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بؿم هللا الغخمً الغخُم 
 

 :م٣ضمت

ٌٗض م٣ُاؽ الجىصة في اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت مً اإلا٣اًِـ اإلا٣غعة في بغهامج 

  بصاعة اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت واإلا٨خباث ، والظي ٌٗض ج٨ملت إلاا جىاولخه 2اإلااؾتر

مسخل٠ اإلاىاص اإلا٣غع لهظا اإلااؾتر ٦مضاعؽ ال٨ٟغ ؤلاصاعي وؤلاصاعة الٗلمُت  ومضزل 

 .بلى اإلااهجمىذ

 بصاعة 2حٗخبر َظٍ اإلااصة مً بحن اإلاىاص اإلاضعحت في الىخضة الخٗلُمُت ألاؾاؾُت إلااؾتر

خُث ؤزخحرث مٟغصاجه  (5)وعنُض   (2)اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت واإلا٨خباث بمٗامل

٤ االبرهامج الٗام اإلا٣غع وطل٪ بُٛت جد٤ُ٣ ألاَضاٝ آلاجُت   :بٗىاًت وعجبذ ٞو

 : الهدف العام 

ؤن ًخٗٝغ الُالب ٖلى ٧ل ألا٩ٞاع والٟلؿٟت الجضًضة إلاىهج بصاعة الجىصة 

والتي حٗخبر امخضاصا إلاضاعؽ ال٨ٟغ ؤلاصاعي والخىُٓمي ، وهي بمثابت آزغ اإلاؿخجضاث 

ت حضًضة في  التي جىنل بلها ال٨ٟغ ؤلاصاعي اإلاٗانغ ، م٘ ا٦دؿاب مهاعاث حؿُحًر

اع  .َظا ؤلَا

 :ألاَضاٝ الخانت

 الخٗٝغ ٖلى الٟلؿٟت الجضًضة واإلاٗانغة للدؿحر في اإلااؾؿاث.1
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بؾ٣اٍ اإلاٟاَُم الجضًضة التي ْهغث في البِئاث الا٢خهاصًت ٖلى اإلااؾؿاث . 2

 .الخضماجُت 

3. ً   .وعواص الجىصة في الٗالم الخٗٝغ ٖلى ؤَم اإلا٨ٍٟغ

ال٢خه باإلاٟاَُم ألازغي ومضي .4 ى الجىصة ٖو الغبِ بحن َظا اإلاٟهىم الجضًض ؤ ال َو

٠ُ جل٪ اإلاٟاَُم في مجا٫ الخضماث  .جْى

 .الخٗٝغ ٖلى مضي اؾخٟاصة اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت ٧اإلا٨خباث مً الجىصة . 5

ت مً اإلادايغاث والظي ؤصعؾه مىظ اٖخماص  ت مجمٖى و٢ض جًمىذ َظٍ اإلاُبٖى

غان2015مكغوٕ اإلااؾتر ؾىت   : بلى ًىمىا َظا1 ٖلى مؿخىي حامٗت َو

 مضزل ٖام إلصاعة الجىصة : اإلادايغة ألاولى

اع ال٨ٟغي والىٓغي إلصاعة الجىصة الكاملت : اإلادايغة الثاهُت  ؤلَا

 حىصة الخضمت وحىصة الؿلٗت اليكإة واإلاٟاَُم: اإلادايغة الثالثت

 ؤبٗاص الجىصة ومباصت بصاعة الجىصة الكاملت: اإلادايغة الغابٗت

 جى٦ُض وؤصواث الجىصة الكاملت:  اإلادايغة الخامؿت 

 ألابٗاص الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بخُب٤ُ مضزل الجىصة الكاملت: اإلادايغة الؿاصؾت

 الجىصة في اإلاىٓماث الخضمُت: اإلادايغة الؿابٗت

 (1)بصاعة الجىصة الكاملت في اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث: اإلادايغة الثامىت

 (2)بصاعة الجىصة الكاملت في اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث: اإلادايغة الخاؾٗت 

مٗاًحر ؤلاًؼو واإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت : اإلادايغة الٗاقغة
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 مىانٟاث ؤلاًؼو ومجاالث جُب٣ُاتها: اإلادايغة الخاصي ٖكغ 

بصاعة الجىصة الكاملت في اإلا٨خباث الجامُٗت : اإلادايغة الثاوي ٖكغ 

ت باإلا٨خباث الجامُٗت: اإلادايغة الثالثت ٖكغ  بصاعة اإلاٗٞغ

 صاعة ألاػماث واإلاساَغ في اإلا٨خباث الجامُٗتب: اإلادايغ ة الغابٗت ٖكغ

ؤمً اإلاٗلىماث في اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت : اإلادايغة الخامؿت ٖكغ 

ت مً اإلاغاح٘ التي حٗض مً  ولخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاىضخت ؾلٟا اؾخٗىذ بمجمٖى

ىُت باإلااصة التي ججٗل  ؤمهاث اإلاغاح٘ ،وحك٩ل زلُٟت ؤصبُت خ٣ُ٣ُت للمىيٕى ٚو

 .الُالب ًلم باإلاباصت ألاؾاؾُت في الجىصة زهىنا في مجا٫ الخضماث

ت ملمت وقاملت جم٨ً الُالب مً ؤزظ  وفي ألازحر هإمل ؤن ج٩ىن َظٍ اإلاُبٖى

نىعة مخ٩املت ًٖ بم٩اهُت جُب٤ُ الجىصة في اإلااؾؿاث بك٩ل ٖام واإلااؾؿاث 

 . الىزاث٣ُت بك٩ل زام 

 

 كادي زين الدين .د     
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 إىل كل طالب املعرفة 

 أهدي مثرة هذا احلصاد املعريف
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 : مدخل 

ت في ؾُا١ الخدى٫ الٗام  وكهض في آلاوهت ألازحر ٖضة جدىالث حظٍع

ت ؤو مجخم٘ اإلاٗلىماث، الظي  مً اإلاجخمٗاث الهىاُٖت بلى مجخم٘ اإلاٗٞغ

ذ َظٍ  ؤل٣ى بغواٞضٍ ٖلى قتى مىاحي الخُاة الُىمُت للٟغص، خُث حؿاٖع

الخدىالث بك٩ل مُغص بلى ؤن ونلذ بلى ما هي ٖلُه الُىم مً جُىعاث 

مخالخ٣ت، ؤٞغػتها الخ٨ىىلىحُاث الجضًضة في مجا٫ اإلاٗلىماث والاجهاالث، 

مما ًى٨ٗـ ٧ل طل٪ ؾىاء بالؿلب ؤو ؤلاًجاب ٖلى مسخل٠ ال٣ُاٖاث 

. الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت وألا٧اصًمُت واإلاهىُت

ٞمً بحن ال٣ُاٖاث التي قملها طل٪ الخٛحر ٢ُإ ماؾؿاث وزضماث 

اإلاٗلىماث خُث جُىعث وجباًيذ ؤق٩ا٫ الخضماث التي ج٣ضمها جل٪ 

اإلااؾؿاث، خُث ؤنبدذ ججاعي َظٍ اإلااؾؿاث مثُالتها مً ؤحل ج٣ضًم 

ؤًٞل زضماتها ق٨ال ومًمىها، مما ٌؿخىحب ٖلى الٗاملحن في َظٍ 

ت  م اإلاىَى اإلااؾؿاث ٧اإلا٨خباث الجامُٗت ٖلى وحه الخهىم حُٛحر ؤصواَع

بهم خؿب ما جملُه جل٪ اإلاخٛحراث التي حاءث بها ٞلؿٟت بصاعة الجىصة 

. الكاملت

ُضة بمٟهىم  ؤنبدذ الجىصة الكاملت في اإلا٨خباث الجامُٗت طاث ٖال٢ت َو

الاؾتراجُجي وؤلاصاعة الظ٦ُت للم٨خباث، بدُث جخًمً الجىصة  الخسُُِ

ت مً ال٣ىاٖض ت، التي ًغا٣ٞها خكض مً  الكاملت مجمٖى واإلاضازل ؤلاصاٍع

اإلاؿخُٟضًً ؤٖلى حىصة للخضمت  آلالُاث التي تهضٝ في مجملها بلى بُٖاء

اإلا٣ضمت في الى٢ذ اإلاىاؾب، مما ٌؿخىحب ٖلى الٗاملحن في َظٍ 

ت بهم خؿب ما جملُه جل٪ اإلاخٛحراث لِـ  م اإلاىَى اإلااؾؿاث، حُٛحر ؤصواَع

٣ِٞ في ق٣ها اإلااصي، بل ختى ٖلى اإلاؿخىي ؤلابؿخمىلىجي، و٦ظا زلُٟاث 

ً الٗاملحن في َظٍ اإلااؾؿاث ومضي ٦ٟاءتهم  إلاىا٦بت ما حاءث به  ج٩ٍى

. ٞلؿٟت بصاعة الجىصة الكاملت
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بن ما ٢ض جهل بلُه اإلا٨خباث الجامُٗت  في و٢خىا الخايغ مً جٟخذ ٖلى 

مؿخىي الخضماث، وجُىع ٖلى مؿخىي ؤلاصاعة الظ٦ُت والخ٨ٟحر 

٤ جبني ٨ٞغة بصاعة الجىصة الكاملت بضء  ؤلاؾتراجُجّي، ًإحي ًٖ ٍَغ

بالخسُُِ، وبجبإ مسخل٠ مغاخلها بلى ٚاًت الخىُٟظ الٟٗلي ل٩ل البىىص، 

باإلياٞت بلى الضٖم اللىحِؿتي لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في هُا١ ٞلؿٟت 

الجىصة الكاملت، بط ؤن ؤلاق٩ا٫ الخ٣ُ٣ي الظي ًُغح ال ًخٗل٤ بٟلؿٟت 

بصاعة الجىصة الكاملت في خض طاتها، بل ٠ُ٦ ًم٨ً جُب٤ُ طل٪ اهُال٢ا 

ً ٖلى ألازظ بالخدضًاث الخانت بةصاعة الجىصة  ً م٨خبُحن ٢اصٍع مً ج٩ٍى

. الكاملت  واإلاٗاًحر واإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت الخانت باإلا٨خباث الجامُٗت

الم  واإلاٗلىماث وج٨ىىلىحُا  بن الخُىعاث ال٨بري التي خهلذ في ٖالم ؤلٖا

ُٟت ومهىت اإلا٨خباث واإلاٗلىماث ج٠٣ خاثغة في  الاجها٫ حٗلذ مً ْو

غخذ ٖضة حؿائالث واؾخٟؿاعاث خى٫ َبُٗت اإلاهىت  مٟتر١ الُغ١، َو

ومضة مىا٦بتها لهظٍ الخُىعاث ومضي ب٣ائها خُا٫  َظٍ الخُىعاث، ؤو 

باألخغي حُٛحر همِ اإلاماعؾاث اإلاهىُت الخانت بها زانت وؤن الخدضًاث 

٦بحرة و٦بحرة حضا في َظا اإلاجا٫، بدُث ؤن  اإلا٨خباث واإلااؾؿاث الىزاث٣ُت 

الؾُما الجامُٗت منها ال ػالذ جبدث ًٖ ألاؾالُب وال٨ُُٟاث التي مً 

قإجها ؤن ججٗل جل٪ اإلاماعؾاث طاث حىصة جغقى بلى مؿخىي الخُىعاث 

الخانلت و٦ظا الاؾخجابت للمٗاًحر واإلا٣اًِـ اإلاٗمى٫ بها في الخىُٓماث 

. الضولُت طاث الٗال٢ت

ُضة  ؤنبدذ الجىصة الكاملت في مجا٫ اإلا٨خباث واإلاٗلىماث طاث ٖال٢ت َو

الاؾتراجُجي وؤلاصاعة الظ٦ُت للم٨خباث، بدُث جخًمً  بمٟهىم الخسُُِ

ت مً ال٣ىاٖض ت اإلاىٓىمُت الظ٦ُت، ًغا٣ٞها  الجىصة الكاملت مجمٖى ؤلاصاٍع

اإلاؿخُٟضًً ؤٖلى حىصة  خكض مً آلالُاث تهضٝ في مجملها بلى بُٖاء

، وج٩ىن الخضمت
ً
اإلاٗلىماجُت  للخضمت اإلاٗلىماجُت، في الى٢ذ اإلاىاؾب جماما
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 زالُت ه٣ُت مً ألازُاء ؤو الؿلبُاث، وبىاء ٖلى َظا حاءث َظٍ 
ً
ؤؾاؾا

ت مضي اؾخجابت اإلا٨خباث الجامُٗت بالٛغب الجؼاثغي  الضعاؾت إلاٗٞغ

. إلاخُلباث الجىصة ومٗاًحر ؤلاًؼو 

لؿُٟت  ت ٞو ق٩لذ الخُىعاث الخىُٓمُت لل٨ٟغ ؤلاصاعي ٖضة مغاخل ٨ٍٞغ

غ الٟغص وؤلاوؿان الظي ٌؿعى صاثما بُبٗه صاثما هدى ألاًٞل  لخٍُى

اصة واإلا٩اهت اإلاخمحزة والغقي  والخُىع، ؾىاء  ؿعى صاثما مً ؤحل بلٙى الٍغ َو

ى الٗاثلت بلى  لصخهه ؤو ب٩ل ما ًدُِ به، بضء مً اإلادُِ اإلاهٛغ َو

مسخل٠ الٗال٢اث التي جغبُه بمدُُه الخاعجي، ٧اإلصاعاث واإلااؾؿاث 

واإلاىٓماث صازل اإلاجخم٘، التي ٖاهذ هي ألازغي مً مك٨الث حٗلتها 

جخ٣ه٣غ في ٢ضعاتها وبم٩اهاتها ٖلى مىاحهت اإلاىاٞؿت اإلادلُت والٗاإلاُت، مما 

ً ٖلى بًجاص بصاعة ٞٗالت جد٤٣ مً زاللها الخٟى١،  اؾخضعى اإلا٨ٍٟغ

ا  وم٩ىهاتها الظاجُت، مً  وجد٤٣ لها الترابِ والخىاؾ٤ ال٩امل بحن ٖىانَغ

.  زال٫ الخ٨ٟحر في بصاعة الجىصة الكاملت

بن ْهىع مضاعؽ ال٨ٟغ ؤلاصاعي ٧ان له ألازغ ال٨بحر في جُىع الٗملُت 

ت والخىُٓمُت زهىنا، ًٖ بلٙى ٨ٞغة الجىصة بضء بمغخلت الٟدو  ؤلاصاٍع

والخٟخِل، زم اإلاغا٢بت ٞخإ٦ُض الجىصة زم خل٣اث الجىصة، وؤزحر مغخلت 

الجىصة الكاملت، وزال٫ َظا الخُىع ناخبه ْهىع عواص للجىصة مً 

٩ي بصواعص صًمىج ، بياٞت بلى حىػ٠ٍ 1مسخل٠ صو٫ الٗالم  مثل ألامٍغ

 ً م مً اإلا٨ٍٟغ حَر ُجىبىم وبٌك٩اوا وجاحىش ي ٚو حىعان و٦غوؾبي ٞو

.   الُاباهُحن

بن ما خ٣٣خه اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت مً هجاخاث ٖلى  حمُ٘ 

حن  اث مً جُب٤ُ لٟلؿٟت هٓام بصاعة الجىصة الكاملت، حٗل اإلاكٞغ اإلاؿخٍى
                                                           

ت   1  ه٣ُت وألامغاى ٧14ان له الًٟل في وكغ مٟاَُم وجُب٣ُاث الجىصة في الُابان، ابخ٨غ ٦ظل٪ هٍٓغ

 .الؿبٗت التي ح٤ُٗ جدؿحن الجىصة
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ٖلى اإلااؾؿاث الخضماجُت في قتى اإلاُاصًً وال٣ُاٖاث ج٨ٟغ هي ألازغي في 

ههج طل٪ الؿبُل الظي ٌٗىص باإلًجاب، ٖلى صوعة الٗمل في َظٍ 

اإلااؾؿاث، و٦ظل٪ ما خ٣٣ه مىهج بصاعة الجىصة الكاملت باليؿبت 

للمؿخُٟضًً مً زضماث َظٍ اإلااؾؿاث، حٗل ال٩ل ًهل بلى صعحت 

. الغض ى وحُٛحر جل٪ الهىعة التي جغا٦مذ ًٖ ألاهٓمت الؿاب٣ت

اإلااؾؿاث الجامُٗت ٖامت واإلا٨خباث الجامُٗت ٖلى وحه 

الخهىم، حؿعى هي ألازغي حاَضة للمط ي ٢ضما هدى جُب٤ُ مٟاَُم 

الجىصة الكاملت، وخظو ما خظجه جل٪ اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت ؾىاء ٧ان 

طل٪ ًٖ ٢هض ؤو ٚحر ٢هض، ؾُٗا منها إلاىا٦بت الخُىع واإلاؿخجضاث في 

مجا٫ ؤلاصاعة والدؿُحر والنهىى بالىٓام ٩٦ل هدى ج٩امل قامل في صوعة 

ت  اث٠ والٗملُاث ؾىاء الٟىُت ؤو ؤلاصاٍع الٗمل، والخمحز في ٧اٞت الْى

  ٤ والٗمل ٖلى بعياء اإلاؿخُٟضًً مً زضماث جل٪ اإلا٨خباث ًٖ ٍَغ

الخ٣ُُم الظاحي لجمُ٘ الخضماث، والٗمل ٖلى جبني خل ؤلاق٩االث وؾُاص 

٠ُ مسخل٠ البُاهاث  ز٣اٞت الٗمل الجماعي يمً ٞغ١ ٖمل لخْى

غ م٣اًِـ  ٌ الؿلُاث والٗمل ٖلى جٍُى ؤلاخهاثُت بك٩ل مؿخمغ، وجٍٟى

ت مً ال٣ىىاث  ً، ٖبر ٞخذ مجمٖى غ اإلاؿخمٍغ ألاصاء والخدؿحن والخٍُى

الاجهالُت في بصاعة َظٍ اإلا٨خباث، ؾىاء حٗل٤ ألامغ بحن مسخل٠ اإلاهالح ؤو 

بحن َظٍ اإلااؾؿاث واإلاؿخُٟضًً مً زضماث َظٍ اإلاهالح مً  زال٫ 

.  هٓام مىز٤ واضح اإلاٗالم 

وبما ؤن الجىصة حٗض مضزل ٨ٞغي حضًض باليؿبت للماؾؿاث 

٤ اإلاضزل الخىُٓمي الظي ٌٗض ؤولى زُىاث الخدى٫ ال٨ٟغي  الخضماجُت ٞو

في الاججاَاث الخضًثت للخىُٓم ؤلاصاعي، للٗمل ٖلى ه٣ل وكاَاث 

ظا الٗمل ال ًم٨ً بحغاٍئ  اإلااؾؿت مً َاب٘ مدلي بلى الىُا١ الضولي، َو

ما لم ج٨ً َىا٥ اؾخجابت مً َٝغ الٗاملحن في َظٍ اإلااؾؿاث، ٦مغخلت 





12 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاحاطسة الثاهيت
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: ؤلاطاز الفكسي والىظسي إلدازة الجىدة الشاملت 

: جطىز مفهىم الجىدة 

ً ٖضة حٛحراث ٞغيذ ٖلُه  ً  والىاخض والٗكٍغ قهض ال٣غن الٗكٍغ

ؤلاعج٣اء بىٓم ألاصاء وؤلاهخاج والخضماث في مسخل٠ اإلااؾؿاث، إلاىا٦بت 

الخدضي والاؾخجابت لكغوٍ الب٣اء وجدؿحن ال٨ٟاءة ؤلاهخاحُت في ٧اٞت 

اإلاُاصًً مً ؤحل يبِ حىصتها لخد٤ُ٣ ؤلاج٣ان والخمحز والؿعي لخد٤ُ٣ 

. ألاخؿً في ٧ل ما ًدُِ بٗىانغ اإلااؾؿت وبِئتها

ٌٗؼي ؤ٢ضم الاَخماماث بالجىصة بلى ال٣غن الثامً ٖكغ ٢بل اإلاُالص، 

 ٢اهىها، 282في الخًاعة البابلُت ببان خ٨م خمىعابي بط جًمىذ ٢ىاهِىه 

يمنها ٢اهىها واخض مخٗل٤ بالخجاعة ًىحب ٖلى ٧ل شخو ج٣ضم ؾلٗت ؤو 

مىخىحا به ُٖب ؤو ٚحر حُض ؤو ها٢و بًغوعة بنالح ُٖبه، وحكحر الى٢اج٘ 

سُت في ال٤ حن ؤ٦ضوا ٖلى الجىصة 15الخاٍع  ٢بل اإلاُالص بلى ؤن ال٣ضماء اإلاهٍغ

  1.في بىاء ؤلاَغاماث

بٗض اإلاُالص ؤنبدذ الجىصة 18بٗض ْهىع الثىعة الهىاُٖت ي ال٣غن 

خماص ٖليها ٦مٟهىم ٌُٗي هخاثجه  ت وؤنبذ الٖا ش البكٍغ خضزا مهما في جاٍع

مغاخل " feigenbaum"ؤلاًجابُت م٘ حٗضص نُٜ الخٗامل مٗها، و٢ض نى٠ 

جُىع الجىصة بلى زمؿت مغاخل ؤؾاؾُت، بٗض ؤن اٖخمضث اإلاىٓمت الٗغبُت 

للمىانٟاث واإلا٣اًِـ هٟـ اإلاغاخل التي ٢ام بخهيُٟها والتي حاءث ٦ما 

 2:ًلي

وهي الٟترة ما ٢بل ال٣غن  :مغخلت مؿاولُت الخغفي ًٖ يبِ الجىصة .ؤ 

ً بطا ًتر٦ؼ ٧ل ش يء ٖلى مهاعة وببضإ الخغفي في الهىاٖت  .الٗكٍغ

                                                           
 .55م. 2009صاع ال٨ٟغ هاقغون ومىػٖىن،: ٖمان. ادازة الجىدة الشاملت.الخضاص،ٖىا٠َ ابغاَُم  1
 .55هٟـ اإلاغح٘ ؾاب٤، م.الخضاص ،ٖىا٠َ ابغاَُم   2
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بط جمخض َظٍ اإلاغخلت : مغخلت مؿاولُت عثِـ الٗما٫ ًٖ يبِ الجىصة .ب 

 .بط حٗض َظٍ اإلاغخلت مً بٞغاػاث الثىعة الهىاُٖت (1918-1900)مً

وبٗض ما ؤنبذ عثِـ  (1945-1919: )مغخلت يبِ الجىصة بالٟدو .ج 

الٗما٫ ٚحر ٢اصع ٖلى الؿُُغة ويبِ حىصة الٗمل اإلاىخج،ْهغث في َظٍ 

ُٟت اإلاٟدل الظي ج٨مً مهمخه في الٟدو بٗض اهتهاء ؤي  الٟترة ْو

 . ٖملُت ؤو مغخلت مً مغاخل ؤلاهخاج

بط ؤصزلذ مسخل٠ (1960-1945):مغخلت الًبِ ؤلاخهاجي للجىصة .ص 

٤ الُٗىاث وطل٪ بضء مً الخغب الٗاإلاُت  ألاؾالُب ؤلاخهاثُت ًٖ ٍَغ

 1.الثاهُت

( 1980-1960)جمخض َظٍ اإلاغخلت مً مً  : مغخلت يمان الجىصة .ٌ 

اث الجىصة التي جم جد٣ُ٣ها  و٧ان الهضٝ مً طل٪ َى الخٟاّ ٖلى مؿخٍى

اهُال٢ا مما خ٣٣ه الُاباهُىن مً هجاخاث ملمىؾت بٗض جُب٣ُهم ل٨ٟغة 

 2خل٣اث الجىصة باإلياٞت بلى جبىيهم وجد٣ُ٣هم لكٗاع الُٗب الهٟغي 

ت مً الىؾاثل  و٦ظا اَخمامهم بالجىصة ٖلى ؤجها هٓام  ًدخىي ٖلى مجمٖى

بت الؼبىن بكتى الُغ١ الٗلمُت وؤلاخهاثُت ؾىاء ٧ان  مً ؤحل جد٤ُ٣ ٚع

 3طل٪ في مجا٫ الخضمت ؤو ؤلاهخاج

ًالخٔ ؤهه في بضاًت الثماهُيُاث ق٩لذ اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخ٣ُِـ 

لجاها مخسههت لىي٘ آلُاث جثبذ مً زاللها الكغ٧اث لؼباثنها الضازلُحن 

غ١ الجىصة التي جدبٗها بٗض ما ؤنضعث هٟـ  والنهاثُحن صخت بحغاءاث َو

                                                           
مدخل للخميز والسيادة مفاهيم وأطع :ادازة الجىدة .ٖبضهللا ، باقُىة لخؿً.هؼاع، ٖبض اإلاجُض البراوي   1

.  44م.2001ٖمان، .وجطبيلاث
 34.م.2011صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘ ،:ٖمان .9000ادازة الجىدة الشاملت اًصو .بى٦مِل ،لٗلى   2

3 Seddiki Abdallah ,Management de la qualité de l’inspection a l’esprit kaizen, Alger : OPU, 2004. p24. 
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 ٦مُٗاع صولي مىخض لًمان 9000اإلاىٓمت ٖاثلت اإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت بًؼو 

 1.الجىصة

( 2010-1985)مغخلت بصاعة الجىصة الكاملت  .و 

مضزل بصاعي ًغ٦ؼ ٖلى الجىصة التي حٗخمض مؿاَمت حمُ٘ الٗاملحن في 

ل اإلاض مً زال٫ جد٤ُ٣ عيا الؼبىن وجد٤ُ٣  اإلاىٓمت لخد٤ُ٣ هجاح ٍَى

م٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاىانٟت   ISO)اإلاىاٞ٘ لجمُ٘ الٗاملحن ٞيها واإلاجخم٘،ٍو

ت لخُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت 2000بنضاع(9001  حٗض حجغ الؼاٍو

 2.بىجاح

بن جُىع مٟهىم الجىصة ونُاٚت مسخل٠ ؤ٩ٞاٍع ونىال بلى مٟهىم 

بصاعة الجىصة الكاملت لم ًدك٩ل صٞٗت واخضة بل جُلب مغوع و٢خا لِـ 

بالهحن مً الؼمً وهخج ٣ٖب احتهاصاث وبياٞاث ٖلمُت ٦بحرة  قملذ 

الهُٗضًً ال٨ٟغي والخُب٣ُي وجمحز ؤٚلب ألاصبُاث التي جدضزذ ًٖ 

سُت لخُىع  الجىصة ؤعب٘ مغاخل بك٩ل مسخهغا ٖما ؾب٤ ط٦ٍغ  جاٍع

 3:الجىصة الكاملت واإلاخمثلت ؤؾاؾا في الك٩ل آلاحي

  

                                                           
اب الٗؼاوي  1 صاع واثل لليكغ :ٖمان .Iso9000&Iso14000أهظمت ادازة الجىدة والبيئت . مدمض ،ٖبض الَى

 .35م.2002،
٠ ابغاَُم  2  .60مغح٘ ؾاب٤، م.الخضاص ،َٖى
مضازلت م٣ضمت للماجمغ .ادازة الجىدة الشاملت مدخل هحى أداء مىظمي مخميز. نالح ٖباؽ َاصي 3

لىم الدؿُحر .الضولي خى٫ ألاصاء للمىٓماث والخ٩ىماث ت ٖو حامٗت وع٢لت .٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

. 160م.اإلاجلض الثاوي  .2005 ماعؽ 9-8ؤًام 
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الك٩ل  ًمثل مغاخل جُىع بصاعة الجىصة الكاملت 

بصاعة الجىصة الكاملت ومخُلباث .٢اؾم ها٠ً ،ٖلىان : مصدز الشكل

 26.م.2005.صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ : بحروث.2000-9001ؤلاًؼو 

