نػاور
ذوا إمكانار مردعة ,ورغم أف لز القدرار ولواة لألديفاو إا أف وور م اليفيػاو ط جنػاح املن ػة وانػدداعهم العػان
لتحقيط ذلك در م حنو يسفري ر وناهتم وإتداعاهتم لضاحل أ داؼ املن ة ( .املريف وصاحل)73 ,2009 ,
وتػلار ااجتػاز دػػدف إوارد ااػوود اليػاملة ارلسػػرة إواريػة يعت ػد التحسػػه املسػت يف لكادػة نيػػازار ومهػاـ املن ػػة
دتفل األر ية الضػرة لتػودري انػدمامت العػامله وتيػكل ااػج املرػدعه مػنهم وميػاراتهم اا اعيػة سػواءا ط صػنع أو اختػاذ
القػيفارار وااسػػت اع إىل أرائهػػم والفقػػة تقػػدراهتم ويقلعػػاهتم ومقلحػػاهتم حتقػػط امل يػػد مػػن النتػػاح والت يػ لل ن ػػة ع ومػػا,
وقػػد اعت ػػدر الياتػػاف مقلحػػار وأراء العػػامله مػػن خػػالؿ دػػيفؽ الع ػػل اا اعيػػة ويقريقػػار إوارد ااػػوود اليػػاملة لتحقيػػط
قرػ ار نوعيػػة ط وػػاؿ ػػوود ريف اهتػػا و ػػلا مػػاحر العديػػد مػػن الػػدوؿ املتقدمػػة إىل اعت ػػاو ػػلز الرػػيفؽ مػػن خػػالؿ إوارد
اا ػػوود الي ػػاملة وي ػػودري ديفص ػػة املي ػػاراة اا ػػاود والراعل ػػة لعامليه ػػا ا ػػدواد إلتػ ػيفاز ق ػػدرار موارو ػػا الريػ ػيفية الن ػػاورد ا ح ػػيفؾ
للع ليػػار واألنيػػقة املفتلرػػة واخػػل املن ػػة تىػػض الن ػػيف عػػن زريعػػة ع لهػػا أو نػػوع النيػػاط الػػل دتارسػػل ,وعنػػدما ييػػري
مضػػقلحار إوارد ااػػوود اليػػاملة دػػاف ( اليػػاملة  )totalػ حتسػػه الع ليػػار مػػن خػػالؿ العػػامله اادػػة وااػػوود
)(Qualityددبػػا ااػػوود اليػػاملة املتوقعػػة حس ػ قناعػػار ال تػػائن مقارنػػة تاملنادسػػه ومػػن خػػالؿ اعت ػػاو رأس املػػاؿ الريػػيف
املت ي لل ن ة  ,واف إوارد  Managementيع إوارد املوارو الرييفية واملاوية واملعلومايية واملعيفدية خػالؿ دػلد زمنيػة معينػة,
داف ذلك يعرري عل وميداين مل وس عن وور رأس املاؿ الرييف ط حسن استف ار مػوارو املن ػة تػدءا تػال مل وسػاهتا
من ا ل التقريط السليم ملتقلرار إوارد ااوود الياملة( .اارور )136 ,2009,
مػػع اإلشػػارد إىل أف رأس املػػاؿ الريػػيف ا يقضػػد تػػل العػػامله اادػػة واخػػل املن ػػة تػػل ذو القػػدرار املت ي ػ د الػػس
يدخػل علػػى عايقهػػا زوعػػا يقػدًن األدضػػل وحتقيػػط األ ػػوو مػن خػػالؿ املسػػااة ااػػاود والراعلػة لتحقيػػط التحسػػه املسػػت يف
وػػا يلقػ علػػى عػػايط اإلوارار ااتيػػاؼ املػوارو النػػاورد واحتضػػابا وحتري ػػا مػػن ا ػػل اسػػتف ار قػػدراهتا لرلػػوغ أعلػػى ور ػػار
اليف ا والنتػاح ط عػام يتالز ػل أمػوامت املنادسػة ااػاود مػن خػالؿ التىػريار والتقػورار املسػت يفد حنػو الضفضػة والعتػ
املتواصل لل ي اف التتار ليجز وور رأس املاؿ الرييف ط املواءمػة تػه قػدرار املن ػة وإمكاناهتػا وااسػتتاتة الراعلػة
لالحتيا ػػار احلقيقػػة لل سػػتريدين و ػػلا مػػا يرسػػيف ع ػػط العالقػػة التكامليػػة تػػه يقريػػط إوارد ااػػوود اليػػاملة وحسػػن
استف ار قدرار رأس املاؿ الرييف من ا ل حتقيط املن ار املعاصيفد والنتاح والت ي املنيوو.
يتض ػ وػػا يقػػدـ تػػاف يػػوديف رأس مػػاؿ تيػػيف ط مؤسسػػار التعلػػيم التقػػين م يعػػد ااديػػا ووف قػػدرد ػػلز املؤسسػػار
وس ػػعيها إىل اس ػػتف ارز ط يقري ػػط متقلر ػػار إوارد اا ػػوود الي ػػاملة تي ػػكل س ػػليم ا ػػا يض ػػر عل ػػى أواء ػػا الت يػ ػ والنت ػػاح
املست يف.
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المحور الرابع :التحليل الميداني
أوال  :وصف المجال المبحوث
يقػػع الكليػػة التقنيػػة املوصػػل ط السػػاحل األيسػػيف مػػن حماد ػػة نينػػو ت يدسسػػت عػػاـ  1993ا حػػد أ ػػم الكليػػار
اوندسية الس يعت تالتعليم التقين وتدأر تقسم يقنيار ندسػة احلاسػرارت وهتػدؼ الكليػة إىل إعػداو مالاػار متفضضػة
ومؤ لػػة عل يػػا وع ليػػا اسػػتو وراسػ ينسػػتم مػػع اجملػػاار غػػري التقليديػػة وااختضاصػػار الدقيقػػة عاليػػة التكنولو يػػا الػػس
وخلت التقريط امليداين ط العػيفاؽ ت وااريقػاء تالتفضضػار التكنولو يػة تيػكل عػاـ وتعػض التفضضػار الدقيقػة تيػكل
خاص ت ويضم الكلية األقساـ العل ية اآليية :
 -1يقنيار ندسة احلاسرار يدست عاـ 1993
 -2يقنيار ندسة األ ه د القرية يدست عاـ 1994
 -3يقنيار ندسة القدرد الكهيفتائية يدست عاـ 1995
 -4يقنيار ندسة التجيد والتكييف يدست عاـ 2000
وينت م ط الكلية ( )234منتسراً منهم ( )114يدريسياً افتلف األلقاا العل ية و (  ) 104دنياً و ( ) 16
إواريا يقع على عايقهم أواء املهاـ واألنيقة اادة.
ثانيا :وصف وتشخيص متغيرات الدراسة

