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 الجودة في الجامعات العراقية أنظمةخل لبناء امد

Approaches for building Quality systems in the Iraqi Universities 

       الراويحمود م  مها عبد الكريم  م.                    محمود العاني  إبراهيمخليل  د. م. أ.   
 الجامعة التكنولوجية                                    الجامعة التكنولوجية          

 قسم العلوم التطبيقية                مركز التعليم المستمر               
 مستخلص:  

الثالثة بعد الثورة الصناعية  بأنها الثورة تالتي وصف األنماطالجودة الشاملة كأحد  إدارة يتناول هذا البحث
تطبيق هذا النمط في الجامعات العراقية  أن إذوجيا المعلومات واالتصاالت. والتكنولوجية وثورة الحاسبات وتكنول

يعد احد الوسائل التي تحقق جودة الجامعة ككل وبما يمكنها  9001 اآليزووتوفير متطلبات المواصفات العالمية 
طيط كالتخالشاملة األساسية للجودة تركيزها على عدد من العناصر وذلك من خالل جودتها  إثباتمن 

هذه المواصفة  إن االستراتيجي ، الدعم واإلسناد ، التحسين المستمر ، التركيز على الزبون والتدريب والتطوير .
تضمن للطالب ولحقل العمل والمجتمع الحصول على المعارف والمهارات المطلوبة عن طريق ضبط كافة 

عناصر العملية التعليمية  بدءًا من تحديدعليمية نموذج عام للعملية التأمن خالل العمليات التي تتم في الجامعات 
ومزج خارجها  أومرورًا بتصميم البرامج المطلوبة وكيفية تنفيذها وضبطها وتقيمها داخل الجامعات واحتياجاتها 

الجهات المستفيدة  إلىالنتائج التي تقدم  إلىووصوال الخبرات األكاديمية واالمكانات البشرية والمادية والفكرية 
على العناصر  يعتمد المذكوروحسب األنموذج هذه المواصفات وتطبيق تحقيق  إن .المواصفات المطلوبةوب

مسؤولية اإلدارة الجامعية، إدارة الموارد، تحقيق المنتوج، والقياس  :الجودة في الجامعات وهي إلدارةالرئيسة 
  والتحليل والتحسين.

 

 This research deals with Total Quality Management as a method that has been 

described as the third revolution after the industrial and technological revolutions, the  

revolution of computers, and the revolution of communication and information 

technology. Applying this method in the Iraqi universities and providing the 

requirements of the ISO 9001 is considered as one of the processes that achieves good 

quality of the university as a whole, in such a way to enable the universities to provide 

it`s good quality through it`s emphasis on essential elements for the Total Quantity as 

the strategic planning, support & aid , continuous improvement, the focus on the agent, 

and training & development. This standarized specification assures getting the 

knowledge and the required skills to the student, work field and the society by 

controlling all the processes that are conducted in the universities through a general 

model for the educational process starting from specifying the factors and 
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requirements of the educational processes through designing the required programmes 

and control the implementation and evaluation inside and outside the universities – in 

addition to combining the academic experiences and human intellectual , and 

infrastructural qualifications together, in order to reach the results that are presented to 

the beneficiary authorities in the required specification. The achievement and 

implementation of these specifications according to the mentioned model depends on 

the main elements for the quality management in the universities which are: the 

responsibility of the university management, the resources management, the product 

realization and the measurement, analysis and improvement.  

 : مشكلة البحث
ا , وتأثيرها وتنوعها وتطوره في البيئات الخارجية المحيطة بالجامعات العراقية تعدد المؤثرات إن 
التي من الواجب يعد المشكلة الرئيسة  العلميوغير المباشر على سياسات التعليم العالي والبحث المباشر 

فضال عن  ,أخذها بالحسبان عند بناء أنظمة التعليم الجامعي وخاصة ما يتعلق منها بمفاهيم نظم الجودة
 ,على مواكبة هذا التطوروعدم القدرة  األجنبيةالتعليم في الجامعات  أنظمةالذي يحدث في التطور السريع 

فهام إقناعوصعوبة  التي البد من السيطرة عليها  األخرىيمثل المشكلة  ,منهالعليا والمستفيدين  اإلدارات وا 
لبناء أنظمة الجودة  لويهتم البحث الحالي بعرض مداخ للحاق بركب المسيرة العلمية ومواجهة التحديات.

 العراقية. الجامعاتالشاملة في 
 

 : بحثأهمية ال
يعد هذا البحث من الدراسات والمجهودات العلمية التي تهدف إلى محاكاة أهم األنظمة المتبعة    

وتبني في البلدان المتقدمة في مجال إدارة وضبط الجودة الشاملة وتطبيقها في مجاالت التعليم الجامعي 
واهم  9001المية اآليزو أحدث الثقافات واألساليب في هذا المجال وتوضيح متطلبات المواصفات الع

 عناصره ومكوناته لتطبيق برامج الجودة الجامعية.
  

