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  ملخص البحث
  

ـــا تقـــوم بالـــدور التنفيـــذي مـــن تعتـــرب اإلدارة اجلامعيـــة مـــن أهـــم املنظمـــات التعليميـــة يف الـــ بالد، أل
أجــــل حتقيــــق األهــــداف التعليميــــة املنشــــودة مــــن خــــالل التطــــوير التنظيمــــي للحيــــاة بكــــل روافــــدها، فهــــو 

دف زيادة الفاعلية التنظيميـة وحتسـني  اإسرتاتيجية شاملة تستهدف أساسً  تمع ككل،  تطوير املنظمة وا
ــــاخ التنظيمــــي العــــام للمجتمــــع، وأيًضــــ ــــراد  ااملن ــــة مجاعــــة العمــــل، ورفــــع درجــــة الثقــــة بــــني األف ــــادة فاعلي زي

واجلماعــات، وترســيخ مفهــوم التعــاون واملشــاركة يف تنفيــذ عمليــة التطــوير، حــىت يصــبح هــؤالء األفــراد فيمــا 
بعد قوة دافعة للتطوير يف املنظمة، مـن خـالل ختطـيط حمكـم وتطـوير طويـل املـدى يسـتهدف رفـع الكفـاءة 

واالرتقـــــاء مبســـــتوى أدائهـــــم يف إطـــــار اإلمكانـــــات املاديـــــة والبشـــــرية املتاحـــــة للمنظمـــــة اإلنتاجيـــــة لألفـــــراد 
مـــا تمع،،وأيضـــا املنـــاخ التنظيمـــي والبيئـــة احمليطـــة  وتشـــري األدبيـــات إىل وجـــود عـــدة تعريفـــات ملفهـــوم . وا

  :أو أن "العمل املتقن، أو التدقيق أو التصحيح" :اجلودة مثل
  .اماجلودة هي املالءمة لالستخد -
  .اجلودة كاجلمال يف عني النظر-
  .اجلودة هي عمل األشياء الصحيحة بصورة صحيحة -
  .اجلودة هي حتسني األداء -

فـدورها كبـري  ؛أهمَّ عنصر من عناصـر إدارة اجلـودة الشـاملة ترب القيادُة اإلداريُة األماميةوبشكل عام تُع
ــيــربُز يف كــل مرحلــة مــن مراحــل احليــاة، ويف كــل جمــال مــن جمــ ، وإدارة اجلــودة الشــاملة ااالت اإلدارة عموًم

ا أو يف وضع الرؤية الواضحة للتعامل مع مبادئهـا أو يف صـياغة اخصوصً  ، سواء يف إميان العقل القيادي 
ا احلاليـــة واملســـتقبلية وعليـــه فـــإن تطبيـــَق مـــنهج إدارة . رســـالة املنظمـــة بشـــأن اجلـــودة ويف حتديـــد اســـرتاتيجيا

طلب توفرَّ األجواء املالئمة للتطبيق ، وباملقابل فاّن غياَب هذه األجواء لن يسـاعَد علـى اجلودة الشاملة يت
التقدم والنجاح، إن مل نقل إّن على اإلدارة العليا العمل على تغيري ثقافة املنظمة وقيمها وإعـادة هندسـتها 

  .اإلدارية والتنظيمية على وجه اخلصوص
لشـــاملة يســتلزم تطـــوير عمليــات التخطـــيط اجلــامعي يف ضـــوء أن حتقيـــق اجلــودة ا :ويتضــح يف الدراســة

تمــع احمللــي، عــرب تطــوير عمليــات الرقابــة والتقــومي مــن أجــل حتقيــق  تلبيــة حاجــات األســاتذة والطــالب وا
وميكن تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من خـالل  ،التحسني املستمر والشامل للجامعة كنظام متكامل

ــــنظم اجلامعيــــ حبيــــث يشــــمل التطبيــــق التحســــني املســــتمر للمــــدخالت والعمليــــات  ؛ة املتكاملــــةمنهجيــــة ال
  .اجلامعية واملخرجات
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  اإلطار العام للدراسة - ١
   :المقدمة ١-١
ـــا تقـــوم بالـــدور يـــاة املعاصـــرةمـــن أهـــم املنظمـــات التعليميـــة يف احل ةُ اجلامعـــعتـــرب تُ  األســـاس يف ، أل

وير التنظيمـي التطـعلـى مسـتوى املنشـودة  والرتبويـة واالجتماعيـة حتقيق األهداف التعليميـةإعداد اإلنسان و 
تمــع مصــدرُ  اجلامعــةُ للحيــاة بكــل روافــدها، ف دائــرة  تطــويرَ  إســرتاتيجية شــاملة تســتهدفُ و  إشــعاع علــى ا

ـــدف زيـــادة الفاعليـــة التنظيميـــة وحتســـني املنـــاخ التنظيمـــي العـــام للمجتمـــع، ورفـــع   اإلنســـايناألداء  ككـــل، 
يصــبح لاملشــاركة يف تنفيــذ عمليــة التطــوير، درجــة الثقــة بــني األفــراد واجلماعــات، وترســيخ مفهــوم التعــاون و 

تطــوير طويــل املــدى الكــم و احملتخطــيط ال، مــن خــالل حليــاةقــوة دافعــة للتطــوير يف ا ،هــؤالء األفــراد فيمــا بعــد
ســتوى أدائهــم يف إطــار اإلمكانــات تحســني املســتمر مليســتهدف رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة لألفــراد والالــذي 
  .تاحةوالبشرية املواملعنوية املادية 

مبثابة حلقٍة مهمـٍة ووظيفـٍة رئيسـيٍة مـن وظـائف يف اجلامعات املتقدمة اجلودة الشاملة  أضحت إدارةُ لقد    
ــــا اليــــوم مــــن اإلدارة  ات واملؤسســــات اإلنتاجيــــة مســــئوليات القيــــادات األماميــــة يف الشــــركاجلامعيــــة، بــــل إ

، إذ أمجعـت علـى الدراسات والبحوث العلمية ُري من، وهذا ما يثبته الكثواخلدمية يف كثري من بلدان العامل
أمهيـــة الـــدور احلاســـم الـــذي تلعبـــه القيـــادات األماميـــة يف قمـــة اهلـــرم التنظيمـــي بشـــأن إدارة اجلـــودة الشـــاملة 

مــ ، ومــن خــالل ني العمليــات مــن دون توقــف أو تــردد، عــرب حتســاوحتســني أداء نظــام اجلــودة واالســتمرار 
ر وااللتـــزام باملواصـــفات واملقـــاييس الوطنيـــة والدوليـــة وتطبيقهـــا علـــى دعـــم وتعزيـــز منـــاهج البحـــث والتطـــوي

  .العمليات اإلنتاجية وأثناء تقدمي اخلدمات
الدولية املتخصصة بالتقييس والسيطرة النوعيـة علـى دور اإلدارة العليـا يف تثبيـت  وقد ركزت املنظماتُ      
ا إىل قـــدرة اإلدارة العليـــا ، حيـــث أشــارت يف جممـــل طــوير أنظمـــة إدارة اجلـــودة الشـــاملةوت ـــا ومنشـــورا بيانا

ا على إجيا    :د مناخات جيدة ومناسبة تساعد علىوكفاء
  .وأهدافها يف املنظمةالشاملة اجلودة إدارة وضع سياسة   -أ 
ــذه املل إدارة اجلــودة الشــاملة مبــادئنشــر وتعمــيم   -ب  وحتفيــزهم علــى  بــادئزيــادة وعــي العــاملني 

ا  .االلتزام 
 .ينستفيديز على احتياجات املضمان الرتك   -ج 
يف بيئـــة  تعـــاملنيالتنفيــذ الصـــحيح واملتـــوازن للعمليــات اإلنتاجيـــة واخلدميـــة وتلبيــة احتياجـــات امل  -د 

 .املنظمة الداخلية واخلارجية
 .نظمةإىل حتقيق أهداف امل وصوًال  ،وفعال ؤكفشاملة،  تأسيس نظام إدارة جودة   -ه 
 .وفق املواصفات الصحيحة توفري املوارد البشرية واملادية الضرورية  -و 
 . إدارة اجلودة الشاملةاختاذ القرارات ذات الصلة بسياسات وأهداف   -ز 



 

 .لألعمال واألنشطةاملستمر تحسني الاختاذ القرارات ذات الصلة ب  -ح 
 .وحتسينه بشكل دوريإدارة اجلودة الشاملة مراجعة نظام   -ط 
دة الشــــاملة يف كــــل املفاصــــل التفاعــــل مــــع املتغــــريات والتطــــورات الــــيت تعــــرتض واقــــع إدارة اجلــــو   - ي 

  .واالجتاهات العلمية والعملية
عنصــر مــن عناصــر إدارة اجلــودة الشــاملة، فــدورها   األماميــة، أهــمَّ  اإلداريــةُ  عتــرب القيــادةُ وبشــكل عــام تُ 