 :  مفهىم الجىدة

حٗضصث ألاصبُاث التي جدضزذ ًٖ بصاعة الجىصة ٦خٗضص اؾخٗماالث 

مهُلح الجىصة، ٞٗىض الٟدو والخض٤ُ٢ في مسخل٠ ألاصبُاث التي جىاولذ 

مىيٕى الجىصة  ٞىجض ؤن الجىصة مً وحهت هٓغ الباخثحن هي ٢ضعة اإلاىخج 

اإلاُلىب ج٣ضًمه في ق٩ل مىخج جهاجي إلقبإ اؾخٗما٫ الٗمُل ومخُلباجه، 

 . 1ؤوهي اإلاُاب٣ت لالخخُاحاث اإلاُلىبت

                                                           
،م٨خبت ألاق٣غ ،بٛضاص 9001:2000ادازة الجىدة الشاملت ومخطلباث ألاًصو  زلُل ابغاَُم وآزغون، 1

 .3،م2002،
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اء اإلاىخج لالخخُاحاث وعٚباث  ها ٖلى ؤجها صعحت ٞو ىا٥ مً ٌٗٞغ َو

اإلاؿتهل٨حن ٖىض الاؾخسضام، في خحن حكحر الجىصة بلى مؿخىي مخٗاص٫ 

لهٟاث ًخمحز بها اإلاىخج ؤو الخضمت اإلابيُت ٖلى ٢ضعة اإلاىخج وخاحاث 

٩ي بإجها ؤصاء الٗمل 1اإلاؿتهل٪ ها مٗهض الجىصة الُٟضعالي ألامٍغ  ،ُٞما ٖٞغ

خماص ٖلى ج٣ُُم اإلاؿخُٟض  الصخُذ وبك٩ل صخُذ مً اإلاغة ألاولى م٘ الٖا

ت مضي جدؿحن ألاصاء ٨ُت لًبِ 2في مٗٞغ ، في خحن حٗٝغ الجمُٗت ألامٍغ

٩ي بإجها كاع٦ها الّغؤي هٟؿه مٗهض اإلا٣اًِـ ال٣ىمي ألامٍغ " الجىصة، َو

مجمىٖت الخهاثو والهٟاث الخانت باإلاىخج ؤو الخضمت التي جازغ 

 3"٢ابلُتها ٖلى بعياء الؼبىن اإلادضصة والىاضخت والًمىُت

ها بإجها صعحت الخمحز ؤو ألاًٞلُت بِىما بطا  OXFORDؤما ٢امىؽ   ٌٗٞغ

ً ٞىجض ما عاُٖىا جل٪ ا إلاٟاَُم والخٗاٍع٠ لىٓام الجىصة خؿب اإلا٨ٍٟغ

ؤجها حٗضصث بخٗضص ألاوؾاٍ التي ْهغث ٞيها وطل٪ بٌٛ الىٓغ ًٖ اإلاىخىج 

ؾىاء ٧ان ؾلٗت ؤو زضمت ول٣ض خاولىا ج٣ضًم البٌٗ منها ٖلى ؾبُل 

:  الظ٦غ ال الخهغ

  الجىصة هي مجمٕى الهٟاث والخهاثو للؿلٗت ؤو الخضمت التي جاصي

باث مٗلىت ؤو مٟتريت  4.بلى ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ ٚع

  الجىصة هي ٢ضعة اإلاىخج ؤو الخضمت ٖلى بقبإ خاحاث الٟغص بالتر٦حز

 ٖلى الخهاثو والؿماث ال٩لُت 

 1.الجىصة هي الغيا الخام  للٗمُل 

                                                           
صاعالث٣اٞت لليكغ ،9001:2000ادازة الجىدة الشاملت ومخطلباث ألاًصو ، ٢اؾم ها٠ً ٖلىان 1

 20،م2005والخىػَ٘،ٖمان
غ لليكغ ادازة الجىدة الشاملت في اللطاعين ؤلاهخاجي والخدمي مهضي نالح  الؿامغاجي ، 2 ،صاع حٍغ

 .28، م2006والخىػَ٘،ٖمان 
 .227،م2000 ،بحروث ،ادازة الجىدة الشاملت و جدزيب اإلاعلمين  ٦ٟىعي ،٧اعو٫، 3
ب ،:بحروث .9000ادازة الجىدة الشاملت ومخطلباث ؤلاًصو ٖلي ،الؿلمي   4  18.م.1995صاع ٍٚغ
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   ؤن الجىصة هي اإلاالثمت للٛغى ؤو الاؾخٗما2٫"حىعان "٣ًى٫ . 

  ها ٗٞغ  . الخىحه باإلهخاج لخاحاث اإلاؿتهل٪ خايغا ومؿخ٣بال3"صًمىج"َو

  ها ٗٞغ  . بإجها الخىا٤ٞ م٘ الاخخُاحاث4"ُٞلُب ٦غوؾبي"َو

مً زال٫ َظٍ الخٗاٍع٠ ًبضوا واضخا ؤن التر٦حز صاثما ًب٣ى مىهبا 

م  ٖلى عض ى الٗمُل ؤو اإلاؿخُٟض مً الخضمت ؤو الؿلٗت وبإ٢ل ج٩لٟت، ٚع

الظي ع٦ؼ ٖلى " ٦غوؾبي"حٗضص ألاوحه التي جغاعى في ٧ل حٍٗغ٠، مثل 

ت التي ًغ٦ؼ ٖليها اإلا٩ل٠ بةزغاج الؿلٗت ؤو الخضمت  ى الؼاٍو اإلاُاب٣ت  َو

ع٦ؼ ٖلى حىصة ألاصاء ؤ٦ثر مً ؤي ش يء " حىعان"بِىما بك٩ل آزغ هجض ؤن 

٤ ختى ًخٗٝغ ٖلى وحهت هٓغ  آزغ، بٛغى بُٖاء ٞغنت لل٣اثم بالدؿٍى

اإلاؿخُٟض مً الخضمت ؤو اإلاىخىج، في خحن َىا٥ مً ًغ٦ؼ ٖلى حىصة 

. 5الخهمُم 

الاججاٍ الؿاثض في الى٢ذ الخالي ًغج٨ؼ ٖلى اإلاٟهىم اإلاخ٩امل للجىصة 

الظي حم٘ بحن حمُ٘ ألاوحه لثالزت مخ٩املت ُٞما بُنها ختى ًخم مً زاللها 

ت اإلاى٠٢ الؿلبي ؤو ؤلاًجابي للٗمُل .  6مٗٞغ

  

                                                                                                                                                                     
ض ،عاٚب الىجاع  1  397م.1977.م٨خبت الاؾخٟخاح  .ادازة ؤلاهخاج والعملياث. ٍٞغ
 19م.2001صاع الهٟاء ،:ٖمان.ادازة الجىدة الشاملت . الضعاص٦ت ،مإمىن  2
اى .جطبيلاث على اللطاع الصحي:ادازة الجىدة الشاملت .زالض،بً ؾٗض  3 م٨خبت اإلال٪ :الٍغ

. 70.م.1997ٞهض،
٤ُ، ماض ي مدمض 4 في مجلت ااإلاىٓمت الٗغبُت  .جطبيلاث ادازة الجىدة الشاملت في اإلاىظماث الخدميت. جٞى

ت   15م.2002ال٣اَغة،.358الٗضص .للخىمُت ؤلاصاٍع
5 Michel Bellaiche, Manager vraiment par la Qualité :enjeux ,méthodes et études de cas, paris : afnor 

Édition,2012.p51. 
ض،ٖبض هللا الُاجي  6 صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘ :ٖمان .ادازة الجىدة الشاملت.ِٖس ى ،٢ضاصة.ٖع

. 30م.2008،
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ت والهىاُٖت   حغاء الخغب الٗاإلاُت الثاهُت في جغؾاهتها الٗؿ٨ٍغ

والا٢خهاصًت بىحه ٖام و٢ض خ٣٣ذ الُابان مً حغاء جبني مضزل بصاعة 

الجىصة الكاملت في الٗمل وؤلاهخاحُت هخاثج ُٖٓمت ؤصَكذ اإلاىخجحن 

٨ُت، مما  والهىاُٖحن في مسخل٠ الضو٫ الؾُما في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

٨ُحن والظًً ٌٗخبرون مً الغواص ألاواثل لهظا  ً ألامٍغ حٗل بٌٗ اإلا٨ٍٟغ

٨ُت ؤمثا٫ صًمىج وحىعان الظًً اؾخلهما  اإلاضزل في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ما مً ألازهاجي ولترقُىاعث، مً زال٫ ؤبدازه في الثالزُيُاث مً  ؤ٩ٞاَع

  1.ال٣ٗض اإلااض ي

٪ جاًلىع ب٣ىة ٖلى َبُٗت  ضٍع ٦ما ؤزغ مٟهىم ؤلاصاعة الٗلمُت لٍٟغ

ومٟهىم الجىصة الكاملت في اإلاىٓماث الهىاُٖت بالتر٦حز ٖلى ٦ٟاءة ؤلاهخاج 

وج٨ُٟ٪ الٗمل بلى مهام ٖمل ؤنٛغ خُث ٢امذ ؤ٢ؿام مغا٢بت الجىصة 

اإلاؿخ٣لت بخإصًت مهام الٟدو الظي ًٓهغ الخماًؼ بحن اإلاىخج طو حىصة مً 

 2.ٚحٍر

ىض الغحٕى بلى ؾغ الىجاح الُاباوي ٞةن الغؤي الظي ٞؿغ َظا الىجاح  ٖو

ٌٗىص بلى اٖخماص الُابان ؤؾلىب ما ًضعى بضواثغ الجىصة ؤو ع٢ابت الجىصة 

التي ٧ان َضٞها مىا٢كت ؾبل جدؿحن اإلاىخجاث وحىصة ٖملُاتها، و٢ض 

ختى 1980، وما بن خل ٖام 1962بضؤث صواثغ الجىصة ٖملها الٟٗلي ٖام 

ظا ًغح٘  ٨ُت، ل٨ىه ٞكل َو طإ نُتها واهخ٣ل بلى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

. بلى ؾىء جُب٤ُ صواثغ الجىصة ولِـ بلى صواثغ الجىصة في خض طاتها

م طل٪ لم ًخى٠٢ جُاع بصاعة الجىصة الكاملت ًٖ الظًٕى  ٚع

والاهدكاع، بط ٚضا مهُلح بصاعة الجىصة الكاملت مً ؤ٦ثر اإلاهُلخاث 

                                                           
غ لليكغ والخىػَ٘ :ٖمان.ادازة الجىدة الشاملت في اللطاعين ؤلاهخاجي والخدمي.الؿامغاجي، مهضي   1 صاع حٍغ

. 23.م.2007،
ب.بًٟان حُمـ وآزغون   2 ؤلادازة والخىظيم :الجىدة الشاملت .ؾغوع ٖلى ببغاَُم ؾغوع:حٍٗغ

اى.والاطتراجيجيت  ش،:الٍغ  27.م.2009صاع اإلاٍغ
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الغهاهت والكاجٗت في مىا٢٘ الٗمل صازل الضو٫ الهىاُٖت وزاعحها، وامخض 

ض  َظا الاَخمام الكاملت في اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت التي ماٞخئذ ج٣ضم اإلاٍؼ

مً الخضماث للمجخم٘ ؾاُٖت مً حغاء طل٪ بلى جدؿحن وحىصة جل٪ 

الخضماث، ٧لما همى وػاص الىعي الث٣افي لضي ألاٞغاص ًضٞ٘ بلى اإلاُالبت 

حر زضماث طاث حىصة ٖالُت وبهىعة مؿخمغة . 1بخٞى

مً ألاواثل الظًً هاصوا  (1993-1900)ٌٗخبر اإلا٨ٟغ بصواعص صًمىج 

باؾخسضام وجُب٤ُ ألاؾالُب ؤلاخهاثُت والُٗىاث في م٨خب ؤلاخهاثُاث في 

،  بط ؤن جهىع بصواعص صًمىج خى٫ الجىصة 1940الىالًاث اإلاخدضة ؾىت 

 مً ؤهٓمت الٗمل زاَئت والٗما٫ ال ًخدملىن ؤ٦ثر %85الكاملت َى ؤن 

، بٗض طل٪  ؤن اهًم بلى جضَعـ 2 مً ألازُاء في َغ١ الٗمل%15مً 

ما٫  ُت، زم وحهذ له صٖىة مً َٝغ عحا٫ ألٖا ؤؾالُب الغ٢ابت والىٖى

الُاباهُحن ومىٓماتهم الٗلمُت لئلل٣اء مدايغاث خى٫ جُب٤ُ ؤؾالُب 

ُت  اهُال٢ا مً مباصت بصاعة الجىصة الكاملت وطل٪  الؿُُغة ٖلى الىٖى

.  1950ؾىت 

 بهضوع 1961جضٖمذ وألو٫ مغة ٨ٞغة بصاعة الجىصة الكاملت ؾىت 

ُت"٦خاب  ٩ي حىػ٠ٍ ححران،وجالٍ بٗض طل٪ " الؿُُغة الىٖى للٗالم ؤلامٍغ

 Zero Detects ,Quality Is Free) بيكغ ٦خابحن 1979 و٦1965غوؾبي ؾىت 

٨ُت ؤمام  ( ٖلى الخىالي وفي الثماهُيُاث جغاح٘ مؿخىي ؤصاء اإلااؾؿاث ألامٍغ

مثُالتها مً اإلااؾؿاث الُاباهُت مما حٗلهم ٨ًٟغون َم ؤًًا في جُب٤ُ 

مباصت الجىصة الكاملت ومنها جىؾ٘ الاَخمام بالجىصة الكاملت منها ال٣غاع 

ُت،  ج للىٖى ٩ي باٖخماص حاثؼة مال٩ىم بالضٍع الظي اجسظٍ ال٩ىهجغؽ ألامٍغ

٨ُت ؾىت  بصاعة الجىصة الكاملت 1988منها جبني وػاعة الضٞإ ؤلامٍغ

                                                           
 29مغح٘ ؾاب٤،م.الؿامغاجي،مهضي   1
. 101مغح٘ ؾاب٤ ، مهظسياث ؤلادازة الحدًثت في اللسن الىاحد والعشسيً، بىخىف، ٖماع ،   2
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ٗها، وبظل٪ طإ نِذ بصواعص صًمىج في بل٣اء  ُٟها في مسخل٠ مكاَع وجْى

٨ُت، بلى ؤن جىفي ؾىت   1993اإلادايغاث في الجامٗاث الُاباهُت وؤلامٍغ

ؤنبدذ حل الجامٗاث جضعؽ مىيٕى بصاعة الجىصة الكاملت وجمىذ 

 .  1قهاصاث ٖلمُت في طل٪

: مفهىم ادازة الجىدة الشاملت 

ً إلصاعة الجىصة الكاملت ؤو  ت مً اإلا٨ٍٟغ َىا٥ ٖضة حٗاٍع٠ إلاجمٖى

ها مٗهض ؤلاصاعة بلىضن (TQM)ما ٌٗٝغ ب بإجها ؤؾلىب لئلصاعة :" خُث ٌٗٞغ

ٌُٗي ٧ل شخو في اإلااؾؿت اإلاؿاولُت ًٖ ج٣ضًم الجىصة للٗمُل 

في –النهاجي، وجىٓغ بصاعة الجىصة الكاملت بلى ٧ل ٖمل في اإلااؾؿت ٖلى ؤهه 

ا في ٖال٢ت ٖمُل ؤو مىعص م٘ الٗملُت الخالُت، - ألاؾاؽ ٖملُت جمثل َٞغ

خمثل الهضٝ في ٧ل مغخلت في جدضًض وجلبُت مخُلباث الٗمُل مً ؤحل  ٍو

اصة عيا الٗمُل النهاجي بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت . 2"ٍػ

ها  ٗٞغ  بإجها لِؿذ ؾلؿلت مً البرامج بل هي هٓام 3"حىعان"َو

بصاعي والظي مً زالله ًم٨ً جُب٤ُ ال٨ثحر مً ألاصواث التي ٢امذ بها 

ا  بهىعة ٞٗالت في اإلااؾؿت، في خحن ال ًم٨ً حني  َغ بصاعة الجىصة بخٍُى

الٟىاثض ٧املت صون بخضار حُٛحر في ؾلى٦ُاث الٗاملحن و٦ظا بخضر حُٛحر 

تها مً ؤحل جد٤ُ٣ الىجاح في ٖملُت  ٖلى ؤويإ الدكُٛل الُىمُت وؤولٍى

جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت، ٞةهه ًخٗحن ٖلى حمُ٘ ؤ٢ؿام ألا٢ؿام في 

اإلااؾؿت الالتزام بجضًت َظا الخُب٤ُ بلى حاهب الىالء للماؾؿت مً ٢بل 

.   ٖامليها

                                                           
صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘ : ،ٖمان ادازة الجىدة الشاملت وخدمت العمالء  زًحر ٧اْم خمىص ،  1

. (بخهٝغ)41-39،م2002والُباٖت ،
. 64.م.2011صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘ ،:ٖمان .9000ادازة الجىدة الشاملت اًصو . بى٦مِل،لٗلى  2
. 20م.مغح٘ ؾاب٤.الضعاص٦ت ،مإمىن  3
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ها  ٗٞغ ٪ 1"حابلىوؿ٩ي"َو ما٫، بخدٍغ ٖلى ؤجها ق٩ل حٗاووي ألصاء ألٖا

اإلاىاَب وال٣ضعاث ل٩ل مً الٗاملحن وؤلاصاعة لخدؿحن الجىصة وؤلاهخاحُت 

بك٩ل مؿخمغ مؿخسضمت ٞغ١ ٖمل مً زال٫ اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت الثالزت 

لىجاخها في اإلااؾؿت وهي ؤلاقترا٥ في ؤلاصاعة والخدؿحن اإلاؿخمغ للٗملُاث 

واؾخسضام ٞغ١ الٗمل، ٦ما ًم٨ً حٍٗغ٠ بصاعة الجىصة الكاملت اهُال٢ا 

: مً ال٩لماث اإلا٩ىهت للمهُلح ٦ما ًلي

 التي حٗني الخسُُِ والخىُٓم والخىحُه واإلاغا٢بت ل٩ل اليكاَاث :ادازة 

اإلاخٗل٣ت بخُب٤ُ الجىصة ٦ما ًخًمً طل٪ صٖم اليكاَاث الجىصة وجىٞحر 

. اإلاىاص الالػمت إلهجاح َظا اإلاؿعى

.  التي حٗني مُاب٣ت اإلاىخج إلاخُلباث الٗمُل :الجىدة 

ٟي اإلااؾؿت وبحغاء :الشاملت  والتي جخُلب مكاع٦ت واهضماج ٧اٞت مْى

الخيؿ٤ُ الٟٗا٫ هدى الخىنل بلى خلى٫ إلاكا٧ل الجىصة وبحغاء الخدؿِىاث 

 2.اإلاؿخمغة

٩ي ٧اًؼن   بن بصاعة الجىصة الكاملت  kaizenخؿب الٗالم ؤلامٍغ

باجه اإلاٗلىت  جخمثل في اخترام الٗمُل والٗمل ٖلى بعياثه وبقبإ ٚع

ُت ٖالُت في الى٢ذ اإلاالثم  واإلاٟتريت مً زال٫ ج٣ضًم زضماث طاث هٖى

غ اإلاؿخمغ في الخضماث . 3بهضٝ ج٣لُو مٗضالث ق٩اوي الٗمالء، والخٍُى

ب  ؤما الٗالم حُمـ عالي هاثب مٗهض حىعان اإلاخسهو في جضٍع

وج٣ضًم الاؾدكاعاث في الجىصة الكاملت، ٣ٞض ٖٝغ بصاعة الجىصة الكاملت 

                                                           
. 73م.مغح٘ ؾاب٤ . زالض،بً ؾٗض 1
مضازلت في  .مدخل لخطىيس أداء الخعليم العالي في الجصائس:ادازة الجىدة الشاملت . ؤخمض ،بً ِٖكاوي  2

ني خى٫  حامٗت مىالي الُاَغ بؿُٗضة ؤًام "بصاعة الجىصة الكاملت وجىمُت ألاصاء في اإلااؾؿت "اإلالخ٣ى الَى

. 5م.2010صٌؿمبر - 13-14
صاع الٛغب : بحروثهظسياث ؤلادازة الحدًثت في اللسن الىاحد والعشسيً،  بىخىف، ٖماع، 3

. 98 ، م2006ؤلاؾالمي،



25 

 

٣ت التي جضاع بها اإلاىٓمت ، والتي جتر٦ؼ َا٢اث 1بإجها حٗني الخدى٫ في الٍُغ

اث٠، و٢بل ٧ل  اإلاىٓمت ٖلى الخدؿِىاث اإلاؿخمغة ل٩ل الٗملُاث والْى

ش يء اإلاغاخل اإلاسخلٟت للٗمُل ، ألن الجىصة لِؿذ ؤ٦ثر مً جد٤ُ٣ 

. خاحُاث الٗمُل

زالنت ال٣ى٫ ؤن الجىصة الكاملت باإلياٞت بلى البدث ًٖ بعياء 

اإلاؿخُٟض مً الؿلٗت ؤو الخضمت ب٩ل ما جدمله ال٩لمت مً مٗنى، ًم٨ً 

ا مىهج خضًث مبني ٖلى ؤؾاؽ ٞلؿٟت جىُٓمُت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ  اٖخباَع

ت  الخٗاون الجماعي وج٣ضًم الؿل٘ والخضماث اإلاخمحزة ٖلى ؤؾاؽ اإلاٗٞغ

٠ُ ألامثل للمىاعص  ٤ الخْى الٗلمُت والخبرة واإلاهاعة الٟىُت الٗالُت، ًٖ ٍَغ

. اإلاخاخت

ًخطح مما ؾب٤ ؤن ٧ل الخٗاٍع٠ ؤحمٗذ ٖلى ؤن الجىصة الكاملت 

جإزظ حىاهب مخٗضصة ومسخلٟت جمدىعث حلها في زالر اججاَاث عثِؿُت، 

خُث اَخم الاججاٍ ألاو٫ ب٨ٟغة الٗمُل ومخُلباجه بِىما الاججاٍ الثاوي ع٦ؼ 

ٖلى الىخاثج النهاثُت ٦خسٌُٟ ؤلاهخاج والخ٩ال٠ُ والخدؿحن اإلاؿخمغ، ؤما 

الاججاٍ ألازحر ٣ٞض ع٦ؼ اؾخٗما٫ الىؾاثل الٗلمُت وألاصواث ؤلاخهاثُت 

. لخُب٤ُ اإلاٟهىم 

ومىه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الجىصة الكاملت جخد٤٣ مً زال٫ عض ى الٗمُل 

ٖلى الخضماث ؤو اإلاىخجاث ؤي ؤن مً ٌؿخُٟض بك٩ل مباقغ مً الخضمت ؤو 

٤ اإلا٣اعهت بحن  اإلاىخج َى الظي ًم٨ً ؤن ًد٨م ٖلى مؿخىي حىصتها ًٖ ٍَغ

ما خهل ٖلُه وما ٧ان ًخى٢ٗه مً جل٪ الخضمت، لظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن 

: اإلاباصت ألاؾاؾُت التي حٗخمضَا ٞلؿٟت بصاعة الجىصة الكاملت هي

 عيا الؼبىن  

                                                           
صاع َُٟاء لليكغ والخىػَ٘ : ،ٖمان الجىدة في اإلاىظماث الحدًثت  مإمىن الضع٦ت ،َاع١ الكبلي ،  1

. 15،م2002،
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 الخدؿحن اإلاؿخمغ 

 ؤلاصاعة بالى٢اج٘ 

اث٠   الخضازل والخٟاٖل بحن الْى

 اإلاكاع٦ت والخ٩امل بحن ٖملُاث خل اإلاك٨الث  

 .1حٗل ٧ل مدُت ٖمل 

 

  

                                                           
 .21مغح٘ ؾاب٤، م.الخضاص ،ٖىا٠َ ابغاَُم   1
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جمثل صعحت جُاب٤ اإلاىخىج م٘ اإلاىانٟاث   (conformance): اإلاُاب٣ت .ص

 حكحر بلى مٗض٫ الٗمغ الا٢خهاصي  للمىخىج  ٢بل (durabilité):اإلاخاهت. ٌ

. الاؾتهال٥

 حكحر بلى ال٣ضع ٖلى بنالح اإلاىخىج (Serviceability)نالخُت الاؾخٗما٫.و

غ زضماث الخهلُذ والهُاهت خًمً طل٪ مضي جٞى ت وؾهىلت ،ٍو . بؿٖغ

ىلىحُت (Aesthetics):الجما٫.ػ غ اإلاىخىج ٖلى زهاثو ٞحًز ٣هض به جٞى  ٍو

٧الهىث واإلاظا١ والغاثدت واللىن واإلآهغ والىٗىمت وهي ؤمىع ٧لها جخٗل٤ 

. بالؼبىن 

٣هض بها ٢ضعة اإلاجهؼ ٖلى بهخاج (perceived quality):الجىصة اإلاضع٦ت .ح  ٍو

ؾلٗت زالُت مً الُٗىب، اهُال٢ا مً الخ٣ُُم الظاحي للؼبىن ججاٍ اإلاىخىج 

ت . واإلاخىلض ًٖ ؾمٗت اإلاىخىج وخمالث الضٖاًت واؾم الٗالمت الخجاٍع

خماص ٖليها في ٢ُاؽ  م٨ً الٖا َظٍ ألابٗاص جخٗل٤ بجىصة الؿلٗت  ٍو

الظي ع٦ؼ في البضاًت ٖلى  (الهىاعي)حىصة الخضمت في ٢ُإ ؤلاهخاج 

اإلاؿاثل الخ٣ىُت مثل اٖخماصًت ألاحهؼة والخ٣ُِـ و٢ُاؽ الُٗىب ومغا٢بت 

الٗملُاث، و٢ض ؤصي الخسلو مً الُٗىب بلى مٟهىم الجىصة في الهىاٖت 

   . 1لٗضة ؾىىاث

: أبعاد حىدة الخدمت

جخمحز الخضمت ًٖ الؿلٗت ٧ىجها مىخىج ٚحر ملمىؽ ًهٗب ٢ُاؾها، 

بال ؤن اإلاؿخُٟض مً ٧ليهما ؾىاء الؿلٗت ؤو الخضمت ًدخٟٔ لىٟؿه 

ذ، بط  اهُباٖا ؤو جهىعا يمىُا في طَىه ال ٌؿخُُ٘ الخٗبحر ٖنها بك٩ل نٍغ

ؤن الخضمت هي ٧ل وكاٍ ال ًيخج ٖىه مىخىج ماصي ٚحر ؾلعي و٢ض ج٩ىن 

                                                           
1 James R.Evans,&james.w.dean JR,Total Quality Management, organization and strategy.ohio :south western 

publishing company ,2003.p.12. 
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. بؿُُت ؤو م٣ٗضة ٞهي جىاحه اإلاىاٞؿت الخاعحُت مثلها مثل ٢ُإ ؤلاهخاج

