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انًستخهص
ته ػػدؼ ه ػػذل الد ارس ػػة إل ػػع تعري ػػؼ الباح ػػث بقواع ػػد البح ػػث العمم ػػي ،وابػ ػراز العالق ػػة األص ػػيمة
والوثيقػػة بػػيف دور البحػػث العممػػي كعمػػؿ إنسػػاني يسػػعع حػػؿ المشػػكالت ،وبػػيف نجػػاح أي منظمػػة

هػػدفها تحقيػػؽ التحس ػيف المسػػتمر ،خاصػػة عنػػد تطبيقهػػا لمبػػادئ إدارة الجػػودة الشػػاممة .وعرضػػت

الد ارسػػة لمجػػاالت ودور العم ػػؿ البحثػػي فػػي ظ ػػؿ تطبيػػؽ مبػػادئ إدارة الج ػػودة الشػػاممة فػػي مج ػػاؿ
العم ػػؿ الش ػػرطي ،إذ ت ػػـ إبػ ػراز الخط ػػوط العريض ػػة لعممي ػػة البح ػػث العمم ػػي وأهدافػ ػ  .كم ػػا عرض ػػت
ألهمية البحث العممي في كؿ مف الدوؿ النامية والمتقدمػة ،وبينػت اهتمػاـ الػدوؿ المتقدمػة بالبحػث

العممي خاصة فيمػا يتعمػؽ بػالمراكز البحثيػة .كمػا تػـ إبػراز أهػـ معوقػات البحػث العممػي فػي الػدوؿ
النامية وكيفية تفعيم  .وعرضت الدراسة لمبػادئ إدارة الجػودة الشػاممة وتطبيقاتهػا فػي مجػاؿ العمػؿ

الشػ ػػرطي ،ولنمػ ػػاذج تطبيػ ػػؽ الجػ ػػودة الشػ ػػاممة وخاصػ ػػة النمػ ػػوذج التطػ ػػويري لجػ ػػائزة الشػ ػػيخ خميفػ ػػة
لالمتيػػاز .كمػػا وضػػحت الد ارسػػة القواسػػـ المشػػتركة فػػي تطبيػػؽ مبػػادئ إدارة الجػػودة الشػػاممة ،حيػػث
ثبت أف البحػث العممػي كػاف األسػاس فػي اسػتنتاج القواعػد األساسػية إلدارة الجػودة الشػاممة ،والتػي

ظه ػػرت مبادؤهػ ػا ف ػػي المج ػػاؿ الص ػػناعي واإلداري عم ػػع أنق ػػاض الكثي ػػر م ػػف النظري ػػات والم ػػذاهب
اإلداريػػة فػػي العصػػور الماضػػية .ولقػػد ثبت ػت أهميػػة اسػػتخداـ منػػاهج البحػػث العممػػي المختمفػػة فػػي

الكثيػػر مػػف م ارحػػؿ تطبيػػؽ مبػػادئ إدارة الجػػودة الشػػاممة بػػدءا مػػف تحديػػد المشػػكالت ثػػـ طػػرؽ الحػػؿ

األنسب ،وعممية تقييـ األداء في المراحؿ المختمفة .كما تأكد دور البحػث العممػي فػي عمميػة تقيػيـ
رضػػا كافػػة المسػػتهمكيف س ػواء خػػارج أو داخػػؿ المنظمػػة ،التػػي تسػػعع لتطبيػػؽ مبػػادئ إدارة الجػػودة

الشاممة ،وخاصة المنظمات غير الهادفة لمػرب مثػؿ أجهػزة الشػرطة .وخمصػت الد ارسػة إلػع العديػد
مف النتائج والتوصيات كاف مف أهمها ضرورة وجود قناعة مجتمعية بأهمية تفعيؿ البحػث العممػي
واالعتم ػػاد عم ػػع نتائجػ ػ ف ػػي اتخ ػػاذ كاف ػػة القػ ػ اررات االس ػػتراتيجية ف ػػي المؤسس ػػات ومنه ػػا الش ػػرطية،

السػػيما تمػػؾ التػػي ترغػػب فػػي تحقيػػؽ نجاحػػات متتاليػػة ومت ازيػػدة نتيجػػة لتطبيػػؽ مبػػادئ إدارة الجػػودة

الشاممة.
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الفصل األول
طبيعة المشكمة وخطة الدراسة

 -1-1مقدمة:

بدأت العموـ االجتماعية أثناء الحرب العالمية الثانية وانتشرت بعد ذلؾ بصورة واسعة ،عندما
حػػدثت أزمػػة سػػبوتنيؾ* فػػي أوائػػؿ سػػتينيات القػػرف الماضػػي ،حيػػث بػػادرت الحكومػػة األمريكيػػة إلػػع
رصػػد االعتمػػادات الماليػػة الضػػخمة لمبحػػث العممػػي ،فتسػػابؽ العممػػاء االجتمػػاعيوف إلػػع اسػػتغالؿ

الفرص ػػة واتجهػ ػوا إل ػػع المستش ػػفيات والم ػػدارس ووك ػػاالت النف ػػع الع ػػاـ والمص ػػانع وأجهػ ػزة اإلع ػػالـ

والشرطة إلجراء أبحاثهـ فيها .إذ اكتسبت – حينئذ  -األبحاث في مجاؿ الشرطة زخم ا مت ازيػدا لػـ
تشػهدل منػػذ وجودهػػا كأحػػد مؤسسػػات الحكومػػة الحديثػػة ،غيػػر أف هػػذل األبحػػاث فػػي البدايػػة لػػـ تكػػف

تنبػع مػف حاجػة الشػرطة إلػع تمبيػة احتياجػات التطػػوير ،كمػا لػـ تشػارؾ فيهػا الشػرطة سػواء بتحديػػد

موضوعات البحوث أو وضع تصػوراتها .وعنػدما بػدأ العممػاء االجتمػاعيوف فػي د ارسػاتهـ وأبحػاثهـ
واالستفادة منها لـ يبد رجاؿ الشرطة أي قدر مف االهتماـ بالعممية البحثية بؿ تـ رفض أي تػدخؿ

خػػارجي فػػي شػػؤونهـ الداخميػػة اعتقػػادا مػػنهـ بػػاف مهنػػتهـ ذات طبيعػػة تختمػػؼ عػػف المهػػف األخػػر .
واقتصر اهتمامهـ عمع تنفيذ مػا يصػدر لهػـ مػف أوامػر واالبتعػاد عػف المشػاكؿ مػع رؤسػائهـ ،ممػا

أبعػػد رجػػاؿ الشػػرطة عػػف د ارسػػة مؤسسػػاتهـ وتعطيػػؿ كافػػة المشػػاريع البحثيػػة ،إال أن ػ نظ ػ ار لمم ازيػػا
الكبيػرة التػػي تحققػػت مػػف بعػػض البحػػوث التػػي تتعمػػؽ بػػدور الشػػرطة ف ػي المجتمػػع ،والػػزخـ المت ازيػػد
الذي اكتسبت الشرطة في بداية عهد الرئيس كندي نتيجة لبعض األحداث التي وضعتها في دائػرة

الضوء عندما شاركت في التصدي لجماهير الشعب التي خرجت إلع الشػارع ونظمػت المظػاهرات

لممطالبة بالحقوؽ المدنية.

وقد يقوؿ قائؿ :إن ال شػأف لممؤسسػات الحكوميػة أو العامػة – بمػا فيهػا المؤسسػة الشػرطية-

بالتطوير اإلداري ،إذ إف هذل المؤسسات ليست في حاجػة النػاس بقػدر مػا يكػوف النػاس فػي حاجػة
إليها ،فمف أيف ألحد أفراد الجمهور أف يقوـ بترخيص سػيارت عمػع سػبيؿ المثػاؿ دوف الرجػوع إلػع

إدارة المرور أو إلع جهة أخر مرخصة مف قبؿ الحكومة؟

* ''سبوتنيك'' ذلك القمر االصطناعي الصغري ،الذي أطلقو السوفييت يف الفضاء عام  1957وكم كان ذلك مدىشا وحمرجا إلدارة
الرئيس األسبق إيزهناور ،إىل درجة أهنا خصصت للتو وقتئذ ،برناجما مكثفا لتدريب املزيد من العلماء واملهندسني األمريكيني ،حىت تستطيع
الواليات املتحدة اللحاق خبصومها الروس يف السباق الفضائي·
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وقػػد يبػػدو هػػذا الكػػالـ مبػػر ار ،إال أن ػ لػػيس منطقي ػ ا البتػػة ،ألف قائم ػ قػػد نسػػي أف المؤسسػػات

العام ػ ػػة والحكومي ػ ػػة تن ػ ػػدرج ض ػ ػػمف مؤسس ػ ػػات المجتم ػ ػػع الط ػ ػػام إل ػ ػػع كس ػ ػػب المزي ػ ػػد م ػ ػػف أمػ ػ ػواؿ
االسػتثمارات لزيػػادة دخػػؿ أفػرادل ،فكيػػؼ يضػػمف هػػذا المجتمػػع سػػعي النػػاس إليػ بػػأموالهـ وجهػػودهـ

دوف أ ف يقدـ لهـ األمف الجيد والبنية التحتية الجيدة والخػدمات األخػر الجيػدة؟ ممػا يعطػي نتيجػة
الشػػؾ فيهػػا ،عمػػع أف ال بػػديؿ عػػف التطػػوير حتػػع فػػي المؤسسػػات الحكوميػػة والعامػػة .وفػػي هػػذل

الد ارسػػة ،يسػػمط الباحػػث الضػػوء عمػػع أهميػػة البحػػث العممػػي ومعوقات ػ فػػي الػػوطف العربػػي ،وسػػبؿ

تفعيم  ،محددا دورل في التنمية ،ثـ يقدـ عرضا لمجاالت وسبؿ تفعيم في ظؿ مبادئ إدارة الجودة
الشاممة بالتطبيؽ عمع األجهزة الشرطية ممثمة في و ازرة الداخمية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 -2-1حتمية التغير:
فػػي ظػػؿ مػػا يكتنفػ هػػذا العصػػر مػػف تحػػديات تتمثػػؿ فػػي سػػرعة التحػػوؿ مػػف أوضػػاع مسػػتقرة

آمنػػة إلػػع أوضػػاع جديػػدة تمتػػاز بػػاالهت اززات العنيفػػة والتػػي تحػػدث بفعػػؿ تػػأثير تطػػورات اقتصػػادية
وسياسػػية وتقنيػػة فػػي المقػػاـ األوؿ ،ممػػا يجعػػؿ اإلدارة تحي ػا عالم ػ ا متغي ػ ار ومتحػػدي ا كمػػا يوض ػػح

الشكؿ رقـ ( )1-1اآلتي (حسيف وآخراف1996 ،ـ):

عبنى يتغُز َحتىٌ عهً

تكت ت

اقتصادية

تكتالث
سُبسُت
وتغُز
يقبَُس
انقىي

يفبهُى
إدارَت
متطو
رة

يفبهُى
حقبفُت
يختهفت

شكل رقم ( )1-1حتمية التغير

يببدئ
ارتًبعُت
أكخز تحزرا

تكُىنىرُب
عًهُت
تسببق
انخُبل

المصػػدر :ديػػاب حسػػيف وآخ ػراف ،المػػدير المحتػػرؼ وحمقػػات التميػػز ،سمسػػمة مطبوعػػات المجموعػػة االستشػػارية العربيػػة ،القػػاهرة،
شركة البراء1996 ،ـ.
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ذلؾ التغير الحتمي الذي تعيش كؿ األمـ في العصر الحػديث يػدعو بػؿ ويمػزـ التسػم بػالعمـ

والمعرفػػة وانتهػػاج الم ػنهج العممػػي لضػػماف اسػػتمرار اتخػػاذ الق ػرار السػػميـ لمسػػايرة هػػذا التطػػور وهػػذا
التغيير ،إذ إف هذا العصر الذي نحيال هػو عصػر المعمومػات ،ومػف يمتمكهػا ويسػتطيع أف يجعمهػا
موضػػع التطبيػػؽ الصػػحي يسػػتطيع أف يمتمػػؾ الق ػرار الصػػحي نحػػو التقػػدـ ،وال غػػرو أف يقػػاؿ أف

لمبحث العممي كؿ األثر الطيب نحو هذا التطور والتقدـ.
لذا فإف محاولة تطبيؽ التنمية تعتمد في األساس عمع نوعيف مف التوج البػد مػف مراعاتهمػا

واعتبار غياب أحدهـ دوف اآلخر مؤدي ا إلع إخفاؽ غير محسػوب وهمػا :التوجػ العممػي المنهجػي

الق ػػائـ عم ػػع أص ػػوؿ البح ػػث المرعي ػػة ومناهجػ ػ ونظرياتػ ػ الحديث ػػة والمتمث ػػؿ ف ػػي م ارك ػػز البح ػػوث
والد ارسػ ػػات ،والتوج ػ ػ ال ػ ػواقعي لمعرفػ ػػة المعطيػ ػػات االجتماعيػ ػػة والتعامػ ػػؿ معهػ ػػا ضػ ػػمف شػ ػػروطها
االجتماعية الخاصة ،بما فيهػا مػف عػادات وتقاليػد وقػو بشػرية مػؤثرة .وال شػؾ أف البحػث العممػي
يشػػكؿ الركيػزة األساسػػية ،والمحػػور الهػػاـ فػػي عمميػػة البنػػاء والتطػػوير التػػي ينشػدها الجميػػع وخاصػػة

في هذا العصر الذي يشهد تسارع ا كبي ار وتطورات متتالية تحتـ عمينا ضػرورة البحػث واالستقصػاء
لإلمساؾ بزماـ األمور ومواكبة التغيرات مف حولنا.
 -3-1األمن والبحث العممي:
ُيعػػد البحػػث العممػػي مػػف أهػػـ ركػػائز العمػػؿ األمنػػي لكون ػ يمثػػؿ القنػػاة الرئيسػػية التػػي تمكػػف
صػػاحب القػرار األمنػػي وفػػي كػػؿ المواقػػع مػػف التعػػرؼ عمػػع الواقػػع ،كمػػا يػػزودل بالمعمومػػات الوافيػػة
واألدوات العممي ػػة الت ػػي تمكنػ ػ م ػػف التخط ػػيط لممس ػػتقبؿ ،آخ ػػذا ف ػػي االعتب ػػار ك ػػؿ معطي ػػات الواق ػػع
ومؤشرات المستقبؿ ذات الصمة بموضوع ومضموف القرار األمني.

إف التحدي وصوالا إلع أهداؼ التميز يتطمب التزاما أساسيا مف المديريف بداية بقبوؿ التغيػر

وتك ػ ػريس الجهػػػود لتنميػػػة وتطػػػوير مهػػػارات وقػػػدرات تتماشػ ػػع ومتطمبػ ػػات ه ػػذا العصػ ػػر (المنيػ ػػؼ،
1999ـ) .ويرك ػ ػػز م ػ ػػنهج إدارة الج ػ ػػودة الش ػ ػػاممة عم ػ ػػع المه ػ ػػارات واس ػ ػػتخداماتها إلح ػ ػػداث التمي ػ ػػز

المطمػػوب ،كمػػا يهػػتـ بالعامػػؿ اإلنسػػاني والتػػدريبي اهتمامػ ا خاصػ ا ،فػػالجودة أو االمتيػػاز فػػي العمػػؿ
ليست فكرة منفردة ،ولكنها مجموعػة مػف األفكػار المتداخمػة التػي تتطػور مػف مصػادر مختمفػة عبػر

س ػػنوات عدي ػػدة ،حي ػػث ظه ػػرت ه ػػذل األفك ػػار ف ػػي البداي ػػة م ػػف خ ػػالؿ شخص ػػيف أمػ ػريكييف ،يػ ػرتبط

اسماهما بالنهضة الصناعية اليابانية التي حدثت في أعقاب الحػرب العالميػة الثانيػة وهمػا :ديمػنج
 Demingوجوراف  .Juranوبالتدريج تطػور فكرهمػا مػف التركيػز عمػع آليػات فحػص الجػودة مثػؿ

ضبط العمميات إحصائي ا  Statistical Process Controlإلػع مفهػوـ أعمػؽ مبنػي عمػع تقبػؿ

12

المبادئ العامة لمثقافة المؤسسية المثالية (التيجاني2116 ،ـ) والتي عرفػت فيمػا بعػد بمبػادئ إدارة

الجودة الشاممة.

 -4-1العمم أساس التطور:
مما سبؽ يتض أن المناص مف التطور المبني عمع العمـ ،والتػالي ال منػاص مػف التجويػد،

ف ػػالجودة فمس ػػفة تعن ػػي التحس ػػيف المس ػػتمر  *KAIZENعب ػػر وظيفت ػػيف أساس ػػيتيف هم ػػا :الص ػػيانة
 Maintenanceوالتحسػ ػيف ( Improvementالس ػػممي ،دت) .وتعتم ػػد ف ػػي ذل ػػؾ عم ػػع اس ػػتخداـ
أدواتها المستقاة مف التجربة العممية ،والتراكـ العممي لنظريػات اإلدارة ضػمف إطػار التطػور الفكػري

اإلداري ،وهػػي تمػػزج مػػا بػػيف أفكػػار وقػػيـ مشػػتركة مثػػؿ :مرتكػزات فمسػػفة الجػػودة ،واالسػػتراتيجيات،
والهياكؿ التنظيمية والفعالية ،حسب ما يوضػح نمػوذج مؤسسػة مكنػزي االستشػارية Weterman
)1982 ،& Petersـ) اآلتي:

الهيكؿ
STRUCTUER

االستراتيجية

النظـ

STRATEGY

SYSTEMS

القيم المشتركة
SHARED
VALUES

النمط

المهارات

STYLE

SKILLS

االختيار
STAFF

شكل رقم ( )2-1نموذج مؤسسة مكينزي

المصدر :إبراهيـ عبػدا المنيػؼ ،تطػور الفكػر اإلداري المعاصػر ،سمسػمة آفػاؽ اإلدارة واألعمػاؿ ،الطبعػة الثانيػة،
الرياض ،آفاؽ اإلبداع لمنشر واإلعالـ1999 ،ـ.
* KAIZENكلمة يابانية تعني التحسين المستمر.
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ويػػر الباحػػث أف مػػداخؿ الجػػودة الشػػاممة ليسػػت مجػػاالا لتطبيػػؽ هػػذا المػػنهج فػػي المؤسسػػات

فحسػػب ،بػػؿ مهمتهػػا تتعػػد ذلػػؾ إلػػع التركيػػز عمػػع البحػػث العممػػي فػػي مفاصػػؿ وجزئيػػات هػػذل
المػ ػػداخؿ مػ ػػف أجػ ػػؿ اسػ ػػتم اررية تقػ ػػدـ هػ ػػذا النمػ ػػوذج الػ ػػذي يعػ ػػي المشػ ػػاركة فػ ػػي وض ػ ػع السياسػ ػػات
واالسػػتراتيجيات ،والمشػػاركة فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات ،والمشػػاركة فػػي أداء العمػػؿ بػػروح الفريػػؽ بهػػدؼ

نهػػائي يتمثػػؿ فػػي إرضػػاء العمػػالء داخػػؿ المؤسسػػات ومػػف خارجهػػا ،ومشػػاركة المجتمػػع ككػػؿ فػػي

قطؼ الثمار ،ومف أجؿ ذلؾ جاهد الباحث ليتوصؿ إلع تصور لمجاالت البحػث العممػي فػي ظػؿ

إدارة الجودة الشاممة.

 -5-1مشكمة الدراسة:
في الواقع تتحدد مشكمة هذل الد ارسػة فػي بيػاف أهميػة العمػؿ البحثػي بكػؿ صػورل والمتمثػؿ فػي

ك ػػؿ جه ػػد إنس ػػاني يس ػػتهدؼ التص ػػدي ألي م ػػف المش ػػكالت الت ػػي تواجػ ػ اإلنس ػػاف أو المجتم ػػع أو
مؤسسػػات المجتمػػع الحضػػري عمػػع مػػر العص ػػور .واهتمػػت الد ارسػػة بػػدور ومجػػاالت هػػذا العم ػػؿ
البحثػػي العممػػي فػػي ظػػؿ مبػػادئ إدارة الجػػودة الشػػاممة بدايػػة كنتيجػػة لبحػػوث عمميػػة ميدانيػػة مكثفػػة

لحقػػب مػػف الزمػػاف فػػي المجتمعػػات الصػػناعية بصػػورة خاصػػة ،ثػػـ دور البحػػث العممػػي فػػي تطبيػػؽ
هذل المبادئ في كافة المجاالت وخاصة في المجاالت الشرطية واألمنية.
 -6-1أىمية الدراسة:
يع ػػد البح ػػث العمم ػػي – ف ػػي ه ػػذا العص ػػر ال ػػذي يوص ػػؼ بأنػ ػ عص ػػر المعموم ػػات – األس ػػاس

ال ػرئيس الػػذي يعضػػد قػػدرات اإلدارة بشػػتع أنواعهػػا ومسػػتوياتها ،ويػػدعـ ق ارراتهػػا فػػي ظػػؿ الظ ػروؼ
والمتغيػرات الكثيػرة التػػي تزخػػر بهػػا بيئػػات العمػػؿ .والمجػػاؿ الشػػرطي كغيػرل مػػف المجػػاالت ،يحتػػاج

متخذ القرار في إلع دعـ ومسػاندة البحػث العممػي األصػيؿ ،لتعظػيـ القػدرات الشػرطية فػي مواجهػة
التحػػديات .وكػػوف و ازرة الداخميػػة تسػػعع جاهػػدة إلػػع تطػػوير آلياتهػػا ،بتطبيػػؽ أسػػس ومبػػادئ إدارة
الجػودة الشػاممة فػي إنجػػاز مهامهػا ،فإنػ بػػات مػف الضػروري أف يسػمط الضػػوء بشػكؿ مكثػؼ عمػػع

العالقػػة القائمػػة بػػيف كػػؿ مػػف البحػػث العممػػي األمنػػي وأسػػس ومبػػادئ إدارة الجػػودة الشػػاممة ،طرفػػي
المعادلػة فػي هػذل الد ارسػة ،حيػث ُيجمػي هػذا الكشػػؼ حقيقػة هامػة تتمثػؿ فػي إيجػاد قاعػدة أو إطػػار
لمدخؿ ُيعنع بالبحث العممي في ظؿ إدارة الجودة الشاممة.
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 -7-1الدراسات السابقة:
في الحقيقة توجد العديد مف الدراسات التي تهػتـ ببيػاف تػأثير البحػث العممػي عمػع الكثيػر مػف

مجاالت الحياة ،كما أف هناؾ بعض الدراسات التي أثبتت مد أهمية تطبيؽ مبػادئ إدارة الجػودة
الشاممة في تحسيف وتطوير العمؿ في كافة المؤسسات ومنها ما يتعمػؽ بػأثر هػذا المػدخؿ اإلداري

الجديد عمػع تحسػيف وتطػوير العمػؿ الشػرطي بصػورة خاصػة ،ومػف مجمػوع هػذل الد ارسػات انتخػب
الباحث خمسا منها يعرضها حسب اآلتي:
 -1-7-1دراسة باطويح 2002م:
وهي دراسة بعنواف "البحث العممي الجامعي ودوره في تنمية الموارد االقتصادية" هدفت إلع
إلقاء الضوء عمع أهمية حركة البحث العممي وتأثيرل في التنمية االقتصادية بوجػ عػاـ ،ثػـ د ارسػة
العالقػػة بػػيف تطػػور البحػػث العممػػي بالجامعػػات بصػػفة خاصػػة وتطػػور الم ػوارد االقتصػػادية س ػواء

،كانػػت البشػرية أـ الماديػػة .وانطمقػػت الد ارسػػة مػػف فرضػػية أساسػػية تمثمػػت فػػي افتػراض ثمػػة عالقػػة
بػػيف تطػػور البحػػث العممػػي الجػػامعي وتنميػػة الم ػوارد االقتصػػادية فػػي االقتصػػاد النػػامي .وعػػرض

الباحث في مبحػث أوؿ ألهميػة المػوارد بدايػة فػي زيػادة القػدرة االقتصػادية ،وأفػاد بػأف هنػاؾ أسػباب ا
تقؼ وراء األزمػات الماديػة أو البشػرية التػي تتعػرض لهػا الػدوؿ الناميػة مػف أهمهػا عػدـ االسػتخداـ

األمثؿ لمموارد المتاحة بكفاءة وفعالية ،ثـ غياب المنهج العممي فػي اسػتغالؿ تمػؾ المػوارد ،إضػافة
إلع سوء توزيعها ،وفي مبحث ٍ
تاؿ عرض الباحث لمسػتمزمات تنميػة المػوارد البشػرية والتػي خمػص
في ػ إلػػع أف تطػػوير اإلدارة الجامعيػػة لممنػػاهج ثػػـ إعػػداد البػػاحثيف وبنػػاء قواعػػد البيانػػات ،وجميعهػػا

يتعمػػؽ بعمميػػة البحػػث العممػػي وهػػي مػػف أه ػـ مسػػتمزمات التنميػػة .ثػػـ عػػرض الباحػػث فػػي المبحػػث
الثالث واألخيػر دور الجامعػات فػي تفعيػؿ حركػة البحػث العممػي ،حيػث أفػاد الباحػث فػي خالصػت

إلػػع العديػػد مػػف النتػػائج والمقترحػػات كػػاف مػػف أهمهػػا أف البحػػث العممػػي أحػػد أهػػـ الركػػائز لتحقيػػؽ

النمو ،وأف التقدـ الذي شهدت الػدوؿ المتقدمػة كػاف مقترنػ ا بتطػوير البحػث العممػي ،وأف االسػتثمار

في مجاؿ البحث العممي يعد مف أفضؿ وسائؿ االستثمار في عالـ اليوـ.

خمصػػت الد ارسػػة إلػػع بعػػض المقترحػػات مػػف أهمهػػا ضػػرورة أف تعػػي الحكومػػات العربيػػة أف

التخم ػػؼ العمم ػػي والتكنول ػػوجي يع ػػود إل ػػع ع ػػدـ إدراكه ػػا بأهمي ػػة البح ػػث العمم ػػي كض ػػرورة لمتنمي ػػة،
وضرورة إنشاء إطار مؤسسي لإلشراؼ عمع البحث العممي ورسـ استراتيجيات .
 -2-7-1دراسة شنيب وبت ار حنا 2002م:
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هػػدفت هػػذل الد ارسػػة إلػػع إلقػػاء الضػػوء عمػػع تػػأثير التػراكـ المعرفػػي النػػاجـ عػػف التقػػدـ العممػػي

الػػذي ينشػػأ مػػف البحػػث العممػػي عمػػع واقػػع المجتمعػػات اإلنسػػانية المتباينػػة الظػػروؼ ،حيػػث عػػرض
الباحث ػػاف بع ػػد مقدم ػػة طويم ػػة لعالق ػػة التق ػػدـ العمم ػػي والتط ػػور التكنول ػػوجي ب ػػالتراكـ المعرف ػػي ونم ػػو
المجتمعات ،حيث أثبتا أف إنتاج المعرفة وتطبيقهػا يتمثػؿ فػي التعمػيـ والبحػث العممػي والتكنولوجيػا

التػػي تتحقػػؽ وتنمػػو هػػي األخػػر مػػف خػػالؿ البحػػث العممػػي المت ػراكـ .ومػػف األمثمػػة التػػي أوردهػػا
الباحثاف عمع أهمية التراكـ المعرفي ما هو حادث مف تطور كبير في مجاؿ هندسػة االتصػاالت،

وفػػي مجػػاؿ إنتاجيػػة الفػػرد ،ومجػػاؿ نمػػط التصػػنيع والحاسػػب اآللػػي وفػػي مجػػاؿ المواصػػالت .كمػػا
عػػرض الباحثػػاف لخصػػائص التراكمػػات المعرفيػػة الراهنػػة والتػػي مػػف أبرزهػػا االسػػتثمار المكثػػؼ فػػي

البحػػث العممػػي والتطػػوير واالبتكػػار ،ثػػـ االعتمػػاد عمػػع المعمومػػات كأحػػد أهػػـ المػوارد االقتصػػادية.
وأثبتا أف أهـ مقومات استدامة التراكـ المعرفي إنمػا يتوقػؼ عمػع مقػدرة األمػـ عمػع إجػراء البحػوث

الالزم ػػة لض ػػماف اطػ ػراد نموه ػػا وتق ػػدمها .وخ ػػتـ الباحث ػػاف بض ػػرورة االعتمػ ػاد عم ػػع ال ػػذات وتط ػػوير
منظومة البحث العممي لمدخوؿ في عصر التنمية الشاممة .وهنا أكػد الباحثػاف عمػع ضػرورة فصػؿ
العقد السياسية عف البحث العممي بمعنع تحريػر البحػث العممػي مػف العقػد السياسػية واسػتدال عمػع

أف العداء بيف فرنسا وانجمت ار قد أخر البحث العممي لفترة طويمة .وعنػد إ ازلػة هػذل العقػد بػدأ عصػر
التنميػػة وثػػورة المعمومػػات كمػػا نشػػهد نتاجهػػا اليػػوـ ،مػػع ضػػرورة تػوافر البنػػع السياسػػية واالجتماعيػػة
والثقافيػػة التػػي تمعػػب الػػدور األساسػػي فػػي عمميػػة التنميػػة الشػػاممة ،ثػػـ االعتمػػاد عمػػع الػػنفس مػػع

االستفادة مف كؿ ما هو متاح مف آفاؽ التقدـ العممي.
 -3-7-1دراسة عبد اهلل راشد 2001م:

وهي دراسة تدور حوؿ تقييـ تجربة شرطة دبي بدولة اإلمػارات العربية المتحدة فػي اسػتخدامها
وانتهاجها وتطبيقها لمفهوـ إدارة الجودة الشاممة منػذ عػدة سػنوات بهػدؼ تطػوير الخػدمات الشػرطية

سواء مف الناحية األمنية أو مف ناحية تقديـ خدمة أفضؿ لمجمهػور فػي إطػار مػف التػواد والتواصػؿ

بػػيف الشػػرطة والجمهػػور ،حيػػث تغيػػر مفهػػوـ األمػػف لػػد شػػرطة دبػػي فمػػـ يعػػد مقصػػو ار عمػػع مجػػرد
حماية المواطف مف شػرور الجريمػة بػؿ أصػب يعنػي تػأميف مسػيرة المجتمػع نحػو التحسػف المسػتمر

لرفاهية أفرادل والعمؿ عمع الحفاظ عمع أفضؿ توازف ممكف لممتغيرات المؤثرة عمع هذل الرفاهية.

هدفت الد ارسػة إلػع تقيػيـ التجربػة الفريػدة التػي قامػت بهػا شػرطة دبػي والمتمثمػة فػي اسػتخدامها

لمفهػػوـ إدارة الجػػودة الشػػاممة لتطػػوير الخدمػػة الشػػرطية ،وجػػرت الد ارسػػة فػػي إطػػار حػػدود إمػػارة دبػػي
حيث قامت إدارة التحريات بشرطة دبي بتبني وتطبيؽ الد ارسػة ،حيػث اعتمػدت فمسػفات التقيػيـ فػي

هذل الدراسة عمع:
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 إنها طريقة لمعرفة مد االلتزاـ باالنضباط.
 إنها طريقة لتصحي األخطاء وذلؾ ألنها ذاتية التصحي .
 إنها طريقة لتغيير النظاـ إذا ما أصب باليا.
وخمص الباحث إلع أف أهـ مبادئ تحقيؽ الجودة في العمؿ الشرطي بشرطة دبي تتمثؿ في:
 .1دعػػـ القيػػادة حيػػث إنهػػا حجػػر الزاويػػة فػػي بنػػاء صػػرح الجػػودة مػػف خػػالؿ دعػػـ وسػػرعة تنفيػػذ
اإلجراءات المتعمقة بإنشاء إدارة مستقمة لمجودة بحيث ال تكوف تابعة إداري ا لغيرها.

 .2تغي ػػر أس ػػموب اإلدارة وال ػػذي تمي ػػز بإلغ ػػاء أس ػػموب التخوي ػػؼ وانػ ػزاؿ العق ػػاب إل ػػع أس ػػموب
التفويض مع اعتماد مبدأ الثواب والعقاب مع البحث عف أسباب األخطاء ومعالجة نتائجها.
 .3تحفيز روح المبادرة بالتوقع المتواصؿ لما يمكف أف يقع مف مشكالت قبؿ أف تواج بالفعؿ
فتصب رد فعؿ مما يتنافع مع مبادئ الجودة الشاممة.
 .4شمولية الجودة بأف تشمؿ جميع مجاالت الخدمة والمراجعيف والعامميف.
 .5تكامؿ السياسات بتحديد برنامج زمنػي يتميػز بالمرونػة إلجػراءات تحسػيف جػودة األداء مػف
جميع النواحي.
 .6استم اررية الجهود بالعمؿ المتواصؿ لتحقيؽ األهداؼ المرجوة المتمثمة في االرتقاء الحقيقي
بمستو األداء.
 .7التركيز عمع العمالء باعتبارهـ أساسا وسبب ا في وجود اإلدارة الحكومية.
وأوصت الدراسة بضرورة توعية الجمهور الخارجي (المراجعيف) ليتفاعؿ مع اإلدارة فػي سػبيؿ
تطوير وتحسيف األداء مف خالؿ تقديـ األفكػار والمقترحػات الخاصػة بتطػوير العمػؿ واالرتقػاء بػ ،

وكذلؾ ضرورة عقد لقاءات مػع الجمهػور لموقػوؼ عمػع المشػاكؿ والمعوقػات التػي يواجههػا واقتػراح
طرؽ لمتغمب عمع هذل المشكالت.
ومف نتائج هذل الدراسة نقؼ عمع أف شرطة دبي عمع الرغـ مف بدئها في تطبػيؽ مبادئ
إدارة الجػػودة الشػػاممة إال أنهػػا لػػـ تعتمػػد تمػػؾ المب ػػادئ التػػي أوصػػع بهػػا الباحػػث وهػػي الخاص ػػة
بإشػراؾ الجمهػػور فػػي تحديػػد وحػػؿ المشػػكالت .وهػػذا مػػا يؤكػػد ضػػرورة أف تكػػوف الد ارسػػات العمميػػة
المنهجيػة سػػابقة لمتطبيػؽ فػػي الميػداف حتػػع يمكػػف تحديػد كافػػة أسػس ومبػػادئ هػذا التطبيػػؽ بصػػورة
نظري ػػة قب ػػؿ الب ػػدء ب ػػالتطبيؽ العمم ػػي والوق ػػوع ف ػػي مش ػػاكؿ نتيج ػػة إهم ػػاؿ بع ػػض األس ػػس النظري ػػة

لألسموب أو الطريقة المراد تطبيقها.
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 -4-7-1دراسة درة 1995م:
وهػػي د ارسػػة اس ػتهدفت إلقػػاء الضػػوء عمػػع مػػدخؿ إداري مػػف أحػػدث المػػداخؿ فػػي اإلدارة وهػػي

إدارة الجػػودة الشػػاممة ،حيػػث أفػػاد الباحػػث بػػأف الفكػػر اإلداري يمكػػف النظػػر إلي ػ مػػف خػػالؿ أربعػػة
منظورات هي :المنظور الكالسػيكي ثػـ المنظػور الكالسػيكي الحػديث ،ثػـ المنظػور الحػديث وأخيػ ار

المنظػػور المعاصػػر الػػذي يضػػـ ثػػالث مػػدارس أساسػػية هػػي مدرسػػة اإلدارة باألهػػداؼ ،ثػػـ مدرسػػة

التطػػوير التنظيمػػي وأخي ػ ار مدرسػػة إدارة الجػػودة الشػػاممة ،والتػػي تعػػود جػػذورها إلػػع الحػػرب العالميػػة
الثانية في حيف بدأ االهتماـ بها في السنوات األخيرة.

