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الوقذهت
نمذ عبءد انفكشح األعبعٛخ نٓزا انًٕػٕع يٍ خالل عٛبعبد األعزضًبساد ف ٙلطبع
انزؼهٛى انخبص ف ٙيؼظى انذٔل انؼشثٛخ ٔاألؽغبط ثٕعٕد يشكهخ ف ٙانغٛبعبد
انزؼهًٛٛخ يًب لبدَب انٗ دساعخ انغٛبعبد انزؼهًٛٛخ انؼشثٛخ ثشكم ػبو .
أٌ ػذو انشثؾ ث ٍٛاألْذاف األعزشارٛغٛخ نهزؼهٛى انؼبنٔ ٙخطؾ انزًُٛخ نى ٚؾمك
انًٕاءيخ ث ٍٛيخشعبد انغبيؼخ ٔانؼبئذ األعزًبػٔ ٙاأللزظبد٘ نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ
فبألطم ف ٙاألَفبق ػهٗ أٚخ ػًهٛخ أٌ ٚكٌٕ اَفبلب اعزضًبسٚب يشرجطب ً ثبنغٕق يٍ ؽٛش
انُٕػٛخ نهًخشعبد ٔيذئ يالئًزٓب نؾبعبد عٕق انؼًم ٔرؾمٛمٓب نألْذاف انؼهٛب
انًشعٕيخ  .أٌ أ٘ ػًم ال ٚغبٔ٘ كهفزّ ٕٔٚفش ػبئذاً ٚؼًٍ نهًُشئخ انجمبء ٔانًُٕ
يؾكٕو ػه ّٛثبنفشم ْٔ ،زا يب رئكذِ انشإٚخ انغذٚذح نمطبع انًشبسٚغ ٔاألػًبل
ْٔزا يب رٓذف ان ّٛاإلداسح اإلعزشارٛغٛخ رزطهغ أن ّٛخبطخ ف ٙيغبل انخذيبد انزؼهٛى
.
أٌ انغبيؼبد انؼشثٛخ يغ ثذاٚبد انمشٌ انؾبد٘ ٔانؼشش ٍٚيب صانذ أعٛشح ((
انًُظٕيخ انفكشٚخ انزمهٛذٚخ  Conventional Paradigm ،ف ٙفهغفزٓب ْٔٛبكهٓب
ٔاداسرٓب ٔأعبنٛت رذسٚجٓب ٔلهخ ثؾٕصٓب ٔػؼفٓب ٔغٛبة ثشايظ خذيخ انًغزًغ
ٔػؼف يغزٕٖ ػشٚجزّ ا ٔاَفظبل يظبسفٓى ٔيٓبسرٓى ػٍ ؽبعبد انًغزًغ
ٔانغٕق ٔػؼف دٔسْب ف ٙانزًُٛخ انمٕيٛخ انشبيهخ ٔرمهض اعزغالنٓب األكبدًٙٚ
ٔغٛبة يشبسكخ انؼبيه ٍٛفٓٛب ف ٙارخبر انمشاساد ٔعٕء انؼاللبد ث ٍٛانطهجخ ٔأػؼبء
ْٛئخ انزذسٚظ.
أٌ عٛطشح ْزِ انًُظٕيخ انفكشٚخ انزمهٛذٚخ ػهٗ فكشح انغبيؼبد انؼشثٛخ دفغ أؽذ
انكزبة ف ٙأؽالق أعى ( انمٕٛد انؾٛخ ) ػهٓٛب .

()1

أٌ يب رٕاعّٓ انغبيؼبد انؼشثٛخ يٍ رؾذٚبد كبٌ يٕػٕػب ً نهكضٛش يٍ انًئرًشاد
انذٔنٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔيشاكض انجؾٕس .

()2
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فبنزمشٚش انًُجضك ػٍ انًُظًخ انؼشثٛخ نهزشثٛخ ٔانضمبفخ ٔانؼهٕو ػمت دساعخ ثؾضٛخ نًذح
أسثؼخ عُٕاد ( )1987-83أكذ ْزا انٕالغ ٔ ،خالطخ انزمشٚش انز٘ أطذسِ يُزذٖ
انفكش انؼشثٔ ٙنًذح أسثؼخ عُٕاد (  )1990-86ف ٙيششٔػخ انًشعٕو ( دافغ األفبق
ٔانزؼهٛى ف ٙانٕؽٍ انؼشث ) ٙنخض دافغ انزؼهٛى ف ٙانٕؽٍ انؼشث ٙثكهًخ (كبسصخ)
ٔرمذٚش انهغُخ انذٔنٛخ نهزشثٛخ ف ٙانمشٌ انؾبد٘ ٔانؼششٔ ٍٚانز٘ َششرّ انَٕٛغكٕ ػبو
 1996كبٌ ٚؾًم ػُٕاٌ (انكُض انذاخه ٙنإلَغبٌ،