من ا ل الوقوؼ على أراء املرحوثه حوؿ مد يواديف ال من متىري إوارد ااوود اليػاملة ومتىػري رأس املػاؿ الريػيف

ا تد من عيف ها على ودط الرقيفار الاصة تكل متىري على انريفاو (ملحط  )1وا ا يل -:
 -1وصف وتشخيص متطلبات إدارة الجودة الشاملة.
أ -دعم اإلدارة العليا
أش ػػيفر إ ات ػػار الس ػػاود املرح ػػوثه ت ػػاف ( )%60م ػػنهم اير ػػط عل ػػى التػ ػ اـ اإلوارد العلي ػػا للكلي ػػة التقني ػػة ط املوص ػػل
لتحقيط وود الع لية التعلي ية وتلػ الوسػإ احلسػال للعنضػيف (  )3,6( )Xوااحنػيفاؼ املعيػار ( )1,1علػى التػوان وأاػد
( )%70مػػن املرحػػوثه علػػى أف اإلوارد العليػػا للكليػػة يػػدعم هػػوو يقريػػط متقلرػػار إوارد ااػػوود اليػػاملة وتوسػػإ حسػػال
واحنػيفاؼ معيػػار للعنضػػيف )  )0,63( )3,5( (Xعلػػى التػوان  ,دي ػػا ايرػػط ( )%60مػػن املرحػػوثه يدايػػد رؤسػػاء األقسػػاـ
ط الكليػػة علػػى يرػػين إوارد ااػػوود اليػػاملة ط مهامهػػا ونيػػازاهتا وتوسػػإ حسػػال للعنضػػيف )  )3,1( )Xواحن ػيفاؼ معيػػار
( )1,3علػػى الت ػوان وتػػلار ااجتػػاز أاػػد ( )%75مػػن املرحػػوثه تػػاف إوارد الكليػػة يع ػػل علػػى يػػودري مسػػتل مار ػػوود
الع ليػػة التعلي يػػة وتل ػ الوسػػإ احلسػػال وااحن ػيفاؼ املعيػػار للعنضػػيف)  )3,7( ) xو( )0,80علػػى الت ػوان وػػا يؤا ػد علػػى
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جتانت اإل اتار يؤشيف متوسإ إ اتار املرحوثه ايراؽ ( )%67,5منهم حوؿ يوديف متقل وعم اإلوارد العليػا تدر ػة
متوسقة .
ب -التركيز على المستفيد

يؤاد ( )%65من املرحوثه تاف الكلية يقييم جناحاهتا من خالؿ يلرية احتيا ار املستريدين مػن الع ليػة التعلي يػة

توسػػإ حسػػال للعنضػػيف )  )3,5( (Xواحن ػيفاؼ معيػػار ( )0,51علػػى الت ػوان دي ػػا ايرػػط ( )%60مػػن املرحػػوثه اعت ػػاو
أس ػػلوا املناقي ػػة واحل ػوار م ػػع القلر ػػة لتق ػػوييف ق ػػدراهتم وحتس ػػينها وتل ػ الوس ػػإ احلس ػػال وااحن ػيفاؼ املعي ػػار للعنض ػػيف ( )X
( )3,5و( )1,2علػ ػػى الت ػ ػوان  ,وايرػ ػػط ( )%55مػ ػػن املرحػ ػػوثه تػ ػػاف ر ػ ػػا املسػ ػػتريدين مػ ػػن ريف ػ ػػار الكليػ ػػة يعػ ػػد أوىل
ا ت اماهتػػا  ,وتل ػ الوسػػإ احلسػػال وااحن ػيفاؼ املعيػػار للعنضػػيف (  )3,1( )Xو( )1,5علػػى الت ػوان وتػػلار ااجتػػاز ايرػػط
( )%45مػػن السػػاود املرحػػوثه علػػى ا ت ػػاـ الكليػػة تااسػػتتاتة لقلرػػار املسػػتريدين علػػى مسػػتو التفضػػمل املقلػػوا
وتوسإ حسال للعنضيف (  )3( )Xواحنيفاؼ معيار ( )0,91على التوان .
أو ػحت إ اتػار املرحػوثه حػػوؿ ػلا املتقلػ ايرػػاؽ ( )%56,5مػن املرحػوثه علػى يػػوديفز وػا يؤشػيف احلا ػػة إىل
ايالء ا ت اـ ااج هبلا املتقل احليو رغم عدـ إمكانية حتقيقل تيكل مقلط ط التعليم
ج -مشاركة العاملين.
أو حت إ اتار املرحوثه ايراؽ ( )%65على أف الكليػة يرػين جناحاهتػا علػى امليػاراة اا اعيػة لتحسػه الع ليػة
التعلي يػػة ويداي ػػد ( )%65مػػن اجملير ػػه علػػى أف ااد ػػة عػػامل الكلي ػػة ييػػاراوف حتقي ػػط اا ػػوود ت ػػدءا تقر ػػوؿ القلر ػػة وحل ػػه
ختػيفعهم ,وايرػػاؽ ( )%55مػػن املرحػػوثه اسػااة اادػػة املسػػتويار اإلواريػػة وعامليهػا ط الكليػػة لتتويػػد الع ليػػة التعلي يػػة ,
دي ا أ اا ( )%75من املرحوثه على أف اإلوارد يدعم مياراة العامله اادة لتحقيط وود ريف اهتا  ,وقػد تلػ الوسػإ
احلس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال وااحنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيفاؼ املعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار للعناص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف (  )2( )2,6( )3,5( )3,3( )X ,X ,X ,Xو ()0,51( )0,61
()0,72()0,94على التوان وا يدلل على جتانت اإل اتار.
يتض مػن مواقػف املرحػوثه ايرػاؽ ( )%65مػنهم علػى ميػاراة العػامله ط الكليػة لتحسػه ااػوود املقلوتػة ورغػم
تلوغ لز النسرة إا أبا مقرولة قياسػا لتقريػط متقلرػار إوارد ااػوود اليػاملة إا أبػا تػلار الوقػت حتتػامت إىل يع يػ ويػودري
ديفص ااج ملياراة العامله.
د -التخطيط االستراتيجي

أشػيفر إ اتػػار ( )%60مػن املرحػػوثه تػاف خقػػإ الكليػة اإلسػلاييتية ييفاػ علػػى األواء املت يػ ويقػػدًن املفيف ػػار
الرضلى واف الكلية يعت د التفقيإ ااسلاييت املجمج لتتويد الع لية التعلي يػة تنسػرة ايرػاؽ تلىػت ( )%65دي ػا أاػد