ـــاة، ويف كـــل جمـــال مـــن جمـــاالت اإلدارة عموًمـــ كبـــري يـــربزُ  وإدارة اجلـــودة  ،ايف كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل احلي
ــا أو يف وضـع الرؤيـة الواضــحة للتعامـل مـع مبادئهــا أو  ،االشـاملة خصوًصـ سـواء يف إميــان العقـل القيـادي 

ا احلالية واملستقبليةيف صياغة رسالة املنظمة بشأن اجلودة ويف حتديد اس مـنهج  وعليه فإن تطبيقَ . رتاتيجيا
 غياَب هذه األجواء لن يسـاعدَ  األجواء املالئمة للتطبيق ، وباملقابل فانّ  إدارة اجلودة الشاملة يتطلب توفرَّ 
علــى تغيــري ثقافــة املنظمــة وقيمهــا وإعــادة  قــل إّن علــى اإلدارة العليــا العمــلعلــى التقــدم والنجــاح، إن مل ن

  .هندستها اإلدارية والتنظيمية على وجه اخلصوص
مــوا مــن علمــاء وخــرباء اإلدارة والتعلــيم والبحــث العلمــي قــد اهت ضــمن هــذا الســياق فــان هنــاك العديــدَ 

غروســيب وجــوران، إذ إن هــؤالء ادوارد دميــنج و ومــنهم  ،بتطبيــق مبــادئ إدارة اجلــودة الشــاملة يف اجلامعــات
، ومبا خيلق حاجـة مسـتمرة للتعلـيم اجلـامعي جودة التعليم على مستوى اجلامعاتأكدوا على أمهية حتسني 

ن بـــؤرة ال ســـيما وأ ،خلـــدماتات والعمليـــات واملخرجـــات وااملســـتويات املمكنـــة يف املمارســـ أعلـــىوحتقيـــق 
ـدف تطـوير  يف ميـدان تقـومي واقـع العمليـة التعليميـة االشاملة يف اجلامعات ترتكز أساسً تركيز إدارة اجلودة 

وأفكارهــا املتجــددة يف أنظمــة التعلــيم الشــاملة  وبالتــايل توظيــف مبــادئ إدارة اجلــودة، وحتســني دائــرة أدائهــا
، امـل العمليـة التعليميـة والرتبويـةبـالنفع علـى ك ليعـود هـذا التوظيـفُ ، اويف اجلامعات خصوصً  اعايل عمومً ال

وبـني البيئـة التعليميـة بكـل  ،باعتباره يصوغ رؤية فلسـفية متوازنـة مـابني أهـداف اجلامعـة ورسـالتها مـن جهـة
ا البشرية واملادية والفكرية من جهة ثانية   .مفردا

  :مشكلة الدراسة. ٢-١
مــــن قبــــل العديــــد مــــن  ابــــريً ك  ايف التعلــــيم العــــايل اهتماًمــــالشــــاملة ودة اجلــــإدارة  لقــــد نــــال موضــــوعُ 

. ت والكتــب خــالل العقــدين املاضــيني، متثــلَّ ذلــك يف العشــرات مــن الدراســات واألحبــاث واملقــاالالبــاحثني
إدارة  يف اإلدخـال املتـوازن ألنظمـة ايف اجلمهوريـة اليمنيـة فتيـة وفـق املعـايري الدولية،وحتديـدً  وتعترب اجلامعـاتُ 

، فيما أقيمت أحدثها قبل أعوام قليلة، اعامً  ، فلم مير على إنشاء أقدمها ثالثونالشاملة يف التعليماجلودة 
هود العلمي للتخطيط باجتاه تأسيس جامعات ومعاهد علميـة وفنيـة علـى صـعيد العاصـمة  بل ويتواصل ا

خــالل الســنوات مبجملــه حتــوالت كبــرية التعلــيم العــايل  وقــد شــهد نظــامُ . األخــرى صــنعاء ومــدن اجلمهوريــة
تمـع مث اسـتمر مـع تأسـيس اجلامعـات الرئيسـية،  ، فقد حدث انتشار واسع أوًال األخرية يف جمـال كليـات ا

عتـــرب ملبـــادرة حكوميــة غــري رحبيــة، لــذا يُ  اواحــدة مــن هـــذه اجلامعــات ومنــذ البدايــة نتاًجــ حيــث كانــت كــلُّ 



 

 عــن أن بنيتــه غــري الرحبيــة تعتــرب أحــدَ  إمكانياتــه املاديــة والتقنيــة، فضــًال  يف االعــايل يف الــيمن متواضــعً  التعلــيمُ 
مشـــكلة ، هـــو تقـــدمي هـــذه الدراســـة حّفـــز علـــى، بيـــد أن مـــا للجامعـــات احلكوميـــة اليمنيـــةالســـمات املميـــزة 

 اجلامعـاتيف  ااالتعرف على حقيقة وفاعلية التخطيط والتنفيـذ ملوضـوعالتعامل مع إدارة اجلودة الشاملة و 
ــــا مــــن أنظمــــة وأنشــــطة علــــى أكثــــر مــــن صــــعيد ومســــتوى، وكيفيــــة املؤسســــات التعليميــــةو  ، ومــــا يتصــــل 

  .البشري واملادياالستفادة منها يف تطوير وحتسني كفاءة األداء 
   :أهمية الدراسة. ٣-١

إدارة اجلـودة الشـاملة يف فلسفة ومبادئ اجلاد لتطبيق العتماد و الالدراسة من ضرورة ا أمهيةُ  تنطلق
  :اآلتية تصوراتال وفق ،للنهوض بالتعليم اجلامعي ،جلامعاتا

 اجلامعاتُ  همبوجبق قِّ يف حتديد املدى الذي حتُ  إن التعامل مع مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يساهمُ   -أ 
  . اآلنية والالحقة اليمنية أهدافها

جلامعــات إن التعــرف علــى االختناقــات الــيت تصــاحب عمليــات تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة يف ا  -ب 
تشــخيص نقــاط الضــعف، وبالتــايل وضــع املعاجلــات الكفيلــة بالتصــحيح والتصــويب  علــى عدُ يســا

 .للنهوض بالعمل اجلامعي بكل عناصره ومفاصله
وحدة متخصصة باجلودة الشـاملة يف الكليـات واجلامعـات اليمنيـة يف ضـوء املعـايري الـيت  إن إنشاءَ   -ج 

تطــــوير العمليــــة التعليميــــة  يــــدعمَ مــــن شــــأنه أن ، يوضــــعتها وزارة التعلــــيم العــــايل والبحــــث العلمــــ
 .والرتبوية ورفع مستويات األداء اجلامعي

   :تساؤالت الدراسة. ٤-١
التعليميـة يف الـيمن، يف  واملؤسسـاتُ  على الرغم مـن الـدور اهلـام والكبـري الـذي تقـوم بـه اجلامعـاتُ 

مباشـــر يف التنميــة االقتصـــادية  تزويــد ســوق العمـــل بــأفراد مــؤهلني ومـــدربني يســامهون بشـــكل مباشــر وغــري
ـــا تعـــاين مـــن بعـــض التحـــديات والصـــعوبات إزاء تلبيـــة حاجـــات ومتطلبـــات الشـــاملةواالجتماعيـــة  ، إال أ

تطبيـــق أنظمـــة وخباصـــة التحـــدي العصـــري املتمثـــل ب ،لمتغـــريات العلميـــة والتقنيـــة احلديثـــةاملتوازنـــة لســـايرة امل
والتجديــد التطــوير بعمليــات لنهــوض لاملســامهة مــع اآلخــرين و التكامــل يف إطــار الدراســة  تــأيت، لــذا اجلــودة

 ،مــــن جهــــة ثانيــــة للتعلــــيم اجلــــامعي مــــن جهــــة ولتحســــني أداء العــــاملني يف املؤسســــات العلميــــة واجلامعيــــة
، العلميـة والرتبويـة واالجتماعيـة، يف حتقيق أهـداف التعلـيم العـايل من الدور الذي تقوم به اجلامعةُ  اوانطالقً 

  : ت اآلتيةؤالاستعلى ال اإلجابةَ  حتاولُ فان الدراسة 
 يف األوســاط اجلامعيــةالعــايل  وتعميــق رســالة التعلــيميف نشــر  إدارة اجلــودة الشــاملة وأمهيــة دورمــا  •

تمع  ؟وعموم شرائح ا



 

ا ما  • بـني القيـادة اجلامعيـة  اجلدي يف العالقة التبادليـة ولُ التحّ  -ومن خالهلا-الكيفية اليت ميكن 
ـــــــ ـــــــه املتكاملـــــــة التعلـــــــيم يف مفاصـــــــل إدارة اجلـــــــودة اتومتطلب ـــــــات ( يف ودائرت املـــــــدخالت والعملي