 : هدف البحث
 : إلىيهدف البحث  

تكييف الجامعات العراقية ألنظمة الجودة الشاملة من خالل توفير متطلبات المواصفات العالمية  .1
واصفات المطلوبة الم إلىوبالتالي ضمان وصول الطالب , سوق العمل , والمجتمع  9001 اآليزو

 وتحسين الخدمة الجامعية وتحقيق الميزة التنافسية.
  رفع مستوى الوعي بمفاهيم الجودة للمالكات التدريسية واإلدارية والطالب وحقل العمل. .2
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 :مقدمة 
تغيرات والتطورات التي حدثت في مفاهيم الجودة جعلت منها مدخاًل اساسيًا لمواجهة التحديات لا إن       

مواجهة هذه التحديات على الدول وخصوصًا الدول العربية ومنها تفرض فرضتها المتغيرات الدولية .  التي
السلع او تقديم  إنتاججودة فعالة سواء في مجال التعليم او مجال  أنظمةالعراق بأن يسعى اواًل نحو بناء 
 األهدافشك في تحقيق في مجال التعليم العالي سيساعد بال  األنظمةالخدمات وان بناء مثل هذه 

التقليدية للجامعات ان  واألكاديمية اإلداريةالعمل  ألنظمةالمرجوة من جامعات المستقبل حيث يمكن 
تتطور لتلبي حاجات المجتمع المتزايدة والمتطورة باستمرار وتتوافق مع متطلبات التطور العلمي وهذا 

لمادية والبشرية عن طريق تأسيس البنى التحتية الجودة التي تسمح بتنظيم الموارد ا أنظمة إدخاليتطلب 
زمة لكافة العمليات التي تجري ضمن الجامعات وذلك الوالتعليمات ال اإلجراءاتالضرورية لها ووضع 

ببناء نظام للجودة فيها قادر على تحقيق سياسة التعليم الجامعي والبحث العلمي والتدريب المستمر عن 
العلمية والفنية المؤهلة  باألطرجودة التعليم وتزويد الجامعات لطريق وضع المواصفات والتخطيط 

الطالب  احتياجاتالحديثة لتنفيذ الخطط الموضوعة وبما يلي  واألساليبوبالمناهج وبكافة المستلزمات 
 .وسوق العمل والمجتمع 

ت ب تعدد المؤثراوعليه تسعى الجامعات حاليًا في جميع بالد العالم الى التجديد والتطوير والتحديث بسب
متنوعة ومتعددة لتحقيق هذا التحول ومنها تعديل  بآلياتخذ الجامعات وتنوعها في البيئة المحيطة وتأ

 إطار، تطوير السلوكيات ، التركيز على مراقبة جودة مخرجاتها ، البحث عن  واألساليبالسياسات 
 .[ 1 ] متكامل للتطوير يحقق القدرة التنافسية والبقاء والنمو

 
 Total Quality Management (TQM)الشاملة الجودة إدارةمفهوم 

النظر عن طبيعة النشاط الذي  صرفيمكن تطبيقها في مختلف المنظمات ب الشاملة الجودة إدارة إن      
في الجامعات  الشاملة الجودة إدارةتطبيق  إمكانية ةالجامعي اإلدارةزاوله. ويرى العديد من الكتاب وخبراء ت

متكامل يطبق في جميع فروع ومستويات  أسلوبعن  ةفي الجامعات عبار  الشاملة ةن ان ادارة الجودويرو 
 الطالب والمستفيدين من التعليم والبحوث الجامعيه. إلرضاء الفرصةوفرق العمل  لألفرادليوفر  ةالجامع

البدء من  لياتآحاجات الطالب الحاليين والمرتقبين عن طريق  إشباعاو هي تمييز وقياس ومحاولة 
 .[ 2 ]األهدافوالمهام الواجبة التنفيذ المثالي لتحقيق تلك  األدوار إلى االمجتمع وحاجاته ورجوع

التي تعرف حاجات الزبون وغايات  األعمال إلدارةفلسفه مشتركه  بأنهاالبريطاني  دةمعهد الجو  هالقد عرف
في التعليم  ةألشامل ةألجود إدارة أما.[ 3 ]ع والمجتم ةللتطبيق داخل الصناع أساسا، التي تكون  األعمال

 .[4 ]ين والوفاء بتوقعاتهم بشكل مستمروغيرهم من المشارك الطلبةفانها درجة تلبية حاجات 
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تتبناها الجامعات وعلى الجامعات  أنيجب  ةجديد فةعن ثقا ةعبار  ةالشامل ةالجود إدارةولذلك فان 
 5 ]عناصرها في التعليم العالي هي  أهموالتي  ةالشامل دةو للجة تركز على العناصر االساسيو ان تهتم 

]:- 
 التخطيط االستراتيجي 
 والدعم اإلسناد 

 ) التركيز على الزبون )الطالب والمستفيدين 

 التحسين المستمر 

 التدريب والتطوير 

 -ي:التا( 1)تصويرها بالشكل في الجامعات فيمكن  ةالشامل ةالجود إدارةمتطلبات تطبيق  أهم أما
 

 

 

 

 

 

 

 في الجامعات الشاملة الجودة إدارةمتطلبات تطبيق :  (1الشكل )

في جامعة نيويورك باقتراح برنامجا  الجودة أستاذيمنغ دهذه المفاهيم فقد نجح ادوارد  إلىواستنادا 
 -نقطه يمكن ان تطبق على الجامعات : 14من 

 للتعليم الجامعي ةمستمر  ةخلق حاج.  
  وير المستمرللتط ةتبني فلسفة جديد.  

 التفتيش الكامل . إلىةمنع الحاج 
  . تطبيق فلسفة التحسينات المستمرة 
   التكاليف فقط . أساسعدم بناء القرارات الجامعية على 
   االهتمام بالتدريب المستمر في جميع الوظائف الجامعية 
   . توفير قيادة جامعية واعية وديمقراطية 
  عية .القضاء على الخوف لدى قيادات جام 
  الحواجز في االتصاالت بين العاملين والقيادات . إلغاء 

 متطلبات ادارة الجودة الشاملة في الجامعات

 

 ةالقياد

مرونة 
العملية 
 التعليمية

 التصميم
 الفعال

 فرق
 العمل

 