:  وجخمحز حىصة الخضمت ًٖ حىصة الؿلٗت في بٌٗ الجىاهب ألاؾاؾُت مثل 

بن خاحاث الؼبىن ومٗاًحر ألاصاء ٚالبا ما ج٩ىن نٗبت الخدضًض  

 .وال٣ُاؽ

 .بن ج٣ضًم الخضماث ًدخاج بك٩ل همُي بلى صعحت ٖالُت مً التر٦حز 

 .بن مسغحاث ال٨ثحر مً ؤهٓمت الخضماث هي ٚحر ملمىؾت 

 وحؿتهل٪ في هٟـ الى٢ذ   (جيخج)الخضماث ج٣ضم 

 الؼباثً ٚالبا ما ٌكاع٧ىن في ٖملُت الخضمت  

 . الخضماث ٖمىما طاث مجهىص م٨ث٠ 

 . 1يغوعة الٗمل م٘ ٖضص واؾ٘ مً الؼباثً 

وبىاء ٖلى ما جخمخ٘ به الخضمت مً زهاثو ًم٨ً ؤن ههى٠ ٖكغة ؤبٗاص 

: 2ل٣ُاؽ حىصة الخضمت

خماصًت لخ٣ضًم الخضمت بك٩ل : اإلاٗىلُت.ؤ وجخًمً احؿا١ ألاصاء والٖا

لت ألاولى . صخُذ  مً الَى

ت الٗاملحن لخ٣ضًم الخضمت: الاؾخجابت.ب بت وحاٍَؼ . وجخمثل في ٚع

ت : ال٨ٟاًت او اإلا٣ضعة ؤو ألاَلُت.ج وحٗني امخال٥ اإلاهاعة اإلاُلىبت واإلاٗٞغ

. الالػمت لخ٣ضًم الخضمت

. جخًمً ؾهىلت الىنى٫ وؾهىلت الاجها٫: بم٩اهُت الىنى٫ بلى الخضمت.ص

. وجخمثل في الخٗامل باللُا٢ت وألاصب والاخترام والخ٣ضًغ: الخٗامل. ٌ

ووٗني ب٢امت ٖملُت اجها٫ ٞٗالت لخضمت الؼبؼن بكتى : الاجها٫.و

. ؤنىاٞهم

                                                           
 64.م.مغح٘ ؾاب٤.بى٦مِل، لٗلى   1

 .23مغح٘ ؾاب٤، م.الخضاص ،ٖىا٠َ ابغاَُم   2
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خماص ٖلى : اإلاىزى٢ُت واإلاهضا٢ُت.ي وجخمثل في ٦ؿب ز٣ت الؼبىن والٖا

. الهض١ وألاماهت والاؾخ٣امت

. الخدغع مً الخُغ ؤو الك٪: ألامان.ػ

ت الؼبىن .ٍ . بض٫ التر٦حز ٖلى خاحت الؼبىن : مٗٞغ

 .1ووٗني بها الجىاهب اإلااصًت للخضمت: اإلالمىؾُت.ّ

: مبادئ ادازة الجىدة الشاملت

اإلاهخم واإلاخدب٘ للبدىر والضعاؾاث وال٨خاباث الٗلمُت واإلاُضاهُت في 

بٌٗ اإلااؾؿاث ؾىاء ٧اهذ بهخاحُت ؤو زضماجُت ٨ًدك٠ ؤن للجىصة  

مباصت ؤؾاؾُت ال ًم٨ً الاؾخٛىاء ٖىاَا في جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت 

: وجخمثل َظٍ اإلاباصت في 

 .التر٦حز ٖلى الٗمالء 

. الخدؿحن اإلاؿخمغ 

مى٘ ألازُاء ٢بل خضوثها  

التر٦حز ٖلى الٗملُاث مثل ما ًخم التر٦حز ٖلى الىخاثج  

. حٗبئت زبراث ال٣ىي الٗاملت باإلاىٓمت 

. الٗمل الجماعي وال٣ُاصة 

 2.الخٛظًت ال٨ٗؿُت 

ً والىاخض  واإلاخدب٘ لخُىع ال٨ٟغ ؤلاصاعي اإلاٗانغ في ال٣غن الٗكٍغ

ت في ؤؾالُب ؤلاصاعة ؾىاء  ٍغ ً ًجض ؤهه زمت ازخالٞاث حَى والٗكٍغ

                                                           
ض،ٖبض هللا  1  .38.م.مغح٘ ؾاب٤.ِٖس ى، ٢اصة.ٖع
ت،: ، ال٣اَغةادازة الجىدة الشاملتٚىُم، ؤخمض مدمض،   2  .53 ،م2009اإلا٨خبت الٗهٍغ
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ت مً  ُما ًلي ًم٨ً يبِ مجمٖى للماؾؿاث ؤلاهخاحُت ؤو الخضماجُت ٞو

 1:الٟغو٢اث بحن ؤلاصاعة الخ٣لُضًت وبصاعة الجىصة الكاملت

بصاعة الجىصة الكاملت ؤلاصاعة الخ٣لُضًت 

الغ٢ابت الظاجُت الغ٢ابت الله٣ُت وجهُض ألازُاء 

٤ الٗمل الٟغي  الٗمل الجماعي وعوح الٍٟغ

التر٦حز ٖلى اإلاىخج والٗملُاث التر٦حز ٖلى اإلاىخج 

ٟحن   ٟحن مكاع٦ت اإلاْى اهضماج اإلاْى

الخدؿحن اإلاؿخمغ الخدؿحن و٢ذ الخاحت 

مغوهت الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث حمىص الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث  

جدلُل البُاهاث وبحغاء اإلا٣اعهاث خٟٔ البُاهاث 

التر٦حز ٖلى عيا الٗمالء التر٦حز ٖلى حني ألاعباح 

الىٓغة بلى اإلاىعصًً ٖلى ؤجهم 

مؿخٛلحن  

مكاع٦ت اإلاىعصًً 

الٗمُل الخاعجي والضازلي الٗمُل الخاعجي 

٤ الخبرة ي٣ُت حٗخمض ٖلى الٟغص  ٤ ٍٞغ الخبرة واؾٗت ًٖ ٍَغ

الٗمل   ًبحن الٟغو٢اث بحن ؤلاصاعة الخ٣لُضًت وبصاعة الجىصة 21الجضو٫ ع٢م 

الكاملت 

: جكىىلىحيا اإلاعلىماث وادازة الجىدة الشاملت 

بن هٓام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث َى بمثابت الىٓام الٗهبي اإلاغ٦ؼي في 

حؿم ؤلاوؿان، خُث ٣ًىم هٓام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث باؾخ٣با٫ 

ىضما جدبنى قغ٦ت ما  ٗالت، ٖو اإلاٗلىماث وجغحمتها بلى ؤٞٗا٫ مهمت ٞو

                                                           
صاع واثل لليكغ :ٖمان مفاهيم وجطبيلاث،:ادازة الجىدة الشاملت  حىصة،مدّٟى ؤخمض، 1

 .27،م2008والخىػَ٘،



35 

 

خباع مخُلباث  بغهامجا إلصاعة الجىصة الكاملت ٞةن ٖليها ؤن جإزظ بٗحن الٖا

. ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث

ت مً  غ هٓام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث البيُت الخدخُت الًغوٍع ٞى ٍو

ت لضٖم بغهامج بصاعة الجىصة  مٗضاث وبغمجُاث وقب٩اث حٗخبر يغوٍع

الكاملت، ٖالوة ٖلى طل٪ ٞةن هٓام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ًم٨ً الكغ٦ت 

مً الغبِ بحن ٖملُاث ومهام الكغ٦ت وبالخالي ًم٨نها مً الؿُُغة بك٩ل 

 .1ٞٗا٫ ٖلى ٖملُت ؤلاهخاج

 

  

                                                           
 :ٖمان .مفاهيم وجطبيلاث:جحليم الدكت في ادازة الجىدةsix-sigma. الىُٗمي،مدمض ٖبض الٗا٫ وآزغون 1

 .30.م.2007بزغاء لليكغ والخىػَ٘،
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 اإلاحاطسة الخامظت

 جىكيد وأدواث الجىدة الشاملت

 

  



37 

 

: جىكيد الجىدة

بن مٟهىم جى٦ُض الجىصة ٌٗالج الٓىاَغ التي ٢ض جاصي بلى خضور 

ألازُاء والُٗىب التي جازغ ٖلى حىصة اإلاىخج ؤو الخضمت وفي َظا الهضص ال 

: بض مً التر٦حز ٖلى الى٣اٍ الثالزت آلاجُت 

خماص ٖلى ألا٩ٞاع الخال٢ت وؤلابضاُٖت والاؾخجابت للمكا٧ل  -  الٖا

. الدؿائ٫ ًٖ حمُ٘ الٓىاَغ اإلاخٗل٣ت بُبُٗت الٗمل- 

 1الالتزام ال٩امل بالجىصة- 

بن َظٍ اإلاباصت تهضٝ بلى زل٤ مىار مالثم الظي ًم٨ً للجىصة ؤن  جيخٗل 

وجؼصَغ ُٞه وجىحض ج٣ىُت زانت جبرػ الالتزام ال٩امل بهظٍ اإلاباصت ؤال وهي 

صاثغة الجىصة، بال ؤهه ًم٨ً ال٣ى٫ بإن َظٍ اإلاباصت مىاؾبت وحُضة في 

. 2الىا٢٘ الىٓغي ول٨ً ٠ُ٦ ًم٨ً اؾخسضامها بك٩ل ٖملي

  3:أدواث الجىدة الشاملت

بما ؤن الجىصة هٓام ج٩املي بحن ٧اٞت ٖىانغ اإلاىٓمت ؤو اإلاكغوٕ 

جُب٣ُة بصعة الجىصة  ؾىاء ٧ان طل٪ اإلاكغوٕ آهُا ؤو مؿخ٣بلُا ٞةن ؤصواث

 :الكاملت جغج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى ٖضة ٖىامل منها 

الظي ًجب ؤن ٌكتر٥ ُٞه حمُ٘ الٟاٖلحن في اإلااؾؿت  :الخسُُِ .1

. مً زال٫ وي٘ م٩ُاهحزماث لخدضًض ٖىانغ الجىصة:يبِ الجىصة .2

مً زال٫ الى٢ىٝ ٖلى الخلل الظي ًخٗل٤ باإلاىخج ؤو :جدؿحن الجىصة .3

. الخضمت

                                                           
ماؾؿت الىعا١ لليكغ :،ٖمانISO وؤلاًصو TQMادازة الجىدة الشاملت،وآزغونالُاجي ،خمُض ٖبض الىبي  1

 .84.،م2003والخىػَ٘،
2 Philippe Détrie, conduire une démarche qualité, paris :édition d’organisation,2003,p296. 

-90014الاججاهاث الحدًثت في ادازة الجىدة واإلاىاصفاث اللياطيت ألاًصو . ٖبض الٗا٫،خؿحن مدمض 3

 (بخهٝغ).57.م.2006.صاع ال٨ٟغ الجامعي :ال٣اَغة. وأهم الخعدًالث التي أدخلذ عليها9000
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م٨ً الخُغ١ بلى بٌٗ ؤصواث وؤؾالُب بصاعة الجىصة الكاملت وجدؿحن  ٍو

: ألاصاء  ٖلى ؾبُل الظ٦غ ال الخهغ ٦ما ًلي

 :مخطط بازيخى

خىا  خُث ( 1923-1824ٖالم في الا٢خهاص)خؿب ما ؤ٦ضٍ الٗالم باٍع

 مً ألاؾباب ٣ِٞ، %20مً اإلاك٨الث في الٗمل هي هدُجت لـ % 80ًغي ؤن 

خُث ٌؿمذ َظا اإلاسُِ بخ٣ضًم ؤَمُت الٗال٢اث بحن مسخل٠ الٓىاَغ 

خىا َى بْهاع ألاؾباب ألا٦ثر 1التي جدهل في اإلااؾؿت ، ومهمت جدلُل باٍع

 .2ج٨غاع ألحل لٟذ هٓغ ؤلاصاعة بليها زم ألاؾباب ألا٢ل ٞاأل٢ل ج٨غاعا

خى في جدضًض ال٣لُل اإلاهم مً مك٨الث الجىصة وحم٘  ٌؿخسضم ق٩ل باٍع

ت ؤؾبابه، ومً بٗض طل٪ التر٦حز ٖلى خلها م٘  اإلاٗلىماث خىلها ومٗٞغ

 .  3جدضًض بحغاءاث الخدؿحن وج٣ُُم الىخاثج

 : مخطط الظبب والىديجت أو مخطط الظمكت

 الٛغى ألاؾاس ي  مً َظا اإلاسُِ َى خهغ ٧اٞت ألاؾباب 

اإلادخملت ألزغ مٗحن وبًجاص الٗال٢ت بحن ألازغ وؤؾبابه،و٢ض ؾمي مسُِ 

٣ت، ى ؤو٫ مً اؾخسضم َظٍ الٍُغ  4بٌك٩اوا البُاوي وؿبت للٗالم الُاباوي َو

٦ما ؾمي بمسُِ ٖٓمت الؿم٨ت ٧ىهه ٌكبه اله٩ُل الٗٓمي للؿم٨ت 

وجىٕى  وحٗضص ٖٓامها باإلقاعة بلى جىٕى وحٗضص ألاؾباب اإلادخملت ألي 

هم ؤؾبابها ، 5مك٩لت مً اإلاكا٧ل الظي ًخهضي َظا اإلاسُِ لخدلُلها ٞو

٦ما ًمثل َظا اإلاسُِ ؤصاة حصخُهُت ألؾباب اإلاك٩لت وبالخالي ؤصاة 

                                                           
1Sylvie, mayeur .  Guide opérationnel de la qualité :faut-iltuer la qualité totale  .paris :maxima,2004.p135. 

 .262،م  حىصة،مدّٟى ؤخمض،مغح٘ ؾاب٤ 2
3 Jacques ségot, Julie Raymond ,Lise Favier. Management de la qualité ét de la performance :construire un cadre de 

référence pour de nouvelles pratiques de management .paris :lexitis éditions,2011.p.107 
 208م.مغح٘ ؾاب٤.هؼاع، ٖبض اإلاجُض البراوي   4

5 Kaoru Ishikawa, trad.J.M.Douchy,La gestion de la Qualité : Outils et applications pratique ,paris : 

dunod,2002.p.170. 
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٤ َغح الدؿائالث الخالُت  ٖالحُت في وي٘ الخلى٫ ألاًٞل لها، ًٖ ٍَغ

 1ومداولت ؤلاحابت ٖنها ماطا؟ متى ؟ ٠ُ٦؟ وإلااطا؟

 :جحليل العملياث

ٌٗخبر مً ؤؾهل وؤبؿِ ألاصواث ؤلاخهاثُت والٟٗالت في بحغاء اإلا٣اعهت 

ت مً الٗما٫ ًاصون وكاٍ مىخض ؤو وكاَاث مخٗضصة،بط  بحن مجمٖى

خم طل٪ مً زال٫ ججؼثت  ٣ًهض بخدلُل الٗملُاث مٗالجت َغ١ الٗمل ،ٍو

الٗملُت مً ٢بل ؤًٖاء خل٣ت الجىصة بلى الخُىاث ألاؾاؾُت اإلا٩ىهت لها 

للخٗٝغ ٖلى ؾبب خضور اإلاك٩لت في ٧ل زُىة وبالخالي مداولت وي٘ 

:  الخلى٫ اإلاىاؾبت لها ومىا٢كتها ،خُث ٌؿاٖض َظا الىٕى مً الخدلُل في 

 .جدضًض ؤًٞل اإلاغاخل لجم٘ البُاهاث 

 حصخُو اإلاك٩لت وجدضًض مؿبباتها الغثِؿُت  

 2.جدضًض ؤًٞل م٩ان لخض٤ٞ ٖملُاث ؤلاهخاج 

:  العصف الرهني

ٌؿخسضم الٗه٠ الظَني لدصخُو الخلى٫ اإلام٨ىت للمكا٧ل 

٣ت تهضٝ بلى البدث 3وجدضًض الٟغم ال٩امىت لخدؿحن الجىصة ى ٍَغ ، َو

خم حصجُ٘ ال٨ٟغ ؤلابضاعي  ًٖ ؤ٩ٞاع حضًضة وجهُٟتها لخل مك٩لت ما ٍو

٤ ٖغى اإلاك٩لت ٖلى اإلاكاع٦حن  ت الؾخيباٍ آلاعاء ًٖ ٍَغ للمجمٖى

ٌ ؤي عؤي، ولىجاح َظٍ الٗملُت ًيبغي  والؿماح لهم بةبضاء آلاعاء صون ٞع

ت مً ؤلاحغاءاث والتي ًم٨ً جلخُهها ٦ما ًلي  4:الخ٣ُض بمجمٖى

. ٖضم اهخ٣اص ألا٩ٞاع وبنضاع ألاخ٩ام- 

                                                           
ب.بًٟان حُمـ وآزغون   1  170.م.مغح٘ ؾاب٤.ؾغوع ٖلى ببغاَُم ؾغوع:حٍٗغ

 .138.م.مغح٘ ؾاب٤ .٢اؾم ،ها٠ً ٖلىان  2
: ٖمان .وأطاليب حدًثت أخسي في ادازة الجىدة الشاملت  six sigma. ال٣ؼاػ،اؾماُٖل ابغاَُم وآزغون 3

 .82م.2009صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت،
4 Louapre, Bertraud. La qualité S’il vous Plait . Paris : Les Edition d’organisation,1993,p50. 
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. الترخُب ب٩ل ألا٩ٞاع ختى الٛامًت منها- 

. ال ٣ًضم الٟغص بال ٨ٞغة واخضة في ٧ل مغة- 

. ٖلى اإلاؿخ٣ص ي ؤال ٣ًىم بإي حٗل٤ُ- 

 "je passe" ٖىضما  ال ج٩ىن للٟغص ؤي ٨ٞغة ٣ًى٫ ؤمغ - 

: جلىيت جاحىكي 

ؤٚلب اإلاكا٧ل التي جخٗل٤ بالجىصة اإلايكىصة في اإلااؾؿت جخٗل٤ 

بخهمُم اإلاىخج ؤو الخضمت وإلاٗالجت َظٍ اإلاكا٧ل جغ٦ؼ ج٣ىُت جاحى٧ي ٖلى 

: زالر مٟاَُم ؤؾاؾُت للجىصة وهي 

٣هض بها جماؾ٪ اإلاىخجاث في الٓغوٝ البُئُت ٚحر : مخاهت الجىصة -  ٍو

. مىاؾبت 

بدُث ؤن حمُ٘ ٖىانغ ٧ل٠ الجىصة الغصثُت : ٖامل ٣ٞضان الجىصة- 

. ؾىٝ ًؼصاص ٧لما ابخٗض اإلاىخج ًٖ ال٨ما٫ والض٢ت إلاا ًدخاحه اإلاؿتهل٪

بط هي ٖباعة ًٖ ٞلؿٟت جدؿحن مؿخمغة مً :الجىصة اإلاىحهت للهضٝ- 

. زال٫ بهخاج مىخج مُاب٤ للمىانٟاث وألاَضاٝ
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 اإلاحاطسة الظادطت

 ألابعاد الخىظيميت اإلاخعللت بخطبيم مدخل الجىدة الشاملت
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: ألابعاد الخىظيميت اإلاخعللت بخطبيم مدخل الجىدة الشاملت

ًخُلب مضزل بصاعة الجىصة الكاملت ٖضة مخُلباث ؤؾاؾُت مً 

: ؤَمها 

ت ٢اصعة ٖلى زل٤ البِئت اإلاالثمت لخىمُت وجغؾُش ز٣اٞت  .1 ٢ُاصاث بصاٍع

 .الجىصة الكاملت 

جىاٞغ البيُت ألاؾاؾُت الخىُٓمُت، ٦خىاٞغ الهُا٧ل الخىُٓمُت اإلاالثمت  .2

اء باإلاؿاولُت ًٖ  لحن للٞى التي ًم٨ً مً زاللها ج٩ل٠ُ ؤٞغاص مَا

لها بلى زُِ ٖمل مً زال٫ ٞغ١  الجىصة ووي٘ ألاَضاٝ وجدٍى

 .الٗمل

مً ؤَم البٗاص الخىُٓمُت اإلاغجبُت بمضزل الجىصة الكاملت ؤًًا  .3

والتي جغجبِ بالبٗض الؿب٤ َى يغوعة جدضًض الازخهاناث 

ت اإلاسخلٟت باله٩ُل الخىُٓمي  .1الخىُٓمُت للىخضاث ؤلاصاٍع

في بَاع مضزل بصاعة الجىصة الكاملت  ًهبذ مً الًغوعي الاهخ٣ا٫ 

مً الخىُٓم الهغمي الخ٣لُضي الظي ًضاع مً زال٫ الٗمل الٟغصي بلى 

اث  جىُٓم مٟلُذ ًضاع مً زال٫ الٗمل الجماعي وجخ٣لو ُٞه اإلاؿخٍى

ت، وجهى٘ ال٣غاعاث بال٣غب مً مىا٢٘ ألاخضار  مً زال٫  ت اإلاغ٦ٍؼ ؤلاصاٍع

ت ألاصوى في اله٩ُل الخىُٓمي،  اث ؤلاصاٍع ه٣ل ؾلُاث  خ٣ُ٣ُت للمؿخٍى

: 2بمٗنى آزغ الخم٨حن الخ٣ُ٣ي للٗاملحن ٦ما َى مىضح في الك٩ل الخالي

 

 

 

 
                                                           

1 Sylvie, Mayeur.Guid opérationnel de la qualité :Faut-il tuer la qualité Totale. paris : maxima,2004.p172. 
الضاع الجامُٗت، :ال٣اَغة.مدخل ادازي مخكامل:ادازة الجىدة مً اإلاىظىز ؤلادازي . مدمض،ببغاَُم مدمض 2

. 131-130نو .2008
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ىض اؾخسضام َظٍ ألاصاة البض مً اجبإ الخُىاث  زال٫ ٞترة ػمىُت،ٖو

: الخالُت

. جدضًض ؤهىإ ألاخضار اإلام٨ىت للخالت مىي٘ البدث- 

. جدضًض وخضة ال٣ُاؽ ل٩ل مكاَضة- 

. جدضًض جى٢ُخاث اإلاكاَضة- 

 1.جهمُم ق٩ل الاؾخماعة 

: ادازة الجىدة الشاملت في اإلائطظاث الخدماجيت

: مفهىم الخدمت

دخاج بلى  ٣ًىم ٧ل ٞغص في اإلاجخم٘ بالٗضًض مً اليكاَاث الُىمُت ٍو

ٖضة ؤقُاء إلهجاػ جل٪ اليكاَاث ٣ٞض ٣ًىم بم٩اإلات َاجُٟت، ؤو ؤن ًغؾل 

بغ٢ُت، ؤو ٌؿخإحغ ؾُاعة لٟترة وححزة ؤو ؤن ٣ًىم بمغاحٗت مؿدكٟى ؤو 

بلى ٚحر طل٪ مً اليكاَاث بال  (م٨خبت ؤو مغ٦ؼ جىز٤ُ مثال)ماؾؿت وزاث٣ُت 

ؤهه في ٧ل ٖملُت مً َظٍ الٗملُاث ال ًىحض َىا٥ ش يء ه٣ىم بٗغيه 

بٛغى الخىنل بلى ٖملُت الكغاء اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا، وبٗباعة ؤزغي ًم٨ً 

ذ مىخىحا ٚحر  ال٣ى٫ ؤه٪ ٢مذ بكغاء ش يء ٚحر ملمىؽ ؤو باألخغي اقتًر

ٞالخضماث هي مىخجاث ٚحر ملمىؾت تهضٝ ؤؾاؾا بلى بقبإ " ملمىؽ، 

حٗخبر : الخضماث" ، ؤو هي2"خاحاث وعٚباث اإلاؿتهل٪ وجد٤٣ له اإلاىٟٗت

ت ول٨ً ٚحر مدؿىؾت وجمثل الهضٝ الغثِس ي لخٗامل ما  وكاَاث مٗٞغ

 3"ٚغيه جد٤ُ٣ عيا الؼباثً

مما الق٪ ُٞه ؤن الجىصة الكاملت ْهغث في مسخل٠ اإلااؾؿاث 

الهىاُٖت طاث َاب٘ نىاعي بهخاجي ا٢خهاصي مدٌ، بال ؤن الؿاا٫ الظي 

                                                           
ض،ٖبض هللا الُاجي  1  .274م.مغح٘ ؾاب٤.ِٖس ى ،٢ضاصة.ٖع
. 35،م2006صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘،:، ٖمان،حظىيم الخدماث وجطبيلاجه ػ٧ي،  زلُل اإلاؿاٖض 2

ؼ، ؤبى هبٗت  3 الىعا١ لليكغ :، ٖمانمىهج جطبيلي:،دزاطاث في حظىيم الخدماث اإلاخخصصت  ٖبض الٍٗؼ

. 28،م2005والخىػَ٘ ، 
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ًُغح هٟؿه َى ٠ُ٦ ًم٨ً الاؾخٟاصة مً الجىصة الكاملت في اإلااؾؿاث 

. الخضماجُت اهُال٢ا مً ما ٦خبه اإلا٨ٟغون في َظا اإلاجا٫

بن  ما ٌؿخٟاص مً جُب٤ُ َظا اإلاٟهىم ٖلى اإلااؾؿاث ؤلاهخاحُت َى 

ا بل ًب٣ى ٖلى اإلاؿخىي ؤلاحغاجي، بِىما ٣ًغ  ٍغ ؤن ألامغ ال ٌٗض ازخالٞا حَى

بثباث ألاؾـ وال٣ىاٖض الخانت بةصاعة الجىصة الكاملت الظي ًغ٦ؼ ٖلى 

ى مً ًخل٣ى جل٪  حن مً اإلاؿخُٟضًً، اإلاؿخُٟض الخاعجي َو وحىص هٖى

ى مً ٣ًىم بخإصًت جل٪ الخضمت وفي  الخضمت ؤو اإلاىخج واإلاؿخُٟض الضازلي َو

اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت ًخطح حلُا طل٪ خُث ؤن اإلاؿخُٟض مً زضماث 

اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت َم الغواص الظًً ٌٗخبرون بمثابت عؤؽ ما٫ خ٣ُ٣ي 

للماؾؿت الىزاث٣ُت ًجب الخٟاّ ٖلُه مً زال٫ بمضاصٍ بإخؿً 

الخضماث، وؤزهاجي اإلاٗلىماث ؤو اإلا٨خبي ؤو الىزاث٣ي، ؾمه ما قئذ َى 

آلازغ ًبدث صاثما ًٖ الؿبل والىؾاثل ال٨ُٟلت مً ؤحل يمان ؤخؿً 

. زضمت لغواصٍ

جدباًً اإلاغاخل التي ويٗها الباخثىن لخد٤ُ٣ الجىصة الكاملت، ٞالبٌٗ 

ًغي ؤن جُب٤ُ الجىصة الكاملت في ٢ُإ الخضماث ًمغ مً زال٫ اإلاغاخل 

 1:آلاجُت

 .الخٗٝغ ٖلى ٖىانغ الجىصة في اإلاىٓمت .1

ت جى٢ٗاث اإلاؿخُٟض .2  مٗٞغ

 بًجاص هٓام حضًض لخ٣ضًم الخضماث .3

 جث٠ُ٣ اإلاؿخُٟض وبًجاص هٓام مؿاهض حُض .4

 جىٞحر الخٛظًت الغاحٗت ًٖ ؾحر بغهامج الخُب٤ُ .5

                                                           
،ٖمان ادازة الجىدة الشاملت في اإلاكخباث ومساكص اإلاعلىماث الجامعيت  مدمض، ٖىى الترجىعي وآزغون، 1

. 251، م2009صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘، :
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ىا٥ مً ًغي ؤن جُب٤ُ الجىصة الكاملت في ٢ُإ الخضماث ًمغ بؿخت  َو

: 1مغاخل

 جىيُذ مضي الخاحت للخدؿحن  .1

 جدضًض البيُت ألاؾاؾُت  .2

٘ الخدؿحن .3  جدضًض مكاَع

ً ٞغ١ الٗمل .4  ج٩ٍى

 جؼوٍض ٞغ١ الٗمل باإلاهاصع وجإَُلها بالخضٍعب .5

 .بًجاص هٓم للخد٨م والغ٢ابت .6

: خصائص الخدمت.2.2.2

: ٦ما ٢ؿمها الٗضًض مً الباخثحن ٞةجها جخٟٕغ بلى ؤعبٗت ؤهماٍ جخمثل في 

خُث ال ًم٨ً ٞهل الخضم ًٖ الجهت اإلاىعصة : الخضمت ال ًم٨ً ٞهلها.1

. لها،٦ما ؤهه له٣ُت بالؼبؼن الخانل ٖلى جل٪ الخضمت

بط ال ًم٨ً عئٍتها ؤو إلاؿها خُث ال ًخم٨ً الؼبىن مً ج٣ُُم : ٚحر ملمىؾت.2

. الخضمت ٢بل اؾتهال٦ها

خُث ًسخل٠ ؤصاء ٧ل مً مىعص الخضمت ؤو الؼبىن في ٧ل : ٚحر مخجاوؿت.3

. مغة ج٣ضم ُٞه هٟـ الخضمت

ٖضم اؾتهال٥ الخضمت ًجٗلها جسخٟي، وبازخٟائها : الٟىاثُت ؤو الاؾتهال٥.4

. 2ًسخٟي مٗها ٞغنت حُٗٓم الغبذ

  