 ؟)واملخرجات
مـــن جهـــة وللتحســـني ملبـــادئ إدارة اجلـــودة الشـــاملة  للتطبيـــق احلـــي امث هـــل يُعتـــرب الوقـــُت مناســـبً    •

  ؟للتعليم اجلامعي من جهة ثانية املستمر
   :أهداف الدراسة. ٥-١

وضــمان اجلامعــات ومؤسســات التعلــيم العــايل جلــودة الشــاملة يف تطــور أمهيــة إدارة االتعــرف علــى   -أ 
  . ومستقبًال  ارً رسالتها حاض

الشــاملة  إدارة اجلــودةمببــادئ  للعمــلقتضــاها اإلدارة اجلامعيــة تتعامــل مب التعــرف علــى الكيفيــة الــيت  -ب 
 .التعليم بشكل مربمج ودائمللنهوض ب

ميــــة وحتســــني دائــــرة األداء يعلتاء بالعمليــــة اللالرتقــــ املنظومــــة اجلامعيــــةبيــــان درجــــة ضــــمان جــــودة   -ج 
 .اجلامعي

صــلة بكــل جوانــب العمليــة إلدارة اجلامعيــة لضــمان جــودة العمليــات املتلــ الداعمــةالوســائل  تعزيــز  -د 
 . التعليمية

  منهجية الدراسة . ٦-١
يف ة الشـــاملاجلـــودة إدارة دراســـة ل يم املـــنهج الوصـــفااســـتخدجـــرى بشـــأن منهجيـــة العمـــل يف الكتابـــة،     

والكتابـات املتخصصـة الدراسـات مـا تناولتـه بعـض و للمراجـع املتـوازن االسـتثمار عـن طريـق  ،التعليم العـايل
ال تلتقـي بتطبيقـات الـيت واألفكار وضع فرشة من املعلومات دف الوصول إىل  ،والتعبري عنها يف هذا ا

إضــافة إىل وضــع ، ميــةيعلتملؤسســات العلــى مســتوى اجلامعــات وا ،قواعــد يف امليــدانهلــا جتــد أو قــد  ،قائمــة
الشـــــاملة يف  حتســـــني وتطـــــوير واقـــــع إدارة اجلـــــودةذات الصـــــلة، بغيـــــة ســـــتنتاجات اآلراء واال املرغـــــوب مـــــن

  .اجلامعات اليمنية
  معنى الجودة-٢

كمـــا ورد يف بعـــض املعـــاجم العربيـــة، حيـــث يشـــري   ،قـــد يكـــون مـــن املناســـب اإلشـــارة إىل معـــىن اجلـــودة     
وتشــري ). ٢٤ص: ١٤"( جــاد" ط إىل أن اجلــودة تعــين كــون الشــيء جيــدا، وفعلهــا الثالثــياملعجــم الوســي

: ١( "العمـــل املـــتقن، أو التـــدقيق أو التصـــحيح" :األدبيـــات إىل وجـــود عـــدة تعريفـــات ملفهـــوم اجلـــودة مثـــل
  ):٢٧-٢٢ص ص:  ١٤؛ ١٨-١٧ص ص: ١٨(،  وكما يرى البعض ما يلي)٦ص: ٣؛ ١٠ص
  .ستخداممة لالئاجلودة هي املال -
  .اجلودة هي اخنفاض نسبة العيوب -
  .اجلودة كاجلمال يف عني النظر-



 

  .اجلودة هي عمل األشياء الصحيحة بصورة صحيحة -
  .اجلودة هي حتسني األداء -
  .اجلودة هي النجاح يف خفض التكاليف -
  .اجلودة هي املطابقة لالحتياجات -
  .اجلودة هي مسئولية كل فرد يف التقييم -

أن تـــتم " أن اجلـــودة يف جمـــال اإلدارة تعـــين  :خـــرون مـــن املهتمـــني بـــإدارة اجلـــودة الشـــاملةويـــرى آ  
العمليــات اإلداريـــة دون خطـــأ أو أي عيـــب أو نقـــص، ومــن أول حماولـــة، وأن تشـــبع رضـــا املســـتفيدين مـــن 

ـــــا )١١ص : ١٣( "الســـــلعة أو اخلدمـــــة ـــــات وحاجـــــات وأهـــــداف "، كمـــــا تعـــــرف اجلـــــودة بأ ـــــق رغب حتقي
هــي قــدرة املنــتج أو اخلدمــة علــى إشــباع حاجــات الفــرد " :، واجلــودة)١٨ص: ٢٣( "باســتمرار املســتفيدين

ـــــا اهليكــــل التنظيمــــي مـــــع  بــــالرتكيز علــــى اخلصــــائص والســـــمات الكليــــة، وأمــــا منظومـــــة اجلــــودة فيقصــــد 
اجلــودة املســئوليات واإلجــراءات والعمليــات واملــوارد الالزمــة إلدارة اجلــودة، ولقــد حتــول االهتمــام مــن مراقبــة 

  ). ٣٩٧ص: ٢١( "إىل إدارة اجلودة الشاملة
ويف ضوء التعريفات السابقة للجودة ميكن القـول أن حتقيـق اجلـودة علـى مسـتوى اإلدارة اجلامعيـة   

) املخرجــات(يتطلــب تطــوير مســتمر يف األداء جلميــع العــاملني يف اجلامعــة مــن أجــل احلصــول علــى أفضــل 
  .ي،يف إطار القيادة اجلامعية التشاركيةكنتائج لتنفيذ خطط  فرق العمل اجلامع



 

  :تطور مدخل إدارة الجودة الشاملة وفلسفتها - ٢
رغم االهتمام املتزايد مبـدخل إدارة اجلـودة الشـاملة، فـإن معظـم األدبيـات تشـري إىل أن أصـوله األوىل       

روسيب وك  "Deming"ودمينج   Sewhart""العديد من الرواد األمريكيني وهم شيوارت  " ترجع إىل
"Crosby" وجوران"Juran"    الذين سامهوا يف وضع الركائز األساسية ملبـادئ إدارة اجلـودة الشـامل 

 (Total Quality Management))؛ ١٨- ١٦ص ص: ٢٢؛ ١٤ص: ١١؛ ٦-٣ص: ١٦
) ديــــل(عنــــدما كــــان يعمــــل يف مؤسســــة ) ١٩٢٥(حيــــث وضــــع شــــيوارت عــــام  ؛)٩٩-٩٤ص ص: ١٥

ة اجلــودة الشاملة،وأشــار إىل أمهيــة حتديــد مفهــوم اجلــودة ،واســتخدام  للهــاتف األمريكيــة عــدة عناصــر إلدار 
  .كل من التفكري االستقرائي والتفكري االستداليل،واإلحصاء يف عملية التحليل واملراقبة

التفكري بطريقة موضوعية حقيقيـة،والعمل :أمهية وجود عاملني لتحقيق اجلودة مها) شيوارت(وأوضح       
  .وحنس نتيجة املوضوعية احلقيقيةحسب ما نفكر ونشعر 

وشارك دمينج أستاذه شيوارت يف وضع األسس العلمية للرقابـة علـى العمليـات اإلحصائية،وأشـار إىل      
أمهيــة ربــط األجــر باإلنتــاج وإجــراء عمليــات الفحــص والرقابــة علــى املنتجــات يف املرحلــة النهائيــة للكشــف 

ن، وأمهيـة مشـاركة العمـال يف صـنع القرار،وتتمثـل إسـهاماته يف عن العيوب واألخطاء قبل وصوهلا إىل الزبو 
تطــوير طــرق الرقابــة اإلحصــائية وتطبيقهــا ،ووضــع مفهــوم اجلــودة يف إطــار إنســاين، كمــا وضــع أربعــة عشــر 
مبــــدأ يف اإلدارة للوصــــول إىل اجلــــودة مشلــــت األهــــداف والفلســــفة والرقابــــة والتكلفــــة والعمليات،والقيــــادة 

ــــ-يات واألخالقيــــاتوالتــــدريب والســــلوك يف اليابــــان أثنــــاء  اكبــــريً   اولقيــــت مبــــادئ دميــــنج يف اجلــــودة اهتماًم
،ويعــزى النجــاح الــذي حققــه االقتصــاد اليابــاين إىل ) ١٩٤٧(مشــاركته يف اإلعــداد لإلحصــاء الرمســي عــام 

  .استخدام مبادئ دمينج يف إدارة اجلودة الشاملة
الـذي أسـهم يف  (Quality is free)ل كتابـه مـن خـال) ١٩٦٠(وبـدأت أفكـار كروسـيب يف عـام     

