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 :أوالً : المقدمة 

وهي  لما كانت الجامعات هي البوتقة التي تُعد المفكرين وصناع المعرفة

ً عليها أن تُعد كوادر بشرية تتميز بال قدرة نبع المكتشفين أصبح لزاما

والقدرة على على التفكير واإلبداع والعمل بروح الفريق والمرونة 
التعامل مع المعلومات وحسن توظيفها واستثمارها، بحيث تكون هذه 

لذي االكوادر قادرة على مواجهة المستجدات العالمية والتحديات، األمر 

 يجعلها أكثر قدرة على تحقيق الجودة التي أصبحت مقياس نجاح وتفوق
 كافة المنظمات على المستوى العالمي.

هقو  الجقودة فقي الماسسقات الجامعيقة يعقز  مقن وبالتالي فإن تطبيقق مف

سققعيها ودورهققا ل ققمان تطبيققق  للوصققو  ظلققى م ققا  نظيراتهققا مققن 
الجامعققات العالميققة األ ققرى، وينمققى قققدراتها علققى تجويققد م رجاتهققا 

وتطويرها من حيث الكم والنوع ووفق المعقايير المعتمقدة، كمقا يزودهقا 

األكاديمية وتكتسب م داقية بالدليل اإلرشادي للرفع من جودة عملياتها 
لشقهاداتها ودرجاتهققا العلميقة التققي تمنحهقا ممققا يجعلهقا أكثققر ققدرة علققى 

(، وتبدو الحاجة ُملحة ظلى 2013الناصر،مواجهة المنافسة مع نظيراتها)

                                                             
 

ضبط جودة التعليم في الجامعات وااللتزا  بمعقايير الجقودة فيهقا متمثلقة 

 بإنشاء مراكز ووحدات ل مان في مد الت  وم رجات ، ولن يتم هذا ظال
الجققودة بهققا والتققي يقققع علققى عاتقهققا تحقيققق أهققدافها وتطققوير العمليققة 

 (.2012عطا هللا، التعليمية)

ولقد بدأت جامعات عديدة في السنوات األ يرة تتسابق نحو تحقيق ضمان 

الجقققودة والوصقققو  نحقققو االعتماديقققة العالميقققة مقققن  قققال  ظنشقققاء مراكقققز 

دة بها، والتقي تُعنقى بنشقر فقافقة الجقودة واعتمادهقا ووحدات ل مان الجو

األكققاديمي والقيققا  بعمليققات المراجعققة الدا ليققة ووضققع  طققط للتحسققين 
(، فلققققد تبنقققت الجامعقققات 2012عطاااا هللا، وتطقققوير العمليقققة التعليميقققة)

جامعققة أورينققون فكققرة ظنشققاء وحققدات ل ققمان الجققودة،  ففققي األمريكيققة 

(University of Oregonتققم ،)  ظنشققاء وحققدات ل ققمان الجققودة فققي
الجامعة وكلياتها التابعة لها، و يقو  مدير وحدة الجودة في الجامعة بالعمل 

المتواصل على وضع وتنفيذ جميع أنشطة الجودة في الجامعة، من تحديقد 

لكافة الموارد الال مة لتنفيذ متطلبات ضمان الجودة وتوفيرها والتأكد من 
ارات تت ذ بشكل صحيح لتلبية احتياجات الجودة أن كافة اإلجراءات والقر

فققي جميققع عملياتها،والعمققل علققى تحديققد االحتياجققات التدريبيققة للعققاملين 

بالجامعة مع تطوير في أسقاليبها، كمقا أنق  يعتبقر حلققة وصقل بقين اإلدارة 
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 تدريب مديري مكاتب الجودة بالجامعات الليبية باستخدام الحقائب التدريبية

كريمة المبروك علي الرقيعي
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aليبيا. –درنة-جامعة عمر الم تار - قسم الت طيط واإلدارة التربوية 
b ليبيا - بننا ي–أكاديمية الدراسات العليا -قسم الت طيط واإلدارة التعليمية. 

  الُملخص
 

ست دا  هدفت الدراسة الحالية ظلى التعر  على كيفية تدريب مديري مكاتب الجودة في الجامعات الليبيةبا
 إلجابة عنالحقائب التدريبية، متبعةً في ذلك المنهج الوصفي، وذلك من  ال  السير في عدة  طوات منهجية ل

ظري ، ومن تم االنتقا  إلطار نعرض إلطار عا  حو  مشكلة الدراسة وأهدافها أولهاتساؤالت الدارسة، 

العناصر  معتمدة في  على األدبيات السابقة، بداية بالتعريف بماهية التدريب وأهداف  وأسس ، ومن تم أهم

 والتعر  على المكونة للعملية التدريبية، والتعريف بمديري مكاتب الجودة بالجامعات ومسئولياتهم وواجباتهم،
الً يبية، وصوية االستفادة منها في تدريب مديري وحدات الجودة بالجامعات اللتقنيات الحقائب التدريبية وكيف

تدريبية، ظلى الت ور المقترح لكيفية تدريب مديري وحدات الجودة بالجامعات الليبية باست دا  الحقائب ال

 وتوصلت الدراسة لعدة نتائج منها:
ة،والعمل ب على مستوى الجامعات الليبيأن االهتما  بالوحدات، والمكاتب، والمراكز ال اصة بالتدري .1

ينهم على  ت ميم حقائب تدريبية في كثير من مجاالت العمل لجميع العاملين في الجامعة، ومن ب

، مديري مكاتب الجودة، يسهل من عملية تحقيق التدريب بالحقائب التدريبية على أرض الواقع

 ويرفع من مستوى أدائهم.
على تنفيذ  والمراكز للتدريب بالعناصر البشرية ذات الكفاءة والقادرةأن دعم هذه الوحدات والمكاتب  .2

يق مثل هذه البرامج التدريبية من مدربين ومشرفين وظداريون وفنيون وتأهيلهم وتدريبهم كفر

 متكامل يحقق نجاح البرنامج التدريبي باست دا  الحقائب التدريبية.
قائب عية بهذا االتجاه التدريبي المعاصر)بالحأن عقد اجتماعات وماتمرات دورية للتعريف والتو .3

ذاتي بين التدريبية(، وبح ور عدد من ال براء بهذا المجا  التدريبي يادي لنشر فقافة التدريب ال

 مديري مكاتب الجودة.

ودة أن ظعداد وتوفير حقائب تدريبية متطورة ومواكبة لكل جديد في مجا  عمل مديري مكاتب الج  .4

 الستيعاب أعداد كبيرة منهم وضمان تدريبهم بدون التقيد بقيود الزمانوبشكل مستمر يادي 

 والمكان.

محلي أن استقطاب كفاءات مت   ة في التدريب باست دا  الحقائب التدريبية سواء على المستوى ال .5
ت يوفر أو اإلقليمي أو العالمي من  ال  منح مكافآت مالية وت  يص كافة االمتيا ات واإلمكانيا

 من األنفاق عليها.الكثير 

 2020-06-28تاريخ االستقبال:

 2020-12-31تاريخ االستقبال:

 2021-01-31تاريخ القبول:

 2021-10-10تاريخ النشر:

 الكلمات المفتاحية 
، مديري  Traimingالتدريب  
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 University Ofالمركزية للجودة بالجامعة وبقيقة الكليقات التابعقة لهقا)

http://UOREGON.eduOregon , .) 

ا كما اتجهت الجامعات السقويدية ظلقى تبنقي فكقرة ظنشقاء وحقدات فقي جامعاتهق
سقيها، وكلياتها ل مان الجودة وتحقيق أهدافها وتمكينها من التفقوق علقى مناف

وتقققع هققذه الوحققدات ل ققمان الجققودة تحققت ظشققرا  ومتابعققة اإلدارة العليققا 

ي وتقو  الوحدة بجمع ونشر المعلومات حقو  الجقودة، والمشقاركة فقللجامعة 

لوحقدة تنفيذ أو صياغة المبادئ اإلرشادية للجودة في الجامعقة، وكقذلك تققو  ا
بتوققققع كافقققة ال قققعاب التقققي يمكقققن أن تواجققق  الجامعقققة مسقققتقباًل فقققي مجقققا  

 (.Najafabadi , 2008الجودة)

 ن ظدارة وتوجيق  ودعقم عمليقةومدير وحدة الجقودة هقو المسقئو  بالجامعقة عق

ه الجودة والمسئو  عن ات اذ الققرارات وظعطقاء السقلطات الال مقة لقدعم هقذ

دة (،وبالتالي يجب أن يمتلقك مهقارات قياديقة متجقد1995الشبراوي، العملية)
وققققدرة فائققققة علقققى ظجقققادة التعامقققل مقققع التكنولوجيقققا المعاصقققرة فقققي مجقققا  

 التواصقل عبقر العقالم، وأن يمتلققكالمعلومقات واالت قاالت لكقي يسقهل عليقق  
 مهارات لممارسة واجبات  ومسئوليات  المكلف بها في الجامعة.

 وتتركققز الجهققود فققي الوقققت الققراهن علققى تققدريب وتهيئققة القيققادات الجامعيققة

)مقنهم مقديري وحقدات الجقودة(، ألن ذلققك أصقبح جقزًءا ال يتجقزأ مقن عمليققة 

عمققل اد أجهقزة ظداريقة صقالحة للالتطقوير والتنميقة التقي يققع علقى عاتقهقا ظيجق
لتققدريب تحققت قيققادة تتمتققع بالكفققاءة والقققدرة علققى اإلنتاجيققة العاليققة، وفلسققفة ا

ستوى تعتمد على الكفاءات البشرية المطلوبة لممارسة أعما  معينة، تتطلب م

لمنظم اعا  من الكفاءة والقدرة والتي ال يمكن توفرها ظال عن طريق التدريب 
ات ظعقققدادًا جيقققدًا باالسقققتفادة مقققن  بقققرات القققدو  والجامعقققوالبقققرامج الُمعقققدة 

 .(2009)العاجز، والمنظمات المتقدمة

ادة من هنا أصبح ينظر للتدريب "بنظرة أكثر شمولية باعتباره يهد  ظلى  ي
ن المعلومات وتطوير المهارات والقدرات ويهتم بنقل الفرد من مستوى معي

بالكفاءة فقط وظنما بمستوى ظلى مستوى أف ل ليس فقط فيما يتعلق 

(، لذا بدأت الكثير من المنظمات تهتم 16، 2010الطعاني، الفاعلية")
ً في الموارد البشرية، وي كون ل  بالتدريب، ألن ما ينفق علي  يمثل استثمارا

ن أ(، كما 2009ماهر، عائد يظهر في شكل  يادة اإلنتاجية الكلية للمنظمة)

لفرد لمنظمة فحسب بل تشمل األفراد كذلك، فافوائد التدريب ال تقت ر على ا
الذي تتاح ل  فرصة االلتحاق بدورات تدريبية يفترض أن يتحسن مستوى 

ترقي أدائ  وقدرت  على تحمل مسئوليات  وأدواره الجديدة ويتيح ل  فرصة ال
 (.1997نصر هللا، لوظائف عليا)

موارد ا  تنمية الوالتدريب يعتبر من أكثر االستراتيجيات المعتر  بها في مج

 البشرية ومد ل رئيسي لتطوير وتنميقة الققوى البشقرية وهقو عمليقة مق قودة

إلكسققاب القققادة )مققنهم مققديري وحققدات الجققودة فققي الجامعققات(، بالمعلومققات 
طقور والمهارات والقدرات وما يرتبط بهقا مقن كفايقات أدائيقة لتمكقنهم مقن الت

ري لهم وفقًقا لسسقلوب الع قالمستمر في أداء واجبات وظائفهم وظنجا  أعمقا

 ويتم ذلك من  ال  التعر  على حجقم الفجقوة بقين المسقتوى القذي ينبنقي أن
مين يكون علي  المدير وبين مستواه الفعلي، ويركز التدريب على عن رين ها

 : (Collins, 1996هما)

.  النظقققر ظلقققى المقققدراء كأشققق ا  لهقققم ميقققولهم و لفيقققتهم وظقققروفهم 1
 وش  يتهم وغيرها . 

ي . النظر ظلى الع و منهم على أن  مهني قائم بأعما  معينة ويرغب فق2
 اكتساب مهارات واتجاهات وعادات تساعده على فهم طبيعة هذه األعما 

 والقيا  بها بكفاءة.

علقى  و يُعد التدريب للمديرين بمثابة منظومة متكاملة وتشقمل هقذه المنظومقة
 (:2002، مجموعة من المكونات والتي تتمثل في)الطعاني

: وتشمل كل من فلسفة وأهدا  النظا  التدريبي للمديرين، المدخالت -1
مققدربين ومتققدربين،والفنيين والمسققئولين عققن مققوارد البشققرية مققن ال

التققدريب، كققذلك المققوارد الماديققة مققن بيئققة التققدريب والمتمثلققة فققي 

التجهيزات، المعدات التدريبية، والتسهيالت المادية واإلدارية لعملية 

 دريب.الت
المدة والمتمثلة في الت طيط للتدريب من حيث تحديد المكان و العمليات -2

بيققة الزمنيققة المناسققبة للتققدريب، وا تيققار الوسققائل واألسققاليب التدري

مل المالئمة، وتحديد محتواه وموضوعات  والتنسيق بينها، وكذلك تش
مرحلة التنفيذ والتقي تكقون مقن  قال  تحديقد متطلبقات ومسقتلزمات 

ضققع ناسققبة الماديققة والبشققرية والفنيققة، وكققذلك ووأسقاليب التنفيققذ الم

مجموعة من اإلجراءات والمقترحات للتنلب علقى المشقكالت التقي 
تواجققق  عمليقققة التنفيقققذ، باإلضقققافة لمرحلقققة التققققويم وضقققبط النظقققا  

 التدريبي للتحققق مقن مقدى فعاليقة هقذا النظقا  و قدرتق  علقى تحقيقق

تابعققة والتقققويم األهققدا  التققي وضققع ألجلهققا مققن  ققال  أسققاليب الم
 المناسبة والمستمرة. 

: و تتمثققل فققي تحسققين مهققارات المققديرين دا ققل المنظمققة، المخرجااات -3
 و يادة قدرتهم على اإلنتاج، وتحسين بيئة العمل.

مية في "ولقد كان من نتائج التطورات التي أحدفتها الثورة المعرفية والعل

فس السلوكي بوج  الن ف الثاني من القرن العشرين في مجا  علم الن
 عا ، وفي مجا  نظريات التعليم والتعلم، انعكاسات على استراتيجيات

ية وطرق وأساليب التدريب اإلداري، فقد أفر ت الثورة المعرفية والعلم

ة ر فعاليالعديد من المفاهيم والمبادئ التي يمكن توظيفها لجعل التدريب أكث

تعليم لى فكرة الفردية في الوأكبر مردوداً، بحيث اشتملت هذه التطورات ع
ان كوالتدريب من  ال  تشكيلة جديدة من الوسائل التدريبية والتعليمية 

)العزاوي، "Training Packages)أبر ها هو )الحقائب التدريبية 

2009 ،165). 

ات وتعتبر الحقائب التدريبية من أكثر التقنيات التي توظف في الماسس

كز نها ترتمن كفاءة وفاعلية، باإلضافة ظلى أالتدريبية نظراً لما تتمتع ب  
لم على عدد من المبادئ الحديثة التي برهنت الدراسات المتعلقة بالتع

ن اإلنساني والبحوث المت لة بتشكيل السلوك البشري على أهميتها، وم

يقو   المبادئ التي توظفها الحقيبة التدريبية مبدأ التدريب الذاتي حيث

بنفس  وفق منهجية علمية منظمة تم ت ميم المتدرب بتدريب نفس  
لتي الحقيبة التدريبية وفق سرعت  ال اصة وي تار ال برات والنشاطات ا

وب تتناسب مع قدرات  واحتياجات  التدريبية وبما يتفق مع طريقة وأسل
 (.2011)السكارنة، التعلم لدى ذلك المتدرب

ورة تدريب وبناًء على ما سبق نجد أن هناك اهتماًما كبيًرا ب ر

 القيادات الجامعية وعلى رأس هذه القيادات مديري مكاتب الجودة في
داء الجامعات، فامتالكهم للكفايات والمهارات القيادية يساعدهم على أ

وظائفهم بشكل مبدع ومميز، وكذلك السعي لتطوير أدائهم من  ال  

 البرامج التدريبية وم تلف أساليب التطوير المهني، و اتباع كافة

االتجاهات التدريبية المعاصرة والتي بر ت مع التنيرات العالمية 
المعاصرة والمتسارع  وعلى رأسها التدريب باست دا  الحقائب 

 التدريبية.