                                                           
 ،زالناث الخدماث جخطيط حىدة اإلاىخىج و:دليل حىزان الى جصميم الجىدة . حىعان حىػ٠ٍ  1

. 3،م1993 ،6،الٗضص 
. 84.م.مغح٘ ؾاب٤ .ؾلمان ،ػاًض  2
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: الجىدة في اإلاىظمت الخدميت 

ت العوؽ  ًسخل٠ مٟهىم الخضمت ًٖ مٟهىم بصعا٥ الخضمت،ٞمىؾٖى

هدُجت ٧ل وكاٍ بوؿاوي  مىحهت إلقبإ " ال٨بحر حٗٝغ الخضمت ٖلى ؤجها 

، ل٨ً مٟهىم الخضمت 1"خاحُت ما ل٨ً ال ًخمثل َظا إلقبإ في ش يء ماصي

مً خُث ؤجها ٖىضما ج٣ضم للؼبىن ج٩ىن ٢ض مغث بمغاخل التي حكمل 

الخإمل والخى٢٘ والاؾخ٣با٫ الخضمت، في خحن ؤن بصعا٥ الؼباثً لجىصة 

الخضمت ًمغ بمغاخل ٖضًضة، هي الخإمل والخى٢٘ وبصعا٥ الؼبىن لجىصة 

الخضمت ٦ما ًخم اؾخ٣بالها، و٢ض ًسخل٠ بصعا٥ الؼباثً لجىصة الخضمت مً 

ػبىن بلى آزغ، ؤو ؤن ال ًضع٥ الؼبىن الجىصة الخ٣ُ٣ُت للخضمت اإلا٣ضمت 

إحي بصعا٥ الؼبىن ال٨لي ل٣ُمت  وبالخالي ٖضم الاؾخٟاصة مً جل٪ الخضمت، ٍو

ً ؤؾاؾُحن ،َما : الخضمت مً مهضٍع

بصعا٥ الؼبىن ل٣ُمت الخضمت والىاحمت ًٖ ؤؾلىب ج٣ضًم الخضمت  

 هٟؿها

 2.بصعا٥ الؼبىن ل٣ُمت الخضمت الىاحمت ًٖ حىصة ؤصاء الخضمت 

: معاًير الخدمت اإلاعلىماجيت 

اَخمذ الضاعؾاث الخانت بخُب٤ُ الجىصة في مجا٫ الخضمت بٌٛ 

الىٓغ ًٖ هٕى الخضمت، بضعاؾت اإلاٗاًحر الخانت ب٣ُاؽ الجىصة الكاملت في 

: مجا٫ الخضمت، و٢ض خضصث َظٍ الضعاؾاث مٗاًحر ؤؾاؾُت ؤبغػَا

 .اإلاهاعاث والاختراٝ ل٣ُاؽ اإلاهاعاث الٟىُت لضي الٗاملحن 

الاججاَاث والؿلى٥ ل٣ُاؽ ؾلى٥ الٗاملحن، وجىحههم هدى ج٣ضًم  

 .الخضمت اإلاٗلىماجُت

                                                           
1 Francois Caby,Claude Jambart,La qualité dans  les services fondements ,témoignages, outils, paris :Economica, 

2002.p35. 
. 289،م2010صاع اإلاؿحرة،:ٖمانجطبيلاث في ادازة الجىدة الشاملت،الٗلي، ٖبض الؿخاع مدمض،   2
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 .ؾهىلت اإلاىا٫ واإلاغوهت، ل٣ُاؽ صعحت اإلاغوهت في ج٣ضًم لخضمت 

اء   خماص في الٞى خماصًت والث٣ت، ل٣ُاؽ صعحت بم٩اهُت الٖا الٖا

ىصَم  .بٖى

جصخُذ ألاقُاء الخاَئت،  ل٣ُاؽ ٢ضعة الٗاملحن ٖلى مٗالجت  

 .ألاػماث

الؿمٗت وألاماهت،  ل٣ُاؽ ز٣ت الٗمالء اإلاؿخُٟضًً في ؤصاء الٗاملحن  
1 .

بضؤث قغ٧اث الخضماث في بضاًت الدؿُٗىاث جضع٥ ؤن بةم٩اجها ؤن 

حؿخُٟض مً بصاعة الجىصة و٢ض ق٩ل َظا الخىحه ؤَمُت ٦بري هٓغا ألن 

٠ُ بك٩ل ٖام في ؤهداء الٗالم بإؾٍغ في مجا٫ الخضماث ؤ٦ثر مىه  الخْى

في مجا٫ ؤلاهخاج، مما ٌؿخىحب ٖلى اإلاىٓماث الخضماجُت ؤن حٗخمض ٖلى 

الخدضر م٘ اإلاؿتهل٪ بك٩ل مباقغ مً ؤحل ٢ُاؽ زهاثو الجىصة التي 

حٗٝغ ٖلى ؤجها، مضي جُاب٤ ما ج٣ضمه الخضمت للمؿتهل٪ في ْل جى٢ٗاجه 

 . 2مما ًٟترى ؤن ًدهل ٖلُه منها

خىحب ٖلى ؤي ماؾؿت ؤزىاء مؼاولت اليكاٍ مً ؤحل بهخاج مىخىج  ٍو

ؤن جً٘ بؾتراجُجُت آزظة في الخؿبان الخهاثو والىؾاثل  ؤوزضمت

. 3والُغ١ إلاغا٣ٞت صوعة خُاة ؤهجاػ قب٨ت مٗلىماجُت

: ؤلاطاز العام إلافهىم الجىدة في علم اإلاكخباث واإلاعلىماث

                                                           
اى.الجىدة الشاملت في ادازة اإلاعلىماث.  ؤبى خمُض،َضي بيذ نالح 1 ؤلاصاعة الٗامت للُباٖت :الٍغ

 .43م.2007واليكغ،
ملدمت في ادازة الجىدة الشاملت لإلهخاج :دازة الجىدة اإلاعاصسة الىُٗمي،مدمض ٖبض الٗا٫ وآزغون،ب 2

 .67-66،م2008صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘،:،ٖمانوالعملياث والخدماث
3 Alphonse Carlier ,manuel qualité pour les système d’information ,paris, lavoisier,2009.p.197. 
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ًسخل٠ مٟهىم الجىصة الكاملت في جسهو اإلا٨خباث واإلاٗلىماث 

ًٖ مٟهىمه في باقي الخسههاث ألازغي اإلاسخلٟت، وبالخالي ٞالجىصة 

: 1الكاملت حٗني مً حهت هٓغ اإلا٨خبُحن ما ًلي 

غ .1 ٣ت جدضًض ٦ُُٟت بصزا٫ الخٍُى ٍغ ؤؾلىب ج٨ٟحر ومىهج ٖمل، َو

والخدؿحن اإلاؿخمغ ٖلى مؿاع ألاصاء الٗام صازل اإلا٨خباث ومغا٦ؼ 

. اإلاٗلىماث

غ والخدؿحن لخد٤ُ٣ ؤٖلى حىصة . 2 جىحُه للؿلى٥ والتزام بالخُٛحر والخٍُى

. وؤًٞل وي٘ جىاٞس ي للم٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث

ت الؿاثضة . 3 بؾتراجُجُت تهخم بخُٛحر بٌٗ ؤلاحغاءاث والؿلى٦ُاث ؤلاصاٍع

باإلا٨خباث لخدل مدلها ز٣اٞاث وؾلى٦ُاث الجىصة، التي جبرػ مالمذ 

تها اإلاؿخ٣بلُت وجىحهاتها و٢ُمها الصخهُت  شخهُت اإلا٨خبت وعٍئ

. والخىُٓمُت

غ . 4 لِؿذ َضٞا مدضصا بل بجها َضٝ مخٛحر ٌؿعى بلى الخدؿحن والخٍُى

اإلاؿخمغ، وجا٦ض ٖلى التزام الجمُ٘ بمباصت الجىصة،٦ما جا٦ض ٖلى ؤَمُت 

اهضماج َظٍ الٟلؿٟت م٘ بيُت اإلا٨خبت ، وهي ال حٗني الجىصة الخامت ول٨نها 

حٗني جد٤ُ٣ ؤٖلى حىصة مم٨ىت وبًجاص بِئت ٖمل ٌؿعى ٞيها الجمُ٘ بلى 

. جدؿحن الجىصة

: مفهىم الجىدة الشاملت في ادازة اإلاعلىماث

ت ألاؾـ  هي الالتزام بمىهج بصاعي وجىُٓمي قامل، مبني ٖلى مجمٖى

ت واإلااصًت والخ٣ىُت اإلاخاخت،  الغثِؿُت التي جغ٦ؼ َا٢اث اإلاىاعص البكٍغ

لخد٤ُ٣ الجىصة الكاملت في الخضمت اإلاٗلىماجُت، بهضٝ جلبُت اخخُاحاث 

                                                           
. 238م.2008مغح٘ ؾاب٤ ،.  مدمض،ٖىى الترجىعي 1
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الٗمالء في اإلاٗلىماث اإلاُلىبت بجىصة مغجٟٗت م٘ الٗمل ٖلى الخدؿحن 

 1.اإلاؿتر

 ًم٨ً حٍٗغ٠ بصاعة الجىصة الكاملت في مجا٫ اإلا٨خباث ٦ما

 الباخث ؤو للمؿخُٟض اإلاٗلىمت ؤو الخضمت الض٢ت في ج٣ضًم" واإلاٗلىماث بإجها 

  مالثمت ج٩ىن  بدُث
ً
ها وُمُاب٣ت في الؾخٟؿاعاجه جماما  بدثه، إلاجا٫ مىيٖى

 2"والٟاثضة بالغيا مٗها ٌكٗغ

  :فىائد جطبيم ادازة الجىدة الشاملت في اإلاكخباث

ـ في م٣الت لها بٗىىان  ٞىاثض بصاعة الجىصة "بُيذ الباخثت آالن الَو

ؤن ألاصاء والغبدُت ؾ٩ُىهان الهضٝ ألاؾاس ي " للم٨خبت وزضماث اإلاٗلىماث

مالثه  في الدؿُٗىاث إلصاعة الجىصة الكاملت ،٣ٗ٦ض بحن مىعص الخضمت ٖو

م٨ً  حما٫ ٞىاثض ‘اإلاؿخُٟضًً، اٖخماصا ٖلى مٗاًحر جلتزم بها الخضمت، ٍو

: 3جُب٤ُ بصاعة الجىصة في اإلا٨خباث بما ًلي 

. جىٞحر ألاصاة  ل٣ُاؽ ألاصاء في مجا٫ زضماث اإلاٗلىماث.ؤ

. الخإ٦ض ٖلى حىصة الخضمت.ب

٤ والٗال٢اث الٗامت.ج . جىٞحر اإلاؼاًا في مجا٫ الدؿٍى

. ج٣ضًم الخضماث للٗمالء واإلاؿخُٟضًً. ص

٘ ٦ٟاءة ؤصائها.ٌ . جدؿحن الىىاحي الخىُٓمُت في ؤلاصاعة بلى حاهب ٞع

ت للٗاملحن.و .  جدؿحن الغوح اإلاٗىٍى

: أهداف ادازة الجىدة الشاملت في اإلاكخباث الجامعيت

                                                           
 .19م.مغح٘ ؾاب٤.  ؤبى خمُض،َضي بيذ نالح 1
حامعت :جطبيم معاًير ادازة الجىدة الشاملت باإلاكخباث الجامعيت  مدمض ُٞهل، ٖؼ الضًً خؿحن، 2

 .148،م2010،ؤ٦خىبغ 7،ٕالخسطىم همىذحا في مجلت اعلم 
ادازة الجىدة الشاملت في امئطظاث الخعليم العالي واإلاكخباث ومساكص . مدمض،ٖىى الترجىعي 3

. 207م.2006صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘،:ٖمان. اإلاعلىماث
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ًغججى مً جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت في اإلا٨خباث الجامُٗت 

: جد٤ُ٣ ألاَضاٝ آلاجُت 

الخسُُِ الاؾتراجُجي وبىاء ال٣ضعاث اإلااؾؿُت للم٨خباث ومغا٦ؼ .1

.  اإلاٗلىماث

. جدضًض عئٍت وعؾالت للم٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث.2

حر بصاعة مالُت حُضة مغجبُت اعجباَا وز٣ُا ب٣ؿم جىمُت اإلا٣خيُاث .3 جٞى

باإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث 

غ في ؤؾلىب ؤلاصاعة وحىصة ألاصاء باإلا٨خباث ومغا٦ؼ .4 خضور حُٛحر وجٍُى

ا مً خُث  اإلاٗلىماث والخ٣لُل مً بحغاءاث الٗمل الغوجُيُت وازخهاَع

. الى٢ذ والخ٩لٟت

. بعياء اإلاؿخُٟضًً مً اإلا٨خباث وجلبُت اخخُاحاتهم.5

م ألاصاء .6 ت الٗاملت،  وج٣ٍى جدؿحن بِئت الٗمل ، وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

. بك٩ل ٖام في اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث
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 اإلاحاطسة الثامىت

 (1)ادازة الجىدة الشاملت في اإلاكخباث ومساكص اإلاعلىماث
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: مبادئ ادازة الجىدة الشاملت في اإلاكخباث ومساكص اإلاعلىماث

ت إلصزا٫    بن مٟهىم بصاعة الجىصة الكاملت ٣ًط ي بإجها ٖملُت بصاٍع

٤ اإلاٗني بالجىصة ،ٞةن َظٍ  ز٣اٞت الخدؿحن اإلاؿخمغ في اإلاىٓمت ؤو اإلاٞغ

اصة ؤلاهخاحُت اإلاغجبُت بمٗاًحر الجىصة  الخدؿِىاث ؾٝى جخىاػن م٘ ٍػ

م٨ً ججمُ٘ مباصت بصاعة الجىصة الكاملت التي  اإلاُلىب الخىنل بليها ، ٍو

 1:ًجب ألازظ بها إلاغا٤ٞ اإلاٗلىماث ُٞما ًلي

 تراٝ بالخاحت لخدؿحن الخضماث ؤو اإلاىخجاث اإلاٗلىماجُت  .الٖا

  جلبُت اإلاخُلباث بالتر٦حز ٖلى اإلاؿخُٟضًً مً اإلاؿخسضمحن ؤو الٗمالء

 .الخالُحن واإلاخى٢ٗحن 

  غ الٗمل مً ألازُاء واإلاك٨الث، والى٢اًت مً ال٣هىع في جدٍغ

 .ؤلاصاعة 

  اث٠ بمغا٤ٞ جدضًض و٢ُاؽ زمً الجىصة وؤصاء الٗملُاث والْى

 .اإلاٗلىماث

  جُب٤ُ ٖملُاث خل اإلاك٨الث وألاٞٗا٫ الخصخُدُت،وجبني وجُب٤ُ

٤ اإلاٗلىماث  .بصاعة الخُٛحر إلاٞغ

  ٤ اإلاٗلىماث بمىهج بصاعة الخهى٫ ٖلى مؿاهضة والتزام بصاعة مٞغ

 .الجىصة الكاملت

:  مساحل جطبيم ادازة الجىدة الشاملت باإلاكخباث الجامعيت

اعجبِ مٟهىم الجىصة اعجباَا وز٣ُا بالخدؿحن اإلاؿخمغ وألاصاء الجُض 

ؾىاء في اإلااؾؿاث ؤلاهخاحُت ؤو الخضماجُت، وهي في الخ٣ُ٣ت اإلاغج٨ؼاث 

التي اهُل٣ذ منها ٞلؿٟت بصاعة الجىصة ٖىض الُاباهُحن الظًً خ٣٣ىا 

هجاخاث باَغة مً زال٫ طل٪،  ختى ونلىا بهظا اإلاٟهىم بلى ما َى مخٗاٝع 

                                                           
. (بخهٝغ)214م .2006.مغح٘ ؾاب٤ . . مدمض،ٖىى الترجىعي 1
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ٖلُه بةصاعة الجىصة الكاملت، وختى ههل بهظا اإلاٟهىم وجُب٣ُه في 

ت اإلاغاخل  اإلااؾؿاث الخضمُت ٧اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت، ٧ان البض مً مٗٞغ

 .ألاؾاؾُت لظل٪

اهاث  بن ٖملُت بخضار الخُٛحر في ؤي هٓام مٗحن حٗخبر مً الَغ

الهٗبت باليؿبت للمؿاولحن ًٖ الىٓام زهىنا بطا ما حٗل٤ ألامغ بدبني 

ٞلؿٟت حضًضة في الدؿُحر والٗمل، ٦ٟلؿٟت بصاعة الجىصة الكاملت التي 

مل اإلااؾؿت،  جخُلب الخُٛحر الجظعي في مؿخىي حمُ٘ ؤوكُت ٖو

ٞاإلا٨خباث الجامُٗت ٖلى مسخل٠ ؤهىاٖها وؤحجامها ٖىض جبىيها أل٩ٞاع بصاعة 

: الجىصة الكاملت ًخُلب طل٪ اإلاغوع بمغاخل ٖضة واإلاخمثلت ُٞما ًلي 

 1:بىاء زلافت جىظيميت حدًدة للمئطظت الىزائليت

ؤْهغث الٗضًض مً الضعاؾاث في مجا٫ جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت 

بإن الث٣اٞت الخىُٓمُت حٗخبر ؤخض ؤَم الٗىانغ الخاؾمت في هجاح الجىصة 

الكاملت ألجها جلٗب صوعا ٦بحرا في اإلاباصعة وجىحُه ألاخضار صازل اإلاىٓمت 

م٨ً حٍٗغ٠  والخإزحر في ؾلى٥ اإلاىٓمت و٢ضعاتها ٖلى بخضار الخُٛحر، ٍو

ا " الث٣اٞت الخىُٓمُت بإجها البرمجت الجماُٖت لل٣ٗل ؤلاوؿاوي باٖخباَع

ت ما ٦ظل٪ حكمل ال٣ُىؽ  ت مً ال٣ُم التي حٗخى٣ها مجمٖى قاملت إلاجمٖى

الاخخٟالُت في اإلاىاؾباث اإلاسخلٟت خُث ًٓهغ ألابُا٫ في مىا٠٢ مُٗىت 

. 2"باإلياٞت بلى الغمىػ التي حٗبر ًٖ اإلاٗاوي التي ًامً بها الجمُ٘

 ٞٗملُت حُٛحر الٟلؿٟت والث٣اٞت الخىُٓمُت الؿاثضة في اإلا٨خباث 

الجامُٗت  جخُلب حهىصا ٦بحرة مً َٝغ اإلاؿاو٫ ٖنها ل٩ي ٣ًى٘ حمُ٘ 

ؤٞغاص اإلااؾؿت باٖخىا١ ز٣اٞت حضًضة جخىا٤ٞ م٘ ٞلؿٟت بصاعة الجىصة 

                                                           
ىعي،حلُلت، اإلاىهج الٗلمي لخُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت ، .بً ٖؼة ،مدمض ؤمحن 1 : اإلالخلى الىطني حىل َػ

 .5م2010 صٌؿمبر 14-13 ،حامٗت ؾُٗضة ، ادازة الجىدة الشاملت وجىميت أداء اإلائطظت
 166مغح٘ ؾاب٤، م،9001:2000 ادازة الجىدة الشاملت ومخطلباث ألاًصو ،٢اؾم ها٠ً ٖلىان   2
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خُلب طل٪  الكاملت، وجخىا٤ٞ م٘ اإلادُِ الخاعجي والضازلي للماؾؿت، ٍو

٣ها، ٦ما جخُلب ؤًًا ج٣ُُم مضي اؾخٗضاص ؤٞغاص  وي٘ زُت لدؿحر ٞو

اإلااؾؿت لهظا الخُٛحر، وطل٪ خؿب ازخُاع مً ٣ًىص ٖملُت الخدى٫ 

 1:والخُٛحر وجخًمً َظٍ اإلاغخلت ال٣ُام بيكاَحن ؤؾاؾُحن

اجساط ٢غاع جُب٤ُ مىهجُت بصاعة الجىصة الكاملت مً ٢بل ؤلاصاعة الٗلُا - 

والالتزام بةحغاء الخدؿِىاث اإلاؿخمغة، ٞاإلااؾؿت الىزاث٣ُت بطا لم ٨ًً 

َىا٥ ٢غاع حغيء مً ٢بل الؿلُت الٗلُا في اإلااؾؿت ؾىاء ٧اهذ طاث 

اؾخ٣اللُت في ال٣غاع ؤم جسً٘ للماؾؿت ألام مثل اإلا٨خباث الجامُٗت، التي 

ا اإلاالي وؤلاصاعي بلى اإلااؾؿت ألام وهي الجامٗت، ٣ٞغاع  جسً٘ في حؿُحَر

الخُب٤ُ إلاىهجُت بصاعة الجىصة  ًإحي بالضعحت ألاولى مً َٝغ مضًغ الجامٗت 

ى اإلاؿاو٫ ألاو٫ ٖلى اجساط ؤي زُىة في َظا الاججاٍ، ٞةصاعة الجىصة  َو

الكاملت لِؿذ وكاَا مىٟهال ًٖ الٗمل الُىمي ألي ماؾؿت، ٦ما ؤجها ال 

ت ؤو مٗؼولت ًٖ ألاصاء ؤلاصاعي اإلاٗحن بل ؤجها ج٣ضم  جمثل َب٣اث مًَٛى

٣ت  ؾهلت ومبؿُت جغ٦حزا واَخماما مباقغا لئلصاعة الٗلُا وخملها ٖلى  بٍُغ

. 2الخدؿحن اإلاؿتر في ؤصاء الٗملُاث

خماص -  الاؾخٗاهت بمؿدكاع زاعجي مسخو في بصاعة الجىصة الكاملت، ؤو الٖا

٘ قبيهت  خم طل٪ بما باالؾخٗاهت بمكاَع ٖلى الٗاملحن في اإلااؾؿت، ٍو

٤ ؤخض الخبراء في الجىصة الكاملت، ؤو  زايذ هٟـ الخجغبت ًٖ ٍَغ

٤ ٞخذ مجا٫ الخىاع  ماؾؿت وزاث٣ُت ٢امذ بظل٪ مً ٢بل ؤو ًٖ ٍَغ

ٟي اإلااؾؿت مً ؤحل حسجُل ٧ل الى٣اثو  والى٣اف والؿمإ لجمُ٘ مْى

                                                           
ىعي،حلُلت، مغح٘ ؾاب٤ . بً ٖؼة ،مدمض ؤمحن 1 . 7م.َػ
دان،  2 اث حٍى ادازة الجىدة الشاملت في مئطظاث الخعليم العالي  مدمض ٖىى الترجىعي،ؤٚاصًغ ٖٞغ

. 216،م2006صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت،: ،ٖمانواإلاكخباث ومساكص اإلاعلىماث
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ت والؿُاؾاث الضازلُت ل٩ل هٕى مً ؤهىإ  ؤلاحغاءاث الٟىُت، وؤلاصاٍع

. اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت

: جحليل بيئت العمل الداخليت

ا وا٦دكاٝ  وطل٪ مً ؤحل مجاعاث وا٦دكاٝ ه٣ِ ال٣ىة واؾدثماَع

ه٣ِ ال٠ًٗ ومٗالجتها، ٞاإلااؾؿاث الىزاث٣ُت في و٢خىا الخايغ ال جؼا٫ 

٠ صازل  جخسبِ في مكا٧ل ٖضًضة زهىنا وؤن الٗامل الىٟس ي للمْى

ؤي ماؾؿت ٖىهغ مهم، ٞىجض في ؤٚلب اإلااؾؿاث ؤن الهغاٖاث ال٣ًُت 

والخؿاباث الصخهُت حؿُُغ ٖلى مىهج حؿحر اإلااؾؿت وبالخالي ح٨ٗغ حى 

بِئت الٗمل الضازلي بمثل َظٍ اإلاكا٧ل ال ولً ًجٗل اإلااؾؿت جسُى 

ى ما ًدىافى م٘ ٞلؿٟت بصاعة  زُىة بًجابُت لهالح اإلااؾؿت طاتها، َو

. الجىصة الكاملت

:  جحليل البيئت الخازحيت

وطل٪ بٛغى جدلُل البِئت الخىاٞؿُت ومدُِ اإلااؾؿت مً 

ى الص يء الظي  ا وه٣اٍ التهضًض إلاىاحهتها، َو ا٦دكاٝ الٟغم واؾدثماَع

بضؤث اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت في و٢خىا الخالي جدؿه مً زال٫ وحىص ٣ِٞ 

ُٛان الجاهب الغ٢مي ٖلى ؤٖما٫ البدث ال ؾُما  قب٨ت ؤلاهترهذ َو

ٍغ  حر  ما جٞى اإلا٨خباث الجامُٗت التي ؤنبدذ جدـ بإجها ٚحر ٢اصعة ٖلى جٞى

قب٨ت ؤلاهترهذ للبدث الٗلمي، وبالخالي حؿعى بلى ؤن ج٩ىن في مؿخىي 

اإلاىاٞؿت لكب٨ت ؤلاهترهذ مً حهت ، وفي مؿخىي مثُالتها مً اإلااؾؿاث 

. الىزاث٣ُت مً حهت ؤزغي 

:  جخطيط حىدة اإلاىخج

يخهي بةحغاء ال٣ُاؾاث  والظي ًبضؤ مً جدضًض الٗمُل إلاىانٟاجه ٍو

ىا ًخإ٦ض بما ال ًضٕ مجاال للك٪ بإن صوعة الٗمل  الالػمت لغيا الٗمُل،َو

في اإلااؾؿت الىزاث٣ُت واإلاخمثلت في الؿلؿلت الىزاث٣ُت جبضؤ هي ألازغي بما 
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ٌؿمى بخدلُل ؤلاخخُاحاث وجيخهي بخ٣ُُم صوعة الٗمل وبالخالي ٟٞلؿٟت 

بصاعة الجىصة ج٩اص ج٩ىن هٟؿها باليؿبت لهظٍ الخُىة في حؿُحر اإلااؾؿت 

. الىزاث٣ُت
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 اإلاحاطسة الخاطعت

 (2)ادازة الجىدة الشاملت في اإلاكخباث ومساكص اإلاعلىماث
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اع الخىُٓمي اإلاىاؾب لخُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت :  وي٘ ؤلَا

َىا ًخىحب ٖلى مً ًدمل ٖلى ٖاج٣ه ٢غاع الخُب٤ُ الٟٗلي إلصاعة 

: الجىصة الكاملت ؤن ًً٘ في الخؿبان الى٣اٍ آلاجُت 

:  اعادة الىظس في الهيكل الخىظيمي للمئطظت

بط ٌٗخبر اله٩ُل الخىُٓمي اإلادضص للمهام ألاؾاؾُت ل٩ل ٞغص صازل   

اإلااؾؿت بك٩ل ص٤ُ٢ وهجاح ؤي ماؾؿت وزاث٣ُت في ٖملُت الدؿُحر 

ًخى٠٢ ٖلى مضي هجاٖت ٩َُلها الخىُٓمي ٩ٞلما ٧ان اله٩ُل الخىُٓمي 

ى٨ٗـ طل٪ ٖلى مؿخىي ؤصاء الٟغص لٗمله، بدُث  مد٨م ومضعوؽ، بال ٍو

ؤن اله٩ُل الخىُٓمي الظي ًسلىا مً الخضازالث في الهالخُاث واإلاهام َى 

الظي ًًٟي ٖلى اإلااؾؿت َاب٘ ًخماش ى م٘ ٞلؿٟت بصاعة الجىصة 

الكاملت، ألن بصاعة الجىصة هي هٓام لئلصاعة ًخسظ ٌؿخمض ؤنىله مً 

اله٩ُل الخىُٓمي للماؾؿت ومً اإلاؿاولُاث والىاحباث التي حكاع٥ ٞيها 

مخبيُت هٓام (الخىُٟظًت– الىؾُى – الٗلُا )ؤلاصاعة بمسخل٠ صعحاتها 

. 1الجىصة الكاملت

: اعادة جصميم وهىدطت العملياث والىظائف

ت ٖلى الٗملُاث وألاؾالُب    ؤي بصزا٫ حُٛحراث ؤؾاؾُت وحظٍع

ت، وطل٪ مً زال٫   وؤلاحغاءاث بك٩ل ًخالثم م٘ ؤلاؾتراجُجُت اإلاىيٖى

ج٠ُُ٨ الٗمل في اإلااؾؿت الىزاث٣ُت م٘ ؤلاؾتراجُجُت الجضًضة للماؾؿت، 

٤ مغاحٗت ؤؾالُب جإصًت ٧ل الٗملُاث الٟىُت مً جدلُل  ًٖ ٍَغ

 .الاخخُاحاث بلى ٚاًت وكغ اإلاٗلىمت في ٢البها النهاجي وبًهالها بلى مؿخد٣يها

  