 االلتزام
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   والحقائق . اإلنجازاتمنع الشعارات والتركيز على 
   والحدود للتفوق . لألداءمنع استخدام الحدود القصوى 
 . تشجيع التعبير عن الشعور باالعتزاز والثقة 
  . تطبيق  برامج التحسينات المستمرة في جميع الكليات 
  يق الفرق على جوانب العمل المختلفة بالتبديل .توف 

 التعليمية. جراسية والبرامدال جالمناه 
 

 مكونات النظام الشامل للجودة في الجامعات :
الجودة في الجامعات يعتمد على كفاءة مجموعة كل نشاط وقدرته على التطوير  إدارةنظام  إن       

ية هي مسؤولية جماعية لذلك ان لاي ان المسؤو  األنشطةك والتحسين وان المسؤولية هي مسؤولية جميع تل
المنشودة وهذه الفلسفة  األهدافالجودة الشاملة ترتكز على المفهوم الشامل للتكامل من اجل تحقيق  إدارة

شرافتحتاج الى تكامل   مباشر على جميع عناصر العملية التعليمية والتربوية في المؤسسات التعليمية . وا 
لفكرة الجودة الشاملة ان لدى كل منظومة ومنها الجامعات لديها منظومتها  األساسيان المنطلق 

االدارية والعلمية الخاصة بها التي تتفق مع متطلبات وطبيعة ونوعية عملها وتعتمد كفاءة وجودة نشاطها 
ة في الجامعات على مجموعة كبيرة من العوامل الداخلية والخارجية فالفعاليات الرئيسية المؤثرة على الجود

( الذي يعبر عن نوعية النشاط في الجامعات هي سلسلة من الحلقات  2كما هي عليه في الشكل ) 
المتعددة ذات الترابط المتقارب الذي يستدعي التعاون والتنسيق بين جميع الفعاليات التي تنظمها حلقة 

جميع الفعاليات في الجامعة عالوة جودة النشاط النهائي ) المخرجات ( تعتمد على  أنفيالحظ  .الجودة 
من المؤثرات تنبع من البيئة الداخلية  إطارعلى ذلك فان بعض من هذه الفعاليات ذات حركة داخل 

الخارجية  بالبيئةللجامعة ذاتها وتعتمد على امكاناتها ومواردها المادية والبشرية والبعض االخر ذات عالقة 
ت الحكومية من خارج الجامعة وبغض النظر عن نوعية نظام المباشر مثل الجهات المستفيدة والجها
مسؤولية فردية تلقى على كاهل ان الجودة بحد ذاتها ليست  أساسهاالجودة ترتكز هذه النظم على قاعدة 

عن  مسئول بحثية او تدريبية وانما هي مسؤولية جماعية الن كل فرد إدارةقسم علمي او جهة التسجيل او 
 اإلدارةهنا  تلعبفي مجال تخصصه ، و  األقلمستوى الجودة في الجامعة على  ورفع األداءتحسين 

 . الجامعة إنجاحالعليا ( العامل المهم والحيوي في  اإلدارةالجامعية )
الضمان الحقيقي لقيام الجامعة بتحقيق  بأنهاجودة التعليم الجامعي  إدارةوعليه يمكن ان تعرف منظومة   

 -:[ 1 . ومن الخصائص العامة الالزمة لتحسين جودة التعليم الجامعي ] العمل والطالب وقس أهداف
الخدمة  إنتاجفقط في  يستشمل جودة التعليم الجامعي جميع وظائف ونشاطات الجامعة ل -1

 التعليمية ولكن في توصيلها.
 التركيز على تكامل الخدمة الجامعية والتي يجب ان تكون نمطية . -2
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 فقط. األخطاءمعالجة تلك  دال منبواالنحرافات  األخطاءتجنب  -3

 بطريقة علمية عالجية لمنع تكرارها . األخطاءمعالجة  -4

 االختالفات. والمراجعة لزيادة الفعالية التعليمية وتميز  القياس أدواتيجب ان تشمل تلك المنظومة  -5

 

 :نموذج العام للعملية التعليمية أال 
نموذج العملية التعليمية ويمكن تصور العام ال اإلطارنتعرف على  أنناسب هنا الملعل من 

 .( 3العملية التعليمية في الجامعات كما في الشكل ) أنموذج
 -: اآلتي وهي األساسيةعناصر العملية التعليمية  inputيقصد بالمدخالت 
 يونالتدريس 
 الطالب 

 الباحثون واالستشاريون 

 المهندسون والفنيون 

 المراكز العلمية 

 مطابع الجامعة 

 الحاسبات 

 والمباني اإلنشاءات 

 المختبرات 

 ورش التدريب والتعليم 

 اإلداريون 

 المكتبات 

 الموجودات الثابتة  

 

 

 

 

 

 



 7 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الجودة في الجامعات إدارة( حلقة 2شكل )
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 للعملية التعليمية عامال جنموذاال( 3شكل )

 
 -:العمليات وتتلخص باالتي  إليها أدتالتي  اتجالنتاحصيلة   out put ويقصد بالمخرجات   

 العلمية . األبحاث 
 . الخريجون 

 . براءات االختراع 

 . المنشورات والمجالت 

 . الكتب العلمية والمؤلفات 

 . االستشارات 

 . التعليم المستمر وخدمة المجتمع 

 . التدريب 

 اريع التي نفذتها الجامعة .المش 

 . البرامجيات 

 

والفعاليات التي تجري داخل الجامعة والتي يتم فيها  األنشطةفهي تلك   processالعمليات   أما        
 المادية والبشرية والفكرية من مدخالت وتحويلها الى نتائج واإلمكانيات األكاديميةتحويل ومزج الخبرات 

تفيدة والمتمثلة بسوق العمل والمجتمع وبما يلبي طموحات واحتياجات هذه تقدمها الى الجهات المس
 .صفات والخصائص النوعية المطلوبة الجهات وبالموا