( )%55مػػن املرحػػوثه تػػاف الكليػػة ينر ػل رسػػالتها علػػى ودػػط ختقػػيإ عل ػ لتقػػدًن أدضػػل ريف ػػار وتػػلار ااجتػػاز ايرػػط
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( )%60مػػن اجمليرػػه علػػى أف التفقػػيإ ااس ػلاييت ييػػكل سػػريل لتتويػػد ريف ػػار الكليػػة وقػػد تل ػ الوسػػإ احلسػػال
للعناص ػ ػ ػػيف (  )3,6( )3,1( )3,4( )3,6( )X ,X ,X ,Xوااحنػ ػ ػ ػيفاؼ املعي ػ ػ ػػار ل ػ ػ ػػلار العناص ػ ػ ػػيف ()0,49( )1,1
( )1,1( )1,45وا يدؿ على جتانت اإل اتار .
يو إ اتار املرحػوثه حػوؿ يػوديف متقلػ التفقػيإ ااسػلاييت ايرػاؽ ( )%60مػنهم علػى اعت ػاو التفقػيإ
ااسػلاييت لتتويػػد ريف ػػار الكليػػة و ػ نسػػرة حتتػػامت إىل يع يػ إل ػػراء صػػرة التفقػػيإ األافػػيف وقػػة علػػى خقػػإ اجملػػاؿ
املرحوث.
هـ -التعليم والتدريب

عجر إ اتار ( )%75من املرحوثه ايراقهم على اعت او الكلية التدري املست يف لكادػة عامليػل لتتويػد ريف اهتػا
توسإ حسال واحنيفاؼ معيار للعنضيف (  )0,80( )3,7( )Xعلى التػوان دي ػا ايرػط ( )%65مػن اجمليرػه علػى متاتعػة

إوارد الكليػػة الػػدروس الن يفي ػة والع ليػػة لقلرتهػػا وحتػػيفص علػػى يقوييف ػػا تاسػػت يفار توسػػإ حسػػال واحن ػيفاؼ معيػػار للعنضػػيف
(  ) 3,4( )Xو ( )0,49عل ػػى الت ػوان  ,دي ػػا أا ػػد ( ) %65عل ػػى أف الكلي ػػة حتس ػػن مه ػػارار وق ػػدرار خيفعيه ػػا م ػػن
خالؿ التعليم والتدري الع ل املجمج توسإ حسال واحنيفاؼ معيار ( )3,3و (  )0,61للعنضيف (  )Xوعلى التوان
وت ػػلار ااجت ػػاز ع ػػج ( )%55اير ػػاقهم عل ػػى اعت ػػاو الكلي ػػة األس ػػالي والتقني ػػار احلديف ػػة م ػػن ا ػػل جتوي ػػد يعل ػػيم
ويػػدري خيفعيهػػا توسػػإ حسػػال واحن ػيفاؼ معيػػار للعنضػػيف (  )2,6( )Xو( )0,94علػػى الت ػوان وػػا يػػدؿ علػػى جتػػانت
اإل اتار دي ا تلىت نسرة اايراؽ الكلية حوؿ لا املتقل ( )%65ليؤشيف يوديفز تدر ة متوسقة .
و -التحفيز المستمر

أو حت إ اتار ( )%60من املرحوثه تاف الكلية حترػ زلرتهػا للترػوؽ وإا ػاؿ وراسػتهم لتتويػد التعلػيم التقػين
وايرط ( )%60تػاف حتريػ القلرػة علػى االتػ اـ والترػوؽ ميفػل راػن أسػاس مػن مهػاـ الكليػة  ,وايرػط ( )%50مػن املرحػوثه

علػػى سػػع الكليػػة تاسػػت يفار لتحري ػ القلرػػة لل يػػاراة ااػػاود ط يقػػوييف الع ليػػة التعلي يػػة  ,دي ػػا ػػاءر اإل اتػػار تنسػػرة
ايرػػاؽ ( )%55حػػوؿ ػػدؼ الكليػػة ػػو حتري ػ اادػػة األز ػيفاؼ مػػن ا ػػل جتويػػد ريف ػػار التعل ػػيم وتل ػ الوسػػإ احلسػػال
للعناصػ ػ ػػيف (  )3,1( )4,1( )3,6( )3,1( )X )X )X )Xوااحن ػ ػ ػيفاؼ املعيػ ػ ػػار لػ ػ ػػلار العناصػ ػ ػػيف ()1,1( )1,3
( , )1,45( )0,55وقد اشيف متوسإ اإل اتار ايراؽ ( )%56من املرحوثه حوؿ يقريػط متقلػ التحريػ املسػت يف وػا
يستو

الوقوؼ عند لا املتقل وايالءز ا ت اـ ااج عند التقريط الرعل .
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ي -التحسين المستمر.

أشػػيفر إ اتػػار السػػاود املرحػػوثه ايرػػاؽ ( )%65علػػى أف الكليػػة يقػػور وحتسػػن ػػوود ريف اهتػػا مػػن خػػالؿ متاتعػػة
مستويار القلرة تاست يفار واف الكلية يعػد التحسػه املسػت يف ملفيف اهتػا ػددا ميفا يػا لكادػة األزػيفاؼ وتلػ الوسػإ احلسػال
وااحنيفاؼ املعيار للعناصيف )Xو  )3,4( )3,4( )Xو( )0,61( )0,49على التوان.

دي ا ايرط ( )%60مػن اجمليرػه حػوؿ ياايػد الكليػة علػى حتسػه أواء منتسػريها تػالقيفؽ العل يػة السػلي ة واف الكليػة
يت ػػاتع تاس ػػت يفار مس ػػتويار زلرته ػػا العل ي ػػة ويس ػػعى إىل حتس ػػينها وتل ػ الوس ػػإ احلس ػػال للعناص ػػيف (  )Xو) )3,6( )Xو
( )3,6وااحنيفاؼ املعيار ( )1( )1على التػوان  ,يتاشػيف وػا يقػدـ ايرػاؽ ( )%62,5مػن املرحػوثه حػوؿ اعت ػاو الكليػة
املرحوثػػة متقل ػ التحسػػه املسػػت يف وػػا يسػػتو اللاي ػ عليػػل تيػػكل ااػػج  ,يؤاػػد الوصػػف والتيػػفيمل أعػػالز اعت ػػاو
الكليػػة يقريػػط متقلرػػار إوارد ااػػوود اليػػاملة نسػػرة متوسػػقة ( ) %62,64و ػػاء متقلػ وعػػم اإلوارد العليػػا أوا وتنسػػرة
ايرػػاؽ ( )%67,5وميػػاراة العػػامله والتعلػػيم والتػػدري تامليفيرػػة الفانيػػة تايرػػاؽ تل ػ ( )%65دي ػػا ػػاء التحسػػه املسػػت يف
ثالف ػػا وتنس ػػرة( )%62,5والتفق ػػيإ ااسػ ػلاييت راتع ػػا تاير ػػاؽ( )%60دي ػػا ػػاء التحس ػػه املس ػػت يف خامس ػػا وتاير ػػاؽ
( )%56,5لينته اا ت اـ اتقل التحري املست يف ,وػا يؤاػد ػيفورد ايػالء ا ت ػاـ ااػج لتقريقػار إوارد ااػوود اليػاملة
امليدانية.
 -2وصف وتشخيص رأس المال البشري

