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تفرض اؼبنافسة على اؼبنظمات اؼبختلفة تبٍت اسًتاتيجيات تسيَت تسمح ؽبا بتحقيق اعبودة
والتميز لضمان بقائها .وإدارة اعبودة الشاملة ،كإحدى االسًتاتيجيات اؼبعتمدة من قِبل عديد من
اؼبنظمات ،ىي فلسفة تقوم على توفر عدة شروط ،أنبها ضرورة إدراك مسؤورل اؼبنظمات أنبية ىذه
الفلسفة يف تطوير طرق اإلدارة وربسُت األداء ،والسعي بعد ذلك العتمادىا كأسلوب للتسيَت .إن
ربقق ىذا الشرط الرئيس يضمن إذل حد كبَت قباح عملية تطبيق ىذه الفلسفة ،إذ يكفي بعد ذلك
توفَت اؼبستلزمات األخرى والعمل بروح الفريق لتخطي الصعاب اليت تواجو تطبيقها.
ظبح تطبيق فلسفة إدارة اعبودة الشاملة من قِبل بعض اؼبؤسسات الصناعية الرائدة يف ىذا
اؼبيدان بتحسُت أدائها (البفاض التكاليف ،تقليص العيوب ،ربسُت جودة اؼبخرجات .)...وأدى
النجاح الذي حققتو ىذه اؼبؤسسات ،بفضل اعتماد ىذه الفلسفة ،إذل تشجيع منظمات أخرى يف
قطاعات ـبتلفة يف دول العادل على تبٍت ىذه الفلسفة.
ولقد أدى اعتماد عديد من اعبامعات ،السيّما يف الدول اؼبتقدمة ،فلسفة إدارة اعبودة
الشاملة ،إذل ربقيق نتائج جيدة يف ؾبارل البحث العلمي والتعليم .ودفع ذلك النجاح بعديد من
جامعات العادل إذل تبٍت ىذه الفلسفة اليت أصبح ينظر إليها كاسًتاتيجية فعالة لتحسُت األداء.
الكلمات المفتاحية 8اإلدارة اغبديثة ،إدارة اعبودة الشاملة ،قطاع التعليم العارل ،ربسُت األداء.

Abstract: The competition for different organizations imposes the
adoption of management strategies, which allows the achievement of
quality and excellence to ensure its survival. And total quality
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management, as one of the strategies adopted by many organizations, it
is a philosophy based on several conditions provide the need to
recognize these organizations and officials of the importance of
philosophy in management development and performance improvement
methods, then the quest for adoption as a way of conduct. the main
requirement Should be ensured to a large extent of the success of the
application of total quality management process, with enough that
provide other supplies and teamwork to overcome the difficulties facing
the application of this philosophy.
This philosophy allowed the application by some industrial
enterprises, which is considered a pioneer in this field by improving its
performance ( lower costs, reduce defects, improve the quality of output
...) The success of these institutions, thanks to the adoption of the
philosophy is to encourage a lot of other organizations in different
sectors in the countries of the world to adopt this philosophy.
This has led many universities, especially in developed countries,
adopt the philosophy of total quality management, to achieve results in
the areas of scientific research and education and improve the quality of
its graduates. That prompted the success of these universities of many
other universities of the world to adopt this philosophy that has become
seen as an effective strategy to improve performance.
Key words: modern management, total quality management, the higher
Education sector, improving performance

 ـ مقدمة1
يشهد العادل اليوم تغَتات عدة تفرض على اؼبنظمات اؼبختلفة اعتماد مفاىيم اإلدارة
 وتضمن ؽبا بذلك تعزيز قدرهتا التنافسية دبا، اليت تسمح ؽبا بتحقيق أىدافها بكفاءة وفعالية،اغبديثة
.يضمن استمرارىا يف الوجود
.وتعترب إدارة اعبودة الشاملة طريقة تسيَت حديثة ظهرت خالل شبانينيات القرن العشرين
 تتمثل يف توفَت بيئة تنظيمية،وىي فلسفة تتجسد من خالل فبارسات إدارية جديدة ومتجددة
 دبا يضمن لتلك اؼبنظمات مواجهة،مالئمة تسمح بتحسُت فعالية وكفاءة اؼبنظمات بشكل مستمر
 ويتوقف التطبيق الناجح ؽبذه الفلسفة على توفر اؼبنظمات على إطار.التحديات اؼبفروضة عليها
 ومن مث،بشري قادر على فهم جوىرىا وشروط تطبيقها والصعوبات اليت يبكن أن تعًتضها وأبعادىا
.تقدير النتائج اليت يبكن أن تصل إليها
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لقد ظبح تطبيق ىذه الفلسفة يف عديد من اؼبؤسسات اإلنتاجية بتحسُت فعاليتها ،والرفع
من قدرهتا التنافسية يف األسواق العاؼبية .وكان ؽبذا النجاح دور يف توسيع تطبيق ىذه الفلسفة واذباه
كثَت من اؼبنظمات الرحبية وغَت الرحبية إذل اعتمادىا كفلسفة لتحسُت جودة منتجاهتا.
واعبامعة ،باعتبارىا اإلطار اؼبالئم للتعليم والبحث العلمي اللذين يضمنان ربقيق تنمية
اقتصادية واجتماعية ؼبختلف البلدان ،كانت بدورىا مسرحا لتطبيق فلسفة إدارة اعبودة الشاملة يف
عديد من دول العادل ،وىذا إيبانا من ىذه األخَتة بأن تبٍت ىذه الفلسفة وتوفَت الشروط البشرية
واؼبادية واستعماؽبا استعماال عقالنيا سيسمح بتحسُت أداء العمل اعبامعي.
ولتوضيح أكثر ؼبفهوم إدارة اعبودة الشاملة عموما وإدارة اعبودة الشاملة يف قطاع التعليم
العارل خصوصا ،سنقوم بتسليط الضوء على بعض اعبوانب النظرية من ىذه الفلسفة ،مع إجراء قراءة
لتجارب بعض اعبامعات العاؼبية اليت انتهجت ىذه االسًتاتيجية.
 2ـ مشكلة البحث :تتمثل مشكلة ىذه الورقة البحثية يف ربديد شروط التطبيق اعبيد إلدارة اعبودة
الشاملة يف اعبامعة ،وربديد اؼبشاكل اليت تعًتض تطبيقها.