عػػرض الباحػػث لمفهػػوـ إدارة الجػػودة الشػػاممة ،ثػػـ رواد هػػذل اإلدارة ،ثػػـ لمبادئهػػا والتػػي شػػممت
عدد أربعة عشر مبدأا مف مبادئ إدارة الجودة الشاممة ،ثـ عرج عمع الموضوع األساسػي والمتمثػؿ

فػػي انعكاسػػات مبػػادئ هػػذل المدرسػػة عمػػع ممارسػػات المؤسسػػات الشػػرطية العربيػػة والتػػي توصػػؼ
بأنها مؤسسات خدمية تحافظ عمع األمف وتمنع الجريمػة وتهيػا الجػو لمػواطني الدولػة لمعػيش فػي

أمف وسالـ ،حيث يمكف لهذل المؤسسات الشرطية االستفادة مف الكثير مف مبادئ الجودة الشػاممة

وخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ بػػالزبوف الػػذي ُيعػػد المجتمػػع بكامم ػ فيمػػا يتعمػػؽ بػػاألجهزة الشػػرطية .فالعميػػؿ
بالنسػػبة لمشػػرطة يتمثػػؿ فػػي العميػػؿ الخػػارجي أو ال ػرئيس أو المشػػرؼ أو فريػػؽ العمػػؿ ومجموعػػات
العمؿ األخر غير الموظفيف ،وكػؿ هػؤالء يحتػاجوف إلػع خدمػة الموظػؼ الشػرطي أو تػدعيـ هػذل

الخدمػػة ،حيػػث طػػور الخب ػراء والممارسػػوف فػػي حركػػة الجػػودة الشػػاممة فػػي مبػػادئ الخدمػػة لمزبػػوف
الخ ػػارجي ،حي ػػث اهتمػ ػوا بتأكي ػػد مب ػػدأ االلتػ ػزاـ ب ػػالجودة م ػػف جان ػػب اإلدارة العمي ػػا ،واختي ػػار أفض ػػؿ
األشػػخاص لتقػػديـ الخدمػػة ،والتػػدريب والتقيػػيـ وتهيئػػة بيئػػة مناسػػبة والتػػرويج الجيػػد لمخػػدمات ،ثػػـ

االسػػتعداد إلجػ ػراء تغي ػرات جذري ػػة لمواجهػػة جوان ػػب الفشػػؿ ،وأخيػ ػ ار اعتمػػاد مع ػػايير لقيػػاس وتقي ػػيـ

الخدمات المقدمة لمعمالء.

 -5-7-1دراسة إبراىيم 1993م:
أكػػد الباحػػث بدايػػة عمػػع أف حمقػػات الجػػودة والتػػي تعػػرؼ بأنهػػا مجموعػػة صػػغيرة مػػف العػػامميف
فػػي منشػػأة يتطوعػػوف لمعرفػػة مشػػكالت العمػػؿ واقت ػراح حمػػوؿ ووضػػعها موضػػع التنفيػػذ بعػػد موافقػػة

اإلدارة عميهػػا ،تعػػد أداة ل ػػإلدارة العمميػػة لجهػػاز الش ػػرطة الحػػديث .فهػػي وس ػػيمة لتسػػهيؿ المش ػػاركة

الجماعيػ ػػة ،واتخػ ػػاذ الق ػ ػرار الػ ػػذي يمكػػػف مػػػف التغمػػػب عمػ ػػع األسػ ػػموب العقالنػ ػػي اآللػػػي فػ ػػي اإلدارة
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الشرطية .كما أنها تقدـ السبيؿ لتحقيؽ الهدؼ المزدوج الذي يتمثؿ في زيػادة اإلنتاجيػة ورفػع عائػد
العمؿ الشرطي بشكؿ جوهري .حيث عرض الباحث لنشأة وتطػور فكػرة حمقػات الجػودة ثػـ مهمتهػا
وصالحياتها وفوائدها التي تمثمت في ثالث فوائد أساسية :هي الشعور العميؽ بجماعة العمؿ ،ثـ

المس ػػاهمة المت ازي ػػدة لألفػ ػراد وأخيػ ػ ار تحس ػػيف أداء العم ػػؿ .وع ػػرض الباح ػػث لعوام ػػؿ نج ػػاح حمق ػػات
الج ػػودة ،حي ػػث أثب ػػت أهمي ػػة وج ػػود منس ػػؽ م ػػف ب ػػيف الع ػػامميف ذوي الكف ػػاءة واإلخ ػػالص والحم ػػاس

لممشروع يتولع مهاـ تدريب المشرفيف وتقديـ العوف واإلرشاد ،وحضور االجتماعات ،والقيػاـ بػدور
حمقػة الوصػؿ بػيف مجموعػات العمػؿ المختمفػػة وبػيف هػذل المجموعػات واإلدارة .كمػا اعتبػر الباحػػث

الت ػػدريب ث ػػاني أه ػػـ عوام ػػؿ النج ػػاح ،حي ػػث ي ػػوفر الت ػػدريب الط ػػرؽ الت ػػي يمك ػػف م ػػف خالله ػػا رص ػػد
المشكالت القائمة في محيط العمؿ وترتيب األفكار لمتغمب عمع الصعوبات الفنيػة ووضػع البػدائؿ

لحػػؿ المشػػكالت ،وأخي ػ ار اعتبػػر الباحػػث أف رغبػػة اإلدارة والتزامهػػا بإنجػػاح النظػػاـ مػػف أهػػـ عوامػػؿ
نج ػػاح حمق ػػات الج ػػودة ،حي ػػث يمك ػػف ل ػػإلدارة تس ػػهيؿ اجتماع ػػات حمق ػػات الج ػػودة ،وتق ػػديـ الت ػػدريب

المناسػػب والمطمػػوب ،وعػػدـ التػػدخؿ فػػي أعمػػاؿ الحمقػػات ،ثػػـ تخصػػيص الوقػػت الكػػافي لممناقشػػة
والح ػوار مػػع حمقػػات الجػػودة وأخي ػ ار تقػػديـ أسػػباب رفػػض مقنعػػة ومسػػببة ل ػرفض أي مػػف مقترحػػات

حمقات الجودة.

 -8-1أىداف الدراسة:
تهػدؼ هػػذل الد ارسػػة إلػػع بيػاف العالقػػة الوثيقػػة والضػػرورية والالزمػة بػػيف البحػػث العممػػي كمػػنهج

عممػػي موث ػػؽ لح ػػؿ المش ػػكالت فػػي كاف ػػة م ارح ػػؿ واجػ ػراءات العمػػؿ الش ػػرطي بص ػػفة خاص ػػة وب ػػيف
النجػػاح فػػي عمميػػة تطبيػػؽ مبػػادئ إدارة الجػػودة الشػػاممة ،بػػالتركيز عمػػع مجػػاالت البحػػث العممػػي
األمني في ظؿ هذا المنهج ،حيث يمكف تقسيـ هذا الهدؼ الرئيس إلع عدة أهداؼ فرعية هي:

 .1تحديػػد األسػػس العامػػة لمبػػادئ البحػػث العممػي وتحديػػد المنػػاهج والمبػػادئ الواجػػب اتباعهػػا
لتحديد مالم وصياغة البحوث العممية بالصورة المثمع.

 .2عرض وتقييـ المبادئ األساسية إلدارة الجودة الشاممة وخاصة في المنظمات الخدمية.
 .3اقتراح وتحديد أفضؿ المداخؿ لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في المنظمات الشرطية.
 .4بي ػػاف دور وأهمي ػػة وحاج ػػة المنظم ػػات الش ػػرطية لتفعي ػػؿ فمس ػػفة االعتم ػػاد عم ػػع البح ػػوث
العممية في ظؿ تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة.
 .5خمؽ تصور لمجاالت البحث العممي األمني في ظؿ منهج إدارة الجودة الشاممة.
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 -9-1تساؤالت الدراسة:
من خ ل ىذه الدراسة سيحاول الباحث اإلجابة عمى التساؤالت التالية:
 .1مػا هػي األسػس العامػة لمبػادئ البحػث العممػي ومػا هػي مناهجػ التػي يمكػف تطبيقهػػا
في المجاؿ األمني؟

 .2ماهية إدارة الجودة الشاممة؟ وما هي مبادؤها األساسية؟
 .3ما هي المداخؿ المختمفة لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في المنظمات؟
 .4مػػا هػػي مجػػاالت البحػػث العممػػي الواجػػب اتباعهػػا فػػي المنظمػػات الشػػرطية فػػي ظػػؿ
تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة؟

 .5هؿ يمكف وضع تصور لمجاالت البحث العممي األمني خاصة في ظؿ إدارة الجودة
الشاممة؟
 .6مػػا هػػي المقترحػػات التػػي يجػػب عمػػع الػػو ازرة األخػػذ بهػػا لرفػػع كفػػاءة تطبيػػؽ مب ػػادئ
الجودة الشاممة مف خالؿ البحوث العممية؟
 -10-1مصادر البيانات:
اعتمدت هػذل الد ارسػة عمػع مػا هػو متػاح مػف كتػب وم ارجػع كثيػرة تتعمػؽ بموضػوعات متعػددة

منها ما يتعمؽ بالبحث العممي ومنها ما يتعمؽ بالفكر اإلداري وخاصة ما يتعمؽ من بإدارة الجػودة
الشاممة ،كمػا اعتمػد الباحػث عمػع مػا هػو متػاح عمػع شػبكة اإلنترنػت حػوؿ موضػوع الد ارسػة ،كمػا

اعتمد الباحث عمع خبرت الطويمة في عمم القيادي في مجاؿ إدارة العمؿ الشرطي.
 -11-1خطة الدراسة:

الستكماؿ الهدؼ مف الد ارسػة حػاوؿ الباحػث عػرض د ارسػت فػي خمسػة فصػوؿ :منهػا هػذا الفصػؿ

المعنوف "طبيعة المشكمة وخطة الدراسة" ،يمي الفصؿ الثاني والذي يتعمػؽ بماهيػة البحػث العممػي
وأصول وأهداف ومرامي بعنواف "البحث العممي ومعوقاتو وسبل تفعيمو" .أما فيمػا يتعمػؽ بالفصػؿ

الثالث فيناقش في الباحث الكثير مػف النقػاط المتعمقػة بمػدخؿ إداري حػديث وهػو المتمثػؿ فػي إدارة
الجػػودة الشػػاممة وكيفيػػة تطبيقهػػا فػػي المنظمػػة الشػػرطية تحػػت عن ػواف "إدارة الجووودة الشوواممة فووي

المنظمات الشرطية" ،أما في الفصؿ الرابع فيقدـ الباحث وجهة نظرل في أهمية البحث العممي في
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إطػػار الجػػودة الشػػاممة ،بػػالتركيز عمػػع دور ومجػػاالت البحػػث العممػػي فػػي تفعيػػؿ النمػػاذج المقترحػػة

لتطبيػػؽ الجػػودة فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة ،وبيػػاف العالقػػة الوثيقػػة والمتالزمػػة بػػيف البحػػث
العممػػي وتطبيػػؽ مبػػادئ الجػػودة فػػي المنظمػػات الخدميػػة وخاصػػة الشػػرطية تحػػت عن ػواف "مجوواالت

البحووث العممووي فووي ظوول إدارة الجووودة" ،وفػػي الفصػػؿ الخػػامس واألخيػػر عػػرض الباحػػث فػػي فصػػؿ

مسػػتقؿ "النتووائو والتوصوويات" التػػي أثمرتهػػا الد ارسػػة ،حيػػث حػػاوؿ الباحػػث جاهػػدا إحػػداث نػػوع مػػف
التػوازف بػػيف الفصػػوؿ مػػف الثػاني وحتػػع ال اربػػع وهػػي الفصػوؿ األساسػػية فػػي الد ارسػػة ،وا مػػف وراء

القصد وهو يهدي إلع سواء السبيؿ.
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الفصل الثاني
البحث العممي ومعوقاتو وسبل تفعيمو

 -1-2مقدمة:
يعػػد البحػػث العممػػي أحػػد أهػػـ الركػػائز األساسػػية لتحقيػػؽ النمػػو وتقػػدـ األمػػـ .وقػػد شػػهد العػػالـ
خػػالؿ العقػػد األخيػػر تطػػو ار عممي ػ ا وتكنولوجي ػ ا س ػريع ا وضػػخم ا فػػي مختمػػؼ حقػػوؿ العمػػـ والمعرفػػة.
وبػػات هػػذا التطػػور الس ػريع سػػمة العصػػر الحػػالي .وفػػي إطػػار السػػعي لتنميػػة الم ػوارد عمػػع نطػػاؽ

االقتصػػاد الػػوطني ،وفق ػ ا لألسػػس العمميػػة ،التػػي مػػف شػػأنها أف تزيػػد مػػف القػػدرة االقتصػػادية لمبمػػد
عموم ػا فػػي مختمػػؼ الميػػاديف واألنشػػطة ،بػػات اهتمػػاـ دوؿ العػػالـ المتقػػدـ مقترن ػا بتطػػوير البحػػث

العممي وتػوفير مسػتمزمات  .ويحتػؿ البحػث العممػي فػي الوقػت الػراهف مكانػا بػار از فػي تقػدـ النهضػة
العممية وتطورها مف خالؿ مساهمة الباحثيف بإضافاتهـ المبتكرة فػي رصػيد اإلنسػانية حيػث تعتبػر

المراكز البحثية هي الجهات الرئيسة لهذا النشاط العممي الحيوي.

وفي هذا الفصؿ سيحاوؿ الباحث التعرؼ عمع مفهوـ العمـ ثـ مفهػوـ وماهيػة البحػث العممػي،
وماهية البحث العممي في المجاؿ األمني تحديدا وما هي فوائدل التطبيقية عمع األجهػزة الشػرطية،

كمػػا أن ػ مػػف المهػػـ أف يحػػاط القػػارئ بظػػروؼ البحػػث العممػػي فػػي العػػالـ ،وكيػػؼ تتعامػػؿ كػػؿ مػػف
الػػدوؿ المتقدمػػة والناميػػة مػػع البحػػث العممػػي؟ ثػػـ مػػا هػػي معوقػػات البحػػث العممػػي؟ ومػػا هػػي أوج ػ

الفسػػاد العممػػي التػػي أصػػيب بهػػا البحػػث العممػػي فػػي الػػدوؿ الناميػػة؟ ومػػا هػػي أسػػباب هػػذا الفسػػاد؟

وأخي ار كيؼ يمكف تفعيؿ البحث العممي بهدؼ التنمية الشاممة؟
 -2-2ماىية العمم:

بادئ ذي بدء ونحف قػد ولجنػا إلػع ميػداف البحػث العممػي فمػف المناسػب أف يبػدأ الحػديث عػف

العمػـ .فػػالعمـ مػدخؿ إلػػع مشػكمة المعرفػػة العمميػة مبنػػي عمػع أسػػاس المحاولػة لتطػػوير أسػس عامػػة
حػػػوؿ ظ ػ ػواهر مشػػػتقة مػ ػػف المالحظػ ػػات التجريبيػػػة ) (Empiricalوالتػ ػػي تمثػ ػػؿ المعرف ػػة الحسػ ػػية
التجريبيػػة ،والتػػي تختبػػر مػػف قبػػؿ الباحػػث والبػػاحثيف اآلخػريف (حسػػف1982 ،ـ) .فػػالعمـ هػػو الجهػػد
الم ػػنظـ واله ػػادؼ وال ػػذي يق ػػوـ بػ ػ اإلنس ػػاف ع ػػف طري ػػؽ الد ارس ػػة الموض ػػوعية لمظػ ػواهر الكتش ػػاؼ

األسباب والمسببات والتحكـ فيها مف أجؿ تحقيؽ مصمحت  ،وعمي يمكف القوؿ أف العمـ:
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 -العمـ نشاط إنساني.

 العمـ يخصص ب اإلنساف. -العمـ يدرس الظواهر المختمفة.

ويرى كونانت  :Conantأف العمـ سمسمة مف تصورات ذهنيػة ومشػروعات تصػورية مترابطػة
وهي نتاج لعمميتي المالحظة والتجريب (عودة1992 ،ـ).

ويوورى كيرلنجوور  :Kerlingerأف العمػػـ يعػػرؼ بوظيفتػ األساسػػية المتمثمػػة فػػي التوصػػؿ إلػػع

تعميم ػػات بص ػػورة قػ ػوانيف أو نظري ػػات تنبث ػػؽ ع ػػف أه ػػداؼ فرعي ػػة ت ػػتمخص ف ػػي وص ػػؼ الظػ ػواهر

وتفسيرها (العبد1993 ،ـ).

وير (رشواف1989 ،ـ) أن ال يص أف نطمؽ كممة "عمـ" عمع هذل الجهػود اإلنسػانية إال إذا

توافرت فيها الشروط األساسية اآلتية:

 .1وجود مجموعة متميزة مف الظواهر يتخذها العمـ موضوع ا لمدراسة والبحث.
 .2خضوع هذل المجموعة مف الظواهر لمنهج البحث العممي.

 .3الوصوؿ في ضوء مناهج البحث إلع مجموعة مف االستنتاجات والقوانيف العممية.

وعمي ػ يمكػػف القػػوؿ أف العمػػـ :نشوواط ييوودف إلووى زيووادة قوودرة اإلنسووان عمووى السوويطرة عمووى

الطبيعة.

 -1-2-2أىداف العمم:
في الحقيقة ال تختمؼ أهداؼ العمـ عف أهداؼ اإلنساف حيث يحاوؿ العػالـ أف يفهػـ الظػواهر
والتغيرات التي يالحظها ،واكتشاؼ نظاـ الكوف وفهـ قػوانيف الطبيعػة ومعرفػة كيفيػة السػيطرة عمػع

قواها ،وعمي يمكف تحديد أهداؼ العمـ في النواحي التالية (عودة1992 ،ـ):

 -1الفيم :وذلؾ بتحديد األسباب والعوامؿ المؤديػة لظهػور الظػاهرة وتحديػد العالقػة بػيف هػذل
األسػػباب ومػػد واتجػػال تػػأثير كػػؿ منهػػا عمػػع الظػػاهرة ،ثػػـ تحديػػد العالقػػة بػػيف الظ ػواهر المختمفػػة،
والفهـ يقتضي اإلحاطة بالعناصر التالية حوؿ الظاهرة:
أ -اإلحاطة بالظاهرة نفسها.
ب -اإلحاطة بالظروؼ والعوامؿ التي أدت إلع ظهور الظاهرة.
ج -اإلحاطة بالعالقة بيف الظاهرة ومسبباتها.

د -التعرؼ عمع العوامؿ التي تعمؿ عمع زيادة أو خفض حجـ الظاهرة.
هػ -تحديد أثر الزمف عمع تطور الظاهرة.
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 -2التنبؤ :ويقصد ب القدرة عمػع معرفػة مػا سػيحدث فػي المسػتقبؿ  -ضػمف توزيػع احتمػالي
محػدد -مػػف خػػالؿ فهػـ ود ارسػػة الظػػاهرة وقوانينهػػا ،وفػي العػػادة يوظػػؼ النشػاط العممػػي لػػيس لمتنبػػؤ
فقط بؿ لمتحقؽ مف صدؽ تمؾ التنبؤات مف خالؿ التجريب العممي أو االجتماعي أو اإلحصػائي،

وتزداد قدرة العمماء الطبيعييف عمع التنبؤ عف عمماء االجتماع بصفة عامة.
 -3الضوووبط :يهػػدؼ العمػػـ إلػػع الػػتحكـ فػػي الظ ػواهر المختمفػػة والعمػػؿ عمػػع السػػيطرة عميهػػا
وضػػبطها بحيػػث يتػػدخؿ إلنتػػاج ظػواهر مرغػػوب بهػػا أو يمنػػع وقػػوع حػوادث غيػػر مرغػػوب فيهػػا ،إذ
يعػد هػػذا األمػػر فػي كثيػػر مػػف األحيػػاف الغايػة مػػف الد ارسػػة والبحػػث العممػي أو العمميػػة العمميػػة بكػػؿ

أبعادها وبمفهومها الشامؿ.

 -2-2-2الخصائص العامة لمعمم (عودة1992 ،م):
 - 1العمػػـ ال يكتفػػي بمجػػرد جمػػع المعمومػػات ووصػػؼ الظ ػواهر ،بػػؿ يتعػػد ذلػػؾ إلػػع تحميػػؿ
وتفس ػػير ه ػػذل المعموم ػػات ومحاول ػػة إدراؾ العالق ػػة وأوجػ ػ الش ػػب الت ػػي تػ ػربط بينه ػػا ،ولوج ػػود ه ػػذل

الخاصػػية فػػي العمػػـ فإننػػا نجػػد (جيفػػونز1871،ـ) يعرف ػ بأن ػ " الكشوووف عووون وجوووو الشوووبو بوووين

المختمفات".

 - 2يه ػػدؼ العم ػػـ إل ػػع الوص ػػوؿ إل ػػع تعميم ػػات وقػ ػوانيف يعط ػػي الع ػػالـ تفس ػػي ار أش ػػمؿ وأوس ػػع

لمظػواهر والحػوادث ،فػػالعمـ كمػػا يقػػوؿ (رسػػؿ1971-1872 ،ـ) " :يبوودأ بدراسووة الحقووائق الجزئيووة

وتنتيي بالقوانين العامة".

 - 3يربط العمـ بيف الحقيقة  Factوالنظرية  Theoryومف ثـ فإف " :العمم نظرية وحقيقة".
 -3-2-2التفكير العممي:
التفكي ػػر العمم ػػي م ػػنهج أو أس ػػموب أو طريق ػػة منظم ػػة يمك ػػف اس ػػتخدامها ف ػػي معالج ػػة جمي ػػع
الموضوعات والقضايا التي تواجهنا في حياتنا اليومية ،ويقوـ عمع المبادئ الجوهرية التالية:
 .1عدـ الجمع بيف النقيضيف في سمة واحدة.
 .2إف لكؿ حادثة سببا وأف السبب يؤدي إلع ظهور النتيجة ما لـ يكف هناؾ عائؽ.
 -4-2-2خصائص التفكير العممي:
التفكير العممي الذي يعد الثمرة النهائية التي يجنيها المتعمـ في كؿ وقت وحيف ،والتي يستفيد

منها في كافة أوج حيات يتميز بخصائص معينة هي (شاكر2115 ،ـ):
 -1التراكمية والتي تعني:
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 تبني المعرفة العممية عموديا.
 الحقيقة العممية هي حقيقة نسبية ثابتة في فترة زمنية معينة وأنها تتطور باستمرار.
 يزيد العمـ مف قدرة اإلنساف عمع السيطرة عمع الطبيعة.
 يسير التفكير العممي باتجال عمػودي مػف أجػؿ اكتشػاؼ حقػائؽ ومعمومػات جديػدة تصػح
المعمومات السابقة أو تؤيدها.
 -2التنظيم :حيث تتكامؿ الحقائؽ العممية في صورة منظومػات متناسػقة ،فموضػوعات العمػـ
الواحػػد تكػػوف مترابطػػة بعضػػها مػػع بعػػض بعالقػػات بحيػػث يظهػػر النشػػاط العممػػي مػػف خػػالؿ قػػانوف
يدخؿ في إطار قانوف أعـ.

 -3البحووث عوون األسووباب :يهػػدؼ العمػػـ إلػػع فهػػـ الظ ػواهر ومعرفػػة أسػػبابها بغػػرض السػػيطرة
عميها ،تمػؾ األسػباب التػي تتعمػؽ بمشػكمة بسػيطة محػدودة أو مشػكمة كبيػرة ومتشػعبة ،حيػث يػؤدي

هذا البحث إلع هدفيف أساسيف :أحدهما نظري يتعمؽ بزيادة المعرفػة والفهػـ والثػاني أهػداؼ عمميػة
ترمي إلع اكتشاؼ حقائؽ الكوف وايجاد الحموؿ لمشكالت الطبيعة والسيطرة عميها ،مػع األخػذ فػي
االعتبار أف هناؾ ظواهر لها أسباب محددة واضحة وظواهر أخر تتأثر بالعديػد مػف المتغيػرات،

حيػػث تعػػد الظػواهر االجتماعيػػة مػػف الظػواهر متعػػددة ومتشػػابكة األسػػباب وبالتػػالي تتػػأثر كػػؿ منهػػا
بالعديد مف المتغيرات.
 -4الشمولية واليقين بمعنى أن:
أ -يػػدرس الباحػػث مشػػكمت المحػػددة بهػػدؼ وصػػوؿ إلػػع نتػػائج وتعميمػػات تشػػمؿ األف ػراد
المشتركيف في الظاهرة وكذلؾ الظواهر المشتركة.
ب -المعرفػػة العمميػػة تفػػرض نفسػػها عمػػع عقػػوؿ جميػػع النػػاس ،كمػػا أنهػػا مشػػاع وممػػؾ
لمجميع

وال عالقة لها بمكتشفها أو كاتبها.
ج -المعرفة العممية تمتاز باليقينية وتقوـ عمع مجموعة مف األدلة والبراهيف الدامغة.
د -الحقائؽ العممية ليست ثابتة بصورة مطمقة فقد تتغير الحقائؽ مف فترة إلع أخر .
 -5الدقة والتجريد وذلك من خ ل:
أ -التحديد الواض لمشكمة البحث واجراءات .
ب -عدـ استخداـ كممات لها صفات التأكيد والقطع.
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ج -اسػػتخداـ مصػػطمحات رياضػػية عمػػع أسػػاس القيػػاس الػػدقيؽ المػػنظـ وتوظيػػؼ األرقػػاـ
والقيـ والرموز والعالقات الرياضية بما يتناسب مع مفهوـ العالقات بيف المتغيرات.

د -البعد قدر اإلمكاف عف األوصاؼ ووضع التقدي ارت فػي صػورة قػيـ محػددة ،أي القيػاـ
بالتوظيؼ األمثؿ لطبيعة قياس المتغيرات.

هػ -التحدث بمغة مجردة مف أجػؿ فهػـ الواقػع وقوانينػ  ،واسػتخداـ األرقػاـ والقيػاس الكمػي
بصورة مجردة.

 -3-2مفيوم البحث العممي:
يشػػير قػػاموس  Websterإلػػع البحػػث العممػػي بأن ػ عمميػػة تقصػػي أو اختبػػار الحقػػائؽ اختبػػا ار

دقيقػ ػا ،كم ػػا أنػ ػ يتض ػػمف طريق ػػة أو منهجػ ػا معينػ ػا لفح ػػص الوق ػػائع وه ػػو يق ػػوـ عم ػػع مجموع ػػة م ػػف
المعػػايير والمقػػاييس تسػػهـ فػػي نمػػو المعرفػػة (العمػػري2112 ،ـ) .ولقػػد تنػػاوؿ العديػػد مػػف البػػاحثيف
مفهوـ البحث العممي حيث اختمفت مداخمهـ وتباينت اتجاهاتهـ حوؿ هذا المفهوـ ،كؿ واحػد مػنهـ

قد نظر إلي مف زاويت الخاصة وحسب ميول وقناعات العمميػة .وعنػدما نتنػاوؿ مصػطم (البحػث
عرفهػػا اإلمػػاـ العالمػػة (ابػػف منظػػور -1211
العممػػي) نجػػد أف المعنػػي المغػػوي لكممػػة (البحػػث) قػػد ّ
1232ـ) فػي لسػاف العػػرب* عمػع أنهػػا :طمبػػؾ الشػيء فػي التػراب ،أي بحثػ يبحثػ بحثػا وابتحثػ ،
ػث( ومعنػال :تتبػع ،سػأؿ،
البحث :أف تسأؿ عف شيء وتستخبر ،وهو مصػدر الفعػؿ الماضػي ( َب َح َ
و ُ
تحر  ،تقصع ،حاوؿ وطمب .وبهذا يكوف معنع البحث اصطالحا هو :طمب وتقصي حقيقية مف

الحقائؽ أو أمر مف األمػور وهػو يتطمػب التنقيػب والتفكيػر والتأمػؿ وصػوالا إلػع شػيء يريػد الباحػث

الوصوؿ إلي .

أما كممة (العمـ) لغوي ا فهي :نقيض الجهؿ أي عمـ عمم ا  -عند لساف العرب -حيث قػاؿ ابػف

جني :لما كاف العمـ قد يكوف الوصؼ ب بعد المزاولػة لػ وطػوؿ المالبسػة صػار كأنػ غريػزة ،ولػـ
يكػف عمػع أوؿ دخولػ فيػ  ،ولػو كػاف كػػذلؾ لكػاف متعممػا ال عالمػا .و (العممػػي) كممػة منسػوبة إلػػع
العمـ ،والبحث العممي يعتمد عمع الطريقة العممية ،والطريقة العممية تعتمد عمع األساليب المنظمة

الموضوعة في المالحظة وتسجيؿ المعمومات ووصؼ األحداث وتكويف الفرضيات.
 -4-2تعريف البحث العممي:

* لسان العرب :قاموس اللغة العربية لإلمام العالمة ابن منظور ،الذي ُولِدد يف القداىرة ،وقيدن أندو ولدد يف طدرابلس مدهر حمدرم سدنة  631ى د /
1232م.
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مف أشهر تعريفات البحث العممي ما ذكرل (خضر1989،ـ) أف البحث العممي" :عمميػة فكريػة

منظمػػة يقػػوـ بهػػا شػػخص يسػػمع (الباحػػث) مػػف أجػػؿ تقصػػي الحقػػائؽ فػػي شػػأف مسػػألة أو مشػػكمة
معينة تسمع (موضوع البحث) باتباع طريقػة عمميػة منظمػة تسػمع (مػنهج البحػث) بغيػة الوصػوؿ

إلػػع حمػػوؿ مالئمػػة لمعػػالج أو إلػػع نتػػائج صػػالحة لمتعمػػيـ عمػػع المشػػكالت المماثمػػة تسػػمع (نتػػائج

البحػث) ،ويؤكػػد هػػذا التعريػػؼ عمػع عػػدة أبعػػاد أهمهػػا حاجػػة البحػث العممػػي – مػػف الباحػػث – إلػػع
التفكير العممي المنظـ في تحديد موضوع البحث واتباع منهج منظـ لمحصوؿ عمع نتائج صػالحة

لمتعميـ ومف ثـ حؿ المشكالت.

ويؤكػػد (بػػدر1977،ـ) أف البحػػث العممػػي هػػو" :استقصػػاء مػػنظـ يهػػدؼ إلػػع إضػػافة معػػارؼ

يمكف التحقؽ مف صحتها عف طريؽ االختبار العممي الشامؿ والدقيؽ لجميع الشواهد واألدلة التي
يمكػػف التحقػػؽ منهػػا" حيػػث يركػػز هػػذا التعريػػؼ عمػػع ضػػرورة العمميػػة التراكميػػة لممعػػارؼ واختبارهػػا
ودور األدلة والبراهيف في إثراء العممية البحثية.

ويعػػرؼ (عنايػػة1984 ،ـ) البحػػث العممػػي عمػػع أن ػ "التقصػػي المػػنظـ باتبػػاع أسػػاليب ومنػػاهج
عممية محددة لمحقائؽ العممية ،بقصد التأكد مف صحتها وتعديمها أو إضافة معمومات جديدة لها"،

حيث يركز هذا التعريؼ عمع أهمية تراكـ المعارؼ العممية.

أمػػا (بػػدوي1968 ،ـ) فقػػد عػ ّػرؼ البحػػث العممػػي عمػػع أن ػ "الطريػػؽ المػػؤدي إلػػع الكشػػؼ عػػف
الحقػائؽ فػي العمػوـ بوسػاطة طائفػة مػف القواعػد العامػة ،تهػيمف عمػع سػير العقػؿ وتحديػد عممياتػ ،
حتع يصؿ إلع نتيجة معمومة أسبابها ،وما يناسبها مف حموؿ ،وذلؾ بطريقػة محايػدة غيػر متحيػزة

لممشكمة" ،حيث يتـ التركيز هنا عمع ضرورة اتباع خطوات منظمة بدءا مف المشػكمة وحػؿ اقتػراح
الحموؿ مف خالؿ منهج البحث العممي.

كمػػا أورد (رش ػواف1989 ،ـ) تعريف ػ ا لمبحػػث العممػػي عمػػع أن ػ "طريقػػة أو مػػنهج معػػيف لفحػػص

الوقائع ،وهو يقوـ عمع مجموعة مػف المعػايير والمقػاييس تسػهـ فػي نمػو المعرفػة ،ويتحقػؽ البحػث

حيف تخضع حقائق لمتحميؿ والمنطؽ والتجربػة واإلحصػاء ،ممػا يسػاعد عمػع نمػو النظريػة" ،حيػث
ركز عمع أهمية تبنػي مػنهج محػدد إضػافة إلػع أهميػة توظيػؼ الوسػائؿ المختمفػة العقميػة والفمسػفية

واإلحصائية ضمف عممية البحث العممي.

فتعرؼ البحث العممػي ببسػاطة شػديدة عمػع أنػ "وسػيمة لمد ارسػة يمكػف
أما (العواودة2002 ،ـ) ّ
بواسطتها الوصوؿ إلع حؿ لمشػكمة محػددة ،وذلػؾ عػف طريػؽ االستقصػاء الشػامؿ والػدقيؽ لجميػع
الشواهد واألدلة التي يمكف التحقيػؽ منهػا ،والتػي تتصػؿ بهػذل المشػكمة المحػددة" ،وهػي بػذلؾ تركػز

عمع ضرورة البحث العممي في التصدي لممشاكؿ مف خالؿ الدراسة التفصيمية لجوانب المشكمة.
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وير (مػراد1994 ،ـ) أف البحػث العممػي هػو" "اسػتخداـ األسػموب العممػي فػي د ارسػة المجتمػع

وما ينتج عن مف ظواهر ومػا يحػدث فيػ مػف مشػكالت بمػا يفيػد فػي عالجهػا والوقايػة منهػا ورسػـ
الخطػػط وسػػف التش ػريعات" ،حيػػث يركػػز عمػػع دور البحػػث العممػػي فػػي د ارسػػة المشػػكالت المقمقػػة
لممجتمع بغية تقييـ وعالج بؿ والوقاية مف هذل المشكالت.

مف خالؿ العرض السابؽ لتعريفات البحث العممي يمكف القوؿ بػأف البحػث العممػي مػا هػو إال

السػعي وراء المعرفػة باتبػاع أسػاليب عمميػة متقنػة بهػدؼ أساسػي يتمثػؿ فػي حػؿ المشػكالت ،سػواء

كانػػت هػػذل المشػػكالت عمميػػة تجريبيػػة ،أـ نظريػػة وفمسػػفية ،أـ كانػػت مشػػكالت اجتماعيػػة واقعيػػة،
عمع أن مف الضػروري أف تثمػر عمميػة البحػث عػف اقتػراح حمػوؿ منطقيػة لتمػؾ المشػكالت ،ويولػد
البحث العممي نتيجة لحب االستطالع ،ويغذي التوؽ العميؽ إلع معرفة الحقيقة وتحسيف الوسائؿ
التي نعالج بها مختمؼ األشياء.
 -5-2التعريف اإلجرائي لمبحث العممي:
هنا نشير إلع التعريؼ اإلجرائي لمبحث العممي والذي تعتمدل الدراسة ،وهو أف البحػث العممػي

"نش ػػاط إنس ػػاني فك ػػري م ػػنظـ يس ػػتخدـ أح ػػد المن ػػاهج البحثي ػػة المعروف ػػة لمتحقي ػػؽ م ػػف المعرف ػػة أو
الحصػػوؿ عمػػع معرفػػة جديػػدة ،ويهػػدؼ إلػػع تحقيػػؽ الفهػػـ المبنػػي عمػػع الوصػػؼ والتفسػػير والتنبػػؤ

واقتراح الحموؿ الممكنة لممشكالت".
 -6-2أىمية البحث العممي:

أصبحت الحاجة إلع البحث العممػي فػي وقتنػا الحاضػر أشػد منهػا فػي أي وقػت مضػع ،حيػث

أصػب العػػالـ فػػي سػػباؽ محمػػوـ لموصػوؿ إلػػع أكبػػر قػػدر ممكػػف مػف المعرفػػة الدقيقػػة المثمػرة التػػي
تكفػػؿ ال ارحػػة والرفاهيػػة لإلنسػػاف وتضػػمف ل ػ التفػػوؽ عمػػع غي ػرل .وبعػػد أف أدركػػت الػػدو ُؿ المتقدمػػة
أهمية البحث العممػي وعظػـ الػدور الػذي يؤديػ فػي التقػدـ والتنميػة ،فقػد أولتػ الكثيػر مػف االهتمػاـ

وقػ مدمت لػ كػؿ مػا يحتاجػ مػف متطمبػات سػواء كانػت ماديػة أو معنويػة ،حيػث إف البحػث العممػػي

ُيعتبر الدعامة األساسػية لالقتصػاد والتطػور .والبحػث العممػي ُيعػد ركنػ ا أساسػي ا مػف أركػاف المعرفػة
اإلنسانية في ميادينها كافة ،كما ُيعد أيضا السػمة البػارزة لمعصػر الحػديث ،فأهميػة البحػث العممػي
ترج ػػع إل ػػع أف األم ػػـ أدرك ػػت أف عظمته ػػا وتفوقه ػػا يرجع ػػاف إل ػػع ق ػػدرات أبنائه ػػا العممي ػػة والفكري ػػة
والس ػػموكية ،وم ػػع أف البح ػػوث تحت ػػاج إل ػػع وس ػػائؿ كثيػ ػرة معق ػػدة وتغط ػػي أكث ػػر م ػػف مج ػػاؿ عمم ػػي
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وتتطمػػب األمػواؿ الطائمػػة ،إال أف الػػدوؿ المدركػػة لقيمػػة البحػػث العممػػي تػرفض أي تقصػػير نحػػول،
ألنها تعتبر البحوث العممية دعائـ أساسية لنموها وتطورها.