Learning The Theasare

 With inؽذد أسثغ أًَبؽ يطهٕثخ نهزؼهٛى انؼبن. ٙ
- 1أٌ رزؼهى نزؼشف

Learning To Know

- 2أٌ رزؼهى نزؼًم

Learning To Do

- 3أٌ رزؼهى نزؼٛش يغ اٜخشٍٚ

earning To Live To gether

- 4أٌ رزؼهى نزكٌٕ

Learning To B

فبنغئال انًًكٍ أٌ ٚطشػ فْ ٙزا انًٛذاٌ
أ ٍٚعبيؼزُب يٍ ْزِ انًفبْٛى ؟
اٌ ْزا االْزًبو ثًٕػٕع انزؼهٛى انؼبن ٙػهٗ انظؼٛذ انؼشث ٙال ٚؼكظ اال عضءاً
ٚغٛشاً يٍ االْزًب و انؼبن ٙفؼهٗ انظؼٛذ انذٔن ٙكبٌ َشش كزبة ( أيخ ف ٙخطش )
 Nation At Riskف ٙأيشٚكب ػبو  1983رئصش ػهٗ ْزِ انظؾٕح .
أٌ يٕػٕع انزؼهٛى انؼبن ٙػهٗ انظؼٛذ انؼبنً ٙأطجؼ ٚهمٗ اْزًبيب كجٛشاً ػمت
انزكُٕنٕع ٙانًؼشفٛخ ( ٔ ( Know – Howيب عبءد ثّ فهغفخ
ح
رشعخ يفبْٛى انضٕسح
أداسح انغٕدح انشبيهخ  Tomؽٛش ؽًهذ يؼٓب رغٛشاد ف ٙاألًْٛخ انُغجٛخ نمٕٖ
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ٔػاللبد األَزبط فبنغٗ انزًٛض انزمهٛذ٘ ث ٍٛانؼًم انٛذٔ٘ ٔانؼًم انؼمهٔ ، ٙثٍٛ
اإلداسح ٔانؼًم ٔ ،ث ٍٛاإلَزبط ٔانزغبسح ٔانخذيبد .
فبإلَغبٌ انفبػم ف ٙظم ْزِ انًفبْٛى انغذٚذح ْٕ اَغبٌ لبدس ػهٗ انزؼهى انذائى ْٕٔ
اَغبٌ يزؼذد انًٓبساد ٔ ،لبثم ألػبدح انزؤْٛم انزذسٚج ٙػذح يشاد ف ٙؽٛبرّ ،ؽٛش
ؽغى انزشاكى انًؼشف ٙأطجؼ ٚزشاكى كم عجغ عُٕاد كًب ٚمذس خجشاء انذساعبد
انًغزمجهٛخ

)3(.

أٌ َظبو أداسح انغٕدح انشبيهخ ٚؼزجش أعزغبثخ ػظشٚخ نهزؾٕالد ٔانزغٛشاد انزٙ
ؽشأد ػهٗ انًغزٕٖ انذٔنٔ ٙأٌ أػزًبد ْزا انُظبو ٚغبػذ فَ ٙمم انغبيؼبد انؼشثٛخ
نًٕاعٓخ رؾذٚبد ْزا انمشٌ.
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فرضيت البحث-:
(ٚؼذ يفٕٓو انغٕدح انشبيهخ يٍ انًفبْٛى االعبعٛخ ػهٗ طؼٛذ انذساعخ األلزظبدٚخ
ٔرُطهك فشػٛخ انجؾش يٍ سإٚخ يفبدْب كٛف ًٚكٍ رٕظٛف ٔأعزضًبس يظطهؼ
انغٕدح انشبيهخ ف ٙيغبل االداسح ٔانزًُٛخ انغبيؼٛخ ) .

أهذاف البحث-:

ٔإلصجبد انفشػٛخ كبٌ ال ثذ يٍ رؾمٛك عًهخ يٍ االْذاف يُٓب .

ٓٚ- 1ذف انجؾش ْزا انٗ ثٛبٌ دٔسح اداسح انغٕدح انشبيهخ ف ٙانزؼهٛى انغبيؼ ٙيٍ
خالل ركٛٛف يجبدئ ٔيفبْٛى اداسح انغٕدح انشبيهخ نخذيخ انزؼهٛى انغبيؼٙ
- 2اثشاص دٔس انًجبدئ ف ٙاداسح انغٕدح انشبيهخ ف ٙرششٛذ ركهفخ انزؼهٛى انغبيؼٙ
يٍ خالل اعزخذاو يفبْٛى ػُبطش ركبنٛف انؾذٔس ُْٔذعخ انمًٛخ ٔعهغخ
انمًٛخ .

ٔلذ رؼًٍ انجؾش عًهخ يٍ انفمشاد االعبعٛخ انز ٙرؾؼٗ يؾزٕٚبد انجؾش
ْٔ-: ٙ
 أٔالً :انًجبدئ االعبعٛخ انز ٙرشركض ػهٓٛب اداسح انغٕدح انشبيهخ . صبَٛب ً :اداسح انغٕدح انشبيهخ ف ٙانغبيؼبد . -صبنضب ً :اداسح انغٕدح انشبيهخ ف ٙرششٛذ ركهفخ انزؼهٛى انغبيؼ. ٙ
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والً  -:الوبادئ االساسيت التي ترتكز عليها ادارة الجىدة الشاهلت