وأنشـأ ،  (Zero defects)ويعتـرب أول مـن وضـع مفهـوم منـع حـدوث األخطـاء تطـوير مفهـوم اجلـودة،
: ٢٤( ووضح كروسيب  فلسفة اجلـودة الشـاملة مـن خـالل أربعـة معـايري تتمثـل يف ) ١٩٨٠(مجعية اجلودة 

  ):٤٩-٤٧ص ص
  .التكيف مع متطلبات اجلودة  -أ 
  .ام اجلودة الوقاية من األخطاءجوهر نظ  -ب 
  .ضمان منع اخلطأ  -ج 
  .قياس اجلودة عن طريق التكلفة  -د 
  

ا املالئمة يف االستخدام، وأكـد أن وعرّ  ،ويعترب جوران من رواد اجلودة الشاملة   ف اجلودة على أ
مني رسالة اجلودة األساسية للمؤسسة التعليمية هي تنمية الربامج واخلـدمات الـيت تقابـل حاجـات املسـتخد



 

تمــع( ، مــن خــالل الرتكيــز علــى إنتاجيــة الفرد،ويتضــمن حتســني اجلــودة عــن طريــق التأكــد مــن )الطــالب وا
أن كــل فــرد لديــه املكونــات األساســية الضــرورية ألداء عملــه بطريقــة مالئمــة،وباألدوات املالئمــة،حبيث يــتم 

  .إنتاج املنتج أو اخلدمة اليت تشبع رغبات الزبائن باستمرار
،ويركــز علــى ) التخطــيط، التنظــيم، الــتحكم(ل مفهــوم جــوران للجــودة األبعــاد اإلداريــة الثالثــة ويشــم     

مســؤولية اإلدارة لتحقيــق اجلــودة الشــاملة واحلاجــة لوضــع األهــداف وحتقيقهــا داخــل املؤسســات، ويوضــح 
ات جوران أن هنـاك عـدة خطـوات أساسـية لتحقيـق اجلـودة الشـاملة داخـل املؤسسـات وتتمثـل هـذه اخلطـو 

  ):٤٤-٤٢ص ص: ١٤؛ ٢٠٣-٢٠٢ص ص: ١٧(يف األمور التالية
  .بناء الوعي بثقافة اجلودة داخل املؤسسة للتحسني والتطوير  -أ 
  .حتديد األهداف للتحسني  -ب 
  .التخطيط للوصول لألهداف املرجوة  -ج 
  .التدريب املستمر  -د 
  .تنفيذ املشروعات حلل املشكالت  -ه 
  .التقارير الصادقة  -و 
  .وضوح املفاهيم  -ز 
  .ئجاستخالص النتا  -ح 
  .احلفاظ على قوة فريق العمل عن طريق إجراء التحسينات  -ط 

 ) مــــالكومل بالــــدريج(مث انتقــــل فكــــر اجلــــودة إىل الــــتعلم يف الواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة علــــى يــــد     
(Malcolm Baldrige)  تمـــــع األمريكيـــــة مبـــــدخل إدارة اجلـــــودة الشـــــاملة ،وأخـــــذت كليـــــات ا

(TQM)  نج عــــن اليابــــان، وكــــان لــــدمي نقــــًال(Deming)  الفضــــل يف تشــــجيع وتطبيــــق مــــدخل إدارة
  .اجلودة الشاملة يف بداية الثمانينات وازداد التطبيق يف اجلامعات يف التسعينات

وأخــذت اليابــان مبواصــفات اجلــودة منــذ األربعينــات وطــورت طــرق ومبــادئ دميــنج لتــتالءم مــع البيئــة      
ـــاالت وهـــي ت" Kaizen"اليابانيـــة، فظهـــرت كلمـــة يابانيـــة  عـــين التحســـني املســـتمر يف األداء يف  كـــل  ا

وتقـوم . اإلنتاجية والتسويقية والتمويلية واإلدارية، وهي مسؤولية اإلدارة والعـاملني وكـل فـرد داخـل املؤسسـة
فلســفتها علــى االهتمــام بــالزبون ورضــائه وإشــباع رغباتــه، وهــي توليفــة متكاملــة مــن الفكــر اإلداري ونظــم 

ويتضــمن مفهــوم التحســني املســتمر فلســفة . شــاكل الــيت تواجــه املؤسســة واختــاذ القــرارات العمــل وحتليــل امل
ضبط اجلودة ومفهـوم دورة دميـنج حلـل املشـكلة، وعرفـت اليابـان دوائـر اجلـودة يف اخلمسـينات وكونـت أول 

ملــة، بغــرض حتســني اجلــودة ورفــع كفــاءة وفعاليــة القــوى العا) ١٩٦٠(دائــرة مــن دوائــر مراقبــة اجلــودة عــام 
ا املميـــزة إلدارة اجلـــودة الشـــاملة  اضـــروريً  اوتعتـــرب دوائـــر اجلـــودة جـــزءً  مـــن عمليـــات اجلـــودة داخـــل مؤسســـا

  .اليابانية



 

  :مراحل إدارة الجودة الشاملة لتطوير اإلدارة الجامعية -٤
  ):١٣٠-١٢٩ص ص : ٢٢( إدارة اجلودة الشاملة وفق املراحل التالية  يطّبق مدخلُ 

   :تبني اإلدارة لفلسفة إدارة الجودةمرحلة اقتناع و . ١-٤
حيث تقرر إدارة اجلامعة رغبتها  يف تطبيق نظام إدارة اجلودة الشاملة، ويتم إعـداد بـرامج تدريبيـة 
ــا، ونشــر أفكــار إدارة  متخصصــة للقيــادات اجلامعيــة حــول مفهــوم إدارة اجلــودة الشــاملة وأمهيتهــا ومتطلبا

  .اجلودة جلميع العاملني باجلامعة ككل
  : مرحلة التخطيط. ٢-٤

يتم وضع اخلطط التفصـيلية لتنفيـذ وحتديـد اهليكـل الـدائم واملـوارد الالزمـة لتطبيـق النظـام، وحتديـد 
  .فرق اجلودة، والتصديق على اخلطة بعد املوافقة عليها من مجيع أعضاء الفريق

  : مرحلة التقويم. ٣-٤
واملتطلبـــات عنـــد تطبيـــق إدارة اجلـــودة  وتشـــمل تقـــومي األهـــداف املـــراد حتقيقهـــا، واملنـــافع والعقبـــات

  .الشاملة، ويستفاد من نتائج التقومي يف تطوير وحتسني العمليات وجودة املخرجات
  : مرحلة التنفيذ. ٤-٤

يتم اختيار األفراد الذين سيعهد إلـيهم بعمليـة التنفيـذ، مث تـدريبهم علـى أحـدث وسـائل التـدريب 
  .املتعلقة بإدارة اجلودة الشاملة

  : حلة تبادل ونشر الخبراتمر . ٥-٤
يف هذه املرحلـة يـتم اسـتثمار اخلـربات والنجاحـات الـيت حتققـت مـن تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة، 
  .ويتم تبادل اآلراء مبشاركة مجيع العاملني من أجل التطوير والتحسني املستمر لنظام إدارة اجلودة الشاملة

  :يلي إن عمليات تطبيق إدارة الجودة الشاملة تشمل ما
  :اإلعداد-أ

ويـــتم خـــالل مرحلـــة اإلعـــداد، تعميـــق  ،والتجهيـــز للمراحـــل األخـــرى ،وهـــي مبثابـــة مرحلـــة التهيئـــة
اإلحســـاس بأمهيـــة التطـــوير، واختـــاذ القـــرار بتطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة، وصـــياغة الرؤيـــة الـــيت تعتمـــد علـــى 

م ومت م احلاليــة واملســتقبلية، متطلبــات إدارة اجلــودة الشــاملة، وحتديــد املســتفيدين وحاجيــا م وتوقعــا طلبــا
  .وتدريب الرئيسني، وتوفري الدعم وااللتزام واملساندة من اإلدارة العليا

   :التخطيط-ب
ويــتم يف هــذه املرحلــة نشــر ثقافــة اجلــودة داخــل املنظومــة، وتشــكيل جملــس اجلــودة والقيــام بالتنميــة 

 املـــوارد، وتنســـيق الـــربامج التدريبيـــة، وتقـــدمي تغذيـــة وتـــوفري) حلقـــات اجلـــودة(والتوجيـــه وإنشـــاء فـــرق اجلـــودة 
  .      راجعة وفحص مقرتحات التحسني املستمر



 

   :التقويم التكويني -ج
ويتم توفري املعلومات لدعم مجيـع املراحـل، والكشـف عـن نـواحي القـوة ونـواحي الضـعف، وذلـك 

دين، ومـــدى صـــالحية بـــرامج مـــن خـــالل مســـح الوضـــع الـــراهن، وتـــوفري التغذيـــة الراجعـــة عـــن رضـــا املســـتفي
  ).١٩٦ص : ١٠( التدريب