 3ـ تساؤالت البحث :ؼبعاعبة اؼبوضوع ارتأينا دعم إشكاليتو جبملة من التساؤالت الفرعية اآلتية8
ـ ـ ما ىي العوامل اليت أدت إذل ظهور فلسفة اعبودة الشاملة؟
ـ ما ىي الشروط الواجب توفَتىا لتطبيق فلسفة إدارة اعبودة الشاملة يف ؾبال التعليم العارل؟
ـ ما ىي الصعاب اؼبعرقلة لتطبيق فلسفة إدارة اعبودة الشاملة يف قطاع التعليم العارل ،وكيف يتم
التغلب عليها؟

 4ـ فرضيات الدراسة :يقوم ىذا البحث على الفرضيات اآلتية8
ـ ـ تطبيق عديد من اؼبنظمات لفلسفة إدارة اعبودة راجع إذل الرغبة يف ربسُت األداء يف ظل تزايد
حدة اؼبنافسة.
ـ ـ سبيز بعض اؼبؤسسات اعبامعية راجع إذل تطبيقها لفلسفة إدارة اعبودة الشاملة.
ـ ـ إخفاق بعض اعبامعات يف ربقيق أىدافها راجع إذل عدم اعتمادىا لفلسفة إدارة اعبودة الشاملة أو
تطبيقها بشكل غَت صحيح.
 5ـ أهداف البحث :ترمي ىذه الدراسة إذل ربقيق صبلة من األىداف ،وىي8
ـ ـ التعريف دبفهوم إدارة اعبودة الشاملة من خالل التطرق لعوامل ظهورىا وشروط تطبيقها؛
ـ ربديد اآلثار اإلهبابية لتطبيق إدارة اعبودة يف قطاع التعليم العارل وكيفية مواجهة الصعوبات اليت
تعًتضها؛
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ـ استخالص النتائج من ذبارب تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف بعض مؤسسات التعليم العارل على
مستوى العادل.
 6ـ أهمية البحث :ت تمثل أنبية ىذا البحث يف ربديد شروط تطبيق فلسفة إدارة اعبودة الشاملة يف

قطاع التعليم العارل ،وانعكاسات ذلك على التكوين اعبامعي والبحث العلمي والقدرة على تلبية
رغبات اجملتمع عموما ،والقطاعات اؼبختلفة ذات الصلة هبذا القطاع.

 7ـ منهجية الدراسة :تعتمد ىذه الدراسة على اؼبنهج الوصفي واؼبنهج اؼبقارن .فمن جهة اُعتمد
اؼبنهج الوصفي للتعريف بفلسفة إدارة اعبودة الشاملة وربديد إهبابياهتا ومعوقاهتا .ومن ناحية أخرى
ُوظف اؼبنهج اؼبقارن لدراسة ذبارب بعض اعبامعات اليت طبقت فلسفة إدارة اعبودة الشاملة،
والوقوف على النتائج اليت حققتها والصعوبات اليت واجهتها وكيف تعاملت معها.

أوال :تحديد مفهوم إدارة الجودة الشاملة
تعترب فلسفة إدارة اعبودة الشاملة توجها حديثا يف ؾبال التسيَت فرضتو التطورات اؼبتسارعة
اليت شهدىا العادل ،وما نتج عنها من اشتداد حدة اؼبنافسة بُت اؼبنظمات اؼبختلفة ،واليت دفعت
ب عديد من اؼبنظمات الرحبية وغَت الرحبية إذل تطبيق ىذه الفلسفة ،وىذا بتوفَت الشروط الضرورية
إلقباحها .كما دفعت النتائج اعبيدة اؼبسجلة يف ىذا اإلطار بكثَت من اؼبنظمات العاؼبية إذل تبٍت ىذه
الفلسفة ،اليت تتطلب توفَت ظروف عمل مالئمة ،واليت سبكن من التحكم يف األخطاء وتقليص
التكاليف دبا وبسن أداءىا وفعاليتها ،ويزيد من رضا عمالئها ويرفع قدرهتا التنافسية.
 1ـ مفهوم الجودة :تتفق ـبتلف تعاريف اعبودة على أن اؼبقصود هبذا اؼبفهوم ىو ؾبموع الصفات
اليت سبيز سلعة أو خدمة ما ،واليت ذبعلها مقبولة من قِبل عميل معُت ،دون أن يعٍت ذلك أهنا

األحسن بشكل مطلق (جودة نسبية) .ىذه اعبودة تتحقق بتوفر مدخالت جيدة ومتنوعة تشمل
اؼبوارد البشرية ،واؼبوارد اؼبادية ،واؼبعلومات ،تستعمل بفعالية إلنتاج منتجات تالئم االستعمال وتليب
1
حاجات وتوقعات العميل اؼبعقولة حاضرا ومستقبال.
فبا سبق يتبُت أن مفهوم اعبودة يعرب عن عالقة حركية دائمة بُت اؼبنتج وزبونو ،عالقة تقوم
على مقارنة وضع معُت سائد بوضع مرغوب فيو (حالة معيارية) ،يتم السعي إذل ربقيقو استجابة
لرغبات العمالء أو دبا يفوق توقعاهتم.
2

ـ مراحل تطور مفهوم الجودة :ارتبط مفهوم اعبودة لزمن طويل بالقطاع الصناعي ليمتد بعدىا

إذل القطاع اػبدمي ،من خالل ؿباولة اؼبفكرين واؼبمارسُت تكييف اؼبفاىيم اليت كانت تطبق على
القطاع الصناعي وجعلها تتوافق وخصوصيات القطاع الثالثي .من ناحية ثانية شهد مضمون مفهوم
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اعبودة تطورا معتربا ،ففي البدء كان مفهوم اعبودة يعٍت البحث عن العيوب اليت تكتنف اؼبنتوج أو
اػبدمة ،ويف مرحلة ثانية انصب اىتمام اؼبنتجُت على منع وقوع العيوب يف اؼبنتوج .ودل يقف األمر
عند ىذا اؼبستوى ،بل تعداه إذل وضع صار فيو العميل شريكا يف ربديد طبيعة اؼبنتوج ،وىذا بعد أن
كان اؼبنتج ىو اؼبسؤول عن ضبط اعبودة ،بل وصل األمر إذل حد االىتمام دبختلف العمليات
اؼبسانبة يف وجود اؼبنتوج ،وليس االقتصار فقط على مصلحة اإلنتاج ،وىنا صارت إدارة اعبودة من
اىتمامات اإلدارة العليا ،ودل تعد حكرا على اغبريف أو رئيس العمال وقسم اعبودة يف اؼبؤسسة.

 3ـ ـ مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومقوماتها

 1.3ـ ـ تعريف مفهوم إدارة الجودة الشاملة :تعترب فلسفة إدارة اعبودة الشاملة يف اؼبنظمة

أسلوب تسيَت حديث شامل وبعيد اؼبدى ،يقوم على توفَت الشروط اليت تسمح بأداء العمل بشكل
جيد من بداية العملية اإلنتاجية مع تتبع سَتىا يف ـبتلف مراحلها وإجراء تقييم مستمر ؽبا ،وىذا
استنادا إذل معايَت ؿبددة بشكل دقيق ،وذلك للوقوف على أوجو القصور فيها وتعديلها يف الوقت
اؼبناسب ،والسعي اؼبستمر لتوفَت منتوج ذي جودة متطورة تسمح بتلبية توقعات الزبائن الضمنية
والصروبة بأقل تكلفة فبكنة ،ويضمن بذلك كسب رضاىم ووالئهم دبا يبكن اؼبنظمة من امتالك قدرة
تنافسية 2.وحسب معهد اعبودة الفيديرارل بالواليات اؼبتحدة األمريكية يقصد باعبودة الشاملة "القيام
بالعمل بشكل صحيح من أول خطوة مع ضرورة االعتماد على تقييم العمل ؼبعرفة مدى ربسُت
3
األداء".
ذبدر اإلشارة إذل أن التحسُت اؼبتحقق بفضل تطبيق فلسفة اعبودة الشاملة ال يسمح بتحقيق
اإلتقان الكامل ،ألن اعبودة مهما ربسنت لن تكون شاملة ،بل ىي عبارة عن ؿباوالت مستمرة
4
لالقًتاب من ىذا اؽبدف الذي يتغَت ويتطور باستمرار.
 2.3ـ ـ