()4

رٕعذ ُْبنك صًخ يجبدئ اعبعٛخ ٚشركض ػهٓٛب يفٕٓو انغٕدح انشبيهخ ف ٙاالداسح ٔيٍ
ْزِ انًجبدئ.
- 1االرغبِ َؾٕ االْزًبو ثبنؼًهٛبد ٔانُزبئظ ثشكم يزكبيم ٔ ،يٍ خالل انزشكٛض
ػهٗ انؼًهٛبد ًٚكٍ انزؤصٛش ػهٗ انُزبئظ ف ٙيشؽهخ يجكشح .
- 2رطجك ثشايظ انغٕدح يٍ االداسح انؼهٛب نزؼهٛى كبفخ انؼبيه ٍٛنؼًبٌ انًشبسكخ
األٚغبثٛخ نزُفٛز انجشايظ .
- 3ألُبع ٔانزضاو االداسح انؼهٛب ثبًْٛخ رطجٛك انغٕدح انشبيهخ .
- 4األرظبالد االفمٛخ ٔانشأعٛخ انفؼبنخ ثًب ٚغٓم َشش يفبْٛى انغٕدح انشبيهخ .
- 5انزؾغ ٍٛانًغزًش نكبفخ انؼًهٛبد ٔاألَشطخ ٔانخذيبد يغ يؼبنغخ األخطبء
ػُذ ؽذٔصٓب .
- 6رؾمٛك األْذاف انشخظٛخ نهؼبيه ٍٛيٍ خالل األْذاف انشخظٛخ .
- 7رؾمٛك سػب انًغزفٛذ يٍ انخذيخ (رٕعٓٛبد انضثٌٕ )
- 8االعزضًبساد ف ٙانًٕاسد انجششٚخ ( يفٕٓو انزًُٛخ انجششٚخ انًغزذايخ )
- 9االْزًبو ثبنزذسٚت ٔاالػذاد انزؤْٛه. ٙ
 .10عٛبدح سٔػ انفشٚك .
- 11

انًشبسكخ ف ٙرؾذٚذ األْذاف ٔأرؾبر انمشاساد .

ٔكبٌ  demingلذ ٔػغ يغًٕػخ يٍ األفكبس ؽٕل فكشح انزكبيم ف ٙانًئعغخ
ٔطٕالً نًُزظ عٛذ ٔيٍ خالل رطجٛك ْزِ انًجبدئ ف ٙانمطبع انزشثٕ٘ .
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ٔلذ رٕطم انٗ يغًٕػخ يٍ اإلعزُزبعبد يُٓب -:
- 1رؾذٚذ غبٚخ يغزمشح نزؾغ ٍٛانكفبءح .
- 2رج ٍٛفهغفخ  demingف ٙاداسح انغٕدح انشبيهخ .
- 3انزٕلف ػٍ انزفزٛش نزؾمٛك انغٕدح ثجُبئٓب يٍ األدَٗ .
- 4ػذو اػزًبد فهغفخ انغؼش األدَٗ ف ٙانششاء .
- 5اإلعزًشاس ف ٙرؾغ ٍٛانؼًهٛبد ثشكم يزٕاطم .
 - 6يٕاطهخ انزذسٚظ ٔرؾمٛك انُزٛغخ انزارٛخ .
- 7انزضاو انمٛبدح ثزُفٛز اداسح انغٕدح انشبيهخ .
- 8انزخهض يٍ انخٕف .
- 9انزخهض يٍ انؼٕائك انزُظًٛٛخ ث ٍٛاأللغبو .
 - 10انزخهض يٍ انُغت انشلًٛخ نزؾذٚذ األْذاف .
 - 11اصانخ انؼٕائك انز ٙرؾشو انؼبيه ٍٛيٍ انزجبْ ٙثجشاػزٓى .
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ثانيا ً -:إدارة الجىدة الشاهلت في هراكز الجاهعاث:
يزٗ ًٚكٍ رطجٛك يجبدئ اداسح انغٕدح انشبيهخ ف ٙانغبيؼبد نمذ ػًم Bonstingl
ػبو  1992ػهٗ ديظ انًجبدئ انزٔ ٙػؼٓب ٔ Pemingركٛٛفٓب يغ دساعبد عبثفخ
نزشكٛم ًَٕرط خبص ثؤداسح انغٕدح ف ٙانغبيؼبد ٔرؼزجش َمبؽ Lan gfend
األسثؼخ ػشش أفؼم رشعًخ نٓزِ انزٕعٓبد ف ٙلطبع انزؼهٛى)5( .
 -1انؼًم ػهٗ صجبد انٓذف ثؤرغبِ رؾغ ٍٛانًغزٕٖ انطالثٔ ٙانخذيبد ٔأٚغبد
انطالة رٔ٘ انغٕدح األفؼم.
 -2انؼًم ػهٗ انزكٛف يغ انفهغفخ انغذٚذح ٔيٕاعٓخ انزؾذٚبد.
 -3انؼًم ػهٗ انغبء َظبو انذسعبد ٔانزؤشٛشاد انؼبسح ػٍ انزظُٛف.
 -4انزٕلف ػٍ األػزًبد ػهٗ األخزجبس الؽشاص انغٕدح.
 -5رخفٛغ كهفخ انزؼهٛى انٗ انؾذ األدَٗ.
 -6رؾغ ٍٛانؼاللخ يغ انًغزًغ انز٘ أرٗ يُّ انطالة.
 -7رذسٚت انطالة ٔاألعبرزح نزؾغ ٍٛانغٕدح.
 -8انزخهض يٍ انخٕفٍ.
 -9اصانخ انؼشالٛم ٔانؾٕاعض ث ٍٛاأللغبو نزؼضٚض نشٔػ انفشٚك.
 -10رٓٛئخ ثشَبيظ رؼه ًٙٛلٕ٘.
 -11انزشغٛغ ٔانزؾفٛض نهغًٛغ.
 -12اصانخ انشؼبساد ٔانًٕاػع.
 -13اصانخ يؼبٛٚش انكى ف ٙانزمغٛى.
 -14رٓٛئخ ثشَبيظ نهزؾغ ٍٛرارٛب ً.
ٔيٍ انًُبرط انز ٙرى رطٕٚشْب نزؼًم ف ٙلطبع انزؼهٛى انغبيؼ ٙنزؾغ ٍٛانغٕدح ًَٕرط
ًَٕٔ Irvin 1995رط . Ashok 1997
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شكم ( ًَٕ )1رط Irvin