أاد ( )%75من املرحوثه تاف أن ة وإ ػيفاءار الكليػة يؤاػد علػى حسػن اسػتف ار عامليهػا املت يػ ين  ,دي ػا ايرػط
( )%65من اجمليره على امتالؾ الكلية عامله ذو معيفدة وخػجد ومهػارد مت يػ د ط وػاؿ يعلػيم ويػدري القلرػة واف عػامل

الكلي ػػة يتض ػػروف تعنض ػػيف اانس ػػتاـ والتواد ػػط دي ػػا تي ػػنهم م ػػن ا ػػل جتوي ػػد ريف اهت ػػا واف ع ػػامل الكلي ػػة يس ػػعوف إىل حتقي ػػط
أ ػػداؼ الع ليػػة التعلي يػػة تػػيفوح اا اعػػة دي ػػا ايرػػط ( )%60مػػن املرحػػوثه حػػوؿ سػػع الكليػػة إلاسػػاا عامليهػػا مهػػارار
عل يػػة وع ليػػة لتتويػػد ريف اهتػػا وإبػػا دتتلػػك م ػوارو تي ػيفية مؤ لػػة لتتويػػد الع ليػػة التعلي يػػة واف لعػػامله الكليػػة مهػػارار
وخػجار ومعػػارؼ مت ي ػ د يلقػػى اليفعايػػة لتحقيػػط اإلتػػداع وااتتكػػار وتلػ الوسػػإ احلسػػال وااحن ػيفاؼ املعيػػار للعناصػػيف )X
 )3,3 ( )3,3( )3,6( )2( )3,1( )3,5( )3,4( )X )X )X )X )X )Xوااحن ػ ػ ػ ػيفاؼ املعيػ ػ ػ ػػار لػ ػ ػ ػػلار
العناصيف ( )0,61()0,61()1,1()0,72( )1,3()1,4()0,49وا يدؿ على جتانت اإل اتار.
يتضػ مػن العػيفض السػاتط لػيفأس املػاؿ الريػيف ايرػاؽ ( )%63مػن املرحػوثه علػى امػتالؾ الكليػة لػيفأس مػاؿ تيػيف
مت ي يعت د ويستفدـ من ا ل جتويد الع لية التعلي ية و لا مؤشيف على ا ت اـ الكلية هبلا املورو الناور ذو التػدثري الكرػري
ط أواء الكلية ع وما إا أف احلالة يتقل استف ار أدضل ولز املوارو من ا ل جتويد ريف ار التعليم التقين ع وما .
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ثالثا :تحليل عالقات االرتباط والتأثير بين رأس المال البشري وإدارة الجودة الشاملة

مػن ا ػل اخترػار ديف ػيار الدراسػة اليفئيسػية والريفعيػة يتقلػ حتليػل عالقػار ااريرػاط واألثػيف تػه رأس املػاؿ الريػيف
وإوارد ااوود الياملة وعلى ودط مايل :

 -1تحليل عالقات االرتباط بين رأس المال البشري وإدارة الجودة الشاملة

يؤش ػػيف اا ػػدوؿ()1عالق ػػار اارير ػػاط ت ػػه رأس امل ػػاؿ الري ػػيف وإوارد اا ػػوود الي ػػاملة ويو ػ ػ ػػلز النت ػػائج و ػػوو
عالقار اريراط معنويػة مو رػة تينه ػا ,إذ تلىػت قي ػة ااريرػاط (املؤشػيف الكلػ )( ,)0,783و ػ قي ػة معنويػة مو رػة عنػد

مستو معنوية( ,)0,05وا يؤشيف تاف يوديف رأس ماؿ تييف ذو قدرار ومهارار ومعارؼ مت ي د يؤو إىل حسػن يقريػط
 )Krejiweski & Ritzmenالػس
متقلرار إوارد ااوود الياملة ط الكلية التقنية املوصل ,وينستم لز النتيتة مع وراسة
ييري إىل يفورد استف ار قدرار املوارو الرييفية من ا ل حتقيط أعلى ور ار ااوود الياملة ومتقلراهتا الضيفورية.
جدول ()1
نتائج عالقات االرتباط بين رأس المال البشري وإدارة الجودة الشاملة
متىريار الدراسة

وعم اإلوارد اللاي علػى مي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاراة ختقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيإ يعليم ويدري
العليا

املستريد

العامله

اسلاييت

التحري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
املست يف

التحسػ ػ ػ ػ ػػه املؤش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف
املست يف

