
)3رقم (دراسة 
بناء نظام إدارة الجودة الشاملةالرسالة، الرؤیة واألهداف نقطة انطالق مشروع
في الجامعة

إعداد: الدكتور فراس محمد العزة / مدیر مكتب ضمان الجودة في الجامعة

؛ نظریة المشاركة الكاملة ؛ أسلوب اإلدارة مباديء إدارة الجودة والتي أهمها : القیادة ) حددنا1في دراسة رقم (
وفي هذه الدراسة سنركز على مفهوم القیادة بالعملیات؛ التطویر المستمر؛ إتخاذ القرارات بناء على الحقائق.

المعتمدة للجامعة، كخطوة أولى ورئیسة في بناء نظام إدارة ودورها في تبني سیاسات الجودة وتحدید االستراتیجیة
الجودة الشاملة.

كون اإلهتمام بأنظمة الجودة یهدف الى غایة مركزیة هي " رضى العمیل" أو المستفید من هذه الرسالة. وبتعریف 
أو قادرًا على تلبیتها. أدق هي: مجموعة الصفات الممیزة للمنتج والتي تجعله ملبیا للحاجات المعلنة والمتوافقة 

تطرح عدة أسئلة محوریة أمام المؤسسات التعلیمیة عند التخطیط لبناء أنظمة إدارة الجودة أو ضمانها على 
األقل، واإلجابة الواضحة على هذه األسئلة تسمح بتحدید دقیق لرسالة المؤسسة التعلیمیة كمقدمة لرسم األهداف 

سة التعلیمیة ونموها. وهذه األسئلة هي:وصیاغة الرؤیة التي تضمن تطور المؤس
oماهیة المنتج أو الخدمة التي من أجلها وجدت المؤسسة التعلیمیة؟
oمن هي الفئة المستهدفة (المستفید) من هذه الخدمة أو المنتج؟
oما هي الحاجات المعلنة أو المطلوب تحقیقها في المنتج أو الخدمة؟
o دون تحقیق المؤسسة لرسالتها؟ما هي العراقیل أو المشاكل التي تحول

االجابة  عن هذه األسئلة تتطلب دراسة معمقة وشاملة لكافة عناصر المؤسسة التعلیمیة وآلیات عملها 
وسیاساتها المعلنة لجوانب اآلداء المختلفة مثل العملیة التدریسیة تطویر وتقییم أعضاء الهیئة التدریسیة والبحث 

أكبر عدد ممكن في هذه الدراسة لتخلص الى نتائج یمكن قیاسها وتحلیلها العلمي وغیرها. كما یجب إشراك 
والبناء علیها.

(Quality Policy)سیاسة الجودة في المؤسسة التعلیمیة 
سیاسة الجودة هي التصریح الذي تعلن عنه إدارة المؤسسة التعلیمیة بااللتزام بتطبیق نظام إدارة الجودة في آدائها 

حقیق تالتي أنشئت من أجلها، وتلتزم بنص وروح الرسالة التي حددتها، وتعمل جادة على للمهام والغایات 
األهداف المرسومة، وتنفذ الخطط المحددة للوصول الى الرؤیة التي اختطتها لتطویر المؤسسة التعلیمیة. هذا 

من الرسالة والرؤیة بدوره یفرض على اإلدارة مجموعة من المعاییر واألسس في تحدید الصیغ وأعتمادها لكل 
واألهداف، ومن اهم هذه األسس هي:

المؤسسة التعلیمیة وعالقتها بالمحیط .فيللمحاور واألهدافالتحدید الدقیق األساس األول: 
اعتبار المجتمع والطالب والمدرس والمادة الدراسیة عناصر فعالة في المؤسسة التعلیمیة، وبالمقابل علیه یجب

) یوضح هذه الرؤیة 1كعمالء مستفیدین من المؤسسة التعلیمیة عینها. والشكل رقم (النظر الى كل هؤالء 
لعناصر ومكونات المؤسسة التعلیمیة، ویحدد مسؤولیتهم لیس فقط في صیاغة رسالة ورؤیة المؤسسة التعلیمیة بل 

ؤیة المؤسسة.بمشاركتهم الفعالة في تحقیق هذه الرسالة وانجاز األهداف والعمل المستمر للوصول الى ر 
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)  محاور وأهداف المؤسسة التعلیمیة 1لشكل (ا
تحقیق نشاطات وانجازات إعتماد آلیة واضحة ومبنیة على أسس علمیة في متابعة مدى األساس الثاني: 

المؤسسة التعلیمیة لرسالتها. وهذا األساس یعمل بإتجاهین هما:
تقییم وتحلیل نتائج النشاطات واالنجازات ومدى تحقیقها للرسالة وانجاز األهداف المرسومة من قبلها - 1

ومدى مساهمة هذه االنجازات في الوصول الى رؤیة المؤسسة. 
دراسة ومتابعة مدى انسجام رسالة المؤسسة وأهدافها مع متطلبات المجتمع واحتیاجاته، ومدى انسجام - 2

الرؤیة في مواكبة التغیرات والتطورات الحاصلة في المحیط. 
كأسلوب للتخطیط ، للمتابعة ، المراجعة والتطویر  والمكون من أربع خطوات (PDCA)إعتماد منهج دیمنج إن

إن هذا األسلوب یتم من خالل دورة مستمرة للعملیات األربعة بإتجاه واحد هو .)2لشكل رقم (كما هو في ا
التطویر المستمر، والضمانة لنجاح هذا األسلوب هو إلتزام اإلدارة وتعهدها من خالل اعالن سیاسة الجودة في 

تحقیق رسالتها ورؤیتها وأهدافها التي حددتها.