شروط تطبيق استراتيجية إدارة الجودة الشاملة في المنظمة :تقوم اسًتاتيجية

إدارة اعبودة الشاملة يف اؼبنظمة على تعاون مستمر بُت اإلدارة والعاملُت يف ـبتلف مستويات
اؼبؤسسة ،وكذا أطراف من خارج اؼبنظمة .كما تشًتط القيام بعمليات التحليل واؼبراجعة الدورية
لطرق العمل يف اؼبنظمة ،والبحث عن الوسائل والطرق اليت تسمح بتحسُت مستوى األداء والتطوير
اؼبستمر ؼبهارات األفراد ونظم العمل ،دبا يضمن فعالية أكرب يف إقباز األعمال اؼبختلفة ومن مث يؤدي
إذل تلبية توقعات العمالء .وتعتمد اسًتاتيجية إدارة اعبودة الشاملة من ناحية أخرى على استخدام
الوسائل اإلحصائية اليت تسمح دبراقبة سَت العمل واكتشاف أوجو االكبراف فيو مقارنة دبا ىو مسطر،
وىذا دبا يضمن تقليص وقت اإلقباز باستبعاد الوظائف غَت اؼبفيدة ،ويؤدي إذل تقليص التكلفة
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وربقيق اؽبدف اؼبسطر واؼبتمثل يف التحسُت اؼبستمر للجودة واإلنتاجية وربقيق التفوق.كما أن قباح ىذه
االسًتاتيجية يتوقف إذل حد ما على اعتماد فرق العمل.

 4ـ ـ نماذج الجودة الشاملة :تتوفر أدبيات إدارة األعمال على عديد من النماذج اليت اىتمت
بدراسة مسألة اعبودة الشاملة ،منها مبوذج جوران ،مبوذج ديبنج ،مبوذج إيشيكاوا ،مبوذج تاجوشي...
اخل .ونظرا ألنبية مبوذج ديبنج فإننا فضلنا عرضو للتعرف على أىم ما جاء فيو.
5
يرى ديبنج أن اعبودة الشاملة تقوم على أربعة عشر عنصرا ىي كاآليت8
ـ ـ سبتع اؼبنظمة باالستقرار بفضل تبنيها ألىداف واضحة تسمح بتحقيق البحث واإلبداع اؼبؤدي
إذل التطور؛
ـ ـ توفر اؼبنظمة على قيادة فعالة تتميز بقدرهتا على ربديد أىداف واضحة قابلة للتحقق ،مع
إشراك العمال يف ذلك بشكل يرفع معنوياهتم ،ويدفع هبم إذل أداء أعماؽبم على أحسن وجو ببذل
أقل جهد فبكن؛
ـ ضرورة اعتماد منهجية علمية وفلسفة جديدة تقوم على اقتناع العاملُت ومسَتي اؼبؤسسات أهنم
يعيشون وضعا جديدا يقوم على البحث عن التغيَت اؼبستمر ،ويرفض فيو الركود والقبول باألخطاء
اؼبرتكبة يف اؼباضي؛
ـ ـ السعي إذل ربقيق التحسُت اؼبستمر لإلنتاج واػبدمات داخل اؼبنظمة الواحدة ،من خالل تورل
اإلدارة تقدمي اإلرشادات للعاملُت ،وكذا االعتماد على فرق العمل ،وإزالة اؼبعوقات التنظيمية اليت
تقوم بُت أقسام اؼبنظمة الواحدة؛
ـ طمأنة عاملي اؼبنظمة ،وىذا بتشجيع االتصال يف ـبتلف االذباىات بُت مكونات اؼبنظمة
الواحدة ،وىو ما سيسمح بتحسُت شروط العمل ويبكن من التغلب على الصعاب اليت تظهر يف
ؾبال العمل ،ويضمن إذل حد كبَت ربقيق نتائج جيدة .ويف ىذا اإلطار يوصي ديبنج بضرورة االبتعاد
عن الشعارات ومطالبة العمال برفع مستوى اإلنتاجية وعدم ربقيق أي عيب يف اؼبنتوج ،ألهنا أمور
تولد خوفا عند العمال ،وقد تؤدي إذل صراعات فيما بينهم تتسبب يف ارتكاب ىفوات عدة وظهور
عيوب يف اؼبنتجات؛
ـ إشراك ـبتلف العاملُت يف تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة؛
ـ ـ تسطَت برامج مستمرة ؼبختلف عمال اؼبنظمة؛
ـ االعتماد على اغبوافز لدفع العاملُت إذل العمل؛
ـ االمتناع عن هتديد العمال ،وىو ما وبفزىم أكثر على العمل؛
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ـ إرساء عالقات عمل طويلة اؼبدى مع عمال اؼبنظمة واؼبتعاملُت معها؛
ـ ـ جعل العمال فخورين بأعماؽبم وأفكارىم؛
ـ عدم البحث عن إنتاج األشياء الرخيصة ،بل هبب العمل على تقليص التكلفة الكلية ،وعدم
التعامل مع عدد من اؼبمونُت بل االكتفاء دبمون واحد وإقامة عالقات طويلة اؼبدى معو ،وىو ما
يسمح بكسب الثقة والوالء؛
ـ ضرورة وضع حد لعمليات التفتيش كسبيل لتحقيق اعبودة؛
ـ التدريب يعترب عامال مهما يف تنمية مهارات العاملُت يف اؼبنظمة.
ثانيا :إدارة الجودة الشاملة في قطاع التعليم العالي

أدى التطبيق الناجح إلدارة اعبودة الشاملة يف عديد من اؼبؤسسات الصناعية إذل تبٍت عديد من
مؤسسات التعليم العارل ؽبذه الفلسفة ،وىذا بتوجيو من كبار منظري إدارة اعبودة الشاملة الذين دعوا
إذل تطبيق ىذه االسًتاتيجية يف ؾبال التعليم ،وكذا استحداث ؾبلس أعلى للجودة اعبامعية .ويف ىذا
الصدد طُبقت مبادئ ديبنغ يف ؾبال التعليم يف عديد من اؼبؤسسات التعليمية يف كل من الواليات
اؼبتحدة األمريكية ،مث يف بريطانيا ،ونيوزيالندا ،وبعض دول شرق آسيا 6...ويعود ظهور أول مواصفة
قياسية للجودة يف ؾبال الًتبية لسنة  .3993ومنذ ذلك التاريخ تعددت اؼبواصفات اؼبعتمدة يف التعليم
العارل ،مثل اؼبواصفة الربيطانية ( )BS5750واؼبواصفة الدولية (.)ISO9000
أ ـ ـ مفهوم جودة التعليم وإدارة الجودة الشاملة في قطاع التعليم العالي :اعبودة يف التعليم