()6

انغغؾ انخبسعٙ

انزضاو انمٛبدح

خٛبساد اعزشارٛغٛخ
انزشكٛض ػهىزُفٛز انذػى
األداس٘ ثُبء األنزضايبد

رؾذٚذ انٓذف

انُزبئظ انزظؾٛؾٛخ

ؽٛش ٚمزشػ  Irvinفًَٕ ٙرعّ أثؼبداً رج ٍٛأعزشارٛغٛبد رُفز انغٕدح انشبيهخ فٙ
انًئعغبد انزؼهًٛٛخ ٔرشًم-:
- 1انؼغؾ انخبسع ٙيٍ أعم انزغٛش ٔرشًم انفشص ٔانزٓذٚذاد انًؾٛطخ
ثبنًئعغخ .
- 2أنزضاو انمٛبدح -:دٔس األداسح انؼهٛب ف ٙانذفغ نأليبو نزطجك يجبدئ اداسح انغٕدح
انشبيهخ.
- 3خٛبساد اعزشاعٛخ نزؾغ ٍٛيغزٕٖ انًئعغخ انزؼهًٛٛخ ػهٗ انًغزٕٖ انشبيم
ٔانؼًهٛبد ٔانٕظبئف.
- 4انُٓظ انزم -:ًٙٛاخجبس يئششاد نمٛبط انزمذٚى ٔيغبَذح انُظى نغًغ انًؼهٕيبد.
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شكل رقن (  )2نوىرج Ashok
انًشؽهخ األٔنٗ

انزظًٛى

انًشؽهخ انضبَٛخ

األػذاد

انًشؽهخ انضبنضخ

انزُفٛز

انًشؽهخ انشاثؼخ

انزٕعغ

انًشؽهخ انخبيغخ

انزمٛٛى

ثؾش اداسح انغٕدح انشبيهخ
يغبَذح األداسح انؼهٛب

أداسح رمغٛى انغٕدح انشبيهخ
رٕفٛش انزؼهٛى نكجبس انؼبيهٍٛ
ٔػغ انزظٕساد ٔاألْذاف
رظًٛى َظبو عذٚذ
رغًٛخ انؼًهٛخ ،ركش انٓذف،
انزذسٚت نهغًٛغ ،اعزطالع
انشأ٘ ،رشكٛم يغهظ اداسح،
ٔػغ انؼاليبد انًًٓخ،
رشكٛم فشق انزؾغ ،ٍٛرؾذٚذ
انًؼبٛٚش.

رٕفٛش انزؼهٛى انًزطٕس
رمذٚش انًكبفآد

رمٛٛى انجشايظ
اعشاء انزغٛشاد
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د -رؾذٚذ انٓذف :خظٕطٛخ األْذاف انغبيؼٛخ انزؼهًٛٛخ ٔانًؼشفٛخ ٔانُؾٕٚخ ٔانضمبفٛخ
ٔانشثؾٛخ.
أيب ثبنُغجخ نًُٕرط  Ashok 1997فزكٌٕ يٍ خًغخ يشاؽم كؤؽبس ػًم نزمٛذ
اداسح انغٕدح انشبيهخ ف ٙانًئعغبد انزؼهًٛٛخ كًب ْٕ يٕػؼ ف ٙانشكم سلى ( .)2
ٔلذو أؽذ انجبؽض ٍٛانؼشة( )7يمزشؽب ً ًٚكٍ ألداساد انغبيؼبد انؼشثٛخ اعزخذايّ ثؼذ
ركٛٛفّ نجٛئبرٓب نًٛضم ( يُظٕيخ فكشٚخ ) نزطجٛك اداسح انغٕدح انشبيهخ فْ ٙزِ
انغبيؼبد ٔلذ اشزًم ْزا انًُٕرط ػهٗ عًهخ يٍ انُمبؽ يُٓب:
 -1اػزجبس انغبيؼبد َظبيب ً كهٛب ً يزٕاصَب ً ألسػبء انضثبئٍ انذاخهٔ ٍٛٛانخبسع.ٍٛٛ
 -2انؾشص ػهٗ رجَُ ٙظشح كهٛخ ف ٙأداسح انغبيؼخ.
 -3رجُ ٙفهغفخ رًك ٍٛانؼبيهٔ ٍٛاششاكٓى ف ٙارخبر انمشاساد.
 -4انزؤكٛذ ػهٗ ديظ انمٛبداد انغبيؼبد ف ٙانزؾغ ٍٛانًغزًش يٍ خالل األعزفبدح يٍ
يجبدئ اداسح انغٕدح انشبيهخ.
 -5األفبدح يٍ يفٕٓو انغبيؼخ كُظبو ٔانؼًم ػهٗ رؼظٛى كفبءح ْزا انُظبو.
 -6انزذسٚت انًغزًش.
 -7انزغزٚخ انؼكغٛخ نألعزفبدح يٍ األخطبء.
ٔلذ لبو انجبؽش ثؤلزشاػ انًُٕرط انزبن ٙنزؾغ ٍٛكفبءح انمٛبداد انغبيؼٛخ
شكم سلى ()3
 -1كفبٚخ اداسح انزؼمٛذ
 -2كفبٚخ رٓى انؾؼبسح انؼشثٛخ
 -3كفبٚخاداسح انزُبفظ

