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الملخص_ ان أهمية تطبيق مبادئ إدارة الجودة تكون على جميع المستويات وفي
جميع المنظمات ،صناعية أو انتاجية أو خدمية ،ذلك حيث جميع المنظمات بها
حقل إداري ومالي وفني وإدارة عمليات ،وهذا ما يحتاج لتنسيق إدارة الجودة
للربط بينها جميعا مما يؤدي لجودة المنتج أو الخدمة على حد السواء ويتضح لنا
أن تطبيق إدارة الجودة سيكون مصدرا مؤثرا كأداة قوية للتميز في العمل .هدفت
هذه الدراسة إلى معرفة الواقع العام ألداء إدارة المعامل في المؤسسات التعليمية
الليبية من حيث تطبيق مفهوم الجودة وحاولت الدراسة تقييم هذا الواقع .كما تم
استخدام استبيان يتضمن ( )35سؤال وزعت على بعدين هما البعد االداري والبعد
الفني إلدارة المعامل التعليمية ،وكشفت نتائج الدراسة على قصور في عمليات
التعاقد مع الموردين مما نتج عنه قلة توفر االجهزة المعملية وكذلك عمليات
صيانتها وتشغيلها وترتب عن ذلك ان مستوى اداء المعامل التعليمية
ضعيف.ايضا توصلت نتائج الدراسة الى قصور في إدارة الوقت الالزم إلجراء
التجارب مما ادى الى تقصير في صيانة االجهزة وعمليات حفظها بعد االستعمال
مما ادى إلى تلفها لسوء الخزن وكما وانه تم التوصل الى ان بعض العاملين في
هذا المجال على غير دراية بمفاهيم ادارة الجودة  ،مع قصور واضح في العمليات
التدريبية للموظفين .وبناء على ذلك تم وضع مجموعة من التوصيات والمقترحات
التي قد تساهم في تحسين اداء المعامل التعليمية بمستوى الجودة المطلوب.
الكلمات المفاتيح_ الجودة ،المعامل التعليمية ،الموردين ،الوقت ،الهيكل التنظيمي

 .3أهداف الدراسة
تنادف الادراسة إلى التعرف على الواقع العام ألاداء إادار المعامل التعليمية
في المؤسسات التعليمية الليبية من حيث تطبيق مفنوم الجواد والنظريات
العلمية إلادار المعامل ،ومحاولة تقييم هذا الواقع ووصف العالقات
المناسبة من خالل تنفيذ األساليب المرنة في هذا المحال ،وهذا يتحقق من
خالل اقتراح نموذج لتطوير وتحسين أاداء إادار المعامل التعليمية.

 .4أهمية الدراسة
.1
.2

 .1المقدمة

.3

قاد حظيت إادار المعامل منذ القادم بالرعاية واالهتمام الكبيرين في
المؤسسات التعليمية في الادول المتقادمة والنامية على حاد السواء .وأهمية
المعامل تكمن في كوننا من اهم المرافق األساسية التابعة للمؤسسات
التعليمية فالادور الذي تلعبه في تحسين ورفع مستوى منارات التفكير
واالبتكار لادى الطالب كبير ،كما وأن المعامل تنادف إلى توضيح المفاهيم
العلمية وترجمة النظريات والقوانين عمليا االمر الذي يادفع بالعملية
التعليمية إلى مرحلة االباداع والتشجيع على االكتشاف ،كما وإن هذا يعواد
بالنفع الكبير على العملية الصناعية وتطورها في البالاد مستقبال .في هذه
الادراسة نلقي الضوء على االساليب العلمية المتبعة في إادار جواد المعامل
ومن خالل ذلك التعرف على واقع المعامل في المؤسسات التعليمية في
الادولة الليبية ومادى تطبيقنا لمفاهيم الجواد وانعكاس ذلك على أاداء هذه
المؤسسات .وكذلك تحادياد نقاط القو ونقاط الضعف من خالل وضع
استبيان عام يتم إعادااده وتحليله والحصول على النتائج المستنادفة ،بنادف
الوصول إلى المننجية الصحيحة والتي تكون مرجع قياسي لتحسين ادور
المعامل في المؤسسات التعليمية.

.4

 .2فرضيات الدراسة
.1
.2
.3
.4
.5

إن بعض القائمين على إادار المعامل التعليمية على غير ادراية
وإلمام بمفاهيم إادار الجواد واإلادار الننادسية
اتباع القائمين على اادار المعامل بالمؤسسات التعليمية االساليب
التقليادية في إادار المعمل.
هذه المعامل تواجه مشاكل وصعوبات كبير في تأادية الغرض الذي
من اجله تم انشاؤها.
توجاد مشاكل كبير في عمليات توفير وصيانة وتشغيل االجنز
المعملية.
مستوى أاداء المعامل في المؤسسات التعليمية الليبية ضعيف.