 :ثانياً: مشكلة الدراسة

هناك جهود ولو أنها بسيطة مبذولة من قبل و ارة التعليم وكذلك مركز 

والتدريبية، وكذلك  ضمان الجودة واالعتماد للماسسات التعليمية
الجامعات في مجا  التدريب للعناصر البشرية في الجامعات والتعليم 

العالي عامة، ظال أن هناك ق ور واضح في البرامج التدريبية لمديري 

دربي: )مكاتب الجودة في التعليم الجامعي، وهذا ما أشارت ظلي  دراسة

( ظلى العديد من المشكالت والمعوقات التي تواج  التدريب في 2013
ماسسات التعليم العالي الليبية وأهمها،ضعف وضوح الهد  من 

التدريب ونقص الفهم إلدارة جودة التعليم في التعليم العالي، نقص 

http://uoregon.edu/
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اإلمكانيات التي يتطلب  التدريب من ميزانية ووسائل وأدوات ومعامل 
لتي تتطلب  العملية التدريبية، نقص الكوادر البشرية واألماكن المالئمة ا

الماهلة القادرة على التدريب بدرجة عالية من المهارة والتدريب، 

المجاملة وعد  العدالة في ا تيار المتدربين والمدربين، ففي بعض 

البرامج تلعب العالقات الش  ية والوساطة دورها في اال تيار، عد  
بأهمية التدريب وجدواه في ماسسات التعليم العالي، اقتناع اإلدارة العليا 

عد  الحر  على االستفادة من أفكار ومقترحات المتدربين الجديدة عند 

عودتهم للعمل، شعور بعض العاملين بأنهم أصحاب  برة ومهارة وال 
 يحتاجون ألي تدريب.

يبية لوفي ظحدى الدراسات التي أجريت لتطوير التعليم الجامعي بالجامعات ال

 باست دا  معايير الجودة الشاملة توصلت الدراسة لعدة نتائج منها،ضعف
 لى كافةعالكوادر المدربة والماهلة في مجا  ظدارة الجودة في التعليم العالي 

مستويات ، فهي غير قادرة على تحمل المسئولية واالبتكار، ضعف تقبل 

ب ها تتطلوالتحسين؛ ألن المديرين في الجودة بالتعليم العالي ألساليب التطوير

منهم مهارات ال يستطيعون تحملها كما تسبب لهم ضعفًا في سلطتهم 
 (.2004عبد المؤمن، اإلدارية)

ولقد أشار التقرير الف لي لوحدة الجودة بجامعة طرابلس ظلي جوانب 

 الق ور في تحقيق الجودة بالجامعة ومنها: قلة وجود ظستراتيجية واضحة
دات بل و ارة التعليم العالي مما يُعيق عمل مديري وحلتحقيق الجودة من ق

 الجودة، وكذلك نقص الموارد البشرية والكفاءات الماهلة في مجا  ضمان

مان مركز ضالجودة واالعتماد سواء على مستوى الجامعة أو الكلية أو القسم)

 (. 2009الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم العالي، 

 سبق يمكن تل يص مشكلة الدراسة الحالية فيوفي ضوء ما             

 التساؤالت التالية:

ما هو اإلطار الفكري لتدريب مديري مكاتب الجودة  .1
 بالجامعات ؟

 ما الحقائب التدريبية ومكوناتها وكيفية ت ميمها لتدريب .2

 مديري مكاتب الجودة بالجامعات الليبية؟
ما هو الت ور المقترح لتدريب مديري مكاتب الجودة  .3

 الجامعات الليبية باست دا  الحقائب التدريبية؟ب

 : وتبر  أهمية الدراسة الحالية فما يلي:ثالثاً: أهمية الدراسة

تناو  الدراسة لمتنيرات مهمة ومواكبة للتنيرات العالمية  .1
الحاصلة في مجا  التدريب كالحقائب التدريبية لتحسين 

مهارات وقدرات مديري وحدات الجودة بالجامعات، 

هتما  بهم كرأس مالي بشري مهم في الجامعات والتعر  واال
على مسئولياتهم وواجباتهم في بعض الجامعات العالمية 

 لالستفادة من تجاربهم في هذا المجا .

ي استفادة الباحثين والدارسين والمهتمين بالتدريب والجودة ف .2
التعليم الجامعي مما تقدم  الدراسة من ظطار فكري حو  

د من أهم االتجاهات التدريبية المعاصرة وهو التدريب وواح

الحقائب التدريبية، وكذلك حو  مديري الجودة بالجامعات، 

وتقديم الفائدة لهم من  ال  الت ور المقترح من الدراسة 
 الحالية.

مساعدة واضعي السياسات والبرامج التدريبيةفي التعليم  .3

دريب الجامعي ومت ذي القرار في و ارة التعليم ومكتب الت
ي التابع للو ارة الست دا  التقنيات المعاصرة في تدريب مدير

وحدات الجودة بالجامعات و اصة باست دا  تقنيات الحقائب 

 التدريبية.
 

 : وهي:رابعاً: أهداف الدراسة

تحليل لإلطار النظري للتدريب من حيث التعر  على ماهية  .1

التدريب وأسس  وأهم العناصر المكونة للعملية التدريبية، ومن تم 

تحليل ألهم الواجبات والمسئوليات التي يجب على مديري مكاتب 
الجودة بالجامعات القيا  بها وممارستها لتحقيق أهدا  الجودة 

ا  في الجودة واالعتماد المحددة من الجهات ذات اال ت 
 لماسسات التعليم العالي.

تحليل لماهية الحقائب التدريبية والتعر  على كيفية ت ميمها  .2

لتدريب مديري مكاتب الجودة واالستفادة منها لتدريبهم واكتسابهم 

 للمهارات المطلوبة.
التوصل ظلى ت ور مقترح للدراسة الحالية لالستفادة من  في  .3

ات الجودة في الجامعات الليبية باست دا  تقني تدريب مديري مكاتب

 الحقائب التدريبية.
 : وتقت ر حدود الدراسة الحالية في:خامساً: حدود الدراسة

: بحيث تقت ر الدراسة الحالية على طرح إلطار حدود موضوعية .1

نظري حو  التدريب ومفهوم  وأهميت  وأسس ، وأهم المراحل 
، مديري مكاتب الجودة بالجامعاتللعملية التدريبية، وكذلك ماهية 

 ومهامهم، ومن تم عرض للحقائب التدريبية وكيفية ت ميمها.

: تقت ر الحدود المكانية للدراسة على مديري مكاتب حدود مكانية .2

 الجودة بالجامعات الليبية.
 : والدراسة تناولت الم طلحات التالية:سادساً: مصطلحات الدراسة

من يعر  التدريب بأن ُ :هناك The Trainingالتدريب  .1

"هو عملية  تت من عدة ظجراءات تبدأ من دراسة فجوة 
األداء، فم تحديد االحتياجات التدريبية وظعداد منظومة 

التدريب وظدارتها بهد  تحسين أداء العاملين وتطوير 

("، 931، 2007المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، المنظمة)
لتي من  اللها يتم تطوير ويمكن تعريف  بأن  هو"العملية ا

المهارات، و تأمين المعلومات، وتعزيز المواقف، لمساعدة 

 العاملين في المنظمة، لي بحوا أكثر فعالية وكفاءة في أداء

("، ويعر  بأن  "عملية 2003،94شحاته وآخرون، عملهم)
ظعداد الش ص لالست دا  والتـرقي في أي فرع من فروع 

دة من قدرات  حتى يحقق لنفس  النشاط، ومساعدت  في اإلفا

وللمنظمة التي سيعمل بها وللمجتمع أكثر ما يمكن 
 (".Mehndiratta,2000,942منمزايا)

ً وبالتالي يعر  التدريب  ى بأن  هو عملية منظمة وم ططة تسع إجرائيا

 ظلى تطوير المهارات والمعار  الحالية التي يمتلكها المتدربون أو

امهم التي يحتاجونها لتمكينهم من ممارسة مهظكسابهم المهارات الجديدة 
رامج الحالية والمستقبلية بأكثر كفاءة وفعالية في األداء من  ال  الب

فيذ التدريبية وما تت من  من تحديد لالحتياجات التدريبية وت ميم وتن
 البرنامج، وصوالً لتقويم .

(في Quality office managerمدير مكتب الجودة ) .2

المسئو  عن جمع ونشر فكرة ضمان الجودة : وهو "الجامعة
وتطويرها في الجامعة من  ال  االستشارات المباشرة 

للعاملين بالجامعة، والعمل على ظيجاد الحلو  التي تعز  

("، كما يُعر  بأن  Najafabadi,2008الجودة بالجامعات)

هو "المسئو  عن ظدارة الجودة دا ل الماسسة التعليمية 
ة الوفائق واألدلة ال اصة بالممارسات وتتوافر لدي  كاف

التطبيقية إلدارة الجودة، وهدف  هو نشر فقافة الجودة 

 (".2012عطا هللا، والمساعدة في تحقيقها)
ً بأن  هو الش ص  ويمكن تعريف مدير وحدة الجودة ظجرائيا

المسئو  عن ظدارة الجودة ونشرها دا ل الجامعة والعمل على 

ك لكافة األدلة والوفائق ال اصة بذلك، وذلتطبيقها، مع امتالك  
 يها.بالتعاون مع العاملين في الجامعة لتعزيز نشر وتطبيق الجودة ف

: تعر  ( Training Packagesالحقائب التدريبية) .3

الحقيبة التدريبية بأنها هي "مجموعة من ال برات التدريبية 
التي يتم ت ميمها من قبل  براء م ت ين بطريقة منهجية 

نظمة ومنسقة وتست د  كوسيط للتدريب من قبل المدرب أو وم

("، 261، 2011السكارنة، المشر  على البرنامج التدريبي)
كما تعر  بأنها هي "مجموعة األدوات واآلالت والمعلومات 

التي تساعد على تفهم المادة التدريبية واكتساب المعار  
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قيبة والمهارات من  ال  التعامل المباشر مع مكونات الح
(، وكذلك يتم تعريفها بأنها 15، 2008المعايطة، التدريبية)

"برنامج تعليمي أو تدريبي محدد ومتكامل ذي عناصر متعددة 

ومتنوعة، وعدد من ال برات التدريبية التي يتم ت ميمها 

وظعدادها من قبل  براء م ت ين بطريقة منهجية ومنسقة 
 (".165، 2009العزاوي، )

ات دريبية ظجرائيا بأنها هي مجموعة متكاملة من ال بروتعر  الحقائب الت

ين واألدوات والمعلومات والتي يقو  بت ميمها مجموعة من ال براء الم ت 
 بطريقة منهجية منظمة والتي تساعد مديري مكاتب الجودة بالجامعات على

 فهم المادة التدريبية واكتساب المهارات التي يحتاجونها من البرنامج
 التدريبي.

ننا :تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي الذي يُمكسابعاً: منهج الدراسة

من " فهم الظاهرة والح و  على حقائق دقيقة عن الظرو  القائمة 

 (".141: 1991فان دالين، واستنباط العالقات الهامة وتفسيرها)

سة وبالتالي ووفقاً للمنهج الحالي ستكون الخطوات المنهجية للدرا

 يلي: الحالية كما

 :ثامناً: المنهجية

وفي هذا الجزء من الدراسة سيتم تناو  اإلطار النظري حو  التدريب 
من ولمديري مكاتب الجودة بالجامعات لإلجابة على الساا  األو  للدراسة، 

اتها، تم اإلجابة عن الساا  الثاني من بعرض نظري للحقائب التدريبية وتقني

 ور المقترح للدراسة الحالية وهو ولالستفادة مما سبق في التوصل للت
 وذلك من خالل التالي:اإلجابة عن الساا  الثالث للدراسة الحالية،

ماهية التدريب)أسسه وأهدافه(،ومدخالت النظام التدريبي في  .1

 الجامعات:
م طلح التدريب "ليس م طلح حديث النشأة بل تعود جذوره ظلى القرن 

لى من تم ظد ظلى أدبيات ظدارة األفراد وال امس عشر الميالدي، أما حديثاً فتعو

( ظلى الفعل To Trainظدارة الموارد البشرية، حيث يشير الفعل )يدرب 
(، Trainer(، وهو مشتق من كلمة فرنسية قديمة هي )TO Drag)يسحب 

دي وتدريب القادة هو "نشاط يهد  ظلى تدريب القادة على تكوين أسلوب قيا

تقليديين ظلى قادة ينظرون ظلى يساعدهم على التحو  من قادة 
 (".2006،38سميث، المستقبل)

ويمكن أن نُعر  التدريب بأن ُ هو "النشاط الم طط والمنظم والموج  

والمستمر، الذي يستهد  ظحداث تنيير في سلوك األفراد والجماعات في 

مجا  العمل عن طريق مساعدتهم على ظحداث التنيير في مهاراتهم 
جية اتهم، بهد  رفع كفاءتهم وفاعليتهم وقدرتهم اإلنتاومعلوماتهم واتجاه

"، كما (2010،43)الخليفات،وتحسين سلوكهم لتطوير األداء في المنظمة

لمنظمة ايُعر  التدريب بأن ُ "اهتما  مباشر بتطوير األفراد وبالتالي قدرات 
 Jacobson, , and others)وهذه القدرات ترتبط باألداء العا  للمنظمة

2002 ،486)." 

ر وتتكون العملية التدريبية من المد الت) األسس وأهدا  للتدريب وعناص

لنظا  بشرية ومادية(، وكذلك العمليات)تحديد االحتياجات التدريبيةوت ميم ا
 ا يلي:التدريبي وتنفيذه وتقويم (، وأ يراً الم رجات، وسيتم توضيح ذلك فيم

أن تدريب مديري أسس التدريب لمديري وحدات الجودة بالجامعات:  .أ
مكاتب الجودة يعتمد على األسس الجوهرية نفسها التي يعتمد عليها 

التدريب عامة و اصة للقيادات الجامعية، وتظهر أهمية هذه األسس في 

ضمان تحقيق أهدا  التدريب بفاعلية وكفاءة وتتمثل هذه األسس فيما 
 (: 2010 )الطعاني،يلي

أن ياسس التدريب على ظطار أو نموذج نظري يستمد مبادئ   (1)

من الحقائق التجريبية وأن ترتبط سياسة وأهدا  واتجاهات 

ً باألهدا  والسياسة العامة للدولة، وباألهدا   التدريب رسميا
البعيدة والقريبة للسياسة التربوية والنظا  التعليمي فالدولة، 

ً بسياسة ظ دارية وذلك ألن التدريب في وأن يكون مدعما
جوهره عملية تعليمية البد من أن ترتبط بأهدا  المجتمع 

 وحاجات . 

أن تكون أهدا  البرنامج التدريبي واضحة وواقعية ومفهومة  (2)

من قبل كل المدربين والمتدربين والمشرفين على التدريب، 
ومشتقة كذلك من األهدا  العامة لسياسة التعليم فالدولة 

 ن غاياتها التنموية للمجتمع.ومعبرة ع

أن يلبي التدريب حاجات تدريبية حقيقية بحيث تُبنى برامج  (3)
التدريب على االحتياجات الفعلية للمنظمة وأن تنبع من 

 المتدربين أنفسهم.

أن تتسم عملية التدريب باالستمرارية والتدرج، بحيث يتدرج  (4)
ً  ال  سنين ال  دمة التدريب من السهولة لل عوبة، ومتتابعا

 ومستمراً ال يقت ر على مدة معينة. 