   :التطبيق -د
ويــــتم خالهلــــا تفعيــــل االتصــــال، وعمــــل فــــرق اجلــــودة، ومهــــارات حــــل املشــــكالت، ويــــتم حتديــــد 

: ١٤( )التنفيذ-املراجعة -العمل  -اخلطة( املسؤوليات واألدوار، وميكن حل املشكالت من خالل دورة 
  ).٤٩ص

   :التقويم الختامي-هـ 
ارنـــات حتســـينية مـــع إجنـــاز منظومـــات أخـــرى عامليـــة والعمـــل علـــى التحســـني املســـتمر مـــن ويـــتم مق

  .  خالل املسئولني، مث يتم إعادة مراحل التخطيط، وهكذا 
ختطــيط اجلــودة، ضــبط (تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة مــن خــالل عمليــات تفــاق بإمكانيــة اهنــاك و   

  .وتفاصيل كل عملية) ١(وكما هو موضح بالشكل رقم ) اجلودة، حتسني اجلودة



 

  يوضح مراحل إدارة الجودة الشاملة) ١(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  
  
 
 

مركـــز : القـــاهرة ،مهــارات إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف التـــدريب ،حممــد عبـــد الغـــين حســـن هـــالل.د: المصـــدر
 .١٥، ص٢٠٠٠تطوير األداء والتنمية، 

 إدارة
 الجودة
  الشاملة

تخطيط 
  الجودة

ضبط 
  الجودة

  أھداف الجودة                                              
  

  الزبون                 تحديد          
  

  لزبونااحتياجات                                 

ي لإل* ويم األداء الفعل اج أو تق نت
  .الخدمة

توى * ي ومس ين األداء الفعل ة ب المقارن
  .الجودة المستھدف

ور * ه القص الج أوج ى ع ز عل التركي
  .وتدعيم أوجه التفوق

  .ح الحاجة لتحسين المنظمة يوضت *
  .د البنية األساسية في المنظمةيحدت*
  .د المشاريع المقترحة للتحسينيحدت*
  .للمشاريع د فرق العمليحدت*
  .إعداد وتدريب وتحفيز فرق العمل*
  .للتوجيه والرقابة ضع نظام مناسبو*

  تحسين 
  الجودة



 

أن حتقيق اجلودة الشاملة يسـتلزم تطـوير عمليـات التخطـيط اجلـامعي  )١(رقم يتضح من الشكل 
تمــع احمللــي عــرب تطــوير عمليــات الرقابــة والتقــومي مــن أجــل  يف ضــوء تلبيــة حاجــات األســاتذة والطــالب وا

وميكن تطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة مـن  ،حتقيق التحسني املستمر والشامل للجامعة كنظام متكامل
حبيــث يشـــمل التحســـني املســتمر للمـــدخالت والعمليـــات واملخرجــات، وكمـــا هـــو  ؛ســـلوب الـــنظمخــالل أ

  ).٢(موضح يف الشكل رقم 
  يوضح تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة لتطوير اإلدارة الجامعية) ٢(الشكل رقم 

  العمليات                                                    
  
  
  
  
  
  
  

          
   
  
  
  
  
  
  
  
  

جملــة الرتبيــة : القــاهرة ،)تصــور مقــرتح(إدارة املــدارس الثانويــة بــاجلودة الشــاملة  ،مــرمي حممــد إبــراهيم الشــرقاوي :المصــدر 
  .١٤٩، ص ٢٠٠١سبتمرب ) ٢٣(التعليمية، العدد والتنمية، اجلمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة 

  
  

  البيئة الخارجية
الفنون الثقافية 
  والمتغيرات

  الداخليةالبيئة 
تحليل نقاط 
  القوة والضعف

  مرحلة التخطيط

  مرحلة التنظيم

  حلة التطبيقرم

  حلة التقويم والتصحيحرم

  لمعلوماتا مرحلة تبادل ونشر

  المجتمع
  المدخالت  المخرجات



 

أن تطبيـق مـدخل إدارة اجلـودة الشــاملة حيتـاج النظـرة الشـاملة لــإلدارة  )٢(رقــم يتبـني مـن الشـكل 
اجلامعية اليت تتأثر بالبيئة اخلارجية واملتغريات السائدة واحملتملة، مثل القـوى االقتصـادية والسياسـية والدينيـة 

ــا مــن نقــاط القــوة ونقــاط الضــعف، وهــذا يتطلــب الرتكيــز وغــري ذلــك، وأيضــا تتــ أثر بالبيئــة الداخليــة ومــا 
التخطــيط، التنظــيم، التطبيــق، التقــومي ، وتبــادل (املســتمر علــى حتســني وتطــوير العمليــات اإلداريــة اجلامعيــة 

تمـــع يف ظـــل التغـــريات الداخليـــة واخلا) املعلومـــات رجيـــة للحصـــول علـــى املخرجـــات الـــيت تلـــىب حاجـــات ا
  . املؤثرة على اجلامعة كمنظومة متكاملة

بزيـارة ثـالث جامعـات يف  مدينـة ديرتويـت ) ٣٦-٣٢ص ص: ١) (أمحـد دربـاس(وقام الباحـث   
بالواليات املتحدة األمريكية، بغرض التعرف على جتارب وأسـاليب تطبيـق إدارة اجلـودة يف هـذه اجلامعـات 

بتدريب القيادات اجلامعيـة علـى تطبيـق إدارة اجلـودة الشـاملة يف يف جمال اإلدارة اجلامعية، خاصة ما يتعلق 
ــا، وقــد خــرج بــبعض املالحظــات، مؤداهــا إن تطبيــق أســاليب ومفــاهيم إدارة  اجلامعــات الــيت يتولــون إدار

  :اجلودة الشاملة فـََرَض عليها
دة إعـــادة تعريـــف دور وأهـــداف وواجبـــات اجلامعـــات علـــى حنـــو يـــتالءم مـــع فلســـفة إدارة اجلـــو  -أ
  .الشاملة

حتســـني الوضـــع الكلـــي للجامعـــات علـــى حنـــو يؤهلهـــا لتطبيـــق اســـرتاتيجيات التغـــري األساســـية -ب
  .للتحول شطر إدارة اجلودة الشاملة

التخطيط لربامج تدريبية شاملة يف القيادة التعليمية لإلداريني واألسـاتذة تعـىن مبفـاهيم القيـادة -ج
  .التشاركية
تبـــين برنـــامج لتطـــوير وتثقيـــف العـــاملني خاصـــة يف مـــا يتعلـــق مبـــواقفهم وأفكـــارهم جتـــاه عمليـــة -د

  .التغيري
توظيف البحث النظري والتطبيقي واعتباره قاعدة رئيسة تستمد منه البيانات واملعلومات الـيت -هـ

  ).تطبيقها(يف ضوئها جيب أن تعد السياسات التعليمية وعلى هداها جيري تنفيذها 
  

وسـائل حتقيـق التفـوق والتميـز يف ) برنامج تدريب القيـادات اجلامعيـة ( لقد مشل الربنامج املذكور   
األداء مــن خــالل تغيــري األطــر املرجعيــة، وطــرق التفكــري املتعلقــة بالعمــل التعليمــي بشــكل عــام،  إذ تضــّمن 

  :الربنامج التدرييب ثالث فرتات
امعيــة علــى إدراك مفهــوم دورهــم اجلديــد يف ظــل جــرى فيهــا تــدريب القيــادات اجل :الفتــرة األولــى

وقـــد جـــرى الرتكيـــز يف هـــذه املرحلـــة علـــى دور رئـــيس اجلامعـــة يف التنظـــيم  ،أســـاليب إدارة اجلـــودة الشـــاملة
، وعلى دوره يف القيادة التشاركية ودوره يف فريق العمل كفرد، تتسـاوى سـلطاته مـع سـلطة أي فـرد اإلداري

ائي ، ودوره يفمن أفراد الفريق   .حل املشكالت كعضو مساهم وليس صاحب سلطة أو قرار 



 

جرى فيها تدريب القيادات األمامية اجلامعيـة علـى كيفيـة تنميـة وتوظيـف مهـارات    :الفترة الثانية
  .القيادة ا لتشاركية اليت تتطلب منهم التخلي عن الكثري من نفوذهم التقليدي

مــن العــاملني يف كــل جامعــة، مهمتــه األساســية جــرى فيهــا تــدريب مكثــف لفريــق :الفتــرة الثالثــة
م من النمط التقليدي إىل أسلوب إدارة اجلودة الشاملة   .اإلشراف على عملية التحول يف جامعا

وبعــد عــام مــن التــدريب تبــني أن القيــادات اجلامعيــة مــا تــزال يف حاجــة للتــدريب يف جمــال القيــادة 
هــذه القيــادات متكنــوا مــن اجلانــب النظــري وأخفقــوا يف اجلانــب  التعليميــة علــى حنــو  تطبيقــي، إذ ظهــر أن