وأيضػ ا فػػإف اإللمػػاـ بمنػػاهج البحػػث العممػػي واجراءاتػ أصػػب مػػف األمػػور الضػػرورية ألي حقػػؿ

مف حقوؿ المعرفة ،بدءا مف تحديد مشػكمة البحػث ووصػفها بشػكؿ إج ارئػي واختيػار مػنهج وأسػموب
جمع المعمومات وتحميمها واسػتخالص النتػائج ،وتػزداد أهميػة البحػث العممػي بازديػاد اعتمػاد الػدوؿ

عمي  ،والسيما المتقدمة منها لمد إدراكها ألهميت فػي اسػتمرار تقػدمها وتطورهػا ،وبالتػالي تحقيػؽ

رفاهية شعوبها والمحافظة عمػع مكانتهػا .فالبحػث العممػي يسػاعد عمػع إضػافة المعمومػات الجديػدة
ويساعد عمع إجراء التعديالت الجديدة لممعمومات السابقة بهدؼ نموها وتطورها.
ويفيد البحث العممي في تصحي بعض المعمومات عف الكوف الذي نعيش في  ،وعف الظواهر

التي نحياها وعف األمػاكف والشخصػيات الهامػة وغيرهػا ،ويفيػد أيضػ ا فػي التغمػب عمػع الصػعوبات
التػػي قػػد نواجههػػا س ػواء كانػػت سياسػػية أو بيئيػػة أو اقتصػػادية أو اجتماعيػػة وغيػػر ذلػػؾ ،كمػػا يفيػػد

البحػػث العممػػي اإلنسػػاف فػػي تقصػػي الحقػػائؽ التػػي يسػػتفيد منهػػا فػػي التغمػػب عمػػع بعػػض مشػػاكم ،
كػػاألمراض واألوبئػػة ،أو فػػي معرفػػة األمػػاكف األثريػػة ،أو الشخصػػيات التاريخيػػة ،أو فػػي التفسػػير

النقػػدي لػ راء والمػػذاهب واألفكػػار ،وفػػي حػػؿ المشػػاكؿ االقتصػػادية والصػػحية والتعميميػػة والتربويػػة
والسياسػػية وغيرهػػا ،ويفيػػد فػػي تفسػػير الظ ػواهر الطبيعيػػة والتنبػػؤ بهػػا عػػف طريػػؽ الوصػػوؿ إلػػع

تعميمات وقوانيف عامة وكمية.

ويمكف القوؿ :إنػ فػي وقتنػا الحاضػر أصػب البحػث العممػي واحػدا مػف المجػاالت الهامػة التػي

تجعؿ الدوؿ تتطور بسرعة هائمة وتتغمب عمع كؿ المشكالت التػي تواجههػا بطػرؽ عمميػة ومرجػع

ذلؾ أف تأثير البحث العممي في حياة اإلنساف ينبع مف مصدريف هما:

األول :يتمثػػؿ فػػي االنتفػػاع بفوائػػد تطبيقيػػة ،حيػػث تقػػوـ الجهػػات المسػػؤولة بتطبيػػؽ هػػذل الفوائػػد
التػػي نجمػػت عػػف األبحػػاث التػػي تػػـ حفظهػػا باسػػتخداـ المػػدونات وتسػػهيؿ نشػػرها بػػالطبع والتوزيػػع
وطرؽ المخاطبات السريعة التي قضت عمع الحدود الجغرافية والحدود السياسية.

الثووووواني :يتمثمػ ػػؿ ف ػ ػػي األس ػ ػػموب العمم ػ ػػي ف ػ ػػي البح ػ ػػث ال ػ ػػذي يبن ػ ػػع عميػ ػ ػ جمي ػ ػػع المكتش ػ ػػفات
والمخترع ػػات ،ه ػػذا األس ػػموب ال ػػذي يت ػػوخع الحقيق ػػة ف ػػي مي ػػداف

التجرب ػػة والمش ػػاهدة وال يكتف ػػي

باسػتنباطها مػف التأمػؿ فػي الػنفس أو باسػتنباطها مػف أقػواؿ الفالسػفة ،وأخيػ ار تتجمػع أهميػة البحػػث

العممي أكثر وأكثر في هذا العصر المتسارع ،الذي ُيرفع في شعار البقاء لألقو والبقاء لألصػم ،
إذ أصب محرؾ النظاـ العالمي الجديد هو البحث العممي والتطوير.
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 -7-2البحث العممي األمني:
أمػػا البحػػث العممػػي األمنػػي فػػيمكف تعريف ػ عمػػع أن ػ  " :ذلػػؾ النشػػاط اإلنسػػاني الفكػػري المػػنظـ

الػػذي يسػػتخدـ أحػػد المنػػاهج البحثيػػة المعروفػػة فػػي المجػػاالت األمنيػػة والشػػرطية والػػذي يهػػدؼ إلػػع
تحص ػػيؿ مع ػػارؼ يمك ػػف اس ػػتخدامها ف ػػي تخط ػػيط وتنفي ػػذ وتق ػػويـ أه ػػداؼ وبػػرامج وعممي ػػات النس ػػؽ

الشرطي" أي بمعني تطبيؽ الطريقة العمميػة لتطػوير البنػاء المعرفػي لمعمػؿ الشػرطي ،والػذي يمكػف
االعتماد عمي لخدمة أهداؼ ووسائؿ النسؽ الشرطي.
ويرتبط إعداد البحث العممي في العموـ الشرطية  -كما هو فػي المجػاالت األخػر  -بخطػوات

عمميػػة دقيقػػة تتعمػػؽ بتحديػػد الظػػاهرة أو المشػػكمة (فػػي مجػػاؿ العمػػـ) ومػػد خطورتهػػا وكيفيػػة ثباتهػػا
والمؤشػرات التػػي تبرزهػػا واآلليػػة الموضػػوعية التػػي نسػػتطيع مػػف خاللهػػا قيػػاس هػػذل الظػػاهرة ،فعمػػع

سػػبيؿ المث ػاؿ :أف ظػػاهرة الخػػوؼ مػػف الجريمػػة تعػػد مػػف الظ ػواهر ذات األهميػػة فػػي مجػػاؿ العمػػوـ
الشػػرطية وال يسػػع المتخصػػص قياسػػها إال مػػف خػػالؿ إدراؾ النػػاس لهػػا وقيػػاس مشػػاعرهـ تجاههػػا
حيػػث ت ػرتبط هػػذل الظػػاهرة فػػي مجػػاؿ العمػػوـ الشػػرطية بالجانػػب الػػذاتي أو اإلد اركػػي ولػػذلؾ يتعػػذر

قياسها موضوعيا مف خالؿ األرقاـ (العموش2112 ،ـ).

ومف هنا نستطيع القوؿ أف تحديد المشكمة في العموـ الشرطية يستمزـ مف المتخصػص تحديػد

طبيعة الظاهرة وآلية قياسها موضوعيا وذاتيا ليتسنع لػ تحديػد اإلجػراءات وتحميمهػا ود ارسػتها وفقػا
لقواعػػد المػػنهج العممػػي ،وعنػػد تحديػػد الظػػاهرة األمنيػػة فػػي العمػػوـ الشػػرطية وآليػػة قياسػػها البػػد مػػف

تحديد صياغة الفرضيات التي نستطيع مف خاللهػا د ارسػة الظػاهرة وحجمهػا عمميػ ا ،كمػا يقػع عمػع
عػػاتؽ الػػذي يقػػوـ بالبحػػث فػػي العمػػوـ الشػػرطية مراجعػػة الد ارسػػات ذات الصػػمة بموضػػوع الظػػاهرة
األمنية وذلؾ لالستفادة منها في تحميؿ النتػائج التػي يتوصػؿ إليهػا ،ممػا تسػاعد هػذل الد ارسػات فػي

مقارنة واقع الظاهرة ،بظواهر أخر في مجتمعات أخر .
 -1-7-2أىمية البحث األمني:

فووي الواقووع ىنوواك الكثيوور موون العواموول التووي ضوواعفت موون أىميووة اسووتخدام وتوظيووف البحووث

العممي في المجال األمني منيا (العموش2002 ،م):

 .1ظهػػور مشػػكالت أمنيػػة جديػػدة مثػػؿ :الجريمػػة المنظمػػة ،والجريمػػة عبػػر الحػػدود والجريمػػة
التقنية حيث ال يمكف لمشرطي التعامؿ معها باألساليب القديمة أو التقميدية.
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 .2إف نتػ ػػائج البحػ ػػث العممػ ػػي األمنػ ػػي تسػ ػػاهـ فػ ػػي د ارسػ ػػة وتحميػ ػػؿ وفهػ ػػـ الظ ػ ػواهر األمنيػ ػػة
والتشريعات القانونية.

 .3يس ػػاعد البح ػػث العمم ػػي األمن ػػي ف ػػي ت ػػوفير البيان ػػات والمعموم ػػات الت ػػي تس ػػاهـ ف ػػي اتخ ػػاذ
الق اررات األمنية السميمة.

 .4تسػػاعد نتػػائج الد ارسػػات األمنيػػة فػػي وضػػع السياسػػة األمنيػػة والتخطػػيط األمنػػي وفػػي وضػػع
التشريعات أو تعديؿ القائـ منها.

 .5كما تساعد نتائج البحث العممي األمنػي فػي تطػوير أداء وعمػؿ رجػؿ الشػرطة وجعػؿ عػدد
األخطاء المرتكبة أثناء العمؿ أقؿ؛ مف منطمؽ أف الشرطي ال يعمؿ بشكؿ عشػوائي وانمػا
عمع قاعدة معموماتية ومعرفية.

 .6تساهـ نتائج البحوث العممية األمنية في زيادة جودة الخدمات التي تقدمها أجهػزة الشرطة
حيث إف نتائج هذل البحوث تساعد في كشؼ األخطاء والتعػرؼ عمػع أسػبابها واقتػراح الحمػوؿ

المناسبة لها بما يساهـ في تقديـ خدمات أفضؿ.

 -8-2خصائص البحث العممي:
هنػػاؾ مجموعػػة مػػف الخصػػائص (حسػػف1982 ،ـ) إذا ت ػوافرت كػػاف هنػػاؾ مػػا يسػػمع بعمميػػة

بحث عممي وهي:

 .1إف البحث العممي يسير وفؽ طريؽ منتظـ تتمخص في:
أ .يبدأ بسؤاؿ أو عدة أسئمة.

ب .يتطمب البحث تحديد المشكمة وصياغتها وتحديدها.
ج -يتطمب البحث تحديد وضع خطة يتـ تنفيذها لموصوؿ إلع الحؿ.

 .2يتعامػػؿ البحػػث العممػػي مػػع المشػػكمة األساسػػية مباش ػرة؛ أو مػػف خػػالؿ المشػػكالت الفرعيػػة
المتسػػببة فػػي المشػػكمة األساسػػية ،حيػػث يتوقػػع أف يسػػاهـ حػػؿ تمػػؾ المشػػكالت الفرعيػػة فػػي

حؿ المشكمة األساسية.

 .3يحدد اتجال البحث العممي بفرضيات مبنية عمع افتراضات أو مسممات بحثية واضحة.
 .4يتعامػػؿ البحػػث العممػػي مػػع الحقػػائؽ ومعاينتهػػا وال نسػػمع البحػػث بحث ػا إذا اقتص ػرنا عمػػع
جمػػع المعمومػػات والحقػػائؽ المعروفػػة ،ولكػػف اشػػتقاؽ الباحػػث لمعػػاف وتفسػػيرات جديػػدة هػػو

الذي يجعؿ البحث بحث ا عممي ا.
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 .5لمبحث العممي صفة الدورية فالوصوؿ إلع حؿ مشػكمة معينػة يولػد مشػكالت أكثػر تتطمػب
حال.

 .6البحث العممي عمؿ دقيؽ يتطمب توافر صفات الصػبر وحػب االسػتطالع والتقصػي وعػدـ
التشهير باآلخريف ،والموضوعية واألمانة وانكار الذات في الباحث.

 .7البحث العممي عمؿ هادؼ ولنتائج خاصتاف.

أ .إمكانية التحقؽ واإلثبات التجريبي أو اإلحصائي.

ب .القابمية لمتعميـ.

 .8البحث العممي نشاط منظـ قائـ عمع مجموعة مف القيـ والقواعػد واألصػػوؿ والطرؽ

المنهجيػػة المعروفػػة والمقبولػػة عممي ػ ا والمتطػػورة باسػػتمرار ،وبعيػػدا عػػف العش ػوائية واالرتجاليػػة

والشخصية والفوضع.

 .9البحػػث العممػػي يقػػوـ عمػػع تطبيػػؽ الطريقػػة العمميػػة فػػي تحميػػؿ المشػػكالت والوصػػوؿ إلػػع
النتائج.

 .11يجب أف يكوف لمبحث العممي غاية وهدؼ.
 -9-2ميادين البحث العممي:
فػػي السػػابؽ اعتقػػد النػػاس أف الظ ػواهر الطبيعيػػة مثػػؿ الفيزيػػاء والكيميػػاء واألحيػػاء والفمػػؾ

وغيرهػػا مػػف العمػػوـ الطبيعيػػة هػػي المجػػاؿ الوحيػػد لمبحػػث العممػػي ،وأف العمػػوـ اإلنسػػانية ليسػػت

مجاالا لهذا البحث ،إال أنػ بػإعالف ولػيـ فونػت عػف إنشػاء أوؿ مختبػر عممػي لد ارسػة الظػواهر

الس ػػيكولوجية دخم ػػت العم ػػوـ االجتماعي ػػة إل ػػع المختب ػػر وأص ػػبحت كاف ػػة العم ػػوـ مج ػػاال خص ػػب ا
وصػػالح ا لمبحػػث العممػػي ،وبالتػػالي أصػػبحت كافػػة المجػػاالت الطبيعيػػة أو االجتماعيػػة مجػػاالا
لتطبيؽ مبادئ وأسس البحث العممي.

 -01-2أنواع البحوث العممية:

في الحقيقة تختمػؼ الظػروؼ التػي يوظػؼ فيهػا البحػث العممػي ،كمػا تختمػؼ طبيعػة القػائـ بػ ،

وتختمؼ كذلؾ الجهات التي تتبنع البحوث العممية .كما تختمؼ األهداؼ التي مف أجمها يتـ عمؿ
البح ػػوث ،وه ػػذل المتغيػ ػرات ف ػػي الواق ػػع تثم ػػر أنواعػ ػ ا مختمف ػػة م ػػف البح ػػوث ،فمنه ػػا البح ػػث العمم ػػي

القصػػير ،البحػػث العممػػي الطبيعػػي (التقميػػدي) ،البحػػوث الجامعيػػة ،كمػػا أف هنػػاؾ بحػػوث رسػػائؿ
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الماجستير ،وبحوث أطروحات الدكتورال والتي يشػترط فيهػا إضػافة عمميػة حقيقيػة إلػع مجػاؿ العمػـ

الذي يتخصص في الباحث.

 -11-2الشروط العامة إلعداد البحوث:
عند إعداد البحث البد مف توافر مجموعة مف الشروط العممية وذلؾ لمخروج بنتائػػج عممية
دقيقة ومف أهـ هذل الشروط اآلتي:
 -1األمانة العممية:
ويقصػػد بهػػا أف يكػػوف الباحػػث أمينػػا مػػف حيػػث اإلشػػارة إلػػع األفكػػار العمميػػة التػػي اطمػػع عميهػػا

واإلشارة إليها خالؿ الحديث عنها ،وتعد األمانة العممية ناحية أخالقية ومهنية يتطمب مف الباحث
االلت ػزاـ بهػػا وتػػوخي هػػذل الناحيػػة المهمػػة فػػي البحػػث العممػػي ،وال شػػؾ أف األمانػػة العمميػػة تمػػن

البحث أصالة عممية ،وتظهر أيضا أف المعرفة العممية تراكمية.
 -2الموضوعية:

وتعن ػػي أف يك ػػوف الباح ػػث موض ػػوعيا وغي ػػر متحي ػػز ف ػػي ط ػػرح وتحمي ػػؿ الظػ ػواهر والمش ػػكالت

العممية ،وتعد مسألة الموضوعية عمع درجة كبيرة مف الناحية العممية ويفترض أف يتجنب الباحث
األحكاـ القيمية والمسبقة حوؿ الظواهر العممية ،وأف يحمؿ الظاهرة العممية وفقا لممعطيات العمميػة

المتوافرة ،وعموما تعني الموضوعية  Objectivityاالبتعاد عف التحيز  Biasفي دراسة الظواهر
وخاصػػة األمنيػػة ،فالباحػػث مػػثال عنػػد د ارسػػة ظػػاهرة أمنيػػة مثػػؿ التسػػوؿ أو الجريمػػة أو االنح ػراؼ
يفترض أف يتجنب األحكاـ المسبقة وخاصة تمؾ المرتبطة بالثقافة مثؿ الموف والديف والجنس.

 -3التسمسل في طرح الموضوعات:
ويقصػػػد ب ػ ػ أف يػ ػػنظـ الباحػػػث أفكػ ػػارل العمميػ ػػة بطريقػػػة متسمسػ ػػمة مػ ػػف حي ػػث عػ ػػرض المقدمػ ػػة
واألهػػداؼ واألهميػػة والمشػػكمة والمنهجيػػة ،وتحميػػؿ النتػػائج والخالصػػة وأيضػػا آليػػة توثيػػؽ الم ارجػػع

والمصػػادر وكتابػػة اله ػوامش طبقػػا لقواعػػد البحػػث العممػػي المتبػػع فػػي الدوريػػة العمميػػة الم ػراد نشػػر

الدراسة أو البحث بها.

 -4تغطية القضايا العممية المطروحة في البحث:
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ويعن ػػي إعط ػػاء ك ػػؿ موض ػػوع حقػ ػ ف ػػي التحمي ػػؿ والتفس ػػير ،وأف ي ارع ػػي الباح ػػث مس ػػألة تحمي ػػؿ

فػػروض أو أسػػئمة الد ارسػػة بطريقػػة شػػاممة ومتكاممػػة وذلػػؾ مػػف أجػػؿ التوصػػؿ إلػػع النتػػائج العممي ػػة
بطريقة منظمة ودقيقة.
 -5مراعاة القواعد المغوية أثناء كتابة البحث العممي:
يفترض في الباحث أف يكتب البحث بمغة عممية سميمة خالية مف األخطػػاء المغوية ،وينص
الباحث بإعطاء البحث لمدقؽ لغوي لقرائت مف أجؿ تدقيؽ األخطاء المغوية.
 -6استخدام المفاىيم العممية المتداولة في مجال البحث:
ي ارعػػي الباحػػث عنػػد إعػػداد البحػػث أف يسػػتخدـ المفػػاهيـ والمصػػطمحات العمميػػة المتداولػػة فػػي

مجػػاؿ تخصص ػ  ،حيػػث إف لكػػؿ فػػرع مػػف فػػروع المعرفػػة مفػػاهيـ خاصػػة واسػػتخداـ هػػذل المفػػاهيـ
ض ػػروري عن ػػد إع ػػداد البح ػػث ،فم ػػثال هن ػػاؾ مف ػػاهيـ خاص ػػة ف ػػي مج ػػاؿ العم ػػوـ الشػ ػػرطية والعم ػػوـ
االجتماعيػػة ،وال شػػؾ أف اسػػتخداـ المفػػاهيـ والمصػػطمحات العمميػػة يعطػػي البحػػث قػػوة فػػي العػػرض

وتحميؿ األفكار العممية.
 -12-2تطور البحث العممي:
أُنشػػئت المؤسسػػات البحثيػػة فػػي العصػػر الحػػديث ألهػػداؼ ومهػػاـ ممي ػزة ،فعنػػد إنشػػاء مؤسسػػة

(روكفمػػر) األمريكيػػة عػػاـ 1913ـ ،حػػددت رسػػالتها بأنهػػا (مؤسسػػة عالميػػة قاعػػدتها المعرفػػة تمتػػزـ
بالعمػؿ عمػع إثػراء حيػاة الفقػراء والمهمشػيف فػػي العػالـ بأسػرل ودعػػـ معيشػتهـ) ولتحقيػػؽ ذلػؾ تعتمػػد

المؤسسػػة فػػي برامجهػػا اعتمػػادا كمي ػا عمػػع المعرفػػة ،فب ػرامج المؤسسػػة قاعػػدتها العمػػـ والتكنولوجيػػا
والبحث والتحميؿ ،وفي عاـ 1971ـ أنشأ الكنديوف مركز بحػوث التنميػة الدوليػة ) (IDRCبهػدؼ

التمكيف مف خػالؿ المعرفػة  Empowerment through knowledgeحيػث يػؤدي البحػث إلػع
تزويد المجتمع بوسائؿ اكتساب المعرفة المناسبة والالزمة لمتنمية ،أما المؤسسة الوطنية لمعموـ في

أمريكػػا  National Science Foundationفقػػد حػػددت ثالثػػة أهػػداؼ واضػػحة منػػذ البدايػػة
(الجوهري1999 ،ـ):

 .1النه ػػوض باالكتش ػػافات والنش ػػر المتكام ػػؿ وتوظي ػػؼ المعموم ػػات الجدي ػػدة ف ػػي خدم ػػة
المجتمع.
 .2تحقيػ ػػؽ التمػػػايز فػ ػػي العمػػػوـ والرياضػػػيات والهندس ػػة وت ػػدريس التكنولوجيػػػا فػػػي جميػ ػػع
المستويات التعميمية.
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 .3تمك ػػيف الواليػ ػػات المتحػػػدة مػػػف التمسػ ػػؾ
والرياضيات والهندسة.

بقيػ ػػادة الع ػػالـ فػػػي جميػ ػػع مجػ ػػاالت العمػػػوـ

وتؤكػػد هػػذل األهػػداؼ المتقاربػػة ،االعتقػػاد بػػأف مػػف شػػأف البحػػث العممػػي إعطػػاء الػػدوؿ مجػػاالا

واسع ا مف االختيارات في تحديد مسار المسػتقبؿ االقتصػادي واالجتمػاعي واألمنػي ،كمػا أنهػا تقػر

صراحة بػأف تمػايز البػرامج التعميميػة يبقػع فػي أسػاس نجاحهػا ،إذا لمػاذا تػنج المؤسسػات البحثيػة
الدولية حتع تمؾ القائمة في منطقتنا العربيػة ،بينمػا تعجػز عػف ذلػؾ مؤسسػات وطنيػة عريقػة؟ إذف
فما هي أهـ العناصر التي ضمنت نجاح هذل المركز البحثية الدولية؟
 -1-12-2عوامل نجاح المراكز البحثية الدولية:
ىناك العديد من العوامل الواقعية التي أدت إلى تقدم العممية البحثية في المراكز البحثيوة

الدولية كانوت وراء موا حققتوو ىوذه المراكوز مون إنجوازات مشويودة عموى مسوتوى العوالم منيوا

(الجوىري1999 ،م):

 .1أف هذل المراكز لديها موارد مالية مستقرة ،مرتفعة ،وتزداد بشكؿ دوري.
 .2تُ ِ
خصػػص هػػذل الم اركػػز نصػػؼ الموازنػػة لممصػػاريؼ العامػػة ،ونصػػفها اآلخػػر مكػػرس
لممشاريع التعاقدية ومف مصادر أوروبية وعربية ودولية.

 .3أف هػػذل الم اركػػز البحثيػػة تجػػدد بنيتهػػا التحتيػػة بشػػكؿ كامػػؿ ،م ػرة كػػؿ  7سػػنوات ،ممػػا
يعني المحاؽ بركب العالـ فيما يتعمؽ بالتكنولوجيا الحديثة.
 .4أف هػػذل المؤسسػػات لػػديها جهػػاز عممػػي متكامػػؿ ومت ػوازف بػػيف عػػدد البػػاحثيف والفنيػػيف
واإلدارييف.

 .5كما أف هذل المراكز تعمؿ ضمف خطة عممية واستراتيجية واضػحة ألمد متوسط (35
سنة) عمع األقؿ.

 .6تعمؿ هذل المراكز ضمف شروط صارمة لمرقابة العممية واإلدارية تديرها هيئات عممية
ومجمس أمناء مستقؿ دوف أي تداخؿ مع اإلدارة.

 .7تعمؿ هذل المراكز في مشاريع البحث والتطوير التقني وليس في الخدمات العممية.
 .8تمتزـ هذل المؤسسات البحثية بتجديد ثمث مواردها البشرية كؿ  5أعواـ.
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وهذل العناصر والسػمات تعػد مػف معػالـ المؤسسػات البحثيػة العالميػة الضػخمة ،ممػا يبػرر سػر

تقدـ هذل المؤسسات البحثية ،وتأثيرها الكبير في مجر التطور العالمي كم .
 -2-12-2اإلنفاق العالمي عمى البحث العممي:

قُ ّدر إنفاؽ الواليات المتحدة األمريكيػة واليابػاف ،واالتحػاد األوروبػي عمػع البحػث العممػي خػالؿ
عػػاـ  1996بمػػا يقػػارب  417بميػػوف دوالر ،وهػػو مػػا يتجػػاوز ثالثػػة أربػػاع إجمػالي اإلنفػػاؽ العػػالمي
بأسػ ػرل عم ػػع البح ػػث العمم ػػي ،ف ػػي ح ػػيف ت ػػولي دوؿ جن ػػوب وش ػػرؽ آس ػػيا أهمي ػػة مت ازي ػػدة لمبح ػػوث

والتطوير ،فقد رفعت كوريا الجنوبية نسبة إنفاقها عمع البحث العممي مف النػاتج المحمػي اإلجمػالي
مػ ػػف  %1.6فػ ػػي عػ ػػاـ  1981إلػ ػػع  %2.89فػ ػػي عػ ػػاـ  1997ووجهػ ػػت أولوياتهػ ػػا نحػ ػػو مجػ ػػاالت
اإللكترونيػػات ،وعمػػوـ البحػػار والمحيطػػات ،وتقنيػػات البيئػػة ،وتقنيػػات المعمومػػات ،وأدوات القيػػاس،
والمواد الجديدة ،وعموـ الفضاء والطيراف (المقبوؿ.)2114،
أما الصيف فقد خططت لرفع نسبة إنفاقها عمع البحػث العممػي مػف  %1.5مػف إجمػالي النػاتج

المحمي عاـ  1995إلع  1.5في عاـ  ،2111ووجهػت أيضػا أهػداؼ خطتهػا الخمسػية خػالؿ تمػؾ
الفتػ ػرة نح ػػو تحس ػػيف تطبيق ػػات التقني ػػة ف ػػي قط ػػاع الز ارع ػػة ،وتط ػػوير البني ػػة األساس ػػية

لممعمومات ،وزيادة التطوير في عمميات التصنيع.

الوطني ػػة

وأما ماليزيا اإلسالمية فقد أصبحت بفضؿ سياستها العممية والتقنية الدولة الثالثة في العالـ في

إنتاج رقائؽ أشبال الموصالت ،وأكدت في خطتها المسػتقبمية لعػاـ 2121ـ عمػع األهميػة الخاصػة

لمبحث العممي والتقنية في الجهود الوطنية لمتنمية الصناعية والمنافسة عمع المستو العالمي ،كما
أولت قطاعات مثؿ االتصػاالت والمعمومػات أهميػة قصػو حيػث خصصػت لهػا مػا يقػارب بميػوني

دوالر سنويا.

وممػا ال شػػؾ فيػ أف مػػا حققتػ تمػػؾ الػػدوؿ مػف تطػػور تقنػػي واقتصػػادي وسػػيطرة عمػػع األسػواؽ

العالمية ،يعز بصفة رئيسة إلع نجاحها في تسخير البحث العممي فػي خدمػة التنميػة االقتصػادية
واالجتماعية ،وذلؾ مف خالؿ رسـ سياسات عممية وتقنية فعمالػة وشػاممة ،تعززهػا اسػتثمارات ماليػة
ضػػخمة فػػي المكونػػات المختمفػػة لممنظومػػة مػػف بحػػث وتطػػوير ،وتعمػػيـ وتػػدريب ،وأنشػػطة مسػػاندة،

وغيرها.

 -3-12-2البحث العممي في الوطن العربي:
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تُظهػػر اإلحصػػاءات والمعمومػػات الخاصػػة فػػي مجػػاؿ البحػػث العممػػي العربػػي ،أف نتػػاج البحػػث

العربي ازداد نسبيا خالؿ الفترة الممتدة مف عاـ  1967إلع  .1995وكاف إجمالي اإلنتاج العممػي
قػد بمػح حػوالي سػتة آالؼ بحػػث فػي عػػاـ1995ـ مػف مختمػػؼ أرجػاء الػػوطف العربػي فػػي أكثػر مػػف

 175جامعة وأكثر مف ألؼ مركز لمبحث والتطػوير ،وقػد حصػؿ خػالؿ الفتػرة (1995-1967ـ)،
توسػع سػريع فػػي عػػدد معاهػػد التعمػػيـ العػػالي،
عػػدد مػػف التغييػرات المثيػرة لالهتمػػاـ ،فقػػد كػػاف هنػػاؾ ّ
توسػع فػي البحػث العممػي والمنشػورات العمميػة ،وفػي
وهػذا
التوسػع رافقػ فػي عػدد قميػؿ مػف البمػداف ّ
ّ

عػػاـ  1967كػػاف نصػػيب مصػػر بس ػ ّكانها البػػالغيف  %25مػػف سػػكاف الػػوطف العربػػي %63 ،مػػف

اإلنتػػاج ،وبحمػػوؿ  1995انخفضػػت حصػػة مصػػر بانتظػػاـ إلػػع  %32لكنهػػا مػا ازلػػت تنػػتج بحوثػا

أكثر مف نسبتها الس ّكانية في الوطف العربي (الجوهري1999 ،ـ).

وي َع ّد مؤ ّشر عدد العمماء والمهندسيف المشتغميف في البحث العممي ،لكؿ مميوف نسمة مػف أهػـ
ُ
المؤش ػرات المعتمػػدة مػػف ِقبػػؿ منظمػػة (اليونسػػكو) فػػي تقػػويـ الواقػػع التكنولػػوجي والبحثػػي ،وتشػػير
أف هذا المؤشر قد ارتفع في الػوطف العربػي مػف  124عالمػ ا ومهندسػ ا لكػؿ
بيانات (اليونسكو) إلع ّ
مميوف نسمة عاـ 1970ـ إلع  363شخص ا عاـ 1991ـ.
ورغـ هذا االرتفاع إال أننا نجد أف هػذا الػرقـ مػا زاؿ متخمّفػ ا مقارنػة بالمنػاطؽ الدوليػة األخػر ،

الت ػػي بمغ ػػت ع ػػاـ  3359 1991ف ػػي أمريك ػػا الش ػػمالية ،و 2216ف ػػي أوروب ػػا ،و 3611ف ػػي ال ػػدوؿ

أما بخصوص مسػاهمة الػوطف العربػي فػي إجمػالي عػدد العممػاء والمهندسػيف المشػتغميف
المتقدمةّ ،
في البحث العممي عمع الصعيد العالمي ،فقد ارتفعت مف  %1.58عاـ 1971ـ إلع %1.47عاـ
ويستنتج
1991ـ ،لكف تبقع هذل النسبة منخفضة جدا مقارنة بمساهمة المناطؽ العالمية األخر ُ .

مف تحميػؿ عػدد العػامميف المشػتغميف فػي البحػوث العمميػة والتطػوير ،بالنسػبة لمؤ ّشػر عػدد البػاحثيف
لكػؿ مميػوف نسػمة تفػاوت األقطػار العربيػة فيمػا بينهػا ،حيػث تػراوح المعػدؿ مػا بػيف ( )1991باحثػ ا
لكؿ مميوف في الكويت كحػد أقصػع ،و( )22فػي الػيمف ،وعمومػ ا فػإف هػذا المعػدؿ مػازاؿ منخفضػ ا

قياسا لألقطػار المتقدمػة ،التػي بمػح فيهػا المعػدؿ ( )3611باحػث لكػؿ مميػوف نسػمة ،وتحتػؿ مصػر
المرتبة األولػع فػي أعػداد حػاممي شػهادات البكػالوريوس والماجسػتير والػدكتورال العػامميف فػي مجػاؿ

البحػػث العممػػي ،حيػػث كػػاف العػػدد نحػػو( ،)27499ويػػأتي بعػػد ذلػػؾ الع ػراؽ نحػػو ( ،)2111ثػػـ
السعودية ( ،)1878أما في قطر فقد بمح ( )74فردا (الجوهري1999 ،ـ).
 -13-2معوقات البحث العممي في الوطن العربي:
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في الواقع ال ُينكر أحد وجود الكثير مف المعوقات التي تنتػاب عمميػة البحػث العممػي فػي كافػة
الػدوؿ العربيػػة كػالا عمػػع حػػدة ،بػؿ والعػػالـ العربػػي كوحػدة متكاممػػة ،ويمكػػف تمخػيص تمػػؾ المعوقػػات
التي تقػؼ فػي مسػيرة البحػث العممػي العربػي عمػع النحػو التػالي :هنػاؾ معوقػات عمميػة ،ومعوقػات

عممية (الحكيـ2115 ،م).