الكل

رأس ماؿ تييف
Ns= Not Significant

=N

<*P

املضدر :من إعداو الراحث تااعت او على نتائج احلاسرة االكلونية
واو ػ مػػا يقػػدـ ميكػػن قرػػوؿ الريف ػػية اليفئيسػػية األوىل الػػس يػػنمل علػػى و ػػوو عالقػػة اريرػػاط معنويػػة تػػه رأس املػػاؿ
الرييف وإوارد ااوود الياملة.
أمػػا تالنسػػرة إىل عالقػػار ااريرػػاط ت ػػه رأس املػػاؿ الريػػيف واػػل متقل ػ إلوارد اا ػػوود اليػػاملة عل ػػى انر ػيفاو ,د ػػاف
ااػػدوؿ ( )1يؤشػػيف تػػاف أعلػػى عالقػػار اريرػػاط اانػػت تػػه متقلػ التعلػػيم والتػػدري ورأس املػاؿ الريػػيف  ,إذ تل ػ معامػػل
ااريرػػاط ( )0,882ويػػدؿ ذلػػك علػػى انػػل ال ػػا اعت ػػدر الكليػػة املرحوثػػة قػػدرار ومهػػارار ومعػػارؼ رأس ماوػػا الريػػيف
تيكل سليم أو ذلك إىل يوديف ديفص ااج للتعليم والتػدري  ,ويترػط ػلز النتيتػة مػع وراسة(السػام )2009 ,الػس يؤاػد
على يفورد استف ار املن ة رأس ماوا الرييف تيكل سليم من ا ل ردع مستو األواء من خالؿ التعليم والتدري .
أما أوىن عالقة اريراط دقد اانػت تػه رأس املػاؿ الريػيف ومتقلػ التحريػ املسػت يف اعامػل اريرػاط تلػ ()0,422
ورغم أبا عالقػة معنويػة لكنهػا ليسػت تاملسػتو املقلػوا ,ولعػل السػر ط ذلػك يعػوو إىل حتسػن روايػ منتسػل التعلػيم
العان ورؤية اإلوارد العليا تاف احلواد م يعد ودية من ا ل حتري العامله لألواء األدضل عل ا تػاف الراحػث ايػل مػع
لا اليفأ .
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ط ح ػػه تل ػ معام ػػل اارير ػػاط ت ػػه رأس امل ػػاؿ الري ػػيف ومتقلػ ػ وع ػػم اإلوارد العلي ػػا( )0,845و ػ ػ قي ػػة معنوي ػػة
مو رة وعالية عنػد مسػتو معنويػة ( ,)0.05ويػديت تامليفيرػة الفانيػة مػن حيػث قػود العالقػة ,وييػري ذلػك إىل و ػوو يناسػ
تػػه إمكانيػػار املػوارو الريػيفية ووعػػم وإسػػناو اإلوارد العليػػا لتقريػػط متقلرػػار إوارد ااػػوود اليػػاملة .ويترػػط ػػلز النتيتػػة مػػع
 )Daft,الس يؤاد على أاية إمكانار رأس املاؿ الرييف لتع ي وعم وإسناو اإلوارد العليا .
وراسة
وتػػلار ااجتػػاز أشػػارر نتػػائج عالقػػار ااريرػػاط تػػه رأس املػػاؿ الريػػيف ومتقلػ ميػػاراة العػػامله إىل و ػػوو عالقػػة
معنويػػة ومو رػػة تينه ػػا تلىػػت( ,)0,793ويعػػين ذلػػك أنػػل ال ػػا امتلكػػت الكليػػة رأس مػػاؿ تيػػيف مت ي ػ أو إىل ميػػاراة
أوسػػع للعػػامله مػػن ا ػػل يقريػػط متقلرػػار إوارد ااػػوود اليػػاملة ,ويترػػط ػػلز النتيتػػة مػػع وراسػػة (العػػاين وآخػػيفوف)2001,
الس يؤاد على أف يوديف موارو تييفية مت ي د يسهم تيكل ااج ط يرعيل مياراة العامله لتقريط إوارد ااوود.
وتلػ معامػػل ااريرػػاط تػػه رأس املػػاؿ الريػيف ومتقلػ التحسػػه املسػػت يف( )0,746و ػ قي ػػة معنويػػة مو رػػة عنػػد
مسػػتو معنويػػة ( ,)0,05وػػا يػػدلل علػػى و ػػوو يناسػ تػػه إمكانيػػار املػوارو الريػيفية وحتقيػػط التحسػػه املسػػت يف  .ويترػػط
 )Deming,الػػس يؤاػػد علػػى أف التحسػػه املسػػت يف اميكػػن حتقيقػػل ووف حسػػن اس ػتف ار امل ػوارو
ػػلز النتيتػػة مػػع وراسػػة
الرييفية املت ي د لل ن ة.
وتنرت ااجتاز أو حت نتائج عالقار ااريراط ته رأس املاؿ الرييف ومتقل التفقيإ ااسلاييت إىل و ػوو
عالقػػة اريرػػاط معنويػػة ومو رػػة تلىػػت( ,)0,635وييػػري ذلػػك أنػػل ال ػػا امتلكػػت الكليػػة رأس مػػاؿ تيػػيف مت يػ أو ذلػػك
إىل يرين ختقيإ اسلاييت أافيف جناحا.
وأخػريا دػػاف نتػػائج عالقػػار ااريرػػاط تػػه رأس املػػاؿ الريػػيف واللايػ علػػى ال تػػوف أشػػيفر و ػػوو عالقػػة معنويػػة مو رػػة
تينه ػػا تلى ػػت( ,)0,578وير ػػه ذل ػػك م ػػد التناسػ ػ ت ػػه ق ػػدرار ومع ػػارؼ ومه ػػارار رأس امل ػػاؿ الري ػػيف وااس ػػتتاتة
لقلرار ال توف انستاما مع وراسة (حمتوا )2003,الس يؤاد على وور موارو املن ة الىري مل وسػة ط حتقيػط متقلرػار
املستريد .واعت اوا على ما يقدـ ميكن قروؿ الريف ية اليفئيسية األوىل والريف يار الريفعية املنرفقة عنها اادة.
 -2تحليل عالقات تأثير رأس المال البشري في تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة.
يو نتائج حتليل ااحنػدار واملو ػحة ط ااػدوؿ( )2إىل و ػوو يػدثري معنػو ملعػارؼ ومهػارار وقػدرار رأس املػاؿ
الري ػ ػػيف ط حس ػ ػػن يقري ػ ػػط متقلر ػ ػػار إوارد اا ػ ػػوود الي ػ ػػاملة ط الكلي ػ ػػة التقني ػ ػػة املوص ػ ػػل ,إذ تلى ػ ػػت قي ػ ػػة( )Fا س ػ ػػوتة
()24,31و معنوية وااج من قي تها اادولية الرالىة()4,413عنػد ور ػس حيفيػة()1,18واسػتو معنويػة( ,)0,05ط
حه تلػ معامػل التحديػد  )0,634( Rأ أف ( )%63مػن التىيػريار ط يقريػط متقلرػار إوارد ااػوود اليػاملة يرسػيف ا
إمكانػػار رأس املػػاؿ الريػػيف لل تػػاؿ املرحػػوث ,ومػػن خػػالؿ متاتعػػة معػػامالر تيتػػا( )Bواخترػػار ( )tوػػا يرػػه أف قي ػػة ()t
ا سوتة تلىت( )3,513و ػ ااػج مػن قي تهػا اادوليػة عنػد مسػتو معنويػة()0,05ويػديت ػلز النتيتػة متوادقػة مػع رأ
 )Stewart,ال ػػس أا ػػدر عل ػػى أف رأس امل ػػاؿ الري ػػيف يع ػػد حم ػػور يقري ػػط ن ػػم اا ػػوود تاعتر ػػارز اح ػػد مػ ػوارو املن ػػة
(
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الالمل وسة ذار الدور ا ور ط ينريل املهػاـ واألنيػقة اادػة واميكػن حتقيػط ااػوود علػى املسػتو اليػ ون ووف امػتالؾ
قدرار ومهارار ومعارؼ مت ي د ا كونار أساسية ليفأس املاؿ الرييف .
جدول()2
تأثير الصيانة المنتجة الشاملة في إدارة الجودة الشاملة
متىريار الدراسة

Bo

إوارد ااوود الياملة
B

رأس املاؿ الرييف

1,71

0,39
(*)3,513

( ) ييري إىل قي ة  tا سوتة.