  .العملي، خاصة يف ما يتعلق مبفاهيم القيادة التشاركية،  وإطالق العنان لعملية التغيري والتطوير
    

) The seven's Approach(ضــمن هــذا الســياق، ميكــن تطبيــق مــا ُيطلــق عليــه مبــدخل الســبعة   
  ):١١٧-١١٦ص ص : ١١( ستوى اجلامعة، والذي يتكون من إلدارة اجلودة الشاملة على م

مبعىن أن يكون لدى القيادة العليا فكـرة عمـا تريـد ان تكـون عليـه يف السـنوات :  Strategyاإلسرتاتيجية -أوًال 
وهــذا يتطلــب التخطــيط -،)اجلامعــة(،وبــالطبع التـدريب هــو اخليــار األفضــل أمــام املنظمـة)ســنوات٥-٣مــن(القادمـة

  .إلدارة اجلودة الشاملة االسرتاتيجي
ــ حيــث يــتم إعــادة هيكلــة املنظمــة وتغــري املســئوليات والوظــائف وإعــادة بنــاء فــرق :Structuresاهلياكــل -اثانًي

  .ويتم ذلك من خالل عملية التنظيم اجلامعي املرتبط حبلقات اجلودة-.العمل
فـــاءة وفاعليـــة العمليـــات أو آي إعـــداد نظـــم جديـــدة كتحســـني املخرجـــات أو زيـــادة ك:  Systemsالـــنظم-اثالثًـــ

 .إضافة ابتكارات تكنولوجية جديدة للمدخالت، وبتطلب ذلك توظيف تقنيات وأدوات  إدارة اجلودة الشاملة
م ومطــالبهم، أي إتبــاع العالقــات :  Stuffالعــاملون -ارابًعــ مبعــىن معاملــة األفــراد بشــكل الئــق وإشــباع احتياجــا

  . على حاجات األساتذة والتواصل الفعال يف اجلامعة اإلنسانية، ويتم ذلك من خالل الرتكيز
وذلــك بتحســني القــدرات البشــرية مــن خــالل التــدريب املســتمر وتشــجيع االبتكــار، : Skillsاملهــارات -اخامًســ

  .واألفراد املشاركني يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملةاإلدارة، ومن الضروري أن يشمل التدريب مجيع مستويات 
أن يكـــون منـــط اإلدارة والقيـــادة مـــن النـــوع الـــذي يقـــود إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف مجيـــع :  Styleالـــنمط -اسادًســـ

  .املسئولياتوتفويض أرجاء التنظيم، ويتطلب ذلك من رئيس اجلامعة ممارسة القيادة التشاركية،  
سـائدة وتبـديلها مبعـىن إجيـاد ثقافـة تنظيميـة جديـدة ، حتـدد القـيم ال:  Shared Valueالقـيم املشـرتكة -اسابعً 

  . بثقافة تتالءم مع التطوير املستمر، وهذا ينسجم مع ضرورة االهتمام بنشر ثقافة اجلودة الشاملة يف اجلامعة
اجلــودة الشــاملة، إدارة علــى مســتوى اجلامعــة لتحقيــق ذكــره، الســابق ) مــدخل الســبعة( إن إمكانيــة تطبيــق   

ـا تشـمل وضـع خطـة إسـرتاتيجية  وتـوفري التـدريب  تعتمـد علـى تشـكيل فـرق العمـل اجلـامعي،ميكن أن يتحقق أل
ـــــــف املهـــــــارات اخلاصـــــــ ـــــــات وأدوات اجلـــــــودة الشـــــــاملةاملســـــــتمر لتوظي ـــــــات ة بتقني ـــــــوفري جـــــــو مـــــــن العالق ، مـــــــع ت



 

اإلنسانية،والقيادة اجلامعية التشاركية اليت تعمل على نشر ثقافة اجلودة الشاملة، وتشجيع االبتكار، والعمل علـى 
 .يع العاملني يف اجلامعةتلبية حاجات مج

والـــذي يشـــمل عـــدة ) March(ومـــن التطبيقـــات اهلامـــة إلدارة اجلـــودة الشـــاملة  منـــوذج مـــارش 
  ).٣(خطوات،  وكما هو موضح يف الشكل رقم 

  لتطبيق إدارة الجودة الشاملة) مارش(يوضح نموذج ) ٣(الشكل رقم 
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  للخطة

ورش 
  العمل

اجتماع 
  المناقشة

  بالتدري

  نالموردو  فرق تحسين الجودة التطوعية  فرق تحسين الجودة العملية

  الزبائن

  دارة الجودة الشاملةإل والمكافآتالتقدير 



 

  
  

 J. March A Quality Journey: The Experience of Avon Training and:المصـدر
Enterprise Council in Doherty. 225. ,G.  Developing Quality Systems in 

Education, New York, Rout Ledge .1994, pp.220-نبيــل حممــد : يف رســالة دكتــوراه
رســالة (اإلدارة املدرســية مبــدارس وكالــة الغــوث مبحافظــات غــزة يف ضــوء مفهــوم إدارة اجلــودة الشــاملة، تطــوير . الصــاحلي
 .٢٠٠٧جامعة األقصى، : فلسطني -).دكتوراه

  

  :لتطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة اخلطوات التالية) March(ويشمل منوذج مارش 
  .املراد حتقيقها ويتم حتديد األهداف اجلامعية: التخطيط االسرتاتيجي-أ

ويتطلـب حتديـد احلاجـات اسـتخدام االسـتبيانات : اإلعداد خلطة تنفيـذ إدارة اجلـودة الشـاملة-ب
م أو العصـــف الـــذهين، لتحديـــد الزبـــائن ، وحتديـــد العمليـــات )اجلامعـــة(، وحتديـــد رســـالة املؤسســـة ومتطلبـــا

  .املسامهة يف جناح التطوير من خالل مشاركة مجيع العاملني
ومــن الضــروري أن يشــارك يف ورش العمــل : ل لتأصــيل مفهــوم إدارة اجلــودة الشــاملةورش عمــ-ج

ا،  أعضاء اهليئة التدريسية والطالب، للتعرف على أفكار إدارة اجلودة الشاملة وفلسفتها،وفوائدها،وخطوا
  .ومتطلبات جناحها، مع ضرورة توفري مكتبة تضم كل ما يتعلق  بإدارة اجلودة الشاملة

حيــث يعقــد فريــق إدارة اجلــودة اجتماعــات للتأكــد : ت ملناقشــة إدارة اجلــودة الشــاملةاجتماعــا-د
مــن اســتمرار العمــل، وتنفيــذ ورش العمــل، ومناقشــة أوجــه االخــتالف، للحصــول علــى تأييــد أعضــاء هيئــة 

  . التدريس والعاملني من خالل تشكيل جلنة توجيه اجلودة
الضـــروري أن يلـــيب التـــدريب حاجـــات اجلامعـــة  إذ مـــن: التـــدريب علـــى إدارة اجلـــودة الشـــاملة-هــــ

م، مما بساعد على التزام اجلميع بتحقيق اجلودة   .وحاجات األفراد ورغبا
ــــــة : فــــــرق التحســــــني-و ــــــة يف العملي ــــــق حتســــــينات معين ــــــوعني، فــــــرق تركــــــز علــــــى حتقي وتشــــــمل ن

  .اإلسرتاتيجية، وفرق التحسني التطوعية وهي تشبه حلقات اجلودة
ــــدف لتشــــجيع أداء العــــاملني علــــى تطبيــــق مــــدخل إدارة اجلــــودة : أةالتقــــدير واملكافــــ -ز وهــــي 
  .الشاملة

  

ومالئمـــة لتطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف  يعتـــرب أكثـــر مشـــوًال ) March(أن تطبيـــق منـــوذج مـــارش       
لة اجلامعة ألنه يركز على التخطيط االسرتاتيجي بعيد املدى، وهذا يتناسـب مـع فلسـفة إدارة اجلـودة الشـام

والتـــدريب املســـتمر لفـــرق اجلـــودة وتـــوفري  لنشـــر ثقافـــة اجلـــودة الشـــاملة،والتهيئة واإلعـــداد للتغـــري والتطـــوير،
  .احلوافز والتقدير واملكافآت، وهي متطلبات هامة لنجاح تطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة



 

 Ashok & Mot)متـواينو وك أشـ(ومن التطبيقـات األخـرى ملـدخل إدارة اجلـودة الشـاملة منـوذج      
wane ،  ويتكـــون هـــذا النمـــوذج مـــن مخـــس مراحـــل كإطـــار لتطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يف املؤسســـات

  .)٤(التعليمية مثل اجلامعة، وكما هو موضح بالشكل رقم 
  لتطبيق إدارة الجودة الشاملة) متواني أشوك و(يوضح نموذج ) ٤(الشكل رقم 

  
  
  
  