المساهمة في توجيه إادار المعامل التعليمية وتحسيننا ،وذلك باستخادام
القرارات السليمة وأساليب إادار الجواد .
تركز هذه الادراسة على المعامل التعليمية بمؤسسات التعليم المتوسط
لما لنذه المرحلة من اهمية كبير في تحسين منارات الطالب قبل
ادخوله للمرحلة العليا وتنيئته بالشكل االمثل لخوض مجاالت الصناعة
في ليبيا وتطويرها.
قاد تكون هذه الادراسة ادافع للباحثين المنتمين ينادا الموضوع إلجراء
المزياد من الادراسات ذات الصلة.
إثراء المكتبة العلمية الليبية واإلقليمية والادولية بالمخرجات العلمية
المتطور بنذا المجال.

 .5منهجية الدراسة
تعتماد هذه الادراسة على المننج الوصفي باستعراض أهم الموضوعات
المتعلقة بإادار المعامل وإادار الجواد  ،وكذلك على المننج االحصائي
التحليلي والذي يتم بتجميع المعلومات التي تخادم هادف معين وتساعاد في
تفسير مشكلة معينة أو الختبار صحة فرض معين .واألادوات المستخادمة
في تجميع المعلومات لنذه الادراسة هي:
أوال :الدراسة النظرية :الكتب والمجالت العلمية والمواقع االلكترونية.

ثانيا :الدراسة التطبيقية:

.1
.2

المسح المياداني عن طريق المالحظة والمقابلة الشخصية.
باستخادام استبيان ذو مقياس ثالثي وباستخادام الوسائل االحصائية [:]1

( )1الوسط المرجح= االجابات بنعم× +3ال اادري×+2اجابات ال×1
التكرار الكلي ألفرااد العينة
( )2الوزن المئوي للفقر = الوسط المرجح ×100
الادرجة القصوى

 .6المصطلحات والتعريفات
المعمل التعليمي :هو ذلك الجزء من المؤسسة المخصص إلجراء
التجارب والعروض العلمية والتحقق من صحة القوانين والفرضيات
النظرية علميا ،وله وظيفتان ،التحقق من معارف سابقة و اكتشاف
معارف جادياد [.]2
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الهيكل التنظيمي :هو ترتيب المسئوليات والصالحيات والعالقات بين
االادارات [.]3
المورد :منشأ أو شخص يقادم منتج أو خادمة ( بائع التجزئة_مقادم
الخادمة أو المعلومات_ مزواد وأحيانا يسمى المتعناد أو المتعاقاد أو
المقاول) [.]4
الجودة :تعريف المعناد الفيادرالي االمريكي :أاداء العمل الصحيح
بشكل صحيح من المر االولى مع االعتمااد على تقييم المستفياد في
معرفة مادى تحسين األاداء .وتعرف الجواد في المواصفات الادولية
 :9000:2005هي ادرجة تلبية مجموعة من الخصائص الكامنة في
المنتج لمتطلبات العميل [.]5
إدارة الجودة :هي فكر فلسفي ينادف إلى تطوير نشاط المؤسسة
باستخادام اساليب تحليلية متطور ومتنوعة للحصول على أفضل
النتائج وإشراك جميع عناصر المنظومة وإادارتنا بما يحقق الجواد
المطلوبة [.]6
توكيد الجودة :هو نشاط ووسيلة للتأكاد من استيفاء المتطلبات
والمعايير القياسية المطلوبة للمؤسسة النجاز هادف المؤسسة
والوصول إلى مخرجات ترضي سوق العمل واحتياجات المجتمع
[.]7
تحسين الجودة :اإلجراءات واألنشطة التنفيذية التي تتخذها المؤسسة
لزيااد فعالية االنشطة والعمليات اداخلنا لتعواد بفائاد او منفعة لكل من
المؤسسة والمستفياد [.]8