تتعلق دبختلف اؼبدخالت الواجب توفَتىا بالشكل الكايف واستخدامها بفعالية لضمان مستوى
تعليمي يليب رغبات كافة األطراف ذات الصلة بالتعليم ،السيّما منهم الطلبة 7.أما إدارة اعبودة
الشاملة يف قطاع التعليم اعبامعي فيقصد هبا أسلوب العمل الذي يطبق يف اعبامعات بالشكل الذي
يقدم خدمة تعليمية بأعلى جودة فبكنة وبأقل تكلفة فبكنة ،وبالشكل الذي يرضي ويليب رغبات كافة
األطراف اؼبعنية بالفعل التعليمي ،بدءاً باؼبتعلمُت ،ومرورا هبيئة التدريس واإلدارة التعليمية ،ووصوال إذل
8
اجملتمع واؼبنظمات اليت توظف خرهبي اعبامعات دبا يبكنها من التفوق والتميز ومواجهة اؼبنافسة.
ب ـ دواعي تطبيق إدارة الجودة الشاملة في قطاع التعليم العالي :تواجو كثَت من
اعبامعات ،السيّما العمومية منها ،ربديات تتمثل يف البفاض نسيب يف اؼبستوى التعليمي ،ارتفاع
تكاليف التعليم ،نقص اؼبوارد اؼبالية ،البفاض مستوى الرضا الوظيفي للعاملُت واؼبتعلمُت ...وؼبواجهة
ىذا الوضع يستدعي األمر تطبيق إدارة اعبودة الشامل بأسلوب سليم .فتطبيق ىذه االسًتاتيجية يف
عديد من جامعات الدول اؼبتقدمة ظبح بتحقيق نتائج إهبابية.
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9

وعموما يبكن حصر دوافع تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف اعبامعات فيما يأيت8
ـ السعي إذل تطبيق إدارة اعبودة الشاملة وفق الشروط الالزمة للرفع من القدرة التنافسية
وربقيق األىداف اؼبسطرة؛
ـ السعي لكسب رضا ـبتلف العمالء اؼبعنيُت باػبدمة التعليمية اعبامعية ،وىذا باألخص
بتمكُت الطلبة من التحصيل العلمي واكتساب اؼبعارف ،اؼبهارات ،التقنيات ،اؼبناىج  ...دبا يسمح
برفع مستوى كفاءهتم ،وىو ما يؤدي يف ذات الوقت إذل استفادة اجملتمع ماديا وفكريا ،ىذا إذل
جانب رضا ىيئة التدريس داخل اعبامعة عن ربسن اؼبستوى التعليمي الذي ينعكس عليهم إهبابا من
10
الناحيتُت اؼبادية واؼبعنوية ...اخل؛
ـ ربسُت صورة اعبامعة وزيادة احًتام اجملتمع ألفرادىا ولطلبتها وإنتاجها العلمي.
ج ـ ـ مراحل وشروط تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي :تعترب فلسفة

إدارة اعبودة الشاملة سَتورة مستمرة ترمي إذل البحث الدائم عن تطوير وربسُت التعليم والبحث يف
اعبامعة تلبية لرغبات اؼبستفيدين من التعليم .تتكون ىذه العملية من عدة مراحل نوجزىا يف النقاط
11
اآلتية8
 1ـ مرحلة اإلعداد أو التمهيد (المرحلة الصفرية) لتطبيق إدارة الجودة الشاملة
12
تشمل ىذه اؼبرحلة صبلة من اؼبراحل الفرعية اؼبتمثلة يف8

 1.1ـ إيجاد الهيئات الجامعية المشرفة على تصور وتطبيق ومتابعة إدارة الجودة الشاملة

بالجامعة :يتطلب تطبيق إدارة اعبودة الشاملة باعبامعة تبٍت ىذه األخَتة ؽبيكل تنظيمي مناسب يقوم

على ربديد اؼبستويات اإلدارية واؼبسؤوليات بشكل واضح .عموما يبكن حصر ىيئات اإلشراف على
تصور وتطبيق وتقييم إدارة اعبودة اعبامعة يف اؽبيئات التالية 8ؾبلس اعبودة ،فريق تصميم وتطوير
13
اعبودة ،عبنة قياس اعبودة وتقييمها.

ـ مجلس الجودة على مستوى الجامعة والكلية :يعترب ؾبلس اعبودة أعلى ىيئة داخل اعبامعة

والكلية ،وتتمثل مهمتو يف التخطيط إلدارة اعبودة الشاملة ووضع الربامج وتقييمها .يرأس ىذا اجمللس
على مستوى اعبامعة رئيس اعبامعة أو أي أستاذ آخر منتخب أو معُت .أما على مستوى الكلية
فيتوذل عميد الكلية أو أي شخص آخر منتخب أو معُت أداء ىذه اؼبهمة .أما أعضاء ىذين
اجمللسُت فيتم تعيُت بعضهم بصورة إدارية والبعض اآلخر يتم انتخاهبم من قِبل زمالئهم األساتذة.
ويعترب ؾبلس اعبودة على مستوى اعبامعة القيادة العليا إلدارة اعبودة الشاملة اليت تتوذل
رسم السياسة العامة للجودة على مستوى اعبامعة ،ومن مث فهي اؼبسؤولة عن ازباذ القرارات يف
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اعبامعة والتنسيق بُت ـبتلف اعبهات اؼبختلفة اؼبسؤولة عن تنفيذ ىذه االسًتاتيجية ،وىذا لتوحيد
ـبتلف العمليات اليت تندرج يف إطارىا ،وىو ما من شأنو تسهيل أداء اؼبهام اؼبختلفة وتقليل تكاليف
األداء .ىذا األمر يشًتط توفر قنوات اتصال فعالة بُت ـبتلف األطراف اؼبكونة للجامعة لتسهيل
انتقال اؼبعلومات الصحيحة واحملينة من جهة إذل أخرى دبا يفيد السَت اغبسن للمؤسسة اعبامعية .كما
يستدعي األمر اعتماد عملية التغذية الراجعة اليت سبكن من معرفة آراء ومواقف ـبتلف األطراف اؼبعنية
بإدارة اعبودة الشاملة يف اعبامعة.