) دورة التطویر والتحسین المستمر2الشكل (
التسلسلیة والتكامل في توثیق عملیات التخطیط ، التطبیق والمتابعة لنظام إدارة الجودة في األساس الثالث: 

المؤسسة التعلیمیة. 

إعداد وتحدیث الخطط والمواد الدراسیة
مسؤولیة: المجتمع، أعضاء الھیئة التدریسیة، الطالب

العملیة التدریسیة وآلیات القیاس والتقویم
مسؤولیة:المجتمع ، أعضاء الھیئة التدریسیة، الطالب

البحث العلمي والتطویر
التدریسیة، الطالبمسؤولیة: المجتمع، أعضاء الھیئة 

التفاعل مع المجتمع
مسؤولیة: المجتمع، أعضاء الھیئة التدریسیة، الطالب

خطط إعمل قیمحسن
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 سیاسة الجودة(Quality Policy) الجودة في آدائها، : إعالن إدارة المؤسسة التعلیمیة بتبني نظام إدارة
وتعهدها في تحقیق رسالة وأهداف ورؤیة المؤسسة من خالل العمل الدؤوب والمتابعة المستمرة.

 الرسالة والرؤیة واألهداف(Mission, Vision and Aims) تحدید رسالة المؤسسة التعلیمیة بناء :
الة وتؤسس لرؤیة المؤسسة على احتیاجات ومتطلبات المجتمع، واختیار األهداف التي تحقق هذه الرس

بناء على مواكبة التطورات المتوقعة لنمو المجتمع واحتیاجاته المستقبلیة في المجال.
 دلیل الجودة(Quality Guide) یتضمن الهیكل التنظیمي للمؤسسة التعلیمیة الوصف الوظیفي :

آللیات العمل بما ال للعاملین في المؤسسة ومسؤولیاتهم وعالقاتهم ، كما یتضمن األسس والضوابط
یتعارض والقوانین المرعیة بهذا الخصوص.

 إجراءات الجودة(Quality Procedures) توثیق كافة االجراءات واألنشطة المفترض آدائها :
بتسلسلیة زمنیة ودقة في وصف الخطوات وتحدید المسؤولیات عن كل خطوة من خطوات هذه 

اإلجراءات.
 النماذج وتعلیمات العمل(Work Instructions and Forms) توحید النماذج المستخدمة في :

اإلجراءات وتحدید تعلیمات استخدامها بدقة بهدف سهولة استرجاعه ودراسة البیانات المدونة فیها عند 
دراسة وتحلیل النتائج.

 البیانات، السجالت والمعلومات(Data, Records and Information) الدلیل الرقمي الموثق على :
نتائج التنفیذ، والتي توفر المعلومات الكفیلة بتحلیل المعطیات ومراجعة مستوى اآلداء واتخاذ اإلجراءات 

التصحیحیة المناسبة.

توثيق نظام إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية) مستويات 3الشكل (
هذه األسس الثالث هي التي تضمن صحة إجراء تحدید الرسالة واألهداف والرؤیة للمؤسسة التعلیمیة، فبدونها ال 

.یمكن لهذا اإلجراء أن یحقق الغایة منه

سیاسة الجودة

الرسالة ، الرؤیة، األهداف

دلیل الجودة

اجراءات الجودة

وتعلیمات العملالنماذج

السجالت والبیانات
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:التعریفات
هي التصریح الذي تعلن عنه إدارة المؤسسة التعلیمیة بااللتزام بتطبیق نظام إدارة :سیاسة الجودة

الجودة في آدائها للمهام والغایات التي أنشئت من أجلها، وتلتزم بنص وروح الرسالة التي حددتها،
 الرسالة: هي تعریف سبب وجود المؤسسة والحاجة الیها (اختصصاصها)، وتحدید دورها والغایة

نتج) الذي تنتجه.(الم
 الرؤیة : هي االجابة عن سؤال: ماذا ستكون علیه المؤسسة بناء على خطة واضحة بعد خمس

.ویجب أن تتسم بالوضوح والدقة واالختصار.سنوات من اآلن (اإلرتقاء )
 األھداف: ھي ما یجب القیام بھ اآلن وفي المستقبل لتحقیق رسالة المؤسسة والوصول الى رؤیتھا

.للتقییمللتنفیذ وقابلةاألھداف تكون ویجب أن
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