أن يتسم بالشمولية ومواكبة التطورات الجديدة بحيث يشمل  (5)

 البرنامج التدريبي أنشطة متعددة وشامل  وأن يت ف البرنامج
ة باالستمرار أفناء ال دمة بهد  ظفراء  برات العاملين وتنمي

معلوماتهم واطالعهم على ماهو جديد في مجا  عملهم مما 

 يساعد على نموهم المهني ومواكبة التطورات المعاصرة .
مشاركة جميع المعنيين بالتدريب  اصة المتدربين والمدربين  (6)

 لالستفادة من وجهات نظرهم وأفكارهم الجديدة .

تعتبر األهدا  هي األساس الذي تبنى أهداف التدريب:  .ب
الحقيقي علي  بقية  طوات ظعداد نظا  التدريب، فهي تمثل القلب 

للبرنامج التدريبي، وتتوقف نوعية بقية القرارات على مدى كفاية 

عبارات األهدا ، كما أنها ت د  أغراض ظدارية محددة كاالت ا  

 الفعا ، وا تيار المحتوى المناسب للبرنامج التدريبي، وكذلك توفر
غايات محددة وواضحة للمدرب والمتدرب وتقويم موضوع 

 .(2004)تريسي، التدريب

ال ريبية أوعلى الرغم من التباين والتعدد الحاصل عند تحديد األهداف التد       

 أنه يمكن حصرها في: 

ظكساب الفرد المعرفة الشاملة للعمل الذي يمارس  وتعريف   (1)

بأهدا  عمل  واألنشطة التي تقع ضمن واجبات  وصلت  

 باآل رين. 
تنمية وتطوير المهارات والسلوكيات واألساليب الوظيفية  (2)

لتسهم في  يادة الكفاءة وتحسين األداء وتوظيف ال برات 

 والقدرات الش  ية ل الح الفرد والمنظمة والمجتمع. 
ي ظتاحة الفر  لالبتكار والتجديد واإلبداع والتنافس اإليجاب (3)

ً عن التفوق والتميز لمواكبة روح الع ر ومست جدات  بحثا

 والتكيف مع التكنولوجيا في العمل. 
 العمل على  يادة  برة المدراء والمشرفين والعاملين وصقلها (4)

وظتاحة الفر  لهم لرفع مستوياتهم وتأهيلهم لوظائف أكثر 

 مساولية لمقابلة االحتياجات المتزايدة للتنمية اإلدارية.

 المساهمة في تحقيق األهدا  اليومية لممارسة الوظيفة من (5)
حيث تحقيق كفاءة األداء وحفظ توا ن الوظيفة وتحقيق أهدا  

حل المشكالت وظيجاد حلو  محددة للمشكالت التي تثور في 

 العمل والتنلب على صعوبات . 
المساهمة في ظنجا  األهدا  الش  ية والتي يرغب األفراد  (6)

ة في تحقيقها ألنفسهم من تنمية ذاتية وتأكيد للذات والمساهم

ر ألهدا  االبتكارية اإلبداعية والمتعلقة بالتطويفي تحقيق ا
 واالكتشا  والتجديد.

 العناصر البشرية المشاركة في التدريب: .ج

وهي تتكون من كافة األفراد الذين يشتركون في عملية التدريب من 

مدربين ومتدربين وظداريون وفنيين ومساعدين، وي تلف هاالء األفراد 
فيها با تال  البرامج التدريبية  في   ائ هم أو ال فات المطلوبة

.ويعتبر المدربون أهم عن ر من (2009)العزاوي، التي يشتركون فيها

عناصر نظم التدريب بعد المتدربين، فهم يقومون بوضع معد  سرعة 
العملية التدريبية، ويقدمون اإلرشاد والمساعدة للمتدربين، ويوفرون 
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ً في تقويم نظم ال برة في مادة التدريب، كما أنهم يلعبون  دوراً مهما
التدريب في مرحلة تحقيق صالحية ت ميم النظا ، فحتى يُ طط وينفذ 

التدريب بأق ى فاعلية يجب أن يكون المدربون على أعلى مستوى، 

وأن يكونوا من أف ل العناصر من حيث التأهيل التعليمي وال برة 

مة بالشروط والمهارة الفنية في طرق التدريب، ولذلك يجب أن تُعد قائ
)تريسي، الواجب توفرها في المدربين لكل نظا  تدريبي تنفذه المنظمة

2004). 

ل العوام أما المتدربون المقتنعون بأهدا  التدريب وبحاجتهم ظلي  تعتبر من      
من والتي تادي ظلى نجاح التدريب، وهي أساس العملية التدريبية ومحورها، 

 ربين مع المواصفات التي تم تحديدهاال روري أن تتماشى مواصفات المتد

كمد ل للنظا ، ولكن هذا ال يعنى أن المتدربين سيتطابقون من حيث 
ئماً المهارات والقدرات والتعليم والتدريب السابق وال برة، حيث ستوجد دا

 .(2011)السكارنة، فروق بين مجموعة المتدربين، في كل السمات والقدرات

 ي تدريب مديري مكاتب الجودة:العناصر المادية المشاركة ف .د

ت د  ويق د بها كافة الظرو  المتعلقة بتنفيذ البرنامج التدريبي، "حيث تس
ريبية، في العملية التدريبية الكثير من المستلزمات والمعدات واألجهزة التد

فاث والتي يمكن تقسيمها ظلى عدة فئات، فالفئة األولى هي التركيبات واأل

ثانية اتب والمناضد ومناضد المعامل، وتشتمل الفئة الال في كالكراسي والمك
على أجهزة التدريب النمطية المساعدة وهي أجهزة العرض والشاشات 

ريب والسجالت والسبورات والحوامل، وتشتمل الفئة الثالثة على أجهزة التد

و أالمت   ة المرتبطة بالتدريب لوظيفة معينة كأجهزة الحاسوب والنماذج 
يل والمحكيات ال اصة باالت ا  نماذج التشن

("،كما أنها تشتمل على التسهيالت المالية 2004،424تريسي،والب ريات)

 الال مة لسنفاق على التدريب واستمرار مراحل ، وبواسطت  يمكن توفير

ور المباني والقاعات وما تحتوي  من معدات وأجهزة ومكافآت للمدربين وأج
ة فقات األ رى على كافة جوانب العمليالسفر للمتدربين والمدربين، والن

 (.2001المبيض و جردات،التدريبية)

 عمليات التدريب: .2
د كل تتكون العملية التدريبية من عدة مراحل مترابطة ومتسلسلة بحيث تعتم 

مرحلة على سابقتها، وتتم بشكل منظم ودقيق، وصوالً ل مان تحقيق 

األهدا  المرجوة من هذه العملية، والتي تبدأ بتش يص الوضع الراهن 

لعملية للتحديد االحتياجات التدريبية المطلوبة، ووصوالً ظلى مرحلة التقويم 
التدريبية، بحيث ت بح فيما بعد نتائج هذه المرحلة مد الت في عملية 

 تدريبية جديدة، ويمكن تحديد هذه المراحل التدريبية كما يلي: 

من  وتحديد االحتياجات التدريبية مجموعةتحديد االحتياجات التدريبية:  .أ
  ب فيالماشرات التي تبين وجود فرق في األداء الحالي واألداء المرغو

لسفراد، بسبب وجود نقص في االحتياجات التي يجب أن تتوفر 

وتتم عملية تحديد االحتياجات التدريبية من  ال  فالث لديهم
 : (2010الطعاني، )مستوياتوهي

  تحديد االحتياجات التدريبية على مستوى المنظمة: وهذا يكون من  ال (1)

 لتحديد المواقع دا لدراسة األوضاع واألنماط التنظيمية واإلدارية 

يل المنظمة، والتي يكون التدريب فيها ضرورياً والهد  الرئيسي من تحل
 المنظمة هو تحديد مواطن الحاجة ظلى التدريب في المنظمة أو جزء من

أجزائها، وتحديد نوع التدريب الذي تحتاج ، ويقو  مسئو  التدريب 

 بدراسة شامل  ألوضاع المنظمة القائمة.
ئف تياجات التدريبية على مستوى الوظيفة: ويتم تحليل الوظاتحديد االح (2)

من  ال  الوصف الوظيفي، حيث تجرى مقارنة وصف الوظيفة 

بمواصفات شاغل الوظيفة، وتحديد أهم المهارات والقدرات وال فات 
ً أو ً  التي تنقص شاغل الوظيفة. وال ينبني أن يأ ذ هذا التحليل عمقا  بُعدا

االكتفاء بالمعلومات التالية حو  الوظائف  أكبر مما يجب، ويقترح

قائمة  –مواصفات الوظيفة  –لنرض تحليلها: الوصف الوظيفي 

 تحليل المهارات.  –تحليل الواجبات  –الواجبات 
تحديد االحتياجات التدريبية على مستوى الفرد: يقو  مسئو   (3)

رد في التدريب بتحليل احتياجات الفرد التدريبية من  ال  قياس أداء الف

وظيفت  الحالية التي يقو  بها وقدرت  في المستقبل وتحديد المهارات 

والمعار  واالتجاهات واألفكار التي تلز  ألداء وظيفت  الحالية كذلك 
 ألداء وظائف أ رى مستقبلية.

كما تتعدد أساليب ووسائل جمع المعلومات والبيانات لح ر االحتياجات       

 دامها في تحديد االحتياجات التدريبية لمديري التدريبية والتي يمكن است

وحدات الجودة ما بين استمارة االستبيان والمقابلة الش  ية 
واال تبارات والمالحظة ومراجعة السجالت وتقويم األداء وغيرها من 

 السبل والوسائل لتحديد االحتياجات التدريبية.

بعد عملية التعر  على تصميم البرامج التدريبية:  .ب
ج تياجات التدريبية وتحديد أولوياتها، تأتي عملية ت ميم البراماالح

ب التدريبية والتي تعتبر الترجمة الفعلية لسهدا  التي يسعى التدري

(، وتمثل ال طوة األولى في ت ميم 313، 2007نصر، لتحقيقها)
ي هالبرنامج التدريبي في تحديد أهدا  البرنامج واستنباط م مون  وما 

اليب ي سيتعلمها المتدربون من البرنامج، وكذلك تحديد األسالتوقعات الت

وتمر عملية التدريبية واألدوات المساعدة المست دمة في التدريب،

تصميم البرنامج التدريبي بسلسلة من الخطوات الهامة والمترابطة 

والتي تعتبر خطوات رئيسية يجب مراعاتها عند تصميم أي برنامج 

 ودة والتي يمكن إجمالها فيما يلي:  تدريبي لمديري مكاتب الج
ر : حيث يُعد هو الهوية التي تعبتحديد عنوان البرنامج التدريبي (1)

 ً  عن م مون البرنامج التدريبي، لذا يجب أن يكون واضحاً ومعبرا

عن هذا الم مون، ومشيراً للفئة المستهدفة من  واالبتعاد عن 

ا تيار وتحديد است دا  العناوين لتحقيق غايات دعائية، وعند 
 عنوان البرنامج فأن  يمر بعدة مراحل وهي: دراسة وتحليل الوضع

الراهن من  ال  دراسة االحتياجات التدريبية والتحليل الوصفي 

للوائح واألنظمة، وكذلك يجب دراسة وتحليل اإلمكانات المادية 

 (.2009السكارنة، والبشرية وتحديد حجم االحتياجات التدريبية)

  حيث توضح األهدا  مايراد ظحداف اف البرنامجالتدريبي:تحديد أهد (2)

ا من تنيير في مستوى أداء األفراد واتجاهاتهم وسلوكهم، وفي ضوئه

ي فيتم وضع المادة التدريبية، ويتم وضع أهدا  البرنامج التدريبي 
ضوء تحديد االحتياجات التدريبية في المنظمة وتعتبر األهدا  

ية  طوات ت ميم البرنامج التدريبي، األساس الذي تبنى علي  بق

حيث تعتمد فاعلية التدريب على كفاية أ  ائي التدريب في صياغة 

ة التي وتحديد أهدا  البرنامج التدريبي بناء على االحتياجات التدريبي
 (.2010الخليفات، يتم تحديدها)

سرد ق د بالمحتوى التدريبي الي تحديد المادة أو المحتوى التدريبي: (3)

وعي للمعار  والحقائق والمفاهيم التي تساعد على اكتساب الموض
المهارات واالتجاهات وبناء ذلك على أسس تربوية وفلسفية، ومن 

 مقومات المحتوى الجيد أن يسهم في تنمية قدرات المتدرب على نقل

ً للمقدرة على القيا  بعملية ال تطبيق أفر التدريب الذي يُعد امتدادا
 كما يمكن اعتبارها ،كتسبها أفناء التدريبالفعلي للمواد التي ا

التي هيالمواد التي تعطي للمتدربين  ال  الفترة الزمنية للبرنامج و

، تتعلق بالموضوعات التي يدرسها المتدربين في العملية التدريبية

كالكتب والمذكرات والمقاالت والمحاضرات 
 (.2011السكارنة،وغيرها،....)

ى : يجب علىالقائمين عل(2010)الطعاني،اختيار األساليب التدريبية (4)

البرامج التدريبية لمديري وحدات الجودة في الجامعات است دا  
 تدريبي،العديد من األساليب التدريبية الحديثة  ال  تنفيذ البرنامج ال

وذلك ليتمكنوا من عرض أفكارهم وترسي ها في أذهان المتدربين 

اليب ليست بدائل بأف ل صورة، مع التأكيد على أن هذه األس
ع لبع ها، بل لكل منها المجا  الذي يمكن أن يحقق أف ل النتائج م

 مراعاة أن  يمكن  است دا  أكثر من أسلوب في نفس الوقت.

واألساليب التدريبية هي كل مايساعد المدرب على نقل المعار  

والمهارات والمعلومات الم تلفة من وظلى المتدرب، كما أنها تُعز  
المتدرب على اكتساب تلك المعرفة والمهارات وذلك  من قدرة

بم اطبة أكبر قدر من الحواس لدي ، وهناك عدة أساليب تست د  في 

العملية التدريبية منها ما يتطلب أقل متابعة من المدرب، ومنها ماال 
يحتاج ظلى أي تد ل من المدرب وتعتمد على مهارات وقدرات 
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ً وتطبيقاً، ومنها: المتدرب، ولكن هناك عدد منها يعت بر أكثر شيوعا
تمثيل األدوار، المباريات اإلدارية، المحاضرة، دراسة الحالة، 

تدريب الحساسية، الع ف الذهني، الماتمرات، ورش العمل، نمذجة 

 السلوك.

: (2010مدة البرنامج التدريبي الزمنية ومكان انعقاده)الخليفات،  (5)
ني للبرنامجبحيث على م مم البرنامج التدريبي وضع جدو   م

يتالء  مع أهدا  البرنامج وطبيعت  ونوعيت  وكذلك طبيعة عمل 

مديري وحدات الجودة، مشتمالً على عدد أيا  البرنامج وعدد 
الجلسات لكل يو  و من بداية كل جلسة وموعد االستراحات 

ب واال تبارات.ولكل برنامج تدريبي بيئت  ال اصة ب  ويمكن أن تلع

عار ، مهارات، سلوكيات( دوراً في تحديد مكان نوعية التدريب)م
 ل التدريب، فقد يكون مكان التدريب دا لياً)دا ل المنظمة(، أو دا

ن أقاعة ُمهيأة، أو  ارجياً، وب فة عامة يشترط في أماكن التدريب 

أن تتيح الجو المناسب للمتدرب لفهم واستيعاب المادة التدريبية، و

ً ل دمة أغراض ال تدريب من حيث توافر كافة يكون مالئما
لسعة االحتياجات من المقاعد واإلضاءة والتهوية والنظافة والهدوء وا

 وأجهزة وشاشات العرض. 