 -1-13-2المعوقات العممية:
وتتجمػػع فػػي ضػػعؼ التعػػاوف والتنسػػيؽ البحثػػي ،فك ػ لؿ يػػدخؿ البحػػث العممػػي بمفػػردل ،فػػردا ،أو

جماعة ،أو مرك از ،أو جامعة ،أو دولة ،ويمكف تمخيص أهـ المعوقات لمتعاوف في إحد مجاالت

البحث العممي فيما يأتي:

 .1عدـ وجود استراتيجيات أو سياسات لمعظـ الدوؿ العربية في مجاؿ البحث العممي.
 .2ضعؼ المخصصات المرصودة في موازنات بعض الدوؿ العربية.
 .3هروب العنصر البشري مف بعض الدوؿ العربية واعتمادها عمع العناصر غير المدربة.
 .4ضعؼ قاعدة المعمومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات اإلنتاجية لبعض الدوؿ.
 .5ضعؼ الثقافة البحثية وعدـ وجود قناعة لد المسؤوليف بأهمية البحث العممي.
 .6عدـ الربط بيف نتائج البحث والتنمية.
 .7عدـ معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدوؿ العربية وكيفية االستفادة منها.
 -2-13-2المعوقات العممية:
مػػف الحقػػائؽ المؤلمػػة جػػدا أف مػػا ينفػػؽ عمػػع البحػػث العممػػي فػػي العػػالـ العربػػي إنفػػاؽ ضػػعيؼ

جػػدا ،وال يمكػػف مقارنتػ بمػػا تنفقػ الػػدوؿ الكبػػر  ،وقػػد نػػتج عػػف ذلػػؾ ظاهرتػػاف فػػي غايػػة الخطػػورة

والتػػدمير :أوالهمػػا :ضػػعؼ مسػػتو البحػػث العممػػي ،وقمت ػ  ،وعػػدـ إسػػهام فػػي التنميػػة ،وثانيهمػػا:
هجرة العمماء مف العالـ الثالث إلع الدوؿ المتقدمػة ،وهػذل كارثػة أطمػؽ عميهػا العممػاء (نزيػؼ المػخ

البشري) ،أو (هجرة العمماء) ،أضؼ إلػع ذلػؾ أف هنػاؾ معوقػات إداريػة تتمثػؿ فػي ضػعؼ اهتمػاـ
اإلدارة العمي ػػا بنش ػػاط البح ػػث والتط ػػوير وس ػػيطرة الجه ػػات األجنبي ػػة عم ػػع المعرف ػػة ،ث ػػـ ع ػػدـ تػ ػوافر

المعمومات الالزمة لمبحث العممي ،كما أف هناؾ الكثير مػف المعوقػات البشػرية والتػي كانػت نتيجػة
لعممية هجرة العمماء لمخارج والمتمثمة في صعوبة الحصوؿ عمع الكوادر العممية المتخصصػة فػي

مجاؿ البحث العممي (الشراح2112 ،م) ،كما أف هناؾ مشكمة أخر خطيرة تتعمؽ بمجػاؿ البحػث

العممػي فػػي مجػاؿ اإلدارة – محػػؿ اهتمػاـ الباحػػث  -تتمثػؿ فػػي توقػؼ عمميػػة البحػث العممػػي عمػػع

مجهػػودات فرديػػة ،إضػػافة إلػػع عزلػػة اإلدارة العموميػػة وانغالقهػػا فػػي وجػ البحػػث والبػػاحثيف بذريعػػة
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تسػػترها وراء فكػػر السػػر المهنػػي اإلداري الػػذي يتمتػػع بػ كػػؿ مػػدير يصػػؼ نفسػ دائمػ ا بأنػ المػػدير
الممهـ ،ويمكف إجماؿ أهـ معوقات البحث العممي اإلداري في الػوطف العربػي فػي اآلتػي (النػاغي،

:)2112
 .1انخفػػاض نسػػبة المشػػتغميف بالبحػػث العممػػي س ػواء بالجامعػػات أو الم اركػػز البحثيػػة إلػػع
عدد السكاف.
 .2انخفػػاض نسػػبة المشػػتغميف بالبحػػث العممػػي الجػػامعي إلػػع عػػدد أعضػػاء هيئػػة التػػدريس
بالجامعات العربية.

 .3انخفاض نسبة المخصصات المالية لمبحث العممي وخاصة الجامعي.
 .4ضػػعؼ األسػػاليب الالزمػػة لتكػػويف بػػاحثيف ذوي قػػدرة عمػػع اإلبػػداع والتطػػوير وخدمػػة
المجتمع بجميع قطاعات .
 .5ضعؼ الػرابط بػيف مجػاالت البحػث العممػي وبػيف مشػكالت المجػاؿ الصػناعي ،والػذي
يعد القطاع الوحيد الذي يمتمؾ إمكانات هائمة ،كما أف عائد التطوير ب يعد مف أكبر

العوائد مقارنة بالقطاعات األخر .
 .6نقص اإلمكانػات المسػاعدة عمػع البحػث العممػي سػواء مػف حيػث المعامػؿ والمختبػرات
ونقص مساعدي الباحثيف المؤهميف لعممية البحث العممي.
 .7عدـ تػوفير الوقػت واإلمكانػات الكافيػة لألكػاديمييف فػي الجامعػات العربيػة وذلػؾ لمقيػاـ
بعممية البحث العممي بالصورة المناسبة.

إال أنػ فػػي الحقيقػػة يضػػاؼ إلػػع هػػذل العوامػػؿ عامػػؿ خطيػػر يكػػاد أف تغطػػي آثػػارل السػػيئة عمػػع كافػػة المعوقػػات
المذكورة لمبحث العممي أال وهو ما يحدث مف فساد عممي مف قبؿ الباحثيف أنفسهـ.

 -3-13-2الفساد في البحث العممي:
يعرؼ الفساد العممػي عمػع أنػ كػؿ بحػث يقػوـ بػ أكػاديمي يخػالؼ فيػ قواعػد ومعػايير البحػث

والسموؾ العممػي الصػحي  ،وينتهػؾ فيػ شػروط وأخالقيػات األمانػة العمميػة ،ولػ أشػكاؿ عػدة نػذكر
منها (بف عمي2116 ،م):
أ -الغش :ويشمل تمفيق البيانات ،وتزويرىا واقتطاعيا (بالتقريب الموواتي ،وحوذف موا ىوو ميور مرمووب
منيا) ،إضاف ًة إلى االستعمال االنتقائي لمبيانات ،باختصار يتمثل الغش بالعبث بالبيانات.
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ب -الخوووداع والتضوووميل :ويتعم ػػؽ باالنته ػػاؾ المتعم ػػد لقػ ػوانيف التحمي ػػؿ المنهج ػػي الس ػػميـ ومعالج ػػة
البيانات ،ومف األمثمة عمع ذلػؾ التصػري بػأف البيانػات التجريبيػة متػوافرة ،فػي حػيف أف ذلػؾ غيػر

صحي  ،واإلهماؿ الفاض في أخذ العينات ،واالنتقاء المقصود ألساليب تحميؿ غير مناسبة ولكف
مواتية ،والصياغة غير الصحيحة أو االنتقائية لنتائج واستنتاجات أبحاث أخر .
ج -انتيوواك حقوووق الممكيووة الفكريووة :إف أفضػػؿ مثػػاؿ معػػروؼ فػػي هػػذا التصػػنيؼ هػػو االنتحػػاؿ،
واالنتح ػػاؿ ه ػػو ع ػػرض مقص ػػود آلراء اآلخػ ػريف ونت ػػائج األبح ػػاث أو النص ػػوص م ػػف غي ػػر اإلقػ ػرار
بمصدرها وكأنها رأي المؤلؼ نفس  ،ولكف هناؾ أشكاالا أخر لالنتحاؿ :سرقة األفكار مػف طالػب
دكتػػورال أو زميػػؿ عمػػؿ ،أو االدعػػاء بػػالتفرد فػػي كتابػػة مؤلػػؼ عممػػي سػػاهـ فيػ آخػػروف ،أو ادعػػاء
محرر في دورية عممية بأن مصدر األفكار لمقاؿ أو ورقة عمميػة قػدمها آخػروف واالحتجػاج بػذلؾ

عمع رفض نشرها.
وفػػي المػػذكرة التػػي قػػدمها كػػؿ مػػف (جيػرارد تولػػوز) رئػػيس المجنػػة الدائمػػة ألخالقيػػات العمػػوـ فػػي
األكاديميػات األوروبيػة ،و(بيتػػر درنػث) رئػيس األكاديميػػات األوروبيػة ،الموجهػة بشػػكؿ خػاص إلػػع
مػػوظفي المؤسسػػات البحثيػػة القػػائميف عمػػع إعػػداد األبحػػاث العمميػػة أو المسػػاهميف فيهػػا(،بػػف عمػػي،

2116م) ،حيػػث أوردا أمثمػػة صػػارخة النتهاكػػات األمانػػة العمميػػة ،وحث ػوا البػػاحثيف والعػػامميف فػػي
المؤسسػ ػػات البحثيػ ػػة فػ ػػي األكاديميػ ػػات األوروبيػ ػػة عمػ ػػع تجنبهػ ػػا لبع ػػدها عػ ػػف الممارسػ ػػات العمميػ ػػة

الحميػػدة ،ولمخالفتهػػا لممبػػادئ األساسػػية لمسػػموؾ العممػػي االحت ارفػػي ،حيػػث أكػػدا عمػػع أف أهػػـ هػػذل
المخالفات:
 الحص ػػوؿ أو محاول ػػة الحص ػػوؿ عم ػػع هب ػػات بالخ ػػداع ،وذل ػػؾ بالتظػ ػاهر ب ػػامتالؾ خبػ ػراتمعينة أو التشوي المتعمد لنتائج سابقة أو إثارة توقعات مضممة.

 تحريػػؼ نتػػائج د ارسػػات المصػػادر والم ارجػػع المتعمقػػة بالبحػػث وتزويرهػػا أو التالعػػب بنتػػائجالمالحظات والمشاهدات أو التجارب.

 تقديـ النتائج بصورة انتقائية ،وذلؾ بحذؼ النتائج غير المرغوب فيها بهدؼ الوصوؿ إلعاالستنتاجات الموضوعة مسبق ا.

 تقديـ بيانات وهمية في أعقاب مشاهدة أو تجربة. تطبيػػؽ أسػػاليب إحصػػائية بشػػكؿ خػػاطا عػػف قصػػد مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػع اسػػتنتاجاتونتائج ال تبررها البيانات.

 -التفسير غير الدقيؽ أو التحريؼ المقصود لنتائج األبحاث.
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 انتحػػاؿ نتػػائج أو نشػرات صػػدرت عػػف اآلخػريف ،ونسػػخ نصػػوص أو نتػػائج أعػػدها آخػػروفمف دوف تنوي واقرار بالمصادر.

 تشجيع وسائؿ اإلعالـ عمع نشر تفسيرات غير صحيحة لنتائج األبحاث وذلؾ بعػد اتبػاعاألساليب العممية الصارمة في الوصوؿ إلع هذل النتائج.

 التصرؼ بفظاظة مع الزمالء والمرؤوسيف مف أجؿ التأثير في نتائج البحث. تقػػديـ سػػجالت أو نتػػائج أبحػػاث العممػػاء والبػػاحثيف اآلخػريف بطػػرؽ غيػػر صػػحيحة أو ذاتنزعة معينة بصورة مقصودة.

 ادعاء الباحث بكون مؤلفا أو مؤلفا مشاركا لنتائج بحث ما دوف المشػاركة بػأي شػكؿ مػفاألش ػػكاؿ ف ػػي التخطػ ػػيط أو أداء البح ػػث المعنػ ػػي أو تفس ػػير وكتاب ػػة األسػ ػػس المتبع ػػة فػػػي

إتمام .
 حػػذؼ أسػػماء المػػؤلفيف المسػػاعديف الػػذيف قػػدموا مسػػاهمة ممموسػػة فػػي البحػػث أو إضػػافةأسماء أشخاص لـ يشاركوا في أو لـ يساهموا بطرؽ فعالة.

 اإلهماؿ في إجػراء البحػث أو فػي إعطػاء التعميمػات اإلجرائيػة ،أو إغفػاؿ اإلجػراءات التػيتهدؼ إلع الكشؼ عف األخطاء وتحديد مقدار عدـ الدقة.

 إهمػػاؿ اإلجػراءات المتبعػػة فػػي التعامػػؿ مػػع البيانػػات السػرية وطباعػػة تصػػاميـ الفحػػص أوبرامج الحاسوب دوف إذف.

 -4-13-2أسباب ودوافع الفساد العممي:
 .1عدـ وجود كفاءات عممية ترتقي إلع درجة باحث.
 .2ربط الترقي الوظيفي بنشر أبحاث.
 .3عدـ وجود هيئات عممية رقابية.
 .4عدـ وجود هيئة متخصصة لمنظر في شكاو سوء السموؾ العممي.
 .5دوافع اقتصادية ومالية.
 .6الرغبة في الشهرة وجني المكاسب.
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 .7يمجأ بعض الباحثيف األكاديمييف إلع التواطػؤ مػع مؤسسػات مػف القطػاع الحكػومي أو
القطػػاع الخػػاص لتحويػػؿ مسػػار البحػػث بمػػا يتفػػؽ أو يحقػػؽ أغ ػراض هػػذل المؤسسػػات

مقابؿ حوافز مادية.
 .8يخضػػع بعػػض البػػاحثيف األكػػاديمييف لضػػغوط مػػف ذوي نفػػوذ فػػي مواقػػع ومؤسسػػات
مختمفػػة إلنهػػاء العمػػؿ ببحػػث أو إيقافػ  ،أو تمفيػػؽ بيانػػات ونتػػائج غيػػر صػػحيحة تخػػدـ

مصال هؤالء.

 .9عدـ تبني األكاديميػات وم اركػز ومعاهػد األبحػاث العمميػة العربيػة لمبػدأ العمػؿ البحثػي
الجماعي ( فرؽ العمؿ البحثية) بدالا مف العمؿ البحثي الفردي.
 -14-2آلية تفعيؿ البحث العممي لخدمة التنمية:
فووي الواقووع أجمعووت الكثيوور موون الدراسووات عمووى أىميووة وفعاليووة البحووث العممووي لوويس لخمووق عمميووة
التنمية فقط بل السوتدامة ىوذه التنميوة ،إذ إن ىوذه االسوتدامة ربموا تكوون المرحموة األصوعب واألىوم فوي
تقدم األموم ،وفوي الحقيقوة فقود خمصوت دراسوة (بواطويح )2002 ،إلوى أن ىنواك خمسوة عوامول أساسوية
ينبغي التركيوز عمييوا لتفعيول دور البحوث العمموي بصوفة عاموة سوواء فوي الجامعوات أو المراكوز البحثيوة
ىي:
تهيئػػة المنػػاخ العػػاـ :مموووا الشوووك فيوووو أن لمظوووروف السياسوووية واالجتماعيوووة والثقافيوووة السوووائدة فوووي
مباشورً عموى التنميوة ،اواذا نظرنوا إلوى ىوذا الجانوب ،بتحميول التقوارير االقتصوادية ،لوجودنا
ا
ا
المجتمع
تأثيرً
أن لألنظمة السياسية تأثي ارً كبي ارً وجوىرياً في أممب األحيان عموى عمميوة البحوث العمموي وبالتوالي عموى
مسار التنمية ،وعميو فمن الضروري اتباع استراتيجيات وبرامو تنموية م ئمة لظروف األقطوار العربيوة

بناء عمى بحوث عممية موثقة الختيار االستراتيجيات التنموية األمثل.
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تطوير اإلدارة الجامعية والمناىو العمميوة :فالبػد مػف إجػراء تغييػرات جذريػة فػي اإلدارة الجامعيػة،
وفي طبيعة المناهج العممية السائدة في الجامعات بحيث تتناسب هذل التغييرات مع ما يحدث مػف

مسػػتجدات عمػػع المسػػتوي المحمػػي واإلقميمػػي والعػػالمي ،إضػػافة إلػػع ضػػرورة اتبػػاع مرجعيػػة عمميػػة
تستند إلع التراث العربي واإلسالمي بدالا مف المرجعية األوربية – األمريكية السائدة حالي ا.
اإلعداد الجيود لمبواحثين :وهػذا عنصػر ال يقػؿ عػف العناصػر السػابقة ،فالبػاحثوف يػؤثروف إلػع حػد
بعيػػد عمػػع تطػػوير وتنميػػة الم ػوارد االقتصػػادية مػػف خػػالؿ اختيػػارهـ لمموضػػوعات المطروحػػة قيػػد
البحث ،إذ إ ف توفر الصفات البحثية الخالقػة أو غيابهػا لهػا انعكاسػاتها اإليجابيػة أو السػمبية عمػع
طبيعة النشاط البحثي الذي يقوموف ب .

توفير التمويل والدعم المادي :فالبحث العممي يتطمػب التمويػؿ واإلنفػاؽ المسػتمر ،ولػذلؾ نجػد أف
أغمب الجامعات العربية بدأت مؤخ ار بتشجيع البحػث العممػي معنويػ ا وماليػ ا ،حيػث إنهػا ترصػد فػي
موازنتهػػا السػػنوية نسػػبة ال بػػأس بهػػا لتمويػػؿ البحػػث والتطػػوير ،وبخاصػػة تمػػؾ البحػػوث التػػي تحػػؿ
مشػػاكؿ التنميػػة فػػي مجتمعاتهػػا ،إال أنػ يجػػب تعمػػيـ هػػذل الثقافػػة عمػػع كافػػة الم اركػػز البحثيػػة سػواء

بالجامعة أو خارجها.
بنوواء قاعوودة لممعمومووات :يتطمػػب البحػػث العممػػي ت ػوافر قاعػػدة معمومػػات كبي ػرة ودقيقػػة ،وهػػذا
يتطمب اهتماـ ودعـ كبير ومستمر مف قبؿ الجهات المعنية ،حتع يػتمكف البػاحثوف مػف الحصػوؿ

عمػػع المعمومػػات والبيانػػات الضػػرورية إلجػراء البحػػث العممػػي ،وهػػذا يتطمػػب اإلعػػداد الجيػػد والػػدقيؽ
لمبيانات والمعمومات بصيح حديثة تتناسب وطبيعة العمؿ العممػي ومتطمباتػ مػف أجهػزة الحاسػبات

المختمفة واألدوات اإلحصائية المالئمة واالشػتراؾ فػي الشػبكة الدوليػة لممعمومػات (اإلنترنػت) الػذي

يسػػهؿ كثي ػ ار عمميػػات البحػػث العممػػي المتواصػػمة وكػػذلؾ تػػوفر المصػػادر العمميػػة الحديثػػة ،واغنػػاء

مكتبات الجامعات بما ينشر حديثا مف كتب ودوريات ومجالت.
 -15-2خ صة:

ح ػػاوؿ الباح ػػث إحاط ػػة الق ػػارئ بماهي ػػة العم ػػـ وأهدافػ ػ وخصائصػ ػ  ،وماهي ػػة التفكي ػػر العمم ػػي

وخصائص ػ  .ثػػـ عػػرض الباحػػث لمفهػػوـ البحػػث العممػػي وتعاريف ػ المختمفػػة ،وخمػػص إلػػع تعريػػؼ

البحث العممي األمني وأهميت لممنظمات األمنية .ثـ عػرض لخصػائص البحػث العممػي وميادينػ ،
وأنواعػ  ،والشػػروط العامػػة الواجػػب توافرهػػا فػػي البحػػث العممػػي .ولتحديػػد موقػػع الػػدوؿ الناميػػة عمػػع

خريطة العالـ مف حيث اهتمامها بالبحث العممي وخاصة فيما يتعمؽ بدور المراكز البحثية ،فقد تـ
إعطاء القػارئ فكػرة عػف طبيعػة عمميػة تمويػؿ البحػث العممػي فػي بعػض الػدوؿ ،حيػث تبػيف ضػ لة
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إنفاؽ الػدوؿ العربيػة عمػع البحػث العممػي .كمػا تطػرؽ هػذا الفصػؿ لد ارسػة معوقػات البحػث العممػي

فػي الػدوؿ العربيػة ،سػواء أكانػت معوقػات عمميػػة أـ عمميػة ،وكػذلؾ فيمػا يتعمػػؽ بالفسػاد الػذي لحػػؽ
بالبحث العممي في هذل الدوؿ وأسباب  .وختـ الباحث هذا الفصؿ بتحديد بعض العوامؿ التػي تزيػد
مف فاعمية البحث العممي خدمة لعممية التنمية.

وكػػوف هػػذل التنميػػة تتوقػػؼ بصػػورة أساسػػية عمػػع الػػنمط اإلداري السػػائد فػػي أي منظمػػة ،وكػػوف

إدارة الجودة الشاممة تعد مف أهػـ األنمػاط اإلداريػة التػي أثبتػت فاعميتهػا فػي تحقيػؽ قػدر كبيػر مػف

التنمية في الكثير مف دوؿ العالـ ،وحيث إف دولة اإلمارات العربية المتحدة مف الدوؿ التي اهتمت
بهػػذا الػػنمط اإلداري وتسػػعع فػػي تطبيقػ  ،لػػذلؾ فمػػف الضػػروري التعػػرؼ عمػػع هػػذا المػػدخؿ اإلداري

الحديث ،وهذا هو موضوع الفصؿ التالي.
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الفصؿ الثالث
إدارة الجودة الشاممة في المنظمات الشرطية
 -1-3مقدمة:
إف م ػػف يحي ػػا ه ػػذا العص ػػر ال ػػذي ه ػػو عص ػػر التغيػ ػرات المتالحق ػػة الب ػػد لػ ػ وأف يتبن ػػع مف ػػاهيـ

ومبػػادئ وفمسػػفات جيػػدة فض ػالا عػػف قيام ػ بعمميػػة إنمائيػػة يطػػور فيهػػا مها ارت ػ وامكانات ػ اإلداريػػة
والسموكية فيتطور اآلخروف وتتطور بػذلؾ اإلدارة داخػؿ المنظمػات .ولقػد تتابعػت المػدارس الفكريػة

اإلدارية مف جيػؿ إلػع جيػؿ ،ومػف حقبػة إلػع أخػر الهثػةا وراء هػذا الهػدؼ ،ولقػد كانػت آخػر هػذل

المدارس الفكريػة تمػؾ التػي نػادت بتطبيػؽ مبػادئ إدارة الجػودة الشػاممة .وكانػت المنظمػات الربحيػة
لها قصب السبؽ في تبني كؿ ما هو جديد ،واالستفادة السريعة مػف هػذل األفكػار الحديثػة ،إال أنػ

نظ ار لما تبيف بالتجربة والدليؿ الواض مف كفاءة هذا الفكر الحػديث سػارعت المؤسسػات الشػرطية

ربمػػا بػػدافع مػػف قيادتهػػا وربمػػا بضػػغوط مػػف الجمهػػور إلػػع تبنػػي  -عمػػع اسػػتحياء -فكػػر ومبػػادئ

الجػػودة ،وفػػي هػػذا الفصػػؿ يضػػع الباحػػث خالصػػة خبرت ػ فػػي فكػػر الجػػودة انطالق ػ ا مػػف المؤسسػػة

انتهاء إليها.
الشرطية و ا

 -2-3مفيوم الجودة الشاممة:
إف إدارة الجػػودة الشػػاممة لػػـ تعػػد خيػػا ار إداري ػ ا متطػػو ار بػػؿ أصػػبحت أسػػموب حيػػاة لممؤسسػػات

والمنظمات في الوقت الػراهف ،إنهػا نهػج إلدارة المنظمػات يهػدؼ إلػع التعػاوف والمشػاركة المنظمػة
مف كؿ العامميف ألجؿ تحسيف المنتجات والخدمات واألنشطة حتع يتحقؽ رضاء العمالء وأهداؼ

المنظمػػة لمصػػمحة الجميػػع وبمػػا يتفػػؽ ومتطمبػػات المجتمػػع .فهػػي تهػػدؼ إلػػع (حسػػيف وآخ ػراف،
1996ـ):

 .1أداء األعمػػاؿ بالطريقػػة السػػميمة مػػف أوؿ مػرة وفػػي الوقػػت المحػػدد فػػي كػػؿ مػرة ،وذلػػؾ مػػف
خالؿ السعي الدائـ مف أجؿ تحسيف المنتجات أو الخدمات بهدؼ تحقيؽ الرضػاء الكامػؿ

لمعمالء .فالجودة الشاممة تعني االخضرار الدائـ.
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 .2التركيػػز عمػػع العمميػػات  Processesوالنتػػائج  Resultsمع ػ ا وذلػػؾ عػػف طريػػؽ االهتمػػاـ
بأسػ ػػموب العم ػ ػػؿ وكيفي ػ ػػة أدائػ ػ ػ واس ػ ػػتمرار تط ػ ػػور ه ػ ػػذا األداء لحس ػ ػػف ض ػ ػػماف النت ػ ػػائج أو

المخرجات.
 .3اعتماد السياسة الوقائية ضد األخطاء أي بمعنع اإلقالع عػف مبػدأ )إطفػاء الح ارئػؽ) فػي
إدارة األعمػػاؿ والبػػدء فػػي اسػػتخداـ أسػػاليب وسياسػػات إداريػػة أخػػر تمنػػع وقػػوع األخطػػاء
والمشاكؿ وتحد مف التدخالت غير المرغوبة في اختصاصات األعماؿ بكؿ وظيفة.

 .4تنميػػة الم ػوارد البش ػرية وذلػػؾ مػػف خػػالؿ االهتمػػاـ بالعػػامميف وتأكيػػد انتمػػائهـ إلػػع المنظمػػة
وتأميف كافة عناصر سمـ احتياجات الموظؼ بدءا مػف األجػور إلػع تحقيػؽ الػذات ومػرو ار

بتغذية المكانة االجتماعية التي يمكف تحقيقها.

 .5االهتم ػػاـ باس ػػتخداـ تقني ػػة المعموم ػػات واألس ػػاليب اإلحص ػػائية والكمي ػػة لمقي ػػاس واألس ػػاليب
العممية لتحميؿ المشاكؿ.

وبيذا فإن إدارة الجودة الشاممة تعني بالنسبة لإلدارة:
 .1رؤية واضحة لكؿ مكاف داخؿ المنظمة.
 .2عالقات عمؿ جيدة مع المورديف.
 .3االلتزاـ والقدوة.
 .4الوفاء بااللتزامات تجال العامميف.
 .5العمؿ عمع تطوير النظاـ بصفة مستمرة.
وكذلك تعنى بالنسبة لمعاممين:
 .1االقتناع بالعمؿ
 .2الحوافز.

 .3أداء العمؿ عمع أكمؿ وج .
 .4وعي وانضباط ذاتياف.
 .5تعاوف داخؿ الفريؽ.

 .6التزاـ وتعهد بالوفاء بالمتطمبات.
أما بالنسبة لمعم ء فيي تعني:
 .1رضاء تاـ واشباع رغبات حالية ومستقبمية.
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 .2تردد مستمر عمع الشراء والتعامؿ مع المنظمة.
 .3رأي عاـ مؤيد ووالء لممنتج والمنظمة.
 .4مقترحات وتفاعؿ دائـ.
ولذلؾ فإف الجودة الشاممة تعني التحسيف الػمستمر كما يوضحها الشكؿ اآلتي:

بحىث
خذيبث يب بعذ انبُع

تطىَز

تصًُى

تفتُش واختُبر

يىاصفبث

ضبط عًهُبث

تخطُط إَتبد

إَتبد

يشتزَبث

تحذَذ اِالث

شكل رقم ( )1-3التحسين المستمر
آخريف ،المدير المحترؼ وحمقات التميز ،سمسمة
المصدر :أخذت الفكرة عف عبدالفتاح دياب حسيف و َ
مطبوعات المجموعة االستشارية العربية ،القاهرة ،شركة البراء1996 ،ـ .وتـ إعادة صياغتها مف قبؿ

الباحث.

 -3-3تعريف الجودة الشاممة:
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ثمػػة تعريفػػات جمػػة لمجػػودة تؤكػػد مسػػارها نحػػو التحسػػيف المسػػتمر ،واف مػػا نسػػمع دائمػ ا – فػػي

هذا الخصوص  -يعني أف التسػابؽ نحػو الجػودة ال نهايػة لػ The Race For Quality Has
 .No Finish Lineفاألشخاص الذيف يعمموف إلنتاج سمعة أو خدمة هـ أطراؼ في اتفاؽ ينص

عمع تمبية متطمبات العمالء( التيجاني2116 ،ـ).

وهكذا يربط ديمنج  Demingبيف جودة المنتج وبيف جودة كؿ مف التصميـ والمطابقة والبيع

والخدم ػػة برب ػػاط وثي ػػؽ وت ػػتمخص فمس ػػفت ف ػػي إدارة الج ػػودة عم ػػع أف اإلنتاجي ػػة تتحس ػػف كمم ػػا قم ػػت

االختالفات والفروؽ (سميماف2111 ،ـ).

ويع ّػرؼ كروسػبي  Crosbyالجػودة عمػع أنهػػا" :المطابقػة لممتطمبػػات Conformance to
1999 ،Dale( "Requirementsـ).
كم ػػا أف ج ػػوراف  Juranيع ػ ّػرؼ الج ػػودة ف ػػي إيج ػػاز ش ػػديد عم ػػع أنه ػػا ":المالئم ػػة لالس ػػتخداـ
( "Quality is Fitness for useزيف الديف1996 ،ـ).
عرفت المنظمة الدولية لممعايرة (اإليزو) International Standard Organization
وقد ّ
الجػودة عمػع أنهػػا" :مجمػوع الصػفات والخصػػائص لمسػمعة أو الخدمػػة التػي تػؤدي إلػػع قػدرتها عمػػع
تحقيؽ رغبات معمنة أو مفترضة" (السممي ،د ت)

لػػذلؾ يعػ ّػرؼ جابمونسػػكي  Jablonskiإدارة الجػػودة الشػػاممة بقول ػ " :هػػي شػػكؿ تعػػاوني ألداء
األعمػػاؿ بتحريػػؾ المواهػػب والقػػدرات لكػػؿ مػػف العػػامميف واإلدارة لتحسػػيف اإلنتاجيػػة والجػػودة بشػػكؿ

مستمر مستخدمة فرؽ العمؿ" (زيف الديف1996 ،ـ).

وير إشيكاوا  Ishikawaأف تكوف أنشطة حمقػات الجػودة جػزءا مكمػالا لمػدخؿ إدارة الجػودة

الش ػػاممة باعتبارهمػ ػػا – أي حمق ػػات الجػ ػػودة وادارة الج ػػودة الشػ ػػاممة – يس ػػتهدفاف تحقيػ ػػؽ التحسػػػيف
المسػػتمر مػػف خػػالؿ فػػرؽ العمػػؿ .ولػػذلؾ يمكػػف أف نالحػػظ وبسػػهولة أف مػػف أبػػرز م ارحػػؿ مراقبػػة
الجودة التي اقترحها إيشيكاوا هي (زيف الديف1996 ،ـ):

 .1العمؿ عمع اشتراؾ جميع العامميف بالمنظمة في طرح المشكالت وحمولها.
 .2التركيز عمع التدريب والتعميـ لزيادة مقدرة العامميف عمع المشاركة الفعالة.
 .3تكويف حمقات مراقبة الجودة.

 .4مراجعة مراقبة الجودة الكمية.

 .5التركيز عمع تطبيؽ الطرؽ واألدوات واألساليب اإلحصائية.

 .6تشجيع برامج حمقات الجودة عمع المستو العاـ لمدولة ككؿ.
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ومػػف خػػالؿ العػػرض السػػابؽ لػػبعض تعريفػػات الجػػودة الشػػاممة يمكػػف القػػوؿ :أنػ مػػع تعػػدد هػػذل

التعريفػػات واختالفهػػا وتباينهػػا ،فػػإف القاسػػـ المشػػترؾ الوحيػػد بػػيف كػػؿ تمػػؾ التعريفػػات هػػو أف إدارة
الجودة الشاممة نظاـ يػتـ مػف خاللػ تصػميـ وبنػاء مسػتو خدمػة معػيف يطػابؽ أو يجػاوز توقعػات

مسػػتخدمي تمػػؾ المنتجػػات سػواء كانػػت سػػمعة أـ خدمػػة ،ويمكػػف تعريػػؼ إدارة الجػػودة – مػػف وجهػػة
نظػػر الجمهػػور  -عمػػع أنهػػا" :مػػد التنػػاقض أو التغػػاير بػػيف توقعػػات الجمهػػور ومشػػاعرهـ تجػػال

الخدمة المقدمة" )1991 ،Jablonskiـ).
 -4-3إطار الجودة الشاممة:

في ضوء التعريفات السابقة لمصطم إدارة الجودة الشاممة يمكػف تحديػد إطػار الجػودة الشػاممة

بأبعادل حسب اآلتي (عقيمي2111 ،ـ):

 .1البعد اإلداري :ويقصد ب كافة المػديريف فػي كافػة المسػتويات اإلداريػة الػذيف يمارسػوف العمميػة
اإلدارية  Management Processبمكوناتها األربعػة التخطػيط /التنظػيـ /التوجيػ  /والرقابػة
والتنسيؽ ضمن ا .وذلؾ وفؽ مػا تتطمبػ منهجيػة إدارة الجػودة الشػاممة مسػتخدميف مجموعػة مػف
األنظمة المختمفة الجديدة لتسيير العمؿ في كافة المجاالت بشػكؿ متميػز بهػدؼ تحقيػؽ أعمػع

جودة وبشكؿ مستمر في ظؿ استراتيجية عامػة تسػعع إليهػا المنظمػة غايتهػا األساسػية تحقيػؽ
الرضا والسعادة لد الزبوف.
 .2بعد الجودة :وتُحدد أبعاد الجودة الثمانية باآلتي:
أ -األداء  :Performanceيشير هذا البعد إلع الصفات العامة أو الرئيسية التي تتميز بها
السػػمعة أو الخدمػػة مثػػؿ :سػػعة اسػػطوانات المحػػرؾ فػػي السػػيارة ،وقػػوة الػػدفع األمػػامي أو الخمفػػي،
الطوؿ ،العرض ..الخ.
ب -النواحي الخاصة  :Special Featuresيشير هػذا البعػد إلػع المميػزات اإلضػافية التػي
تتميػز بهػا السػمعة أو الخدمػة مثػؿ :الكماليػات التػي تضػاؼ لمسػيارة ،كمكيػؼ الهػواء ،والوسػادة

الهوائية مف أجؿ امتصاص الصدمات ،وعمبة اإلسعافات األولية..الخ.

ت -المطابقووة  :Conformanceيشػػير هػػذا البعػػد إلػػع مػػد مطابقػػة مواصػػفات السػػمعة أو
الخدم ػػة وجودته ػػا عام ػػة لتوقع ػػات العمي ػػؿ ،بمعن ػػع آخ ػػر م ػػد ق ػػدرة مواص ػػفات وج ػػودة الس ػػمعة أو
الخدمة عمع تمبية حاجات ورغبات الزبوف وفؽ ما كاف يتوقع .

ث -االعتمادية  :Reliabilityيشير هذا البعد إلع مد االعتماد عمػع مسػتو أداء وجػودة
السمعة أو تقديـ الخدمة مع مرور الزمف.
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ج -الديمومووة  :Durabilityيشػػير هػػذا البعػػد إلػػع طػػوؿ فتػرة حصػػوؿ الزبػػوف عمػػع المنفعػػة
مف السمعة وهذا ما يسمع بالعمر اإلنتاجي لمسمعة.
ح -خدمووة مووا بعوود البيووع  :After Sale Serviceيشػػير هػػذا البعػػد إلػػع مسػػتو الجػػودة
والسرعة في التعامؿ مع شكاو العمالء وتذمرهـ بعد الحصوؿ عمع السمعة أو الخدمة مف قبمهـ.
خ -الجووودة الجزئيووة  :Partial Qualityيشػػير هػػذا البعػػد إلػػع مسػػتو تحقيػػؽ التميػػز فػػي
مواصفات السمعة ( أو الخدمة) وجودتها مف خالؿ نظاـ الجودة المعموؿ ب .
د -الجودة الكمية  :Total Qualityيشير هذا البعد إلػع تميػز السػمعة أو الخدمػة فػي تمبيػة
كافػة مطالػب الزبػوف وتوقعاتػ مثػؿ :حسػف المعاممػة ،السػعر ،الػوفرة ،االسػتجابة الفوريػة لمشػكاو ،
الخػػدمات اإلضػػافية ،وتقػػديـ السػػمعة فػػي الوقػػت المناسػػب ..الػػخ ،وتجػػدر اإلشػػارة إلػػع أف الجػػودة

الكمية تشمؿ الجودة الجزئية أيضا.

 .3بعد الشمول :ويتكوف مف بعديف رئيسيف هما:
أ  -التميز في كؿ شيء داخؿ المنظمة وهذا يشمؿ اآلتي:
 ثقافة المنظمة وفمسفتها.
 القيادة.

 العنصر البشري :أداءل ،سموك  ،وتفكيرل.
 العمميات بكافة أنواعها.
 األنظمة.

 السياسات.

 اإلجراءات.
 الهيكؿ التنظيمي.

 العالقات مع اآلخريف ،المورديف والمجتمع عامة.
ب -التمي ػػز بش ػػكؿ خ ػػاص ف ػػي جه ػػود ك ػػؿ م ػػف يعم ػػؿ ف ػػي المنظم ػػة سػ ػواء أك ػػانوا رؤس ػػاء أو
مرؤوسيف وذلؾ مف أجؿ تمبية حاجات ورغبات العمالء وتحقيؽ توقعاتهـ بؿ تجاوزها وتجػاوز

ما يقدم المنافسوف لزبائنهـ.