 .7دراسات سابقة
دراسة بعنوان ،واقع استخادام المختبر في تادريس العلوم بالمادارس الليلية
المتوسطة بمادينتي مكة المكرمة وجاد  ،حيث توصلت الادراسة إلى وجواد
مشاكل كبير في استخادام المعامل مننا كثر عاداد الطالب بالنسبة لمساحة
المعمل وضعف االهتمام بتنظيم االادوات واألجنز وكذلك تادني في
استخادام المختبر في التادريس الليلي وانه عنادما تتنيأ الظروف للمستخادمين
فإن استخادامنا ال يتجاوز ( .]9[) %40
دراسة بعنوان ،مشروع المعامل العلمية بالمادارس اجراها الادكتور احماد
بن صالح الراضي المشرف بمركز التقنيات بوزار التربية والتعليم
بالسعوادية ،ونبنت الادراسة إلى أهمية المعامل االفتراضية وأوضحت
الادراسة أهمية التعليم عن طريق تقنية المعامل االفتراضية وهي تعتبر حل
للمشكالت كعادم توفر االجنز والموااد الضرورية لعمل التجارب
العلمية[.]10
دراسة بعنوان ،ادور المختبرات المادرسية في العملية التربوية وأهميتنا،
وفينا تم التوصل الى ان اغلب المادارس ال تتوافر فينا الغرف المالئمة
لتخصيصنا كمختبرات علمية ،وأيضا الى عادم توافر ادليل لألجنز
الكنربائية والميكانيكية المختلفة ،وتم التوصل لعاد توصيات مننا،اادخال
مشرفو المختبرات في الادورات التي يقيمنا معناد التادريب والتطوير ،كذلك
تم تقاديم مقترح وهو إنشاء ناادي العلوم في مركز كل محافظة بحيث يحتوي
الناادي على مختبرات للعلوم بسيطة تساعاد الطالب في االبتكار ونشر
المعرفة العلمية[.]11
دراسة بعنوان ،الصعوبات التي تواجه مادرسي العلوم في استخادام
المختبر ،بمحافظة اديالي ،وقاد اوضحت الادراسة ان اكبر الصعوبات التي
تواجه تشغيل المعامل هي ان الحصص الادراسية ال تكفي ،وأوصى الباحث
بضرور بناء وتحاديث المادارس وتجنيزها باألجنز والوسائل العلمية
الحاديثة[.]12

أ.

 .8المتطلبات االدارية في انظمة جودة المعامل
التعليمية

أهمية التجارب المعملية:

 . 1تقرب التجارب المعملية المعلومات النظرية وترسخنا في أذهان الطالب
و تكسبنم بعض الخبرات والمنارات ،وتعوادهم على استخادام بعض
األجنز  ،وتعرفنم ببعض الموااد المستخادمة .

 .2تساعاد التجارب المعملية الطالب على اإلباداع ،وتنمي فينم القادر على
تصميم و تركيب األجنز والتعامل معنا .
 .3تتيح التجارب المعملية الفرصة للطالب ليتغلب على بعض الصعوبات
العلمية التي تواجه العاملين في المختبرات العلمية .
 .4تبرز التجارب المعملية أهمية اتخاذ الحيطة والحذر أثناء العمل في
المختبرات ،وتقرب لنم مفاهيم السالمة واألمان بشكل عملي وتطبيقي .
 .5تعواد التجارب المعملية الطالب على الادقة في العمل ،ذالك أن بعض
التجارب المعملية تحتاج إلى ادقة في أوزان الموااد المستخادمة ،وادقة في
ظروف التشغيل .
 .6يتعواد الطالب أثناء أادائنم التجارب المعملية على العمل الجماعي
والعمل االنفراادي حسب نوعية التجارب ،وتكسبنم عااد الترتيب والتنظيم،
والالزم مراعاتنا أثناء العمل في المختبرات .
 .7تساعاد التجارب المعملية الطالب على التفكير واالكتشاف والبحث
بتعويادهم على طريقة البحث العلمي ،والذي يقرب إلى حاد كبير مع تصميم
كثير من التجارب المعملية .
 .8تعواد التجارب المعملية الطالب على أهمية رؤية بعض الحقائق العلمية
واالحتكام إلى الواقع العلمي مع إبراز أهمية القواعاد النظرية .
تقوم المعامل بالعادياد من األادوار والمنام بعضنا روتيني قاد يتكرر يوميا أو
بصفة ادورية كل ماد معينة والبعض األخر رقابي أو أكااديمي أو بحثي.
وتسعى المعامل التعليمية في العالم ادائما ً إلى القيام بادورها بصور صحيحة
وادقيقة وإلى إثبات مستوى التميز ،ويتحقق ذلك من خالل تطبيق نظم
ضمان الجواد وإادخال آليات ضبط الجواد بشكل مننجيي ومنظم.
إن الكفاء الفنية لمعمل تعني قادرته علي أاداء الوظائف المنوط بنا بكفاء
عالية وفي وقت مناسب وبتكلفة معقولة ،والكفاء الفنية للمعامل تعتماد على
عاداد من العوامل مننا ما هي عوامل فنية ومننا ما هي عوامل إادارية
وتنظيمية [.]13

ب.