                           
                               

  
                             

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  التصميم  األولى المرحلة

  عدادإلا

  التنفيذ

  التوسع

  التقييم

املة ودة الش ث إدارة الج اندة ، وبح مس
  .اإلدارة العليا

ة يم ، وإدارة تقييم الجودة الداخلي وفير التعل ت
املين ار الع ورات  ،لكب ع التص ووض

  .تصميم نظام جديد، وواألھداف

ة، ذك مية العملي د رتس وفيفالھ  ر، ت
دري توياتل بالت ل المس تطالع ، ك اس
س، لمستھلكرأي ا  ،الجودة تشكيل مجل

رق كيل ف ھمية، تش ات الس  وضع العالم
  .تحسين الجودة، تحديد المعايير

يم  وفير التعل ورت رق المتط كيل الف ، تش
  .وتقدير ومكافأة التحسينات ،والدوائر

  إجراء التغييرات ،تقييم البرنامج

  الثانية المرحلة

  الثالثة المرحلة

ة  المرحل
ة ا ال

  لخامسةا المرحلة



 

تطوير اإلدارة املدرسية مبدارس وكالـة الغـوث مبحافظـات غـزة يف ضـوء مفهـوم إدارة . نبيل حممد الصاحلي: املصدر
  . ١٠٢ ، ص٢٠٠٧جامعة األقصى، : فلسطني -).رسالة دكتوراه(اجلودة الشاملة، 

  
  

أن تطبيـــق إدارة اجلـــودة الشـــاملة يـــتم مـــن خـــالل عـــدة مراحـــل متكاملـــة  )٤(رقـــم يتضـــح مـــن الشـــكل     
يف اجتــاه التغيــري والتطــوير الشــامل واملســتمر وهــذا ) اجلامعــة(ومتداخلــة تــؤدي إىل قيــادة املؤسســة التعليميــة 

للوصـول إىل معـايري -ة وتقيـيم حيتاج إىل جهـد كبـري ووقـت طويـل  وتعـاون ومسـاندة ودعـم وتـدريب ورقابـ
  . ومواصفات اجلودة اجلامعية املراد حتقيقها حسب التصميم والتخطيط اجلامعي االسرتاتيجي

  
  متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة-٥

ــا املختلفــة، ميكــن  يف ضــوء مــا تقــدم حــول مفهــوم وفلســفة إدارة اجلــودة الشــاملة ومراحــل تطبيقا
  :ص أهم املتطلبات الالزمة لنجاح تطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة مبا يلياستخال

التـــزام ودعـــم اإلدارة العليـــا واقتناعهـــا بأمهيـــة تطبيـــق مبـــادئ وفلســـفة مـــدخل إدارة اجلـــودة . ١-٥
الشــاملة لتطــوير مــدخالت وعمليــات وخمرجــات اإلدارة اجلامعيــة بشــكل شــامل ومســتمر، مبــا ينســجم مــع 

  .اتيةاعية والتكنولوجية واملعلومور العصر ومتطلباته ومستجداته وحتدياته السياسية واالقتصادية واالجتمتط
نشــر فلســفة وثقافــة اجلــودة الشــاملة، لتهيئــة مجيــع األفــراد إىل التغــري والتطــوير مــن خــالل . ٢-٥

ص : ١٩(الــذهين تنظــيم املــؤمترات والنــدوات وورش العمــل، وإصــدار النشــرات، وعقــد جلســات العصــف 
١٧.(   

 ،ورئيســـي اجلامعـــات إعـــداد وتنفيـــذ الـــربامج التدريبيـــة املتخصصـــة لقيـــادات اإلدارة العليـــا،. ٣-٥
  .وبعض األساتذة

تنميــــة املهــــارات الفكريــــة والســــلوكية، وحتســــني مســــتوى األداء ولتطبيــــق مبــــادئ وتقنيــــات . ٤-٥
  .ات اجلودةوعمليات إدارة اجلودة الشاملة، من خالل العمل وفق نظام حلق

حتديد أهداف واضحة وحمددة إلدارة اجلودة الشـاملة حبيـث تكـون أهـداف اجلـودة قابلـة  . ٥-٥
للقيـــاس والتقـــومي وفـــق معـــايري واضـــحة للرقابـــة اإلحصـــائية لتحقيـــق التحســـني املســـتمر ملســـتوى اجلـــودة يف 

  ).٣٢ص: ٢٠( التعليم اجلامعي
املســـــــتفيدين الـــــــداخلني (ت الزبـــــــائن االهتمـــــــام والرتكيـــــــز علـــــــى حتديـــــــد حاجـــــــات ورغبـــــــا .٦-٥
م) واخلارجيني   .والعمل املستمر على تلبية هذه احلاجات والرغبات حسب توقعا
القــــــــادرة علــــــــى اختــــــــاذ القــــــــرارات  )القيــــــــادة التشــــــــاركية(تتطلــــــــب إدارة اجلــــــــودة الشــــــــاملة . ٧-٥

 ،رســم السياســـاتالرشــيدة،وحل املشكالت،بأســاليب علميـــة وموضــوعية،والقدرة علــى الرؤيـــة املستقبلية،و 



 

وتوظيــف اإلمكانــات والطاقــات املاديــة والبشــرية،وترمجة مفهــوم إدارة اجلــودة الشــاملة إىل أداء عملــي مـــن 
  ).٢٩ص : ٥( خالل التطوير املستمر لعمليات ا لتخطيط والتنظيم والتدريب والرقابة 

ات والبيانـات توفري نظام للتواصل الفعال داخل اجلامعة وخارجها، للحصول على املعلومـ. ٨-٥
واملقرتحات  الالزمة للتطوير املستمر لإلجراءات والعمليات والربامج التدريبيـة لتطبيـق مـدخل إدارة اجلـودة 

  .الشاملة
بنــاء نظــام شــامل ومتكامــل إلدارة اجلــودة الشــاملة، تتمثــل مســئولياته يف قيــادة التغيــري وتوجيــه . ٩-٥

ن ميتـاز النظـام باملرونـة والقـدرة علـى التغيـري واالنفتـاح  علـى التطوير،وتنمية ثقافة اجلودة ، ومن الضروري أ
البيئة احمليطة، ويتكون هذا النظام من هيكل تنظيمـي لتنفيـذ آليـات وإجـراءات اجلـودة الشـاملة مـن خـالل 

  : )٩٢-٨٩ص ص: ٧(توضيح األدوار كما يلي 
ويتكـون مـن رئـيس وعـدد مـن  وميثل القيادة العليـا إلدارة اجلـودة الشـاملة، :مجلس قيادة الجودة -أ

أفــراد ودوره اختــاذ القــرارات ورســم السياســات وتــوفري املــوارد املاديــة والبشــرية واملعلوماتيــة  ) ٥-٣(األعضــاء 
  .لقيادة التغيري والتطوير والتحسني املستمر من خالل الرقابة  اخلارجية والتواصل الفعال

دة مــن خــالل املشــاركة لتكــوين نظــام تعمــل بالتعــاون مــع جملــس اجلــو  :لجنــة تصــميم الجــودة -ب
اجلودة الشاملة، واإلشراف على إعداد بـرامج التـدريب، وتشـكيل فـرق العمـل، ومتابعـة التطبيـق، والتطـوير 

  .املستمر
تقـــــــوم بوضـــــــع معـــــــايري اجلـــــــودة ،ومراقبـــــــة األداء وحتديـــــــد األخطـــــــاء  :لجنـــــــة مراقبـــــــة الجـــــــودة -ج

  .ويرية املناسبة لضمان حتقيق مستوى اجلودة املطلوبةواالحنرافات،واختاذ اإلجراءات التصحيحية والتط
ـــدريب الجـــودة-د ـــة ت تقـــوم بتحديـــد احلاجـــات التدريبيـــة، وإعـــداد الـــربامج التدريبيـــة، ومتابعـــة  :لجن

  .تنفيذها، وتطويرها بشكل مستمر مبا يتناسب مع متطلبات حتقيق اجلودة الشاملة
، وتـوفري الـربامج التدريبيـة، وتعمـل )جلـودةحلقـات ا(تعمل على توجيه فرق :لجنة توجيه الجودة -هـ

الـــذي يتصـــل بأعضـــاء حلقـــات )املنّســـق(علـــى توثيـــق الصـــالت بـــني األفـــراد يف املنظمـــة مـــن خـــالل 
  ..لكل حلقة) القائد(اجلودة من خالل 

يتطلب تطبيق مدخل إدارة اجلودة الشاملة املرونة والصرب وعدم اخلوف من التغيـري والتطـوير . ١٠-٥
العمليــــات والســــلوكيات واالجتاهــــات لألفــــراد واجلماعــــات،يف ضــــوء تــــداعيات ومســــتجدات  والتجديــــد يف