 .4بعووود رضوووا العميووول :تنظ ػػر إدارة الج ػػودة الش ػػاممة إل ػػع مس ػػألة رض ػػا العمي ػػؿ

Customer

 Satisfactionمػف زاويػػة مفهػوـ (قيمػػة المسػػتهمؾ أو العميػؿ  )Customer Valueحيػػث
تربط مستو رضال بمتغيريف اثنيف هما:
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أ -المنفعة التي حصؿ عميها مف وراء استخدام لمسمعة التػي اشػتراها أو الخدمػة التػي حصػؿ
عميها.

ب -مقدار التضحيات التي قدمها مف أجؿ الحصوؿ عمع المنفعة.
وبنػ ػػاء عمػ ػػع مػ ػػا تقػ ػػدـ فػ ػػي مسػ ػػألة رضػ ػػا العميػ ػػؿ ،تسػ ػػعع إدارة الجػ ػػودة الشػ ػػاممة مػ ػػف خػ ػػالؿ
استراتيجيتها أف توج المنظمة ومف يعمؿ بها إلع زيادة القيمة التي يحصؿ عميها العميؿ ألقصع
حد ممكػف ،مػف أجػؿ تحقيػؽ أكبػر رضػا ممكػف لديػ  ،وفػي هػذل الحالػة عميهػا أف تقػدـ لػ سػمعة أو

خدمة وفؽ المواصفات اآلتية:
( )1أعمع جودة.
( )2أقؿ تكمفة.

( )3خدمات إضافية كالصيانة.
( )4سهولة الحصوؿ عمع السمعة أو الخدمة.
( )5سهولة االستخداـ.
( )6حسف المعاممة.
( )7العمر اإلنتاجي الطويؿ.
( )8الثقة.
( )9إعجاب اآلخريف.
 .5بعد الرضا الشامل :ويقصػد بالرضػا الشػامؿ تحقيػؽ اتجاهػات لػد جميػع الفئػات التػي تتعامػؿ
مع المنظمة وهي:
أ -الزبائف Customers
ب -الموردوف Suppliers
ت -المالؾ Stakeholders
ث -العامموف Employees
ج -المجتمع بوج عاـ Society
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وفػػي الحقيقػػة عمػػع أي منظمػػة تسػػعع إلػػع الرقػػي بخػػدماتها وتحسػػينها وجعمهػػا تتميػػز بػػالجودة

س ػواء وفػػؽ مقػػاييس تقػػديـ الخػػدمات ،أو مػػف خػػالؿ تحقيػػؽ رضػػا العمػػالء أف تعػػي قيادتهػػا وكافػػة
العػامميف فيهػػا تمػػؾ األبعػػاد المتعمقػة بػػالجودة ،والعمػػؿ عمػػع تفعيمهػػا بكػؿ الوسػػائؿ ومػػف قبػػؿ الجميػػع

حتع تحقؽ المنظمة جودة حقيقية لخدماتها.

 -5-3متطمبات تطبيق إدارة الجودة الشاممة:
لقد تبيف لمباحث أن ال يوجد اتفاؽ عاـ بيف الكتّاب عمع العناصر التي تمثؿ متطمبات تطبيؽ
إدارة الجودة الشاممة ،فالبعض يحصرها فػي سػبعة عناصػر فقػط ،والػبعض اآلخػر يػر أنهػا عشػرة
عناصر ،ويذهب البعض اآلخر إلع مد أبعد فيحددها باثني عشر عنصػ ار .ومػف خػالؿ تفحػص

الباحث لمختمؼ القوائـ التي أوردها عدد مف الكتّاب لـ يجػد أف االخػتالؼ بينهمػا فػي العػدد ناشػئ ا
مػػف قصػػر بعػػض المجػػاالت أو شػػموليتها لمػػد أوسػػع ،ولكػػف هػػذا االخػػتالؼ كػػاف فػػي تفصػػيؿ أو
إدمػػاج مجػػاالت مػػع بعضػػها .ومػػف ثػػـ يمكػػف القػػوؿ أف االخػػتالؼ كػػاف فػػي العػػدد ولػػـ يكػػف فػػي
المحت ػػو الكم ػػي لمعناص ػػر مجتمع ػػة ،وي ػػر الباح ػػث أف القائم ػػة الت ػػي أورده ػػا معه ػػد إدارة الج ػػودة

الشػاممة الفيػدرالي  Federal TQMكافيػة لػتعكس بصػػدؽ متطمبػات تطبيػؽ إدارة الجػودة الشػػاممة

(زيف الديف1996،ـ) ولعم مف المناسب  -أيض ا  -إضافة عنصريف آخريف هما العاشر والحادي
عشر ضمف هذل العناصر لتكوف الصورة بشكؿ أكثر شموالا وهذل العناصر هي:

 .1دعم وتأييد اإلدارة العميا لبرنامو إدارة الجودة الشاممة:
ُيعػػد دعػػـ وتأييػػد اإلدارة مػػف أهػػـ العوامػػؿ بػػؿ وأهمهػػا جميع ػ ا ،إذ إف ت ػوافر هػػذا العامػػؿ يضػػمف
التطبي ػػؽ الن ػػاج إلدارة الج ػػودة الش ػػاممة .وم ػػف الض ػػروري أف ينب ػػع دع ػػـ وتأيي ػػد اإلدارة العمي ػػا م ػػف

اقتناعها وايمانها بضرورة التطوير والتحسيف المسػتمر ،فحيػث إف قػرار تطبيػؽ مػدخؿ إدارة الجػودة

الشػػاممة يعتبػػر قػ ار ار اسػػتراتيجيا يػػتـ اتخػػاذل مػػف جانػػب القيػػادات اإلداريػػة عمػػع مسػػتو اإلدارة العميػػا
بالمنظمػػة ،لػػذلؾ ال يتوقػػع أف يػػتـ اتخػػاذ هػػذا الق ػرار ومتطمبػػات نجاح ػ دوف أف ينبػػع عػػف قناعػػة

وب ػػدعـ ومػ ػؤازرة كامم ػػة منه ػػا ،فه ػػي تمم ػػؾ اتخ ػػاذ القػ ػرار ،وتمم ػػؾ الق ػػدرة عم ػػع تط ػػوير ونش ػػر رؤي ػػة
المنظمػػة ورسػػالتها واسػػتراتيجياتها وأهػػدافها ،ولػػذلؾ فػػإف الػػدعـ والتأييػػد المطمػػوب مػػف اإلدارة العميػػا
يتمثػػؿ فػػي :اإلعػػالف عػػف تطبيػػؽ إدارة الجػػودة الشػػاممة أمػػاـ جميػػع المسػػتويات اإلداريػػة والعػػامميف
عمع مختمؼ مستوياتهـ ،وااللتزاـ بالخطط والبرامج عمع كافة المستويات ،وتخصيص اإلمكانيػات
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الالزمة لمتطبيؽ مف موارد ماليػة وبشػرية ،وتحديػد السػمطات والمسػؤوليات وايجػاد التنسػيؽ الػالزـ،

وفي الحقيقة أثبتت التجارب عمع مر العصػور أف هناؾ عالقػة كاممة بيف اإلنجػازات التي تحققهػا

المنظمة وبيف مد فهـ ودعـ ومؤازرة وتأييد اإلدارة العميا.
 .2تعميق فكرة العميل يقوم بإدارة المنظمة:
يعتبػػر العمػػؿ عمػػع تحقيػػؽ درجػػة عاليػػة مػػف رضػػاء العمػػالء الػػداخمييف والخػػارجييف مػػف أهػػـ
محػػاور ومتطمبػػات تطبيػػؽ مػػدخؿ إدارة الجػػودة الشػػاممة ،ولػػذلؾ ينبغػػي تعميػػؽ فك ػرة العميػػؿ يػػدير
المنظمة عمع كافػة المسػتويات التنظيميػة بالمنظمػة ،فالعميػؿ هػو محػور كػؿ المجهػودات فػي إدارة

الجػودة الشػاممة وتحقيػػؽ هػذا التوجػ يتطمػػب أف تتخػذ المنظمػة كػػؿ التػدابير التػي تمكنهػػا مػف تقيػػيـ
مستو رضاء عمالئها ،وأحد األركاف األساسية لهذا هو إنشاء نظاـ معمومات عف العميؿ ،والذي
يمكػػف لممنظمػػة مػػف خالل ػ أف تعػػرؼ موقفهػػا ومنتجاتهػػا ومنافسػػيها وعمالءهػػا ،وأف تحػػرص عمػػع

تحديد وتحميؿ احتياجاتهـ وتوقعاتهـ والتغييرات في هذل الحاجات واألذواؽ وتنمية العالقات معهـ.
 .3تييئة مناخ العمل وثقافة المنظمة:
ويقصد بتهيئة مناخ العمؿ أف تهتـ اإلدارة العميا ومنذ البداية بتهيئة واعداد العػامميف بالمنظمػة
عمع مختمؼ مستوياتهـ نفسي ا لفهـ وقبوؿ واالقتناع بمفاهيـ وممارسات إدارة الجػودة الشػاممة ،ألف
ذلؾ مف شأن أف يسهـ في الحصوؿ عمع تعاونهـ والتزامهـ والتقميؿ مف مقاومتهـ لمتغيير .وكذلؾ

أف تهػػتـ اإلدارة بتػػوفير الم ػوارد والتسػػهيالت المادي ػػة الضػػرورية لتنفيػػذ هػػذا المػػدخؿ .إف مس ػػؤولية

اإلدارة العميا في هذا الخصوص تتبمور في نشر الػوعي وتثقيػؼ العػامميف بػالجودة وخمػؽ شخصػية
الجػػودة القػػتالع الشػػعور بػػالخوؼ مػػف التأنيػػب والنقػػد ،وتنميػػة اإلحسػػاس بالمسػػؤولية .ومػػف ناحيػػة

أخػػر فػػإف نجػػاح تطبيػػؽ إدارة الجػػودة الشػػاممة رهػػف بالتهيئػػة الشػػاممة لثقافػػة المنظمػػة مػػف جميػػع

جوانبها ،والتي ينظر إليها عمع أنها مجموعة المعتقدات الراسخة حوؿ الكيفية التي يتـ بهػا تنظػيـ
العمؿ واألسموب الذي يتـ وفق ا ل ممارسة السمطة وأسػموب مكافػأة العػامميف وكيفيػة مراقبػة أدائهػـ،
والع أي مد تسير المنظمة عمع وضع الخطط ،ومػا هػو مػداها الزمنػي وتركيبػة العػامميف وكيػؼ
ينظر إليهـ مف حيث االمتثاؿ والطاعة وحثهـ عمع المبادأة واالبتكار ،والع أي مػد توجػد قواعػد

واجراءات لمعمؿ.
 .4قياس األداء لإلنتاجية والجودة:
يػر

 Rephأف أحػد متطمبػات تطبيػؽ الجػودة الشػاممة وجػود نظػاـ قػادر عمػع القيػاس الػدقيؽ

المبنػػي عمػػع األسػػاليب اإلحصػػائية المالئمػػة لتحديػػد االختالفػػات السػػمبية فػػي أداء وتنفيػػذ العمميػػات
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واألنشطة ،والعمػؿ عمػع القضػاء عمػع هػذل االختالفػات بشػكؿ جػذري .وحتػع يكتػب النجػاح لنظػاـ

القيػػاس والتشػػغيؿ والعمػػؿ والتطبيػػؽ الفعمػػي ،فيمػػزـ تػػدريب جميػػع العػػامميف بالمنظمػػة عمػػع اسػػتخداـ
التحميالت اإلحصائية البسيطة التي تساعدهـ عمع جدولة أدائهػـ لفتػرات طويمػة ،ثػـ تحديػد المػد

الزمنػي والمتوسػػط الحسػػابي الػػذي يحتػػاج إليػ العامػػؿ لكػػؿ عمميػػة ،وبهػػذا األسػػموب تسػػتطيع اإلدارة
السيطرة عمع األداء الكمي لممنظمة واألداء الجزئي لمعامميف ،ومف ثـ التحسػيف المسػتمر لمعمميػات

والجودة.

 .5اإلدارة الفعالة لمموارد البشرية بالمنظمة:
الشػػؾ أف المػػورد البشػػري الفعػػاؿ هػػو خيػػر ضػػماف حقيقػػي السػػتمرار نجػػاح تطبيػػؽ مػػدخؿ إدارة
الجػودة الشػػاممة األمػػر الػػذي يسػػتوجب أف يكػػوف محػؿ عنايػػة واهتمػػاـ ،ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اإلدارة
الفعالة ل في جميع النواحي الخاصة ب ابتداء مف وضع نظاـ االختيار والتعييف وشغؿ الوظائؼ

وتقيػػيـ األداء وب ػرامج التػػدريب وأسػػموب التحفيػػز المسػػتمر وبنػػاء فػػرؽ العمػػؿ ذاتيػػة اإلدارة ،وانتهػػاء
بالمشاركة والتعاوف في إظهار المشاكؿ وتقديـ الحموؿ لتحقيؽ التحسيف المستمر.
 .6التعميم والتدريب المستمرين:
إف نقػػؿ المفػػاهيـ والمبػػادئ األساسػػية إلدارة الجػػودة الشػػاممة واداراتهػػا وأسػػاليبها تتطمػػب أف يػػتـ
تأهيػػؿ كافػػة العػػامميف مػػف خػػالؿ وضػػع خطػػة لمتػػدريب والتعمػػيـ وعمػػع كافػػة المسػػتويات ،واف كػػاف
يجػ ػػب أف يختمػ ػػؼ محتػ ػػو الب ػ ػرامج مػ ػػف مسػ ػػتو إداري آلخػ ػػر وفق ػ ػ ا لنوعيػ ػػة المهػ ػػارات والمعػ ػػارؼ

والسػػموكيات الالزمػػة لكػػؿ مػػنهـ .إف ذلػػؾ يضػػمف أف تكػػوف مهػػارات العػػامميف واتجاهػػاتهـ منسػػجمة

ومسايرة ومالئمة لفمسفة التحسيف المستمر ،كما يجب أف يكوف النشاط التدريبي مخططا ومنتظما
ومستم ار وفي الوقت المالئـ ،إذ إف ذلػؾ يضػمف أف يحصػؿ كافػة العػامميف عمػع المعػارؼ الالزمػة
والكيفية التي تمكنهـ مف وضع تمؾ المعارؼ الجديدة موضع التطبيؽ الفعمي.
 .7تبني األنماط القيادية المناسبة لمدخل إدارة الجودة الشاممة:
إف الػػنمط الػػذي يعتبػػر متالئم ػ ا ومناسػػب ا لمػػدخؿ إدارة الجػػودة الشػػاممة يمكػػف وصػػف بأن ػ ذلػػؾ

ال ػػنمط ال ػػذي يعم ػػؿ ب ػػروح الفري ػػؽ ،وال ػػذي يجاه ػػد م ػػف أج ػػؿ ت ػػوفير ودع ػػـ من ػػاخ يس ػػود فيػ ػ العم ػػؿ

الجمػػاعي المتسػػؽ ،وأف يػػولي اهتمامػػا متوازي ػا بالعنصػػر البشػػري والعمميػػات والجانػػب الهيكمػػي فػػي
التنظػػيـ ،والػػذي يػػؤمف بػػأف غػػرس القػػيـ اإليجابيػػة فػػي العالقػػات أمػػر مػػف شػػأن تحقيػػؽ روح الفريػػؽ

وتعظيـ مصمحة كؿ مف الفرد والمنظمة.
 .8مشاركة جميع العاممين في الجيود المبذولة لتحسين اإلنتاجية والجودة:
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يتطمب مدخؿ إدارة الجودة الشاممة العمػؿ عمػع إ ازلػة الحػواجز مػف أمػاـ جهػود تحسػػيف الجػودة

اإلنتاجية والتخمص مف الخوؼ حتع يتمكف كؿ فرد أف يعمؿ مف أجؿ المنظمة ،وهذا المطمب لف
يتحقػػؽ إال مػػف خػػالؿ التعامػػؿ مػػع كػػؿ األف ػراد كفريػػؽ واحػػد .إف تمػػؾ المشػػاركة سػػوؼ توجػػد رؤيػػة

مشتركة تسود بيف جميع العامميف وتصب توجه ا موحدا لمتنظػيـ ككػؿ ممػا يعمػؿ عمػع خمػؽ درجػة
عالية مف التنسيؽ فيتالشع تكرار الجهود ،وتختفي التعارضات مع بعضها الػبعض ،وتػذهب إدارة

الجػػودة الشػػاممة إلػػع أبعػػد مػػف ذلػػؾ إذ تتطمػػب أف تشػػتمؿ المشػػاركة عمػػع المػػورديف أيض ػ ا ألنهػػـ
شركاء وعف طريقهـ سوؼ تتـ المحافظة عمع الجودة مف خالؿ شروط توريد أفضؿ.
 .9تأسيس نظام معمومات إلدارة الجودة الشاممة:
اسػػتنادا إلػػع أف أهػػـ مبػػادئ إدارة الجػػودة الشػػاممة هػػو التركيػػز عمػػع العميػػؿ ،وأف العميػػؿ هػػو

الػػذي يػػدير المنظمػػة ،إذف ال سػػبيؿ إلػػع ذلػػؾ إال عػػف طريػػؽ تػػوفير المعمومػػات وتحميمهػػا وتبادلهػػا
داخؿ المنظمة بشكؿ يسم بمراقبة العمميات بصفة مستمرة ،وتفسير هذل المعمومات حتػع تصػب

أداة فعالة لرفع مستويات الجودة مف خالؿ نشر المعرفة بيف جميع العامميف بالمنظمة ،مما يعتبػر

مساندة وتدعيما لنجاح تطبيؽ هذا المدخؿ .فتوفير وتأسيس نظاـ معمومػات إلدارة الجػودة الشػاممة

سوؼ يسهـ إلع حد كبير فػي التركيػز عمػع العميػؿ لتػوافر كافػة المعمومػات ذات العالقػة بػ  ،بػدءا
انتهاء بتقرير عف مد رضائ واشباع رغبات  ،كما يسػهـ
مف تحديد احتياجات ورغبات وتطمعات و ا
هػػذا النظػػاـ فػػي اسػػتمرار جهػػود التحسػػيف المسػػتمر والتنسػػيؽ بػػيف األنشػػطة المختمفػػة ألنه ػا سػػوؼ
تكػػوف مبنيػػة عمػػع رصػػد واكتشػػاؼ إشػػارات عمالئهػػا الحػػالييف والمػرتقبيف ،وترجمتهػػا إلػػع مسػػتويات

الجودة التي يطبقها هؤالء العمالء واستغاللها واشباعها بمػا يمكنهػا مػف تحسػيف مركزهػا التنافسػي،
وتحقيؽ التميز عمع منافسيها وزيادة ارتباط العمالء بها.
 .11الييكول التنظيموي المناسوب :لػـ تعػد المنظمػة التقميديػة الطويمػة Tall Organization
ذات الهػػرـ التنظيمػػي العمػػودي الطويػػؿ تتناسػػب مػػع المنظمػػة المعاص ػرة التػػي تطبػػؽ منهجيػػة إدارة
الجودة الشاممة لما يسبب هذا الهيكؿ مف مشاكؿ معروفة أهمها (عقيمي2111 ،ـ):
 وضع حواجز بيف الوحدات (التقسيمات اإلدارية) حيث يكوف نشاط كؿ منها منفصالا عف
األخر نظ ار لممبالغة في تقسيـ العمؿ والتخصص.



ونتيجة لمتركيز عمع التخصص الضيؽ  ،ووجود حواجز بيف الوحدات اإلدارية تصبػ

النظرة السائدة لمعمؿ داخؿ المنظمة نظرة جزئية.
 ضعؼ الترابط نتيجة انحسار االهتمامات ضمف كؿ وحدة إدارية عمع حدة.
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ُ بعد قمة الهرـ التنظيمي عف قاعدت بسبب طوؿ خطوط االتصاؿ -وهذا مػا يضػعؼ مػف
الروابط االجتماعية بيف اإلدارة العميا وقاعدة الهرـ التنظيمي.
 ضعؼ التنسيؽ.
 مركزية السمطة والبطء في اتخاذ الق اررات وانجاز األعماؿ.
 .11إعادة ىندسة العمميات :ويطمؽ عميها بالمغة العربية ،إعػادة الهندسػة اإلداريػة (الهنػدرة)،
وقد ُوضعت مػف ِقبػؿ كػؿ مػف (مايكػؿ هػامر) و(جػيمس تشػامبع) عػاـ 1993ـ وهػي إحػد أنػواع
التغييػػر التنظيمػػي الجذريػػة الحديثػػة التػػي يمكػػف أف تسػػتخدمها جميػػع أن ػواع المنظمػػات ،مػػف أجػػؿ

إدخػػاؿ تغييػرات أساسػػية وجذريػػة جديػػدة عمػػع عممياتهػػا وأسػػاليب وطػػرؽ واجػراءات العمػػؿ لػػديها.
وتشتمؿ الهندرة عمع عدد مف المفاهيـ حسب اآلتي:

 .1تبدأ الهندرة مف الصفر ،أي إننا نكتػب فػي ورقػة بيضػاء لػـ يكتػب فيهػا أحػد مػف قبػؿ فهػي
إعادة تصميـ جذرية Radical Redesign
 .2ليست الهندرة عممية ترميـ أو إصالح لمعمميات القائمة بؿ تجديد لها.
 .3الهندرة ثورة لمتخمي عف كؿ قديـ.
 .4تسػػعع الهنػػدرة إلػػع تصػػميـ العمميػػات مػػف جديػػد بشػػكؿ يتماشػػع مػػع متطمبػػات إدارة الجػػودة
الشاممة ومع المتغيرات البيئية المعاصرة.

 .5تعمؿ الهنػدرة بعيػدا عػف البيروقراطيػة والتمسػؾ األعمػع بػالموائ والقػوانيف الػذي يعتبػر مػف
ألد أعداء إدارة الجودة الشاممة ،ذلؾ ألنها تؤثر في جودة العمؿ وتنعكس سػمبا عمػع رضػا
الزبوف ،فالمنهجية الجديدة لـ تعد بحاجة إلع موظؼ يأتي وينصرؼ مف عمم في الوقت

المحػػدد دوف جػػودة فػػي أدائػ ػ  ،بػػؿ إف المنظمػػة اآلف بحاجػػة لموظ ػػؼ مػػف نػػوع آخ ػػر ذي
كفاءة عالية ،مػتعمـ ومتػدرب عمػع تطبيػؽ مبػادئ إدارة الجػودة الشػاممة التػي تمفػظ الػروتيف

العقيـ.
 .6الهنػػدرة ذات طػػابع عمػػومي بمعنػػع أن ػ يمكػػف تطبيقهػػا فػػي كافػػة أنػواع العمميػػات وفػػي كػػؿ
أنواع المنظمات أيض ا.

 .7تستهدؼ الهندرة العمميات وليس الهياكؿ التنظيمية.
 -6-3مبادئ إدارة الجودة الشاممة:
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تقػوـ فمسػػفة إدارة الجػػودة الشػػاممة  TQMعمػػع عػػدد مػػف المرتكػزات أو البػػديهيات جػػرت العػػادة

عمع تسميتها بمبادئ الجودة الشاممة ومف أهمها اآلتي:
 .1التركيز عمى العم ء ( الجميور):

والمقصػػود بػػالعمالء هنػػا لػػيس فقػػط العمػػالء مػػف خػػارج المنظمػػة ،والتػػي يكػػرس كافػػة العػػامميف

وقػػتهـ وجهػػدهـ مػػف أجػػؿ تحفيػػزهـ لشػراء منتجاتهػػا سػواء أكانػػت فػػي صػػورة سػػمعة أو خدمػػة ،ولكػػف
العميػػؿ أو المسػػتهمؾ أو الجمهػػور هنػػا يمتػػد ليشػػمؿ أيض ػا المسػػتهمكيف مػػف داخػػؿ المنظمػػة ،وهػػـ
الوحػػدات التنظيميػػة داخػػؿ المنظم ػة س ػواء أكػػانوا أقسػػام ا أو إدارات أو أف ػرادا ،فػػاإلدارات واألقسػػاـ
داخؿ المنظمة ينظر إليها عمع أنها مورد ومستهمؾ في نفس الوقت ،فالقسـ الذي يػؤدي مهمػة مػا

هػػو مسػػتهمؾ لمقسػػـ الػػذي يسػػبق وأيض ػ ا مػػورد لمقسػػـ الػػذي يمي ػ وهكػػذا ،كمػػا هػػو موض ػ بالشػػكؿ

اآلتي:

انًستههكىٌ يٍ خبرد انًُظًت

انًىرد انذاخهٍ
إدارة (د)

دورة انتغذَت
انعكسُت

انًستههك انذاخهٍ

انًىرد انذاخهٍ
إدارة (ة)
انًستههك انذاخهٍ

انًىرد انذاخهٍ
إدارة (أ)

انًستههك انذاخهٍ
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انًُظًت

انًىردوٌ يٍ خبرد انًُظًت
الشكل رقم ( ) 2-3شبكة المستيمك  /المورد

المصػػدر :فريػػد عبػػد الفتػػاح زيػػف الػػديف ،المػػنهج العممػػي لتطبيػػؽ إدارة الجػػودة الشػػاممة فػػي المؤسسػػات العربيػػة،
القاهرة ،دار النهضة العربية1996 ،ـ.

 .2التركيز عمى العمميات والنتائو:
إذا اعتبرنا أنفسنا مسػتهمكيف لمسػمع والخػدمات سػواء أكنػا داخػؿ المنظمػة أو خارجهػا )مسػتهمؾ
داخمػي أو خػػارجي) فإننػػا عنػدما نتسػػمـ منتجػ ا ال يقابػؿ توقعاتنػػا (سػواء بالزيػادة أو النقصػػاف) فعػػادة
نذهب ونتعامؿ مع منافس آخر ل إذا توقعنػا منػ نتػائج أفضػؿ .وفػي مفهػوـ إدارة الجػودة الشػاممة

نستخدـ هذل النتػائج المعيبػة كرمػز أو كمؤشػر لعػدـ الجػودة فػي العمميػات ذاتهػا ،وعمػع ذلػؾ يجػب
إيجػػاد حمػػوؿ مسػػتمرة لممشػػاكؿ التػػي تعتػػرض سػػبيؿ تحسػػيف المنتجػػات والخػػدمات ،فالبػػد أف يكػػوف

لمعمميات نصيب كبير مف التركيز واالهتماـ وال يكوف التركيز فقط عمع النتائج المحققة.
 .3الوقاية من األخطاء قبل وقوعيا:

طالمػػا طبقنػػا المبػػدأ الثػػاني وهػػو التركيػػز عمػػع العمميػػات مثممػػا يػػتـ التركيػػز عمػػع النتػػائج ،فػػإف

تطبيػػؽ هػػذا المبػػدأ يكػػوف قػػد تحقػػؽ فعػالا ،حيػػث إف التركيػػز عمػػع العمميػػات يم ّكننػػا مػػف الوقايػػة مػػف
األخطاء قبػؿ وقوعهػا ،والعمػؿ بهػذا المبػدأ يتطمػب اسػتخداـ معػايير مقبولػة لقيػاس جػودة المنتجػات

والخدمات أثناء عممية اإلنتاج بدالا مف استخداـ مثؿ تمؾ المعػايير بعػد وقػوع األخطػاء وبعػد تبديػد

الموارد.

 .4حشد خبرات وميارات العاممين:
تقوـ المفاهيـ اإلدارية التقميدية عمع افتراض أف األفراد العامميف ال عقوؿ لهػـ وال يهمهػـ سػو

الحصوؿ عمع األجر ،ولكف في ظؿ مفهوـ إدارة الجودة الشاممة يعتبػر التعػويض المػالي هػو أحػد
الط ػػرؽ الت ػػي ي ػػتـ به ػػا تع ػػويض الع ػػامميف ع ػػف جه ػػودهـ .ولق ػػد أوض ػػحت الد ارس ػػات أف األفػػراد ي ػػتـ
تعييػػنهـ واسػػتمرارهـ فػػي المنظمػػة لعػػدة أسػػباب وال يمثػػؿ األجػػر سػػو سػػبب واحػػد منهػػا ،فػػاألفراد

يحبػػوف أف يشػػعروا بالثنػػاء واالمتنػػاف مقابػػؿ جهػػودهـ وهػػذا مػػا يؤيػػدل مػػدخؿ إدارة الجػػودة الشػػاممة
والػػذي يحػػرص عمػػع إشػػعارهـ بػ  .ومػػف ناحيػػة أخػػر فػػإف العػػامميف لػػديهـ معمومػػات هائمػػة وفرصػا
واسػػعة يمكػػف مػػف خاللهػػا وبحسػػف اسػػتخدامها تطػػوير العمػػؿ وزيػػادة األربػػاح وتخفػػيض التكػػاليؼ

واشعارهـ بأنهـ جزء مف أعضاء فريؽ فائز.
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 .5اتخاذ الق اررات المبنية عمى الحقائق:
تتػػي إدارة الجػػودة الشػػاممة لممنظمػػة أف تتبنػػع مفهومػ ا مؤسسػػي ا لحػػؿ المشػػكالت مػػف خػػالؿ مػػا

يطمؽ عمي فػرص التحسػيف ،يشػترؾ فػي تنفيػذل كافػة العػامميف عمػع اخػتالؼ مسػتوياتهـ باإلضػافة
إلػػع إشػراؾ المسػػتهمكيف مػػف خػػالؿ الػػتفهـ الكامػػؿ لمعمػػؿ ومشػػكالت  ،وكافػػة المعمومػػات التػػي تمثػػؿ
األسػػاس فػػي اتخػػاذ الق ػ اررات ،وه ػػذا يتطمػػب االعتمػػاد عمػػع وج ػػود جهػػاز كػػؼء لػػنظـ المعموم ػػات

بالمنظمة.
 .6التغذية العكسية:
ه ػػذا المب ػػدأ م ػػف مب ػػادئ الج ػػودة الش ػػاممة يس ػػم لممب ػػادئ الخمس ػػة الس ػػابقة أف تحق ػػؽ النت ػػائج

المطموبة منها ،وفي هذا المجاؿ تمعب االتصاالت الدور الرئيس ألي منػتج ،ومػف ثػـ فػإف النجػاح
في الحصػوؿ عمػع التغذيػة العكسػية واألمينػة والتػي تتحقػؽ فػي الوقػت المالئػـ ،تعتبػر مػف العوامػؿ

األساسية التي تسهـ في تمهيد وزيادة فرص النجاح واإلبداع.

 -7-3الشرطة العصرية اوادارة الجودة الشاممة:
في الماضي كاف لألمف مفهوـ تقميدي ساد حتع سنوات قريبة ،فوظػائؼ أجهػزة الشػرطة ظمػت
ثابتػػة عبػػر سػػنوات طويمػػة تكػػاد ال تختمػػؼ مػػف مكػػاف آلخػػر أو زمػػاف آلخػػر ،وكانػػت تنحصػػر فػػي

مكافحػة الجريمػة  ،Combating Crimeأي حمايػة األرواح والممتمكػات وانفػاذ القػوانيف .وظمػت
وظػػائؼ أجه ػزة الشػػرطة حتػػع وقػػت قريػػب تنحصػػر فػػي هػػذا اإلطػػار التقميػػدي فعمػػع سػػبيؿ المثػػاؿ:
حددت الجمعية الدولية لمديري المدف خمس وظائؼ ألجهزة الشرطة هي (1961 ،Fastmanـ):
 .1الوقاية مف الجريمة Prevention of Criminality
 .2منع الجريمة Suppression of Crime

 .3القبض عمع المذنبيف Apprehension of offenders
 .4استرداد الممتمكاتRecovery of Property

 .5تنظيـ السموؾ غير اإلجرامي Conduct Regulation of Non Criminal
وعم ػػع ال ػػرغـ م ػػف أف أجهػ ػزة الش ػػرطة ال ته ػػدؼ أساسػ ػا إل ػػع تحقي ػػؽ ربػ ػ م ػػادي إال أنػ ػ يمك ػػف

اعتبارها أجهػزة سػيادية يتعػيف عميهػا أف تسػعع إلػع تحقيػؽ ربػ اجتمػاعي يتمثػؿ فػي تػوفير األمػف
واالستقرار وبسط الطمأنينة وتبديد الخوؼ وهو األمر الذي يكوف ل انعكاسات ايجابية عمػع كافػة

األنشطة اإلنسانية في المجتمع.
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ومما ال شؾ فيػ أف االسػتعانة بػالفكر اإلداري المتقػدـ والمتمثػؿ فػي نهػج إدارة الجػودة الشػاممة

لتحسيف أداء الخدمات الشرطية وتطوير العمؿ في هذل األجهزة يعد أم ار جدي ار بالد ارسػة واالهتمػاـ

وخاصة واف هذا األسموب قد حقؽ نجاحات ممموسة في العديد مف القطاعات الخدمية.

ومع أف المطّمع عمع خدمات الشرطة قد يظف  -لموهمة األولع -أنها تختمؼ اختالف ا كمي ا مػف

حيػػث مبػػادئ إدارة الجػػودة إال أف الحقيقػػة هػػي أف هنػػاؾ الكثيػػر مػػف القواسػػـ المشػػتركة بػػيف إدارة

الج ػػودة ف ػػي المؤسس ػػات الش ػػرطية وادارة الج ػػودة ف ػػي المؤسس ػػات الربحي ػػة (1968 ،Armistedـ)
حيث تفيد أدبيات تطور الفكر اإلداري أف الجيوش والتشػكيالت العسػكرية مػف بػيف المصػادر التػي

استمدت منها اإلدارة مفاهيمها وخاصة التنظػيـ ،وال غػرو أف قػوة الشػرطة تسػمؾ السػموؾ العسػكري
في مباشرة اختصاصاتها لحفظ األمف الػداخمي لمػبالد عمػع الػرغـ مػف أنهػا هيئػة مدنيػة كمػا عرفهػا

القػػانوف ،إال أنهػػا نظاميػػة أيض ػا وبتعريػػؼ ذات القػػانوف* حيػػث أتػػاح لهػػا التػػزود بالسػػالح والتػػدريب

العسػكري..الػخ .كمػا أف العمػؿ الشػرطي عمػؿ جمػاعي ومتكامػؿ فػي المقػاـ األوؿ وتحػث القػ اررات
في ػ بهػػذا الشػػأف عمػػع ضػػرورة التعػػاوف مػػع الػػزمالء فػػي أداء الواجػػب وتػػأميف سػػير العمػػؿ وتػػأميف

الخدمة العامة** وهذا ما يتفؽ مع مبادئ إدارة الجودة الشاممة.
 -1-7-3مكانة الجميور في مفيوم الجودة:
وفػػي مفهػػوـ الجػػودة ُيعػػد الجمه ػػور أهػػـ جػػزء مػػف أج ػزاء إدارة الج ػػودة الشػػاممة ذلػػؾ ألن ػ ه ػػو
المستفيد األوؿ واألخير مف الخدمة والتي ما وجدت إال مف أجم  ،وهػو كػذلؾ الحكػـ عمػع مسػتو

جودتهػػا ،وبالتػػالي فػػإف تقػػديـ خػػدمات جيػػدة والمحافظػػة عمػػع جػػودة هػػذل الخػػدمات يتحقػػؽ برضػػاء
الجمهػػور ،ولعػػؿ مسػػألة الجمهػػور بالنسػػبة ألجه ػزة الش ػرطة تعػػد مسػػألة شػػائكة إلػػع حػػد بعيػػد نظ ػ ار
الختالف وتنوع حسب اآلتي (عبدا 1999 ،ـ):

 1الجمهور الذي يطمب الخدمة الشرطية بشكؿ مباشر.
 2الجمهور الذي ال يحتؾ بالشرطة إال إذا كاف في حاجة إليها.
 3المجرموف المطاردوف مف قبؿ أجهزة الشرطة.
 4المسجونوف ونزالء المؤسسات العقابية.