العوامل اآلتية تعد أهم العوامل المحددة لكفاءة معمل ما :
التأهيل والتادريب والخبر الفنية للعاملين بالمعمل.
توفر التجنيزات الجياد للمعمل– أجنز ادقيقة وكيماويات عالية الجواد
وضبط جياد ومعاير ادورية وصيانة وقائية وادورية منتظمة.
توفر المواصفات القياسية لطرق الفحص واالختبار والمعاير .ووجواد
نظام معتماد وموثوق لضبط وتوكياد الجواد .
إجراءات كافية لضبط وتوكياد الجواد  .وإجراءات فعالة للمراجعة
والتادقيق اداخل المعمل.
ممارسات مالئمة في أخذ وتاداول وتشغيل االجنز واألادوات.
وإجراءات ادقيقة لالختبار والتفتيش.
تسجيل وإبالغ البيانات بادقة .ومعالجة وتحليل وتوثيق جياد للنتائج.
وتوفر بيئة اختبار مناسبة [.]14

.1

توفير األجنز واألادوات المعملية ويتم ذلك من خالل اإلحصائيات
والمعلومات التي تقادم اول بأول.
إكساب القائمين على تشغيل المعامل الخبر الكافية إلجراء التجارب
المعملية واستخالص النتائج وصيانة وتشغيل المعادات واألجنز ،
ويتم ذلك من خالل الورش التادريبية.
تنظيم األعمال المعملية واإلادارية كجراد العناد ومتابعة العجز
والنقص والزيااد في المعامل التابعة للمؤسسات التعليمية.
استالم أادوات وأجنز وموااد من المخازن ومن ثم فرزها وإعادااد
الكشوف وسنادات صرف ثم يتم توزيعنا على المؤسسات حسب
االستخادام واالحتياج.
ابرام العقواد مع المورادين واالحتفاظ بسجالت للمورادين المعتمادين.
االشراف على صيانة المعامل واستالم المعامل الجادياد مع لجنة
المشاريع والفحص الشامل لنا وتوصيالت الغاز والماء والكنرباء
واألثاث ومطابقة المواصفات.
تفريغ االجنز واألادوات والموااد في سجالت التفريغ ويتم إرسالنا
للوزار [.]15

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ج .مهام إدارة المعامل التعليمية:
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مؤتمر التقنية الصناعية األول ()CIT2017

 .9الدراسة الميدانية
اوال :أداة الدراسة:

أ.

االستبيان

لتقييم المتطلبات االادارية فقاد تم تقسيم عبارات االستبيان لتشمل ،عبارات
خاصة باإلادار والتنظيم وعبارات خاصة بنظام الجواد وعبارات خاصة
بعمليات ضبط الوثائق وعبارات خاصة بالتورياد وخادمات الموااد والشراء.

تشمل اسئلة االستبيان على ( )35عبار موزعة على بعادين هما بعاد
المتطلبات االادارية ويتضمن ( )17عبار والبعاد الثاني هو العمليات الفنية
وتتضمن ( )18عبار ويتم االجابة عن كل عبار من عبارات المقياس من
خالل ثالثة بادائل هي (نعم_ال اادري_ال) بحيث تعطى الادرجات (،2 ،3
 )1للعبارات الموجبة وتادل الادرجة العالية لإلجابة بنعم على ارتفاع تقييم
جواد إادار المعامل .وتشمل عبارات االستبيان على خادمات إادار المعامل
الضرورية التي توفرها إادار مصلحة التقنيات والمؤسسات التعليمية والتي
تؤادي ادور منم يؤثر على كفاء وجواد أاداء المعامل التعليمية .وقاد تم
عرض اسئلة االستبيان على مجموعة مختصة وتم تنقيحنا للوصول الى
العبارات التي تخادم اهاداف الادراسة.

تقييم المتطلبات االدارية:

مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الادراسة من بعادين هما:
 .1إادار مصلحة التقنيات وإادار المشاريع التابعة لوزار التربية والتعليم
الليبية.
 .2عاداد من مؤسسات تعليمية قطاع عام ببلادية طرابلس .

عينة الدراسة
تم اختيار عينة عشوائية طبقية محاداد والمتمثلة في عاداد من موظفي اادار
مصلحة التقنيات وإادار المشاريع ،وقام الباحث بتوزيع ( )35استبيان ما
تشكل ما يقرب من نسبة ( )%30من عاداد موظفي االادار  .ايضا تم اختيار
عينة عشوائية قصاديه شملت مجموعة من امناء المعامل بالمؤسسات
التعليمية ببلادية طرابلس والتي تم اختيارها عشوائيا بما يشكل نسبة (15
 )%وتم توزيع عاداد ( )50استبيان تم تجميعنا بالكامل.