ـ فريق تصميم وتطوير الجودة :يتوذل ؾبلس اعبودة على اؼبستوى كل من اعبامعة والكلية
اقًتاح تكوين عدد من فرق متخصصة يف تصميم وتطوير اعبودة ،حيث يتوذل كل فريق دراسة جانب
واحد من جوانب اسًتاتيجية إدارة اعبودة الشاملة احملددة من قِبل اعبهات اإلدارية العليا على مستوى
اعبامعة وعلى مستوى الكلية ،ىذا إذل جانب اقًتاح اغبلول وازباذ اإلجراءات اؼبناسبة لتطوير اعبودة
بالكلية واعبامعة .يتكون كل فريق من عدد من األعضاء الذين يرأسهم أحد األعضاء .ويتوذل كل
فريق إعداد تقرير يتعلق بتطوير جانب من إدارة اعبودة الشاملة اؼبوكل إليو ،مث يقوم برفعو إذل ؾبلس
اعبودة للنظر فيو.
ـ لجنة قياس الجودة وتقييمها :تنشأ على مستوى اعبامعة والكليات عبنة متخصصة تتوذل
قياس اعبودة وتقييمها مقارنة باألىداف اؼبسطرة من قِبل ؾبلس اعبودة وفرق تصميم وتطوير اعبودة.
ـ الشروط الواجب توفرها في أعضاء هيئات تأطير عملية إدارة الجودة الشاملة في الجامعة

يتوقف تطبيق اعبودة الشاملة يف اعبامعة على وجود قيادة فعالة يتم اختيارىا بناء على
معايَت موضوعية ،مثل السمعة اعبيدة والقدرات العلمية والتنظيمية العالية ،واإليبان بتطبيق فلسفة
إدارة اعبودة الشاملة وفق رؤية واضحة ،والقدرة على التواصل مع اآلخرين وتبليغهم فكرة إدارة اعبودة
14
الشاملة وأنبيتها إذل كافة العاملُت يف اعبامعة.
ىبضع أعضاء قيادة عملية تطبيق فلسفة إدارة اعبودة الشاملة يف اعبامعة ،ويف ـبتلف
اؼبستويات ،لعملية تدريب أولية لتمكينهم من التطبيق اعبيد ؽبذه االسًتاتيجية .ويأخذ ىذا اعبهاز
اإلداري على عاتقو تكوين فرق عمل يتم يف إطارىا تبادل اؼبعلومات واػبربات والسهر على تطبيق
إدارة اعبودة الشاملة وتقدمي االقًتاحات الالزمة لتطور العمل15.كما يقوم ىذا اعبهاز باإلشراف على
عمل فرق العمل ومتابعة سَتىا ،وىذا لضمان الوقوف على األخطاء يف وقت مبكر وتصحيحها يف
الوقت اؼبناسب .ويبكن ؽبذا اعبهاز االستعانة دبستشارين من خارج اعبامعة لالستفادة من خرباهتم يف
دعم إمكانات اعبامعة يف ربقيق إدارة اعبودة الشاملة .كما يبكن يف ىذا اإلطار إبرام اتفاقيات شراكة
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مع جامعات أخرى غَت منافسة لوضع اسًتاتيجية إلدارة اعبودة الشاملة واالستفادة من إمكانات
بعضها البعض.
من ناحية أخرى يتعُت على فريق قيادة عملية تطبيق فلسفة إدارة اعبودة الشاملة باعبامعة
امتالك القدرة على توفَت مناخ مالئم ىبص الظروف اؼبادية واؼبعنوية اليت تسمح بالتعاون والتشاور
واؼبشاركة الفعالة ؼبختلف األطراف اليت يهمها إقباح ىذه االسًتاتيجية ،وىو ما يسمح بتقليل درجة
اؼبعارضة اليت يبكن أن تواجو تطبيق إدارة اعبودة الشاملة.

 2.1ـ تبني استراتيجية شاملة وطويلة األجل في إطار اعتماد ثقافة تنظيمية عصرية :يتطلب
تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف ؾبال التعليم العارل اعتماد زبطيط اسًتاتيجي مبٍت على رؤية مستقبلية
ؿبددة تقوم على رسم أىداف واضحة وواقعية تشمل ـبتلف اجملاالت ذات الصلة بالتعليم اعبامعي،
وكذا ربديد اؼبشاكل اليت تعًتض اعبامعة وسبل مواجهتها .ولتحقيق ىذا األمر يتعُت على اإلدارة
اعبامعية تبٍت ثقافة تنظيمية تقوم على دعم الالمركزية ،ووضع حد للثقافة التنظيمية التقليدية اليت تقوم
على قيم وسلوكات وقواعد غَت عقالنية وغَت تشاركية يف ازباذ القرارات .فالالمركزية ،حىت وإن كانت
يف حدود معينة ،ستسمح بإرساء ثقافة تنظيمية عصرية تتبٌت قيما وطرق عمل تقوم على إشراك أفراد
اؼبنظمة يف حل مشاكل منظمتهم وازباذ القرارات ،التشجيع على االبتكار واؼبخاطرة ،العمل على
احتواء األخطاء اؼبرتكبة والعمل على تصحيحها ،وىي أمور من شأهنا سبكُت اؼبسؤولُت من العمل
16
بشكل حر نسبيا ،وذلك ما سيسمح بتحسُت األداء.
3.1

ـ توفير التشريعات القانونية الجيدة :تعمل اؼبنظمة يف ظل وجود تشريعات وقوانُت وطنية

وأخرى خاصة بالقطاع واؼبنظمة ذاهتا .ىذه القوانُت يفًتض فيها الوضوح واؼبرونة والتطور دبا يسمح
دبواكبة التطورات اغباصلة على اؼبستوى الوطٍت والدورل ،وىذا دبا يضمن التطبيق اعبيد إلدارة اعبودة
الشاملة.
4.1

ـ ـ تحديد وتوفير مستلزمات العمل :هبب على اعبامعة توفَت مستلزمات العمل اؼبختلفة اليت

تسمح ؽبا بأداء عملها على أحسن وجو .ىذه العوامل ال بد أن تتوفر بالشكل والكم اؼبناسب .كما
أن االستفادة منها يتطلب استغالؽبا بشكل عقالين .ويف ىذا اإلطار يتعُت على مسؤورل إدارة اعبودة
الشا ملة ربديد معايَت واضحة وموضوعية النتقاء الطلبة واؼبدرسُت واعبهاز اإلداري.
ـ توفر هيئة تدريس مناسبة والعمل على تحفيزها :يتوقف قباح اسًتاتيجية اعبودة الشاملة يف

التعليم العارل إذل حد كبَت على توفر ىيئة تدريس جيدة .ومن الشروط الواجب توفرىا يف ىيئة
التدريس ما يلي8
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ـ انتقاء األساتذة اؼبدرسُت األكفاء بناء على معايَت علمية وأخالقية والقدرة على التواصل
مع زمالئهم وطلبتهم ،واعتماد وسائل موضوعية يف تقييم أدائهم وترقيتهم وذبنب النمطية يف تعيُت
17
وترقية أعضاء ىيئة التدريس.
ـ توفَت عدد كاف من اؼبدرسُت لضمان تغطية جيدة للطلبة ،مع توفَت الظروف اؼبادية
واؼبعنوية اؼبناسبة ألداء األساتذة ؼبهامهم على أحسن وجو وربفيزىم على ربسُت اؼبستوى.
ـ توفَت الظروف اليت تسمح بتحسُت معارف األساتذة من خالل تسهيل مشاركتهم يف
اؼبلتقيات العلمية الوطنية والدولية .ىذا إذل جانب تشجيع البحث العلمي ،وزبصيص اعتمادات
18
مالية مناسبة لذلك بناء على مشاريع حبث مدروسة ونتائج مضمونة إذل حد كبَت ومتابعة بعدية.
ـ ـ انتقاء الطلبة وتوفير شروط التعليم الجيد :يبكن اغبكم على مدى جودة التعليم يف جامعة