 اإلدارة الجامعية

Planning 

 التخطيط

Control 

 السيطرة 

 

Input 

 المدخالت

Output 

 المخرجات

Process العمليات 

 )وظائف ونشاطات جامعية (

 تحويل المخالت الى مخرجات

 

 الدولة  -

قطاعات  -

 االعمال

- 

 المسثمرون 

المنح  -

والمعونات 

 المالية 

الجامعات  -

  الحالية

 سوق العمل -

 االشخاص -

 المجتمع -

   المؤسسات  -

 لخاصةأ   

  المؤسسات  -

 الحكومية   

 العائلة  - 

 االسواق  -

 المحلية    

   اخرون -

 المجهزون

Supplier 
 

 الزبائن

Clients 
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 -الجودة الشاملة في الجامعات : إدارةدوات أ

الجودة الشاملة في الجامعات ان على الجامعات ان تعمل على  بإدارةيعتقد البعض من المهتمين 
بالجامعات حتى تضمن  إداريليات الجديدة والمعايير النمطية في كل جانب او مستوى تلك اآل إدخال

 والعالمية . واإلقليميةالبقاء واالستمرار والوقوف امام المنافسة المحلية 
 -:[ 6 ]( التي يمكن استخدامها باالتي  TQMالجودة الشاملة الجامعية  )  إدارة أدوات أهموان 

 تمر التدريب والتعليم المس 
  التركيز على خدمة المجتمع 

  التخطيط والتوجيه 

  التقييم الذاتي 

  المشاركة في اتخاذ القرارات 

  القيادة والديمقراطية 

 حلقات الجودة وروح الفريق 

 المكافآت والحوافز 

 التجديد والتحسين المستمر 

  الفعال باألداءاالعتراف 

  المقارنات التجديدية 

 العمليات والتحسينات إدارة 

 بيق التفكير المنتظم تط 

  االتصاالت 

 التعاون بين القيادات والكليات 

  قياس الجودة بصفة دورية 

 ثاقبةالرؤية ال  

  التكامل مع العمل 

  األخرىالمنافسات مع الجامعات  

 الجودة  وكيدمراقبة وت 
 صعوبات  تطبيق الجودة الشاملة :

ذلك اال من خالل تحقيق الجودة  قوال يتحق اآلنت للجامعا أساسيان أمرانن البقاء واالستمرارية إ         
الشاملة اي جودة المصادر والمدخالت والتشغيل والمخرجات واالستخدامات والرقابة العكسية والتفاعل مع 
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يبين  اآلتي ( 4) والشكل أهدافهاالبيئة الخارجية والداخلية ومؤثرات ذلك على استمرارية الجامعة وتحقيق 
 من صعوبات عند تطبيقها ويعود ذلك الى : وال تخلليه ان فلسفة الجودة الشاملة هذه المؤثرات . وع

 جعل تطبيق الجودة الشاملة بمثابة عالج شاف لجميع مشكالت الجامعة . -1
 الجودة الشاملة . بإدارةالجامعية عن توضيح التزامها  اإلدارةعجز  -2

مط قيادة الجودة الشاملة وشعورهم بانها الجديدة لن األدوارعن تفهم  األقسامالكليات او  إدارةعجز  -3
 ستفقدهم القدرة على اداء خدماتهم .

غفالهاالتركيز على الفعاليات الداخلية للجودة  -4  حاجات الزبون الخارجية ورغباته . وا 

 المطلوبة بما يكفل نجاحها . واإلدارةتشكل فرق عمل كثيرة وعدم توفير الموارد  -5

 راء تعديالت عليه ينسجم وخصائص الجامعة .تبني برامج ممتازة للجودة دون اج -6

 الجودة والعوائد المالية . أهدافضعف الرابط بين  -7

 
 
 

 

 

  -: ISO (9001)إدارة الجودة اآليزو 
مفهوم حديث يتناول كل من الزبون  TQMالجودة الشاملة  إدارة أنيستنتج مما سبق              

منهاج  ووجودالمجتمع و العاملين و يستلزم ذلك وجود نظام قائم و فعال لمراقبة الجودة  )المستفيد( و
الجودة الشاملة طريق  إدارةطريق الوصول الى نظام  أنو بما  .  األعمالمطبق ألسلوب أداء و تنفيذ 

 

 حاجات الزبون

 ثقافة الجامعة 

 استراتيجية االتصاالت

  العالمية لتقنياتا

 المعلومات 

 ظيفووالت العمل سوق
  التشغيل اقتصاديات

 سلوكيات الطلبة

 قنوات التسويق الجامعي

 الخارجية البيئة

 المالية واردلما

 اإلنسانية العالقات

 نيالمستفيد اتجاهات
 الجامعة خارج

 المؤثرات االساسية على استمرارية وتحسين الجامعة( يبين  4شكل ) 
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تجاه الصحيح باال األولىطويل فان اعتماد سلسلة المواصفات اآليزو التي سيتم شرحها الحقًا هي الخطوة 
الجودة الشاملة في الجامعات لذلك بدأت عدة جامعات تخطو لتطوير  إدارةلبناء نظام  األساسو حجر 

و تطوير البنية   برامج تهدف الى تأهيل الكوادر إيجادأنظمتها و زيادة قدرتها بتبني نماذج اآليزو و 
 إحدى بإصداراتها 9001تناولت المواصفة  الجودة . لقد إدارةالتحتية لالنتقال الى تأمين متطلبات نظام 

الجودة الشاملة التي تتطلب القيام بجهود كبيرة لتحقيق  إدارةالمستخدمة لتطبيق و تحقيق فلسفة  األدوات
التزامها طويل  أمامووضعها  اإلدارةو بذات الوقت تحقيق مسؤولية  إرضائهارغبات الجهات المستفيدة و 