صدق وتبات اداة الدراسة
للتحقق من صادق اادا القياس  ،تم عرض عبارات المقياس على مجموعة
من ذوي الخبر واالختصاص في هذا المجال ،ومن خالل ذلك تم تنقيح
العبارات للتأكاد من صادقنا وللوصول بنا للتحقق من اهاداف وفرضيات
الادراسة ،ايضا فقاد تم االستعانة بنظامي (  ) ISO 9000;2005ونظام
(  ) ISO 17025في تصميم عبارات المقياس.
وللتأكاد من ثبات أادا الادراسة فقاد تم توزيع االستبيان على عاداد عشر
اشخاص من افرااد العينة وبعاد مرور اسبوع تم اعااد توزيع االستبيان على
نفس االشخاص وكانت االجابات متقاربة وبنسبة ( )% 80مما يشير ويفياد
ثبات اادا الادراسة وصادقنا [.]16

ثانيا :عرض وتحليل وتقييم واقع جودة ادارة المعامل التعليمية:
لتقييم واقع نظام إادار المعامل في المؤسسات التعليمية الليبية ومستوى
اادائنا ومادى جوادتنا وتطبيقنا لمفاهيم اادار الجواد  ،يجب ادراسة اآلتي:
 .1تقييم المتطلبات اإلادارية المحاداد في انظمة الجواد ومادى اتباعنا
وتطبيقنا في إادار المعامل بإادار مصلحة التقنيات وإادار المشاريع
باستخادام عبارات االستبيان التي صممت لنادا الغرض متضمنة
المتطلبات اإلادارية الواجب تحقيقنا.
 .2تحادياد العمليات الفنية اداخل المعمل ومقارنة اساليب الجواد المتبع في
معامل عينة الادراسة مع المتطلبات الفنية للمواصفة وذلك باستخادام
استبيان آخر مصمم لنذا الغرض وذلك لتحادياد الفجو بين واقع
العمليات الفنية ومتطلبات الجواد المحاداد في انظمة الجواد [.]17

شكل( )1يوضح نتائج العبارات المتعلقة باإلادار والتنظيم
من الشكل ( )1يمكن تحادياد نقاط الضعف ونقاط القو :

نقاط القوة:
 .1نالحظ ان المنظمة توفر هيكل تنظيمي يوضح العالقة بين إادار
الجواد والعمليات الفنية حيث نجاد ان اجابات نعم كانت بنسبة
(.)%70
 .2نالحظ ان االادار تستخادم افرااد مؤهلين حيث كانت نسبة االجابة بنعم
(.)%70

نقاط الضعف:

 .1بالرغم من توفر هيكل تنظيمي للمنظمة إال انه ال يتوفر هيكل تنظيمي
يوضح موقع اادار المعامل من المنظمة االم .حيث نجاد ان عاداد
االجابات (بنعم) تشكل نسبة ( )%40كما وانه عناد االجابة (بال
اادري) يعتبر من احاد مؤشرات ضعف المام القائمين على اادار
المعامل بمفاهيم االادار العلمية من حيث الجواد واإلادار الننادسية.
 .2نجاد ان نسبة االجابة (بنعم) ( )%30واإلجابة (بال وال اادري) على
عبار وجواد تحادياد وصف وظيفي للقائمين على اادار المعامل هي
( ، )%70وهذا يادل على انه ال يتوفر وصف وظيفي بشكل مالئم،
وأيضا يادل على ضعف المام القائمين على اادار المعامل بأساليب
اادار الجواد وكذلك على ضعف تطبيق هذه االساليب.
 .3نالحظ ان االجابة (بنعم) على عبار  ،يوجاد ممثال لإلادار مسئوال
على نظام الجواد في المعامل التعليمية شكلت نسبة ( )%40بينما
االجابة (بال وال اادري) قاد شكلتا نسبة ( ،)%60وهذا يادل على
ضعف في االاداء االاداري من حيث تطبيق مفاهيم االادار الننادسية.
من خالل الشكل ( )2يمكن تحادياد نقاط القو ونقاط الضعف في إادار
المعامل من ناحية متطلبات إادار الجواد وهي كالتالي:

مؤتمر التقنية الصناعية األول ()CIT2017

 .3توفر ووجواد اإلجراءات الالزمة والصالحيات في عملية المراجعة
والمصاادقة عناد تعاديل الوثائق أو تغييرها يادويا ،حيث نجاد نسبة
االجابة بنعم (.)%70