ل بظن عملية ا تيار المتدربينليست عملية سهلة اختيار المتدربين:  (6)
يجب أن تعتمد على ت طيط منظم، فالمتدرب األكثر  برة ي تلف 

د مشاركة المتدربين على عدة عن المتدرب األقل  برة، وتعتم

عوامل أهمها: مراعاة الت  ص، ال برة، والتدريب السابق، كما 
 يتطلب تحديد نمط التدريب األكثر مالئمة ظلى ضرورة تحليل  لفية

 برات المتدربين من حيث فئات العمر، التدريب السابق، ال برة، 

 ( .2011الطعاني ،المواقف، تجانس المجموعة التدريبية)

أن تحديد نوعية المدربين يعتبر من أهم عناصر تيار المدربين:اخ (7)
نجاح هذا البرنامج، وأن تحقيق أهدا  البرنامج تعتمد على مدى 

ن كفاءتهم، وبالتالي يجب مراعاة الدقة في ا تيارهم وأن يكونوا م

أف ل العناصر من حيث التأهيل العلمي وال برة والمهارة، والبد 
الجيد عدد من الشروط والتي تتمثل فيما من أن تتوافر فالمدرب 

 (:2010الخازندار،يلي)

عملية لدي  ال برة الكافية في مبادئ العلو  النفسية والسلوكية ل (أ)

 التعليم وفي المادة العلمية التي سيقدمها. 
لدي  المهارة الال مة الست دا  طرق ووسائل وأساليب  (ب)

 التدريب. 

واستيعاب موضوعات  )ج( متابعة التطورات في مجا  التدريب،
 البرنامج التدريبي، والشعور بأهمية الوقت.

ً على ظي ا  رسالة  )ه( لدي  مهارة االت ا  بحيث يكون قادرا
 التدريب للمتدربين.

)و( لدي  بعض ال فات الش  ية كالثقة بالنفس وال بر والتفهم 
 واالتزان والعقلية المتفتحة وحب العمل وتقبل التنيير.

رنامج ومن  ال  ما تم عرض  سابقاً يمكن القو  أن مرحلة ت ميم الب        

التدريبي لمديري مكاتب الجودة يجب أن تساهم في  جميع األطرا  
لية، المشاركة في البرنامج التدريبي مع وضوح أهداف  وتوقعات  المستقب

كما يجب أن ياسس وي مم ضمن  طط وتوجهات  طط الجامعة مع 

ة ة من كافة ال برات المتوفرة حو  ت ميم البرامج التدريبياالستفاد
ت والمتدربين وال براء في الجامعة وكذلك  براء تكنولوجيا المعلوما

واالت االت، مع مراعاة الفروق الفردية بين األفراد عند است دا  

 األساليب التدريبية الم تلفة.  
تياجات بعد أن يتم تحديد االحتنفيذ البرامج التدريبية:  .ج

التدريبية لمديري وحدات الجودة في الجامعات سواء كان ذلك بأسلوب 

المالحظة أو المقابلة أو االستبيان، يتم االنتقا  ظلى ت ميم البرنامج 

التدريبي والذي يبدأ بتحديد أهدا  هذا البرنامج وصوالً ظلى تحديد 
 المتدربين والمدربين الذين سيقومون بنقل المعار  والمعلومات

وتعزيز االتجاهات ظلى المتدربين باست دا  الوسائل واألساليب 

التدريبية الم تلفة كالمحاضرة والمباريات اإلدارية ونمذجة السلوك 
وتمثيل األدوار ضمن ظطار البرنامج التدريبي، وصوالً ظلى مرحلة 

تنفيذ البرنامج التدريبي بحيث يتم نقل ما  طط ل  ظلى الواقع 

 .  (2005)الياور، الفعلي

يبي، وتُعد مرحلة تنفيذ التدريب من أهم المراحل في عمليات أي نظا  تدر
ع كونها تت من الكيفية التي يتم من  اللها نقل ما  طط ل  ظلى الواق

العملي، وكذلك الحكم على حسن وسالمة هذه ال طط الموضوعة، 

و اصة أن فاعلية برامج التدريب ال تتحقق بالت طيط والت ميم فقط، 
بي، وظنما تعتمد على دقة التنفيذ من جانب القائمين على النشاط التدري

جمة ويق د بتنفيذ البرنامج التدريبي " الكيفية التي يتم من  اللها تر

السياسات واالستراتيجيات واإلجراءات التي تم وضعها في مرحلة 
ت ميم البرنامج التدريبي لتحقيق األهدا  المرغوبة من 

 (".2010ة، السكارنالتدريب)

يذية ويهتم الم طط للبرنامج التدريبي بوضع اإلطار العا  للجوانب التنف

 (:2010الخليفات، لهوأهم هذه الجوانب مايلي) 
توقيت البرنامج من حيث بدء البرنامج وموعد انتهائ  وكذلك  (1)

 التتابع الزمني للموضوعات التدريبية الم تلفة.

ث التدريبية الم تلفة من حيتنسيق التتابع الزمني للموضوعات  (2)
ً لمتطلبات البرنامج وت ميم طريقة  ا تيار المكان وفقا

 الجلوس للمتدربين والمستلزمات ال رورية في كل برنامج.

تح ير المطبوعات من حيث استالمها وتو يعها. واالت ا   (3)
 بالمتدربين والمدربين. 

نها أية على يُنظر لتقويم البرامج التدريبتقويم البرامج التدريبية:  .د

عملية مهمة وعن ر أساسي في البرامج التدريبية عامة ولبرنامج 

تدريب مديري وحدات الجودة في الجامعات على وج  ال  و ، 
ً باالحتياجات التدريبية واأله ً وفيقا دا  وذلك ألن  يرتبط ارتباطا

ذ المتوقعة من البرنامج، كما أن  يرتبط بجميع مراحل ت طيط وتنفي

 لتدريبية.البرامج ا

 وتقويم البرنامج التدريبي "هو تلك اإلجراءات التي تقاس بها كلفة

مة، وفاعلية البرنامج التدريبي ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها المرسو

 كما يقاس بها كفاية المتدربين ومدى التنيير الذي نجح التدريب في

ويحدد تقويم التدريب مدى فاعلية "،( 2010) الخليفات، أحداف 
اعلية البرنامج التدريبي، بحيث ينظر ظلي  على أن  عملية هادفة لقياس ف

 وكفاءة ال طة التدريبية ومقدار تحقيقها لسهدا  المقررة، وظبرا 

نواحي ال عف والقوة فيها بعد جمع وتقويم المعلومات لتحديد أف ل 
مية الطرق الستنال  ظمكانيات التدريب المتاحة لتحقيق األهدا  التنظي

 لمقررة.ا

 ومما سبق ذكره يتبين أن مرحلة تقويم البرنامج التدريبي هي مرحلة
ة هامة التنف ل عن باقي المراحل السابقة لتدريب مديري مكاتب الجود

فة في الجامعات، ويجب االهتما  بهذه المرحلة وضمان احتوائها على كا

ان ل مالطرق والوسائل الحديثة القائمة على مبادئ الشمولية والتعاون 

 تحقيق تطوير وتنمية قدرات ومهارات مديري مكاتب الجودة، فالعملية
قق    ما حالتدريبية ال تكتمل بدون التقويم القائم على التنذية الراجعة حو

 التدريب من أهدافلتحسين وتطوير أداء مديري مكاتب الجودة والوصو 

 بهم ظلى مستويات عالية من األداء المتوقعة منهم مستقبالً.
وبعد ما تم عرض  كإطار فكري حو  العملية التدريبية، فيما يلي 

اصرة سنتناو  بالشرح الحقائب التدريبية كأحد االتجاهات التدريبية المع
 للتدريب، وذلك كما يلي:

: هناك العديد من ال  ائص والمميزات للحقيبة .الحقائب التدريبية2

ية لتدريبالً يجعل الحقيبة االتدريبية والتي تشكل في مجموعها نظاماً متكام

ً فعاالً لتدريب مديري مكاتب الجودة بالجامعات والمتمثلة في ما وسيطا
 (:National Quality Council, ،2010يلي)

ً متكامالً وتشتمل على مد الت  .أ النظامية: فهي تعد نظاما
وعمليات وم رجات وتنذية عكسية، كما أنها تت من عدد من 
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تفاعل مع بع ها البعض لتسهم في األنظمة الفرعية التي ت
 تحقيق األهدا  التدريبية للحقيبة ككل.

البساطة: فهي تقد  بطريقة سليمة ومنطقية ومبسطة حتى  .ب

 يسهل للمتدرب التعامل معها.

اال ت ار: بحيث تكون أقل مستوى من التفاصيل المكررة  .ج
وكذلك تق ى على المعلومات المكررة في المحتوى الموجود 

 وظيفية حتى تحقق النرض من ت ميمها.وتكون 

ية المنهجية: فالحقيبة التدريبية يتم ت ميمها وفق منهجية علم .د
 منظمة بما ت د  تحقيق األهدا  التدريبية للمتدرب.

التدريب الذاتي والجماعي: فهي يمكن است دامها من قبل  .ه

ث المتدرب بنفس  لما تحتوي  من أدلة وتعليمات لالست دا  بحي
نتفاع طاً ذاتياً للتدريب يقو  المتدرب باست دامها واالتكون وسي

بها، وكذلك تست د  من قبل مجموعة من المتدربين بإرشاد 

 وتوجي  من المدرب.

تست د  وتوظف تقنيات تدريبية متنوعة: تتميز الحقيبة  .و
ي التدريبية بأنها تست د  تقنيات تدريبية متعددة، األمر الذ

من الحواس لدى المتدربين بما يترتب علي  توظيف أكبر قدر 

 يحقق أكبر قدر من الكفاءة في عملية التدريب.
التنذية الراجعة: حيث تزود الحقيبة المتدربين بالمعلومات  . 

ر المتعلقة بمدى تحقيق األهدا  التدريبية وبالتالي كشف مظاه

ال لل والتي أعاقت تحقيق بعض األهدا  في حالة وجود 
 ال لل. 

 ية التدريبية في أوقات م تلفة.يمكن تكرار العمل .ح

 استمرارية التقويم :وذلككمحاولة للتأكد من أن المتدرب حقق .ط

تى حاألهدا  التدريبية من الحقيبة، وتستمر مع  عملية التقويم 
يبة أو بعد االنتهاء من البرنامج للتأكد من استفادت  من هذه الحق

 البرنامج.

لتدريب مديري مكاتب وتتكون الحقيبة التدريبية عند است دامها 
 (:2009العزاوي، (و )2008المعايطة،الجودة من األجزاء اآلتية)

غال  الحقيبة: حيث يتم تسجيل المعلومات المدرجة على النال   .أ

كي يستطيع مدير وحدة الجودة أن يرجع لهذه المعلومات، 

ويت من على عدد من البيانات كعنوان الحقيبة التدريبية، وأسم 
الماسسة التي صدرت عنها الحقيبة، والم ت ين الذين وعنوان 

 قاموا بأعداد الحقيبة، وتاريخ ظعداد الحقيبة.

 فهرس لموضوعات الحقيبة التدريبيةومحتوياتها. .ب
اإلطار العا  للحقيبة: ويت من المعلومات بإيجا  عن البرنامج  .ت

ها، التدريبي الذي سينفذ في  هذه الحقيبة، وأهدا  الحقيبة وفلسفت

الفئة المستفيدة من هذه الحقيبة، بحيث تكون موجزة وم ت رة، و
 وتعبر عن محتوى الحقيبة.

ن مالفئة المستهدفة من الحقيبة: حيث يتم تحديد الفئة المستهدفة  .ث

الحقيبة من حيث المستوى العلمي والمهني والوظيفي، ومستوى 

 الدورة )مبدئية أو متقدمة(.
شكل تعريفات ومعلومات  المحتوى العلمي للحقيبة: ويكون في .ج

م ت رة ذات ارتباط بموضوعات الوحدة التدريبية، وما تتطلب  

 من أدوات ووسائل لتنفيذها.
لى عدد من األدلة التدريبية المرشدة ومنها:دليل للمتدربويحتوي ع .ح

تعليمات موجهة ظلى المتدرب الذي يرغب في است دا  الحقيبة من 

ي عبارة عن مجموعة من أجل التعلم الذاتي ودليل للمدرب وه
ليل اإلرشادات الموجهة ظلي  في كيفية است دا  محتويات الحقيبة ود

االست دا  للشرائح الناطقة والتقنيات السمعية والب رية في 

 مريناتالحقيبة، دليل لإلجابات عن اال تبارات القبلية والبعدية والت

 في الحقيبة.
ريب )مديري ماكتب كما أن عملية ت ميم الحقيبة التدريبية لتد

الجودة( ولكي تحقق األهدا  المرجوة من ت ميمها بمجموعة من 

 (: 2009(، )العزاوي، 2008)المعايطة، ال طوات وهي كما يلي

تحديد االحتياجات التدريبية: وهي تشتمل على عدد من  .أ
اإلجراءات كمعرفة النرض من تحديد االحتياجات التدريبية 

نتقا  من وظيفة أل رى، أو فهل هو لنرض الترقية، أو اال

لتحديث أساليب العمل وأنظمت ...ظلى غير ذلك، وتحديد آليات 

تحديد االحتياجات فهي ظما أن تكون عن طريق المقابلة، أو 
البريد العادي أو االليكتروني، أو تنظيم  يارات ميدانية 

لمواقع العمل...الخ، واألجراء األ ر هو ت نيف االحتياجات 

سب أهميتها: وذلك من  ال  ترتيبها حسب التدريبية ح
أهميتها، فم ترفع لإلدارة لتحديد طبيعة االحتياجات وآلية 

تنفيذها، ورصد ما تحتاج ظلي  من موا نة وأماكن تنفيذها، 

ومدى مالئمة المحتوى للبرنامج للفئات المستهدفة، تم وضع 
  طة للتنفيذ.

يبية: فقد تحديد األش ا  المرشحين إلعداد الحقيبة التدر .ب

يكون المعد من دا ل الماسسة ظذا توافرت ال برة لدي ، أو 

االستعانة ب براء من  ارج الماسسة، أو اشتراك ال براء 
 من دا ل الماسسة ومن  ارجها في ظعداد الحقيبة.

بناء اإلطار المرجعي للحقيبة: وهو يت من عنوان الحقيبة،  .ج

عداد الحقيبة المستهدفين من التدريب، الفترة الزمنية ، ظ
 التدريبية، تكلفة ظعداد الحقيبة بالمواصفات الفنية، وأية

 معلومات ترى الماسسة ب رورة ظرفاقها بالحقيبة.

 تكليف الُمعد بإعداد الحقيبة التدريبية: بعد ظطالع ظدارة .د
 الماسسة لإلطار المرجعي للحقيبة، وظجراء التعديالت علي ،

 طاب رسمي يت من  يتم ظعطاء المكلفين بإعداد الحقيبة

 اإلطار المرجعي واالحتياجات التدريبية للحقيبة.

تحليل محتوى االحتياجات التدريبية حسب األولوية: والهد   .ه
من  مساعدة معدي الحقيبة من البدء بكتابة األهدا  

والمحتوى الذي يناسب مستوى المستهدفين من التدريب، فم 

في العادة. يتم وضع م طط أولى لمحتوى الحقيبة يت من 
)صفحة النال ، وفهرس الموضوعات، والمقدمة، 

والمستهدفين من الحقيبة، وأهدا  ومحتوى ومفردات 

موضوعات التدريب، وظجراءات تنفيذ الجلسات التدريبية، 

 وآلية التقويم.
 تحديد األهدا  العامة وال اصة للحقيبة التدريبية. .و

ا تيار تحديد المحتوى التدريبي للحقيبة: تعتبر عملية  . 

األهدا  وبناء المحتوى التدريبي من أهم  طوات ظعداد 
الحقيبة، ألن أي  لل ظما أن يعزي ظلى األهدا ، أو لعد  

 مناسبة المحتوى لسهدا .

لتي تحديد الجلسات التدريبية: وهي عبارة عن الفترة الزمنية ا .ح
يتم فيها تنفيذ مجموعة من اإلجراءات التدريبية من قبل 

درب مت منة )محاضرة أو عرض، أو نقاش المدرب والمت

فردي أو جماعي( وغيرها من األنشطة وتشمل: )عنوان 

الجلسة وأهدافها، ومدتها واألنشطة التطبيقية، وتو يع 
 الموضوعات، فم المالحظات والتقويم(.

 تقويم الجلسات التدريبية: إلبرا  أهمية التقويم يلجأ بعض .ط

قت في نهاية معدي الحقائب ظلى ت  يص جزء من الو
الجلسة لتقويمها، بهد  التأكد من مدى تحقيق األهدا  

 ال اصة بكل جلسة تدريبية.