                                                           
 90014-9000الاججاهاث الحدًثت في ادازة الجىدة واإلاىاصفاث اللياطيت خؿً ٖبض الٗا٫ مدمض، 1

. 102،م2006صاع ال٨ٟغ الجامعي ،:،ال٣اَغةوأهم الخعدًالث التي أدخلذ عليها
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: جىشيع الظلطاث واإلاظئولياث 

   ٤ بط ؤن هجاح الجىصة ًخى٠٢ ٖلى جىػَ٘ اإلاؿاولُاث ٖلى الٍٟغ

اإلاى٧لت بلُه جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت، ٞالٗمل الجماعي اإلادضص 

ت مً اإلاؿاولُاث ًًٟي بلى جد٤ُ٣ هخاثج حض بًجابُت، ٞمثال  بمجمٖى

اإلااؾؿت الىزاث٣ُت ًجب جدضًض ٖلى مؿخىي ٧ل مهلخت ؤخض ألاٞغاص مً 

ًخىلى بصاعة اإلاهام اإلاخٗل٣ت  جُب٤ُ الىٓام الجضًض اإلاخىا٤ٞ م٘ الجىصة 

. الكاملت 

 1: حشكيل فسق العمل 

خماص اإلاخباص٫  ألحؼاء الخىُٓم    جخمحز ٞلؿٟت الجىصة الكاملت الٖا

٣ت لخيؿ٤ُ الٗمل ٤ ؤحؼاء . اإلاسخلٟت، واؾخسضام الٟغ١ ٦ٍُغ ًدٗل الٍٟغ

الخىُٓم اإلاسخلٟت ٢اصعة ٖلى الٗمل م٘ بًٗها بًٗا في جلبُت اخخُاحاث 

، ووٗني 2الٗمُل التي هاصعا ما ًلبيها الٗاملىن اإلا٣ُضون بخسهو واخض

اث اإلااؾؿت الىزاث٣ُت والظًً لضحهم  بظل٪ حك٨ُل زالًا في حمُ٘ مؿخٍى

. الخبرة واإلاهاعة ال٩اُٞت لًمان هجاح بصاعة الجىصة الكاملت

:  حشكيل الخليت السئيظيت

  التي ج٣ىص مكغوٕ بصاعة الجىصة في اإلااؾؿت الىزاث٣ُت والتي جخ٩ىن 

مً ألاٞغاص الظًً ؤل٣ُذ ٖلى ٖاج٣هم اإلاؿاولُاث ٖلى مؿخىي ٞغ١ الٗمل 

اإلاك٩لت، بطا مً نالخُاتها ج٣ُُم ٖمل ٧ل الٟغ١ وج٣ُُم زُىاث جُب٤ُ 

 3.بصاعة الجىصة بك٩ل ٖام

:  حشد ؤلامكاهياث اإلاادًت والفىيت والبشسيت والخكىىلىحيت

                                                           
1 ٤ُ مغ٦ؼ الخبراث اإلاهىُت :ال٣اَغة.الدليل اإلاخكامل للمفاهيم وألادواث:الجىدة الشاملت .ٖبض الغخمً ،جٞى

. 258م.2008بُم٪ ،–لئلصاعة 
ؤلادازة :الجىدة الشاملت  حُمـ بًُٟان ،حُمـ صًً ،حٍٗغب ؾغوع ٖلي ببغاَُم ؾغوع وآزغون،  2

ش لليكغ ، : ، الٍغاىوالخىظيم وؤلاطتراجيجيت . 366 ،م2009صاع اإلاٍغ
. 137،م2001صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘،:  ،ٖمان9000ادازة الجىدة الشاملت أًصو  بى٦مِل لٗلى ، 3
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  بط ؤن الخسُُِ الىٓغي لخُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت وخضٍ ال 

ت مً الىؾاثل اإلااصًت والٟىُت والخ٨ىىلىحُت  ٨ًٟي بل ًخٗحن جدضًض مجمٖى

ت لظل٪ ٞاإلااؾؿاث الىزاث٣ُت التي لِـ لضحها ٖضص ٧اٝ مً  والبكٍغ

ٟحن لِـ بةم٩اجها ؤن جسُى زُىة هدى ٞلؿٟت بصاعة الجىصة  اإلاْى

واإلااؾؿت التي بم٩اهُاتها مدضوصة ماصًا مً خُث اإلاحزاهُت اإلاسههت 

للخجهحز والدؿُحر هي ألازغي جب٣ى ٖاحؼة ًٖ اإلاط ي ٢ضما هدى الجىصة 

مت لظل٪ غ ؤلاعاصة والٍٗؼ م مً جٞى  . الكاملت مً الٚغ

:  الليام بدوزاث الخدزيب

وهي الٗملُت ألاؾاؾُت في طل٪ بط ؤن ٞا٢ض الص يء ال ٌُُٗه، ٞما لم   

بُت ٖلى اهتهاج ٞلؿٟت بصاعة الجىصة ٞةن الٗملُت  ج٨ً َىا٥ صوعاث جضٍع

ؾخهُضم ببٌٗ اإلاٗى٢اث التي لم جازظ في الخؿبان، ومً قإجها ؤن 

حٗغ٢ل الؿحر الخؿً إلاكغوٕ بصاعة الجىصة الكاملت في اإلااؾؿت 

 .الىزاث٣ُت

:  مسحلت الخىفير

  وطل٪ بخدب٘ ما حاء في الخُت ؤلاؾتراجُجُت لخُب٤ُ الجىصة الكاملت 

في اإلااؾؿت الىزاث٣ُت، صون اإلاؿاؽ ؤو ازتزا٫ ؤي حؼء مً الخُت 

ت  ٤ جٓاٞغ ٧ل الجهىص وؤلام٩اهُاث اإلااصًت والبكٍغ ؤلاؾتراجُجُت ًٖ ٍَغ

ٟحن ٖلى خض الؿىاء صون اؾخثىاء، وؤن ؤي زلل في  للمؿاولحن واإلاْى

جُب٤ُ ؤلاؾتراجُجُت ٖلى مؿخىي ؤي مغخلت ما ؾٝى ٩ًىن له ألازغ الؿلبي 

. ٖلى مسخل٠ اإلاغاخل اإلاخب٣ُت

:  مسحلت مساكبت الخىفير

ت مً الخُىاث "   ًم٨ً حٍٗغ٠ الغ٢ابت ٖلى الجىصة بإجها  مجمٖى

اإلادضصة مؿب٣ا والتي تهضٝ بلى الخإ٦ض مً جد٤ُ٣ ؤلاهخاج ؤو الخضمت، 

ت مً  ومضي مُاب٣تها م٘ اإلاىانٟاث والخهاثو وؤلاؾتراجُجُت اإلاىيٖى
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ت 1"٢بل  ٤ م٣اعهت الىخاثج باألَضاٝ واإلاسُُاث اإلاىيٖى  وطل٪ ًٖ ٍَغ

٤ بصاعة الجىصة باإلااؾؿت الىزاث٣ُت، باؾخسضام الىؾاثل  مً ٢بل ٍٞغ

ُت . وألاؾالُب وألاصواث ال٨مُت وؤلاخهاثُت لًمان ع٢ابت هٖى

  بال ؤهه ًم٨ً ؤن ههُضم في اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت بمضي ٢ضعة ألاٞغاص 

ٖلى اؾخٗما٫ َظٍ ألاؾالُب وألاصواث ال٨مُت ؤلاخهاثُت، بط ؤن ؤٚلب 

ً في الٗلىم ؤلاوؿاهُت بك٩ل ٖام  ٟي اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت لهم ج٩ٍى مْى

ولِؿىا مخسههحن في الٗلىم الخُب٣ُُت، إلحغاء مثل َظٍ ألاؾالُب 

بُت  ٤ بحغاء صوعاث جضٍع ؤلاخهاثُت بال ؤهه ًم٨ً جسُي طل٪ ًٖ ٍَغ

م٨ً ج٣ؿُم َظٍ ألاؾالُب ؤلاخهاثُت وال٨مُت  زهُها لظل٪، ٍو

اإلاؿخسضمت في مغا٢بت جىُٟظ الجىصة بلى ٢ؿمحن ،والتي ؾىٝ هظ٦غ منها 

: ٖلى ؾبُل الظ٦غ ال الخهغ ما ًلي

ُت إلاغا٢بت الجىصة وهي ؤؾالُب ٚحر -  ألاؾالُب وألاصواث والُغ١ الىٖى

بخهاثُت واإلاخمثلت في اإلاغا٢بت الظاجُت وؤصواث حم٘ البُاهاث والٗه٠ 

. الظَني

ألاؾالُب والُغ١ وألاصواث ؤلاخهاثُت إلاغا٢بت جىُٟظ الجىصة واإلاخمثلت في - 

خى  ؤو ؤق٩ا٫ ألازغ ؤو Pareto Diagramالغؾىماث البُاهاث ٦غؾىم باٍع

الؿبب ؤو عؾىماث ٖٓمت الؿم٨ت بلى ٚحر طل٪ وزغاثِ اإلاغا٢بت، وزغاثِ 

الاعجباٍ
 بط ؤن ٧ل َظٍ الُغ١ مهمت للخٗٝغ والى٢ٝى ٖلى ؤما٦ً 2

ال٠ًٗ ؤو الخلل في جىُٟظ اؾتراجُجُت بصاعة الجىصة الكاملت، ومً جم 

غ والخدؿحن اإلاؿخمغ في  الٗمل ٖلى اجساط الخضابحر الالػمت لًمان الخٍُى

                                                           
هظم ادازة الجىدة في اإلاىظماث  ًىؾ٠ حجُم الُاجي، مدمض ٖاص ي الدجُلي، لُث ٖلي الخ٨ُم ،  1

. 103،م2009صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘،:، ٖمانؤلاهخاحيت والخدميت
 68. م2006صاع واثل لليكغ،ٖمان ،: ، ٖمانادازة الجىدة الشاملت مدّٟى ؤخمض حىصة،  2
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بَاع الغقي والىجاح باإلااؾؿت الىزاث٣ُت وجد٤ُ٣ ٞلؿٟت بصاعة الجىصة 

. الكاملت، و٢ض جُغ٢ىا لهظٍ ألاصواث بص يء مً الخٟهُل ؾاب٣ا

ٖلى يىء جىحه ٧ل اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت والغبدُت وؤلاهخاحُت 

مىخى بصاعة الجىصة الكاملت لِـ خبا في جد٤ُ٣ مٟاَُم عهاهت ؤو في اٖخىا١ 

ت طاث بٗض ابؿخمىلىجي انُالحي، بل اٖخى٣ذ طل٪ إلاا  ٞلؿٟت ٖهٍغ

خ٣٣خه مثُالتها ممً جىحهىا في َظا الاججاٍ مً ٢بل مً هخاثج ٖلى قتى 

اث واإلاُاصًً، ٞبىصي ؤن ٩ًىن جدضي اإلااؾؿاث الخضماجُت  اإلاؿخٍى

٧اإلااؾؿاث الث٣اُٞت ؤ٦بر ب٨ثحر مما جد٣٣ه اإلااؾؿاث ؤلاهخاحُت 

والهىاُٖت مً جُب٤ُ ٞلؿٟت بصاعة الجىصة الكاملت، مً زال٫ وكغ الىعي 

بإَمُت ز٣اٞت الجىصة الكاملت في اإلااؾؿت الىزاث٣ُت وجغؾُسه وحٗله ؤخض 

الخ٣الُض اإلاهمت في حؿُحر اإلااؾؿت، بُٗضا ًٖ ٧ل ألا٩ٞاع التي ٧اهذ ؾاثضة 

خباعاث التي ًم٨ً  وجسُي الخالٞاث، ووي٘ مهلخت اإلااؾؿت ٞى١ ٧ل الٖا

ؤن حكٗل ٞخُل الهغاٖاث وتهضص ٦ُان اإلااؾؿت بالؼوا٫، ٞىتهاج مىهج 

غ الٗمل وج٣اؾم ألا٩ٞاع والغئي وجدضًض ألاصواع وجدمل  الدكاع٦ُت في جٍُى

اإلاؿاولُاث واإلاخابٗت الجاصة ٧ل خؿب مى٢ٗه، ٦ما ؤوص ؤن ؤي٘ بٌٗ 

الخىنُاث الجاصة مً ؤحل اإلاط ي ٢ضما هدى ٞلؿٟت الجىصة الكاملت وهي 

: ٧اآلحي 

وي٘ زُِ بؾتراجُجُت ٖلى مؿخىي اإلااؾؿت في يىء ٞلؿٟت بصاعة  

 .الجىصة الكاملت

الاؾدثماع ؤلاًجابي للٗىهغ البكغي في الٗملُت باٖخباٍع ٖىهغ مهم في  

 .جىُٟظَا

يغوعة جىا٤ٞ زُت جُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت م٘ اإلاىاعص اإلاالُت  

حن اإلاخىؾِ وبُٗض اإلاضي  .للماؾؿت الىزاث٣ُت، ٖلى اإلاؿخٍى
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الخٟاّ ٖلى الخل٣اث اإلا٩ىهت لدؿُحر زُت الجىصة الكاملت ٖلى مؿخىي  

 .اإلااؾؿت الىزاث٣ُت

اٖخماص ٞلؿٟت بصاعة الجىصة الكاملت في ق٩ل ججمٗاث بض٫ مً ال٣ُام  

اث مسخلٟت وفي  ٘ ٞغصًت ختى جخم٨ً مً بحغاء ج٣ُُماث في مؿخٍى بمكاَع

 .بِئاث مسخلٟت

  التر٦حز ٖلى ٖملُت ج٣ُُم الىخاثج اإلاخىنل بلها في ٧ل زُىة مً  

 .زُىاث الخُٛحر

٤ الظي ٣ًىص مكغوٕ الجىصة في اإلااؾؿت   وفي الخخام جإ٦ُض الٍٟغ

الىزاث٣ُت ؤن جد٤ُ٣ الجىصة الكاملت لِـ ٖملُت زابخت ومؿخ٣غة، بل 

غ مؿخمغة حؿخىحب مكاع٦ت ٞٗالت  مً حمُ٘ ؤٞغاص  هي ٖملُت جٍُى

 .اإلااؾؿت الىزاث٣ُت

بٗض ما اؾخًٟىا في حٗاٍع٠ ومٟاَُم الجىصة والجىصة الكاملت بك٩ل ٖام 

وفي ٢ُإ الخضماث واإلا٨خباث واإلاٗلىماث  بك٩ل زام البض مً ؤن وٗغج 

ال٢تها بةصاعة  ٖلى مٗاًحرؤلاًؼو وبُٖاء بٌٗ اإلاٟاَُم اإلاخٗل٣ت بها ٖو

. الجىصة الكاملت
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 اإلاحاطسة العاشسة

 معاًير ؤلاًصو واإلاىاصفاث اللياطيت
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: معاًير ؤلاًصو واإلاىاصفاث اللياطيت 

ل٣ض اعجبِ مٟهىم الخ٣ُِـ واإلا٣اًِـ بىحىص الخًاعاث ؤلاوؿاهُت 

حن ال٣ضامى والهِىُحن  ٣ٞض ْهغث ٖىض الُاباهُحن وآلاقىعٍحن واإلاهٍغ

ماع والغؾاثل وألاع٢ام وؤهٓمت ألاوػان واإلا٣اًِـ اإلاؿخسضمت  ٗخبر ًٞ ألٖا َو

ى بك٩ل  مً ٢بل َظٍ الكٗىب ؤمثلت ٖلى الخ٣ُِـ البضاجي اإلاؿخٗمل، َو

ش الخ٣ُِـ، ؤما بطا جدضزىا ًٖ ْهىع اإلاىٓمت  م٣خًب بقاعة بلى جاٍع

ISO (international standardisation organisation )الٗاإلاُت للخ٣ُِـ 

٣ُت مكخ٣ت مً ٧لمتISOٞهظٍ ال٩لمت   التي حٗني الدؿاوي ISOS ٧لمت بٍٚغ

والتي اقخ٣ذ منها الخغوٝ الثالزت الؾم اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخ٣ُِـ التي 

 صولت في 25 بٗض ل٣اء يم 1946ؤوكئذ ؤ٣ٖاب الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ؾىت

ؿغا م٣غا لها،بدُث حٗخبر مىٓمت ٖاإلاُت ٚحر  لىضن واجسضث حى٠ُ بؿَى

تها ممثلحن ًٖ َُئاث اإلاىانٟاث  خ٩ىمُت ٚحر عبدُت جًم في ًٍٖى

ىُت في   1. صولت120واإلا٣اًِـ الَى

ت مً ISOٞاإلًؼو  هي ٖباعة ًٖ هٓام مخ٩امل ًخ٩ىن مً مجمٖى

اإلاٗاًحر واإلا٣اًِـ اإلاخٗل٣ت بيكاَاث اإلااؾؿت والتي ًخم ويٗها مً َٝغ 

اإلاىٓمت الٗاإلاُت للم٣اًِـ لخ٣ىم بضوعَا مىذ قهاصاث لهظٍ اإلااؾؿت في 

غ َظٍ اإلاٗاًحر لضحها البالٜ ٖضصَا   سجال ل٩ي جثبذ مضي 17يىء مضي جٞى

 :ؾالمت و٦ٟاءة هٓام الجىصة لضحها ومً َظٍ السجالث 

سجل الجىصة ،سجل مغاحٗت ال٣ٗىص، سجل مغاحٗت جهمُم 

 2.اإلاىخج، سجل جض٤ُ٢ الجىصة الضازلي،سجل الخضٍعب

                                                           
م  1 ني  .اإلاىاصفاث اللياطيت الدوليت ودوزها في حعصيص أداء اإلائطظت. ػعمان،٦ٍغ مضازلت في اإلالخ٣ى الَى

- 14-13حامٗت مىالي الُاَغ بؿُٗضة ؤًام "بصاعة الجىصة الكاملت وجىمُت ألاصاء في اإلااؾؿت "خى٫ 

. 5م.2010صٌؿمبر 
صاع الث٣اٞت :ٖمان .الاججاهاث الحدًثت في ادازة الجىدة واإلاىاصفاث اللياطيت . الٗا٫،خؿحن مدمض 2

 102.م.1998.لليكغ والخىػَ٘  
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ولىا ؤن هدؿاء٫ في مٗغى الخضًث  ًٖ اإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت 

 وبحن الجىصة الكاملت بدُث مٗلىم ؤن الجىصة الكاملت ISOالضولُت 

لِؿذ حىصة مىخج ؾلعي ؤو زضمي ٣ِٞ، وبهما هي حىصة اإلااؾؿت ؤو 

الكغ٦ت وجدخاج ؾُاؾت الجىصة لخسُُِ وجىُٓم وبصاعة جبضؤ مً مجلـ 

غ١ جدؿحن وبصاعة مكغوٕ الجىصة بضء مً  ٤ الجىصة ٞو ٍغ الجىصة ٞو

اث٠ وهٓم الكغاء واإلاساػن والخهيُ٘ واإلاٗاًغة . 1جىن٠ُ الْى

زم ًإحي بٗض طل٪ ٞدو و٢ُاؽ اإلاىخج وج٣ضًم زضمت ما بٗض البُ٘، 

و٢بل ٧ل طل٪ اجبإ زُىاث الخهمُم واإلاىانٟاث اإلاخٗل٣ت بالخهمُم زم 

جإحي بٗض طل٪ مغخلت مغاحٗت الجىصة؛ ؤال ًدخاج ٧ل طل٪ بالًغوعة وي٘ 

مىانٟاث ٢ُاؾُت مىخضة ًلتزم بها ٧ل مىخج و زضمت في خالت ما بطا ؤعاصث 

. الضزى٫ في هُا١ اإلاىاٞؿت مً زال٫ جىُٓم مٗحن

ولٗل مً البضًهي ؤن مً ؤعاص الخٟاٖل م٘ ٚحٍر وم٘ اإلاجخم٘ اإلادُِ 

به واإلاجخم٘ الضولي ٞما ٖلُه بال ؤن ًخٗامل م٘ اإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت 

الضولُت ختى ًخم٨ً مً الهمىص في وحه اإلاىاٞؿت، ولٗل حكبُه قهاصة 

ؤلاًؼو بكهاصة الخلى مً ألامغاى ؤو قهاصة خؿً الؿحر حؿاٖض ٖلى مغوع 

.  2اإلاىخجاث وجس٠ُٟ الًِٛ ٖليها في ْل اإلاىاٞؿت 

: اإلاىاصفاث اللياطيت

ٌٗنى باإلاىانٟاث جل٪ الخهاثو واإلاحزاث الخانت باإلاىخج لخإصًت 

ٚغى مدضص،وهي بمثابت لٛت جٟاَم ووؾُلت اجها٫ م٘ ٧اٞت الخل٣اث 

ذ اإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت  ٖضة  اإلاخٗاملت م٘ اإلاىخج ؤو مضزالجه و٢ض ٖٞغ

 3:بنضاعاث ومىانٟاث هي

                                                           
1 Daniel, Duret et autre ,Qualité en production de l’iso 9000 à six sigma ,paris :édition d’organisation, 2005. p.66. 

-90014الاججاهاث الحدًثت في ادازة الجىدة واإلاىاصفاث اللياطيت ألاًصو . اٖبض الٗا٫،خؿحن مدمض 2

 (بخهٝغ).97.مغح٘ ؾاب٤ م. وأهم الخعدًالث التي أدخلذ عليها9000
م  3  10.مغح٘ ؾاب٤ م.اإلاىاصفاث اللياطيت الدوليت ودوزها في حعصيص أداء اإلائطظت. ػعمان،٦ٍغ
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.  هٓم بصاعة الجىصة9000ؤلاًؼو .1

.  هٓم بصاعة البِئت 14000ؤلاًؼو .2

.  هٓم بصاعة الصخت والؿالمت 18000ؤلاًؼو .3

ًؼو .4
ٌ
.  هٓم ؾالمت الٛظاء22000ا

 : ISO 9000مفهىم مىاصفاث 

ا  هي مىانٟاث ٖالُت مخ٤ٟ ٖليها إلصاعة هٓم الجىصة جً٘ زَُى

ٍٖغًت جىضح للمهى٘ اإلاُلىب مً هٓام الجىصة اإلاؿتهضٝ ،وهي 

مىانٟاث ٖلمُت ًم٨ً الٗمل بها في حمُ٘ ؤهىإ الكغ٧اث ؾىاء ٧اهذ 

نىاُٖت ؤو زضماجُت وهي لِؿذ مىانٟاث إلاىخج ما بل لىٓام ٖملي حُض 

للكغ٦ت طاتها صون الىٓغ بلى ٖضص الٗمالت خُث جدضص الىٓم والؿُاؾاث 

ل بلى جمص ي بم٩اهُاث الكغ٦ت م٘ مخُلباث الٗمل  1.وؤلاحغاءاث التي جَا

  َظا بك٩ل ٖام ؤما بطا ؤعصها يبِ وج٠ُ٨ مٟاَُم ومهُلخاث 

بصاعة الجىصة الكاملت في مجا٫ اإلا٨خباث ومغا٦ؼ اإلاٗلىماث الجامُٗت ٞةن 

الخضًث ٣ًىصها بلى الخضًث ًٖ جدؿحن الجىصة في اإلا٨خباث الجامُٗت 

ض مً اإلاىاعص للخهى٫ ٖلى اإلاىاص  الظي اعجبِ صاثما وؤبضا باؾتهال٥ اإلاٍؼ

ض مً الٗاملحن وبالخالي الاهخ٣ا٫ بلى َُا٧ل حامُٗت  ؤ٦بر ل٨ً  وحُٗحن اإلاٍؼ

٣ت لم حٗض ناثبت لؿببحن ازىحن  : َظٍ الٍُغ

ؤن الٗاثض الهامص ي للمىاعص التي وؿخسضمها ؾُإحي ٖلُه و٢ذ ًجب ؤن  

 .ًخم جسًُٟه

 .حُٛحر الىا٢٘ ؤلاصاعي للم٨خباث بضعحت ٦بحرة حضا  

                                                           
صاع الخامض :ٖمان.ادازة الجىدة الشاملت في اإلاكخباث ومساكص اإلاعلىماث الجامعيت. مدمض،ٖىى الترجىعي 1

 90م.2008لليكغ والخىػَ٘،
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حن  وفي هُا١ ؤؾلىب بصاعة الجىصة الكاملت الظي ًغ٦ؼ ٖلى وحىص هٖى

مً الٗمالء للمىٓمت ؤو اإلااؾؿت، ٖمُل زاعجي واإلاخمثل في اإلاؿتهل٪ 

٠ هٟؿه اإلاىخج ؤو  مُل صازلي واإلاخمثل في اإلاْى للمىخجحن والخضماث ٖو

اإلا٣ضم لخل٪ الخضمت، وختى ٩ًىن اإلاىخج ؤو الخضمت في مؿخىي جُلٗاث 

ًجب ؤن ًخد٤٣ ؤًًا ال٣بى٫ للٗمُل  (الٗمُل الخاعجي)اإلاؿتهل٨حن لها 

الضازلي ٖما ٣ًضمه مً زضماث ومىخجاث للٗمُل الخاعجي، وبالخالي البض 

غ ز٣اٞت وبِئت اإلاىٓمت مخماقُت م٘ ؤؾلىب بصاعة الجىصة الكاملت  مً جٞى

. وبالخالي الخمحز في مؿخىي الخضمت ؤو اإلاىخىج اإلا٣ضم

ومما َى حضًغ بالظ٦غ في َظا الهضص ؤن قهاصة ؤلاًؼو جمىذ 

للمىٓماث وال ًجىػ مىدها لؤلٞغاص ،٦ما ؤنبذ مىذ قهاصة ؤلاًؼو حٗض 

بمثابت خالت حٗا٢ضًت جدُذ للمىٓماث بْهاع التزامها بالجىصة ،٦ما جضٞ٘ 

ٟحن ٞيها بلى الخُٛحر هدى ز٣اٞت الجىصة  1.اإلاْى

بٗض الص يء الظي ؤخضزخه زىعة الاجهاالث التي حٗخمض ٖلى ج٣ىُاث 

ت للخد٨م في الدجم الهاثل مً اإلاٗلىماث الٗلمُت  مخ٣ضمت ومدؿاٖع

والخ٣ىُت اإلاخض٣ٞت بضون خضوص، ٖلى اإلاؿخىي ال٩ىوي مما ؤصي بلى نٗىبت 

اؾدُٗابها مً ٢بل ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي زهىنا وؤن جؼاًضَا في وكاٍ مؿخمغ، 

ت لً ًخإحى بال بامخال٦ه ال٣ُمت الٗالُت ؤمام  ان الخ٣ُ٣ي إلاجخم٘ اإلاٗٞغ والَغ

اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت التي ًخُل٘ للخٗامل مٗها، وؤن مٟخاح َظٍ ال٣ُمت َى 