نقاط الضعف

 .1هناك ضعف في استخادام الحاسوب في إجراءات إادامة الوثائق حيث
نجاد ان نسبة االجابة (بنعم) ( )%40وان نسبة االجابة ( بال وبال
اادري) تبلغ (.)%60

شكل( )2يوضح نتائج العبارات المتعلقة بنظام اادار لجواد

نقاط الضعف
 .1نالحظ ان نسبة االجابة (بنعم) ( )%35واإلجابة (بال وال اادري)
شكلت ( )%65على عبار  ،يوجاد سياسة لنظام الجواد  ،وهذا ايضا
يستنتج منه وجواد ضعف في تطبيق وفنم انظمة اادار الجواد في
إادار المعامل التعليمية.
 .2نالحظ ان عبار  ،يوجاد برنامج تنفيذ وإادامة لنظام اادار الجواد
تحصلت على نسبة اجابات ( بنعم) ( )%70وان كان في الظاهر
توحي هذه النسبة العالية على نقطة قو في برنامج الجواد  ،إال اننا
في الواقع تعني عادم المام القائمين على اادار المعامل بنظام الجواد ،
وذلك الن برنامج تنفيذ وإادامة نظام اادار الجواد يرتبط بوجواد سياسة
لنظام الجواد والذي تبتت العبار السابقة عادم وجواده.
 .3كانت االجابة على عبار  ،يتم توثيق السياسة واإلجراءات والتعليمات
الضرورية لضمان الجواد في ادليل الجواد (بال) و(ال اادري) بنسبة
(.)%70

شكل( )4نتائج العبارات الخاصة بالمورادين والموااد والخادمات المشترا

من الشكل ( )4يمكن تحديد نقاط الضعف االتية
.1

.2
.3
.4
.5

نالحظ انه ال تتوفر صيغة معتماد في صيانة إجراءات العقواد حيث
كانت نسبة االجابة (بنعم) على عبار تتوفر صيغة معتماد في صيانة
إجراءات العقواد والمناقصات هي ( )%25بينما نسبة االجابة (بال
وال اادري) هي (.)%75
ال توجاد سياسة خاصة في حالة اإلحالة إلى مقاول ثانوي مع ضمان
الصيانة ،نالحظ ان نسبة االجابة بنعم على هذه العبار هي (.)%20
ال تتوفر سياسة خاصة في تنفيذ وصيانة إجراءات اختيار وشراء
الموااد والخادمات المؤثر على جواد المعامل ،حيث كانت نسبة
االجابة (بال وال اادري) هي (.)%60
ال يتم تقييم المورادين للموااد والخادمات المؤثر على جواد المعامل
وأاداءها فكانت نسبة االجابة (بنعم) على هذه الفقر ضعيفة وهي ال
تتجاوز (.)%10
ال تتوفر سجالت ادائمة بأسماء المورادين المعتمادين.

ب .تقييم جودة المتطلبات الفنية

شكل( )3نتائج العبارات الخاصة بضبط الوثائق
من الشكل ( )3نالحظ النتائج اآلتية:

نقاط القوة
 .1وجواد وتوفر عمليات التوثيق لنظام العمل حيت كانت نسبة االجابة
(بنعم) هي (.)%70
 .2توفر برنامج لصيانة وإادامة إجراءات ضبط الوثائق وإصادارها من
حيث سنولة استرجاعنا وتحادياد فتر االحتفاظ بنا حيث نجاد ان نسبة
االجابة بنعم (.)%80

لتقييم المتطلبات الفنية فقاد تم تقسيم عبارات االستبيان لتشمل،
عبارات خاصة باألجنز اداخل المعامل ،وعبارات خاصة بالعاملين
بنذه المعامل ،وعبارات خاصة بالظروف البيئية المالئمة للمعمل
التعليمي.
من الشكلين (_5أ) و(_5ب) يمكن تحادياد نقاط القو ونقاط الضعف
كاآلتي:

نقاط القوة

 .1تتوفر إجراءات تحادياد األفرااد المخولين بتشغيل االجنز  ،نالحظ ان
نسبة االجابة بنعم هي (.)%90
 .2تتوفر إجراءات تمييز االجنز العاطلة وعادم استخادامنا ما لم يتم
اصالحنا او معايرتنا ،حيث نالحظ ان نسبة االجابة بنعم (.)%75
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شكل( )6نتائج العبارات الخاصة بالعاملين في المؤسسات التعليمية
شكل(_5أ) نتائج العبارات الخاصة باألجنز في المعامل

يمكن تحادياد نقاط القو ونقاط الضعف من الشكل ( )6في االتي:

نقاط القوة
يتوفر اجراءات تحادياد الوصف الوظيفي للعاملين لتحادياد المؤهالت العلمية
والمنارات المطلوبة والمسؤوليات للوظائف المؤثر عل كفاء وجواد
المعامل.