وفي ضوء ما سبق، يمكن القو  أن اتجاه التدريب القائم على 
الحقائب التدريبية يتناسب مع مديري مكاتب الجودة بالجامعات لما 

تي يتميز ب  من   ائص ومزايا من أبر ها التدريب الذاتي وال

تمكن مدير مكتب الجودة من تدريب نفس  بنفس ، وما في ذلك من 

توفير لوقت  ومراعاة لطبيعة عمل  وكذلك مراعاة للفروق الفردية 
فيما بينهم وتعدد وسائل وأدوات التدريب، باإلضافة لذلك يعتبر هذا 

االتجاه نظا  تدريبي متكامل بما يحتوي  من مد الت وعمليات 

جع  لمدير مكتب الجودة، باإلضافة ظلى وم رجات وتنذية را
بساطت  في التطبيق وتأكيده ألهمية الدافعية والرغبة لدى المتدرب 



 ICQAHE(2021)180-194 

  

187 
 

في التدريب، وبذلك يمكن القو  أن هذا االتجاه سيجعل من مدير 
ً وقادر على القيا  بمهام   ً ع ريا مكتب الجودة بالجامعة مديرا

 بكفاءة وبما يتماشي مع تطورات الع ر. 

 ي مكاتب الجودة بالجامعات:مدير .3

لقد أصبحت الحاجة ملحة ظلى ضبط جقودة التعلقيم فقي الجامعقات، والتقي 
 أ ذت الجامعقات علقى نفسقها االلتقزا  بمعاييرهقا والمتمثلقة فقي مقد الت

مقا  التعليم وم رجات ، وكذلك في تطوير أدائها اإلداري واألكاديمي وهو

 ومعاييرهقا، فتطبيقق مفهقو  الجقودةتمثل في التسابق نحو ضمان الجقودة 
في الجامعات يعز  سعيها للوصو  ظلى م ا  نظيراتها مقن الجامعقات 

م العالمية، وينمى قدراتها على تجويد م رجاتها وتطويرها من حيقث الكق

 والكيف ووفق المعايير العالمية المعتمدة.
 لمراقبةولتحقيق الجودة بالماسسات الجامعية يجب أن ت  ع هذه الماسسات 

 الجققودة الشققاملة والتققي يققتم فيهققا قيققاس دقيققق للجققودة فققي ضققوء المعققايير

المحليققة والعالميققة مققن قبققل هيئققات ومراكققز مسققتقلة للجققودة واالعتمققاد 

(، ولتحقيققق كققل مققا سققبق سققعت الكثيققر مققن 2006األكاديمي)عبققدالمنعم،
القققدو  إلنشقققاء مراكقققز ووحقققدات ل قققمان الجقققودة بجامعاتهقققا وكلياتهقققا 

ر ها، سعياً منهقا لنشقر فقافقة الجقودة وتحقيقق طموحاتهقا فقي تطقويوأقسام

 وتحسين العملية التعليمية.
ة ومكتب ضمان الجودة بالجامعات هي "الوحدة المسئولة عن ظدارة الجود

ة وتطبيقهققا دا ققل الجامعققة وتتققوافر لققديها كافققة الوفققائق واألدلققة ال اصقق

، ("2012ة)عطا هللا، بالممارسققات التطبيقيققة إلدارة الجققودة فققي الجامعقق
وهقي كوحققدة تمثقل المسققتوى القيقادي األعلققى الت قاذ القققرارات وظعطققاء 

لقة السلطات الال مة لدعم عملية الجودة، وت تص بت ميم العمليات المتع

بالجودة وتطبيقها، ويقرأس هقذا المكتقب مقدير وعقدد مقن األع قاء ذوي 

ملية ا تيقار ت   ات م تلفة يشكلون فريقاً للعمل، ويجب أن ت  ع ع
ئققة مدير الجودة لمعقايير دقيققة كقأن يكقون لديق  مهقارات قياديقة وققدرة فا

 على االت االت والعمل الجماعي، وتكون لدي  رغبة قوية واقتنقاع ققوى

بتحسين الجودة وظرضاء العميل، ويجب أن يت ف أع اء فريقق مكتقب 
الجقققودة بمهقققارات قياديقققة ومهقققارات االت قققا  وغيرهقققا مقققن المهقققارات 

األ قققققققرى، ومقققققققن أهقققققققم واجبقققققققات فريقققققققق ت قققققققميم الجقققققققودة مقققققققا 

 (:1995يلي)الشبراوي،

 دراسة مفاهيم ظدارة الجودة الشاملة وتطبيقها. .أ
ظعطاء توصيات بمدى ظمكانية تطبيق ظدارة الجقودة  .ب

 الشاملة.

 اقتراح ال طط لتطبيق الجودة دا ل المنظمة. .ج
جقاح كافقة كما أن مكتب ضمان الجودة في الجامعة تمثل حجر األساس لن

ألطقر ااألعما ، وتُعد الحارس األمين والناقد الب ير لمتابعة العمل وفق 

ا التي وضعتها الجامعة والرؤى المستقبلية التي يجب العمقل علقى نجاحهق
وتميزها، ومن مقومات وحدة ضقمان الجقودة أن يكقون لهقا مققراً مجهقزاً 

العمققل وأن يكققون لهققا هيكققل تنظيمققي معتمققد و طققة عمققل وآليققات ألداء 

وللمتابعققة والتقيققيم، باإلضققافة ظلققى التواصققل المسققتمر مققع مركققز ضققمان 

الجققودة بققالتعليم العققالي، كمققا يجققب أن ت ققع كققل وحققدة ل ققمان الجققودة 
ل بالجامعققة الالئحققة الدا ليققة ال اصققة بهققا وتنظققيم عملهققا، وكققذلك الهيكقق

جنقة لوالتنظيمي وتشكيل اللجان المنبثقة عنها، مثل لجنة األعال  والنشقر 

سقب حالتقويم الذاتي ولجنة المراجعة الدا لية باإلضافة ظلى لجان أ رى 
 (.2012طبيعة عمل الجامعة)عطا هللا، 

مقة ولقد أشار العديد مقن البقاحثين فقي مجقا  الجقودة ظلقى أهقدا  عا      

كثيققرة لمققدراء مكاتققب الجققودة فققي الجامعققات وأبر هققا مققا يلي)الناصققر، 
2013:) 

التعليمققات والتوصققيات و طققط مكتققب ضققمان  أن يعمققل علققى متابعققة .أ

داء الجودة على مستوى الجامعقة ومقا يتعلقق بهقا ارتققاًء وتميقزاً فقي األ

اسية األكاديمي والمتعلق بأع اء هيئة التدريس والطلبة والبرامج الدر
 وال طط والمناهج وغيرها.

أن يعمققل علققى التنسققيق واالت ققا   .ب

واألقسقا  لمتابعتهقا فقي تنفيقذ مع اللجان األ رى في الجامعقة والكليقات 

 ططهقققا وبرامجهقققا المسقققتقبلية التقققي تعمقققل علقققى اسقققتمرارية التميقققز 
 واالرتقاء.

االطالع على القرارات والتعليمات  .ج

والمشققققاريع والتوجيهققققات التققققي تبنتهققققا الجامعققققة ودراسققققتها وتقققققديم 

االقتراحات التي تعمل على ظفقراء هقذه التوجيهقات تحقيققاً للتميقز القذي 
 لجامعة ظلي .تسعى ا

أن يقو  بتجهيز التقارير الذاتية عن  .د

ع مققالكليقات واألقسققا  العلميقة وظعققادة قراءتهقا وصققياغتها بمقا يتناسققب 
لتقي وصايا االعتماد األكاديمي، واالستعداد لالشقتراك فقي المسقابقات ا

 وتشقجيع تعلن عنها الدولة للتميز والتفوق سعياً وراء اإلبداع واالبتكار

 وذلك على المستويات المحلية والعالمية.البحث العلمي 
أن يكققققون متققققابع لالعتمققققاد العققققا   .ه

وال ققا  والعمققل علققى ظيجققاد حالققة مققن التوافققق بققين واقققع الجامعققة 

والكليات واألقسا  وبقين مقا تتطلقب معقايير االعتمقاد فقي الت   قات 

 كافة.
ات وكنتيجة للدور البار  والفاعل لمقديري وحقدات الجقودة بالجامعق      

 ققققمان جققققودة مققققد التها وعملياتهققققا األكاديميققققة وتجويققققد م رجاتهققققا ل

يري وتطويرهقا كمققاً ونوعققاً، باإلضققافة ليفقار اإليجابيققة التققي يحققدفها مققد
ن بهقا وحدات الجودة في البيئات األكاديمية، ولسهمية التقي بقاتوا يتمتعقو

حتى أصبحت وحدة ضمان الجودة من ال رورات الواجب ت مينها في 

 تنظيمي للجامعة وكذلك ضمن أنشطتها وعملياتها، شرعت كثيرالهيكل ال
مقققن الجامعقققات ظلقققى اسقققتحداث وحقققدة ل قققمان الجقققودة ضقققمن هيكلهقققا 

التنظيمي، علقى أن يتقولى مقدير وحقدة الجقودة بهقا واجبقات ومسقاوليات 

فقي الجودة بالجامعة، ومن األمثلة على ذلك مقا قامقت بق  جامعقة بنقداد، ف

 ل مان الجقودة واألداء الجقامعي بالجامعقة،   تم تأسيس قسم 2009عا  
 ليكققون مسققئوالً ومعنيققاً بتطبيقققات الجققودة وضققمان االعتمققاد األكققاديمي

 المتعلققة باتحقاد الجامعققات العربيقة، ف قالً عققن مسقاوليت  عقن الوحققدات

 ( وحققدة ل ققمان الجققودة بالكليققات التققي28الفرعيققة التابعققة لقق  وعققددها )
هذه الوحدة مدير لمكتب ضمان الجقودة  ت مها جامعة بنداد، وأن يرأس

 واألداء الجقققامعي، وتتمثقققل أبقققر  واجباتققق  ومسقققاوليتهما يلي)عطقققاهللا ،

2012:) 

 تمثيل الجامعة لدى الجهات ال ارجية ذات العالقة بالجودة. .أ
مهقا تهيئة السبل المناسبة لنشر فقافة الجودة فقي الجامعقة وتعمي .ب

 واألقسا  كافة.على الكليات والمعاهد والمراكز 

السققعي إلنشققاء مكتبققة مت   ققة بققالجودة وبرامجهققا وتجميققع  .ج
التجارب الدولية للمنظمات التعليمية وللت   ات كافقة ومقن 

 م تلف الم ادر المحلية واإلقليمية والدولية.

العمققل علققى ظنشققاء الموقققع اإللكترونققي لوحققدة ضققمان الجققودة  .د
 واالعتماد وتحديث  بشكل مستمر.

 جودة ال اصة بالجامعة.وضع أهدا  ال .ه

اقتققراح تشققكيل اللجققان الفرعيققة وفققرق العمققل الال مققة لتنفيققذ  .و

 األهدا  والنشاطات في الجامعة.
ة وضع  طة لتنفيذ برنامج الجودة في الكليات والمراكز التابع . 

لها وتفعيلها من  قال  حلققات الوصقل بقين الوحقدة فقي مركقز 

د عاهد وباالعتماالجامعة والوحدات في الكليات والمراكز والم
 على أهدا  الجودة المحددة مسبقاً.

لفعلقي تنفيذ البرامج التدريبية المناسقبة تبعقاً لحاجقات التطبيقق ا .ح

حدات لبرامج الجودة المعتمدة للكوادر العاملة في الوحدة أو الو
ذ  ارج التابعة، واالقتراحات المناسبة التي تتطلبها عملية التنفي

اهد تويات اإلدارية في الكليات والمعنطاق الجامعة ولكافة المس

والمراكققز، ف ققالً عققن ظشققراك المققوظفين فققي دورات نظريققة 

م وتطبيقية والمشاركة في الندوات والمقاتمرات المتعلققة بتققوي
 األداء.

د وضع أدلة ظرشادية ألساليب تطبيق الجودة واالعتماد والقواع .ط

يم المنظمققة للعمققل ووضققع اإلرشققادات الال مققة لعمليققات التقققو
 الذاتي التي تنفذها الكليات والمعاهد والمراكز.
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ت أما بالنسبة لمهام ماديري مكاتاب الجاودة واألدال الجاامعي فاي الكلياا

 :(2012بالجامعة فهي كما يلي )الناصر،

ت تقديم المقترحات الال مة إلعادة ت ميم الملفات واالستمارا .أ

 بالشققكل الققذيوالجققداو  لتقققويم األداء واقتققراح بققدائل التقيققيم 

 يعمل على تحسين أداء أع اء الهيئة التدريسية والتي تتماشى
 وقانون ال دمة الجامعية.

ظدامة وتحديث قاعدة البيانات ال اصقة بكقل ملقف مقن الملفقات  .ب

التقويميقة و اصققة الجوانقب التربويققة والعلميقة ونشققاطات كققل 
 قسم من أقسا  الكلية.

 ومتطورة. المساعدة في ظنشاء قاعدة بيانات حديثة .ج

السققعي إلنشققاء موقققع ظلكترونققي وتحسققين شققبكة االنترنققت فققي  .د
 الكلية.

تطققوير الكققادر األكققاديمي مققن  ققال  مشققاركتهم فققي البعثققات  .ه

 الدراسية والدورات التدريبية.

دراسة االحتياجقات الفعليقة لسقسقا  مقن األجهقزة والم تبقرات  .و
 وقاعات دراسية مزودة بأجهزة عرض وأجهزة صوتية.

 دوات علمية وماتمرات ومعارض للكتاب.ظقامة ن . 

(، فقي مدينقة يقوجين University Of Oregonوفي جامعقة أورينقون )
(Eugene.OR ،فققي الشققما  النربققي مققن الواليققات المتحققدة األمريكيققة )

يقو  مدير وحدة الجودة بالعمل المتواصل على وضع وتنفيذ جميع أنشطة 

 Universityليات  ما يلي)الجودة في الجامعة، ومن أهم واجبات  ومساو

Of Oregon ،: http:/www.UOREGON.edu.:) 

تحديققد كافققة المققوارد الال مققة لتنفيققذ متطلبققات ضققمان الجققودة  .أ

 وتوفيرها.

التأكد من أن كافة اإلجراءات والقرارات تت قذ بشقكل صقحيح  .ب
 لتلبية احتياجات الجودة في جميع عملياتها.

بنقاء علقى التوصقيات ات اذ اإلجقراءات الت قحيحية المالئمقة  .ج

 الواردة في تقارير المراجعة والتقويم.
يعتبققر هققو حلقققة الوصققل بققين اإلدارة المركزيققة للجققودة وبقيققة  .د

 الكليات واألقسا .

تحديققد االحتياجقققات التدريبيققة للعقققاملين مققع تطقققوير أسقققاليبها  .ه

 وكذلك تطوير البرامج التدريبية عند ال رورة.
 الجودة اإلقليمي.يعمل كممثل رسمي للجامعة في مجلس  .و

( ظلى أن مديري وحدات الجقودة  YadollahHamidi: 2009وتوصل )

ات بالجامعات اإليرانيقة يكونقوا مسقئولين عقن الكثيقر مقن المهقا  والواجبق
هقا مقا المتعلقة بالجودة ويجب عليهم القيا  بعدة مسئوليات يعتبر من أبر 

 يلي:

تشققكيل أن يعمقل مقدير وحقدة الجققودة علقى تمكقين المقوظفين و .أ
 فرق عمل فعالة بالجامعة.

أن يعمققل علققى تفققويض السققلطة لي ققرين فققي بنققض المهققا   .ب

 المكلف بها وتشجيع العاملين مع  على المشاركة.

 أن ي تار األسلوب الجيد للقيادة. .ج
أن يحتققر  العققاملين كمققوارد قيمققة للجامعققة، وظعطققاء أهميققة  .د

 لرضا العاملين. 