كفبٚخ انمبئذ انغبيؼٙ
نزؾمٛك انُٕػٛخ
انًًٛضح

 -4كفبٚخ اداسح انزغٛش

 -5كفبٚخ اداسح فشق انؼًم
 -6كفبٚخ انزؼهٛى انًغزًش
 -7كفبٚخ انزؼبيم يغ انزمُٛخ
 -8كفبٚخ اداسح انزخطٛؾ
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ثالثا ً -:إدارة الجىدة الشاهلت في ترشيذ تكلفت التعلين الجاهعي.
ف ٙانجذاٚخ ًٚكٍ ؽشػ انزغبإل األرْ ْٕ ٙم ًٚكٍ األسرمبء ثًغزٕٖ انغٕدح يغ
رششٛذ انكهفخ؟ ٔنهٕطٕل انٗ اعبثخ َطشػ األعهٕث ٍٛاألر ٍٛٛف ٙرششٛذ ركهفخ انزؼهٛى
انغبيؼ ٙأعهٕة اداسح انغٕدح انشبيهخ ٔأعهٕة ُْذعخ انمًٛخ)8(.
 -Aأعهٕة أداسح انغٕدح انشبيهخ ف ٙرششٛذ ركهفخ انزؼهٛى انغبيؼ.ٙ
ال ثذ يٍ رُبٔل ْزِ انًٕاػٛغ ف ٙانًؾبٔس األرٛخ:
انغٕدح انشبيهخ ف ٙانفكش انًؾبعج. ٙ
ٚ -1ؼذ Koplonيٍ أٔائم انكزبة انز ٍٚرُبٔنٕا ف ٙكزبثبرٓى انغٕدح انشبيهخ ٔاشبسٔا
انٗ ػشٔسح لٛبعٓب يٍ ؽٛش انكهفخ ٔأطجؼ ٔاػؾب ً أٌ انزؾذ٘ انز٘ ٕٚاعّ
انًؾبعجٔ ٍٛانُظى انًؾبعجٛخ ف ٙانزطٕس انغشٚغ ألعزشارٛغٛبد انزظُٛغ انؾذٚضخ ٚزًضم
ف ٙػشٔسح رطٕٚش يمبٛٚظ ركبنٛف انغٕدح)9( .
ٔ -2ف ٙػبو َ 1987ششد انغًؼٛخ انٕؽُٛخ نهًؾبعج ٍٛدساعخ ثؼُٕاٌ انمٛبط
ٔانزخطٛؾ ٔانشلبثخ ػهٗ ركهفخ انغٕدح انشبيهخ (ٔ )10اػزجشد ْزِ انذساعخ يششذاً
نهًؾبعج ٍٛنكٛفٛخ رطجٛك يمبٛٚظ ركبنٛف انغٕدح.
ٔ -3ف ٙػبو َ 1991ششد انغًؼٛخ دساعخ أخشٖ ؽٕل رؾذٚش دٔس لٛبط ركبنٛف
انغٕدح ٔانذساعخ ػُٓب ف ٙانًششٔػبد انظُبػٛخ ٔيششٔػبد انخذيبد ؽٛش أكذد
أٌ ركبنٛف انغٕدح ثذأد كٕاؽذح يٍ ادٔاد رخفٛغ انزكبنٛف صى رطٕسد انٗ أٌ
اطجؾذ فهغفخ طُبػٛخ يٍ أعم ؽزًٛخ األعزًشاس ٔرؾغ ٍٛفشص األسثبػ ٔرًٛض
انٕػغ انزُبفغ.ٙ
ٔ -4يُز ػبو  1991رزبثؼذ انكزبثخ يزُبٔنخ ركبنٛف انغٕدح ٔرؾهٛهٓب ٔدساعخ يغبالرٓب
ٔيؼبٛٚشْب ٔيٕاطفبرٓب ٔانفشق ث ٍٛأداسارٓب ٔيؼبٛٚشْب ٔانًؼهٕيبد انًؾبعجٛخ
انالصيخ الداسارٓب ٔكزنك انزشكٛض ػهٗ انزغشثخ انٛبثبَٛخ فْ ٙزا انًغبل.
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- Bػُبطش ركبنٛف انغٕدح
رؼشف ركبنٛف انغٕدح ثؤَٓب انزكبنٛف انز ٙرؾذس نًُغ انغٕدح انشئٛغٛخ يٍ انؾذٔس
أٔ ْ ٙانزكبنٛف انز ٙرؾذس ألٌ انغٕدح انشئٛغٛخ ؽذصذ.
ٕٔٚػؼ انشكم سلى ( )4رجٕٚت ركبنٛف انغٕدح.
رجٕٚت ركبنٛف انغٕدح