F

R
0,634
)

( d.f

=N

ا سوتة

اادولية

*2,431

4,413

<*P

املضدر من إعداو الراحث على وء نتائج احلاسرة.
واعت اوا على ما يقدـ يقرل الريف ية اليفئيسية الفانية الس ينمل على و وو يدثري معنو ليفأس املاؿ الرييف ط يقريػط
متقلرار إوارد ااوود الياملة.
المحور الخامس :االستنتاجات والتوصيات
انسػػتاما مػػع العػػيفض املقػػدـ ط ااانػ الن ػػيف وامليػػداين يوصػػلنا إىل عػػدو مػػن ااسػػتنتا ار الػػس اعت ػػدر احقػػا
ادساس لتقدًن التوصيار الس نيف اتد منها لدمة الكلية املرحوثة واملعا د والكليار التقنية امل اثلة.
أوال :االستنتاجات

 -1ميفل رأس املاؿ الرييف أ م أصوؿ اجملاؿ املرحوث وأافيف ا يدثريا ط ػوود ريف اهتػا وػا يسػتل ـ العنايػة هبػا لقدريػل علػى
استف ار املوارو األخيف لضاحل القإ واأل داؼ امليفسومة.
 -2أو حت الدراسار ذار العالقة تاف يوديف يقريقار إوارد ااػوود اليػاملة دتكػن مػن إتػيفاز القػدرار واملهػارار الكامنػة
لد العامله من خالؿ املياراة اا اعية ادواد لتحري م حنو يقدًن ما و أدضل وتاست يفار .
 -3إف ا ت ػػاـ مؤسسػػار التعلػػيم التقػػين ت ػيفأس املػػاؿ الريػػيف اػػدواد لتقريػػط متقلرػػار إوارد ااػػوود اليػػاملة يسػػهم تيػػكل
مت ي ط يقدًن ريف ار جبوود عالية وا يستو ايالء لين املو وعه اا ت اـ اااو وتاست يفار .
 -4إف ااسػػتف ار ط املػوارو الريػيفية يعػػد احػػد ااسػلاييتيار احلديفػػة إا إف األ ػػم ػػو ايريػػة إزػػالؽ إتػػداعار وموا ػ
وقدرار رأس املاؿ الرييف من ا ل حتقيط األدضل .
 -5أشػػيفر الدراسػػة ااسػػتقالعية احلا ػػة إىل ايػػالء اإلوارار اا ت ػػاـ الكػػاط اتقلػ التحريػ والتيػػتيع اػػدواد لتحريػ
املردعه واملت ي ين تعد يقدًن األدضل.
 -6أشػػيفر نتػػائج وصػػف وييػػفيمل متقلرػػار إوارد ااػػوود اليػػاملة يواديف ػػا تدر ػػة متوسػػقة حيػػث تلىػػت( ) %62وػػا
يؤشيف احلا ة إىل زياود اا ت اـ اجملاؿ املرحوث هبلز املتقلرار ويقريقاهتا امليدانية.
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 -7ا ا ايض من وصف وييفيمل رأس املاؿ الرييف تاف اآلراء ايرقت على يوديفز تدر ة متوسقة تلىػت( ) %63وػا
يؤاد يفورد ييفاي اجملاؿ املرحوث على امتالؾ موارو تييفية مت ي د من ا ل استف ار ا لتع ي األواء.
 -8يرػػه مػػن نتػػائج عالقػػار ااريرػػاط تػػه رأس املػػاؿ الريػػيف وإوارد ااػػوود اليػػاملة اتقلراهتػػا الضػػيفورية و ػػوو عالقػػار
معنويػة تينه ػػا ,وتػلار ااجتػػاز أشػيفر عالقػػار التػدثري و ػػوو اثػيف لػيفأس املػاؿ الريػػيف ط يقريػط متقلرػػار إوارد ااػػوود
الياملة وا يع ز نتائج الوصف والتيفيمل الس أادر يواديف املتىريين تدر ة متوسقة.
ثانيا :التوصــيات
 -1ن يفا ألاية رأس املاؿ الرييف ومكونايل املعيفدية واملهارية والركيفية للا ا تد من اعت اوز وييفايػ ااهػوو حنػو يقػوييفز اػا
دقط يع يم عوائدز لضاحل اادة األزيفاؼ.
 -2ايالء ا ت اـ ااج ت وارد ااوود الياملة ويقريقها تيكل ياـ وط اادة مستويار الكلية املرحوثة مػن خػالؿ دػيفؽ ع ػل
متفضضة ت وارد ااوود الياملة اا ينستم وزريعة التعليم التقين و وود ريف ايل املقلوتة من قرل اجملاؿ املرحوث.
 -3التدايد على و ع تيفامج عل ية مناسرة لنييف ثقادة إوارد ااوود اليػاملة ط اادػة مسػتويار الكليػة املرحوثػة قرػل الرػدء
تالتقريط ادواد للتقريط السليم.
 -4على اليفغم مػن يػوديف مهػارار وقػدرار ومعػارؼ لػيفأس املػاؿ الريػيف ط الكليػة املرحوثػة إا أبػا حبا ػة إىل ا ت ػاـ ااػج
من ا ل يسفري ا تيكل أدضل لتقريط متقلرار إوارد ااوود الياملة.
 -5التدايػػد عل ػػى اعت ػػاو متقلرػػار إوارد اا ػػوود الي ػػاملة ط الكلي ػػة املرحوثػػة ويع ػػيم ذل ػػك عل ػػى الي ػػار ومعا ػػد اويئ ػػة
لتناسرها وزريعة التدريت ط لز املؤسسار.
 -6التدايد على اعت او ن اـ احلواد تيكل ااج ادواد لتحري العامله لل يػاراة تيػكل أوسػع ط مهػاـ وأنيػقة الكليػة
اادة.
 -7يرػػين ن ػػاـ إوارد ااػػوود اليػػاملة علػػى مسػػتو يئػػة التعلػػيم التقػػين خاصػػة واف احػػد الياهتػػا يضػػم قسػػم خػػاص ت ػ وارد
ااوود الياملة يترت و ع ن اـ للتقريط السليم إلوارد ااوود الياملة.
 -8التدايد على ااستف ار ط التعليم افتلف ميفاحلل وحتديدا اجملاؿ التقين لتػودري مػوارو تيػيفية مؤ لػة اػيفاس مػاؿ ػيفور
لتع يػ أواء املن ػػة واجملت ػػع ع ومػػا مػػع التدايػػد علػػى مواارػػة التفضضػػار والػجامج التعلي يػػة حلقػػل الع ػػل واحلا ػػار
احلقيقية ملتقلرار اجملت ع.
 -9ػػيفورد تنػػاء قاعػػدد معيفديػػة واخػػل الكليػػة املرحوثػػة يتض ػ ن أدضػػل سػػرل اسػػتف ار قػػدرار وإمكانػػار امل ػوارو الري ػيفية مػػا
ا ل حسن يقريط أووار جتويد ريف ار الع لية التعلي ية ومنها إوارد ااوود الياملة .
 -10التدايػػد علػػى يقػػوييف قػػدرار ومهػػارار وإمكانػػار ومعػػارؼ أعضػػاء اويئػػة التدريسػػية وإش ػيفااهم تػػدورار ختضضػػية
ميدانية يوديف ديفص إتيفاز قدراهتم وموا رهم من ا ل جتويد ريف ار الع لية التعلي ية .
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المصادر
أوال :المصادر العربية