لى عؤؾها خؿً  ا اإلاخ٩املت واإلاخىاؾ٣ت ٖو ٢ضعجه الخىاٞؿُت ب٩ل ٖىانَغ

الاؾخٟاصة مً اإلاٗلىماث الٗلمُت والخ٣ىُت اإلاخض٣ٞت ٖبر الىؾاثِ الخضًثت، 

بط ناع لؼاما ٖلى ماؾؿاث ومىٓماث الخضماث ومنها اإلا٨خباث الجامُٗت 

                                                           
 .79، مغح٘ ؾاب٤،مادازة الجىدة الشاملت ٚىُم، ؤخمض مدمض،  1
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ٖلى وحه الخهىم بالخىحه هدى بصاعة الجىصة الكاملت ختى حؿخُُ٘ 

 1:مىاحهت الخدضًاث الٗامت اإلاخمثلت في

 اهسٟاى ؤلاهخاحُت 

  اصة الخ٩ال٠ُ  ٍػ

 ه٣و اإلاىاعص اإلاالُت 

 جبني ؤؾالُب ٚحر ٞٗالت لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلايكىصة 

  ًًجضوي مؿخىي عض ى اإلاؿخُٟض 

  ُٟي  والىالء لضي الٗاملحن  جضوي مؿخىي الغض ى الْى

  ىُت وؤلا٢لُمُت  اإلاىاٞؿت الَى

  الخُٛحر في ؾلى٥ اإلاؿخُٟض الظي بضؤ ًىٓغ للجىصة ٦مُٗاع

. ؤؾاس ي الزخُاع اإلاىخج ؤو الخضمت بٌٛ الىٓغ ًٖ مهضٍع

  

                                                           
 (بخهٝغ) 236م.2008.مغح٘ ؾاب٤. مدمض،ٖىى الترجىعي 1
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 مىاصفاث ؤلاًصو ومجاالث جطبيلاتها
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 1:مىاصفاث ؤلاًصو ومجاالث جطبيلاتها

مجاالث جُب٣ُها ٖىىاجها اإلاىانٟت 

لجمُ٘ الهىاٖاث بما بعقاصاث لالزخُاع والاؾخسضام  9000ألاًؼو 

غ البرمجُاث  ٞيها جٍُى

همىطج لخى٦ُض الجىصة في  9001ألاًؼو 

غ وؤلاهخاج  الخهمُم والخٍُى

والخجهحز والخضمت وحكمل 

ٖىهغا 20

الكغ٧اث الهىضؾُت 

ؤلاوكاثُت والخضمُت 

التي جخًمً ٖملُت 

غ  الخهمُم والخٍُى

وؤلاهخاج والخجهحز 

وزضمت ما بٗض البُ٘ 

همىطج لخى٦ُض الجىصة في ؤلاهخاج  9002ألاًؼو 

 ٖىهغا 19والخجهحز وحكمل 

للكغ٧اث طاث ؤلاهخاج 

اإلاخ٨غع الظي ٢ىامها 

ؤلاهخاج والخجهحز وال 

ًضزل الخهمُم في 

ٖملها مثل الهىاٖاث 

ت  ال٨ُماٍو

همىطج لخى٦ُض الجىصة في  9003ؤلاًؼو 

الٟدو والخٟخِل النهاثُحن 

 ٖىهغا 16وحكمل 

جىاؾب الىعف الهٛحرة 

ؤو اإلاىػٖحن لؤلحهؼة التي 

٨ًخٟي بٟدهها النهاجي 

ٖىانغ هٓام الجىصة وبعقاصاث  9004ألاًؼو 

ٖامت 

ل٩ل الهىاٖاث 

والخضماث 

.  ًمثل مىانٟاث ؤلاًؼو ومجاالث جُب٣ُها23الجضو٫ ع٢م 

                                                           
 118 ،م2009صاع اإلاؿحرة، :،ٖمانادازة الجىدة الشاملت ، خمىص، زًحر ٧اْم 1
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 ISO9000 :2000:1خطىاث الحصىل على شهادة ؤلاًصوا

ختى جخم٨ً ؤي مىٓمت مً الخهى٫ ٖلى قهاصة ؤلاًؼو ٞةن َىا٥ 

ا : زالر مغاخل ؤؾاؾُت ًيبغي احخُاَػ

: مسحلت الاطخعداد للدسجيل 

ا لخخالثم لخخالءم م٘  ظٍ اإلاغخلت ًخم ٞيها جدًحر ألاويإ وججهحَز َو

: الكهاصة اإلاُلىبت،خُث جخًمً َظٍ اإلاغخلت الى٣اٍ آلاجُت

 .اَخمام ؤلاصاعة الٗلُا بالخهى٫ ٖلى الكهاصة 

 .حُٗحن مضًغ للجىصة 

٤ ٖمل مهمخه ؤلاقغاٝ والخيؿ٤ُ   .حك٨ُل ٍٞغ

 البضء بىي٘ زُت ٖمل وحضو٫ ػمني  

 .نُاٚت ؾُاؾت الجىصة وؤَضاٞها 

 جىز٤ُ بحغءاث اإلاىٓمت وحٗلُماث الٗمل 

 بٖضاص صلُل الجىصة الظي ٌٗخبر مغحٗا ؤؾاؾُا 

 .بحغءاث الخض٤ُ٢ الضازلي لىٓام الجىصة  

:  وحكمل ٖلى 2:مسحلت حصىل اإلاىظمت على الشهادة 

 .الخٗا٢ض م٘ الكغ٦ت اإلاغزهت التي ؾٝى جمىذ الكهاصة 

 ٢ُام اإلاسجل بمغاحٗت اإلاؿدىضاث 

 .الخٗاون م٘ اإلاسجل وبحغاءاث ٧اٞت الخٗضًالث اإلاُلىبت 

 ٢ُم اإلااؾؿت بٗمل جدلُل الثٛغاث  

٤ الخض٤ُ٢ بةحغاء الخ٣ُُم الغؾمي   .٢ُام ٍٞغ

.  مىذ الكهاصة بىاء ٖلى جىنُاث الٍٟغ٤ 

                                                           

 .69.م. ؾلمان ػاًض،مغح٘ ؾاب٤  1
 .70.م.ؾلمان ػاًض،اإلاغح٘ الؿاب٤   2
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: مسحلت ما بعد الحصىل على الشهادة

هي ؤنٗب مغخلت خُث ًخٗحن ٖلى اإلاىٓمت الخٟاّ ٖلى اإلاؿخىي 

الظي خ٣٣خه ٖىض خهىلها ٖلى الكهاصة، وجٟاصي الك٩اوي الىاججت ًٖ 

اعاث التي ج٣ىم بها  ٤ الٍؼ خإ٦ض طل٪ ًٖ ٍَغ الُٗىب في مىخجاث اإلاىٓمت ٍو

.  1الكغ٦ت اإلااهدت للكهاصة

م٨ً للكغ٦ت الخانلت ٖلى قهاصة ؤلاًؼو خؿب ما َى مبحن في الك٩ل ن  ٍو

:  جداٞٔ ٖلى جُب٤ُ هٓام الجىصة بةجبإ ما ًلي

 اإلاغاحٗت الضوعٍت لئلصاعة  

 بجبإ هٓام الخض٤ُ٢ الضازلي  

 هٓام ؤلاحغاءاث الخصخُدُت 

ب اإلاؿخمغ   2الخضٍع

 

الك٩ل ًىضح ٦ُُٟت اإلاداٞٓت ٖلى جُب٤ُ هٓام الجىصة 

 (167الخضاص ،ٖىا٠َ ابغاَُم،م مهضع الك٩ل)
                                                           

1 Florence Gillet-Goinard et autre, La boite à outils du Responsable qualité, paris :DUNOD,2012. p68. 
. 167مغح٘ ؾاب٤، م.الخضاص ،ٖىا٠َ ابغاَُم  2
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في مٗغى الخضًث ًٖ اإلاىانٟاث ال٣ُاؾُت بك٩ل ٖام و٦ُُٟت 

الخهى٫ ٖلى قهاصة ؤلاًؼو، ٞاإلااؾؿاث الخضماجُت مثل اإلا٨خباث 

الجامُٗت بةم٩اجها ؤن حؿعى لخد٤ُ٣ الجىصة الكاملت ومً زمت بلى 

الخهى٫ ٖلى قهاصة ؤلاًؼو في بَاع حىصة الخضمت اإلا٣ضمت بلى اإلاؿخٗملحن 

دت ال باؽ بها مً اإلاث٣ٟحن  واإلاؿخُٟضًً منها، الؾُما وهي جسضم ٞئت وقٍغ

طو مؿخىي ٖالي بال ؤهه ًالخٔ في اعى الىا٢٘ ؤن َظٍ الث٣اٞت اإلاخٗل٣ت 

ٟحن واإلاؿاولحن في َظٍ  ا ما ٚاثبت لضي ال٨ثحر مً اإلاْى بالجىصة جبضوا هٖى

 .اإلا٨خباث 

:  اإلاىاصفاث اللياطيت في مجال اإلاكخباث واإلاعلىماث 

جمخض ؤوكُت اإلاٗلىماث والخىز٤ُ لدكمل ٧اٞت حىاهب بصاعة 

بما في طل٪ ٞئاث اإلاؿخُٟضًً  (الخؼن واإلاٗالجت والبث)اإلاٗلىماث 

غافي، والىن٠  واخخُاحاتهم وبِئت الٗمل، واإلاهُلخاث والًبِ البُلُٚى

اث واإلا٩اهؼ  غافي، والخدلُل اإلاىيىعي وعئوؽ اإلاىيٖى البِبلٚى

واإلاؿخسلهاث وعمىػ البلضان واللٛاث والٗمالث والغ٢م الضولي واإلاُٗاعي 

للمؿلؿالث وال٨خب، و٢ىاٖض جغجِب اإلاضازل وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث 

والىٓم اإلادىؾبت، وخىؾبت اإلا٩اجب والاجهاالث ًٖ بٗض وؤمً وؾالمت 

ا، ول٣ض ؤولذ اإلاىٓمت الضولُت  حَر غ في الىٓم ٚو الىٓم والبدىر والخٍُى

للخ٣ُِـ اَخماما زانا لٗضص مً الجىاهب اإلاخٗل٣ت بالخىز٤ُ واإلاٗلىماث 

واإلا٨خباث الجامُٗت، و٦ظل٪ ٧ان لٗضص مً َُئاث الخ٣ُِـ ؤلا٢لُمُت 

ىُت اَخمام بهظٍ الجىاهب، ؾٗذ بلى حٗلها هاٞظة ٖلى اإلاؿخىي  والَى

كمل اَخمامها في ال٣ًاًا آلاجُت  ني وؤلا٢لُمي والضولي َو : الَى

. مىانٟاث ؤلاهخاج واليكغ.1 

غ ٢ىاٖض البُاهاث.2  . مىانٟاث ال٨كاٞاث واإلا٩اهؼ وجٍُى

. مىانٟاث الخؼن والهُاٚت للىزاث٤.3 
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. مىانٟاث اإلا٨ىىت واليكغ ؤلال٨ترووي.4 

. مىانٟاث الغمىػ وهٓم التر٢ُم .5 

 1.مىانٟاث ألاحهؼة واإلاٗضاث.6 

  

                                                           
 .438م .2006.مغح٘ ؾاب٤ . .مدمض،ٖىى الترجىعي  1
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:  ادازة الجىدة الشاملت في اإلاكخباث الجامعيت 

ؼ  حٗخبر الجىصة ٢ىة طاث جإزحر في ؤصاء اإلا٨خباث الجامُٗت وفي حٍٗؼ

ا الخىٟس ي وألحل ؤن ج٩ىن الجىصة ٞغنت خ٣ُ٣ُت للىجاح، ًٟترى  مغ٦َؼ

ؤن جضٖم مً ؤلاصاعة اؾتراجُجُا وؤن جلتزم بك٩ل ٞاٖل بخدؿحن الجىصة 

بىنٟها يغوعة بؾتراجُجُت، وؤن جً٘ مٗاًحر الجىصة يمً جسُُُها 

الاؾتراجُجي، وطل٪ بالىٓغ بلى ؤن اإلا٨خباث الجامُٗت في الجؼاثغ جدب٘ مباقغة 

إلصاعة الجامٗت بك٩ل مباقغ، َظا ٌٗنى جد٤ُ٣ الجىصة الكاملت في 

اإلا٨خباث الجامُٗت َى حؼء مً جد٤ُ٣ الجىصة الكاملت في ماؾؿت 

. الخٗلُم الٗالي بك٩ل ٖام

غي البٌٗ ؤن بصاعة الجىصة الكاملت حٗخمض ٖلى ؤؾاؽ الخُُٛت  ٍو

الكاملت لجمُ٘ ألا٢ؿام في اإلاىٓمت، بضء مً اإلاجهؼ ختى جٟانُل 

الٗملُاث الدكُٛلُت في اإلاىٓمت مً زال٫ التر٦حز ٖلى جلبُت خاحاث 

غ٦ؼ َظا الخٍٗغ٠ ٖلى مبضؤ الكمىلُت بىنٟه  وعٚباث ػباثً اإلاىٓمت ، ٍو

لُه ع٦ؼث جدلُالث الجىصة في الؿاب٤  ألاؾاؽ في جد٤ُ٣ عيا اإلاؿخُٟض، ٖو

 1.ٖلى ٞدو اإلاىخج ٣ِٞ، ؤو حىصة الخضمت ٖىض ج٣ضًمها بلى الؼبىن 

لًمان هجاح ويبِ الجىصة وجُب٤ُ البرامج اإلا٣ترخت في بَاع 

: الجىصة ًيبغي 

 .اقترا٥ حمُ٘ الٗاملحن في خل اإلاك٨الث التي جىاحهها اإلا٨خبت

 .جىمُت ز٣اٞت الجىصة لضي حمُ٘ الٗاملحن في اإلا٨خبت

م واإلاخابٗت ب ٖلى حمُ٘ ؤق٩ا٫ الخ٣ٍى  .التر٦حز ٖلى الخٗلُم والخضٍع

 .اؾخسضام الُغ١ ؤلاخهاثُت  والتر٦حز ٖلى جالفي خضوص اإلاك٨الث

م ٖمل اإلا٨خبت بىاؾُت اإلاضًغ وؤًٖاء مجلـ الجىصة  .ج٣ٍى
                                                           

ت : ال٣اَغة .ادازة اإلاكخباث الجامعيت في طىء اججاهاث ؤلادازة اإلاعاصسة.ببغاَُم،الؿُٗض مبرو٥  1 اإلاجمٖى

ب واليكغ،  .126م.2012الٗغبُت للخضٍع
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غ بها : الغ٢ابت ألامامُت ٖلى الجىصة وهي مى٘ صزى٫ اإلاضزالث التي ال جخٞى

 .الكغوٍ اإلاُلىبت 

وهي ع٢ابت زِ ؤلاهخاج للٗملُاث وزانت : الغ٢ابت الخالُت ٖلى الجىصة 

لضي الاهخ٣ا٫ مً ٖملُت ألزغي، وهي َامت ألن ج٩لٟت الخىُٟظ ٚحر الؿلُم 

 .باًَت

وجخم بٗض جهيُ٘ اإلاىخجاث للخإ٦ض مً : الغ٢ابت الخلُٟت ٖلى الجىصة

اؾدُٟاءَا للمىانٟاث، وفي خا٫ جم ا٦دكاٝ ُٖب ؤو زُإ حٗاص ألنالخها 

. 1ؤو الؾدبٗاصَا

و٢ض ع٦ؼها ٖلى َظٍ الٗىانغ الثالر في يبِ الجىصة الكاملت، ألن 

بُٗت الٗمل بها جخىا٤ٞ ٧لُا م٘ مبضؤ الغ٢ابت ال٣بلُت  اإلا٨خباث الجامُٗت َو

اع الٗام لخُب٤ُ  والآلهُت والبٗضًت، ختى جد٤٣ هخاثج مظَلت مً خُث ؤلَا

.  بصاعة الجىصة الكاملت

ؼ بصاعة الجىصة الكاملت في زضماث اإلا٨خباث  ومً مباصت حٍٗؼ

: الجامُٗت 

 . الخٍٗغ٠ باإلا٨خبت مً زال٫ ٦خِب ؤو خ٣ُبت مٗلىماث

 .جؼوٍض اإلاؿخُٟضًً مً اإلا٨خبت بمىاص مىاؾبت ومالثمت

 .حؿهُل الخضماث وبجاختها بِؿغ للمؿخُٟضًً

 الاَخمام بالك٩اوي 

غ بغامج الخضمت اإلامخضة واليكُت   جٍُى

ٟحن واإلاؿخُٟضًً بُت للمْى غ البرامج الخضٍع  جٍُى

 الالتزام بغئٍت الجامٗت وؤَضاٞها 

. 2بخؿاؽ اإلاؿخُٟض بالغض ى والاعجُاح
                                                           

 .40م.مغح٘ ؾاب٤ .  الىُٗمي ،مدمض ٖبض الٗا٫ وآزغون1

 .256م. مدمض، ٖىى الترجىعي وآزغون،مغح٘ ؾاب٤ 2
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: ٞىاثض بصاعة الجىصة الكاملت باليؿبت للم٨خباث الجامُٗت

ا مً اإلااؾؿاث ؤو اإلاىٓماث، ًم٨ً ؤن  اإلا٨خباث الجامُٗت ٦ٛحَر

ت مً الٟىاثض ؤو الٗىاثض بطا ما ٢امذ بخُب٤ُ بصاعة  جد٤٣ مً مجمٖى

ا، ومً ؤَم َظٍ الٟىاثض ما ًلي  : الجىصة الكاملت ب٩ل خظاٞحَر

جدؿحن في الغبدُت وال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت في حلب ؤ٦بر ٖضص مً 

 .الغواص

اصة الٟٗالُت الخىُٓمُت  ٍػ

 ٦ؿب عض ى اإلاجخم٘

ت اإلاغ٦ؼ الخىاٞس ي للمىٓمت   ج٣ٍى

ت اإلاىٓمت .   1اإلاداٞٓت ٖلى خٍُى

  

                                                           
 .151-149م.ببغاَُم،الؿُٗض مبرو٥ 1
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: ادازة اإلاعسفت في اإلاكخباث الجامعيت 

: اإلاعسفت، مفاهيم وحعازيف

ت ؤخض ٖىامل  ؤلاهخاج اإلاٗتٝر به ٦مىعص  وعؤؽ ما٫  حٗخبر اإلاٗٞغ

خ٣ُ٣ي، ًم٨ً ؤن ًغقى باإلااؾؿاث واإلاىٓماث بلى ؤٖلى اإلاحزاث الخىاٞؿُت، 

اهُال٢ا مً ٧ىجها عؤؽ ما٫ ٚحر ملمىؽ وال٣اثم ٖلى ألا٩ٞاع والخبراث 

واإلاماعؾاث  واإلاهاعاث ألاًٞل، و٢ض جىاو٫ الٗلماء واإلا٨ٟغون ٖضة حٗاٍع٠ 

ت ت خؿب ٧ل هٕى مً ؤهىإ اإلاٗٞغ . ومٟاَُم للمٗٞغ

ت الًمىُت ت اإلاسُٟت وجخًمً الٗملُاث   (Tacit)ٞاإلاٗٞغ وهي اإلاٗٞغ

الكاملت، و٢ض ج٩ىن ٦بحرة ؤو نٛحرة وحكحر بلى اإلاهاعاث اإلاىحىصة في ٣ٖل 

ت  ت الٓاٍَغ ً، ؤم اإلاٗٞغ لها لآلزٍغ ولب ٧ل ٞغص، والتي ًهٗب ه٣لها وجدٍى

(Explicit)  جخٗل٤ باإلاٗلىماث الٓاَغة واإلاىحىصة واإلاسؼهت باألعق٠ُ، مثل

ت وباؾخُاٖت الجمُ٘ الىنى٫ بليها ت اإلاًَٛى .  1ال٨خب وألاقَغ

ت ُٞما ًلي  حن مً اإلاٗٞغ :  ًم٨ً جلخُو حٗاٍع٠ َظًً الىٖى

دت وج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ت الهٍغ :  الخٗاٍع٠ ال٣اثمت ٖلى اإلاٗٞغ

ت هي الخبرة التي ًم٨ً جىنُلها وج٣اؾمها، ؤو اإلاٗلىماث في  اإلاٗٞغ

 اليكاٍ 

ت جخ٩ىن مً البُاهاث ؤو اإلاٗلىماث التي جم جىُٓمها ومٗالجتها  اإلاٗٞغ

لى٣ل الٟهم والخبرة والخٗلم واإلاترا٦م والتي جُب٤ في اإلاك٩لت واليكاٍ 

 .الغاًَ

ت هي مٗلىماث مىٓمت ٢ابلت لالؾخسضام في خل مك٩لت  اإلاٗٞغ

 مُٗىت، ؤو هي مٗلىماث مٟهىمت، مدللت، ومُب٣ت

ت الًمىُت في عئوؽ  ألاٞغاص  : الخٗاٍع٠ ال٣اثمت ٖلى اإلاٗٞغ

                                                           
 .81م.2008صاع الهٟاء،:ٖمان.ادازة اإلاعسفت. ٖلُان، عبخي مهُٟى1
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ت الًمىُت التي ًم٨ً  ٟاث جغ٦ؼ ٖلى زهاثو اإلاٗٞغ ظٍ الخٍٗغ َو

 ، ً الدكاع٥ ٞيها وحٗلمها  ول٨ً مً الهٗب الخٗبحر ٖنها ؤو ه٣لها لآلزٍغ

ت بإجها ىن اإلاٗٞغ : خُث ٌٗٞغ

ت هي ما ًب٣ى في عؤؽ الٟغص  اإلاٗٞغ

ج الؿاثل مً الخبرة وال٣ُم واإلاٗلىماث الؿاب٣ت  ت هي اإلاٍؼ اإلاٗٞغ

غ الخبراث واإلاٗلىماث  والغئي الخبحرة التي ج٣ضم بَاع لخ٣ُُم وج٣ٍغ

 1.الجضًضة

: أهميت وخصائص اإلاعسفت

ت طاتها، وبهما  ما٫ لِـ في اإلاٗٞغ ت اإلاىٓماث ألٖا جبرػ ؤَمُت اإلاٗٞغ

ُٞما حك٩له مً بياٞت ٢ُمت لها ؤوال ، وفي الضوع الظي جاصًه في جدى٫ 

م٨ً جلخُو ؤَمُت  ت، ٍو اإلاىٓمت بلى الا٢خهاص الجضًض اإلاٗخمض ٖلى اإلاٗٞغ

ت في الى٣اٍ آلاجُت : اإلاٗٞغ

ُت جدضر الخُٛحر  ل اإلاىٓماث ؤو اإلااؾؿاث بلى مجخمٗاث مٗٞغ جدٍى

 .الجظعي في اإلاىٓمت

ت طاتها ٖلى ؤجها ؾلٗت جهاثُت، ٖبر بُٗها  حؿخُٟض اإلااؾؿت مً اإلاٗٞغ

 .واإلاخاحغة بها، ؤو اؾخسضامها لخٗضًل مىخج مٗحن ؤو ابخ٩اع مىخجاث حضًضة

ت مضًغي اإلاىٓماث بلى ٦ُُٟت بصاعة مىٓماتهم ت ؤلاصاٍع  .جىحه اإلاٗٞغ

ت اإلاهضع ألاؾاس ي لل٣ُمت  ت البكٍغ  حٗض اإلاٗٞغ

خماص ؤق٩ا٫  ت في مغوهت اإلااؾؿاث مً زال٫ صٞٗها اٖل حؿهم اإلاٗٞغ

 .الخيؿ٤ُ والخهمُم واله٩ُلت وج٩ىن ؤ٦ثر مغوهت

 .التر٦حز ٖلى ألا٢ؿام باإلااؾؿاث ألا٦ثر ببضاٖا 

                                                           
الىعا١ لليكغ :ٖمان .ادازة اإلاعسفت اإلافاهيم والاطتراجيجياث والعملياث. هجم،ٖبىص هجم 1

 .26-25م.2005والخىػَ٘،
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جدغ٥ ألاؾاؽ الخ٣ُ٣ي ل٨ُُٟت زل٤ اإلااؾؿت وجُىعَا وهطجها 

 .وبٖاصة حك٨ُلها

ت ؤنبدذ ألاؾاؽ لخل٤ اإلاحزة الخىاٞؿُت وبصامتها  .1اإلاٗٞغ

ت ٞهي مخٗضصة ٧ل خؿب وحهت هٍٓغ ِٞكحر  " ؤما زهاثو اإلاٗٞغ

بلى  (Measuring And Managing Knowledg)في ٦خابهما " َىؾُل وبُل

ت هي : مجمىٖت زهاثو ؤؾاؾُت للمٗٞغ

ت ؤن جىلض  ؤي ؤن بٌٗ الكغ٧اث لضحها زهىنُت :  ًم٨ً للمٗٞغ

ت الجضًضة  .طَىُت مما ًجٗلها ٢اصعة ٖلى جىلُض اإلاٗٞغ

ت ًم٨ً ؤن جمىث ت ٞةجها جمىث ؤًًا، ٞال٣لُل : اإلاٗٞغ ٦ما جىلض اإلاٗٞغ

 .مً اإلاٗاٝع التي جخ٩ىن زال٫ ججاعبىا حسجل في ٦خب وصوعٍاث وؤعقُُٟاث

ت ًم٨ً ؤن جمخل٪ بٟٗل الخٗلُم الٗالي، ٞةن ؤٚلب اإلاٗاٝع : اإلاٗٞغ

اصة زغوة الكغ٧اث ًخم ؤلامؿا٥ بها  .طاث ال٣ُمت مً ؤحل ٍػ

ت مخجظعة في ألاٞغاص  دت : اإلاٗٞغ ت في اإلااؾؿت هي نٍغ لِـ ٧ل اإلاٗٞغ

ت الخىُٓمُت ًدخٟٔ بها في ق٩ل زال١ في  ومىٓىعة ، ٞال٨ثحر مً اإلاٗٞغ

 .عئئؽ ألاٞغاص

ىه  ت ًخم جسٍؼ ض مً اإلاٗٞغ ت ًم٨ً ؤن جسؼن، خُث ؤن اإلاٍؼ اإلاٗٞغ

 زاعحُا 

ت ًم٨ً ؤن جهى٠ ت اإلاخجظعة الًمىُت : ؤن اإلاٗٞغ ٞةلى حاهب اإلاٗٞغ

ت  دت، َىا٥ ؤهماٍ ؤزغي مً الخهيُٟاث للمٗٞغ ت الخاعحُت الهٍغ واإلاٗٞغ

ت الٗملُت ت ألاصلت ومٗٞغ   .٦2ما َى الخا٫ في مٗٞغ

: مفهىم ادازة اإلاعسفت 

                                                           

اث،مدمض ٖىاص 1  .20.م.2008صاع الهٟاء لليكغ والخىػَ٘،:ٖمان.اججاهاث معاصسة في ادازة اإلاعسفت. الٍؼ

2 Thomas housel and A.H.bell. Measuring And Managing Knowledge .Boston: McGraw-will,2001.p17. 
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ت بدباًً اإلاضازل والخسههاث وزلُٟاث  جباًيذ حٗاٍع٠ بصاعة اإلاٗٞغ