نقاط الضعف

 .1ال تتوفر برامج وخطط تادريبية للعاملين بالشكل المالئم للحصول على
منارات وبالتالي تحسين مستوى جواد العمل ،حيث نجاد ان النسبة
المئوية لإلجابة ( بال وال اادري) هي ( )%100على فقر تتوفر
ادورات تادريبية ذات عالقة بجواد العمل.
 .2نظام توفير البادائل للموظفين وإجراءات ضمان كفاءتنم يتوفر بصور
ضعيفة نوعا ،حيث نجاد ان نسبة االجابة (بنعم) و(ال وال اادري)
متساوية وهي (.)%50

شكل(_5ب) تابع نتائج العبارات الخاصة باألجنز في المعامل

نقاط الضعف
.1
.2

.3

.4
.5
.6

ال تتوفر االجنز المطلوبة إلجراء التجارب بالشكل المطلوب
وبالجواد المالئمة حيث نجاد ان نسبة االجابة ( بال وبال اادري) على
عبار  ،تتوفر االجنز المطلوبة في المعامل مرتفعة وهي (.)%75
تعليمات تشغيل االجنز المعملية وصيانتنا ليست في متناول العاملين
علينا ،نتيجة لقادم اغلب االجنز وإلتباع طرق خاطئة في عمليات
الخزن والترميز واالستخادام ،حيث نجاد ان نسبة االجابة ( بال وال
اادري) هي (.)%85
اغلب المعامل ال يتوفر فينا نظام ترميز االجنز المتواجاد بطريقة
علمية ،أي متضمنا تفاصيل تتعلق بالرقم التسلسلي والمواديل وجنة
الصنع والموقع الحالي ،ونجاد ان االجابة (بال وال اادري) على هذه
الفقر قاد وصلت الى نسبة (.)%90
ال يتوفر نظام معاير االجنز المتوفر والذي يساعاد في التأكاد من
نتائج التجارب التي ينجزها الطالب والمعلم ،فنجاد ان نسبة االجابة
على هذه الفقر (بال وال اادري) هي (.)%80
ال يتوفر نظام لصيانة االجنز المتواجاد فنجاد ان نسبة االجابة (بال
وال اادري) هي (.)%100
إجراءات نقل وخزن المراجع القياسية ضعيفة.

شكل( )7نتائج العبارات الخاصة بالظروف البيئية المالئمة للمعمل التعليمي

من الشكل ( )7يمكن مالحظة نقاط الضعف االتية:
.1
.2
.3
.4

قلة توفر إجراءات ومعادات السالمة اداخل المعامل التعليمية بالصور
المناسبة ،فنالحظ ان نسبة االجابة (بنعم) على عبار توفر إجراءات
ومعادات السالمة اداخل المعمل التعليمي ضعيفة وهي (.)%20
ال تتوفر إجراءات مراقبة التلوث اداخل المعامل ونالحظ ان نسبة
االجابة (بنعم) على عبار تتوفر إجراءات مراقبة التلوث ال تتجاوز
(.)%15
ال تتم عملية صيانة االبنية وقاعات العمل بالشكل االمثل نجاد ان نسبة
االجابة ( بال وال اادري) على عبار  ،تتوفر اجراءات الصيانة هي
(.)%100
ال يتوفر الوقت الالزم والمالئم ألاداء التجارب التعليمية بالجواد
المالئمة ،والضروري لحفظ االجنز والمعادات بعاد االنتناء من
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استخادامه لتعوياد الطالب الادقة والنظام وللمحافظة على االادا  ،وهو ما
يعرف بإادار الوقت في المعمل ،فنجاد ان نسبة اإلجابة (بنعم) على
فقر توفر الوقت وإادارته بالشكل االمثل هي (.)%15