أو كلية ما بناء على مستوى اػبرهبُت .وإذا كانت ىذه العملية تتوقف من جهة على طبيعة ىيئة
التدريس ،فإهنا من جهة ثانية ترتبط أشد االرتباط بطبيعة الطلبة ومدى قدراهتم واستعداداهتم العلمية
ومواصفاهتم األخالقية .ولضمان استقبال اعبامعة لطلبة ذوي مستوى جيد وزبرهبهم دبستوى عال
19
ومقبول يف سوق العمل ال بد للجامعة من االلتزام جبملة من القواعد ،مثل8
ـ انتقاء الطلبة بناء على اختبارات مصممة بشكل جيد سبس جوانب عدة مثل 8الصحة،
اغبيوية ،اؼبستوى العلمي والثقايف ،اؼبستوى اؼبعنوي ،االستيعاب السريع ،القدرة على التفاعل مع
األساتذة ،القدرة على اػبلق واإلبداع ،امتالك القدرة على النقد والتحليل ،التمتع بشخصية قوية.
ـ تسجيل عدد ؿبدد من الطلبة حىت يتسٌت متابعتهم واالىتمام هبم.
ـ ضرورة مراعاة متوسط تكلفة الطالب الواحد .خبصوص ىذه اؼبعيار قبد أنو يف ظل
التسيَت اعبيد لتكاليف التعليم فإن ارتفاع تكلفة التعليم يدل إذل حد كبَت على أن ارتفاع نفقات
التعليم يؤدي إذل ربسن جودة التعليم.
ـ اعتماد المنهج العلمي والمقررات الجامعية الفعالة والواقعية :تتوقف جودة التعليم العارل

إذل حد كبَت على جودة الربامج التعليمية وطرق التدريس ،وعليو فال بد من8
ـ تطبيق برامج تعليمية شاملة ومتعمقة تركز على اؼبعارف العلمية العاؼبية ،وتقوم على التحليل
والتفكَت والنقد والتغذية العكسية ،والًتكيز على طرق اكتساب اؼبعلومات واؼبعارف بعيدا عن أشكال
التعليم اليت تركز بشكل كبَت على اؼبعارف النظرية وعلى اغبشو والتكرار واغبفظ .كل ىذا لتمكُت
الطالب من بناء شخصية علمية قادرة على استيعاب اؼبعارف العلمية ،وتسمح لو بعد ذلك بدخول
عادل الشغل بسهولة نسبية.
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ـ ارتباط اؼبنهاج التعليمي بالواقع العملي ومواكبة التطورات اغباصلة يف ؾبال العلم واؼبعرفة .ىذا األمر
يتطلب فتح التخصصات اؼبناسبة واؼبطلوبة من قِبل سوق العمل وميدان البحث العلمي.
ـ حث وربفيز وإلزام األساتذة بتأليف مطبوعات أو كتب تعتمد كمقررات دراسية ،ىذا إذل جانب
إعداد دروس تعرض يف اؼبواقع اإللكًتونية ،مع ضرورة إخضاع مثل ىذه األعمال للتقييم من قِبل عبنة
ـبتصة على مستوى الكلية أو اعبامعة.
ـ استعمال وسائل االتصال اغبديثة يف تقدمي الدروس يف اعبامعة ،وىذا لتحفيز الطلبة على التعليم
وتطوير معارفهم.
ـ توفَت اؼبراجع وطرق التعلم اإللكًتونية العالية اؼبستوى ،مع إمكانية دعم أسعار اؼبراجع والوسائل
التعليمية اإللكًتونية.
ـ االهتمام بالبحث العلمي :يعترب البحث العلمي أحد اؼبكونات اؼبهمة يف التكوين اعبامعي

وعامال مهما يف تطوير القدرات العلمية لكل من األساتذة والطلبة .ويبكن يف ىذا الصدد الًتكيز
على اعبوانب اآلتية8
ـ تقدمي دعم مارل معترب للبحث العلمي باعبامعة؛
ـ اعتماد معايَت علمية حقيقية واضحة يف اختيار مواضيع البحوث والدراسات اعبامعية ،والتحلي
باعبدية والصرامة يف مناقشة الرسائل واألطروحات اعبامعية ،وؿباربة أشكال الغش والسرقات العلمية
اليت تسيء إذل ظبعة اعبامعة؛
ـ توفَت اجملالت اؼبتخصصة واغبصول عليها بشكل منتظم ،وتشجيع وتسهيل عمليات النشر يف
اجملالت العلمية اؼبعتمدة؛
ـ التنسيق بُت اؼبكتبات اعبامعية لتوفَت مصادر البحوث؛
ـ رفع ؿبفزات البحث العلمي وتقديبها لألساتذة والطلبة بناء على مستوى األداء؛
ـ دعم التنسيق والتعاون بُت الباحثُت يف اعبامعات اؼبختلفة وحىت يف اعبامعة الواحدة؛
ـ تكثيف مراكز صبع اؼبعلومات واإلحصائيات.
تقييم مستوى الطلبة عند التسجيل :تقوم عملية تقييم مستوى الطلبة ومعرفة مدى

قدرهتم على التحصيل العلمي اعتمادا على صبلة من اؼبعايَت مثل8
ـ اعتماد االمتحانات الكتابية والشفوية اليت تركز على طرح أسئلة تتطلب تفكَتا وربليال
واطالعا واسعا ،وال يتم فيها االكتفاء فقط دبا قدم خالل احملاضرات أو األعمال اؼبوجهة ،األمر
الذي يسمح بتفادي عبوء الطلبة إذل اغبفظ أو الغش؛
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ـ اعتماد التقييم اؼبستمر للطلبة ،مع منح أنبية كبَتة للمبادرات الشخصية اليت تعرب عن
جدية الطلبة يف التعلم والبحث؛
ـ اعتماد اؼبوضوعية يف تقييم الطلبة باعتماد االمتحانات اؼبشًتكة ،إغفال األلقاب عند
تصحيح أوراق االمتحانات ،اعتماد التصحيح اعبماعي ألوراق الطلبة ،نشر اإلجابات النموذجية،
تكليف اإلدارة جملموعة من األساتذة دبراجعة عينة من أوراق االمتحانات للتأكد من نزاىة عملية
التصحيح ...اخل.