م٨ً ؤن هىحؼ البٌٗ  ُت ٍو الباخثحن وال٨خاب في مسخل٠ اإلاجاالث اإلاٗٞغ

: منها ُٞما ًلي 

ت لها مضزالث ومسغحاث وحٗمل في بَاع بِئت زاعحُت  هي ٖملُت بصاٍع

مُٗىت، جازغ ٖليها جٟاٖالث، وجى٣ؿم بلى زُىاث مخٗضصة مخخالُت 

ت واؾخسضامها ، والهضٝ  ً وجىػَ٘ اإلاٗٞغ ومدكاب٨ت مثل زل٤ وحم٘ وجسٍؼ

ت في ؤ٦ٟإ نىعة ، للخهى٫ ٖلى ؤ٦بر ٢ُمت  منها َى مكاع٦ت اإلاٗٞغ

. 1للمىٓمت

ؼ مضزل مخ٩امل لخدضصي  ت هي ٖملُت حٗمل ٖلى حٍٗؼ بصاعة اإلاٗٞغ

واهتزإ مىحىصاث اإلاٗلىماث، إلاكغوٕ ما واؾترحاٖها والدكاع٥ ٞيها 

. 2وج٣ُُمها

ت وال٨ٟاءاث والخبراث اإلاجمٗت  ت هي اؾخسضام اإلاٗٞغ بصاعة اإلاٗٞغ

واإلاخاخت صازلُا وزاعحُا ؤمام اإلاىٓمت ٧لما جُلب ألامغ طل٪، ٞهي جخًمً 

ت واهتزاٖها ، وه٣لها بك٩ل هٓمي باإلياٞت بلى الخٗلم مً ؤحل  جىلُض اإلاٗٞغ

ت وجد٤ُ٣ الٟاثضة للمىٓمت . 3اؾخسضام اإلاٗٞغ

ً وزؼن واؾخٗاصة  ت هي ٖملُت حٗنى با٦دكاٝ وج٩ٍى بصاعة اإلاٗٞغ

 4وجىػَ٘ واؾخسضام اإلاٗلىماث ؾىاء ٧اهذ يمىُت ؤو ٖلىُت

                                                           
 .178م .مغح٘ ؾاب٤.ببغاَُم،الؿُٗض مبرو٥ 1

اث،مدمض ٖىاص  2  .57.م مغح٘ ؾاب٤.الٍؼ

 .137م.مغح٘ ؾاب٤.ٖلُان، عبخي مهُٟى 3

ب :ال٣اَغة.ؤلادازة باإلاعسفت ومىظماث الخعليم . ؤبى الىهغ، مضخذ4 ت الٗغبُت للخضٍع اإلاجمٖى

 .79م.2008واليكغ،
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ت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ  خؿب الض٦خىع هجم ٖبىص، ٞةن بصاعة اإلاٗٞغ

ت هي اإلاىعص ألا٦ثر ؤَمُت في الكغ٧اث الخضًثت، بطا ٞهي ال ج٨خٟي بما  اإلاٗٞغ

ت الجضًضة .  1لضحها مً عنُضَا اإلاٗغفي، بل حؿعى بلى بٚىاثه بةوكاء اإلاٗٞغ

اهُال٢ا مً َظٍ الخٗاٍع٠ اإلاسخلٟت ًم٨ً ؤن وؿخيخج ؤن اإلا٨خباث 

ا مً اإلااؾؿاث والكغ٧اث، ًم٨ً ؤن حؿخُٟض بك٩ل ٦بحر  الجامُٗت ٦ٛحَر

ت مً زال٫ اإلاهام اإلاى٧لت بليها واإلابيُت ٖلى حم٘ اإلاٗلىماث  مً بصاعة اإلاٗٞغ

ا وويٗها جدذ  ت في ٖضة ؤق٩ا٫، وال٣ُام بمٗالجتها وحمٗها ووكَغ واإلاٗٞغ

. جهٝغ مؿخٗمليها

ت الًمىُت  دت واإلاٗلىت، ؤما ما حٗل٤ باإلاٗٞغ َظا مً الىاخُت الهٍغ

واإلاخٗل٣ت باألٞغاص ُٞم٨ً ٦ظل٪ اؾخسضام مسخل٠ الخ٣ىُاث واإلاهاعاث التي 

ت الًمىُت والاؾخٟاصة منها في مسخل٠  ل اإلاٗٞغ حؿخسضم في ه٣ل وجدٍى

ُما ًلي ًم٨ً ج٣ضًم وحهاث هٓغ ًم٨ً ؤن  مغاخل ج٣ضًم الخضماث، ٞو

. ج٩ىن حضًت باؾخسضام َظا الىٕى مً ؤلاصاعة في م٨خباجىا الجامُٗت

: مبادئ ادازة اإلاعسفت

ت باليؿبت للم٨خباث الجامُٗت  لالؾخٟاصة ب٣ضع ٦بحر مً بصاعة اإلاٗٞغ

ت،  ت مً اإلاباصت الٗامت في جُب٤ُ بصاعة اإلاٗٞغ ًم٨ً ؤن هغاعي مجمٖى

ت ال حؿخ٣غ في زلض شخو بُٗىه،  ول٨نها ج٨مً في  اهُال٢ا مً ؤن اإلاٗٞغ

ت في اإلاٗخ٣ضاث، ٚحر ؤن َظٍ ألازحرة طاتها ٖباعة  اإلاماعؾت، وجخ٩ىن اإلاٗٞغ

ًٖ وكاٍ حماعي ولِـ ٞغصًا، ومً زم ٞهي جى٨ٗـ بك٩ل ؤًٞل في 

ألاوكُت الخىُٓمُت ولِؿذ في ٣ٖى٫ ألاٞغاص اإلاىخمحن للمىٓمت، وبطا ما 
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ت مً َظا اإلاىُل٤ ٞؿىجضَا ٚحر مدضصة وصاثمت الخُىع  . 1هٓغها للمٗٞغ

ت في ؤي ماؾؿت ٦ما ًلي ُما ًلي ًم٨ً خهغ مباصت بصاعة اإلاٗٞغ :  ٞو

ت .1 ت ج٩ىن م٩لٟت و٦ظل٪ ٖضم اإلاٗٞغ بصاعة اإلاٗٞغ

ت جخُلب جٟاٖل ألاٞغاص م٘ الخ٨ىىلىحُا. 2 . ؤلاصاعة الٟٗالت للمٗٞغ

ت .3 ت جخُلب مضعاء للمٗٞغ بصاعة اإلاٗٞغ

ت حؿخُٟض مً الخغاثِ واإلاسُُاث ؤ٦ثر مً الىماطج . 4 بصاعة اإلاٗٞغ

. ، ٦ما حؿخُٟض مً ألاؾىا١ ؤ٦ثر مً الىٓم

ت . 5 غ ٖملُاث مٗالجت اإلاٗٞغ ت حٗني جٍُى بن بصاعة اإلاٗٞغ

ت ال جيخهي ؤبضا. 6 . 2بن بصاعة اإلاٗٞغ

: جطبيم ادازة اإلاعسفت في اإلاكخباث الجامعيت

ت َى جد٤ُ٣ الٟاٖلُت   بن الهضٝ الخ٣ُ٣ي مً بصاعة اإلاٗٞغ

ت وحض في خ٣ل  م مً ؤن  ؤنل بصاعة اإلاٗٞغ ت للمىٓماث، وبالٚغ والاؾخمغاٍع

ما٫، بال ؤن مماعؾاتها اهدكغث في اإلااؾؿاث ٚحر عبدُت ؤو ٚحر بهخاحُت  ألٖا

وبهما زضماجُه، ومً بحن َظٍ اإلااؾؿاث التي باصعث مب٨غا لخُب٤ُ َظا 

. اإلاٟهىم هي اإلا٨خباث الجامُٗت 

بن هجاح اإلا٨خباث الجامُٗت ٌٗخمض ٖلى ٢ضعتها مً الاهخٟإ 

ٟيها مً ؤحل زضمت اخخُاحاتها  ت مْى والاؾخٟاصة مً مٗلىماث مٗٞغ

ٟي  ت وزبراث مْى واخخُاحاث اإلاؿخُٟضًً بك٩ل ؤ٦مل، خُث حٗض مٗٞغ

اإلا٨خبت اخض ألانى٫ واإلامخل٩اث ال٣ُمت للم٨خبت، والتي ًجب الىٓغ بليها 

 3.بص يء مً الخ٣ضًغ والاَخمام
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ت في اإلا٨خباث الجامُٗت ال ٌٗني  وفي الخ٣ُ٣ت جُب٤ُ بصاعة اإلاٗٞغ

الىجاح صاثما، بل ًدخاج بلى الخسُُِ اإلاؿب٤ والتهُئت اإلاىاؾبت هٓغا 

ت في اإلا٨خباث الجامُٗت مً بُنها : لىحىص ٖضة ٣ٖباث لخُب٤ُ بصاعة اإلاٗٞغ

ت  ؾُُغة الث٣اٞت التي ج٨بذ الدكاع٥ في اإلاٗٞغ

 ت  الاٞخ٣اع بلى ال٣ُاصة الٗلُا الضاٖمت إلصاعة اإلاٗٞغ

  ت الاٞخ٣اع بلى ٞهم مباصعة بصاعة ب اإلاخٗل٤ بةصاعة اإلاٗٞغ الاٞخ٣اع بلى الخضٍع

حر ال٠٨ء ت بك٩ل صخُذ بؿبب الاجها٫ ٚحر الٟٗا٫ ٚو  .اإلاٗٞغ

 ىاثضَا ت ٞو  الاٞخ٣اع بلى ؤلاصعا٥ لضوع بصاعة اإلاٗٞغ

  ت الاٞخ٣اع بلى وحىص ج٩امل بحن وكاَاث اإلاىٓمت اإلاخٗل٣ت بةصاعة اإلاٗٞغ

ؼ الخٗلُم اإلاىٓمي  1ؤؤالبُإَٛااا.وبحن حٍٗؼ

باإلياٞت بلى ال٣ًاء ٖلى ٧ل اإلاٗى٢اث الؿالٟت الظ٦غ و التي ح٤ُٗ 

ت باإلا٨خباث الجامُٗت، بال ؤن َىا٥ مخُلباث ًجب ؤن  جُب٤ُ بصاعة اإلاٗٞغ

ت ومً  غ في اإلاىٓمت ؤو اإلااؾؿت ختى ج٩ىن بِئت مصجٗت إلصاعة اإلاٗٞغ جخٞى

ت في اإلا٨خباث الجامُٗت  : بحن الٗىانغ ألاؾاؾُت لخُب٤ُ بصاعة اإلاٗٞغ

ت.1 ؤي ؤن اله٩ُل الخىُٓمي : َُا٧ل جىُٓمُت مالثمت إلصاعة اإلاٗٞغ

اإلاخب٘ مً َٝغ اإلا٨خبت الجامُٗت والظي ال ًسغج ًٖ ؤخض ؤهىإ الهُا٧ل 

الخ ؤن ٩ًىن في مؿخىي ..الخىُٓمُت الهغمي، والٗمىصي، ألا٣ٞي ، اإلاهٟىفي

ت . بصاعة اإلاٗٞغ

ؤي ًجب ؤن حؿىص في ؤي م٨خبت حامُٗت :الث٣اٞت الخىُٓمُت . 2

ز٣اٞت مبيُت ٖلى ال٣ُم واإلاٗخ٣ضاث وألاخاؾِـ الخال٢ت، بحن ؤٞغاص 

. الٗاملحن باإلا٨خبت و٦ظا جبنى الٗمل في عوح الجماٖت ؤو الٟغ١ 
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:  دازة ألاشماث واإلاخاطس في اإلاكخباث الجامعيتا

م٘ مغوع ألاًام ًىم بٗض ًىم وحضث اإلااؾؿاث هٟؿها في مىاحهت 

الٗضًض مً اإلاساَغ وألاػماث، التي ٢ض جخٗغى لها في ؤي لخٓت وما ؤن ججض 

هٟؿها ٢ض اؾخ٨ملذ ؤلاحغاءاث الخانت بالى٢اًت مً زُغ مٗحن، بال وججض 

هٟؿها ؤمام زُغ حضًض حهضص ٦ُان ووحىص َظٍ اإلااؾؿت، ؾىاء ٧ان ماصًا 

ا . ؤو مٗىٍى

َظا الخُىع الظي ًالخ٤ َظٍ اإلااؾؿاث لم ًإث ولُض الهضٞت، بل 

ًضزل في ٦ى٠ الخُىعاث التي حغث وججغي ٖلى هُا١ واؾ٘ مً 

ت  الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت، التي ؤنبدذ حؼء ال ًخجؼؤ مً الٗملُت الدؿُحًر

لهظٍ  اإلااؾؿاث، وزحر صلُل ٖلى طل٪ ما خضر في ألاًام ألازحرة مً قهغ 

ض واجهاالث الجؼاثغ، خُث حُٗلذ  ؾبخمبر ٖلى مؿخىي م٩اجب البًر

ضًت إلاضة  با ٖلى 48الكب٨ت الخانت بدؿُحر الخؿاباث البًر  ؾاٖت ج٣ٍغ

ضًت للمىاَىحن  ني، وو٢ٕى ؤػمت ٦بحرة في حؿُحر الخؿاباث البًر اإلاؿخىي الَى

ى ما هخج ٖىه ؤًًا ؤػماث ؤزغي طاث ٖال٢ت لؿىا بهضص صعاؾتها آلان . َو

ال هضعي وؿبت الخؿاثغ التي ج٨بضتها ماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ ٣ٖب 

َظا الخلل الظي في ألازحر جم الاؾدىجاص بمهىضؾحن مً ٞغوؿا لخهلُذ 

حن ٖلى الىٓام بالخ٨ٟحر في  ى ما ٌُٗي بقاعة واضخت للمكٞغ الخلل، َو

وي٘ بحغاءاث لٗضم الى٢ٕى في مثل َظٍ ألاػمت التي لها جإزحر وزل٤ ؤػماث 

اث ؤزغي مً هىاحي اإلاجخم٘ . ٖلى ٖضة مؿخٍى

ت في ؤلاصاعة  بصاعة اإلاساَغ ؤنبذ حؼء ال ًخجؼؤ مً الٗملُت الدؿُحًر

اث٠ ؤو ٖىانغ ؤلاصاعة  ت)اهُال٢ا مً ْو  واإلاخمثلت في 1(الٗملُت ؤلاصاٍع

الخسُُِ والخىُٓم والخىحُه والغ٢ابت، ٞإزىاء ٢ُام ؤلاصاعة بهظٍ الٗىانغ 
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ألاعبٗت وحب ٖليها ألازظ في الخؿبان الجؼء الخام بةصاعة اإلاساَغ في 

طل٪، َظا ٖلى الٗمىم ؤما بطا ؤزظها ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت 

ىن ٖلى َظٍ اإلااؾؿاث همِ حؿُحري ًخٗل٤ بىي٘  ٞهل ؤصزل اإلاكٞغ

.  زُِ إلاىاحهت ؤي زُغ ما ٢ض ًدض١ بها

:  مفهىم الخطس 

ًخٗغى ؤلاوؿان مىظ وكإجه للٗضًض مً ألازُاع التي ًترجب ٖلى 

ت، وجسخل٠ َظٍ ألازُاع مً خُث َبُٗتها  جد٣ُ٣ها زؿاعة مالُت ؤو مٗىٍى

ت  ُتها وحجم الخؿاعة اإلاترجبت ٖلى جد٣ُ٣ها خؿب جُىع الخُاة البكٍغ وهٖى

،بط ًخٗغى ...،وبؿبب وؾاثل الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت وج٣ضمها اإلاؿخمغ

 ٤ الصخو للٗضًض مً ألازُاع التي تهضص ممخل٩اجه مثل زُغ الخٍغ

حر طل٪ مً ألازُاع التي جىجم ًٖ  والؿغ٢ت وؤلاجالٝ والهال٥ الازخالؽ ٚو

. 1ٖضم الخإ٦ض اإلام٨ً ٢ُاؾه

:  حعسيف الخطس 

جىاو٫ الٗضًض مً الباخثحن وال٨خاب حٍٗغ٠ الخُغ ٧ل خؿب وحهت 

بُٗت صعاؾاتهم،  الب ما ج٩ىن وحهاث الىٓغ َظٍ مخإزغة بىٕى َو ، ٚو هٍٓغ

غاى التي ًغمىن بليها واإلاضاعؽ التي ًيخمىن بليها، بال ؤن ٚالبُت َظٍ  وألٚا

ٟاث جا٦ض ٖلى ؤهه ٖضم الخإ٦ض ؤو الك٪ ؤو الخىٝ مً جد٤٣ ْاَغة  الخٍٗغ

مُٗىت ؤو مى٠٢ مٗحن، بالىٓغ إلاا ًترجب ٖلُه مً هخاثج ياعة مً الىاخُت 

مثل الخُغ ْاَغة ٖامت جغجبِ اعجباَا وز٣ُا  اإلاالُت ؤو الا٢خهاصًت، ٍو

يب٘ الخُغ ؤؾاؾا مً ٖضم الخإ٦ض الظي ًدُِ ...بدُاة ؤلاوؿان الُىمُت ٍو

ما ً عثِؿُحن َو غح٘ ٖضم الخإ٦ض بلى مهضٍع : بالٟغص مً ٧ل حاهب، ٍو

 . ٖضم ال٣ضعة ٖلى الخيبا
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 . ٖضم ص٢ت اإلاٗلىماث الالػمت للخيبا

ومىه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخُغ َى ْاَغة مغ٦بت جىُىي ٖلى ٖضم 

ُت مً ججاوػ الخؿاعة اإلااصًت  ٣ت مىيٖى الخإ٦ض اإلام٨ً ٢ُاؾه بٍُغ

. 1الٟٗلُت للخؿاعة اإلادخملت هدُجت و٢ٕى خاصر مٟاجئ

بطا ٧ان َظا َى حٍٗغ٠ ومٟهىم الخُغ ُٞيبغي بُبُٗت الخا٫ 

الخٗٝغ ٖلى بصاعة ازُغ ، التي جسخو بالخٗامل م٘ الخُغ ؤو ألاػمت مىظ 

.  ْهىعَا ٞماطا ًٖ ما ٢بل ألاػمت وما بٗضَا

        ٢بل     بٗض 

   

    بصاعة ما بٗض ألاػمت      بصاعة جىقي ألاػماث    

الك٩ل  ًبحن مغاخل بصاعة ألاػمت 

وه٣هض بما ٢بل ألاػمت ٞترة الاؾخ٣غاع وألامان الظي ٌؿخمغ مىظ بضء 

. 2وختى و٢ٕى ألاػماث  (بضاء مً بؼوٙ ٨ٞغة ب٢امت اإلاكغوٕ)بوكاء اإلاىٓمت

و٦ما ط٦غث آهٟا ٞةن بصاعة اإلاساَغ في اإلااؾؿاث الىزاث٣ُت مدكٗب 

بلى ٖضة ٞغوٕ وجسههاث قتى مً بحن َظٍ الخسههاث ؤمً وؾالمت 

غ١ الخماًت مً اإلاساَغ التي تهضصَا،  اإلاٗلىماث صازل َظٍ اإلااؾؿاث َو

بط ًدؿ٘ مٟهىم ؤمً اإلاٗلىماث لِكمل ؤلاحغاءاث والخضابحر اإلاؿخسضمت في 

اإلاجالحن ؤلاصاعي والٟني لخماًت مسخل٠ مهاصع البُاهاث زهىنا اإلاسجلت 

.  ٖلى وؾاثِ بل٨تروهُت وما حهضصَا مً مساَغ الٗمل في البِئت ؤلال٨تروهُت

 ٌؿخسضم مٟهىم في ٦ثحر مً ألاخُان في ٚحر مىيٗه خُث :مفهىم ألاشمت

ًخم الخلِ بُنها وبحن اإلاٟاَُم ألازغي، ٧الىا٢ٗت والخاصر والهغإ وما بلى 

                                                           
 28ؤبى ب٨غ ُٖض ؤخمض ،هٟـ اإلاغح٘ ،م   1
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طل٪ مً مهُلخاث حكحر مٗٓمها بلى وحىص زلل ٖلى مؿخىي اإلاىٓمت ؤو 

لى َظا ألاؾاؽ ًم٨ً حٍٗغ٠ ألاػمت ٦ما ًلي  1:اإلااؾؿت، ٖو

ألاػمت ٖباعة ًٖ زلل ًازغ جإزحرا ماصًا ٖلى الىٓام ٧له، ٦ما ؤهه حهضص 

خُلب وحىص ألاػمت جىاٞغ  الاٞتراياث الغثِؿُت التي ٣ًىم ٖليها الىٓام ٍو

حن ؤؾاؾُحن َما : قَغ

ؤن ًخٗغى الىٓام ٧له للخإزحر الكضًض بلى الخض الظي جسخل مٗه - 

وخضجه بال٩امل  

ؤن جهبذ الاٞتراياث واإلاؿلماث التي ًامً بها ؤًٖاء اإلاىٓمت - 

ا للخدضي لضعحت ؤن ًٓهغ لهم بُالن َظٍ الاٞتراياث، بمٗنى ؤن  مىيٖى

ا ذ لب٣اء ٦ُان اإلاىٓمت واؾخمغاَع ا تهضًض مباقغ ونٍغ َغ . ألاػمت في حَى

: مساحل جطىز ألاشمت

: ؤي ؤػمت مً ألاػماث اإلام٨ىت الى٢ٕى خخما جمغ بمغاخل هجملها في

ظٍ اإلاغخلت التي ٌكٗغ مخسظو ال٣غاع بال٣ل٤ اججاٍ : وكإة ألاػمت َو

 .زُغ ؤو ؤػمت مدض٢ت جٓهغ في ألا٤ٞ

بٗض مُالص ألاػمت وجُىعَا هدُجت لٗضم ٢ضعة مخسظ ال٣غاع : همى ألاػمت

 .ٖلى ال٣ًاء ٖليها

وهي ونى٫ ألاػمت بلى ؤقضَا خُث ال ًم٨ً ألخض : جٟا٢م ألاػمت

 2.الخد٨م في ؤبٗاص ألاػمت في َظٍ اإلاغخلت

َىا جبضؤ ألاػمت في ألاٞى٫ ؤو الاهتهاء بؿبب الهضام ؤو :اهدؿاع ألاػمت

 .اإلاىاحهت مٗها

                                                           
. دزاطت في هظم اإلاعلىماث وجحدًاث اإلاجخمع:السكمي وزىزة اإلاعلىماثالٗهغ .ؾالم ،مدمض نالح  1

 .59م.2002ٖحن للضعاؾاث والبدىر ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖت،: ال٣اَغة

 .35م.2006الضاع الجامُٗت،: ال٣اَغة  ادازة ألاشماث،ؤخمض ماَغ، 2
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وطل٪ بُٛاب ؤو جالش ي ؤخض ألاؾباب :ازخٟاء ؤو الاهتهاء مً ألاػمت

 1.اإلاؿببت لها

: هىاع ألاشماثأ

جخٗض وحهاث الىٓغ لخهي٠ُ ؤهىإ ألاػماث، ٞهىا٥ ؤػماث صازلُت 

وزاعحُت مً خُث اججاٍ ألاػمت، في خحن َىا٥ ؤػماث َبُُٗت وانُىاُٖت 

حر صوعٍت مً خُث ٖضص الخ٨غاع، ؤػماث  مً خُث اإلاهضع، وصوعٍت ٚو

ت خؿب اإلاؿتهضٝ  بؿُُت وم٣ٗضة مً خُث الًغع، ؤػماث ماصًت ومٗىٍى

.  منها، بلى ٚحر طل٪ مً ألاهىإ

: مساحل ادازة ألاشمت 

حٗٝغ بصاعة الخُغ ؤو ألاػمت بإجها بم٩اهُت الخىنل بلى وؾاثل مدضصة 

للخد٨م في الخُغ والخض مً ج٨غع جد٤٣ خضوزه، والخ٣لُل مً حجم 

الخؿاثغ التي جترجب ًٖ طل٪، مما ًترجب ٖلُه جسٌُٟ صعحت الخُغ ٖىض 

، ٧ل طل٪ بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت  وجغجبِ ؤلاصاعة 2.ناخب الخُغ ؤو مضًٍغ

الجُضة لؤلػماث ب٣ضعة اإلااؾؿت ٖلى بًجاص وؾُلت للخٟاٖل ؤلاًجابي م٘ 

: ألاػمت، وطل٪ بطا ما جم٨ً في بصاعة ؤػمخه مً بجبإ اإلاغاخل الخمـ آلاجُت

 مغخلت ا٦دكاٝ ماقغاث ؤلاهظاع اإلاب٨غ 

 مغخلت الاؾخٗضاص والى٢اًت

 مغخلت اخخىاء ألايغاع والخض منها

 مغخلت اؾخٗاصة اليكاٍ

 3مغخلت الخٗلم 
                                                           

 .61م.مغح٘ ؾاب٤.الٗهغ .ؾالم ،مدمض نالح  1

 

 .47ؤبى ب٨غ ُٖض ؤخمض، ولُض اؾماُٖل الؿُٟى ، مغح٘ ؾاب٤،م 2

3 Olivier, Hassid. Le Management  des Risque et des Crises. Paris : Dunod ,2011.p96. 
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ولؿىا بضعاؾت مٗم٣ت إلاىيٕى بصاعة ألاػماث بِىما في زًم الخُغ١ 

لهظا الىٕى الظي ؤنبذ ٌك٩ل جدضًا حضًضا باليؿبت إلصاعة اإلا٨خباث 

الجامُٗت، ؾٝى وؿلِ الًىء ٖلى البٌٗ مً ألاػماث التي ًم٨ً ؤن 

 . جدض١ باإلا٨خباث الجامُٗت مً بحن ؤهىإ ألاػماث التي جم جهيُٟها ؾاب٣ا 

لى ؾبُل اإلاثا٫ ال الخهغ ٞةن اإلاجاالث التي ًم٨ً ؤن جدضر بها  ٖو

: ؤػمت ٖلى مؿخىي اإلا٨خباث الجامُٗت هي

ت -  ألاعنضة الىزاث٣ُت إلاا َىا٥ مً ؤزُغ و٧ىاعر َبُُٗت وبكٍغ

. تهضصَا

. اإلاباوي ومدالث الخٟٔ- 

ألاحهؼة واإلاٗضاث والبرامج اإلاٗلىماجُت  - 

ٟحن وما ًم٨ً ؤن ٌؿىص مً ٖال٢اث -  ألاشخام مً ٖما٫ ومْى

ُٞما بُنهم 

ً الظي حهضص اإلا٨خباث الجامُٗت  ولٗل ؤ٦بر زُغ في الى٢ذ الَغ

غث بها ٧ل الىؾاثل  بك٩ل ٦بحر وفي ؤي لخٓت زهىنا ؤطا ما جٞى

الخ٨ىىلىحُت، وخىلذ ٧ل ٖملها مً اإلاجا٫ الخ٣لُضي بلى الٗمل الغ٢مي 

والخ٨ىىلىجي، َى زُغ ؤمً اإلاٗلىماجُت،  و٧ل ما ًخٗل٤ بالبيُت الخدخُت 

. لخ٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث في اإلا٨خبت الجامُٗت
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: أمً اإلاعلىماث في اإلائطظاث الىزائليت

ً اإلاٗلىماث وجباصلها  م٘ جُىع الٗلم والخ٨ىىلىحُا ووؾاثل جسٍؼ

بُغ١ مسخلٟت ؤو ما ٌؿمى ه٣ل البُاهاث ٖبر الكب٨ت مً مى٢٘ ألزغ ؤنبذ 

الىٓغ بلى ؤمً جل٪ البُاهاث واإلاٗلىماث بك٩ل مهم للٛاًت، خُث ًم٨ً 

حر الخماًت  حٍٗغ٠ ؤمً اإلاٗلىماث بإهه الٗلم الظي ٌٗمل ٖلى جٞى

خضاء ٖليها وطل٪ مً زال٫ جىٞحر  للمٗلىماث مً اإلاساَغ التي تهضصَا ؤو الٖا

ا لخماًت اإلاٗلىماث مً اإلاساَغ الضازلُت  حَر ألاصواث والىؾاثل الالػم جٞى

ؤو الخاعحُت، و٦ظا اإلاٗاًحر وؤلاحغاءاث اإلاخسظة إلاى٘ ونى٫ اإلاٗلىماث بلى 

ؤًضي ؤشخام ٚحر مسىلحن ٖبر الاجهاالث ولًمان ؤنالت وصخت َظٍ 

 .الاجهاالث

بن ؤمً اإلاٗلىماث َى ؤمغ لِـ بجضًض ول٨ً بضؤ اؾخسضامه بك٩ل 

غج٨ؼ  ٞٗلي مىظ بضاًاث الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت ،زهىنا قب٨ت ؤلاهترهذ ٍو

: ؤمً اإلاٗلىماث بلى

 . ؤمً وخماًت الىلىج ؤو الضزى٫ بلى ألاهٓمت- 

 ؤمً خماًت ؤهٓمت الدكُٛل- 

 ؤمً وخماًت البرامج والخُب٣ُاث -

. ؤمً وخماًت ٢ىاٖض البُاهاث- 

ٖلى يىء جىحه ٧ل اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت والغبدُت وؤلاهخاحُت 