 .10االستنتاجات والتوصيات
أ .االستنتاجات
 .1صحة الفرضية االولى والثانية ،وهي ان بعض القائمين على إادار المعامل
على غير ادراية وإلمام بمفاهيم إادار الجواد وإتباعنم االساليب التقليادية،
ونرى ذلك من خالل ان نسبة االجابة (بال وال اادري) على عبار وجواد
تحادياد وصف وظيفي للقائمين على اادار المعامل هي ( )%70وهذا يادل
على ضعف في توفر الوصف الوظيفي ،وأيضا يادل على ضعف المام
القائمين على اادار المعامل بأساليب اادار الجواد وكذلك على ضعف في
تطبيق هذه االساليب .كما ان االجابة على عبار  ،يوجاد ممثال لإلادار
مسئوال على نظام الجواد في المعامل التعليمية (بال وال اادري) قاد شكلتا
نسبة ( )%60وهذا يادل على ضعف في االاداء االاداري من حيث تطبيق
مفاهيم االادار الننادسية ومفاهيم إادار الجواد .
 .2عادم المام القائمين على اادار المعامل بنظام الجواد  ،وذلك الن
برنامج تنفيذ وإادامة نظام اادار الجواد يرتبط بوجواد سياسة لنظام
الجواد والذي تبتت ضعف وجواده ( )%35في حين اعطت النتائج
ان برنامج تنفيذ وإادامة نظام اادار الجواد ( )%70وهذا ينافي
المنطق.
 .3صحة الفرضية الثالثة والرابعة بأن المعامل التعليمية تواجه مشاكل
وصعوبات كبير  ،من حيث قلة توفر االجنز والمعادات وصيانتنا،
حيث كانت نسبة ال تتوفر االجنز ( )%75ونسبة ال يتوفر نظام
صيانة لألجنز (.)%100
 .4صحة الفرضية الخامسة وهي ان مستوى ااداء إادار المعامل ضعيف،
حيث ال تتوفر صيغة معتماد إلجراءات العقواد بنسبة ( )%75كما
وانه ال يتم تقييم المورادين للموااد ( )%90كما وال تتوفر سياسة
خاصة اثناء شراء الموااد والخادمات المؤثر على جواد المعامل.

ب .التوصيات والمقترحات
من خالل نتائج الادراسة واالستنتاجات السابقة فإن الباحثة توصي
بالمقترحات اآلتية وذلك لتحسين أاداء المعامل التعليمة والوصول بنا للجواد
المطلوبة:
 .1توفير االجنز بالشكل المطلوب وبالجواد المالئمة ،وهذا يتحقق من
خالل إجراءات تعاقاد مناسبة تشمل صيانة االجنز والتادريب على
التشغيل ،وتقييم جياد للمورادين ،للحصول على افضل سعر وبأفضل
جواد .
 .2توفير برامج وخطط تادريبية للعاملين بالشكل المالئم للحصول على
منارات وبالتالي تحسين مستوى جواد العمل ،ويتم هذا من خالل
تقاديم ورش عمل وادورات ذات عالقة بالجواد  ،على ان تكون هذه
الادورات ادورية ومستمر ومواكبة للتطور ،وان تشمل االمور
االادارية والفنية على حاد السواء.
 .3يجب اادخال الحاسوب في جميع االعمال االادارية من تنظيم وجراد
وتنسيق وكذلك األعمال الفنية ،فقاد اصبح استعمال الحاسوب اليوم من
الضروريات التعليمية في جميع منظمات الادول المتقادمة و النامية
على حاد السواء.
 .4توفير خادمات االنترنت والذي يلعب ادورا منما في توفير المعامل
االفتراضية وااللكترونية في حالة نقص المعادات واألجنز .
 .5توفير إجراءات ومعادات السالمة بالصور المناسبة وتوفير إجراءات
مراقبة التلوث اداخل المعامل.
 .6صيانة المعادات واألبنية وقاعات العمل بالشكل االمثل وادوريا ،وهذا
يساهم في تقليل كلفة شراء الباديل وما يتبعه من مصاريف نقل
وتخزين وتادريب.

 .7توفير الوقت الالزم والمالئم ألاداء التجارب التعليمية ويتم ذلك من
خالل إادار الوقت بالجواد المالئمة ،وقاد يكون من االجادى تعاديل
الخطط المننجية بحيث يصبح للمعامل التعليمية وقتنا الخاص وبما
يتناسب والوقت الضروري منحه للطالب ليخطئ ويصيب ويكتشف
ويفنم ،كذلك بأن يصبح هناك وقت لترتيب الجناز وتنظيم مكان
العمل مما يساهم في الحفاظ على االجنز من التلف ،وتعوياد الطالب
على ادقة العمل والتركيز والنظام قبل بلوغ مرحلة خوضه مجال
الصناعة ،وهنا اقترح بأن يكون وقت المعامل في نناية الادوام
المادرسي المعتااد إلعطاء السماحة للوقت ألاداء التجارب.
 .8االستفااد من المواراد البيئية المحيطة في التجارب كبادائل لألجنز
الموراد  ،وهذه الطريقة إضافة الى اننا ستقلل من تكاليف تورياد
االجنز وغيرها ،فلنا ايضا جانب تعليمي كبير وهو حث الطالب
على االبتكار واالختراع والتغلب على الصعوبات وبالتالي تزياد من
مناراته الصناعية.
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