 يتحسن باستمرار بمشاركة روح الفريق المتعاون .  لالستمرار في عطاء جيد األمد
مواصفة محددة من قبل المنظمة العالمية للتقييس و المواصفات ذات قواعد و  9001ان اآليزو        

منهجية يسهل التوافق معها على مستوى عالمي و تركز على عالقة المورد بالزبون بحيث تكون عالقة 
و تعتمد هذه المواصفة على مبادئ  اإلدارةو التدقيقات و مكملة لتوجه منهجية نظامية معززة بالوثائق 

بالجودة الشاملة , و بذلك فان الجامعة اذا قامت بتطبيق المواصفة فانها بذلك تثبت ان لديها  اإلدارة
ها قوية تتطابق أركانها مع متطلبات االدارة بالجودة الشاملة و ان هذه المنظومة يتم تطوير  إداريةمنظومة 

و هي تبدأ في  إرضائهمبصفة مستمرة و ان هدفها االساسي هو التوافق مع متطلبات المستفيدين و 
تلك الرغبات سواء  إشباعو  بإرضاءخططها من احتياجات و رغبات المستفيدين )العمالء( و تنتهي 

 . [7]احتياجات ظاهرية او ضمنية  اكانت
لمواصلة طريقها نحو  األولىو تكون قد بدأت خطواتها ان الجامعات التي تحصل على شهادة اآليز      

الجودة الشاملة التي هي رحلة طويلة ليس لها محطة وصول غايتها استمرارية التحسين  إدارةتطبيق فلسفة 
 .  TQMو  ISO 9001العالقة بين  اآلتيو التطوير و يوضح الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

      

 رغبات الجهات المستفيدة 

التحسين 
 المستمر
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 TQMمع  ISO( عالقة إدارة الجودة 5شكل رقم )
                                          

                               

 في التعليم الجامعي :  9001متطلبات مواصفات اآليزو 
عشرين عنصرًا وتركز عمومًا على  إلى 1994بإصدارها عام  9001تحتاج مواصفات اآليزو          

دخالم التعليم الجامعي تصمي  المساعدة وخدمة البرامج التعليمية الجامعية .  واألقسام األجزاء وا 
  -ان مجموعة العناصر الرئيسية تتمثل باآلتي :

 الجامعية  اإلدارةمسؤوليات  -1 
 منظومة جودة التعليم الجامعي  -2

 مراجعة العقود والقوانين  -3

 مراقبة التصميمات والمخططات  -4

 مراقبة المستندات والملفات  -5

 مشروعات المشتريات واالستيراد  -6

 مراقبة العمليات المختلفة  -7

  واألنشطةاختبار وفحص العمليات  -8

 القياس والفحص واالختبار  أجهزةتوفير  -9

 تقارير الرقابة الوقائية والعالجية  إعداد -10

 تقارير وسجالت النتائج  -11

 مطابقة للشروط الغير  األنشطةو مراقبة العمليات  -12

 توصيل الخدمات لألفراد والجهات المعنية  -13

 سجالت وملفات الجودة  إعداد -14
 المراجعة الداخلية للجودة  -15

 التدريب على تطبيق آيزو التعليم الجامعي  -16

 متابعة تنفيذ مواصفات جودة التعليم الجامعي  -17
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  اإلحصائية األساليب -18
 

الجودة بشكل يركز على العمليات  إلدارةلقد طـورت المواصفة السابـقة الذكر وباالعتماد على نموذج       
(Quality Management process Model وذلك ببناء مواصفة )ISO 9001:2000  وهذا النموذج

  -(  :PDCAللتحسين المستمر ) Demingيعتمد على مبدأ 

   خططPlan  يات الضرورية للحصول على النتائج طبقًا الحتياجات والعمل األهدافوضع
 المستفيدين وسياسة الجامعة 

  نفذDo  تطبيق العمليات 
 افحص Check  واألهدافالمراقبة والقياس للعمليات مقابل السياسات  
  عالجAct  العملية  ألداءاتخذ مواقف باستمرار التحسينات 

 
  نموذج إدارة الجودة المبني على العمليات :

يمكن بناء الهيكل العام لمتطلبات  فانه  ISO 9001:2000الجودة  إدارةوفقًا لمتطلبات نظام       
 .(    6جودة الخدمة الجامعية كما يوضحه الشكل رقم )  أنموذج
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 جودة الخدمة الجامعية  أنموذج( 6شكل )

 

افة متطلبات إدارة الجودة في الجامعات في أربع فقرات تجمع ك ISO 9001:2000إن المواصفة        
  -:[7]رئيسية يضم كل منها مجموعة من العناصر 

 وتضم خمسة عناصر : Management responsibilityمسؤولية اإلدارة الجامعية  –أواًل 
   Management Commitmentالتزام اإلدارة الجامعية  -1  
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  Customer focusالزبون ( التركيز على حاجات الطالب )  -2 
  Quality Policyتحديد سياسة الجودة بشكل موثق  -3
 كيفية تحقيق األهداف   Planningتخطيط  -4
 Responsibility authority andالمسؤوليات والصالحيات واالتصاالت  -5

communication  
 وتضم العناصر : Resource Managementإدارة الموارد  –ثانيًا 

  ير الموارد للمؤسسة الجامعية توفProvision of resources  
  الموارد البشريةHuman resources  

  البنية األساسيةinfrastructure   

  خدمات الصيانة ، النقل ، االتصاالت والبرمجيات) أبنية ، مختبرات , مختبرات الحاسوب ، 
 الخ (  ،...