هدى مىخى بصاعة الجىصة الكاملت ،ال ٨ًٟي ؤن ٩ًىن مجغص اٖخىا١ ٞلؿٟت 

ت طاث بٗض ابؿخمىلىجي انُالحي، بل اٖخى٣ذ طل٪ إلاا خ٣٣خه  ٖهٍغ

مثُالتها ممً جىحهىا في َظا الاججاٍ مً ٢بل، مً هخاثج ٖلى قتى 

اث واإلاُاصًً . اإلاؿخٍى

بن جدضي اإلااؾؿاث الخضماجُت ٧اإلااؾؿاث الجامُٗت بك٩ل ٖام 

واإلا٨خباث الجامُٗت بك٩ل زام، ًم٨ً ؤن ٩ًىن ؤ٦بر ب٨ثحر مما خ٣٣خه 
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اإلااؾؿاث ؤلاهخاحُت والهىاُٖت مً جُب٤ُ ٞلؿٟت بصاعة الجىصة الكاملت، 

مً زال٫ وكغ الىعي بإَمُت ز٣اٞت الجىصة الكاملت في اإلا٨خبت الجامُٗت، 

وجغؾُسه وحٗله ؤخض الخ٣الُض اإلاهمت في حؿُحر اإلا٨خبت بُٗضا ًٖ ٧ل ألا٩ٞاع 

التي ٧اهذ ؾاثضة، وجسُي الخالٞاث ووي٘ مهلخت اإلا٨خبت ٞى١ ٧ل 

خباعاث التي ًم٨ً ؤن حكٗل ٞخُل الهغاٖاث، ٞاهتهاج مىهج الدكاع٦ُت  الٖا

غ الٗمل وج٣اؾم ألا٩ٞاع والغئي وجدضًض ألاصواع، وجدمل  في جٍُى

ت  اإلاؿاولُاث واإلاخابٗت الجاصة ٧ل خؿب مى٢ٗه، َى ما ًًٟي الاؾخمغاٍع

. واإلاهضا٢ُت ٖلى وكاٍ اإلا٨خبت

وبما ؤن الجىصة حٗض مضزل ٨ٞغي حضًض باليؿبت للماؾؿاث 

٤ اإلاضزل الخىُٓمي الظي ٌٗض ؤولى زُىاث الخدى٫ ال٨ٟغي  الخضماجُت ٞو

في الاججاَاث الخضًثت للخىُٓم ؤلاصاعي، للٗمل ٖلى ه٣ل وكاَاث 

ظا الٗمل ال ًم٨ً بحغاٍئ  اإلااؾؿت مً َاب٘ مدلي بلى الىُا١ الضولي، َو

ما لم ج٨ً َىا٥ اؾخجابت مً َٝغ الٗاملحن في َظٍ اإلااؾؿاث ٦مغخلت 

ؤولى، والخًٕى بلى اإلاىانٟاث واإلاٗاًحر الضولُت للضزى٫ يمً ؾُا١ 

اع َىا٥ حملت مً مٗاًحر ؤلاًؼو  الخىاٞؿُت ٦مغخلت زاهُت، وفي َظا ؤلَا

ت التي حٗمل حىبا بلى حىب م٘ ٞلؿٟت بصاعة الجىصة  واإلاىانٟاث اإلاُٗاٍع

ت للضعاؾت ى ما خاولىا ؤلاإلاام به  يمً زىاًا الٟهى٫ الىٍٓغ .  الكاملت، َو

خُٓذ صعاؾدىا َظٍ بإَمُت جيب٘ مً مىيٕى الضعاؾت هٟؿها، بطا 

ؤن مضزالث بصاعة الجىصة الكاملت هي مً ألاؾالُب خضًثت الٗهض 

باإلااؾؿاث الخضماجُت ٖلى الٗمىم، وماؾؿاث الخٗلُم الٗالي ٖلى وحه 

الخهىم واإلا٨خباث الجامُٗت بىحه ؤزو، بط ؤن َظٍ ألازحرة بضؤث 

جضع٥ ؤَمُت الخدى٫ مً مى٣ُها الخ٣لُضي في ؤهماٍ الدؿُحر، بلى البدث 

ت حضًضة يمً بَاع الخىاٞؿُت والخٟاّ ٖلى  لؿٟت حؿُحًر ًٖ ؤهماٍ ٞو

الهىعة الىمُُت الله٣ُت بإطَان اإلاؿخُٟضًً ؤو الغواص، و٦ظا الامخثا٫ 
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لبٌٗ اإلاىانٟاث واإلاٗاًحر ال٣ُاؾُت، وهي الًالت التي ًم٨ً ؤن ججضَا 

َظٍ اإلااؾؿاث في ٞلؿٟت بصاعة الجىصة الكاملت مً جد٤ُ٣ لىخاثج وآزاع 

.  بًجابُت لهالخها ولهالح عواصَا

 في الخخام واهُال٢ا مً الىخاثج اإلاخىنل بليها ؾىاء ٖلى يىء 

الٟغيُاث ؤو جل٪ الىخاثج الٗامت، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن مضزل بصاعة الجىصة 

الكاملت ٌٗخبر مً اإلاضازل الخضًثت، الظي ًم٨ً للم٨خباث الجامُٗت ؤن 

باث اإلاؿخُٟضًً منها بطا ما اخترمذ  حٗخمضٍ مً احل جدؿحن وجلبُت ٚع

ال٣ىاٖض والًىابِ اإلاخٗل٣ت بهظا اإلاضزل، وجب٣ى ٢ىاٖت وبعاصة الؿلُت 

الٗلُا ألي ماؾؿت هي الخُىة ألاولى  لىجاح مكغوٕ جبني ٞلؿٟت بصاعة 

. الجىصة الكاملت

٦ما حٗخبر بصاعة الجىصة الكاملت طل٪ اإلاُٗاع اإلا٣جن الظي تهخضي به 

اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، ٞما َى خا٫ م٨خباجىا الجامُٗت التي جىمى في 

. ْغوٝ ؤ٧اصًمُت ٖلمُت حؿمذ لها باالعج٣اء بلى َظا اإلاُٗاع

بن الخ٨ٟحر في بصعاج الجىصة الكاملت ٦ٗىهغ ؤؾاس ي في الٗملُاث 

ً ومؿخىي  ُىت ْغوٝ الخ٩ٍى ت في اإلا٨خباث الجامُٗت، جب٣ى َع الدؿُحًر

ال٨ٟاءاث اإلاخىاحضة بهظٍ اإلااؾؿاث، و٦ظا جُلٗاث مؿُحري َظٍ اإلا٨خباث 

. الجامُٗت و٢ضعتهم ٖلى ب٢ىإ ؤصخاب ال٣غاع

ً للم٨خباث الجامُٗت ألَمُت بصاعة الجىصة الكاملت  بصعا٥ اإلاؿُحًر

ت صعحت ونىلها  ًدث ٖلى مىانلت مخابٗت جُىع اإلا٨خبت الجامُٗت، إلاٗٞغ

لُه ًم٨ً للضعاؾاث التي  بلى بصماج الخٗامل م٘ َظا اإلاٟهىم ؤو اإلاُٗاع، ٖو

: جإحي ُٞما بٗض ؤن جيبه بلى 

بن جُىع مٟهىم الجىصة ونُاٚت مسخل٠ ؤ٩ٞاٍع ونىال بلى مٟهىم 

بصاعة الجىصة الكاملت لم ًدك٩ل صٞٗت واخضة بل جُلب مغوع و٢خا لِـ 

بالهحن مً الؼمً وهخج ٣ٖب احتهاصاث وبياٞاث ٖلمُت ٦بحرة  قملذ 
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الهُٗضًً ال٨ٟغي والخُب٣ُي، مما ٌؿخضعي وي٘ زُِ بؾتراجُجُت ٖلى 

 .مؿخىي اإلا٨خبت الجامُٗت في يىء ٞلؿٟت بصاعة الجىصة الكاملت

ٌٗخبر الٗىهغ البكغي ؤخض اإلا٣ىماث ألاؾاؾُت ألي ماؾؿت، بط مً 

ضاص ألاٞغاص مً ؤحل ا٦دؿاب مهاعاث  ً إٖل الًغوعي ؤن جتر٦ؼ بغامج الخ٩ٍى

حؿاَم بك٩ل ؤو بأزغ في بٖضاص وجىُٟظ الخُِ الخانت بالجىصة باٖخباٍع 

٠ُ ال٨ٟاءاث باإلا٨خباث الجامُٗت  ٖىهغ مهم في جىُٟظَا، ما ًجٗل جْى

 .ٖلى اإلاد٪

ًغ٦ؼ مضزل بصاعة الجىصة الكاملت ٖلى جد٤ُ٣ الٗمل الجماعي 

ً خل٣اث الجىصة، ال٦دكاٝ اإلاكا٧ل  ٤ ج٩ٍى بهٟت زانت ًٖ ٍَغ

وجدلُلها وا٢تراح الخلى٫ ال٨ُٟلت بال٣ًاء ٖليها، خُث ؤزبدذ ٨ٞغة خل٣اث 

الجىصة ٞٗالُتها، مما ٌؿخضعي الخٟاّ ٖلى الخل٣اث اإلا٩ىهت لدؿُحر زُت 

 .الجىصة الكاملت ٖلى مؿخىي اإلا٨خباث الجامُٗت
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ادازة الجىدة الشاملت في اللطاعين ؤلاهخاجي .الؿامغاجي، مهضي  .24

غ لليكغ والخىػَ٘ ،:ٖمان.والخدمي  .23.م.2007صاع حٍغ
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ب.بًٟان حُمـ؛حُمـ صًً .25 الجىدة الشاملت .ؾغوع ٖلى ببغاَُم ؾغوع:حٍٗغ

اى.ؤلادازة والخىظيم والاطتراجيجيت : ش،:الٍغ  27.م.2009صاع اإلاٍغ

ادازة الجىدة الشاملت مدخل هحى أداء مىظمي . نالح ٖباؽ َاصي  .26

٧لُت .مضازلت م٣ضمت للماجمغ الضولي خى٫ ألاصاء للمىٓماث والخ٩ىماث.مخميز

لىم الدؿُحر  ت ٖو  ماعؽ 9-8حامٗت وع٢لت ؤًام .الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 .160م.اإلاجلض الثاوي  .2005

ب :بحروث .9000ادازة الجىدة الشاملت ومخطلباث ؤلاًصو ٖلي ،الؿلمي  .27 صاع ٍٚغ

،1995. 

ض ،عاٚب الىجاع  .28  397م.1977.م٨خبت الاؾخٟخاح  .ادازة ؤلاهخاج والعملياث.ٍٞغ

 19م.2001صاع الهٟاء ،:ٖمان.ادازة الجىدة الشاملت . الضعاص٦ت ،مإمىن   .29

 جطبيلاث على اللطاع الصحي:ادازة الجىدة الشاملت .زالض،بً ؾٗض .30

اى.  .70.م.1997م٨خبت اإلال٪ ٞهض،:الٍغ

٤ُ، ماض ي مدمض  .31  جطبيلاث ادازة الجىدة الشاملت في اإلاىظماث الخدميت. جٞى

ت .  15م.2002ال٣اَغة،.358الٗضص .في مجلت ااإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘ :ٖمان .9000ادازة الجىدة الشاملت اًصو .بى٦مِل،لٗلى  .32

 .64.م.2011،

مدخل لخطىيس أداء الخعليم العالي :ادازة الجىدة الشاملت .ؤخمض ،بً ِٖكاوي  .33

ني خى٫  .في الجصائس بصاعة الجىصة الكاملت وجىمُت ألاصاء "مضازلت في اإلالخ٣ى الَى

 .5م.2010صٌؿمبر - 14-13حامٗت مىالي الُاَغ بؿُٗضة ؤًام "في اإلااؾؿت 

هظم ادازة الجىدة في اإلاىظماث ؤلاهخاحيت والخدميت .جخُم الُاجي،ًىؾ٠ .34

 .77م.2009.صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘:ٖمان.

الاججاهاث الحدًثت في ادازة الجىدة واإلاىاصفاث . اٖبض الٗا٫،خؿحن مدمض  .35

صاع :ال٣اَغة. وأهم الخعدًالث التي أدخلذ عليها9000-90014اللياطيت ألاًصو 

 (بخهٝغ).57.م.2006.ال٨ٟغ الجامعي 

م   .36  اإلاىاصفاث اللياطيت الدوليت ودوزها في حعصيص أداء اإلائطظت. ػعمان،٦ٍغ

ني خى٫ . بصاعة الجىصة الكاملت وجىمُت ألاصاء في "مضازلت في اإلالخ٣ى الَى

 .5م.2010صٌؿمبر - 14-13حامٗت مىالي الُاَغ بؿُٗضة ؤًام "اإلااؾؿت 
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الاججاهاث الحدًثت في ادازة الجىدة واإلاىاصفاث اللياطيت .الٗا٫،خؿحن مدمض .37

 102.م.1998.صاع الث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘  :ٖمان .

صاع واثل :ٖمان  .اإلاىهجيت اإلاخكاملت إلدازة الجىدة الشاملت. ٖمغ ،ونٟي ٣ُٖلي  .38

 .95م.2001لليكغ والخىػَ٘ ،

ادازة الجىدة الشاملت في اإلاكخباث ومساكص اإلاعلىماث . مدمض،ٖىى الترجىعي  .39

 90م.2008صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘،:ٖمان.الجامعيت

ادازة الجىدة الشاملت في امئطظاث الخعليم العالي . مدمض،ٖىى الترجىعي  .40

 .207م.2006صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘،:ٖمان. واإلاكخباث ومساكص اإلاعلىماث

ادازة الجىدة الشاملت ومخطلباث  زلُل ابغاَُم وآزغون،  .41

 .3،م2002،م٨خبت ألاق٣غ ،بٛضاص ،9001:2000ألاًصو 

ادازة الجىدة الشاملت ومخطلباث ،٢اؾم ها٠ً ٖلىان .42

 20،م2005صاعالث٣اٞت لليكغ والخىػَ٘،ٖمان،9001:2000ألاًصو 

ادازة الجىدة الشاملت في اللطاعين ؤلاهخاجي مهضي نالح  الؿامغاجي ، .43

غ لليكغ والخىػَ٘،ٖمان والخدمي  .28، م2006،صاع حٍغ

 ،بحروث ادازة الجىدة الشاملت و جدزيب اإلاعلمين  ٦ٟىعي ،٧اعو٫، .44

 .227،م2000،

صاع : بحروثهظسياث ؤلادازة الحدًثت في اللسن الىاحد والعشسيً، بىخىف، ٖماع، .45

 .98 ، م2006الٛغب ؤلاؾالمي،

صاع َُٟاء : ،ٖمان الجىدة في اإلاىظماث الحدًثت مإمىن الضع٦ت ،َاع١ الكبلي ،  .46

 .15،م2002لليكغ والخىػَ٘ ،

ادازة الجىدة ، (جغحمت ٖبض الٟخاح مدمض الىٗماوي)  حىػ٠ٍ حابلىوؿ٩ي .47

 26 ،م1996مغ٦ؼ الخبراث اإلاهىُت لئلصاعة ،:، ،ال٣اَغة الشاملت

جطبيم معاًير ادازة الجىدة الشاملت باإلاكخباث  مدمض ُٞهل، ٖؼ الضًً خؿحن،  .48

 .148،م2010،ؤ٦خىبغ 7،ٕحامعت الخسطىم همىذحا في مجلت اعلم :الجامعيت 

صاع اإلاِؿغة : ،ٖمان ادازة الجىدة الشاملت وخدمت العمالء زًحر ٧اْم خمىص ،  .49

 .(بخهٝغ)41-39،م2002لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت ،
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صاع اإلاىاهج لليكغ :، ٖمان،حظىيم الخدماث وجطبيلاجهػ٧ي،  زلُل اإلاؿاٖض .50

 .35،م2006والخىػَ٘،

ؼ، ؤبى هبٗت  .51 ، مىهج جطبيلي:،دزاطاث في حظىيم الخدماث اإلاخخصصت ٖبض الٍٗؼ

 .28،م2005الىعا١ لليكغ والخىػَ٘ ، :ٖمان

جخطيط حىدة اإلاىخىج :دليل حىزان الى جصميم الجىدة .حىعان حىػ٠ٍ  .52

 .3،م1993 ،6 ،زالناث ،الٗضص والخدماث

ىعي،حلُلت، اإلاىهج الٗلمي لخُب٤ُ بصاعة الجىصة الكاملت . بً ٖؼة ،مدمض ؤمحن  .53 َػ

 ،حامٗت ادازة الجىدة الشاملت وجىميت أداء اإلائطظت: اإلالخلى الىطني حىل ، 

 .7م2010 صٌؿمبر 14-13ؾُٗضة ، 

ادازة الجىدة الشاملت في اللطاعين ؤلاهخاجي مهضي نالح  الؿامغاجي ،  .54

 .205،مغح٘ ؾاب٤، موالخدمي

صاع خامض : ،ٖمان ؤلادازة الحدًثت إلاىظماث ألاعمالٖلي ،خؿحن ٖلي وآزغون ،  .55

 35،م1990ٖمان 

الاججاهاث الحدًثت في ادازة الجىدة واإلاىاصفاث خؿً ٖبض الٗا٫ مدمض، .56

صاع ال٨ٟغ :،ال٣اَغة وأهم الخعدًالث التي أدخلذ عليها90014-9000اللياطيت 

 .102،م2006الجامعي ،

الجىدة حُمـ بًُٟان ،حُمـ صًً ،حٍٗغب ؾغوع ٖلي ببغاَُم ؾغوع وآزغون،  .57

ش لليكغ ، : ، الٍغاىؤلادازة والخىظيم وؤلاطتراجيجيت:الشاملت   2009صاع اإلاٍغ

 .366،م

صاع واثل لليكغ،ٖمان : ، ٖمانادازة الجىدة الشاملتمدّٟى ؤخمض حىصة،  .58

 68. م2006،

اؾغ ٖبضاإلاُٗي  .59 الىظم آلاليت والخلىياث اإلاخطىزة للمكخباث . ؤمان ، مدمض ؛ ٍو

اى .ومساكص اإلاعلىماث  ىُت ، : الٍغ  .َـ 1419م٨خبت اإلال٪ ٞهض الَى

ادازة ألاشماث والكىازر في اإلاكخباث ومساكص . مهُٟى ،ؤمُىت ناص١  .60

ت اللبىاهُت ،:ال٣اَغة.اإلاعلىماث  .2002الضاع اإلاهٍغ
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دزاطاث شاملت إلاصس : الظياطت اإلاعلىماجيت واطتراجيجيت الخىميت . بضع ، ؤخمض  .61

والىطً العسبي وبعض البالد ألاوزبيت وألامسيكيت وألاطيىيت وألافسيليت 

ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ، : ال٣اَغة .  .م 2001صاع ٍٚغ

ماؾؿت قباب :ال٣اَغة.أصىل البحث العلمي.عقىان،خؿحن ٖبض الخمُض .62

 2006الجامٗت ،

اطخخدام شبكت ؤلاهترهذ في ؤلاحساءاث الفىيت . البؿام ، عخاب بيذ ٖبضاإلادؿً  .63

– ٢ؿم اإلا٨خباث واإلاٗلىماث . عؾالت ماحؿخحر .في مكخباث مدًىت السياض

 .َـ 1425حامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت ، 

ؼة ، ٖبضاإلاجُض .64 اإلاجلت . اطخغالل علىم الدظىيم مً كبل اإلاكخباث العامت . بٖى

  .  (م 1990 ) 1 ، 11ٕمج  . العسبيت للمعلىماث

. خدماث اإلاعلىماث في مكخبت معهد ؤلادازة العامت .  الجبري ، زالض ٖبضالغخمً .65

حماصي آلازغة – اإلادغم  ) 1 ، ٕ 5مج  . مجلت مكخبت اإلالك فهد الىطىيت

 .(َـ1420

. دوز ؤلاهترهذ في دعم وظائف اإلاكخبت وجطىيسها . الجبري ، زالض ٖبضالغخمً  .66

حماصي آلازغة – اإلادغم  ) 1 ، ٕ 7مج . مجلت مكخبت اإلالك فهد الىطىيت 

  . (َـ1422

 الخعليم بىابت مجخمع اإلاعلىماث:زىزة اإلاعسفت والخكىىلىحيا.ٖباؽ،بكاع .67

 .2001صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ ،:صمك٤.

اى .  جلىياث اإلاعلىماث في اإلاكخباث والشبكاث. حغوف ، ؤوصعي  .68 م٨خبت : الٍغ

ؼ الٗامت ،   َـ1419اإلال٪ ٖبضالٍٗؼ

علىم . اإلاعلىماجيت في الدول العسبيت بين الىاكع واإلاظخلبل . الخاج ، ٞاًؼ  .69

  (م 1998ًىلُى  ) 56 ، ٕ 5ؽ  . وجكىىلىحيا

م،ببغاَُم ؤمحن .70 بٛضاص وػاعة .ادازة اإلاكخبت٢ىضًلجي،ٖامغ ببغاَُم . ٖبض ال٨ٍغ

 1980الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي،

دزاطت : خدماث اإلاكخباث الجامعيت الظعىدًت .  الخضاص ، ُٞهل ٖبضهللا خؿً  .71

اى  . جطبيليت للجىدة الشاملت ىُت  : الٍغ . َـ 1424م٨خبت اإلال٪ ٞهض الَى

  ( .35: الؿلؿلت ألاولى )
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أعمال اإلالخلى العسبي حىل ألاطاليب الحدًثت :ادازة اإلاعسفت .٢ُغ،مدمىص .72

ش.إلدازة اإلاكخباث ومساكص اإلاعلىماث  بم٨خبت 2005صٌؿمبر 20 بلى 18اإلاى٣ٗض بخاٍع

ى بمهغ   .ؤلاؾ٨ىضٍع

الخطبيلاث الاحخماعيت لخكىىلىحيا . حاؾم الُاجي،حٟٗغ خؿً .73

 .2006صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػَ٘،:ٖمان.اإلاعلىماث

 جدزيباث عمليت:مىهجيت البحث العلمي في العلىم ؤلاوظاهيت .ؤهجغؽ، مىعَـ .74

 .2004الجؼاثغ صاع ال٣هبت،.

جطىيس اإلاىازد البشسيت في كطاع اإلاعلىماث في البيئت . الؿالم ، ؾالم مدمض  .75

عالم . دزاطت لالهخمام اإلائطس ي في اإلاملكت العسبيت الظعىدًت : ؤلالكتروهيت 

  (َـ 1423الجماصًان – الغبُٗان  ) 6 – 5 ، ٕ 23مج  . الكخب

: اإلاكخباث الجامعيت في اإلاملكت العسبيت الظعىدًت . الؿالم ، ؾالم مدمض  .76

مج . مجلــت مكخبــت اإلالك فهد الىطىيت . دزاطت للخدماث اإلالدمت للمظخفيدًً 

  . (َـ 1420 ) 2 ، ٕ 5

دزاطت لىظائفها طمً بييت : مكخبت اإلالك فهد الىطىيت . الؿالم ، ؾالم مدمض  .77

اى .- البىاء الىطني للمعلىماث في اإلاملكت العسبيت الظعىدًت  م٨خبت : الٍغ

ىُت،    ( .21: الؿلؿلت ألاولى  ). َـ 1417اإلال٪ ٞهض الَى

خي ، خؿً ٖىاص ؛ وقاَحن ، قٍغ٠ ٧امل  .78  .- ملدمت في علم اإلاعلىماث. الؿٍغ

 .َـ 1417صاع الخلىص لليكغ والخىػَ٘ ، : حضة

٘ مدمض  .79 ٘ ، ؾَغ واكعها : خدماث اإلاكخباث في اإلاملكت العسبيت الظعىدًت . الؿَغ

اى  . بحث ميداوي: وزطاء اإلاظخفيدًً عنها واججاهاث جطىيسها  مٗهض : الٍغ

 .َـ 1423ؤلاصاعة الٗامت، 

 ، ؽ 33ٕ  . أحىال اإلاعسفت. الاكخصاد اللائم على اإلاعسفت . ؾُٗض ، ػاَغ مدمض  .80

  (َـ 1425اإلادغم  ) 8

هحى اطتراجيجيت لدظىيم خدماث اإلاكخباث واإلاعلىماث . قاَحن ، قٍغ٠ ٧امل  .81

 ) 4 ، ٕ 12 ؽ .مجلت اإلاكخباث واإلاعلىماث العسبيت . في مكخباجىا العسبيت 

  .  (م 1992ؤ٦خىبغ 
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: ٖمان  .- اطخخدام الحاطىب في اإلاكخباث ومساكص اإلاعلىماث.  ٖبابضة ، خؿان  .82

 م 1995اإلاال٠ ، 

. جحدًاث ومىاحهت : العسب وعصس اإلاعلىماث . ٖباؽ ، َكام بً ٖبضهللا  .83

  .(م 2001ماًى  ) 2 ، ٕ 6مج  . دزاطاث عسبيت في اإلاكخباث وعلــم اإلاعلــىمــاث

مع : ملدمت في الحاطب آلالي وجطبيلاجه .  ٖبضاإلاُٗي ، ًاؾغ ًىؾ٠  .84

ذ .الخطبيلاث والخجازب العسبيت في اإلاكخباث ومساكص اإلاعلىماث  قغ٦ت :  ال٩ٍى

 .م 1994اإلا٨خباث ال٩ىٍدُت ، 

85.  ً اإلا٨خبت ألا٧اصًمُت ، : ال٣اَغة . ألاهظمت آلاليت في اإلاكخباث . ٖبضالهاصي ، ٍػ

 .م 1995

86.  ً دزاطت لكل مً : صىاعت خدماث اإلاعلىماث في مصس .  ٖبضالهاصي ، ٍػ

ٕ  . الاججاهاث الحدًثت في اإلاكخباث واإلاعلــىمــاث . اللطاعين العام والخاص

  (م2000ًىاًغ  ) 13

ذ . العسب وعصس اإلاعلىماث . ٖلي ، هبُل  .87 ني للث٣اٞت والٟىىن : ال٩ٍى اإلاجلـ الَى

 وألاصب ، 

الخلىياث وؤلادازة في خدماث اإلاكخباث . اله٨ؿتر ، ولٟغص ؛ وبث ؾاهضوع  .88

اى . واإلاعلىماث ؼ الٗامت ، : الٍغ  .َـ1421م٨خبت اإلال٪ ٖبضالٍٗؼ

مان بؾماُٖل  .89 دزاطت لألطع الىظسيت : اكخصادًاث اإلاعلىماث . مخىلي ، هاٍع

اإلا٨خبت : ال٣اَغة  . وجطبيلاتها العمليت على مصس وبعض البالد ألاخسي 

 .م 1995ألا٧اصًمُت ، 

الوي ، مدمض ؤمحن  .90 دزاطت ملازهت إلالسزاتها الدزاطيت في : جلىيت اإلاعلىماث . مٚغ

مجلت  . أكظام اإلاكخباث واإلاعلىماث في حامعاث اإلاملكت العسبيت الظعىدًت

ىُت ، مج    (َـ 1416حماصي آلازغة – اإلادغم  ) 1 ، ٕ 1م٨خبت اإلال٪ ٞهض الَى

خدماث اإلاعلىماث بمسكص اإلالك فيصل للبحىر .  اإلاؿىض ، نالح بً مدمض  .91

 . هـ1414 – 1409دزاطت للخدماث اإلالدمت مً : والدزاطاث ؤلاطالميت 

  . (م 1995ًىهُى  ) 4 ، ٕ 2مج . الاججاَاث الخضًثت في اإلا٨خباث واإلاٗلىماث 
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مشاكل جطبيلاث الحاطباث ؤلالكتروهيت في اإلاكخباث ومساكص .  الىجضاوي ، ؤمحن  .92

 ) 1 ، ٕ 3مج  . اإلاجلت العسبيت للمعلىماث. اإلاعلىماث في ألاكطاز العسبيت 

  . (م 1982
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