ؽغت عٕٓنخ انمٛبط ٔرٕفش انجٛبَبد

ؽغت اسرجبؽبرٓب ثشلبثخ انغٕدح

ركبنٛف سلبثخ انغٕدح ركبنٛف انفشم فٙ
سلبثخ انغٕدح

ركبنٛف

ركبنٛف

ركبنٛف فشم

ركبنٛف ظبْشح ركبنٛف يغززشح

ركبنٛف فشم
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خبسعٙ

فٓٛب

-Morse " measuring , planning , is consoling Quality cost"1997
ٔرؼشف ْزِ انؼُبطش ػهٗ انُؾٕ األر.ٙ
ٔ -Aفمب ً السرجبؽبرّ ا ثشلبثخ انغٕدح
 -1ركبنٛف سلبثخ انغٕدح

Cost of control

ْٔزِ رشًم-:
 ركبنٛف انًُغPervention costs (PC) :ٔرؼجش ػٍ انزكبنٛف انًُغ نًُغ ؽبالد أَخفبع يغزٕٖ انغٕدح ٔيُغ األَزبط غٛش
انًٕافك يغ انًٕاطفبد انزٚ ٙزطهجٓب انؼًالء.
 ركبنٛف انزمٕٚى Appraisal costs (AC) :ٔرؼجش ػٍ انزكبنٛف نذساعخ ٔفؾض ٔرمٕٚى األَشطخ انًشرجطخ ثبنغٕدح ٔفمب ً
نهًٕاطفبد انًؾذدح يمذيب ً ٔلجم ؽشػ انًُزغبد ف ٙاألعٕاق.
 -2ركبنٛف انفشم ف ٙسلبثخ انغٕدح :
ْٔزِ رشًم
 ركبنٛف فشم داخهInternal Failure costs (IFC) ٙٔرؼجش ػٍ ركهفخ ػذو رٕافك انًُزغبد يغ انًٕاطفبرمجم اعزالو انؼًالء نٓب.
Failure costs

 ركبنٛف فشم خبسعExternal Failure costs (EFC) ٙٔرؼجش ػٍ ركهفخ ػذو رٕافك انًُزغبد يغ انًٕاطفبد ثؼذ انضًٍ ٔأعزالو انؼًالء
نٓب.
ٔلذ طبؽ اؽذ انجبؽض ٍٛيؼبدنخ نمٛبط ركهفخ انغٕدح ٔاخشٖ الؽزغبة ركبنٛف
انفشم)11(.
انزكبنٛف انكهٛخ نهغٕدح = ركهفخ انًُغ  +ركهفخ انزمٛٛى  +ركهفخ انفشم
COQ = PC + AC + FC
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ٔف ٙػٕء يب رمذو فؤٌ لًٛخ ٔيُغ انزكبنٛف غٛش انؼشٔسٚخ ف ٙكبفخ يشاؽم دٔسح
ؽجبح انًُزظ ػٍ ؽشٚك دساعخ انؼاللخ ث ٍٛانٕظبئف ٔاألَشطخ ٔانزكهفخ ػهٗ أعبط
رُظٛى األعبنٛت انفُٛخ ألَغبص انٕظٛفخ انًطهٕثخ يٍ انًُزظ ثبلم ركبنٛف يًكُخ ُْٔب
ٚغت انزفشلخ ث ٍٛيفٕٓي: ٍٛ
 عهغهخ انمًٛخ raluechainٔٚمظذ ثّ رغهغم ٔظبئف األػًبل ٔفمب ً نهًُبفغ انز ٙرؼبف انٗ انًُزغبد أٔ
انخذيبد ف ٙأ٘ يُشؤح ٔف ٙكم َشبؽ يٍ أَشطزٓب .
 يفٕٓو ُْذعخ انمًٛخ r. Engineering Conceptٔٚمظذ ثّ أ٘ َشبؽ نزمٛٛى انًُزظ يٍ صٔاٚب يخزهفخ ثؤدَٗ ركهفخ يًكُخ ٔرنك يٍ
خالل اػبدح انُظش ف ٙانٕظبئف أٔ انًُبفغ انزٚ ٙؾزبعٓب انؼًالء .
ٔلذ اصجذ اؽذ انجبؽض ٍٛأَّ أطجؼ ثباليكبٌ ػٍ ؽشٚك ُْذعخ انمًٛخ رششٛذ ثم
ٔرخفٛغ انزكبنٛف دٌٔ انًغبط ثغٕدح انًُزغبد.
ٔرغزخذو ُْذعخ انمًٛخ ثؼذ يشؽهخ انزخطٛؾ انز ٙرُزٓ ٙثزؾذٚذ يٕاطفبد انًُزظ
ثشكم َٓبئ ٙؽٛش رجذأ يشؽهخ رؾذٚذ انزكبنٛف انًغزٓذفخ نهٕؽذح ٔ ،رؼذ ُْذعخ انمًٛخ
يٍ افؼم االعبنٛت انًشرجطخ ثجٛئخ انزؼهٛى انؾذٚضخ ألَٓب رئد٘ انٗ رؾمٛك انغٕدح
ٔاالداء يغ انخفغ انزذسٚغ ٙنهكهفخ .
أر :
 : CQOانزكبنٛف انكهٛخ نهغٕدح Total Costs
 : PCركبنٛف انًُؼ Prevention Costs
 : ACركبنٛف انزمغٛى Appraisal Costs
 : FCركبنٛف انفشم Failure Costs
أعًبن ٙركبنٛف انفشم = ركبنٛف انفشم انذاخه = ٙركبنٛف انفشم انخبسعْ + ٙبيش
انًغبًْخ انًفمٕد .
FC = IFC = EFC + LCM
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أر أٌ :
 : IFCركبنٛف انفشم انذاخهٙ
 : EFCركبنٛف انفشم انخبسعٙ
ْ :LMCبيش انًغبًْخ انًفمٕد
ٔ -Bفمب ً نغٕٓنخ انمٛبط ٔرٕافش انجٛبَبد:

 -1ركبنٛف ظبْشح Visible Costs ) VC ( :
ٔرشًم عًٛغ ركبنٛف انغٕدح انًزٕافشح ثٛبَبرٓب ف ٙدفبرش ٔعغالد انُشؤح ًٔٚكٍ
لٛبعٓب ٔفؾظٓب ٔيشاعؼزٓب ٔرشًم )12( .
 ركبنٛف انغٕدح انزًٚ ٙكٍ انزؾكى فٓٛب Controllable Quality Costs :ْٔ ٙرهك انزكبنٛف انز ٙرزؤصش ثًب رزخزِ األداسح يٍ لشاساد نًُغ أَزبط ٔؽذح يزطبثمخ
نهًٕاطفبد أٔ اكزشبف انٕؽذاد غٛش انًطبثمخ نهًٕاطفبد يضم ركبنٛف انًُغ
ٔانزمغٛى .
 ركبنٛف انغٕدح انز ٙال ًٚكٍ انزؾكى فٓٛب an Controllable Quality Costsٔرًضم يغًٕػخ انزكبنٛف غٛش انخبػؼخ نهزؾكى ٔرنك يضم ركبنٛف انفشم انذاخهٙ
ٔانخبسعٔ ٙانز ٙرزشرت ػهٗ فشم ػًهٛخ انشلبثخ ػهٗ انغٕدح .
 -2ركبنٛف يغززشح ( Hidden Costs ( HC
ٔرشًم ف ٙيغًٕػخ انزكبنٛف انز ٙال رظٓش طشاؽخ ٔال رزٕافش ف ٙانذفبرش
انًؾبعجٛخ ٔٚؼجش ػُٓب ثزكهفخ انفشطخ انؼبئؼخ ٔانًزؼًُخ خغبسح ْبيش انًغبًْخ
انُبرغخ ػٍ َمض انًجٛؼبد أٔ اَخفبع عؼش انجٛغ ٔػذو سػبْى ػٍ يغزٕٖ عٕدح
انًُزغبد انز ٙرمذيٓب انًُشآد .
ًٔٚكٍ رؾهٛم ركبنٛف انغٕدح ٔػُبطشْب يٍ خالل يذخه: ٍٛ
 -1انًذخم انزمهٛذ٘ Traditional Approach
 ٚغًؼ ثٕػغ أ ثٕعٕد َغجخ يٍ األَزبط انًؼٛت أؽذاس رٕاصٌ ث ٍٛانزكهفخ ٔانغٕدح انًغزٕٖ األلم نهغٕدح ٚزؾذد ػُذيب رُخفغ انزكهفخ انكهٛخ  Total Costنألَزبطانٗ ادَٗ ؽذ نٓب .
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ؽٛش رضٚذ ركبنٛف األَزبط ػُذيب رُخفغ َغجخ األَزبط انًؼٛت أٔ رمزشة يٍ انظفش
ٔفمب ً نًب ٚزى اَفبلّ يٍ ركبنٛف عٕدح ٔانؼكظ طؾٛؼ .