  بيئة العمل الجامعيةWork Environment 
 ان الجامعي ، الخدمات العلمية والطالبية ، المرافق الرياضية( )اإلسك 

   Product realizationتحقيق المنتوج   –ثالثًا 
يقابل هذه الفقرة في الجامعات إعداد وتأهيل الطالب ويشمل ذلك تحديد احتياجات الطالب ، بناء       

 ق التدريس المناهج وتخطيطها ، بناء المواد الدراسية ، القبول ، طرائ
   Measurement, analysis and improvementالقياس والتحليل والتحسين  –رابعًا 
 -لقياس وتحليل وتطوير العملية التعليمية والتربوية ويشمل ذلك : أنظمةي تحديد أ    
   نظام االمتحانات 

  الرسوب  أسبابتحليل 

 التصحيحية  األعمال 

  مراجعة متطلبات الحصول على الشهادة 

  التدقيق الداخلي 

  الجامعي  األداءتقويم 

  التحسين المستمر 

 الوقائية  اإلجراءات 
 -أسس تطبيق إدارة الجودة في التعليم الجامعي :

تطرح سؤالين  أنالجودة ينبغي  إدارة بأساليبالعملية التعليمية  إدارةلكي تقوم الجامعات الراغبة في       
:-  
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  تياجات من البحث العلمي والتدريب ج المستقبل وما هي االحماذا يحتاج طالب الجامعة خري
 مستقباًل ؟

   هذه الخدمات ؟ ةما هي متطلبات وحاجات الجامعة لتقديم ومالقا 

 
تنفيذ الخطوات  إمكانيةبعدما تقوم الجامعة بمراجعة منظوماتها وهياكلها التنظيمية للتحقق من        

جودة  إلدارةمتطلبات المواصفات الالزمة  إلعدادن تكون فريق عمل السابقة الذكر بعدها يمكن للجامعة ا
والتنفيذ والمراجعة . ان  واإلدخالالتعليم الجامعي وتوفير التدريب الالزم لهم للقيام بعمليات االستشارات 

الذي سوف يطبق سيحتاج الى تعديل وتطوير السلوك الجامعي باتجاه تعظيم الجودة و االلتزام  األسلوب
     التماسك بروح الفريق و التكامل و التنسيق . و 
الجودة الشاملة و يتألف النظام من عدة  إدارةالجودة اآليزو في بنائه على مبادئ  إدارةيعتمد نظام   

  -مصممة لتحقيق ما يأتي : إجراءات
 تخطيط وسائل تحقيق الجودة التي يتوقعها الزبائن )المستفيدون( .  -1 

 عمل و تشغيل .  إجراءاتجودة بصيغة توثيق خطط ال -2
  .على الجودة أعمالهملكافة المعنيين في المؤسسة التعليمية الذين تؤثر  اإلجراءاتتوزيع هذه  -3
الجامعية عالوة  اإلدارةتدقيقية تقوم بها  إجراءاتمن خالل صيغ و  األداءمتابعة مدى نجاح  -4

 على التدقيق الداخلي . 
 و متابعته .  األداءلى ضوء المعلومات الناتجة من قياس ع اإلجراءاتتطوير  -5

 الجودة اآليزو تتمثل بالفقرات التالية :  إدارةان المبادئ التي ترتكز عليها 
 .  Organizationالتنظيم  -1 

 و يشمل ذلك الوثائق التالية :  Documentationالتوثيق  -2
  دليل الجودةQuality Manual  
 رائية دليل الطرائق اإلجProcedures Manual  
  دليل تعليمات العملWork instruction Manual  

  Document Controlضبط الوثائق  -3
  Control of Recordsضبط السجالت  -4
  Auditingالتدقيق  -5

 عند توثيق نظام الجودة في الجامعات :  النموذجيالتسلسل الهرمي  اآلتيو يصف الشكل 
 

 

 

دليل 

 الجودة

 الطرائق اإلجرائية

A 

B 
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 للتوثيق النموذجيالتسلسل الهرمي  (7)الشكل 

A -  و مواصفة  األهدافيصف الدليل نظام الجودة الجامعية بموجب سياسة الجودة التعليمية المعلنة و
  .اآليزو

B-  و الفعاليات الجامعية المختلفة التي تظهر الحاجة لها لتطبيق  األنشطةتصف  اإلجرائيةالطرائق
   .أنشطةو من و ماذا ينفذ من  أينلماذا و  جراءاتاإلعناصر نظام الجودة و تبين 

C-  الجامعة تشرح كيف تنفذ األنشطة من خالل تعليمات عمل خاصة  ألنشطةوثائق عمل تفصيلية
 بذلك. 
تستطيع الجامعات عن طريق الحصول على شهادة اآليزو الحصول على االعتراف العالمي  أخيرا       

  -لي:بالجامعة و يترتب على ذلك ما ي
   . تحقيق رضا الطالب الخريجون 

  . تحسين مستويات جودة الخدمة التعليمية الجامعية 
  . تحسين المركز التنافسي للخريجين في سوق العمل 
  . ترشيد التكاليف و الفاقد و االتفاق 
  . تحقيق التنمية التعليمية المتواصلة 
  . تحقيق الرضا الوظيفي 
 بناء مناخ تنظيمي إيجابي فعال  . 
  . تحقيق االلتزام و االبتكار 

 الجودة في الجامعات :  إدارةنماذج من تجارب 

الجودة يمكن تطبيقها في مختلف المنظمات بصرف النظر عن طبيعة النشاط الذي تزاوله  إدارة إن      
 اإلدارية األعمالالجودة و تركت آثارها االيجابية على  إلدارةو قد شهدت العديد من الجامعات تطبيقات 
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و الفني و تحقيق  اإلداريو العلمية و شهدت هذه الجامعات ثمرات عديدة انعكست على تطوير هيكلها 
  [1] [8] -بعض من هذه النماذج و التجارب : أدناهمزايا و فوائد داخلية و خارجية و في 