 5المن ػػاوئوف ألجهػ ػزة الش ػػرطة وال ػػذيف يعمم ػػوف  -ح ػػاؿ تمك ػػنهـ م ػػف ذل ػػؾ  -عم ػػع إحراجه ػػا
واظهار عجزها عف حفظ األمف واالستقرار.

* املادة رقم ) (3من قانون الشرطة واألمن ) (12لسنة 1976وتعديالتو.
** املادة رقم ) (11من القرار الوزاري ) (109لسنة 1989وتعديالتو.
61

فف ػػي د ارس ػػة أ ِ
ُع ػػدت م ػػف قب ػػؿ المدرس ػػة األوروبي ػػة لمد ارس ػػة اإلداري ػػة توص ػػؿ الب ػػاحثوف إل ػػع أف

مصطم إدارة الجودة ومفهومها قد يختمؼ أحيانا لد قطاع الشرطة عن في القطاعػات الربحيػة،
إال أف هنػػاؾ العديػػد مػػف العنػػاويف التػػي يمكػػف اسػػتخدامها واالسترشػػاد بهػػا مػػع إج ػراء القميػػؿ مػػف

التع ػػديالت واالقت ارح ػػات لبعض ػػها لك ػػي تتناس ػػب وطبيع ػػة المنظوم ػػة الش ػػرطية ومجتم ػػع مس ػػتهمكي
خػػدماتها ،كمػػا توصػػمت هػػذل الد ارسػػة إلػػع أف إدارة الجػػودة الشػػاممة فػػي األجه ػزة الشػػرطية تشػػوبها
بعػػض الصػػعوبات نسػػبة إلػػع العوامػػؿ السياسػػية واالجتماعيػػة واالقتصػػادية المػػؤثرة ،هػػذا باإلضػػافة

إلػع أف متخػذي القػرار فػي المؤسسػػة الشػرطية عػػادة مػا يعتمػدوف عمػػع مصػادر محػػدودة فػي سػػبيؿ
إرضاء رغبات الجمهور (الشارد1999،ـ) ،وقد خمصت هذل الدراسة إلع العوامؿ الرئيسػية المؤث ػرة

في عممية صيانة وتطوير إدارة الجودة في المؤسسات الشرطية يمكف تمخيصها كاآلتي:
 1أهمية االنتبال والعناية بأهداؼ الجودة.

 2التعرؼ عمع حاجات وتوقعات الجمهور المختمفة.

 3عرض واتساع نطاؽ الخدمات المقدمة يعد عنص ار مهم ا جدا في رغبات الجمهور.
 4التركيز عمع المهارات السموكية وحسف المعاممة لمقدمي الخدمات.
 5االهتماـ بإدارة العالقات بيف متخذي القرار ومقدمي الخدمات.

 6توقعات المستهمؾ لخدمة شرطية معينة تتأثر بخبرة المستهمؾ تجال خدمة شرطية (أخر )
سابقة.

 7جػ ػػودة الخدمػ ػػة غالب ػ ػ ا مػ ػػا تتػ ػػأثر  -بشػ ػػكؿ رئػ ػػيس  -بج ػػودة الشػ ػػرطي فػ ػػي أداء الواجبػ ػػات
الوظيفية والسيطرة عمع مستو الجودة في ميداف العمؿ.

 8عممية قياس جودة الخدمات ليست سهمة ولكف ال يمكف التخمي عنها.
 -2-7-3تاريخ الجودة في المنظمات الشرطية:
نظ ار ألف قطاع الشرطة يعػد أحػد القطاعػات االجتماعيػة المحتكػة  -بشػكؿ حيػوي ومسػتمر -

مػػع جمػػاهير مسػػتخدمي الخػػدمات الشػػرطية ،فقػػد توجهػػت الكثيػػر مػػف الػػدوائر الشػػرطية الغربيػػة إلػػع
قيػػاس مسػػتوي خػػدماتها مػػف وجهػػة نظػػر مسػػتخدمي تمػػؾ الخػػدمات ،فقػػد قامػػت إدارة الشػػرطة فػػي

مدين ػػة (ماديس ػػوف) األمريكي ػػة بد ارس ػػة ش ػػاممة لمعرف ػػة وجه ػػة نظ ػػر المجتم ػػع تج ػػال خ ػػدمات اإلدارة
المختمفة ،وقد كانت نتيجة تمؾ الد ارسػة والتػي شػممت عينػة كبيػرة بمغػت  2111شػخص ،إف درجػة

رض ػػاء الجمه ػػور ق ػػد بمغ ػػت ( )5.74عم ػػع مقي ػػاس مك ػػوف م ػػف ( )7درج ػػات ،باإلض ػػافة ل ػػذلؾ فق ػػد
حصمت اإلدارة عمػع نتػائج إداريػة أخػر تتعمػؽ بالمسػتويات اإلداريػة المختمفػة فػي اإلدارة ومنػاطؽ

نقاط القوة والضعؼ في نظاـ اإلدارة اإلداري والتنظيمي.
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كما قامت شرطة كامبردج شاير  Cambridgeshireبد ارسػة مماثمػة لمراجعػة مسػتو األداء

والجودة في جميع عممياتها الخدمية المقدمة لمجمهور ،وكاف مف نتائج تمؾ الدراسة أف اسػتطاعت
إدارة الشرطة التعرؼ عمع نقاط الضعؼ في مستو جودة خدماتها وأسػباب ذلػؾ ،وعمػع إثػر هػذل

الدراسة وضعت اإلدارة أهداف ا معينة جديدة لممستقبؿ ،وصػاغت خططػ ا جديػدة هادفػة لتحقيػؽ تمػؾ
األهػػداؼ ،والسػػيطرة عمػػع إدارة الجػػودة لتالفػػي نقػػاط الضػػعؼ .ونتيجػػة لػػذلؾ أنشػػأت إدارة خاصػػة
بالمعمومات لمحصوؿ عمع المعمومات المختمفػة بأسػرع وأدؽ الوسػائؿ ،كمػا قامػت بتغييػرات جذريػة
في نظامها اإلداري وقممت المستويات اإلدارية في هرـ المؤسسة الوظيفي ،ليتسنع لمتخػذي القػرار

ومقدمي الخدمة والجمهور االتصاؿ المباشر ما أمكف ذلؾ.
وعمع صعيد البحث العممػي قػاـ الػدكتور بتمػر  A.Butlerوهػو خبيػر عسػكري ذو بػاع طويػؿ
في قطػاع الشػرطة ،بد ارسػة عميقػة ومتأنيػة إليجػاد وتطػوير مفهػوـ الجػودة فػي الخػدمات الشػرطية،

وذلػػؾ نتيجػػة لمضػػغط المت ازيػػد عمػػع الشػػرطة بسػػبب التوسػػع المطّػػرد فػػي حجػػـ قطػػاع الجمهػػور مػػف

جهػػة ،ومػػف جهػػة أخ ػػر لمػػتحكـ فػػي التك ػػاليؼ المرتبطػػة بػػذلؾ ،ممػػا أد إل ػػع تغييػػر جػػذري ف ػػي
األنظمة اإلدارية والقواعد األساسية ،حيث كانت د ارسػات جذريػة ومتسػقة مػع هػذل التغيػرات الكبيػرة

فػػي إدارة الشػػرطة ،فػػي حػػيف كانػػت نتائج ػ  -فػػي معظمهػػا  -تصػػب فػػي بوتقػػة االرتقػػاء بػػالجودة
الشػػاممة ،مػػف خػػالؿ تقميػػؿ التكػػاليؼ وارضػػاء رغبػػات الجمهػػور عمػػع أسػػاس فهػػـ رغبػػات الجمهػػور
تجال الخدمات المقدمة مف وجهة نظرهـ ال مف وجهة نظر إدارة الشرطة (1992 ،Butlerـ).
وأخيػ ػ ار ،يق ػػوؿ د .درو س ػػكوت

Scott

 Druف ػػي كتابػ ػ إرض ػػاء العمي ػػؿ

Customer

 :Satisfactionفكػػر فػػي اسػػتجابتؾ إذا جػػاء النػػادؿ  -القػػائـ عمػػع خدمػػة العمػػالء فػػي المطعػػـ -

إلع مائدتؾ وأعمف لؾ "إنك استمتعت بعشاء عظيم" فإنؾ مف المحتمؿ أف تبتسـ لمثؿ هذا القوؿ،
فقد تعودت عمع القوؿ الذي يسػأؿ فيػ النػادؿ "كيوف اسوتمتعت بعشوائك؟" ففػي هػذا الموقػؼ يتػرؾ

لؾ مقدـ الخدمة التقرير عف مػد رضػائؾ بػدالا مػف أف يمػدؾ بمػا يعتقػد .إف هػذا الموقػؼ يوضػ

بجػػالء الفػػرؽ بػػيف خدمػػة الجمهػػور ورضػػاء الجمهػػور ،فخدمػػة الجمهػػور يعرفهػػا مقػػدمها وال يعرفهػػا

الجمهور ،في حيف أف رضاء العميؿ يجب دائمػا أف يحػددل العميػؿ (الجمهػور) بنفسػ  ،والخالصػة

إن يجب أال يتـ الوقوؼ عند مستو خدمة الجمهور وانما يتعيف الػذهاب إلػع أبعػد مػف ذلػؾ وهػو

إرضاء الجمهور (سكوت1996 ،ـ).
 -8-3مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاممة في أجيزة الشرطة:
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تواجػ ػ أجهػ ػزة الش ػػرطة ف ػػي العدي ػػد م ػػف دوؿ الع ػػالـ تح ػػديات هائم ػػة فرض ػػتها ظ ػػروؼ العص ػػر

الػراهف ،وهػػو األمػػر الػػذي يسػػتوجب تعظػػيـ القػػدرات الشػػرطية لمواجهػػة هػػذل التحػػديات والتػػي يتمثػػؿ
أبرزها في اآلتي (نجيب1998 ،ـ):
 .1تعاظم إمكانوات القووى المناوئوة لألمون :والتػي تتمثػؿ فػي الجماعػات اإلرهابيػة وعصػابات
االتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والمنظمات المتطرفة ،والتي أصبحت تمتمؾ إمكانػات ماديػة
وبشرية هائمة ال عهد ألجهزة الشرطة بها ،ويعمؿ لحساب بعضػها جيػوش مػف المرتزقػة المسػمحيف

والمتػدربيف تػػدريب ا قتاليػ ا راقيػ ا ،إلػع جانػػب العديػد مػػف العممػاء والخبػراء مػف أصػػحاب الخبػرة الرفيعػػة

والعمـ الغزير ،وغالب ا ما ترتبط هذل الجماعات فيما بينها بعالقات وطيدة عبر الدوؿ بهػدؼ تػدعيـ

قوتها وتعزيز سطوتها.

 .2ترسوويخ المفوواىيم الديمقراطيووة وانتشووار ريوواح التغييوور :تبمػػورت خػػالؿ تسػػعينيات القػػرف
الماضػػي مالمػ نظػػاـ عػػالمي جديػػد؛ والػػذي مػػف أهػػـ سػػمات سػػقوط العديػػد مػػف األنظمػػة الشػػمولية
وت ازيػػد المطالبػػات باإلصػػالحات الديمقراطيػػة وتػػدعيـ الحريػػات الفرديػػة ،ممػػا يسػػتوجب عمػػع أجه ػزة

الشػػرطة االلت ػزاـ بػػاحتراـ حقػػوؽ األف ػراد واالبتعػػاد عػػف االسػػتناد إلػػع أسػػاليب القمػػع وأدوات القهػػر

(كمرتكزات أساسية) لبسط األمف وفرض النظاـ.

 .3الدخول إلوى عصور انتقوال األخبوار بو حودود :أد التقػدـ الهائػؿ فػي تقنيػات االتصػاالت
الفضائية إلع توفر إمكانات التعرؼ الفوري عمػع مجريػات األحػداث فػي العػالـ ككػؿ فػور وقوعهػا،
إذ تقمصت سمطات الرقابة أو التعتيـ حوؿ نقؿ أو تمقي هذل األخبػار المسػموعة أو المصػورة ،ممػا

فت آفاق ا جديدة فػي االطػالع عمػع حقيقػة األحػداث الداخميػة والخارجيػة ،ومػف ثػـ إجػراء المقارنػات
والتعػػرؼ عم ػػع آراء المحمم ػػيف وتجػػارب اآلخػ ػريف ،إف ه ػػذا الوضػػع جع ػػؿ األداء الش ػػرطي ال ػػداخمي

مح ػالا لمتقيػػيـ الخػػارجي ،إضػػافة إلػػع ت ازي ػػد الضػػغوط الطامحػػة إلػػع أف يرتفػػع مسػػتو ه ػػذا األداء

ليقترب مف المستو الخارجي.

 .4الطموووب ميووور المحووودود عموووى الخدموووة الشووورطية :يتسػػـ الطمػػب عمػػع الخػػدمات الشػػرطية
بالالمحدودية ،ويفسر ذلؾ اتساع نطاؽ الخدمات الشرطية سواء أكاف ذلػؾ عمػع المسػتو الحيػزي

أو القطػػاعي .وقػػد ترتػػب عمػػع ذلػػؾ تضػػخيـ المػػدخالت الشػػرطية ممػػا يعقػػد إدارة هػػذل المػػدخالت
ويصعمب السيطرة عميها ،وتكاد تكوف هذل الظاهرة عالمية.
ُ
 .5الممارسات مير الشرعية لممستحدثات التقنية:
أد التقػػدـ العممػػي فػػي العديػػد مػػف المجػػاالت إلػػع ظهػػور ممارسػػات غيػػر مشػػروعة تحػػاوؿ أف

تستفيد مف معرفتها ألسرار هػذل التقنيػات؛ واسػتغالؿ ذلػؾ فػي تحقيػؽ مكاسػب غيػر مشػروعة ،ممػا
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أظهػػر العديػػد مػػف الج ػرائـ التػػي ال عهػػد ألجه ػزة الشػػرطة بهػػا ،مثػػؿ :ج ػرائـ الحاسػػب اآللػػي وس ػرقة

المعمومات أو إتالفها عمدا ،واالتجار غير المشروع باألعضاء البشرية ،واالستغالؿ السػيا لمتقػدـ

المتحقػؽ فػي مجػاؿ الهندسػة الوراثيػة ،هػذل النوعيػة مػف الجػرائـ المرتبطػة بالتقػدـ العممػي المتحقػػؽ
تفرض تحدي ا عمع أجهزة الشرطة التي يجب أف تحتاط منها وتستعد لمواجهتها.

 .6تخمف أنظمة التعميم الشرطي عن م حقة التقدم العممي والتطور التقني:
عمػػع الػػرغـ مػػف التقػػدـ العممػػي والتطػػور التقنػػي الهائػػؿ  -والػػذي يقػػوـ أساس ػا عمػػع المعػػارؼ

الرياضػػية والعمػػوـ الكميػػة  -فػػإف أنظمػػة التعمػػيـ الشػػرطي فػػي معظػػـ دوؿ العػػالـ تعػػاني مػػف الجمػػود
والقصور والعجز عف مالحقة هذل التطورات.
إف كػػؿ هػػذل التحػػديات والتػػي واجهتهػػا كافػػة المؤسسػػات الشػػرطية عمػػع مسػػتو العػػالـ جعمػػت

هناؾ نوع ا مف التوحد في االتجال إلع اتباع فكر إداري متطور يقوـ في الفرد بػالكثير مػف الجهػود
ال لتحقيػػؽ األمػػف فقػػط ،بػػؿ السػػعي لتحقيػػؽ كافػػة صػػور األمػػاف لمجمهػػور بمػػا فيهػػا األمػػاف النفسػػي

الناتج عف الرضا عف أداء الخدمات الشرطية.

 -9-3إدارة الجودة الشاممة في أجيزة الشرطة:
إف األخذ بنظاـ اإلدارة بالجودة الشاممة في أجهزة الشرطة يتطمب تنفيذ الخطوات اآلتية:
 .1إقامة نظاـ شامؿ لممعمومات.
 .2عمؿ تعبئة معنوية لمعامميف.

 .3توفير فريؽ متكامؿ مف الخبراء المتمرسيف.
 .4التعرؼ الدقيؽ عمع توقعات الجمهور.
 .5تحديد أهداؼ قابمة لمقياس.

 .6تهيئ ػػة الجه ػػاز والع ػػامميف فيػ ػ إلنج ػػاز األه ػػداؼ الم ػػأموؿ تحقيقه ػػا عب ػػر التعم ػػيـ
والتدريب المستمريف.

 .7وضع مقاييس (معايير) كمية مناسبة.

 .8تقييـ األداء (التطبيؽ الموضوعي والعادؿ لمقياسات).
 .9تقويـ االنحرافات (اإلجراءات التصحيحية).

 .11توثيؽ عممية تضبيط الجودة (سجالت الجودة).
وهذا ما يوضح الشكؿ البياني اآلتي:
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1
إقبيت َظبو شبيم
نهًعهىيبث

2
عًم تعبئت يعُىَت
نهعبيهٍُ

10
تىحُق عًهُت ضبط
انزىدة (سزالث انزىدة)

3
تىفُز فزَق يتكبيم يٍ
انخبزاء انًتًزسٍُ

9
تقىَى االَحزافبث
(اإلرزاءاث انتصحُحُت)

4
انتعزف انذقُق عهً
تىقعبث انزًهىر

8
تقُُى األداء (انتطبُق
انًىضىعٍ وانعبدل
نهقُبسبث)

5
تحذَذ أهذاف قببهت
نهقُبس

6
تهُئت انزهبس وانعبيهٍُ
فُه إَزبس األهذاف
انًؤيىل تحقُقهب

7
وضع يقبَُس (يعبَُز)
كًُت يُبسبت

الشكل رقم ( ) 3-3خطوات تنفيذ إدارة الجودة الشاممة

المصدر :محمد مراد عبدا  ،نحو نظاـ متكامؿ إلدارة الجودة في أجهزة الشرطة ،بحث قُدـ ضمف ندوة إدارة الجودة
الشاممة في الشرطة ،بالقيادة العامة لشرطة دبي 1999ـ.

 -10-3استراتيجية المنظمة في ظل إدارة الجودة الشاممة:
توض ػػع االس ػػتراتيجية ف ػػي خدم ػػة رس ػػالة المنظم ػػة وتش ػػمؿ مجموع ػػة م ػػف األه ػػداؼ ذات ط ػػابع

عمومي طويمة األجؿ تنوي تحقيقها ،وأيضا عمع السبؿ العامة التي سػوؼ تتبناهػا مػف أجػؿ ذلػؾ،
وبالتالي فاالستراتيجية خريطة توضػ لممنظمػة ومػف يعمػؿ فيهػا" :الطريػؽ الػذي سػوؼ تسػمك مػف

أجؿ تحقيؽ أهدافها وبالتالي رسالتها".

وتقوـ استراتيجية المنظمة التي تتبنع إدارة الجودة الشػاممة عمػع تحقيػؽ التميػز Excellence
والتفػػوؽ عمػػع اآلخ ػريف (أي المنافسػػيف) مػػف خػػالؿ تقػػديـ سػػمعة أو خدمػػة لمعميػػؿ تحقػػؽ ل ػ أعمػػع

قيمة ،بحيث تكوف هذل القيمة (المنفعة) التػي يحصػؿ عميهػا أكبػر مػف التضػحيات التػي قػدمها فػي
سبيؿ الحصوؿ عميهػا ،وأكثػر مػف المنفعػة التػي تقػدمها المنظمػات المنافسػة لعمالئهػا .فاسػتراتيجية

إدارة الجودة الشاممة تقوـ أساسا عمع رضا العميؿ ،والذي يزداد طرديػا مػع زيػادة القيمػة التػي كػاف
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يتوقعهػػا وحصػػؿ عميهػػا ،فتحقيػػؽ هػػذل الفمسػػفة يم ّكػػف المنظم ػة مػػف التفػػوؽ عمػػع اآلخ ػريف وكسػػب
حصػػة أكبػػر مػػف السػػوؽ وبالتػػالي البقػػاء واالسػػتمرار ،بػػؿ والتقػػدـ والتطػػوير فػػي حالػػة المنظم ػػات

الشرطية.
ويحتػػاج وضػػع اسػػتراتيجية إدارة الجػػودة الشػػاممة موضػػع التنفيػػذ إلػػع القيػػاـ بترجمتهػػا إلػػع خطػػة
استراتيجية ،ومف ثـ إلع خطط تفصيمية مرحمية تتضػمف الفعاليػات والوسػائؿ التػي يػتـ مػف خاللهػا

إنجازهػػا .وتجػػدر اإلشػػارة هنػػا إلػػع ناحيػػة مهمػػة؛ أال وهػػي ضػػرورة تبنػػي مبػػدأ المشػػاركة فػػي عمميػػة
وضعها مف خالؿ ورش عمؿ تجري فيها مناقشات وحوار وتبادؿ ل راء ،ذلػؾ ألف تحقيػؽ أهػداؼ

االستراتيجية هو هدؼ ومسؤولية الجميع ،فمـ تعد مسؤولية وضعها في الوقػت الحاضػر تقػع عمػع
عاتؽ اإلدارة العميا فحسب بؿ يساهـ في وضعها جميع المستويات اإلدارية مف خالؿ إبػداء الػرأي

والمقترح ػػات ،ويم ػػر وض ػػع اس ػػتراتيجية إدارة الج ػػودة الش ػػاممة ع ػػادة بع ػػدد م ػػف الخطػ ػوات يعرض ػػها

الباحث بوج عاـ فيما يأتي (عقيمي2111 ،ـ):

 .1وضع أهداؼ طويمة األجؿ تضمف لممنظمة البقاء واالستمرار وتحقيؽ رسالتها المستقبمية.
 .2وضع خطة استراتيجية يصب تنفيذها المرحمي في قناة تحقيؽ األهداؼ ،وتشمؿ مجموعة
مػػف التغيي ػرات فػػي شػػتع المجػػاالت داخػػؿ المنظمػػة :ثقافتهػػا فمسػػفتها عممياتهػػا أنظمتهػػا

سياس ػػاتها إجراءاته ػػا  ...ال ػػخ بم ػػا يخ ػػدـ االس ػػتراتيجية ،ك ػػذلؾ إدخ ػػاؿ تحس ػػينات مسػػػتمرة
ومتواصمة عمع عدد مف األنشطة والفعاليات التي تمكف المنظمة مف الوصوؿ إلع الريادة

في مستو جودة سمعها أو خدماتها لتحقيؽ الرضا والسعادة لد عمالئها.

 .3د ارسػػة اإلمكانػػات الحاليػػة المتاحػػة داخػػؿ المنظمػػة مػػف أجػػؿ تحديػػد الن ػواقص فػػي مسػػعع
لتوفير احتياجات وضع الخطة االستراتيجية موضع التنفيذ ،وتشمؿ هذل االحتياجات كافة
المتطمبات والمستمزمات سواء عمع الصعيد المادي أو المعنوي.
 .4وكخطػػوة الحقػػة تػػتـ ترجمػػة الخطػػة االسػػتراتيجية إلػػع خطػػط تفصػػيمية يػػتـ تنفيػػذها عمػػع
م ارح ػػؿ متتالي ػػة؛ يس ػػعع جميعه ػػا ف ػػي النهاي ػػة إل ػػع تحقي ػػؽ األه ػػداؼ العام ػػة الس ػػتراتيجية

المنظمة وهي :إدارة الجودة الشاممة.
 -11-3أىداف استراتيجية إدارة الجودة الشاممة:
وأخي ػ ار فػػإف اسػػتراتيجية إدارة الج ػػودة الشػػاممة تشػػمؿ عػػددا م ػػف األهػػداؼ العامػػة التػػي غايته ػػا

األساسػية تحقيػؽ رسػػالة المنظمػة .ويعػرض الباحػػث فيمػا يمػػي نموذجػ ا عػف هػػذل األهػداؼ (عقيمػػي،

2111ـ):
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 .1تحقيؽ أعمع درجة مف الرضا لد العمالء؛ وهذا يستدعي تسخير كافة الجهود والطاقات
لتحقيؽ هذل الغاية المشتركة لجميع مف يعمؿ في المنظمة.

 .2التميز والتفوؽ عمع المنافسيف فيما تقدم المنظمة لعمالئها.

 .3البقاء في الطميعة مف خالؿ عمميات تحسيف مستمرة لمجودة الشاممة.
 .4التكيؼ المستمر مع التغيرات البيئية المختمفة والتعايش معها بشكؿ فعاؿ.
 .5تكويف سمعة عطرة وطيبة عف المنظمة لد المجتمع.

 .6تقديـ كؿ ما يطمب العمالء ويدخؿ الدهشة والسرور إلع نفوسهـ.
 .7التكيؼ المستمر مع التغيرات التي تحدث فيما يريدل ويرغب العمالء.
 .8زيادة الربحية مف خالؿ:

 توسيع حصة المنظمة مف السوؽ.

 زيادة الكفاءة اإلنتاجية والسعي إلع تخفػيض التكمفػة مػف خػالؿ ترشػيد االسػتهالؾ
والحد مف اإلسراؼ والهدر.

وعمع المنظمة الشرطية في أف تأخذ بفكر الجػودة الشػاممة فػي مجممػ كمػا ُحػددت فػي أدبيػات
هذا الفكر ،وأف تستفيد مف التجارب الواقعية التي مورست وتمارس مف جانب المؤسسػات المماثمػة
س ػواء فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة أـ الناميػػة ،خصوص ػ ا وأف جػػودة العمػػؿ الشػػرطي ال تختمػػؼ كثي ػ ار عػػف
الجػػودة الشػػاممة فػػي المؤسسػػات الربحيػػة عمػػع الػػرغـ مػػف اخػػتالؼ جمهورهمػػا ،عمػػع أف يكػػوف ذلػػؾ

التطبيؽ في إطار مف العادات والتقاليد والقيـ التي تديف بها مجتمعاتها.
 -12-3خ صة:
في هذا الفصؿ عرض الباحث لمكثير مػف األدبيػات المتعمقػة بػإدارة الجػودة الشػاممة ،حيػث بػدأ

الحديث بالتعرض لمفهوـ الجودة الشاممة بالنسبة لكؿ مف اإلدارة والعامميف والعمالء ،وقد وجد مف

التعريف ػات الكثيػػر فيمػػا يتعمػػؽ بػػالجودة الشػػاممة ،حيػػث إف القاسػػـ المشػػترؾ الوحيػػد بػػيف كػػؿ تمػػؾ
التعريفػػات هػػو أف إدارة الجػػودة الشػػاممة نظػػاـ يػػتـ مػػف خالل ػ تصػػميـ وبنػػاء مسػػتو خدمػػة معػػيف

يطابؽ أو يجاوز توقعات مستخدمي تمؾ المنتجات سواء أكانت سمعة أـ خدمة ،وانطالقا مػف هػذا

التعريػػؼ ُحػددت أبعػػاد الجػػودة ومبادؤهػػا ومتطمباتهػػا ،وبػػالعودة إلػػع المجػػاؿ الشػػرطي فقػػد أهػػتـ هػػذا
الفصػػؿ بد ارسػػة مػػد اتبػػاع الشػػرطة العص ػرية لمبػػادئ الجػػودة الشػػاممة ،ذلػػؾ الفكػػر الػػذي أعطػػع
لمجمهػػور أهميػػة بالغػػة ،حيػػث ثبػػت مػػف الد ارسػػة أف الكثيػػر مػػف المنظمػػات الشػػرطية األجنبيػػة قػػد

انتهجػػت مبػػادئ إدارة الجػػودة الشػػاممة منػػذ فت ػرة طويمػػة وحققػػت بهػػا نجاحػػات واضػػحة ،وبنػػاء عمي ػ
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تػػابع الباحػػث بعػػرض مبػػررات تطبيػػؽ مبػػادئ إدارة الجػػودة الشػػاممة ثػػـ متطمبػػات هػػذا التطبيػػؽ فػػي
أجهزة الشرطة ،وأخي ار عرض الباحث الستراتيجية وأهػداؼ المنظمػة فػي ظػؿ إدارة الجػودة الشػاممة

والتػػي ركػػزت عمػػع الكثيػػر مػػف الجوانػػب المتعمقػػة بػػالجمهور والتحسػػيف المسػػتمر والسػػمعة الطيبػػة،
وكمها في الواقع ثمرات حقيقية لمجودة الشاممة قطفها الذيف سبقوا في هذا المضػمار ،وفػي الحقيقػة

هنػاؾ مػداخؿ عػدة لتطبيػؽ إدارة الجػودة الشػاممة ،فمػا هػي المػداخؿ المسػتخدمة فػي دولػة اإلمػػارات

العربيػػة المتحػػدة؟ ومػػا هػػو دور ومجػػاالت البحػػث العممػػي فػػي ظػػؿ تطبيػػؽ هػػذل المػػداخؿ؟ هػػذا مػػا
سيتـ التعرض ل في الفصؿ التالي.
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الفصؿ الرابع
مجاالت البحث العممي في ظؿ إدارة الجودة
 -1-4مقدمة:
فيما مضع تـ إحاطة القارئ بأهمية البحث العممي ،فهو السبيؿ إلع أي تقدـ يمكػف أف تحققػ
أمػػة مػػف األمػػـ ،سػواء أكػػاف ذلػػؾ فػػي المجػػاالت العمميػػة الطبيعيػػة أـ االجتماعيػػة ،وسػواء أكػػاف فػػي

مجػاالت الصػػناعة أـ الز ارعػػة أـ التجػػارة ..الػخ ،وال تختمػػؼ األمػػـ فػػي حاجتهػا إلػػع البحػػث العممػػي
سػ ػواء أكان ػػت أممػ ػا متخمف ػػة أـ نامي ػػة أـ متقدم ػػة .وك ػػذلؾ ع ػػرض الباح ػػث ألهمي ػػة الفك ػػر اإلداري
الحديث المتمثؿ في إدارة الجودة الشاممة مف حيث مفهومها وتعريفها وأسس تطبيقهػا ،وغيرهػا مػف

التفاصػػيؿ التػػي اقتصػػر عميهػػا البحػػث نظػ ار لمحدوديػػة المسػػاحة المتاحػػة لهػػذا الموضػػوع .وفػػي هػػذا

الفصػػؿ يحػػاوؿ الباحػػث الػربط بػػيف أهميػػة البحػػث العممػػي ودورل الكبيػػر فػػي تحديػػد واختيػػار المػػدخؿ

األنسب مػف مػداخؿ الجػودة الشػاممة ،والػذي يتفػؽ مػع أهػداؼ واسػتراتيجية المنظمػة بدايػة ،ثػـ دور
البحث العممي في إنجاح عممية التطبيؽ ذاتهػا ،مػع تسػميط الضػوء عمػع مجػاالت البحػث العممػي،

في ظؿ نهج إدارة الجودة الشاممة ،لما ل مف أهمية في عدـ هدر الطاقات والوقت والماؿ.
 -2-4مداخل تطبيق إدارة الجودة الشاممة:

تتطمب عممية وضع مداخؿ إدارة الجودة الشاممة موضع التطبيؽ العممي ،عددا مػف الخطػوات

والم ارحػػؿ ،التػػي تسػػهـ فػػي إعػػداد وتهيئػػة ثقافػػة المنظمػػة ،حيػػث أوض ػ الباحػػث ذلػػؾ عنػػد تعرض ػ

لمتطمبػػات تطبيػػؽ الجػػودة الشػػاممة فػػي الفصػػؿ السػػابؽ .ولكػػي يػػتـ خمػػؽ ثقافػػة تكػػوف مهيػػأة ومواتيػػة
لتقبػؿ فمسػفة الجػودة الشػاممة؛ يسػتمزـ األمػر اختيػػار مػدخؿ مناسػب لمتطبيػؽ وااللتػزاـ بػ والمراجعػػة

المستمرة ل وتقييم مف حيف آلخر ،وفقا لما يستجد مف متغيرات ألف ذلػؾ سػوؼ يزيػد مػف فػرص
نجاح التطبيؽ.

ويمكػػف القػػوؿ فػػي البدايػػة أف هنػػاؾ تعػػددا ف ػي المػػداخؿ التػػي طرحهػػا الكتّػػاب والمهتمػػوف بفك ػرة
إدارة الجػػودة الش ػػاممة ،إال أف ه ػػذا التع ػػدد ال يحم ػػؿ فػػي طياتػ ػ اختالف ػػات جوهري ػػة ،ألنػ ػ بالدرج ػػة
األولػػي يعػػود إلػػع الرؤيػػة التػػي كانػػت سػػائدة وقػػت إعػػداد المػػدخؿ المقتػػرح مػػف ناحيػػة ،وكػػذلؾ فػػي

التوصػػؿ إلػػع نمػػوذج أو مػػدخؿ يجمػػع أهػػـ األركػػاف األساسػػية والعناصػػر الهامػػة التػػي تبنػػع عميهػػا
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فمسفة إدارة الجودة الشاممة مف ناحية أخر  .وعمع الرغـ مف تعدد هذل المداخؿ  -كما تـ ذكرل -
إال أن يمكف تصنيؼ مداخؿ الجودة في مجموعها إلع ثالث مجموعات عمع أساس الفترة الزمنية

لظهورها وهي (زيف الديف1996 ،ـ):
 -1-2-4مداخل المجموعة األولى:
وتشػػمؿ اإلسػػهامات األساسػػية لمػػرواد األوائػػؿ إلدارة الجػػودة الشػػاممة والتػػي وضػػعوا مػػف خاللهػػا
المبادئ والرؤ الخاصة بهـ وهـ :إدوارد ديمنج ،وجوزيؼ جوراف ،وفيميب كروسي ومعاصريهـ.
 -2-2-4مداخل المجموعة الثانية:
وتشمؿ المػداخؿ التػي أوجػدت تعػديالت وتحسػينات عمػع مػداخؿ الػرواد األوائػؿ ،والتػي تميػزت

بإدخاؿ عناصر إضافية هامة البد مػف أف تسػتند إليهػا إدارة الجػودة الشػاممة ،وهػذل المػداخؿ يمكػف
أف يطمػػؽ عميهػػا المػػداخؿ المعدلػػة ،ألنهػػا اسػػتندت إلػػع الفكػػر األصػػمي لمػػرواد األوائػػؿ مػػع إثرائهػػا
وتطويرهػػا بأركػػاف أساسػػية وعناصػػر هامػػة أخػػر  .وتضػػـ هػػذل المجموعػػة أهػػـ مػػدخميف يمكػػف أف
يعكسا بصدؽ رؤية وفكر مػداخؿ المجموعػة الثانيػة وهمػا :مػدخؿ فيكتػوري – سػي Victory-C

ونموذج همبر.

 -3-2-4مداخل المجموعة الثالثة:
وهي ما يفضؿ أف يطمؽ عميها "المداخؿ الحديثة إلدارة الجودة الشاممة" والتي يمكف أف نممس
فيهػػا رؤيػػة جديػػدة ونمػػاذج متكاممػػة ،تمثػػؿ مػػداخؿ معاص ػرة متقدمػػة تتصػػؼ بالحداثػػة نحػػو تطبيػػؽ
إدارة الجػودة الشػاممة والتحسػيف المسػتمر ،وتضػـ هػذل المجموعػة :النمػوذج الػدائري ،نمػوذج جػػائزة
بالػ ػػدريج ،م ػ ػػدخؿ الجػ ػػائزة األوروبي ػ ػػة لمج ػ ػػودة ،ونمػ ػػوذج معه ػ ػػد إدارة اإلمػ ػػدادات لعممي ػ ػػة التحس ػ ػػيف

المس ػتمر .وكػػذلؾ يمكػػف إضػػافة  -إلػػع مػػا سػػبؽ  -النمػػاذج المعمػػوؿ بهػػا محمي ػا والمسػػتوحاة مػػف
مدخؿ الجائزة األوروبية لمجودة مثؿ :جائزة الشيخ خميفة لالمتياز وجائزة دبي لمجودة  ..الخ.