 لين.أن يسعى لزيادة معرفة ومهارات العام .ه
 أن يقود االجتماعات بطريقة جيدة ويبدع في حل المشاكل. .و

ابعقة كما أن من مسئوليات ومها  مدير وحدة الجودة في الجامعة مت       

ايير النوعية في جميع مستويات الجامعة، وتفسير كافة ال وابط لتنفيذ مع
 الجودة، كما يجب أن يراققب األحقداث النيقر عاديقة ومتابعقة اإلجقراءات

فة دورية واستعراض السياسات واإلجراءات المتعلقة بمعايير ضمان ب 

يققة الجققودة، باإلضققافة لمقابلققة المققوظفين والطققالب بالجامعققة لتقيققيم فاعل

 برنامج ضمان الجودة.
وفي الجامعات الم رية، وعلى سبيل المثا  في جامعة القاهرة يتم        

ولمقدة سقنتين قابلقة  تعيين مدير وحقدة الجقودة بققرار مقن مجلقس الجامعقة

للتمديد، ويتم ا تياره من المتقدمين فقي شقنل المن قب، وعلقى أن يكقون 
من ذوي ال برة في مجا  الجودة، وطبقاً للمعايير التي تحددها الجامعقة، 

ومقققققققققققققققققققن أهقققققققققققققققققققم مسقققققققققققققققققققاوليات  وواجباتققققققققققققققققققق  مقققققققققققققققققققا 
 (:.http://www.gawdaarts.comيلي)

مقا يتفقق مقع متابعة تنفيذ السياسة العامقة الموضقوعة للوحقدة ب .أ

 سياسة الجامعة ل مان الجودة.

ن متابعة تنفيذ القرارات ال ادرة من مجلس ظدارة الوحدة أو م .ب
 مجلس الجامعة.

 لذاتيقةمتابعة ظعداد التقارير السنوية للتقويم القذاتي والدراسقة ا .ج

 للجامعة.
متابعة سير العمل في جميع المشروعات ال اصة بنظم الجودة  .د

 .والتطوير دا ل الجامعة

متابعققة ظنشققاء موقققع ظلكترونققي للوحققدة تققابع لموقققع الجامعققة  .ه
 وتحديث بيانات  دورياً.

اقتققراح نشققاطات وتوجهققات جديققدة ومسققتمرة بنققرض تعمققيم  .و

 وتطبيق سياسة الجودة والتميز.

ظعقداد التقريقر السققنوي ألنشقطة الوحقدة واعتمققاده مقن مجلققس  . 
 ظدارة الوحدة.

مقوك سبيل المثا  جامعة اليرأما في الجامعات األردنية، وعلى      

تعتبر مقن أبقر  مسقئوليات ومهقا  مقدير وحقدة الجقودة بالجامعقة مقا 
 (:.www.Yu.edu.joيلي)

 يعتبرحلققة الوصقل بقين الجامعقة وكافقة األكقاديميين والعقاملين .أ

 والطالب بالجامعة.
 متابعة وتطوير وتحديث ال طة اإلستراتيجية للجامعة. .ب

يات بالتعليم العالي بنتائج مها  الكلتزويد مركز ضمان الجودة  .ج

واألقسققا  وكافققة المعلومققات الال مققة العتمققاد البققرامج غيققر 

 المعتمدة ومتابعة البرامج المعتمدة.
تزويد مركقز الجقودة بمقترحقات ال طقة اإلسقتراتيجية لسقسقا   .د

 والكليات.

  التواصل مع مدراء ولجان الجودة في الكليات واألقسقا  للقيقا .ه
ابعققة تطبيقهققا واالحتفققاظ بمحاضققر االجتماعققات بمهققامهم ومت

 ال اصة بالجودة واالعتماد للقسم والكلية والجامعة.

ضقمان سققير االمتحانققات بشققكل أساسققي فققي الجامعققة وكلياتهققا  .و

 وأقسامها.
 ص تقديم المشورة لإلدارة العليا بالجامعة حو  النظا  الذي ي . 

 الجودة واقتراح التحسينات التي يمكن ظد الها.

ن االسققت دا  السققليم لكافققة ممتلكققات الجامعققة وضققمان ضققما .ح
 صيانة مرافقها عند الحاجة.

ظبرا  الجودة من  ال  مكافأة األداء الرائع و فقرض عقوبقات  .ط

 عند سوء األداء.
(، أن مققدير وحققدة الجققودة فققي الجامعققات .Hossein:  2008ويققذكر ) 

 السققويدية يقققع تحققت أشققرا  ومتابعققة اإلدارة العليققا للجامعققة ومققن أبققر 

 مهام  ومسئوليات  ما يلي: 

 جمع ونشر المعلومات حو  ا ت اصات الجودة. .أ
مراجعققة وموائمققة مبققادئ التوجيقق  التققي تحكققم عمليققة الجققودة فققي  .ب

 الجامعة.

لمبققادئ اإلرشقققادية للجقققودة فقققي المشققاركة فقققي تنفيقققذ أو صقققياغة ا .ج
 الجامعة.

 عة.ظيجاد الحلو  لكافة المشاكل والتي تعز  جهود الجودة في الجام .د

 يت ر  كمسئو  في كافة ظجراءات الجامعة المتعلقة بالجودة. .ه
 .ظدراك وتوقع كافة ال عاب التي يمكن أن تواج  الجامعة مستقبالً  .و

من المسئوليات  ، يمكن أن نتوصل ظلى عددومن خالل ماسبق عرضه

نها والتي يمكن االستفادة موالواجبات لمديري وحدات الجودة بالجامعات 

 في تفعيل مها  وواجبات ومسئوليات مديري مكاتب الجودة في الجامعات
 وهي:الليبية 

 لية تمثيل الجامعة بكافة كلياتها وأقسامها أما  الجهات الدا .أ

 ال ارجية للجامعة وذات العالقة بالجودة.
 مشاركة في وضع ال طة اإلستراتيجية للجامعة.ال .ب
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ظنشاء مكتبة مت   ة في الجودة وشاملة لكافة المواضيع  .ج
 ذات ال لة بالجودة.

ظنشاء موقع ظلكتروني لوحدة الجودة وأن يتم تحديثها  .د

 باستمرار، مع ظنشاء قاعدة للبيانات للجودة حديثة.

لتنفيذ تشكيل لجان للجودة فرعية وفرق للعمل الجماعي  .ه
 األهدا  واألعما  المتعلقة بالجودة.

اقتراح وت ميم البرامج التدريبية ومتابعتها للكادر  .و

ين الوظيفي بالوحدة وللجامعة ككل سعياً لتطوير أداء العامل
ومدراء الجودة بالوحدات ولتنمية مهاراتهم وقدراتهم 

 و يادة معرفتهم.

وتطبيقها وتحقيق ت ميم وتنفيذ األدلة اإلرشادية للجودة  . 
 االعتماد والتقويم الذاتي لكافة عمليات تنفيذ الجودة.

 متابعة وتقويم أداء العاملين بالوحدة ومدى تطابق أدائهم .ح

 مع معايير الجودة ورفع التقارير ظلى الجهات األعلى.

ظقامة الندوات والماتمرات ومعارض الكتب ال اصة  .ط
 الجودة. بالجودة وشاملة الحتياجات المهتمين بمجا 

دراسة وتحديد كافة االحتياجات والموارد الال مة لتطبيق  .ي

 الجودة والعمل على توفيرها قدر المستطاع.
متابعة تنفيذ ال طة اإلستراتيجية الموضوعة بالجامعة مع  .ك

 متابعة تنفيذ كافة القرارات ال ادرة والمتعلقة بال طة.

ديري مكاتب وفي ضوء ما تم عرض  من أهمية عمل م ويتضح مما سبق،
يئة ين البالجودة كأداة للتواصل بين ظدارة الجامعة والعاملين بها وبينها وب

ال ارجية، أصبح تدريب وتطوير مديري وحدات الجودة حاجة ملحة 

وضرورية  اصة في ظل التحوالت والتنيرات العالمية المتسارعة التي 

 لوائحودارة نظم نعيشها اليو ، فاإلدارة المعاصرة لم تعد كسابقتها مجرد ظ
 وقوانين وقرارات وأمر ونهي، أنما أصبحت ظدارة بالتفاهم والمشاركة

واأل ذ بالرأي األ ر وتباد  األفكار والمعار  بين كافة أع ائها، 

وبالتالي بر ت أدوار جديدة لمديري وحدات الجودة تتطلب توافر قدر 
فوق العلم والتمن المهارات والكفاءات باإلضافة لقدر كبير من المعرفة و

ا والثقة بالنفس، ومواكبة التنيير الذي أصبح الثابت الوحيد في ع رن

ح من الحالي، فالقيادة واإلدارة في ظل مفهو  الجودة الشاملة تنير لي ب

 أبر  متطلبات   التفكير المستمر وأدوار متعددة و استراتيجيات عمل
ري وحدات للتحسين والتطوير المستمر والشامل، ولكي يتمكن مدي

ً أن  الجودة من مواكبة التنيير الحاصل في مجا  عملهم أصبح ال ما

ية يواكب تنيير في تدريبهم وتنميتهم بما يتناسب مع األدوار المستقبل
ات الجديدة المفروضة عليهم وأن يكتسبوا العديد من الكفايات و المهار

 .ة عاليةالتي تمكنهم من القيا  بهذه األدوار والمها  بكفاءة وفاعلي

تاسعاً: التصور المقترح لتدريب مديري مكاتب الجودة بالجامعات 

 الليبية باستخدام الحقائب التدريبية: 

في ضوء ماتم عرض  في اإلطار النظري وماتناول  من كتابات وأدبيات 

اقع عن  نتائج الدراسات النظرية والميدانية لو سابقة، وكذلك ما أسفرت
 الجودة بالجامعات الليبية من وصف وتحليل،نظا  تدريب مديري مكاتب 

ً مع منهجية البحث المتبعة، يتم في هذا الجزء من البحث تن او  واتساقا

نة عدة بدائل مقترحة لتطوير هذا النظا ، ومن  ال  عرضها سيتم الموا 
بين هذه البدائل للتوصل ظلى البديل األمثل الذي يتناسب مع ظرو  

 ية.وبناء على ذلك سيكون هذا كالتالي:وظمكانيات الجامعات الليب

أسباب اختيار الحقائب التدريبية كاتجاه لتدريب مديري  .1

 مكاتب الجودة بالجامعات الليبية:ومن هذه األسباب أن:

ً من سوء  .أ يتناسب مع الظرو  التي تمر بها البالد حاليا

الظرو  األمنية واالقت ادية والسياسية واالجتماعية والتي 
على التعليم الجامعي في كل جوانب  و اصة فيما كان لها أفر 

يتعلق بالمباني والتي دمر معظمها بسبب انتشار السالح، 

وظغالق العديد من الجامعات الليبية وعد  انتظا  الدراسة فيها، 
وصعوبة االنتقا  دا ل المدن و ارجها مما يحو  دون تنفيذ 

ويجعل هذا  البرامج التدريبية المباشرة بين المدرب والمتدرب
 البديل أكثر البدائل المقترحة مالئمة لبيئة الجامعات الليبية.

يعتبر أقل تكلفة فهو ال يحتاج ظلى مباني وتجهيزات مسبقة  .ب

 لتطبيق  بل يتم االستفادة من التجهيزات واإلمكانيات الموجودة.

يحقق مبدأ االستمرارية في التدريب من حيث ظمكانية تكرار  .ج
 لتدريبية إلعادة التدريب.است دا  الحقائب ا

 يتيح لمديري مكاتب الجودة بالجامعات الليبية فرصة التدريب .د

وبدون التقيد بجدو   مني محدد وال بالتقيد بإتما  دورات 
 تدريبية معينة ومحددة وبما يتوافق مع ظمكاناتهم وظروفهم.

يحقق للمتدرب التكامل بين المعار  النظرية والممارسات  .ه

ددة من  ال  الوسائل واألساليب التدريبية المتعالتطبيقية لها 
 والمتطورة التي توفرها الحقائب التدريبية.

 تحقيق مبدأ الحرية للمتدرب في ا تيار ما يالئم  من أساليب .و

تدريبية متنوعة ومتعددة في الحقائب التدريبية تتماشى مع 

 .قدارت  وظمكانيات  وكذلك حرية ا تيار مكان التدريب والوقت
انية تدريب أعداد كبيرة من مديري وحدات الجودة ظمك . 

 بالجامعات الليبية دون التقيد بالزمان أو المكان للتدريب.

 تساعد على ظدراك مدى ظتقانهم للجدارات والمهارات المطلوبة .ح
منهم ومدى تحقيقهم لسهدا  التدريبية من  ال  األساليب 

ئب فرها الحقاالتقويمية المتعددة والمتنوعة والمتقدمة التي تو

 التدريبية.
تساهم الحقائب التدريبية في تحقيق مبدأ فردية التدريب  .ط

وظمكانية المتدربين من ممارسة التدريب الذاتي وتطوير 

 ظمكانياتهم وقدراتهم متى كانوا في حاجة لذلك.

ت دا  ما توفره الحقائب التدريبية من تعليمات وأدلة لكيفية االس .ي
 ت .لمتدربين وقابليت  للتطوير لمرونوكذلك سهولة تداول  بين ا

عناصر التصور المقترح لتدريب مديري مكاتب الجودة بالجامعات  .2

حيث يعتبر تدريب مديري الليبية باستخدام الحقائب التدريبية:
ريبية مكاتب الجودة بالجامعات الليبية باست دا  تقنيات الحقائب التد

رجات لهذا منظومة متكاملة تتكون من مد الت وعمليات وم 

 النظا ، وفيما يلي شرح لتلك العناصر األساسية لهذا الت ور:

وتشتمل على األهدا  والعناصر البشرية والمادية المدخالت: .أ
 المكونة لهذا النظا  التدريبي وذلك كما يلي:

حيث يسعى هذا  األهداف لتدريب مديري مكاتب الجودة: (1)

 تالية:النظا  التدريبي المقترح ظلى تحقيق األهدا  ال

تمكين مديري مكاتب الجودة من تدريب ذاتهم بحيث يستطيع  (أ)

كل منهم تدريب نفس  بنفس  بواسطة الحقيبة التدريبية 

باإلضافة لتمكينهم من ا تيار الموضوعات واألساليب 
 التدريبية التي تتالء  مع احتياجاتهم.

تسهيل عملية فهم وظدراك مديري مكاتب الجودة للعملية  (ب)

 ال  ت ميم الحقيبة التدريبية وفق منهجية  التدريبية من

علمية منظمة وبطريقة سليمة ومنطقية ومتسلسلة تسهل 
 التعامل معها.

توظيف أكبر قدر من حواس مديري مكاتب الجودة عند  (ت)

تدريبهم عن طريق است دا  العديد من التقنيات التدريبية 
 يةالمتنوعة والمتعددة بما يحقق فعالية أكبر في تنفيذ العمل

 التدريبية.

تزويد المتدرب بالمعلومات المتعلقة بمدى تحقيق أهدا   (ث)
العملية التدريبية من  ال  تكرار است دا  تقنيات الحقيبة 

 التدريبية لتدريب مديري مكاتب الجودة.

ظكساب المتدربين المهارات والجدارات المرتبطة بإدارة  (ج)

 ل المشروعات، وظدارة المعرفة ونشر فقافة الريادية دا
 الجامعة. والذي يتطلب  أداء مهامهم الحالية والمستقبلية.

وهم كافة العناصر البشرية المكونة للنظام التدريبي المقترح: (2)

العناصر البشرية المكونة للنظا  التدريبي وهم المدربين 
والمتدربين باإلضافة ظلى المشرفين واإلداريين والفنيون 
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لعملية التدريبية والمساعدون، وللمدربين دور بار  في ا
وبالتالي البد أن يكونوا ممن يمتلكون ال برة والكفاءة 

والمعرفة والمهارة لتنفيذ العملية التدريبية لتدريب مديري 

وحدات الجودة بالجامعات الليبية، مع ضرورة وجود قائمة 

بالشروط الواجب توفرها في المدربين لتنفيذ هذا البديل، أما 
لهم دور ومشاركةفعالة في تحديد  المتدربين البد أن يكون

احتياجاتهم وت طيط وتنفيذ وتقويم العملية التدريبية وفي كافة 

 طوات ومراحل العملية التدريبية حتى تتحقق األهدا  
المرجوة منها، وبالتالي تتكون العناصر البشرية المكونة 

 للنظا  التدريبي المقترح مما يلي:

 مدربين يمتلكون ما يلي:يتطلب هذا البديل )أ(المدربين:

  ال برة العميقة في عملية التدريب ولديهم معرفة كافية بمجا (1)

الجودة في ظطارها المحلي والعالمي وكيفية التدريب على 

 الوفاء بمعايير الجودة بالجامعات الليبية.
قدرات ومهارات تمكنهم من التعامل مع تقنيات ووسائل   (2)

 االت،وتوظيفها كوسائل وأساليب تكنولوجيا المعلومات واالت

تدريبية لمساعدة مديري وحدات الجودة على تحقيق أهدا  
 العملية التدريبية.