 .1تين سعد ,خالد ت()1997ت إوارد ااوود الياملة ط الققاعار الضحيةت وار امليفيخت اليفياض.
 .2تيفنامج األمم املتحدد اإليائ  :يقيفييف التن ية اإلنسانية العيفتية لعاـ (.)2003
 .3الػػجوار ت ن ػ ار عرػػد اجمليػػد ( )2000مسػػتل مار إوارد ااػػوود اليػػاملة وإمكانيػػة يقريقهػػا ط املن ػػار العيفاقيػػة ت ولػػة
املنضور ت اجمللد األوؿ العدو(.)1
 .4القي ت ازتدت()1999ت التعليم ااامع والتحوؿ الدميقيفاز ت ميفا األروف للدراسار ت ع اف.
 .5الدراواة ت مدموف وآخيفوف ( )2000إوارد ااوود الياملة وار صرا للنييف ت ع اف.
 .6الدراواة ت مدموف واليرل تزارؽ ( )2002ااوود ط املن ار احلديفة توار الضراء للنييف والتوزيع ت ع اف.
 .7واغػػيفت حم ػػد منقػػلت)02001ت إسػلاييتية إوارد ااػػوود اليػػاملة ت مػػدخل لتقػػوييف التعلػػيم العػػان ط الػػوزن العػػيفل ت
مؤدتيف الية احلدتاء ااامعة ت املوصل.
 .8الدردت عردالرار ت()1993ت وور التقوييف اإلوار ط إوارد ااوود الياملةت املؤدتيف الساوس للتدري والتن يةت القا يفد.
 .9السقاؼ تحامد عرد _( )2000املدخل اليامل السيفيع لرهم ويقريط إوارد ااوود الياملة وار الجد.
 .10اليجاو ت عاوؿت الدليل العل للتقريط إوارد ااوود الياملةت املن ة العيفتية لإلعالـ(شعاع)ت القا يفد.
األشقيفت2002ت تىداو.

 .11العاينتخليل إتيفا يم وآخيفوفت إوارد ااوود الياملة ومتقلرار ااي و2000 -9001تمقرعة
 .12العن ت سعد عل ( )2001رأس املاؿ الركيف ت الفػيفود احلقيقيػة ملن ػار أع ػاؿ القػيفف احلػاو والعيػيفوف ت ولػة
العلوـ ااقتضاوية واإلوارية ولد ( )8عدو ( )25امعة تىداو.
.13
.14
.15
.16

عقيل
عرد ا
العن
العن ػ

ت ع يف وصر ( )2001املنهتية املتكاملة إلوارد ااوود الياملة توار ائل للنييف تع اف.
ت ميسوف ت( . )2009وور إتعاو القياود اليفؤيوية ط رأس املاؿ الرييف ت أزيفوحة واتوراز /امعة املوصل.
ت سعد عل ت صاحل ت ازتد عل ت ( )2009ت اوارد رأس املاؿ الركيف ط من ار األع اؿت ع اف.
ت سػػعد ونع ػػة ت نىػػم ( )2002قيػػاس رأس املػػاؿ الركػػيف تػػه الن يفيػػة والتقريػػط ت ولػػة العلػػوـ ااقتضػػاوية

واإلوارية ولد ( )9العدو ()31
 .17عرػ ػػدا ت ميسػ ػػوفت()2009ت وور أتعػ ػػاو القيػ ػػاود التحويليػ ػػة ط رأس املػ ػػاؿ الريػ ػػيف ت أزيفوحػ ػػة واتػ ػػوراز اليػ ػػة اإلوارد
وااقتضاو امعة املوصل.
 .18عييوينت حم د ازتدت()2007ت رإ ااوودت التقنيار األساسية ط اجملاار اإلنتا ية والدميةت وار األصػحاات
اليفياض.
 .19حمسنتعردالكيفًن النتارتصراح ويدت()2006تإوارد اإلنتامت والع ليارتط2توار وائل للقراعة والنييفتع اف.
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) رأس املػػاؿ الركػػيف زػػيفؽ قياسػػل وأسػػالي ا اد ػػة عليػػلت2003(  املريف ػ ت عػػاوؿ حيفحػػوش وصػػاحل ت ازتػػد علػ.20
املن ة العيفتية للتن ية اإلواريةت القا يفد
) إوارد ااامع ػػار العيفتي ػػة ط ػػوء املواص ػػرار العاملي ػػة ت مني ػػورار املن ػػة2003(  حمت ػػوا ت تسػ ػ اف ديض ػػل.21
.العيفتية للتن ية اإلوارية ت القا يفد
) إوارد ااػوود اليػاملة ط مؤسسػار التعلػيم العػان تولػة ااػوود ط التعلػيم العػان2004(  امليهيفاو ازتػد.22
. ت ااامعة اإلسالمية غ د1/ العدو
) معوقار يقريط إوارد ااوود الياملة ط من ػار التعلػيم التقػين ط غػ د وسػرل التىلػ2006(  را تمريدت.23
.عليها رسالة ما ستري الية اللتية غ د
.) إوارد ااوود الياملة ط عضيف اانلنيت وار صراء ع اف2010(  جنم ت عروو جنم.24
. ) اإلوارد واملعيفدة االكلونية ت وار اليازور للنييف ت ع اف2009(  جنم ت جنم عروو.25
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ملحق ()1التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة
ت