شهادة بالحصول على  األولىالتجربة  1991عام  Sandwell Collegeشهدت جامعة ساندويل  -1
حيث تم التطبيق على خدمة التعليم و التدريب التي تقدمها الجامعة و قد ساعد  ISO 9002اآليزو 

  -الحصول على شهادة المطابقة اآليزو في تحقيق ما يلي :
      ضمن أكثرالجامعية بحيث اتاح تطبيق الشهادة للعاملين العمل بمرونة  اإلدارةتحسين نظام 

       الهيكلية التنظيمية.   
     األداءللعملية التعليمية و تحسين  أفضلضبط  إلى أدىوجود نظام السجالت  . 
    المسؤولية جماعية عن وجود التعليم ضمن النشاطات الرسمية و غير الرسمية  أصبحت

 للعاملين في الجامعة . 
  -اآلتي : لقد ترجمت متطلبات نظام الجودة بالنسبة للتدريب و التعليم في هذه الجامعة وفق

   اإلدارةمسؤولية  . 
  . نظام الجودة 
  . العقود مع الزبائن 
  . ضبط الوثائق 
  . المشتريات 
  . قبول الطالب و المساعدة 
  . تصميم المناهج و تطويرها و تدريسها 
  . تقويم الطالب و اختبارهم 
 أداءهالتصحيحية لفشل الطالب و تحسين  األعمال  . 
  . سجالت الجودة 
 هيئة التدريسية . تدريب ال 
  . االنسجام بين طرق التقويم و االختبار 
  . سجالت تقويم الطالب 
 تحليل لطبيعة الفشل .  إجراء 
  . البيئة الدراسية في الجامعة 
  . التدقيق الداخلي للجودة 
 . اإلحصائيات 

من  إنكلتراي فWales الجودة الشاملة في المعاهد العليا في مقاطعة ويلز  إدارةتم تطبيق نموذج  -2
التحسينات المستمرة و  أسلوب أساسو توزيع ميداليات التفوق على  اإلنجازاتمنظور استراتيجية تحسين 
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المشكالت في هذه  أهمكانت اللغة و مهارات سرعة االستيعاب و المباني و التجهيزات و المعامل من 
  التجربة . 

القيادية و االرتقاء بنتائج العملية  و اعتمدت الفلسفة المطبقة على ضرورة تحسين القدرات
  -د على :تعتمعلى بناء ثقافة جديدة للجودة  األنموذجالتعليمية و اعتمد هذا 

   . قيادة تنشر فكر و ثقافة الجودة في التعليم العالي 
  . سياسة تحقق االلتزام و النماء و التحسينات المستمرة التي ال تنتهي 
  استفادة من امكانات و ملكات و رؤى العاملين .  أقصىفيد تفجر طاقات و ت إداريةمنظومة 
  . تشغيل مثالي للموارد لدعم و مساندة السياسات و االستراتيجيات المتفق عليها 
  و النتائج بغرض تحقيق التحسينات المستمرة في بيئة  األداءالمراجعات الدقيقة للتشغيل و

 دائمة . 
  -للجودة : اآلتية سالمقايي و قد تم االتفاق في هذا النموذج على

   الطالب عن الخدمة التعليمية . إرضاءمقياس 
  العليا و االمكانات .  اإلدارةالعاملين و معرفة شعورهم تجاه الخدمات و  إرضاءمقياس 
  . مقياس اثر التعليم العالي على المجتمع و البيئة المحيطة 

ترتبط باالعتمادية و  إنهاة الشاملة في الجامعات الجود إدارةفي تطبيقات  األمريكيةترى الفلسفة  -3
حاجات و توقعات  إشباعالتوقيت الدقيق لتقديم الخدمة و القدرة على الدفع و الذوق و و األخطاء حساب 

 : نتائج التطبيق أهمالطالب و من 
   وفرت جامعة بنسلفانيا Pennsylvania university of  100وفورات قدرها  1991عام 
 حوادث الطالب و العاملين .  و تم تخفيض من عملية التخلص من المخلفات دوالر ألف

 الفنية حققت كلية فوكس فالي Fox Valley technical college   51تعويضات قدرها 
 .  1993دوالر عام  ألف

  كنساس وفرت جامعةuniversity of Kansas 11 دات و المشتريات يوم في عملية التوري  
  دفور نتاسطبقت جامعة  Sanford university  عملية فريق الجودة الذي يتطلب تفاعل

لتحسين العملية التعليمية بتحديد فرص التحسينات و تكوين فريق الجودة  األساتذةالطالب و 
تطوير  إلىذلك  أدىو التطورات المنظمة و   المناسب للتطور و تحديد مجاالت التحسينات

الب و تغير مواعيد االختبارات و االمتحانات و تنظيم التصحيح و تحديد درجات الط أساليب
للطالب الستخدام مراكز الحاسبات و  أطولللدراسة الجماعية للطالب و توفير وقت  أوقات

و                للحوار و الساعات المكتبية بين الطالب أطولالمكتبات و توفير وقت 
 األساتذة . 