  . الفكر اإلداري والتعليمي املعاصر
  .توفري نظام للحوافز املادية واملعنوية لتشجيع االبتكار واإلبداع جلميع العاملني . ١١-٥
يف  أهـداف إدارة اجلـودة الشـاملةتوفري معـايري واضـحة للرقابـة واملتابعـة املسـتمرة ملـدى حتقيـق . ١٢-٥

  ).١٥ص : ٢( اجلامعات



 

ضـــــرورة التوجـــــه حنـــــو تطبيـــــق الالمركزيـــــة علـــــى مســـــتوى اإلدارة اجلامعيـــــة، وتفـــــويض بعـــــض . ١٣-٥
  .املسئوليات والصالحيات للجماعات واألفراد إلجناز األعمال

ــا حتتــاج إىل حيتــاج تطبيــق مــدخل إدارة اجلــودة الشــاملة يف اجلامعــات إىل وقــت طويــل، أل. ١٤-٥
 جهــود كبــرية لنشــر ثقافــة اجلــودة الشــاملة، والتخطــيط االســرتاتيجي، والتــدريب، والرقابــة، والتطبيــق ،وصــوًال 

  ).٣٨ص: ٤( إىل النتائج املرجوة
يف اجلامعــات يف الشــاملة اجلــودة إدارة ضــرورة التطــوير والتحســني املســتمر والشــامل ملســتوى . ١٥-٥

  .التعليمية ات واملخرجاتالعملياملدخالت و على مستوى 
  

  :التوصيات-٦
التحـول مـن  بغيـةاجلودة الشاملة يف األوساط اجلامعية، العمل مببادئ إدارة نشر الوعي بأمهية . ١-٦

  .اجلامعيةالتغيري والتحسني املستمر لألعمال واألنشطة املتوقع من إدارة الواقع إىل إدارة 
ودة الشــاملة، حبيــث تكــون قابلــة للقيــاس والتقــومي العمــل علــى وضــع معــايري واضــحة إلدارة اجلــ. ٢-٦

  .التعليم اجلامعي يف كل مفاصل ومستويات لتحقيق التحسني املستمر ملستوى اجلودة
كافــــة يف حلقــــات العمــــل التعليمــــي  بــــادئ وفلســــفة إدارة اجلــــودة الشــــاملة العضــــوي ملتطبيــــق ال. ٣-٦

تطـور مبـا ينسـجم مـع و بشكل شامل ومسـتمر،  ،ةياجلامع ) خرجاتاملعمليات و الدخالت و امل(  املتمثلة بـو 
  .اعية والتكنولوجية واملعلوماتيةالسياسية واالقتصادية واالجتم التحدياتو  املستجداتو احلياة 
لتطبيــــق مبــــادئ وتقنيــــات إدارة اجلــــودة األداء  دائــــرةلتحســــني  ،املــــوارد البشــــريةوتطــــوير  تنميــــة. ٤-٦

  .اجلودةالشاملة، من خالل العمل وفق نظام حلقات 
  :الشورى يف القيادة اجلامعية اجلماعية، على صعيد اعتماد مبدأ .٥-٦

 .صياغة الرؤية املستقبلية للعمل اجلامعي  -أ 
 .ذات الصلة بتحسني املقررات واملفردات الدراسية رسم السياسات اجلامعية  -ب 
جـدد مت إىل أداء عملـيو  إىل ترمجة جـادة يف امليـدان، مبادئ إدارة اجلودة الشاملةحتويل   -ج 

املتابعــة التنفيــذ و لتخطــيط والتنظــيم و ا وظــائفمــن خــالل التطــوير املســتمر ل وغــري منطــي،
  .وغريها الرقابةالتنسيق و و 

 حبسب التوقيت املناسب، ةتوازناملو  الصحيحة اختاذ القراراتصناعة و   -د 
بأســــاليب علميــــة و  ،ضــــمن ســــقفها الــــزمين واملكــــاين حــــل املشــــكالتمعاجلــــة الفــــرص و   -ه 

 .ومجاعية وموضوعية
 .التوظيف األمثل لإلمكانات والطاقات املادية والبشرية العاملة يف اجلامعة  -و 



 

املعلومات  ة وخارجها، للحصول علىياجلامعالبيئة للتواصل داخل فعال ومتطور توفري نظام  .٦-٦
  .املستمر لإلجراءات لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة حسنيالالزمة للت والبيانات واملقرتحات

نظام متكامل إلدارة اجلودة الشاملة، ميتاز باملرونة والقدرة علـى التغيـري واالنفتـاح   استحداث. ٧-٦
 علــى البيئــة احمليطــة، ويتكــون هــذا النظــام مــن هيكــل تنظيمــي لتنفيــذ آليــات وإجــراءات اجلــودة الشــاملة مــن

  :خالل اآليت
مـات يتوىل مهأفراد ) ٥-٣(ويتكون من رئيس وعدد من األعضاء : اجلودة إدارة جملس  -أ 

 اختـــاذ القــــرارات ورســـم السياســــات وتـــوفري املـــوارد املاديــــة والبشـــرية واملعلوماتيــــةصـــناعة و 
ا يف امليدانلقيادة التغيري والتحسني املستمر   .إلدارة اجلودة الشاملة وتطبيقا

ـــة تصـــميم اجلـــودة  -ب  اإلشـــراف علـــى إعـــداد وتشـــكيل فـــرق العمـــل، عمليـــات  وتتـــوىل: جلن
 .إلدارة اجلودة الشاملة املستمر ، والتحسنيالتطبيق ومتابعة

ـــــة   -ج  ـــــد األخطـــــاء  ،تقـــــوم بوضـــــع معـــــايري اجلـــــودة: اجلـــــودةجلنـــــة مراقب ومراقبـــــة األداء وحتدي
واالحنرافات،واختــاذ اإلجــراءات التصــحيحية والتطويريــة املناســبة لضــمان حتقيــق مســتوى 

 .يف العمل اجلامعي اجلودة املطلوبة
جـــات التدريبيـــة، وإعـــداد الـــربامج التدريبيـــة، اتيحتقـــوم بتحديـــد اال :جلنـــة تـــدريب اجلـــودة  -د 

إدارة مبـــا يتناســـب مـــع متطلبـــات حتقيـــق  ،ومتابعـــة تنفيـــذها، وتطويرهـــا بشـــكل مســـتمر
 .يف مرافق العمل اجلامعي اجلودة الشاملة

مجيــع التطبيــق املبــدع ملبــادئ إدارة اجلــودة الشــاملة يشــمل لتشــجيع  تصــميم نظــام حــوافز. ٨-٦ 
  .واإلدارينين األساتذة والفنيني م يف اجلامعةالعاملني 

  
  :الخاتمة-٧
ــ   علــى مــا ســبق، ميكــن القــول إن تطبيــق مــدخل إدارة اجلــودة الشــاملة علــى مســتوى اإلدارة  اوترتيًب
حيتاج إىل جهود كبرية ومستمرة من مجيع األطراف ذوي العالقة مبدخالت وعمليـات وخمرجـات  ،اجلامعية

م  لعاملني يفلب توفري برامج التدريب الكافية لوهذا يتط  ،ل عاماإلدارة اجلامعية بشك اجلامعـات إلكسـا
ــ اإطــارً  م علــى رســم االســرتاتيجيات وحتديــد  ،ومهــارات أدائيــة وفنيــة واجتماعيــة وإنســانية امرجعًي ملســاعد

م لعمليـات ااآلليات واإلجراءات الالزمة لتطبيق ونشر ثقافة وفلسفة إدارة اجلودة الشاملة يف إطـار ممارسـ
التشـــجيع املـــادي و لقيـــادة والتخطـــيط والتنظـــيم واإلشـــراف والرقابـــة والتقـــومي، باإلضـــافة إىل تـــوفري احلـــوافز ا

اجلـــودة الشـــاملة يف إدارة حنـــو االبتكـــار والتميـــز والتفـــوق لرفـــع مســـتوى  الدافعيـــة واحلماســـةواملعنـــوي إلثـــارة 
  .والتحسني املستمراألداء واإلنتاج 



 

ن هنـــاك حاجـــة ماســـة وضـــرورية إلجـــراء الدراســـات املســـحية الشـــاملة ضـــمن هـــذا الســـياق، يتضـــح أ      
ـدف رصـد الواقـع  لتحديد الفرص واملشكالت واملعوقات والصعوبات اليت تواجه تطوير اإلدارة اجلامعية، 
احلـــايل لـــإلدارة اجلامعيـــة بصـــورة واقعيـــة وموضـــوعية لتحديـــد حاجـــات وأســـاليب التطـــوير املناســـبة ومعـــايري 

يف حلظــة  اجلــودة الشــاملة املــراد حتقيقهــا ملواجهــة حتــديات ومتغــريات ومتطلبــات املســتقبلة إدار ومســتويات 
  .احلاضر
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