 قدرات ومهارات ظبداعية تجعلهم قادرين على التفكر في كل ما (3)

هو جديد في مجا  الجودة والتدريب واأل ذ بكل ما هو 
 مناسب لالرتقاء بأداء مديري وحدات الجودة من  ال  العملية

 دريبية.الت
 ويت من هذا العن ر ما يلي: :)ب(المتدربين

ظعطاء فرصة التدريب لعدد كبير من مديري وحدات الجودة من  (1)

  ال  التدريب الذاتي، وما يوفره من تدريب بدون مساعدة أحد،

دامها فما تحوي  الحقيبة التدريبية من أدلة وتعليمات تتعلق باست 
 تعتبر وسيطاً ذاتياً للتدريب.

التركيز في تقنيات الحقائب التدريبية على المتدرب أكثر من  (2)

 المدرب وذلك ألن عملية است دامها تتم على اساس ذاتي من قبل
 المتدرب نفس .

الحرية لمديري وحدات الجودة في ا تيار األنشطة وال برات  (3)

يولهم التدريبية المتنوعة والمتعددة بما يتناسب مع امكانياتهم وم

 اتهم الفعلية.وقدراتهم وحاج
 وهي كافةالعناصر المادية المكونة للنظام التدريبي المقترح: (3)

الظرو  واإلمكانيات المادية التي تساعد في تنفيذ النظا  

 التدريبي المقترح، وهي تتمثل فيما يلي:

نوعة )أ(المواد وال برات والنشاطات واألساليب والوسائل التدريبية المت

لة بموضوع التدريب والمتوفرة في كل والمتعددة والمتطورة والمت 

الكتب حقيبة تدريبية، والتي تأتي في أشكا  عدة منها: المواد المطبوعة ك
 نمائيةواألشرطة والتسجيالت التلفزيونية والشرائح الناطقة واألفال  السي

والشفافيات، ومل قات وا تبار الحالة وتمثيل األدوار ونماذج 

لتي ائط والتقنيات التدريبية الحديثة وامعينات،.... ، وغيرها من الوس
 تمكن المتدربين من تحقيق التدريب الذاتي.

)ب(ت ميم استمارات االستبيانات وكافة األدوات األ رى التي يمكن 

دة االستفادة منها في تحديد االحتياجات التدريبية لمديري وحدات الجو
 عند ظعداد الحقائب التدريبية.

هم ارشادات وتعليمات تساعد المتدربين على ف )ج(األدلة وما تحتوي  من
الي محتويات الحقيبة التدريبية و يادة القدرة على التعامل معها وبالت

 تتحقق أهدا  النظا  التدريبي.

 :وتت من ما يليالعمليات:  .ب

مرحلة تحديد (تحديد االحتياجات التدريبية لمديري مكاتب الجودة:1)

وحدات الجودة ما هي ظال تقدير لما االحتياجات التدريبية لمديري 

يحتاجون  من مهارات وقدرات وجدارات و برات تمكنهم من األداء 
المتميز ألدوارهم الحالية والمتوقعة منهم مستقبالً، سواء أكانت 

المهارات المتعلقة بإدارة المشروعات وت طيطها والمساهمة في 

دتها والسعي لتوفير تنفيذها مع فرق العمل التي يكونوا قادرين على قيا

التمويل لهذه المشاريع من  ال  استنال  الموارد واإلمكانيات 
المتاحة والقدرة على تقويم هذا المشروع، باإلضافة لمهارات تجميع 

المعرفة وتبويبها وتنظيمها وتو يعها وظدارتها واالستفادة منها في 

ويملكون الجامعة، وكذلك مهارات ليكونوا قادة رياديين في الجامعة 
القدرات على استنال  الموارد لمواجهة الم اطرة والعمل على 

اإلبداع واالبتكار في عملهم لتحقيق التميز للجامعة أما  نظائرها 

 وغيرها من االتجاهات اإلدارية.
ليب ويتم تحديد االحتياجات التدريبية عن طريق االستعانة بعدة أسا

ارات االعتماد عليها: استمعلمية منها على سبيل المثا  والتي يمكن 

االستبيان، أسلوب المالحظة المباشرة في العمل، اللجان 

االستشارية، أسلوب المقابالت الش  ية مع مديري وحدات 
 الجودة، تحليل تقارير األداء لمديري وحدات الجودة وغيرها.

(تصميم البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تقنيات الحقائب 2)
د الح و  على المعلومات والبيانات حو  االحتياجات بعالتدريبية: 

ميم التدريبية لمديري وحدات الجودة بالجامعات الليبية، تأتي مرحلة ت 
 البرنامج التدريبي المقترح والتي تمر بعدة  طوات وهي:

: حيث يتم )أ(اختيار األشخاص المرشحين إلعداد الحقيبة التدريبية

ية، وال برة في ظعداد الحقائب التدريب تحديد األش ا  من ذوي الكفاءات

عداد، ويملكون كافة المهارات والقدرات التي تمكنهم من القيا  بمهمة اإل
وقد يكونوا من دا ل الجامعات الليبية أو من ماسسات أ رى ذات 

اال ت ا  في هذا المجا ، أو يكونوا  براء وم ت ين من  ارج 

ي لية واإلقليمية والدولية فالبالد، أو يتم أشراك بعض ال برات المح
 عملية ظعداد الحقيبة التدريبية ولتحقيق أكبر قدر من الفائدة.

: وفي هذه ال طوة )ب(تصميم إطار مرجعي كمقترح للحقيبة التدريبية
ريده يتم وضع ت ور مقترح لما سيكون علي  الحقيبة التدريبية وما الذي ي

أن يكون هذا اإلطار  المسئولين من ُمعدوا الحقائب التدريبية، على

المرجعي منظم ومحدد وواضح وموفق من الجهات الم ت ة ويمكن 

الرجوع ظلي  متى كانت هناك حاجة لذلك، على أن يحتوى اإلطار 
، المرجعي على المعلومات والبيانات التالية: ) ت ور لعنوان الحقيبة

ة قيبالمستهدفين من التدريب، تحديد بداية الفترة الزمنية ألعداد الح

ية، لتدريبوموعد االنتهاء، تكلفة األعداد، الفترة الزمنية لتنفيذ الحقيبة ا
 ما ظلىت ور لمحتوى الحقيبة، تقويم الحقيبة، وأساليب التقويم( ......، و

ر ذلك من البيانات التي ترى الجهة المسئولة ضرورة ت مينها في اإلطا
 المرجعي.

داد ث تعتبر ال طوة األولى ألع: حي)ج(تحديد المحتوى التدريبي للحقيبة

المحتوى التدريبي هي قيا  ُمعدوا الحقائب التدريبية بتس ير كافة 

يبي امكانياتهم ومهاراتهم للتركيز في كل هد  من أهدا  البرنامج التدر
جمة وكذلك االحتياجات التدريبية السابق تحديدها فالمرحلة السابقة وتر

ُمعد ها بدقة متناهية، بحيث يقو  الكل ذلك ظلى محتوى تدريبي يتالء  مع

 رئيسيةللحقيبة التدريبية بتحديد المحتوى التدريبي ومفردات  والعناصر ال
والفرعية لهذا المحتوى،مع ضرورة التركيز على مهامهم وأدوارهم 

الحالية والمستقبلية في مجا  عملهم على أن يُراعى عامل التشويق 

 وأداء العلمية للرفع من مستوى كفاءة واإلفارة والدقة والحدافة للمفاهيم
ً للتطورات الحديثة عند ظعداد المحتوى، مع مراعاة  المتدربين وفقا

حتوى لتحقيق التوا ن بين الجوانب النظرية والممارسات التطبيقية في الم
 التدريبي.

: والتي تتناسب وقدرات )د(تحديد الوسائل واألساليب التدريبية

ودة كمتدربين، وأن تت من الحقيبة ومهارات مديري وحدات الج
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التدريبية على العديد من األساليب التدريبية والتي يمكن للمتدربين اللجوء 
لما يناسبهم منها ليحقق أهدا  العملية التدريبية، بحيث يت من المحتوى 

التدريبي أساليب ووسائل تدريبية متعددة ومتنوعة ومواكبة لكل جديد في 

فال  أو أشرطة أو شرائح أو أسطوانات صوتية هذا المجا  سواء من أ

ومرئية ،...وغيرها، بحيث ي تار المتدرب ما يناسب  منها وأن تحتوى 
 على معينات ونماذج تسهل عليهم فهم المحتوى التدريبي واستيعاب .

بحيث تشتمل  )ه(التنوع والتعدد في األنشطة التدريبية المساعدة:
ل يتالء  مع ظمكانيات واحتياجات ك الحقيبة على أكثر من نشاط تدريبي

متدرب وقدرات ، ومن األنشطة التدريبية التي يمكن است دامها في 

عض الحقائب التدريبية: دراسة الحالة والتي تقد  مكتوبة ومرفق معها ب
وار التفاصيل لتسهل على المتدرب فهمها واقتراح حلو  لها، وتمثيل األد

ً لهذا ال نظا  سيتم في مجموعات، وكذلك في حا  كان التدريب وفقا

أسلوب المباريات اإلدارية ، وأسلوب الع ف الذهني وغيرها من 

اجات األساليب التي تتالء  مع المحتوى التدريبي وأهدا  البرنامج واحتي
 المتدربين.

وتحتوى الحقيبة التدريبية لمديري مكاتب الجودة على المكونات 

 التالية:

ة ذي يت من عنوان للحقيبة وأسم الجهغال  الحقيبة التدريبية وال (أ)
المسئولة التي أصدرت الحقيبة وعنوانها، أسم / أسماء ُمعدوا 

 .الحقيبة، تاريخ ظعدادها، والجهة المشرفة على األعداد أن وجدت

  اءجامعة عمر الم تار / البي-و ارة التعليم مثال لغالف الحقيبة:

 طوير أداء مديريحقيبة تدريبية لت-مكتب ضمان الجودة بالجامعة-

 مكاتب الجودة 

للعا   -.....ظعداد:.......................-بكليات جامعة عمر الم تار/ درنة.-

تحت إشراف مركز ضمان الجودة واعتماد  -2017/2018الدراسي : 

 مؤسسات التعليم العالي 

 فهرس لمحتويات الحقيبة التدريبية: فبعد االنتهاء من كتابة (ب)
وترقيم صفحاتها، يتم ظعداد فهرس لهذه المحتويات محتويات الحقيبة 

الرئيسية والفرعية وتوضيح لل فحات لكل عنوان حتى يسهل على 

 مديري وحدات الجودة الرجوع ظليها بسهولة.
 )ج( مقدمة م ت رة للحقيبة التدريبية: بحيث تت من المقدمة للحقيبة

الي والبحث التدريبية معلومات م ت رة مثالً عن و ارة التعليم الع

 العلمي واهتماماتها في الجودة والتدريب وجامعة عمر الم تار ووحدة

ضمان الجودة بها، وبيانات ومعلومات حو  البرنامج وأهداف  المراد 
 تحقيقها با ت ار مع بيان للفئة المستهدفة بالتدريب على الحقيبة.

اال تبار القبلي أو األولى لنرض تحديد مدى حاجة مديري وحدات  (د)
د ذلك الجودة كمتدربين للحقيبة التدريبية وبالتالي يكون المتدرب بع

ت  قادر على تحديد نقطة البدء في التدريب بما يتناسب مع احتياجا

 وقدرات  وامكانيات .
)ه( وسائل ووسائط تدريبية متنوعة ومتعددة بحيث تتالء  مع الفروق 

ع  من وسائط الفردية بين المتدربين وي تار كل متدرب ما يتالء  م

تدريبية تتناسب مع قدرات  وامكانيات  وتكون في شكل مواد مطبوعة 
 ومسموعة وأشرطة فيديو وأسطوانات كمبيوتر ونماذج ومعينات.

دليل ظرشادي يحتوى على تعليمات وتوجيهات ومقترحات لكيفية  (و)

 است دا  الحقيبة والتعامل معها، وهذه االرشادات تعطى للمتدرب
ي للسير  طوة  طوة لتنفيذ الحقيبة التدريبية وه ال طوط العري ة

ً لسهدا   بمثابة ضابط للمتدرب ل مان تنفيذه للحقيبة وفقا

الموضوعة وكذلك ضمن الزمن المحدد للتنفيذ، وكذلك تيسر على 
مع  المتدرب است دا  الوسائل واألساليب التدريبية وكيفية التعامل

 ة.النشاطات التدريبية المت منة في الحقيب

) (عدد من الم ادر والمراجع التي يمكن أن تساعد المتدرب في فهم 
 المحتوى التدريبي متى كان في حاجة ظلى ذلك.

)ح( اال تبار البعدي ليتمكن المتدربين من مديري وحدات الجودة بعد 
االنتهاء من دراسة الحقيبة التدريبية لتقويم وقياس مدى ما حققوه من 

ي يستطيع كل متدرب معرفة مستوى األداء الذي أهدا  تدريبية، وبالتال

حقق  وهل هو في حاجة إلعادة التدريب في جزء معين أو أكثر من جزء 

في الحقيبة التدريبية لزيادة مستوى األداء حتى ي ل ظلى المستوى 
 المطلوب.

ا  طط موفي هذه المرحلة يتم تنفيذ  :تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح. 3
 ل  في البرنامج التدريبي المقترح،ويتطلب تنفيذ البرنامج التدريبي

ائب المقترح باست دا  تقنيات الحقائب التدريبية  ضرورة توفر معدوا حق

امة تدريبية ممن يملكون الكفاءات والقدرات العالية في مجا  التدريب ع
على وج  الت  يص، ويملكون قدرات وفي مجا  الحقائب التدريبية 

ان كعالية للتعامل مع المتدربين واستقبا  االستفسارات في أي وقت متى 

 المتدربين في حاجة ظلى ذلك، وكذلك قدرة عالية على تنظيم البرنامج
 بكافة محتويات  و طوات .ويمكن تقسيم هذه العملية ظلى ما يلي:

دام تقنيات الحقائب تقويم البرنامج التدريبي المقترح باستخ .1

هذا  : يحدد تقويم البرنامج التدريبي المقترح مدى فاعليةالتدريبية
البرنامج في تحقيق الهد  من الحقيبة التدريبية ومدى التميز 

 الحاصل في أداء المتدربين، وظبرا  نواحي القوة لدعمها ونواحي

الق ور للتنلب عليها عند ظعادة التدريب في مرة قادمة، وذلك 
ب هد   يادة فاعلية البرنامج التدريبي باست دا  تقنيات الحقائب

  ما التدريبية، وتتم عملية التقويم لهذا البرنامج المقترح من  ال

 يلي:

ظعداد عدد من اال تبارات التقويمية قبل البدء في تنفيذ  .أ
البرنامج وتتعدد مسمياتها كا تبارات قبلية، أولية، أو 

تدرب من  اللها على امكانات  تح يرية، والتي يتعر  الم

وقدرات  وما هي جوانب الق ور لدي  ومدى نجاح عملية 
تحديد االحتياجات التدريبية وبالتالي يتعر  على نقطة 

 االنطالق في تنفيذ الحقيبة التدريبية.