وفي هذل الدراسة سوؼ يتـ التركيز عمع مدخميف حديثيف لتطبيػؽ إدارة الجػودة الشػاممة بشػيء

مف التفصيؿ وهما :مدخؿ الجائزة األوروبية لمجودة ،وجائزة الشيخ خميفة لالمتياز.

أوالً :نموذج الجائزة األوروبية لمجودة :The European Quality Award Model
وضػػعت هػػذل الجػػائزة مػػف قب ػػؿ دوؿ المجموعػػة األوروبيػػة

European Commission

بالتعاوف مع المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة The European Foundation For Quality

 Managementوالمنظمػػة األوروبيػػة لمجػػودة

The European Organization For

71

Qualityاستنادا إلع األفكار الرئيسية التي قامت عميها كؿ مف جائزة ادوارد ديمنج Edwards
 Deming Awardالتػي تمػن فػي اليابػاف ،وجػائزة بالػدريج  The Baldrige Awardالتػي

تمػن فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة ،وقػد منحػت الجػائزة األوروبيػة لمجػودة ألوؿ مػرة فػي أكتػوبر

1992ـ.

ويتضمف نموذج هذل الجائزة تسعة عناصر أساسية تتفاعؿ مع بعضها بعالقات يربطها إطػار

عػػاـ يوض ػ هػػذل العناصػػر وعالقاتهػػا يبعضػػها الػػبعض ،وقػػد قسػػمت هػػذل العناصػػر التسػػعة إلػػع

مجمػػوعتيف مػػف العوامػػؿ ،المجموعػػة األولػػع :وتمثػػؿ العوامػػؿ المسػػاعدة فػػي تطبيػػؽ إدارة الجػػودة
الشاممة وهي خمسة عناصر مف التسعة األساسية ،والمجموعة الثانية :وتمثؿ العوامػؿ التػي يمكػف
اعتبارها مجموعة النتائج المحققة أو المتوقعة مػف تطبيػؽ النظػاـ ،والتػي يمكػف أف تسػتخدـ لقيػاس

درجة نجاح المنظمة فػي اسػتخداـ العوامػؿ المسػاعدة (الخمسػة) لتحقيػؽ أهػداؼ نظػاـ إدارة الجػودة

الشاممة ،والشكؿ ( )1-4التالي يوض اإلطار العاـ لنموذج الجائزة األوروبية لمجودة.

انقُبدة %

انًىارد %

رضبء انعًالء %

َتبئذ األعًبل %

االستزاتُزُبث
وانسُبسبث %

انعًهُبث انتٍ َتى انقُبو بهب %

إدارة انًىارد
انبشزَت%

رضبء انعبيهٍُ %

األحز عهً انًزتًع %
َتبئذ

عىايم يسبعذة

الشكل رقم ( )1-4نموذج الجائزة األوروبية لمجودة

المصدرThe European Foundation For Quality Management, Total Quality Management:
The European Model For Self-Appraisal, Findhoven, Nether Lands,1992

ويمكن أن نستخمص من الشكل السابق الحقائق اآلتية:
 .1يمثؿ عنصر القيادة في هذا النموذج ركنا أساسيا؛ إذ إن يعتبر المحػرؾ والػدافع لمعناصػر
الثالثة المتمثمة في :الكيفية التي تدير بها المنظمة مواردها البشػرية ،وقػدرة المنظمػة عمػع
تحقي ػػؽ الفك ػػر االس ػػتراتيجي عب ػػر أجزائه ػػا المختمف ػػة ،وطريقته ػػا ف ػػي إدارة موارده ػػا المادي ػػة

األخر .
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 .2يمكػػف أف نمحػػظ أف الفكػػر االسػػتراتيجي واإلدارة االسػػتراتيجية تمثػػؿ القاسػػـ المشػػترؾ كػػركف
أساسي في مختمؼ نماذج تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة.

 .3يقصػد بعنصػر العمميػات التػػي يػتـ القيػاـ بهػا :مختمػػؼ األدوات وكافػة الوسػائؿ التػي يمكػػف
عف طريقها استخداـ طاقات األفراد لتحقيؽ النتائج ،ولذلؾ فهي ال تمثؿ هدف ا في حد ذات
ولكنها وسيمة لتحقيؽ تمؾ النتائج.

 .4يتضمف نموذج الجائزة األوروبية لمجودة عنصر (األثر عمػع المجتمػع) وهػذا يعتبػر اقت اربػ ا
بالنموذج إلع الواقع الذي يسود مختمؼ المجتمعات التػي بػدأت تصػدر مػف التشػريعات مػا
يحافظ عمع البيئة والمجتمع ،وهذا االهتماـ يمثؿ استجابة حقيقية لهذل التوجهات.
ثانياً :النموذج التطويري لجائزة الشيخ خميفة ل متياز Sheikh Khalifa Excellence

:Award

ُيعػػد نمػػوذج جػػائزة الشػػيخ خميفػػة لالمتيػػاز بمثابػػة إطػػار ذي تطبيقػػات متعػػددة يقػػوـ عمػػع تسػػعة
معايير ،خمسة منها تتعمؽ بالوسائؿ ،وأربعة تتعمؽ بالنتائج ،حيث يقصد بالوسػائؿ :المنػاهج التػي

تتبعها المنشأة لبموغ الجػودة ،وتتعمػؽ النتػائج باإلنجػازات التػي تتحقػؽ بفضػؿ الوسػائؿ المسػتخدمة.

ويأخػػذ هػػذا النمػػوذج بعػػيف االعتبػػار تعػػدد المنػػاهج نحػػو تحقيػػؽ االمتيػػاز الػػدائـ فػػي كافػػة جوانػػب

األداء ،وتنبنػػي فكرت ػ عمػػع أسػػاس ،أف نتػػائج االمتيػػاز فػػي األداء ورضػػاء العػػامميف فػػي المنظمػػة،
وكػػذلؾ التػػأثير اإليجػػابي فػػي المجتمػػع؛ تتحقػػؽ مػػف خػػالؿ قيػػادة تضػػع :السياسػػات واالسػػتراتيجيات

الت ػػي تنتهجه ػػا المنظم ػػة ،وأس ػػموب إدارة المػ ػوارد البشػ ػرية والمػ ػوارد األخ ػػر  ،والعالق ػػة م ػػع الش ػػركاء
وايجػػاد عالقػػة مبنيػػة عمػػع المنفعػػة المتبادلػػة معهػػـ ،وادارة العمميػػات ،فػػي الموضػػع الصػػحي  .وهػػو

األمر الذي يؤدي إلع إحداث مؤشرات متميزة في األداء (التيجاني2116 ،ـ).

والش ػػكؿ الت ػػالي رق ػػـ ( )2-4يوضػ ػ اإلط ػػار الع ػػاـ لمنم ػػوذج التط ػػويري لج ػػائزة الش ػػيخ خميف ػػة

لالمتياز وهو مستمد مف اإلطار العاـ لنموذج الجائزة األوروبية لمجودة.

انىسبئم

انُتبئذ

انًىارد انبشزَت %

انقُبدة %

انعًهُبث انتٍ َتى انقُبو بهب
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َتبئذ األداء انزئُسُت

انسُبسبث
واالستزاتُزُبث %

َتبئذ انعبيهٍُ %

َتبئذ انعًالء %

َتبئذ انًزتًع %
االبتكبر وانتعهى

الشكل رقم ( )2-4نموذج جائزة الشيخ خميفة ل متياز

المصدر :هادي محمد التيجاني ،الطريؽ إلع االمتياز ،جائزة الشيخ خميفة لالمتياز ،غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
2006ـ.

توض ػ األسػػهـ المبينػػة بالشػػكؿ رقػػـ ( )2-4الطبيعػػة الديناميكيػػة لمنمػػوذج ،حيػػث تشػػير إلػػع
االبتكػػار والػػتعمـ المسػػتمريف الػػذيف يسػػاعداف عمػػع تطػػوير الوسػػائؿ التػػي تػػؤدي بػػدورها إلػػع تحقيػػؽ

نتائج أفضؿ.

 -1فئات جائزة الشيخ خميفة ل متياز:
تمن جائزة الشيخ خميفة لالمتياز إلع ثالث فئات هي:
أ  -جائزة الشيخ خميفة ل متياز  -فئوة المنشو ت الكبورى :وتصػنؼ المنشػأة عمػع أنهػا كبيػرة
إذا زاد عدد العامميف بها عف مائة موظؼ.
ب -جووائزة الشوويخ خميفووة ل متيوواز  -فئووة المنش و ت الصووغيرة والمتوسووطة :وتصػػنؼ المنشػػأة
عمع أنها صغيرة أو متوسطة إذا كاف عدد العامميف بها أقؿ مف مائة موظؼ.
ت -جائزة الشيخ خميفة ل متياز  -الفئة الذىبية :تمن هذل الجائزة لممنش ت الفػائزة مػف قبػؿ
بجائزة الشيخ خميفة لالمتياز وتقدمت مف جديد لمحصوؿ عميها مرة أخر .
 -2قطاعات الجائزة:
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مثمما هو الحاؿ بالنسبة لجوائز الجودة واالمتياز العالمية ،تهدؼ جػائزة الشػيخ خميفػة لالمتيػاز

إل ػػع تق ػػدير ومكاف ػػأة المنشػ ػ ت الت ػػي تم ػػارس أعماله ػػا وف ػػؽ مع ػػايير الج ػػودة ،ف ػػي مختم ػػؼ الفئ ػػات
والقطاعات االقتصادية العاممة في إمارة أبوظبي وهي:
أ  -القطاع الصناعي.
ب -القطاع الحرفي.

ت -القطاع التجاري.
ث -القطاع المهني.
ج -القطاع المالي.

ح -القطاع اإلنشائي ( المقاوالت).
خ -القطاع السياحي.
 -3المعايير المكونة لمنموذج:
تمثػػؿ اإلطػػارات التسػػعة المبينػػة فػػي الشػػكؿ؛ معػػايير تقيػػيـ الخط ػوات التطويريػػة التػػي تتخػػذها

منشأة ما نحو تحقيػؽ االمتيػاز ،ولكػؿ معيػار مػف تمػؾ المعػايير التسػعة تعريػؼ يشػرح معنػال .وفػي
إطار كؿ معيار هنػاؾ عػدة معػايير فرعيػة ،يطػرح كػؿ منهػا تسػاؤالت معينػة ينبغػي أف تؤخػذ بعػيف

االعتبار خالؿ عممية التقييـ .وتختص معايير الوسائؿ (الخمسة) بالكيفية التي تعمػؿ بهػا المنشػأة
وتشمؿ :المبػادئ ،القواعػد ،منػاهج العمػؿ ،وأسػاليب وطػرؽ إنجػاز العمػؿ التػي تقػود وتحػرؾ جميػع

أوج األنشطة في المنشأة المعينة .وكما هو موض بالشكؿ رقـ ( )2-4فإف معايير الوسائؿ هي
القيادة ،الموارد البشرية ،السياسات واالستراتيجيات ،الشراكات ،والموارد والعمميات.

أما معايير النتائج )األربعة) فتختص بنتائج ما حققت المنشأة ،ليس ماليا فحسب وانما نتػائج

العمالء ،ونتائج العامميف ،ونتائج المجتمع ،إضافة إلع نتائج األداء الرئيسية.

وأخي ار ،فإف الدعوة إلع التحسيف والتطوير المستمريف لف تؤتي ثمارها إال مف خالؿ اسػتم اررية

االبتكار والتعمـ ،وهذا ما يعكس النمػوذج التطػويري لجػائزة الشػيخ خميفػة لالمتيػاز ،وهػو اسػتم اررية
تطوير الوسائؿ حتع تتطور النتػائج ،وبهػذا تصػب الرحمػة نحػو االمتيػاز دائمػة بػال انقطػاع ،وفيمػا

يم ػػي يسػ ػػتعرض الباحػػػث معػ ػػايير النمػػػوذج التطػػػويري لج ػػائزة الش ػػيخ خميفػ ػػة لالمتيػ ػػاز بشػػػيء مػػػف

التفصيؿ.

المعيار األول :القيادة
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وهي الجهة التي تحرؾ المنشأة وتقودها نحو تفعيؿ وتنفيذ أنشطتها ،ويشمؿ مصطم )القيادة)

فري ػػؽ اإلدارة العميػػػا بالمنشػ ػػأة والمػ ػػديريف عمػ ػػع كافػػػة المسػػػتويات ،وبعب ػػارة أخػ ػػر "أي فػ ػػرد يتػػػولع
مسػػؤولية إداريػػة متعمقػػة بالعػػامميف أو مسػػؤولية اتخػػاذ قػ اررات داخػػؿ المنشػػأة" ،ويهػػدؼ هػػذا المعيػػار

إلػػع تقيػػيـ كيفيػػة قيػػاـ القػػادة بتطػػوير وتسػػهيؿ عمميػػة تحقيػػؽ (الرسػػالة) و (الرؤيػػة) ،وتطػػوير القػػيـ
الالزمػػة لتحقيػػؽ النجػػاح عمػػع المػػد البعيػػد ،وتطبيػػؽ تمػػؾ القػػيـ مػػف خػػالؿ األفعػػاؿ والسػػموكيات
المناسػػػبة ،وتقيػػػيـ مػ ػػد متابعػػػة القػ ػػادة لمعمػ ػػؿ بأنفسػ ػػهـ لضػػػماف تطػ ػػوير النظ ػػاـ اإلداري لممنشػ ػػأة
وتطبيق  ،ويحتوي هذا المعيار عمع المعايير الفرعية اآلتية:

( )1كيفيػػة قي ػػاـ القػػادة بتط ػػوير الرسػػالة والرؤي ػػة والقػػيـ واعط ػػاء القػػدوة الحس ػػنة لثقافػػة الج ػػودة
واالمتياز.

( )2كيفية مشاركة القادة بأنفسهـ في تطوير وتطبيؽ النظاـ اإلداري لممنشػأة وتحسػين بصػورة
مستمرة.

( )3كيفية تعامؿ القادة مع العمالء والمورديف والمنش ت األخر وممثمي المجتمع.
( )4كيفية عمؿ القادة عمع حفز دعـ جهود العامميف وتقديرهـ واالعتراؼ بإنجازاتهـ.
( )5قيػػاـ القيػػادة بػػإدارة عمميػػة التغييػػر مػػف خػػالؿ تحديػػد فرسػػاف لهػػا واعطػػاء القػػدوة الحسػػنة،
ويمكف أف يشمؿ ذلؾ المواضيع اآلتية:
 فهـ وتقييـ العوامؿ الداخمية والخارجية الداعمة لعممية التغيير.
 تعريؼ وتحديد مشاريع التغيير التي يجب األخذ بها.
 صياغة وتطوير خطط متكاممة لعممية التغيير.
 ضماف وجود االستثمار المطموب والموارد الالزمة إلدارة عممية التغيير.
 إدارة برامج التغيير مع األخذ بعيف االعتبار المخاطر المتوقعة.
 توجيػ ػ كاف ػػة الجه ػػود لتعزي ػػز الفعالي ػػة الالزم ػػة لمتنفي ػػذ وتمبي ػػة احتياج ػػات جمي ػػع
أصحاب المصال العميا.

 نشػػر وتوضػػي المعػػالـ الكاممػػة لثقافػػة التغييػػر لجميػػع العػػامميف مػػع شػػرح مػػا هػػو
مطموب منهـ ومف بقية المتعامميف.

 دعـ وتسهيؿ عممية تبني التغيير مف قبؿ جميع العامميف مع توضي دور القيادة
في ذلؾ.
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 قيػػاس ومراجعػػة نتػػائج األعمػػاؿ التطويريػػة نحػػو التغييػػر وتبػػادؿ المعرفػػة التػػي يػػتـ
اكتسابها جراء ذلؾ.

المعيار الثاني :السياسات واالستراتيجيات:
يبػػيف هػػذا المعيػػار كيفيػػة وضػػع المنشػػأة لخططهػػا المسػػتقبمية؛ وكيفيػػة تحػػوؿ هػػذل الخطػػط إلػػع

أعماؿ فعمية ،كمػا ُيعنػع بالكيفيػة التػي تطبػؽ بهػا المنشػأة الرسػالة والرؤيػة مػف خػالؿ اسػتراتيجيات
واضػػػحة تهػػػتـ بػ ػػاألطراؼ المعنيػ ػػة ،تػ ػػدعمها السياسػ ػػات والخطػ ػػط واألهػ ػػداؼ والغايػ ػػات والعمميػ ػػات
المرتبطة بها ،ويحتو هذا المعيار عمع أربعة معايير فرعية مترابطة ببعضها البعض في تسمسػؿ

منطقي حسب اآلتي:

( )1كيفية وضع السياسات واالستراتيجيات عمع أساس الحاجات الحالية والمستقبمية وتوقعات
األطراؼ المعنية.

( )2كيفية وضع السياسات واالستراتيجيات عمػع أسػاس المعمومػات المسػتقاة مػف قيػاس األداء
وأنشطة البحوث والتعميـ واالبتكار.

( )3كيفية قياـ المنشأة بتطوير ومراجعة السياسات واالستراتيجيات وتحديثها.
( )4كيفية تنفيذ هذل السياسات واالستراتيجيات مف خالؿ إطار عاـ لمعمميات الرئيسية.
المعيار الثالث :الموارد البشرية
ويشػػمؿ مصػػطم الم ػوارد البش ػرية – وفػػؽ هػػذا النمػػوذج  -كػػؿ فػػرد يعمػػؿ فػػي المنشػػأة بصػػفة

ويعنػع هػذا المعيػار بكيفيػة قيػاـ المنشػأة بػإدارة وتطػوير ونشػر المعرفػة واالسػتفادة
دائمة أو مؤقتةُ ،
التامػػة مػػف اإلمكانػػات التػػي يتمتػػع بهػػا العػػامموف لػػديها ،عمػػع المسػػتو الفػػردي والجمػػاعي ،وعمػػع

مستو المنشأة ككؿ ،ثـ يتناوؿ التخطػيط لتمػؾ األنشػطة التػي تػدعـ سياسػاتها واسػتراتيجياتها التػي
تساعد عمع التشغيؿ الفعاؿ لعممياتها ،ويحتو هذا المعيار عمع المعايير الفرعية اآلتية:
( )1كيفية القياـ بالتخطيط لمموارد البشرية وادارتها وتطويرها.

( )2كيفية القياـ بتحديد وتحسيف مستو معرفة العػامميف وكفػاءاتهـ والعمػؿ عمػع تطويرهػا
واستمرارها.

( )3كيفية تحقيؽ مشاركة العامميف وكيؼ يتـ تفويضهـ تفويضا كامالا ألداء األعماؿ.

( )4كيفية وجود حوار فعاؿ بيف العامميف والمنشأة ،والمعني هنا االتصاؿ بشتع أنواع .
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( )5كيفية قياـ المنشأة بمكافأة العامميف وتمييزهـ ورعايتهـ.
المعيار الرابع :الموارد والشراكات
ويعنع هذا المعيار بالكيفية التي تخطط بها ،ويمكف لممنشأة أف تدير العالقة مع شركائها مػف
ُ
الخػ ػارج ،وت ػػنظـ موارده ػػا الداخمي ػػة بغي ػػة دع ػػـ سياس ػػاتها واس ػػتراتيجياتها؛ م ػػف أج ػػؿ الوص ػػوؿ إل ػػع
التشغيؿ الفعاؿ لعممياتها ،ويشمؿ هذا المعيار المعايير الفرعية اآلتية:

( )1كيفية إدارة العالقة مع الشركاء مف الخارج (الشراكات الخارجية).
( )2كيفية إدارة الموارد المالية.

( )3كيفية إدارة المباني والمعدات والمواد .
( )4كيفية إدارة وسائؿ التقنية.

( )5كيفية إدارة المعمومات والمعرفة.

المعيار الخامس :إدارة العمميات
ويعنع هذا المعيار باألسموب الذي تنتهج المنشأة لتصميـ وادارة وتحسيف عممياتهػا مف أجؿ
ُ
دعـ سياساتها واستراتيجياتها وصوالا إلع الرضا الكامؿ لمعميػؿ وكافػة األطػراؼ المعنيػة ،وتحقيػؽ

الفائػػدة المت ازيػػدة لمػػا فيػ مصػػمحتهـ .وتُعػػرؼ العمميػػات عمػػع أنهػػا" :الخطػوات المتتابعػػة والتػػي تبػػدأ
بم ػػدخالت واض ػػحة ومعروف ػػة ،وتس ػػتخدـ المػ ػوارد البشػ ػرية والمػ ػوارد المادي ػػة األخ ػػر لموص ػػوؿ إل ػػع
مخرجات ونتػائج تضػيؼ قيمػة ألعمػاؿ المنشػأة" .وتُعنػع العمميػات فػي المقػاـ األوؿ بأسػموب عمػؿ
المنشػأة ،ثػـ كيػؼ توظػؼ المػوارد البشػرية والمػوارد األخػر لموصػوؿ إلػع منتجػات وخػدمات تحقػػؽ
أهدافها ومراميها ،ويحتوي هذا المعيار عمع المعايير الفرعية اآلتية:
( )1كيفية تحديد العمميات الرئيسية لنجاح المنشأة.
( )2كيفية تطوير العمميات عند الحاجة مف خػالؿ االبتكػار واإلبػداع لموصػوؿ إلػع الرضػا
الكامؿ وتحقيؽ القيمة المضافة لمعمالء واألطراؼ المعنية.

( )3كيفي ػ ػػة تص ػ ػػميـ المنتج ػ ػػات والخ ػ ػػدمات وتطويره ػ ػػا عم ػ ػػع أس ػ ػػاس احتياج ػ ػػات العم ػ ػػالء
وتوقعاتهـ.

( )4كيفية إنتاج وتسميـ المنتجات والخدمات وتوفير خدمة ما بعد البيع.
( )5كيفية إدارة العالقات مع العمالء وتعزيزها.
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المعيار السادس :نتائو العم ء
ويعنع هذا المعيار بما تحقق المنشأة لعمالئها مف الخارج ،حيث ُيعرؼ العمالء عمع أنػهـ:
ُ
"األطراؼ الذيف يشتروف منتجات المنشأة أو يحصموف عمع خدماتها".
ويحتو هذا المعيار عمع المعايير الفرعية اآلتية:
( )1نظرة العمالء لممنشأة ،وتشمؿ مقاييس نظرة العميؿ وهي:
 نظرة العمالء لمصورة العامة لممنشأة ( سهولة الوصوؿ ،التجارب..الخ).
 نظرة العمالء لممنتجات والخدمات (الجودة ،االعتمادية ..الخ).
 نظػ ػ ػرة العم ػ ػػالء لممبيع ػ ػػات والخ ػ ػػدمات بع ػ ػػد البي ػ ػػع )معامم ػ ػػة الش ػ ػػكاو  ،وش ػ ػػروط
الضماف ..الخ).

 نظ ػرة العمػػالء لمسػػألة ال ػوالء أو ني ػػة العػػودة لمش ػراء (فقػػداف العمػػالء ،واالس ػػتعداد
لتزكية المنشأة ..الخ).
( )2مؤشرات األداء وتشمؿ:
 المؤشرات المتعمقة بالصػورة الكميػة لممنشػأة (األوسػمة الممنوحػة مػف العمػالء،
والتغطية اإلعالمية..الخ)

 المؤشرات المتعمقة بالمنتجات والخدمات (فقداف العمؿ والتنافسية..الخ)
 المؤشػرات المتعمقػة بػالبيع والخػدمات بعػد البيػع (النظػرة فػي الشػكاو  ،وآليػػات
االستجابة..الخ)
 مؤش ػ ػرات متعمقػ ػػة ب ػ ػوالء العميػ ػػؿ (المػ ػػدة الزمنيػ ػػة لمعالقػ ػػة ،خسػ ػػارة األعمػ ػػاؿ،
والشكاو ..الخ)

المعيار السابع :نتائو العاممين في المنشأة
ويعنع هذا المعيار بما تحقق المنشأة لمعامميف بها ،ويحتو عمع المعايير الفرعية اآلتية:
ُ
( )1نظرة العامميف لممنشأة ،وتتضمف النقاط اآلتية:
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 التحفيز (التطوير الوظيفي ،التفويض ،المشاركة..الخ).
 الرضػ ػ ػ ػػا (شػ ػ ػ ػػروط التوظيػ ػ ػ ػػؼ ،األمػ ػ ػ ػػاف الػ ػ ػ ػػوظيفي ،بيئػ ػ ػ ػػة العمػ ػ ػ ػػؿ ،الروات ػ ػ ػ ػػب
واالمتيازات..الخ).
( )2مؤشرات األداء وهي:
 اإلنجػازات (متطمبػػات الكفػػاءة مقابػػؿ الكفػاءات الموجػػودة ،اإلنتاجيػػة ،معػػدالت
نجاح التدريب ،والتطوير لتحقيؽ األهداؼ..الخ).

 المش ػ ػػاركة (المش ػ ػػاركة ف ػ ػػي خط ػ ػػة المقترح ػ ػػات ،ف ػ ػػرؽ التحس ػ ػػيف ،االس ػ ػػتجابة
الستطالعات أر العامميف..الخ).
 الرضػػا (معػػدؿ التغيػػب عػػف العمػػؿ ،مسػػتويات الح ػوادث ،التظممػػات ،التعيػػيف
المؤقت لالستعاضة عف العامميف المتغيبيف..الخ).
المعيار الثامن :نتائو المجتمع
ويعن ػػع ه ػػذا المعي ػػار بم ػػا تحققػ ػ المنش ػػأة لممجتم ػػع عم ػػع جمي ػػع المس ػػتويات حس ػػب نط ػػاؽ

نشػػاطها ،مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار األثػػر األكبػػر المترتػػب عمػػع نشػػاطها عمػػع مسػػتو أوسػػع عمػػع
الصعيد المحمي والوطني والدولي.
ويحتوي هذا المعيار عمع معايير األداء اآلتية:
( )1نظرة المجتمع لممنشأة ،وتشمؿ النقاط اآلتية:
 المس ػ ػػؤولية كمػ ػ ػواطف (اآلث ػ ػػار المترتب ػ ػػة عم ػ ػػع االقتص ػ ػػاديات المحمي ػ ػػة والوطني ػ ػػة،
العالقات المتبادلة مع السمطات المختصة ،والسموؾ األخالقي..الخ).

 مشػاركة المجتمػع (التعمػيـ والتػػدريب ،تػوفير الخػدمات الطبيػػة والرعايػة ،والحػد مػػف
الضوضاء ودرء األضرار..الخ).

 الح ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف األضػ ػ ػ ػرار (المخ ػ ػ ػػاطر الص ػ ػ ػػحية والحػ ػ ػ ػوادث ،الض ػ ػ ػػجيج وال ػ ػ ػػروائ ،
والتموث..الخ).

 الحف ػػاظ عم ػػع المػ ػوارد (اآلث ػػار البيئي ػػة ،ال ػػتخمص م ػػف النفاي ػػات والتعبئ ػػة ،اختيػ ػار
وسائؿ النقؿ..الخ).
( )2مؤشرات األداء وتشمؿ:
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 التصرؼ إزاء التغيير في مستويات التعييف.
 التغطية اإلعالمية.
 الحصوؿ عمع أوسمة أو جوائز.

المعيار التاسع :نتائو األداء الرئيسة
ويهدؼ هذا المعيػار إلػع قيػاس إنجػازات المنشػأة الحاليػة مقارنػ بأدائهػا حسػب الخطػة ،وتمثػؿ
تمؾ بعض النتائج الرئيسية التي ترغب المنشأة في تحقيقها وصوالا لمنجاحات المسػتمرة سػواء عمػع

الصعيد المالي أو التشغيمي.

ويشمؿ هذا المعيار المعايير الفرعية اآلتية:
( )1اإلنجازات الرئيسية لألداء ،وتشمؿ:
 النتائج المالية مثؿ :سعر السهـ واألرباح والهوامش الكمية وصافي األرباح والمبيعػات
وااللتزاـ بالموازنة.
 النتػػائج غيػػر الماليػػة مثػػؿ :الحصػػة فػػي السػػوؽ ،ومػػدة التسػػويؽ والكميػػات ومعػػدالت
النجاح.
( )2مؤشرات األداء الرئيسية ،وتشمؿ:
 العمميات (األداء ،االنتشار ،التقييـ ،االبتكار وأعماؿ التحسيف..الخ).
 الموارد الخارجية (وتشمؿ الشراكات ،أداء المورديف ،أسعار المػورديف ،عػدد الشػراكات
ذات القيمة المضافة ،واالعتراؼ بمساهمات الشركاء..الخ).

 الجوانب المالية (عناصر التدفؽ النقدي ،عناصر الموازنة ،تناقص القيمػة ،ومعػدالت
االعتمادات..الخ).

 المب ػػاني والتجهيػ ػزات والمػ ػواد (مع ػػدالت التم ػػؼ ،دورة المخ ػػزوف ،واس ػػتهالؾ واس ػػتخداـ
المرافؽ).
 الثقافة (معدؿ االبتكار ،قيمة الممكية الفكرية ،وبراءة االختراع..الخ).
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 المعموم ػػات والمعرف ػػة (س ػػهولة الوص ػػوؿ إليه ػػا ،ص ػػحتها وص ػػمتها بالموض ػػوع ،ح ػػدود
الوقت ،وتبادؿ المعرفة واالستفادة منها).

 -3-4القواسم المشتركة بين نماذج تطبيق إدارة الجودة الشاممة:
إف اإلطار العاـ إلدارة الجودة الشاممة ونهجها الجديد يسيراف نحو اكتماؿ معالمهما وأبعادهمػا

ومرتكزاتهمػػا ،فقػػد أصػػبحت هنػػاؾ لغػػة مشػػتركة متداولػػة ومعروفػػة فػػي مجػػاؿ إدارة الجػػودة الشػػاممة،
كم ػػا أص ػػب بإمك ػػاف المنظم ػػات أف تض ػػع نماذجه ػػا الخاص ػػة به ػػا ف ػػي مج ػػاؿ تطبي ػػؽ إدارة الج ػػودة

الشػػاممة ،مػػع مالحظػػة أساسػػية هػػي أف مضػػموف هػػذل النمػػاذج ،سػػوؼ يختمػػؼ حتم ػ ا مػػف منظمػػة
ألخػػر  ،وفػػؽ طبيعػػة ومضػػموف العمػػؿ مػػف جهػػة ،ووفػػؽ المتغيػرات البيئيػػة المحيطػػة بهػػا مػػف جهػػة

أخػػر  ،إال أنػ تبقػػع هنػػاؾ قواسػػـ مشػػتركة بػػيف كافػػة هػػذل النمػػاذج ،وفػػي ضػػوء مػػا تػػـ عرضػ مػػف

مكونات لمنمػوذجيف المختػاريف سػابقا ،تتضػ القواسػـ المشػتركة بػيف نمػاذج الجػودة الشػاممة حسػب

اآلتػي (عقيمي2111 ،ـ):

 .1وضع فمسفة إدارية جديدة تخدـ تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة.
 .2وضع استراتيجية جيدة تسهـ في تحقيؽ إدارة الجودة الشاممة.
 .3إرضاء العميؿ هو الغاية األساسية.
 .4التغيير الجذري لكؿ شيء يسهـ في تحقيؽ الجودة الشاممة وخاصة العمميات.
 .5تبني مبدأ تأكيد الجودة ،والتركيز عمع رقابة الجودة أكثر مف الرقابة الكمية.
 .6العنصر البشري في المنظمة هو أهـ جانب مف جوانب إدارة الجودة الشاممة ،الػذي يجػب
أف يأخذ الرعاية األولي.

 .7أف يكوف أسموب العمؿ جماعيا تعاونيا يركز عمع فرؽ العمؿ والمشاركة.
 .8التط ػػوير والتحس ػػيف المس ػػتمريف لك ػػؿ ش ػػيء فػ ػػي المنظم ػػة ،لموص ػػوؿ إل ػػع ج ػػودة عاليػػػة،
والمحافظة عمع التفوؽ والتميز عمع اآلخريف.
 .9التعميـ والتدريب المستمريف هو استثمار ل عائد وهو مطمب ضروري.
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 .11أهمي ػػة دور القي ػػادة اإلداري ػػة م ػػف جمي ػػع المس ػػتويات اإلداري ػػة بوجػ ػ ع ػػاـ ،والعمي ػػا بوجػ ػ
خاص.

 .11تحسيف الجودة المستمر مسؤولية جماعية ،تقع عمع عاتؽ كؿ مف يعمػؿ فػي المنظمػة،

س ػ ػواء أكػ ػػاف رئيس ػ ػ ا أـ مرؤوس ػ ػ ا ،والتحسػ ػػيف مطمػ ػػب أساسػ ػػي فػ ػػي منهجيػ ػػة إدارة الجػ ػػودة

الشاممة.

 .12استخداـ األدوات واألساليب الكمية واإلحصائية في الرقابة عمع الجودة.
 .13توفير نظاـ محوسب لممعمومات.
 .14توفير شروط وعوامؿ االتصاؿ الفعاؿ والسريع.
 .15وجود تغذية عكسية مرتدة ،مف خالؿ االتصاؿ بالعمالء ،واستطالع آرائهػـ حػوؿ مسػتو
الجودة المقدمة لهـ.
 .16العالقة الجيدة مع الشركاء والمورديف.
 .17توفير اإلمكانات عمع مختمؼ أنواعها المادية والمعنية.
 -4-4مجاالت البحث العممي في تحسين أداء العمل:
لقد ظمت فكرة التحسيف الدائـ ،أو ترشيد القرار لد اإلنساف ،مصاحبة ل منذ نشأت  ،وخاصة

بالنسػػبة لمسػػموؾ الشخصػػي* .وكػػاف مػػا فعمػ ديمػػنج  Demingفػػي اليابػػاف هػػو المػرة األولػػع التػػي
نجدها تستخدـ كنظرية أساسية لإلدارة ،وقػاؿ ديمػنج أنهػا لػـ تكػف تػدرس فػي أي مكػاف آخػر ،وهػو
بالضػػرورة ال يعنػػي ضػػبط الجػػودة إحصػػائيا ،ألف هػػذل الطريقػػة األخي ػرة كانػػت مطبقػػة فػػي الواليػػات

المتحدة قبؿ ذهاب إلع الياباف ،وكاف يشارؾ في تطبيقها هناؾ ،فهو  -حينئذ  -كاف اختصاصػيا

وخبي ار في مكتب إحصاء السكاف األمريكي .وقػد شػهدت هػذل الطريقػة تطػوي ار عمػع يػد اإلحصػائي

األمريك ػػي (شػ ػوارت) .وانم ػػا ك ػػاف يقص ػػد مفهومػ ػ ا أعم ػػؽ مبنيػ ػ ا عم ػػع تقب ػػؿ المب ػػادئ العام ػػة لمثقاف ػػة
المؤسسػية المثاليػػة ،وهػػو مػػا يطمػػؽ عميػ الجػػودة الشػاممة ،فمػػف المؤكػػد أف هػػذل النظريػػة األخيػرة لػػـ

تكػف تػػدرس فػي الواليػػات المتحػدة األمريكيػػة ،حيػث كػػاف رجػاؿ الصػػناعة فػي عػػاـ 1950ـ مػػوفقيف
في التصنيع بالكـ ،بينما كانت البالد تستعد لمحرب الكورية .ومف المثير لمدهشة ،أف العمػؿ الػذي
*

يف حوايل عام 1922م ،حقق عامل نفسي فرنسي يدعى إمين كووي مهرة ذائعة ونفوذا يف أوربا والواليات املتحدة ،ملا قالو مدن أن بوسدع

الندداس عددالف أنفسددهم مددن األمدرات عددن طريددق تكدرار مددعاره للتحسددن الدددائم" كددن يددوم ،وبكددن وسدديلة ،أنددا أ سددن وأ سددن" وقددد تددويف إميددن
كووي سنة 1926م.
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قاـ ب ديمنج ،بالنسػبة لمسػتويات اإلنتػاج األمريكػي خػالؿ الحػرب العالميػة الثانيػة ،هػو الػذي لفػت
إلي أنظار اليابانييف ،عندما رأو تمؾ المستويات بعد الحرب .وعندما ذهب ديمػنج إلػع اليابػاف ،لػـ
تكف مستويات إنتاج الحرب التي ساعد في رصدها هي التي قاـ بتدريسها هنػاؾ .فمػا عممػ نظػاـ

إدارة ديمنج لميابانييف هو التمثيؿ بالرسـ البياني ،حسب الشكؿ رقـ ( )3-4اآلتي.
انتعهُى
وإعبدة انتعهُى

أبحبث
انعًُم
انعًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالء

انًىاد وانًىارد
وانًعذاث

انتىسَع

تفتُش

إَتبد

تزًُع

استالو واختببر
انًىاد

أ
ة
د
د

اختببر َفقبث انعًهُبث
واِالث وانىسبئم
الشكل رقم ( )3-4منظومة اإلنتاج عند ديمنو

المصدر :لويد دوبينز وآخر ،إدارة الجودة :التقدـ والحكمة وفمسفة ديمنج ،ترجمة حسيف عبد الواحد ،مراجعة أحمد
أميف الجمؿ ،الطبعة العربية األولي ،القاهرة ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية1997 ،ـ.