  -نولوجية :نموذج إدارة الجودة في الجامعة التك
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لتكون قابلة للتطبيق في الجامعات العراقية و  ISO 9001:2000الجودة  إدارة أنظمةتم تطوير       
رفع  ألجلللتطبيق في الجامعة التكنولوجية و  أنموذجاكان اختيار قسم علم الحاسبات و نظم المعلومات 

نظام الجودة  أهميةدوات تناولت شرح عقدت ن اإلداريو  ألتدريسيمستوى الوعي بمفاهيم الجودة للمالك 
في المؤسسات التعليمية و  إدارتهاالجامعية و فقرات المواصفة تفصياًل كونها نموذجًا لضمان الجودة و 

ألن هذه المواصفة تضمن للطالب و لسوق العمل و للمجتمع الحصول على المعارف و المهارات 
ي المؤسسة التعليمية بدءًا من تحديد االحتياجات المطلوبة عن طريق ضبط كافة العمليات التي تتم ف

التعليمية المطلوبة مرورًا بتصميم البرامج المطلوبة و تصميم كيفية تنفيذها و كيفية ضبطها و تقييمها 
 سواء داخل او خارج المؤسسة التعليمية . 

  -:[5]في التطبيق  اآلتيةوقد اتبعت الخطوات 

   . اختيار رئيس و فريق الجودة 
 سياسة الجودة التعليمية .  دادإع 
 دليل الجودة .  إعداد 
 التنفيذية التي احتوت على العمليات و مجاالت  اإلجراءاتالذي يضم  اإلجراءاتدليل  إعداد

 المسؤوليات . و  التطبيق
 دليل تعليمات العمل للقضايا التربوية و العلمية .  إعداد 

 و قد كانت من اهم نتائج التطبيق :     
 لتطبيق في سرعة توفير المعلومات لمتخذي القرار في القسم و الجامعة . ساهم ا 
  وفرت  إذسعت الجامعة و القسم الى توفير مستلزمات العملية العلمية و توفير البيئة الجامعية

 . لذلك تخصيصات مالية
  الجودة من خالل عمليات التحسين المستمر في توفير تقنيات التعليم  إدارةساعد نظام

 المحاضرات  أداءتقدمة في القاعات و المختبرات التي ساهمت باالرتقاء بمستوى جودة الم
  . زيادة موثوقية نظام االمتحانات 
  . زيادة وعي المنتسبين بان الجودة وجدت لتبقى 
  و المحافظة على تطبيقها .  اإلجراءاتتوثيق  بأهميةشعور العاملين في القسم 
  و متابعة التخصصات الجديدة في الحاسبات ونظم السعي نحو التطوير و التحسين

 المعلومات . 
 االستنتاجات والتوصيات:  

الجودة في التعليم العالي وعرض نماذج مقترحـة  إدارة أنظمةحاول هذا البحث تسليط الضوء على         
والمنظمــات  تالجامعــا إلدارةفعــال  وأســلوبتمثــل نهضــة جديــدة  األنظمــةالجــودة وقــد تبــين ان هــذه  إلدارة
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تتضــمن جــودة متزايــدة لمنظومــة التعلــيم العــالي وقــد شــهدت دول عديــدة خــالل الســنوات  وأنهــابصــورة عامــة 
الجامعية  وخاصة في الجامعات ذات الخبرة الطويلة و كخالصة لهذا  ةةاإلدار تحسينات عديدة في  األخيرة

 : اآلتيةبالتوصيات  األخذالبحث من خالل المعطيات والدروس المستفادة من ذلك نرى ضرورة 
مفـاهيم الجــودة فــي مؤسسـاتنا التعليميــة والســعي الجـاد فــي ترجمــة  إدخــالال بـد مــن نشــر الـوعي بضــرورة  -1

النشـاطات الجامعيـة وال بـد مـن تنظـيم  أوجـهالجودة من مجرد شـعار الـى سـلوك وثقافـة يمتـد فـي مختلـف 
 ى صعيد المنافسة العالمية والدولية .عل يإستراتيجالجودة كسالح  بأهميةحمالت تعريفية شاملة 

الجامعية في التعليم العالي في جميع مستويات  اإلداراتال بد من مزيد من الدعم والمساندة وااللتزام من  -2
الجــــودة  إدارة ألنظمــــة اإلداراتالقيــــادة فيهــــا لغــــرس ونشــــر مفــــاهيم واليــــات الجــــودة الشــــاملة ونبنــــي هــــذه 

 ر الجامعات العراقية .والمواصفات العالمية كطريق لتطوي

تـــأثرت الجامعـــات فـــي مختلـــف العـــالم ومنهـــا الجامعـــات العراقيـــة بنتـــائج ثـــورة المعلومـــات وتقنيـــات ومـــن  -3
تشهد تطورات كبيـرة نتيجـة لـذلك لـذا ال بـد مـن االهتمـام بـالجودة فـي التعلـيم العـالي وممارسـة  أنالمتوقع 
طالـب العليميـة وتحقيـق رضـا الجهـات المسـتفيدة الحديثة للجودة لغرض تحسين جودة الخدمة الت األنظمة
جامعــة  أقســام. وقــد عرضــت تجربــة فــي احــد الوضــع التنافســي  إلــىعمــل والمجتمــع والوصــول الوســوق 

 .عراقية يمكن تقييمها ودراستها وتعميمها نتائجها االيجابية على مختلف الجامعات

الجـودة علـى مسـتوى الجامعـات فـي  رةإداهيئـات وطنيـة تعتمـد معـايير  إنشـاءالسـعي نحـو من الضـروري  -4
 أهميــةعلــى  والتأكيــدالجــودة فــي كــل جامعــة  إلدارةوحــدات  إنشــاءكــل بلــد عربــي وحــث الجامعــات علــى 

 .تبادل المعلومات والخبرات كجزء من عملية نشر وتبادل التجارب بين الجامعات العربية 

ميم التجارب الناجحـة علعملية التعليمية وتببناء قواعد بيانات متكاملة ومترابطة في كل جوانب ا التوصية -5
 . وأبعادهابقصد االستفادة من نتائجها في الجامعات العربية 
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