 -2انًذخم انؾذٚش Modern Approach :
-

-

ال ٚغًؼ ثٕعٕد أ٘ َغجخ يٍ األَزبط انًؼٛت .
انزكبنٛف انكهٛخ نألَزبط رُخفغ كهًب أَخفغ َغجخ األَزبط غٛش انًطبثك
نهًٕاطفبد ٔٚجشس عجت رنك ثؤَخفبع انخغبئش انًزشرجخ ػهٗ ْجٕؽ يغزٕٖ
انغٕدح ٔيب ٚفشػّ ػهٗ انششكخ يٍ رؾًم ركبنٛف انفشم ٔانز ٙرًضم انغبَت
األكجش يٍ ركبنٛف انغٕدح.
ٔعٕد ػاللخ ؽشدٚخ ث ٍٛأَزبعٛخ انًُشؤح ٔيغزٕٖ انغٕدح فٓٛب ٔرنك ُٚؼكظ ػهٗ
ػهٗ انششكخ ثزًزؼٓب ثًٛضح رُبفغٛخ ف ٙاألعٕاق انؼبنًٛخ ٔٚظٓش أصش رنك ػهٗ
أسثبؽٓب ٔرذفمبرٓب انُمذٚخ .
أَخفبع ركهفخ انؼًبٌ ثؼذ انجٛغ ٔانخذيبد انًغبػذح َظشاً نؼذو انغًبػ ثٕعٕد
أَزبط ٚؼٛت.
ٔيٍ صى فؤٌ انًذخم انؾذٚش نزكبنٛف انغٕدح ٚؼزًذ ػهٗ أٌ انزكهفخ انكهٛخ نألَزبط
رُخفغ كهًب أسرفؼذ انغٕدح انشبيهخ ْٔزا ٚئكذ أٌ ػجؾ انغٕدح انشبيهخ ٔرٕفٛش
يُزغبد ثًغزٕٖ عٕدح ٚشػ ٙارٔاق انؼًالء ال ٚؼُ ٙثبنؼشٔسح اسرفبع انكهفخ
ثم ػهٗ انؼكظ يٍ رنك فؼهٗ انًذٖ انطٕٚم ٚئد٘ انٗ خفغ انكهفخ .
اٌ اداسح انغٕدح انشبيهخ (  ) Tomرٓزى ثزمذٚى يُزغبد ثؤػهٗ عٕدح ٔثؤػهٗ أداء
ٔرؼًم ػهٗ صٚبدح األَزبعٛخ ٔرششٛذ ركبنٛفٓب دٌٔ انؾبعخ نهًفبػهخ ث ٍٛانغٕدح
ٔانخذيخ ٔانٕلذ ٔانزكهفخ ٔيٍ األًْٛخ ثًكبٌ أؽزغبة ركهفخ انغٕدح فؤلزُبء انغٕدح
لذ رضٚذ انزكهفخ ثؼغ انٕلذ نكُٓب نٍ رضٚذْب كم انٕلذ )13(.
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هفهىم هنذست القيوت في ترشيذ تكلفت التعلين العالي
يفٕٓو رؾهٛم انمًٛخ ٚ value Analysisؼًم ػهٗ انزؼشف ػهٗ ارٔاق ٔأؽزٛبعبد
انؼًالء ٔانًغزٓهك ٍٛيغ يشاػبح رؾغ ٍٛانمًٛخ ثٓذف رششٛذ انزكبنٛف يٍ خالل
األعزخذاو األيضم نهًٕاسد انًزبؽخ.
ًٔٚكٍ رؾذٚذ انؼذٚذ يٍ انًفبْٛى انخبطخ ثُٓذعخ انمًٛخ ٔيُٓب :
 رؾذٚذ يفٕٓو رؾهٛم انمًٛخ value Analysis Conceptٚؼشف أؽذ انكزبة يفٕٓو رؾهٛم انمًٛخ ثبَّ  -:أداح ػًهٛخ يُظًخ رؼًم ثظفخ
دائًخ نزؾغ ٍٛانمًٛخ ٔاعزجؼبد األَشطخ انز ٙال رؼٛك)13(.

أالستنتاجاث والتىصياث :
- 1رٓى يجبدئ اداسح انغٕدح انشبيهخ ف ٙرؾغ ٍٛيغزٕٖ كفبءح يخشعبد انزؼهٛى
انغبيؼ. ٙ
- 2رٓى يجبدئ اداسح انغٕدح انشبيهخ ف ٙرششٛذ ركهفخ انزؼهٛى انغبيؼٔ ٙدًٕٚيزّ.
- 3رٓى يفبْٛى ُْذعخ انمًٛخ ف ٙرششٛذ ٔرؾغَٕ ٍٛػٛخ ٔعٕدح يخشعبد انزؼهٛى
انغبيؼ.ٙ
- 4دساعخ انًٕلف انجٛئ ٙف ٙطٛبغخ اعزشاعٛخ انغبيؼبد ثًب ٚؾمك يجبدئ اداسح
انغٕدح انشبيهخ فٓٛب.
- 5رفؼٛم يفٕٓو دساعخ انغٕدح انشبيهخ ف ٙعٛبق رًُٛخ انمذساد انؼهًٛخ ٔاإلداسٚخ
يٍ اعم يخشعبد ػهًٛخ أفؼم .
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الخالصت
نمذ أعزؼشع انجؾش عًهخ يٍ انًغبالد األعبعٛخ انخبطخ نًفٕٓو انغٕدح انشبيهخ فٙ
انزؼهٛى انغبيؼٔ ٙلذ ْذف انٗ ثٛبٌ دٔس اداسح انغٕدح انشبيهخ ف ٙانزؼهٛى انغبيؼ ٙيٍ
خالل ركٛٛف يجبدئ اداسح انغٕدح انشبيهخ نخذيخ انزؼهٛى انغبيؼ. ٙ
ٔاثشص انجؾش انًجبدئ األعبعٛخ الداسح انغٕدح انشبيهخ ٔػُبطشِ األعبعٛخ يٍ خالل
ػذح فمشاد أعبعٛخ .
ٔصى ثٛبٌ يفبْٛى اداسح انغٕدح انشبيهخ ف ٙرششٛذ ركهفخ انزؼهٛى انغبيؼٔ ٙثٛبٌ يفبْٛى
ػُبطش ركبنٛف انغٕدح ُْٔذعخ انمًٛخاػبفخ انٗ يفٕٓو عهغهخ انمًٛخ ٔعبء ف ٙفًٍٓٛ
أعبع.ٍٛ
ٔرُبٔل انجؾش ف ٙاعزُزبعبرّ ٔرٕطٛبرّ ػشٔسح دساعخ انًٕلف انجٛئ ٙاألعزشارٛغٙ
نغشع طٛبغخ اعزشارٛغٛخ نهزؼهٛى انغبيؼ ٙيئكذ ػهٗ أًْٛخ رطجٛك يجبدئ اداسح
انغٕدح انشبيهخ ف ٙرششٛذ ركهفخ انزؼهٛى انغبيؼٔ ٙاالسرمبء ثُٕػٛزّ.
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