اتفق بشدة

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

اتفق

غير متاكد

التفق

ال اتفق

وسط

انحراف

بشدة

حسابي

معياري

أوا -:وعم اإلوارد العليا
1

يتاتع إوارد من تنا حتقيط ااوود الياملة ملفيف اهتا

%25

%35

%30

%5

%5

3,6

1,1

2

يدعم إوارينا العليا هوو يقريط إوارد ااوود الياملة

%15

%55

%20

%10

-

3,5

0,63

3

يؤاد رؤساء األقساـ ط من تنا على يقريط متقلرار إوارد ااوود الياملة

%5

%55

%5

%20

%20

3,1

1,3

4

يوديف إوارينا العليا املستل مار الضيفورية لتقريط إوارد ااوود الياملة

%15

%60

%20

%5

-

3,7

0,80

يق ػػيم من تن ػػا جناحاهت ػػا م ػػن خػػالؿ يلري ػػة احتيا ػػار املس ػػتريدين م ػػن الع لي ػػة

%20

%45

%15

%15

%5

3,5

0,51

ثانيا -:اللاي على املستريد
5

التعلي ية.
6

نعت د أسلوا املناقية واحلوار مع زلرتنا لتقوييف قدراهتم وحتسينها

%20

%40

%15

%15

%10

3,5

1,2

7

ر ا املستريدين من ريف ار من تنا يعد أوىل ا ت اماهتا

%15

%40

%10

%25

%10

3,1

1,45

8

هتػ ػػتم من تن ػ ػػا تااس ػ ػتتاتة لقلر ػ ػػار املسػ ػػتريدين عل ػ ػػى مسػ ػػتو التفض ػ ػػمل
املقلوا

%10

%35

%45

%5

%5

3

0,91

ثالفا -:مياراة العامله.
%15

%50

%20

%10

%5

3,3

0,61

9

يدعم إوارد من تنا مياراة اادة العامله لتحقيط وود ريف اهتا

 10ييارؾ اادة عاملينا ط حتقيط ااوود تدءا تاستقراؿ القلرة وانتهاء تتفيف هم

%20

%45

%15

%15

%5

3,5

0,51

 11يرت جناحار من تنا على املياراة اا اعية ط حتسه الع لية التعلي ية

%20

%35

%40

-

%5

2,6

0,94

 12يسا م اادة املستويار اإلوارية ط من تنا تتتويد الع لية التعلي ية

%25

%50

%25

-

-

2

0,72

 13ييفا خققنا اإلسلاييتية على األواء املت ي ويقدًن املفيف ار الرضلى

%25

%35

%30

%5

%5

3,6

1,1

 14يعت د من تنا التفقيإ ااسلاييت املجمج لتتويد الع لية التعلي ية

%25

%40

%20

%5

%10

3,4

0,49

لتقدًن أدضل املفيف ار

%15

%40

%10

%25

%10

3,1

1,45

%25

%35

%30

%5

%5

3,6

1,1

راتعا :التفقيإ ااسلاييت

 15ينرل من تنا رسالتها على ودط ختقيإ عل

 16ييكل التفقيإ ااسلاييت لدينا سريل لتتويد ريف اينا التعلي ية
خامسا -:التعليم و التدري
 17يعت ػػد من تنػػا أسػػلوا التػػدري املسػػت يف لكادػػة العػػامله لتتويػػد املفيف ػػار
العل ية

%15

%60

%20

%5

-

3,7

0,80

 18يتاتع من تنا الدروس العل ية والع لية للقلرة وحتيفص على يقوييف ا

%25

%40

%20

%5

%10

3,4

0,49

 19نعت د األسالي والتقنيار احلديفة من ا ل جتويد يعليم ويدري خيفعينا

%15

%50

%20

%10

%5

3,3

0,61

%20

%35

%40

-

%5

2,6

0,94

 20حنسن مهارار وقدرار خيفعينا من خالؿ التعليم والتدري العل

املجمج

ساوسا -:التحري املست يف
 21حتر ػ ػ من تنػ ػػا زلرته ػ ػػا للترػ ػػوؽ وإا ػ ػػاؿ وراس ػ ػػاهتم لتتويػ ػػد التعلػ ػػيم التق ػ ػػين

%5

%55

%5

%20

%20

3,1

1,3

 22ميفل حتري القلرة على االت اـ والتروؽ ران أساس من مهاـ من تنا

%25

%35

%30

%5

%5

3,6

1,1

 23نسعى تاست يفار حتري القلرة لل ياراة اااود ط يقوييف الع لية التعلي ية

%15

%35

%35

%15

-

4,1

0,55

 24هت ػػدؼ من تن ػػا إىل حتريػ ػ ااد ػػة اإلزػ ػيفاؼ م ػػن ا ػػل جتوي ػػد ريف ػػار الع لي ػػة
التعلي ية

%15

%40

%10

%25

%10

3,1

1,45

وتاست يفار

ساتعا -:التحسه املست يف.
 25نقور وحنسن وود خيفعينا من خالؿ املتاتعة املست يفد ملستويار أواء م

%25

%40

%20

%5

%10

3,4

0,49

 26التحسه املست يف ملفيف ار من تنا يعد ددا ميفا يا لكادة اإلزيفاؼ.

%15

%50

%20

%10

%5

3,3

0,61

 27يؤاػ ػػد من تنػ ػػا علػ ػػى ميػ ػػاراة منتسػ ػػريها تػ ػػدورار يقوييفيػ ػػة لػ ػػدور ا ط ػ ػػوود

%25

%35

%30

%5

%5

3,6

1,1

ريف اهتا
 28يتاتع من تنا تاست يفار مستويار القلرة العل ية ويسعى إىل حتسينها

%25

( ) 256

%35

%30

%5

%5

3,6

1,1
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ثامنا :رأس املاؿ الرييف
 29دتتلك من تنا عامله ذو خجد ومهارد مت ي د ط يعليم ويدري القلرة

%25

%40

%20

%5

%10

3,4

0,49

 30يسعى من تنا إىل إاساا عاملينا مهارار ع لية وع لية لتتويد ريف اهتا

%20

%40

%15

%15

%10

3,5

1,2

 31دتتلك من تنا موارو تييفية مؤ لة لتتويد ريف اينا التعلي ية

%5

%55

%5

%20

%20

3,1

1,3

 32أن ة وإ يفاءار من تنا يؤاد على حسن استف ار عاملينا املت ي ين

%25

%50

%25

-

-

2

0,72

 33لعػ ػػامل من تنػ ػػا مهػ ػػارار وخ ػ ػجار ومعػ ػػارؼ مت ي ػ ػ د يلقػ ػػى اليفعايػ ػػة لتحقيػ ػػط

%25

%35

%30

%5

%5

3,6

1,1

ااتداع
 34يتضف عاملونا تعنضيف اانستاـ والتوادط من ا ل جتويد ريف اينا

%15

%50

%20

%10

%5

3,3

0,61

 35يسعى عاملونا لتحقيط أ داؼ الع لية التعلي ية تيفوح اا اعة

%15

%50

%20

%10

%5

3,3

0,61
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