حيث يتض مف الشكؿ السابؽ رقـ ( )3-4أف األشخاص المعنييف ،يستطيعوف رؤية مواقعهـ

في النظاـ اإلنتاجي ،ويستطيعوف كذلؾ معرفة كيفية العمؿ مف خالل  .كما أف الشكؿ التوضػيحي
السػػابؽ قػػد وسػػع مػػف نظ ػرة اليابػػانييف وأجبػػرهـ عمػػع التوج ػ إلػػع خػػارج مصػػانعهـ لضػػـ المػػورديف

والعمػالء ،وهػـ شػركاء العمػؿ باإلضػافة إلػع العػامميف والبيئػة .وهػو يركػز عمػع العمميػات اإلنتاجيػة
والموارد واألبحاث أيض ا.
ولتوضػػي المػػد الػػذي سػػبؽ ب ػ ديمػػنج عص ػرل ،فقػػد شػػكع (هػػامر وتشػػامبي) مػػف الشػػركات

األمريكيػػة بعػػد ثالثػػة وأربعػػيف عام ػ ا مػػف تقػػديـ ديمػػنج لوصػػف منظومػػة اإلنت ػاج ،حيػػث قػػاال" :إف
األشػػخاص المعنيػػيف بالعمميػػة (النظػػاـ) ينظػػروف إلػػع (الػػداخؿ) نحػػو إداراتهػػـ والػػع (األعمػػع) نحػػو
رؤسائهـ ،ولكف ليس هنػاؾ مػف ينظػر إلػع (لخػارج) نحػو العميػؿ" .وهػؤالء الػذيف يسػتخدموف نظػاـ

إدارة ديمػػنج ال ينظ ػػروف إل ػػع الخػػارج نح ػػو العمي ػػؿ فحسػػب ،ب ػػؿ ي ػػدخموف هػػذا العميػ ػؿ ف ػػي النظ ػػاـ

نفس ػ .هػػذا التوسػػع لألنظمػػة لكػػي يشػػمؿ الم ػػورديف والعمػػالء ،أد إلػػع طػػرؽ جديػػدة لمتفكيػػر ف ػػي
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المنظمات .فعمع سبيؿ المثاؿ :إن لكي يتـ التعرؼ عمػع شػيء مفيػد عػف شػركة (جنػراؿ موتػورز)
البد مف دراسة هذل الشركة كجزء مف االقتصاد العالمي ،ألف العمػالء فػي هػذا االقتصػػاد هػـ جػزء

مف نظاـ الشركة الذي يتسع بشكؿ مطّرد (دوبينز وآخر1997 ،ـ).
وبإعادة النظر إلع الشكؿ السابؽ رقـ ( )3-4منظومة اإلنتاج عند ديمنج ،وكأننا نسقط عميػ
رؤيػػة عمويػػة أو حسػػب مػػا يسػػمع باإلنجميزيػػة  ،Spot Lightسػػوؼ نػػر أف اإلطػػار الخػػارجي
لمشكؿ وما يحتوي مف مكونات ،وما وراء اإلطار الخارجي  -أي البيئة الحاضنة لممؤسسة ،عمػع

الصػػعيد المحمػػي والػػوطني والػػدولي  -يشػػكؿ مجػػاالا صػػالح ا لمبحػػث العممػػي ضػػروري ا بكػػؿ تفاصػػيم

لتحسيف أداء العمؿ ،وزيادة جودة اإلنتاج .ولو رجعنا إلع أبعاد الجودة في الفصؿ الثالث مف هذل

الدراسة ،وكذلؾ نماذج تطبيؽ الجودة بما فيها النموذجيف المذكوريف في هػذا الفصػؿ ،فسػوؼ نجػد
أف هنػػاؾ آفاق ػا واسػػعة ال تكػػاد تنتهػػي فػػي تفاصػػيمها تحػػدد مجػػاالت البحػػث العممػػي وتشػػدل إليهػػا
خصوصا فيما يتعمػؽ بالبحػث العممػي فػي مجػاؿ األمػف ،وفػي رأي الباحػث يمكػف تعريػؼ مجػاالت
البحث العممي األمنػي فػي ظػؿ إدارة الجػودة الشػاممة عمػع أنهػا" :ذلػؾ اإلطػار الػذي يتحػرؾ خاللػ

البحػث العممػي األمنػي محػددا بأسػس ومبػادئ إدارة الجػودة الشػاممة بهػدؼ تحسػيف األداء المسػتمر

فػػي المنظمػػات الشػػرطية وتحقيػػؽ الرضػػا العػػاـ" .واف المجػػاالت الرئيسػػة لمبحػػث العممػػي  -بشػػكؿ
مختصر  -هي خمسة ،حسب اآلتي:
 .1مجال اإلدارة:
إننا إذا ما حاولنا تحميؿ المكونات اإلدارية ،نجد أنها ال تخػرج عػف أهػداؼ مطمػوب تحقيقهػا،

سياسات واستراتيجيات لتحقيؽ هذل األهداؼ ،برامج عمػؿ لتنفيػذ السياسػات ،انتهػاج أسػاليب عمػؿ
تتوافؽ مع الواقع المحػيط بالمنظمػة ،ومعمومػات لخدمػة هػذل المنظومػة ،وأخيػ ار التأكػد مػف أف كافػة

األنشػػطة تسػػير وفق ػ ا لممطمػػوب لتحقيػػؽ األهػػداؼ المرغوبػػة .وتتكػػوف العمميػػة اإلداريػػة – كمػػا هػػو

معروؼ  -مف اآلتي:

أ -التنسيق :وهو لب العممية اإلدارية والبد أف يشمؿ جميع مراحمها وكذلؾ جميع المستويات:
 اإلدارة العميا.

 اإلدارة المتوسطة.
 اإلدارة المباشرة (اإلشرافية).
ب -التخطيط :وهو أداة حيوية لنجاح المشػروع واسػتمرار حياتػ  ،وأف مػف فعاليػات المشػروع وجػود
خطػػط واضػػحة وجيػػدة تحكػػـ سػػير العمػػؿ ب ػ  ،وتوج ػ أغ ارض ػ وتعػػدها لمتغييػػر والتطػػور ،وتوج ػ
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الق ػ اررات اإلداريػػة وترشػػدها بمػػا يكفػػؿ تحقيػػؽ األهػػداؼ بكفػػاءة وفاعميػػة (هاشػػـ1999 ،ـ) ويشػػمؿ
التخطيط الكثير مف النقاط التي يجب التركيز عميها في البحث العممي ومنها:
 تحديد األهداؼ.

 السياسات واالستراتيجيات.
 اتخاذ القرار.
ويعنع بتحديد الهيكؿ أو اإلطار الذي تتشكؿ في الجهود لتحقيؽ الهدؼ ويشمؿ:
ت -التنظيمُ :
 تصميـ الهيكؿ التنظيمي وأثرل عمع العامميف.
 السمطة والمسؤولية وتفويض السمطة.
 مركزية السمطة وال مركزيتها.
 المجاف.

ث -التوجيووووو :ويمػػػارس التوجيػ ػ الفعػ ػػاؿ فػ ػػي ض ػػوء فهػ ػػـ طبيع ػػة السػ ػػموؾ البشػ ػػري

Human

 Behaviorومحاولة توجي هذا السموؾ الوجهة المرغوبة ويشمؿ:
 القيادة.

 االتصاؿ.
 التنظيـ غير الرسمي.

 الروح المعنوية والتحفيز.
 روح الفريؽ في العمؿ.
ج -الرقابووة :وهػػي التحقػػؽ مػػف أف كػػؿ شػػيء يسػػير وفقػا لمخطػػط الموضػػوعة والتعميمػػات الصػػادرة
والمبادئ المقررة .وتهدؼ الرقابة إلع الكشؼ عػف أوجػ ونقػاط الضػعؼ والخطػأ لتصػحيحها ومنػع

تكرار حدوثها ،وتشمؿ:

 المعايير الرقابية.

 تقييـ وتقويـ األداء.
 نظاـ المعمومات.
 .2مجال ثقافة المنظمة:
م ػػف خ ػػالؿ ه ػػذا المج ػػاؿ ،ينبغ ػػي التركي ػػز بص ػػفة خاص ػػة عم ػػع قي ػػاس أبع ػػاد الثقاف ػػة التنظيمي ػػة

لممؤسسة ،في إطار الجودة الشاممة المذكورة بالفصؿ الثالػث مػف هػذل الد ارسػة ،لموقػوؼ – ضػرورة
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– عمع مد مناسػبتها لمتطمبػات تطبيػؽ نظػاـ إدارة الجػودة ،حيػث يسػعع البحػث فػي هػذا المجػاؿ

إلع تحقيؽ األهداؼ اآلتية:

أ -تق ػػديـ توصػػػيؼ متكامػػػؿ لواقػ ػػع الثقافػػػة التنظيميػػػة لممؤسس ػػة م ػػف كافػ ػػة أبعادهػػػا ومختمػػػؼ
عناص ػػرها خاص ػػة تم ػػؾ المتعمق ػػة وذات الص ػػمة بمتطمب ػػات تطبي ػػؽ نظ ػػاـ إدارة الج ػػودة الش ػػاممة

والوقوؼ عمع مد مناسبة هذل الثقافة لتطبيؽ هذا النظاـ ،وما هي النواحي اإليجابية الدافعة

واألخر السمبية المعوقة.

ب -تقييـ فرص تطبيؽ نظػاـ إدارة الجػودة الشػاممة بالمؤسسػة ،مػف خػالؿ بحػث ود ارسػة مػد
توافؽ واقع المؤسسة مع احتياجات ومتطمبات تطبيؽ هذا النظاـ.
ت -جودة الثقافة القانونية والتنظيمية والمعرفية بشكؿ عاـ فػي المؤسسػة ،حيػث تعتبػر الثقافػة
القانونية والمعرفية المتخصصة ،ضمف اإلطار العاـ لثقافة الجودة ،مف حيػث التفاعػؿ امتػدادا
أو انكماشا داخؿ المؤسسة وخارجها ،وما ينتج عنها مف آثار إيجابية أو سمبية.

 .3مجال القوانين واألنظمة:
الق ػػانوف تس ػػن الس ػػمطة التشػ ػريعية لتنظ ػػيـ مص ػػال اجتماعي ػػة (سياس ػػية ،مجتمعي ػػة ،وأخالقي ػػة)

واقتصادية (مالية ،مصرفية ،تجارية ،زراعية ،وصناعية) سائدة ،وهذل المصال متغيرة بالضرورة،
والقانوف يحوي قواعد عامة مجردة ،أما النظاـ فهو :قرار إداري ،وعمؿ تشريعي في الوقت ذات ال

يممؾ واضعول  -وهي السمطة التنفيذية بطبيعػة الحػاؿ  -سػف قاعػدة قانونيػة مخالفػة ،لمػا هػو وارد

فػػي القػػانوف الصػػادر مػػف السػػمطة التش ػريعية ،والقػػانوف والنظػػاـ كالهمػػا جػػزء مػػف التش ػريع ،إذ إف
التشريع أوسع ،وهػو يتضػمف الدسػتور ،المعاهػدات ،األنظمػة ،األحكػاـ القضػائية ،العقػود اإلداريػة،

العرؼ ،والمبادئ العامة لمقانوف (الشيخمي2115 ،ـ).

وبما أف القانوف والنظاـ يعرفاف المنظمة وأجزاءها أوالا ،ثـ ينظماف العالقة بينها وبيف العامميف

بها ،وكػذلؾ العمػالء والمجتمػع ،فػإف هػذا يسػتوجب البحػث فػي النػواحي التاليػة ،حيػث إف المنظمػة

س ػواء كانػػت قطاع ػ ا حكومي ػ ا أـ خاص ػ ا أـ مشػػترك ا ،البػػد وأف تكػػوف ممتزمػػة بشػػكؿ قػػاطع بػػالقوانيف
واألنظمة العامة والخاصة:

أ -مػػد مالءمػػة الق ػوانيف واألنظمػػة لمواقػػع داخػػؿ المنظمػػة وخارجهػػا :حيػػث إف المجتمػػع
يتطور بحاجات ورغبات وأهدافػ  ،ومػف ثػـ فإنػ يتوجػب عمػع القػائميف بشػؤوف التشػريع أف

يكونوا عمع أهبة االستعداد ،ودوف تردد لمتخمي عف أي حكـ تشريعي (دسػتوري ،قػانوني،

نظامي /الئحي) لـ يعد متوائما مع الظروؼ الحالية.
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ب -مػػد مرونػػة الق ػوانيف واألنظمػػة المعب ػرة عػػف مصػػال المنظمػػة والعػػامميف واسػػتم اررية
العمؿ بها :إذ إف النصوص القانونية إما أف تتسـ بالجمود أو المرونة ،فإذا صػيغت عمػع
نحو ما جامد فسوؼ يزداد تخمؼ القػانوف عػف مواكبػة االحتياجػات القادمػة ،ويسػتثنع مػف

ذلػػؾ بعػػض النصػػوص التػػي مػػف الضػػروري أف تكػػوف جامػػدة كتحديػػد سػػف الرشػػد أو مػػدة
التقادـ (الشيخمي2115 ،ـ).
ت -مػػد التػزاـ أفػراد المجتمػػع داخػػؿ وخػػارج المؤسسػػة بػػالقوانيف واألنظمػػة :وهػػذا المجػػاؿ

يتكامؿ مع المجاؿ الفرعي المذكور في الفقرة (ت) مف العامؿ الثاني المذكور سالف ا ،وهو

يكػاد يكػوف مقتصػ ار بشػكؿ كبيػر عمػػع العمػؿ الشػرطي ،حيػػث إف القاعػدة القانونيػة ،قاعػػدة

ممزمة ،وتقترف بجزاء العقوبة التي توقع مف قبؿ السمطة العامة جب ار عمع الفرد الذي يخؿ
بقاعػػدة قانونيػػة ،ومهمػػة الشػػرطة هنػػا إلػػع جانػػب حمايػػة األمػػف الػػداخمي لمػػبالد هػػو إنفػػاذ

القوانيف واألنظمة ،وما يتطمب ذلؾ مف إعداد وتدريب وعتاد.
 .4مجال العمميات وجودة المخرجات:

مػػف خػػالؿ مراجعػػة نمػػوذج نظػػاـ الجػػودة فػػي جػػائزة الشػػيخ خميفػػة لالمتيػػاز ،نجػػد أف العمميػػات

تبنػػع عمػػع أسػػاس رغبػػات الجمهػػور ،وتكػػوف مهمػػة القيػػادة إدارة الم ػوارد البش ػرية والم ػوارد األخػػر

الماديػ ػػة لتحقيػ ػػؽ هػ ػػذل الرغبػ ػػات ،ثػ ػػـ تػ ػػأتي التغذيػ ػػة المرتػ ػػدة لتصػ ػػح أخطػ ػػاء المسػ ػػارات وتطػ ػػور
المخرجات سواء كانت عمع هيئة منتجات أـ خدمات ،أما أبعاد الجودة فقد تـ تحديدها مف خػالؿ

إط ػػار الج ػػودة الش ػػاممة ف ػػي الفص ػػؿ الس ػػابؽ وه ػػي :بع ػػد األداء ،النػ ػواحي الخاص ػػة وه ػػي المميػ ػزات
اإلضػػافية التػػي تتميػػز بهػػا السػػمعة أو الخدمػػة ،المطابقػػة ،الثبػػات والمصػػداقية ،الديمومػػة ،خدمػػة مػػا

بعػػد البيػػع ،والجػػودة بنوعيهػػا الجزئيػػة والكميػػة .ممػػا يضػػفي قيمػػة عمػػع السػػمعة أو الخدمػػة المقدمػػة،
وفي هذا المجاؿ تثار تسػاؤالت
تحدد نقاط ا يتركز حولها البحث العممي مثؿ:
أ -هؿ العمميات مصممة لتقديـ مخرجات مطابقة لممواصفات المطموبة؟
ب -إلع أي مد يتـ تطبيؽ مبدأ تأكيد الجودة عمع المنتجات أو الخدمات المقدمة؟
ت -ما طبيعة عالقة المنظمة مع مورديها؟
ث -ما أثر العمميات والجودة عمع عالقة المنظمة مع عمالئها؟
ج -ما هي ردود أفعاؿ العامميف تجال العمؿ؟
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ح -ما أثر النظاـ اإلنتاجي أو الخدمي عمع المجتمع والبيئة؟
خ -وأخي ار ،ما مد تحقيؽ رضاء العمالء مف خارج ومف داخؿ المنظمة؟
 .5مجال الموارد والشراكات:
في تصػور الباحػث ،إنػ مػف المفػروض أف يكػوف هػذا العنصػر ضػمف مجػاؿ اإلدارة ،المػذكور

آنف ا ،إال أن ونظ ار ألهميت – أسوة بالعناصر األخر – فمف المناسب أف تفرد ل مكانػة مسػتقمة،

ضمف مجاالت البحث العممي ،خصوصا واف جائزة الشيخ خميفة لالمتيػاز ،التػي تػـ التطػرؽ إليهػا

في هذا الفصؿ ،قد أبرزت ل مكانا خاصا ب  .ويبحث هذا المجاؿ في اآلتي:
أ -التمويؿ وعالقت بتحقيؽ أهداؼ المنظمة.
ب -خفض التكاليؼ.

ت -إدارة المباني والمعدات والمواد.
ث – إدارة المعمومات والمعرفة.

ج -إدارة العالقػ ػػة مػ ػػع الشػ ػػركاء ذوي المصػ ػػال المشػ ػػتركة لتحقيػ ػػؽ أهػ ػػداؼ مشػ ػػتركة مػ ػػع

المنظمة.
ويمكف التعبير عف مجاالت البحث العممي وتفصيػالتها باستخداـ نموذج تحميػػؿ السبب واألثر

 Cause and Effect Analysisأو كما يطمػؽ عمي في بعػض األحيػاف Ishikawa

 Diagramنسبة إلع مبتكرل* .ويأخذ هذا النموذج شكؿ عظمة السمكة  Fish boneحسب

اآلتي:

ا

ا
*

انتًىَم

انًالءيت

ا
ا
تحسٍُ األداء
ا

انقىاٍَُ واألَظًت

اإلدارة

اانتخطُط

انًىارد وانشزاكبث

انًزوَت

انتُظُى

انتكبنُف

انتصًُى

انتىصُف

انتقُُى

ورد ذكره يف الفصن الثالث ،وىو من الرواد األوائن إلدارة اجلودة الشاملة.
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تؤكُذ انزىدة

ا
ا

انعًهُبث ورىدة انًخزربث

حقبفت انًُظًت

ا
الشكل رقم ( )4-4نموذج السبب واألثر في تحديد مجاالت البحث العممي

المصدر :المعمومات جاءت مف الباحث نفس أما الشكؿ فقد تـ تحديد مصدرل.

يتضػ مػف الشػكؿ السػابؽ رقػـ ( )4-4أنػ مػف النػادر أف يكػوف السػبب الحقيقػي المتسػبب فػػي

ظهور أي مشكمة واضح ا ومعمن ا عف نفس  ،إال أن بالبحث العممي لمجاالت عديػدة فػي المنظمػة،
يمكػف حصػػر معظػـ األسػػباب وراء حػدوث تمػػؾ المشػػكمة ،وال تقتصػر فائػػدة تحديػد مجػػاالت البحػػث

العممػػي فػػي ظػػؿ إدارة الجػػودة الشػػاممة عمػػع حػػؿ المشػػاكؿ فحسػػب ،بػػؿ تتعػػدال إلػػع التطػػوير الػػدائـ
وتحسيف األداء.

ولتوضي هذل النقطة يورد الباحث ما قاـ ب الدكتور (مايروف تريبوس) في بحث عػف الجػودة

في التعميـ ،بعزؿ عناصر إدارة الجودة وتعريفها كاآلتي :الفمسفة ،الرؤية ،االستراتيجية ،المهػارات،

الموارد ،المكاف ت والتنظيـ .وقد قاـ بدراسة ما يمكف حدوث في حالة إذا ما فقد أحد هذل العناصر
مف النظاـ ،ثـ وضع شكالا مبسط ا لشرح الخسػارة .الشػكؿ رقػـ ( )5-4التػالي .وكػاف الخػط الوحيػد

الذي ال يوجد عميػ اعتػراض هػو األخيػر ،حيػث تتواجػد فيػ كافػة العناصػر ،ومػف هنػا تػـ تصػنيف
بأن خط النجاح (دوبينز وآخر1997 ،ـ).
بدون أتباع

تُظُى

يكبفآث

يىارد

يهبراث

استزاتُزُت

ارتباك

تُظُى

يكبفآث

يىارد

يهبراث

استزاتُزُت

بدايات زائفة

تُظُى

يكبفآث

يىارد

يهبراث

قمق

تُظُى

يكبفآث

يىارد

إحباط

تُظُى

يكبفآث

مرارة

تُظُى

ال تنسيق

يكبفآث

رإَت
فهسفت
رإَت

فهسفت

استزاتُزُت

رإَت

فهسفت

يهبراث

استزاتُزُت

رإَت

فهسفت

يىارد

يهبراث

استزاتُزُت

رإَت

فهسفت

يىارد

يهبراث

استزاتُزُت

رإَت

فهسفت
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نجاح

تُظُى

يكبفآث

يهبراث

يىارد

استزاتُزُت

رإَت

إذا فقدت حمقة ،فشمت السمسمة كمها
الشكل رقم ( )5-4سمسمة النجاح

المصػدر :لويػػد دوبينػػز وآخػػر ،إدارة الجػودة :التقػػدـ والحكمػة وفمسػػفة ديمػػنج ،ترجمػػة حسػيف عبػػد الواحػػد ،مراجعػػة أحمػػد
أميف الجمؿ ،الطبعة العربية األولع ،القاهرة ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية1997 ،ـ.

وهكذا نر أف مداخؿ تطبيؽ الجودة الشاممة ،قد ركزت عمع تػوفير عناصػر قياسػية ،تسػتطيع

مػػف خاللهػػا المنظمػػات ،قيػػاس مسػػتو األداء فيهػػا .وهػػذل المقػػاييس الموحػػدة – حسػػب حاجػػة كػػؿ
منظمػة – تسػػم بالمقارنػػة وتحديػػد أفضػػؿ الممارسػػات ،بػػيف أداء المؤسسػػة قبػػؿ وبعػػد تطبيػػؽ نظػػاـ
الجودة ،وكذلؾ المقارنة بيف أداء المؤسسة خالؿ مراحؿ زمنية أثناء التطبيؽ ،وذلؾ بهدؼ تطوير

األداء واسػػتيعاب المشػػاكؿ ومحاولػػة تقميصػػها إلػػع األمػػاـ .كمػػا تحػػدث هػػذل المقارنػػة بػػيف منظمػػة
وأخػر فػي نفػس المجػاؿ ،مػف أجػؿ الوقػوؼ عمػع أسػباب التقػدـ واالزدهػار واألخػذ بهػذل األسػػباب،

بؿ وبيف مجتمع وآخر .والسؤاؿ يكمف هنا في  :ماذا يحدث لػو لػـ توجػد مثػؿ هػذل النمػاذج المعػدة
لتطبيػػؽ الجػػودة؟ واإلجابػػة هػػي :أن ػ فػػي غيػػاب التوثيػػؽ سػػوؼ يحػػدث إربػػاؾ وتخػػبط فػػي التجػػارب

واضاعة الوقت لموصوؿ إلع أفضؿ النماذج لتطبيقها مف أجؿ تحسيف الجودة ،كما حدث ويحػدث
عادة في المراحؿ األولع ألي فكرة تستجد.
وهػػذا مػػا يحػػدث عنػػدما تظػػؿ السػػاحة البحثيػػة خاليػػة مػػف وجػػود إطػػار مػػنظـ ومحػػدد لمجػػاالت

البحث العممي في إطار الجودة الشػاممة ،حتػع فػي ظػؿ وجػود التخطػيط البحثػي ،حيػث يخمػؽ هػذا
اإلطار توجه ا دوف الدخوؿ في التجربة والخطأ واضاعة الوقت وهدر الماؿ.
 -5-4خ صة:
في هذا الفصؿ حاوؿ الباحث جاهدا الربط بيف مداخؿ الجودة الشاممة والتي قُسمت إلع ثالث
مجموعات .وعرض نموذج ا لكػؿ مػف الجػائزة األوروبيػة لمجػودة ،والنمػوذج التطػويري لجػائزة الشػيخ

خميف ػػة لالمتي ػػاز .وت ػػـ التركي ػػز عم ػػع ج ػػائزة الش ػػيخ خميف ػػة لالمتي ػػاز م ػػف حي ػػث فئاتهػ ػا وقطاعاتهػ ػا
ومعاييرهػػا التسػػعة .إذ تبػػيف أف هنػػاؾ العديػػد مػػف القواسػػـ المشػػتركة المتداولػػة والمعروفػػة فػػي مجػػاؿ

إدارة الجػػودة الشػػاممة ،حيػػث أصػػب بإمكػػاف المنظمػػات أف تضػػع نماذجهػػا الخاصػػة بهػػا فػػي مجػػاؿ
تطبيػػؽ إدارة الجػػودة الشػػاممة ،واف كػػاف مضػػمونها يختمػػؼ حتمػ ا مػػف منظمػػة ألخػػر وفػػؽ طبيعتهػػا

ونشػػاطها ووف ػؽ المتغي ػرات البيئيػػة المحيطػػة بهػػا .وأفػػاد الباحػػث أن ػ إذا كانػػت أي منظمػػة تسػػعع

لمتحسف المستمر ،فإف عميها أف توظؼ البحث العممي كسبيؿ أمثؿ لحؿ كافة مشػكالت التطبيػؽ،
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فهسفت

حيث لفت النظر إلع أف هناؾ آفاق ا واسعة ال تكاد تنتهي كمجاالت البحػث العممػي خصوصػ ا فػي

مجاؿ األمف .وحصر العوامؿ الرئيسة لمجاؿ البحث العممي في خمسة عوامؿ ،هي اإلدارة ،ثقافػة

المنظمة ،القػوانيف واألنظمػة ،العمميػات وجػودة المخرجػات وأخيػ ار المػوارد والتجهيػزات .والتػي أمكػف
صياغتها في نموذج السبب واألثر أو المعػروؼ بعظمػة السػمكة .حيػث ثبػت أف هنػاؾ العديػد مػف

العوامؿ األساسية التي يجب توافرهػا جميعػ ا فػي المنظمػة لكػي تكػوف منظمػة ناجحػة .تمػؾ العوامػؿ

التػػي تمثمػػت فػػي التنظػػيـ ،المكاف ػ ت ،الم ػوارد ،المهػػارات ،االسػػتراتيجية ،الرؤيػػة والفمسػػفة ،وجميعهػػا
تحتاج لمبحث العممي لكي يحدد المناسب منها لكؿ منظمة.
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الفصل الخامس
الواقع وآفاق المستقبل
أوالً :الواقع

من خ ل ما جواء بيوذه الدراسوة واسوتناداً إلوى خبورة الباحوث يمكون تحديود م موح الواقوع حسوب

اآلتي:

 .1هنػػاؾ ضػػرورة لمعمػػؿ عمػػع مواجهػػة اآلثػػار السػػمبية لمتغيػػر الحتمػػي عمػػع كافػػة المسػػتويات
وفي كؿ األوقات ،والقياـ بالدراسات التنبؤية لتوقع آثار هذا التغير.

 .2لموصوؿ إلع أهداؼ التميز يتطمب األمر التزاما أساسػي ا مػف المػديريف بدايػة بقبػوؿ التغيػر
وتكريس الجهود لتنمية وتطوير مهارات وقدرات تتماشع ومتطمبات هذا العصر.

ُ .3يعػػد البحػػث العممػػي – فػػي هػػذا العصػػر الػػذي يوصػػؼ بأنػ عصػػر المعمومػػات – األسػػاس
ال ػرئيس الػػذي يعضػػد قػػدرات اإلدارة بشػػتع أنواعهػػا ومسػػتوياتها ،ويػػدعـ ق ارراتهػػا فػػي ظػػؿ
الظروؼ والمتغيرات الكثيرة التي تموج بها بيئات العمؿ.

 .4إف البحث العممي أحد أهػـ الركػائز األساسػية لتحقيػؽ النمػو وتقػدـ األمػـ .وقػد شػهد العػالـ

خػػالؿ العق ػػد األخيػػر تط ػػو ار عممي ػا وتكنولوجيػ ػا سػ ػريعا وضػػخما ف ػػي مختمػػؼ حق ػػوؿ العم ػػـ
والمعرفة.

 .5إف توظيؼ البحث العممي في المجاؿ األمنػي يزيػد مػف كفػاءة األجهػزة األمنيػة فػي تحقيػؽ
دورهػػا الشػػرطي فػػي المجػػاؿ اإلداري والقضػػائي واالجتمػػاعي ،وبػػذلؾ يكػػوف البحػػث العممػػي
هو السبيؿ األساس لتحقيؽ األمف بشكؿ عاـ.
 .6خمصػػت الد ارسػػة إلػػع أف تعريػػؼ البحػػث العممػػي هػػو :نشػػاط إنسػػاني فكػػري مػػنظـ يسػػتخدـ
أح ػػد المن ػػاهج البحثي ػػة المعروف ػػة لمتحق ػػؽ م ػػف المعرف ػػة أو الحص ػػوؿ عم ػػع معرف ػػة جدي ػػدة،

ويهػدؼ إلػػع تحقيػػؽ الفهػػـ المبنػػي عمػػع الوصػػؼ والتفسػػير والتنبػػؤ واقتػراح الحمػػوؿ الممكنػػة

لممشكالت.

 .7يعتب ػػر ع ػػدـ وج ػػود اس ػػتراتيجيات أو سياس ػػات لمعظ ػػـ ال ػػدوؿ العربي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ البح ػػث
العممػػي ،وضػػعؼ المخصصػػات المرصػػودة فػػي موازنػػات بعػػض الػػدوؿ العربيػػة مػػف أهػػـ

معوقات البحث العممي في الوطف العربي.
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 .8لػػـ تعػػد إدارة الجػػودة الشػػاممة خيػػا ار إداري ػ ا متطػػو ار بػػؿ أصػػبحت أسػػموب حيػػاة لممؤسسػػات
والمنظمات في الوقت الراهف.

 .9تواج أجهزة الشرطة في الوقت الػراهف فػي العديػد مػف دوؿ العػالـ تحػديات هائمػة فرضػتها
الكثيػػر مػػف المتغيػرات ،وهػػو األمػػر الػػذي يسػػتوجب تعظػػيـ القػػدرات الشػػرطية لمواجهػػة هػػذل
التحديات ،وهذا ما يتطمب تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في المنظمات الشرطية.

 .11يتض مف الواقع العممي إن بإمكاف المنظمات أف تضع نماذجها الخاصة بهػا فػي مجػاؿ
تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة.

 .11رك ػػزت م ػػداخؿ تطبي ػػؽ إدارة الج ػػودة الش ػػاممة عم ػػع ت ػػوفير عناص ػػر قياس ػػية ،تس ػػتطيع م ػػف
خاللها المنظمات قياس مستو األداء فيها.

 .12تشػػير نتػػائج الد ارسػػة إلػػع أف مػػداخؿ تطبيػػؽ إدارة الجػػودة الشػػاممة ،قػػد مهػػدت عناصػػرها
لمسارات يسمكها البحث العممي ،مف أجؿ تطوير هذل المداخؿ.

 .13فػػي حالػػة غيػػاب وجػػود نمػػوذج موحػػد يعنػػع بالبحػػث العممػػي فػػي ظػػؿ إدارة الجػػودة الشػػاممة
فمف المؤكد دخوؿ المنظمات في متاهة التجربة والخطأ واضاعة الوقت وهدر الماؿ.

 .14أصب مف الضروري اختيػار المحػددات المناسػبة لمتركيػز عمػع عمميػة البحػث العممػي فػي
إطار الجودة الشاممة.

 .15يتحقػؽ هػدؼ تحسػيف جػػودة األداء وبالتػالي تحقيػؽ رضػا الجمهػػور والمؤسسػة عػف أدائهػػا،
عندما يكوف الهدؼ مف البحث العممي واضحا وجميا ومجاالت واضحة.

ثانياً :آفاق المستقبل
فووي ضوووء مووا جوواء فووي ىووذه الدراسووة وموون خ و ل خبوورة الباحووث فووي المجووال األمنووي يمكوون

استشراف آفاقاً مستقبمية حسب اآلتي:

 .1التوسػػع فػػي اسػػتخداـ البحػػث العممػػي األمنػػي كسػػبيؿ لتطػػوير أداء المنظمػػة الشػػرطية
ووضع السيناريوهات الالزمة لمكافحة المخاطر المفاجئة وقت األزمات والكوارث.
 .2العمؿ عمع ترسيخ قاعدة قوية لمبيانات والمعمومػات تعكػس الواقػع وتوظػؼ فػي خدمػة
الباحثيف والبحوث العممية الميدانية.

 .3هناؾ ضرورة لتنمية المهارات اإلبداعيػة فػي مجػاؿ العمػؿ الشػرطي مػف خػالؿ التعمػيـ
والتدريب ،وذلؾ بما يتناسب وواقع التحديات التي تواجهها أجهزة الشرطة.
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 .4يجػب االسػػتفادة مػػف التجػػارب الخارجيػػة الناجحػة فػػي المجػػاؿ األمنػػي ،واعػػادة صػػياغة
هذل التجارب لتتناسب مع الواقع المحمي.

 .5ير الباحث أهمية رصد جائزة خاصػة لمػف يقػوـ مػف منتسػبي الشػرطة بد ارسػة عمميػة
واقعية تساهـ في وضع حموؿ عممية لممشكالت األمنية بالمجتمع.

 .6لمػدعـ المسػػتمر مػػف قبػؿ اإلدارة فػػي المسػػتويات العميػػا أهميػة لضػػماف التطبيػػؽ النػػاج
لنتائج البحث العممي في ظؿ إدارة الجودة الشاممة.

 .7العمػ ػػؿ عمػ ػػع أف تتوافػ ػػؽ ثقافػ ػػة المنظمػ ػػة الشػ ػػرطية وعمػ ػػع كػ ػػؿ المسػ ػػتويات اإلداريػ ػػة
والتنظيمية مع فمسفة إدارة الجودة الشاممة.

 .8التوسع في تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشػاممة فػي المنظمػات وخصوصػ ا فػي المجػاؿ
الشرطي بهدؼ تعظيـ القدرات الشرطية في تحقيؽ األمف.

 .9ضػػرورة انتهػػاج أسػػموب البحػػث العممػػي فػػي ظػػؿ إدارة الجػػودة الشػػاممة بهػػدؼ تطػػوير
وتحسيف األداء الشرطي.

 .11يػػر الباحػػث ضػػرورة توظي ػؼ الػػنهج المقتػػرح فػػي تحديػػد مجػػاالت البحػػث العممػػي فػػي
إطار إدارة الجودة الشاممة.

 .11كما البد مف وضع آلية لحفظ وأرشفة البحوث العممية وذلؾ بهدؼ االستفادة منها في
النواحي التطبيقية.
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