يقو  معدوا الحقيبة التدريبية بت  يص جزء من الوقت في  .ب

تقويم وذلك بنرض نهاية كل وحدة أو جلسة تدريبية لعملية ال
ضمان الح و  على التقويم المستمر للبرنامج التدريبي، 

ومدى تحقيق األهدا  المحددة مسبقاً، واالطمئنان لح و  

 المتدربين على المعلومات، واكتساب المهارات والقدرات التي
 تحقق احتياجاتهم الفعلية.

 ويتم اعتماد معدوا الحقيبة التدريبية على عدد من األساليب .ج

واألدوات التقويمية كالمالحظة، واالستبيانات، وقوائم 
ك المراجعة، واال تبارات، والتقويم الحر والذي من  الل  تتر

ات  للمتدرب حرية ا تيار أسلوب التقويم الذي يتالء  مع ظمكاني

د وظروف  وقدرات ، والمناقشات الجماعية والتي باإلمكان تحدي

 أماكن يسبق االتفاق على مواعيدها قبل بدء التطبيق سواء في
بر عاللقاء فيها، أو من  ال  الوسائل االلكترونية لالجتماعات 

 شبكة المعلومات العالمية.

بعد االنتهاء من دراسة الحقيبة التدريبية وكل الجلسات أو  .د
 الوحدات التدريبية تأتي مرحلة التقويم النهائي أو الشامل،

حيث )النال  والذي يشمل تقويم البرنامج بالكامل من 

والعنوان والدليل اإلرشادي ومدة البرنامج والوسائل 
واألساليب التدريبية واألنشطة وتو يع المواد التدريبية 

والجلسات أو الوحدات التدريبية ومدى ارتباط الموضوعات 

بحاجات المتدربين ومدى تنطية الموضوعات التي يرى 

تأكد من مدى المتدرب أن  في حاجة ظليها(، وبالتالي يتم ال
ً ومدى الفائدة التي  تحقيق البرنامج ألهداف  المحددة مسبقا

 حققها المتدربين من مديري وحدات الجودة.
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قياس  تقويم البرنامج التدريبي ومتابعت  بعد انتهاء البرنامج أي .ه
مدى األفر الذي ترك  التدريب على مديري وحدات الجودة 

وجدارات  كمتدربين وما اكتسبوه من مهارات وقدرات

و برات، وهذا التقويم يتم بعد مرور فترة  منية على تنفيذ 

البرنامج قد تكون المدة ستة أشهر بحيث يتم ظعادة تقويم 
البرنامج للتأكد من مدى نجاح  ودرجة الفائدة التي حققها 

 المتدربين في بيئة عملهم.

ج.مخرجات النظام التدريبي المقترح باستخدام تقنيات الحقائب 
ت : يتم من  ال  هذا البديل التدريبي المقترح لمديري وحدادريبيةالت

 ة:الجودة باست دا  تقنيات الحقائب التدريبية تحقيق الم رجات التالي

 اكتساب مديري مكاتب الجودة مهارات التدريب والتعلم الذاتي .1

 وتطوير أدائهم من  ال  برامج الحقائب التدريبية.

مهارات است دا  التقنيات اكتساب مديري مكاتب الجودة  .2

كنهم التكنولوجية المتقدمة التي تحتويها الحقائب التدريبية وتم
 من التعامل مع أي منها.

ارتفاع مستوى رضا مديري مكاتب الجودة في عملهم وكذلك  .3

تحسن قبولهم للتدريب و يادة قناعتهم ب رورت  في مجا  
 عملهم للرفع من مستوى ادائهم.

من مديري مكاتب الجودة بالجامعات تدريب أعداد كبيرة  .4

 الليبية دون التقيد بظرو  الزمان والمكان.
تفعيل وحدات التدريب بالجامعات الليبية لوضع  طط  .5

مع  مستقبلية  ألعداد الحقائب التدريبية وبشكل يتناسب ويتالء 

احتياجات مديري مكاتب الجودة المتطورة والمتميزة وفقاً 

وتكون متاحة على نطاق واسع  للمستجدات في مجا  عملهم،
 مع سهولة التعامل معها واست دامها وت ميم مواقع ظلكترونية

تحتوى على مثل هذه الحقائب التدريبية لنشر فقافة التدريب 

 الذاتي لمديري وحدات الجودة في أي وقت ومن أي مكان. 
المساهمة بشكل مباشر في تأهيل الجامعات الليبية نحو  .6

 االعتماد.

مستوى أداء الكوادر البشرية في مجا  الجودة  يادة   .7
 واالعتماد بالجامعات الليبية.

 .معوقات تطبيق النظام التدريبي المقترح باستخدام تقنيات الحقائب3

التدريبية لمديري مكاتب الجودة بما يتاللم مع بيئة الجامعات 

ت بالتطبيق هذا النظا  التدريبي المقترح هناك الكثير من العقالليبية:
 والمعوقات التي قد تعرقل تنفيذه وضمان نجاح استمراريت ، ومنها :

يم قلة الموارد واإلمكانيات المالية التي ت   ها و ارة التعل .أ
العالي والبحث العلمي للبرامج التدريبية لمديري وحدات 

 الجودة مما يعرقل تنفيذالنظا  التدريبي المقترح.

جا  تكنولوجيا ضعف البنية التحتية التكنولوجية في م .ب
المعلومات واالت االت بسبب ما تمر ب  البالد من ظرو  

الحرب التي دمرت الكثير من الجامعات، وهذا يعرقل تطبيق 

 هذاالنظا  التدريبي المقترح.

ة المركزية الشديدة في ظدارة وت ميم وتنفيذالبرامج التدريبي .ج
من قبل و ارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحكمها في 

ذية التفاصيل الدقيقة في هذه البرامج، وال تعطي للجهات التنفي

 نوع من الحرية في ظدارة هذه البرامج، مما يقلل من مرونتها
ذه وقابليتها للتنيير أو التعديل أو التطوير وبالتالي تأتي ه

البرامج التدريبية هزيلة وال تحقق أهدافها المرجوة وهذا 

يرات واضحة في أداء بال رورة ممكن أال ينتج عنهتني

 مديري وحدات الجودة بالجامعات.
قلة الوعي لدى المسئولين والمدربين بأهمية البرامج التدريبية  .د

باست دا  الحقائب التدريبية وافتقارهم للمعلومات والمعار  

فيما يتعلق باالتجاهات التدريبية المعاصرة، األمر الذي يافر 
علية بطريقة علمية مما على تحديد االحتياجات التدريبية الف

ينتج عن  ضعف في الت ميم والتنفيذ والتقويم وقياس أفر 
 البرنامج التدريبي على المتدربين.

ضعف وعي المتدربين من مديري وحدات الجودة بأهمية  .ه

البرامج التدريبيةودورها في رفع وتحسين مستوى أدائهم في 

ة التدريب ممارسة أعمالهم، واالعتقاد السائد لديهم بعد  أهمي
عموماً وأن  ينتهي بانتهاء الفترة الزمنية للتدريبالذي ينتج عن  

ضعف اهتمامهم بالبرامج التدريبية سواء باست دا  الحقائب 

التدريبية أ  غير ذلك وبالتالي ال تتحقق األهدا  المرجوة من 
 هذه البرامج.

ندرة وجود  براء ومت   ين بالجامعات الليبية في البرامج  .و

علق يبية باست دا  تقنيات الحقائب التدريبية و اصة ما يتالتدر
الية بإعداد الحقائب التدريبية، مما يجعل تكاليف هذه البرامج ع

 نتيجة لالستعانة بال براء من ال ارج.

غياب قاعدة بيانات ومعلومات  اصة بمديري وحدات الجودة  . 

م رهبالجامعات الليبية تت من كافة بياناتهم من أسمائهم وأعما
ما و.....وغير ذلك،في و ارة التعليم العالي والبحث العلمي، م

ن يعيق تطبيق الكثير من البرامج التدريبية لمعرفة المستهدفي

 من عقد هذه البرامج.
قلة  برة ودراية القائمين على تقويم البرامج التدريبية  .ح

 باست دا  تقنيات الحقائب التدريبية وغيرها في عد  است دا 

 واألساليب التقويمية الحديثة والمتطورة.الوسائل 
النظر ظلى وظيفة مديري وحدات الجودة على اعتبار أنها  .ط

وظيفة تشريفية وذات مردود مالي مرتفع، وهذا ما أدى ظلى 

 وظهمالمحاوالتهم لالرتقاء بمستوى أدائهم. 

التحيز وعد  الموضوعية في التقارير ال ادرة عن المسئولين  .ي
ء مديري وحدات الجودة أفناء التدريب أو والمدربين حو  أدا

بعد االنتهاء من التدريب وفي عملهم،حيث تقو  هذه تقارير 

على التحيز لبعض المتدربين بسبب العالقات الش  ية والبعد 
عن الدقة والموضوعية، وهذا ما نتج عن  ضعف في تحديد 

 االحتياجات التدريبية.

 

 يمكن عرضها كالتالي:والتي عاشراً: النتائج والتوصيات: 

:تم التوصل من  ال  ظطارها النظري وما تم عرض  النتائج .1
حو  تدريب مديري مكاتب الجودة باست دا  اتجاه الحقائب 

 التدريبية للنتائج التالية:

أن التدريب باست دا  الحقائب التدريبية يعتبر من أهم  .أ
االتجاهات التدريبية المعاصرة والذي يتجاو  جميعها 

لتدريب مديري مكاتب الجودة بالجامعات ويمكنهم من 

 الل  اكتساب الكفايات والجدارات المتميزة والرفع من 
مستوى أدائهم في ضوء التنيرات العالمية الحاصلة في 

 مجا  عملهم.

أن االهتما  بالوحدات، والمكاتب، والمراكز ال اصة  .ب

بالتدريب على مستوى الجامعات الليبية،وذلك من  ال  
العمل على ت ميم حقائب تدريبية في كثير من مجاالت 

عمل جميع العاملين في الجامعة، ومن بينهم مديري 

مكاتب الجودة، يسهل عملية تحقيق التدريب بالحقائب 
 التدريبية على أرض الواقع.

أن دعم هذه الوحدات والمكاتب والمراكز للتدريب  .ج

نفيذ مثل بالعناصر البشرية ذات الكفاءة والقادرة على ت

هذه البرامج التدريبية من مدربين ومشرفين وظداريون 
وفنيون وتأهيلهم وتدريبهم كفريق متكامل يحقق نجاح 

 البرنامج التدريبي باست دا  الحقائب التدريبية.

أن عقد اجتماعات وماتمرات دورية للتعريف والتوعية  .د
بهذا االتجاه التدريبي المعاصر وهو التدريب باست دا  

ئب التدريبية وبح ور عدد من ال براء بهذا الحقا
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المجا  التدريبي يادي لنشر فقافة التدريب الذاتي بين 
 مديري مكاتب الجودة كمتدربين.

أنإعداد وتوفير حقائب تدريبية متطورة ومواكبة لكل  .ه

جديد في مجا  عمل مديري مكاتب الجودة وبشكل 

بهم مستمر ياديالستيعاب أعداد كبيرة منهم وضمان تدري
 بدون التقيد بقيود الزمان والمكان.

أن استقطاب كفاءات مت   ة في التدريب باست دا   .و

الحقائب التدريبية سواء على المستوى المحلي أو 
اإلقليمي أو العالمي من  ال  منح مكافآت مالية 

وت  يص كافة االمتيا ات واإلمكانيات يوفر الكثير من 

 األنفاق عليها.

ماعات دورية ومستمرة بين أن عقد لقاءات واجت .ز

المدربين وال براء وأساتذة الجامعات المحليين أو من 

 ارج البالد والم ت ين في ظعداد الحقائب التدريبية 

وقيا  حوارات ومناقشات حو  هذا االتجاه التدريبي 
المعاصر يادي لالستفادة من  براتهم ومعلوماتهم القيمة 

جدد يملكون  برة  وبالتالي ينتج عن ذلك مدربين و براء

كافية ألعداد الحقائب التدريبية لمديري مكاتب الجودة 
وكافة العاملين بالجامعات الليبية وعلى صعيد كل 

 المستويات مستقبالً.

تشكيل فريق عمل ي م مجموعة من أن العمل على  .ح
ال براء والم ت ين في مجا  التدريب و اصة 

د  ليميادي لتباباست دا  الحقائب التدريبية في و ارة التع

ال برات واألفكار بينهم والتعر  على كل جديد في هذا 

 المجا .

 التوصيات: وتوصي الدراسة الحالية بمايلي: .2

 قيا  و ارة التعليم بزيادة الم   ات والميزانيات المالية التي .أ

  ت   ها للبرامج التدريبية في الميزانية العامة للتعليم من  ال
سابقة وصدور قرار جديد يحدد التعديل في الم   ات ال

 الم   ات المالية للبرامج التدريبية المستحدفة، مع ضرورة قيا 

 الجامعات بالتركيز على م ادر التمويل الذاتي واستثمار الموارد

 المتاحة لديها لتنطية م اريف مثل هذه البرامج التدريبية.
  من  الالعمل على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية بالجامعات  .ب

تعاون و ارة التعليم مع شركات عالمية مت   ة في تكنولوجيا 

المعلومات واالت االت للقيا  ب يانة وتطوير البنية التحتية 
ة من التكنولوجية للجامعات الليبية، مع ضرورة التركيز على االستفاد

الموارد التكنولوجية المتاحة من أجهزة ومعدات واستناللها في 

 التدريبي.تطبيق النظا  
ا  االنتقا  من نظا  المركزية في ظدارة العملية التدريبية ظلى نظ .ج

الالمركزية والذي يسمح بنقل السلطات وال الحيات ظلى ال براء 

والم ت ين في مجا  التدريب بالجامعات ومنحهم المرونة الت اذ 

ريبي القراراتالال مة لتطوير العملية التدريبية وتطبيق النظا  التد
 ترح بكل سهولة.المق

التوسع في عقد الندوات والماتمرات وورش العمل لنشر فقافة  .د

التدريب لدى المساولين والمدربين والمتدربين من مديري مكاتب 
الجودة بالجامعات الليبية، مع العمل على عقد ندوات وورش عمل 

ب  اصة للتعريف باالتجاهات التدريبية المعاصرة ومن بينها التدري

 تقنيات الحقائب التدريبية.باست دا  
ن التحفيز المادي والمعنوي لمديري مكاتب الجودة بالجامعات اللذي .ه

لتحاق اجتا وا البرامج التدريبية بنجاح وذلك لزيادة دافعيتهم في اال

 بالبرامج التدريبية المستقبلية.

ظنشاء قاعدة بيانات لمديري مكاتب الجودة بالجامعات الليبية تكون  .و
بياناتهم )اسمائهم واعمارهم وماهالتهم العلمية و برتهم  شاملة لكافة

وعدد الدورات التدريبية التي اجتا وها ومدتها، ونوع الدورات 

وكذلك أماكن سكنهم وأرقا  هواتفهم( مما يساعد في تطبيق النظا  

التدريبي المقترح، مع وضع مواصفات و  ائص للمشاركين في 
 ت الجودة وشروط ال تيارهم.البرامج التدريبية من مديري وحدا

االستعانة ب برات أقليمية ودولية إلجراء عملية التقويم عند تطبيق  . 

النظا  التدريبي المقترح والتركيز على است دا  الوسائل التقويمية 

المتطورة والمتقدمة لتحقيق األهدا  المرجوة من تطبيق هذا النظا  
 يبية.التدريبي لمديري وحدات الجودة بالجامعات الل

ن م -ظبرا  قيمة وأهمية وظيفة مدير وحدة الجودة بالجامعات الليبية .ح

ً بالقيادات األكاديمية   ال  ت ميم بطاقة وصف وظيفي ل ، أسوة
األ رى، وح وره مجالس الكليات والجامعة، وجميع اللجان ذات 

ال لة والتي يمكن من  اللها تيسير مهمت  في نشر فقافة الجودة 

 اد. مارسات المرتبطة بالجودة والتأهيل لالعتمبالجامعات وتيسير الم
وضع معايير موضوعية يتم على أساسها تقييم مديري وحدات  .ط

الجودة من قبل رؤسائهم كمتدربين بعد ح ور البرامج التدريبية 

لمعرفة أفر التدريب عليهم والتعر  على مدى ظشباع وتلبية 

 احتياجاتهم التدريبية.
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