ـ توفير الشروط المادية والمالية إلنجاح تطبيق استراتيجية إدارة الجودة الشاملة في الجامعة :يعترب
توفَت الظروف اؼبادية شرطا مهماً لنجاح تطبيق إسًتاتيجية إدارة اعبودة الشاملة بقطاع التعليم العارل.
يتوقف قباح إسًتاتيجية إدارة اعبودة الشاملة يف اعبامعة على توفَت الظروف اؼبادية واؼبالية الالزمة،
واؼبتمثلة يف8
ـ توفَت قاعات ومدرجات الدروس بالعدد الكايف والشكل اؼبالئم (هتوئة ،إنارة ،اتساع ،كراسي)...،
دبا يضمن استقبال الطلبة يف ظروف الئقة ،كما يسمح للمدرسُت من ضمان تدريس جيد؛
ـ توفر ـبابر البحث؛
ـ توفر وسائل االتصال اغبديثة؛
ـ توفر مساحات لالسًتاحة والًتفيو لكل من األساتذة والطلبة.
ويتوقف ربقيق ىذه األمور اؼبادية اؼبختلفة على توفر التمويل الكايف .ويعترب سبويل تطبيق
إسًتاتيجية إدارة اعبودة الشاملة عامال مهما يف تطبيق وقباح ىذه االسًتاتيجية .وزبتلف وتتنوع
مصادر سبويل التعليم اعبامعي تبعا للطبيعة القانونية للمؤسسات اعبامعية ،فاؼبؤسسات اعبامعية
العمومية تعتمد يف سبويلها بشكل كبَت على التمويل من موازنة الدولة ،يف حُت تعتمد مؤسسات
التعليم اػباصة أساسا على إيراداهتا من حقوق التسجيل اؼبدفوعة من قِبل الطلبة .كما يبكن لكال
اؼبؤسستُت العمومية واػباصة االستفادة من مصادر سبويل ـبتلفة ،مثل 8اإلعانات ،اؽببات اؼبمنوحة
من قِبل جهات ـبتلفة ترتبط دبصاحل مع اعبامعة.
التحفيز :يعترب ربفيز العاملُت يف قطاع التعليم العارل شرطا لنجاح فلسفة إدارة اعبودة

الشاملة .ىذا التحفيز يتم بإشراك العاملُت يف ازباذ القرارات اؼبناسبة وتوفَت اؼبناخ الذي يبكنهم من
اإلبداع ،وكذا استعمال ؿبفزات أخرى ذات طابع مادي ومعنوي.
 2ـ مرحلة تنفيذ استراتيجية إدارة الجودة الشاملة 8بعد االنتهاء من توفَت شروط تطبيق
اسًتاتيجية اعبودة الشاملة يف اعبامعة يتم االنتقال إذل مرحلة التطبيق .ىذا األمر يتحقق بتوزيع اؼبهام
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واؼبسؤوليات على اعبهات اؼبعنية ،ووضع برامج ورزنامة لتحقيق األىداف القصَتة واؼبتوسطة والطويلة
األجل .ويتطلب إقباح اسًتاتيجية اعبودة الشاملة باعبامعة التدريب اؼبستمر لألطراف اؼبسؤولة عن
الفعل التعليمي ،وذلك لضمان مواكبة اؼبستجدات العلمية ،وكذا سبكُت ىؤالء العاملُت من تطبيق
األدوات اليت تسمح بتحسُت جودة التعليم .كما يستدعي األمر مراقبة ومتابعة شاملة ؼبختلف
األعمال ،وىذا قصد تفادي ارتكاب األخطاء من بداية العمل ،ومن مث تقليص التكاليف وكسب
رضا ـبتلف األطراف اؼبستفيدة من الفعل التعليمي.
 3ـ مرحلة تقييم المنجزات واألساليب الممكن اعتمادها في عملية التقييم :يتطلب تطبيق
اسًتاتيجية إدارة اعبودة الشاملة تقييما شامال من أجل الوقوف على أوجو القصور يف إعدادىا
وتطبيقها ،ومن مث تصحيحها يف الوقت اؼبناسب ومعرفة نقاط القوة لتثمينها .ويتم تقييم نتائج
اسًتاتيجية إدارة اعبودة الشاملة اعتمادا على طرق إحصائية تقيس أداء اؼبؤسسات اعبامعية دبقارنة
النتائج احملققة باؼبعايَت احملددة .وبناء على النتائج احملققة تتم إعادة توجيو العمل .ويف ىذا اإلطار
هبب على إطارات اعبامعة اعتماد مبدأ التقييم الذايت اؼبوضوعي للنتائج احملققة يف ؾبال التعليم
كإجراء سابق لعملية التقييم اليت تقوم هبا أجهزة ـبتصة.
تنصب عملية التقييم على ـبتلف عناصر العملية التعليمية كمستوى الطلبة ،الربامج،
اؽبياكل القاعدية اؼبخصصة للتعليم ،ىيئة التدريس ،سبويل التعليم العارل ،تقييم إدارة الكلية واعبامعة.
اخل ،وىي تقوم على اعتماد معايَت كمية وأخرى نوعية ،مثل8
ـ حساب نسبة الرسوب ونسبة النجاح ،عدد اؼبتخرجُت بالنسبة لعدد اؼبسجلُت.
ـ نسبة قباح طلبة الكلية أو اعبامعة يف اؼبسابقات اليت تتم على مستوى جهوي ،وطٍت ،إقليمي ،أو
حىت دورل.
ـ مستوى الطلب على ـبرجات اعبامعة واؼبدة اليت يقضيها اؼبتخرج حبثا عن عمل يوافق قدراتو
ومستواه العلمي .وخبصوص ىذه النقطة يبكن للجامعة متابعة وضعية خرهبيها للتأكد فبا إذا كانوا قد
وظفوا أم ال ،أو تقلدوا مناصب تتوافق ومؤىالهتم العلمية .ومثل ىذه العملية سبكن اعبامعة من
اغبصول على معلومات تسمح ؽبا باغبكم على مدى جودة ـبرجاهتا .وبناء على ىذه اؼبعلومات
يبكن للجامعة إما االستمرار يف تطبيق نفس االسًتاتيجية يف تعليم طلبتها ،وىذا يف حالة االطمئنان
على خرهبيها ،أو إعادة النظر يف براؾبها وطرق التكوين اؼبعتمدة من قِبلها.
وتتطلب عملية التقييم ىذه توفر إمكانات بشرية ومادية معتربة ،ويبكن القيام هبا اعتمادا
على عبنة من داخل اعبامعة وحىت االستعانة بأطراف خارجية ،وىذا لتمكُت اؼبقيّمُت من التمتع حبرية
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أكرب بعيدا عن أشكال الضغوط اؼبختلفة اليت قد سبارسها اإلدارة على اؼبقيّمُت الداخليُت إلظهار
نتائج التقييم بشكل إهبايب يسمح بتلميع صورة اعبامعة يف نظر السلطات العمومية أو يف نظر
اؼبمولُت وأولياء الطلبة ،السيّما بالنسبة للجامعات اػباصة اليت تتوقف إي ارداهتا على حقوق التسجيل والتعلم
اؼبدفوعة من قِبل الطلبة.
د ـ معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات :تواجو عملية تطبيق فلسفة إدارة

اعبودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العارل صبلة من الصعوبات اليت زبتلف من بلد آلخر ومن جامعة
20
ألخرى .ومن أىم ىذه اؼبعوقات نذكر8
ـ نقص اإلمكانات اؼبادية واؼبالية ،فبا يؤدي إذل العجز عن توفَت شروط التطبيق اعبيد إلدارة
اعبودة الشاملة باعبامعة؛
ـ نقص الكفاءات البشرية وقلة دورات التدريب والتحسُت؛
ـ ـ عدم وضوح األىداف ونقص اؼبعلومات ،وكذا عدم وضوح معايَت قياس اعبودة ،وإن كانت
األىداف واضحة قد ال تتوفر النية الصادقة لتطبيق فلسفة إدارة اعبودة الشاملة بسبب تعارض
اؼبصاحل ووجود قوى وعوامل مؤثرة ،فقد يوجد داخل اعبامعة معارضون لتطبيق فلسفة إدارة اعبودة
الشاملة بسبب جهلهم بأنبيتها يف تطوير مستوى التعليم ،أو بسبب افتقارىم للقدرات اليت تسمح
ؽبم دبواكبة تطبيق ىذه الفلسفة ،ومن مث يتخوفون من أن يؤدي تطبيقها إذل التضييق عليهم ...اخل؛
ـ ـ اعتماد اؼبركزية يف تطبيق إدارة اعبودة الشاملة ،يف حُت أن ىذه االسًتاتيجية تتطلب الالمركزية
يف التسيَت ،وإشراك اؼبرؤوسُت يف عملية ازباذ القرار دبا يضمن البراطهم اإلهبايب يف تطبيق اسًتاتيجية
إدارة اعبودة الشاملة؛
ـ نقص اغبوافز واعتماد النمطية يف مكافأة وترقية ىيئة التدريس ،مع وجود عالقات شخصية
وحىت سياسية تربط بعض األساتذة باإلدارة ربدد مكافآهتم وترقيتهم بغض النظر عن مستواىم
العلمي ومقدراهتم يف ؾبال البحث والتدريس ،ىذه العوامل وغَتىا تتسبب يف إحباط نبم بعض
األساتذة البارزين؛
ـ ـ الًتكيز على جوانب معينة يف إدارة اعبودة الشاملة وإنبال البعض اآلخر؛
ـ ـ التسرع يف اغبكم على نتائج تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف وقت يتطلب تطبيق ىذه
االسًتاتيجية زمنا طويال نسبيا للحصول على نتائج؛
ـ ـ تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف التعليم العارل يتطلب اعتماد نظام رقايب يسمح بتتبع سَت
تطبيق ىذه الفلسفة واغبكم على نتائجها ،فوضع ىذه الفلسفة موضع التطبيق يتطلب مثال إلزام
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اؼبدرسُت بكشف ؿبتوى أعماؽبم ودروسهم ،وىو ما يسمح بتقييمهم ومكافأهتم وترقيتهم بناء على
النتائج اليت وبققوهنا ،ىذه اإلجراءات قد تزعج بعض األساتذة والباحثُت ويعتربوهنا ٍ
تعد على
استقالليتهم ،ومن مث فإهنم قد يعملون سرا على إعاقة تطبيقها ،أو يعارضون ذلك عالنية متذرعُت
بشىت التربيرات؛
ـ ال تطبيق غَت الصحيح السًتاتيجية اعبودة الشاملة يف بعض اعبامعات كتسجيل عدد كبَت من
الطلبة ،استخدام مناىج ومقررات واعتماد ومراجع علمية قديبة ال تواكب التطور اغباصل يف ؾبال
التعليم ويف ميدان الشغل ،وىناك برامج مستوردة ال تستجيب لواقع البلد الذي يطبقها؛
ـ ـ إن غياب الروح اعبماعية بُت مكونات اعبامعة ،السيّما وسط ىيئة التدريس والباحثُت،
21
يسمح بانتشار الروح الفردية اليت ال تتوافق وتطبيق فلسفة إدارة اعبودة الشاملة.

ثالثا :عرض تجارب بعض الجامعات العالمية في مجال تطبيق إدارة الجودة الشاملة

تسمح دراسة بعض اؼبؤسسات اعبامعية العاؼبية اليت طبقت فلسفة إدارة اعبودة الشاملة
بتحديد عوامل قباحها أو فشلها واؼبعوقات اليت واجهتها .ولتحقيق ىذا اؽبدف انصب اىتمامنا على
ؾبموعة من اعبامعات من الدول اؼبتقدمة وواحدة من الدول النامية.
أ ـ تجارب بعض جامعات البلدان المتقدمة في مجال تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم

العالي:

 1ـ تجربة جامعة أوريجون :سعيا منها لتطوير قدراهتا تبنت جامعة أورهبون (الواليات اؼبتحدة

األمريكية) اسًتاتيجية إلدارة اعبودة الشاملة امتدت ما بُت  9191ـ  ،9111وقامت يف ىذا اإلطار
بتسطَت صبلة من األعمال ،وىي8

22

ـ ـ ربديد مبادئ وأىداف إدارة اعبودة الشاملة وإطالع إداريي وأساتذة اعبامعة بكيفية تطبيقها؛
ـ ـ تقييم الوضع األورل للجامعة ومناقشتو مع العمالء الداخليُت واػبارجيُت؛
ـ ـ ربديد األمور الواجب ربسينها باعتماد فلسفة إدارة اعبودة الشاملة وتوجيو اعبهود إليها
وإعداد تقارير يف ذلك الشأن؛
ـ تعيُت فريق من العاملُت األكفاء من ـبتلف كليات اعبامعة ؼبتابعة تطبيق الفلسفة ومناقشة
نتائج االسًتاتيجية مع العمالء الداخليُت واػبارجُت ،مث القيام بعرض تلك النتائج على القيادات
واؼبسؤولُت الذين يتكفلون هبذه االسًتاتيجية؛
ـ ـ إخضاع أعضاء فريق متابعة تطبيق اعبودة باعبامعة لعملية تدريب على األمور الفنية؛
ـ ـ تعيُت الفرق اؼبكلفة بتنفيذ وظائف ؿبددة وحل اؼبشاكل اليت تعًتض تطبيق الفلسفة؛
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ـ ـ عقد لقاءات وجلسات عمل لتعريف موظفي اعبامعة وتوعيتهم بطرق التقييم الذايت والتحسُت؛
ـ ـ ربديد أدوات ومعايَت تقييم اعبهود اؼببذولة والنتائج احملققة بفعل تطبيق إدارة اعبودة الشاملة؛
ـ ـ تدريب العاملُت على اكتشاف األخطاء قبل وقوعها وكيفية معاعبتها بسرعة عند وقوعها؛
ـ ـ االعتماد على التغذية الراجعة ؼبعرفة موقف العاملُت من تطبيق إدارة اعبودة الشاملة.
استطاعت اعبامعة بفضل تطبيق إدارة اعبودة الشاملة ربقيق صبلة من النتائج تتمثل يف 8توفَت
الوقت ،تطوير العمل يف شكل فرق ،رفع قدرة العاملُت على اكتشاف اؼبشاكل وحلها يف الوقت
اؼبناسب ،رفع مستوى الرضا الوظيفي للعاملُت باعبامعة وتلبية رغباهتم.
 2ـ تجربة جامعة ويسكنسون األمريكية :اعتمدت جامعة ويسكونسن األمريكية يف سنة
23

 9111خطة لتطبيق إدارة اعبودة الشاملة ،قامت ىذه اػبطة على شبانية عناصر ىي كما يلي8
ـ ـ تنصيب فريق لقيادة فلسفة إدارة اعبودة الشاملة لتورل مهمة ربديد أىداف ىذه االسًتاتيجية
وربديد معايَت النجاح؛
ـ تنصيب مكتب اعبودة الذي يتوذل إرشاد اؼبوظفُت واألساتذة لتطبيق ىذه االسًتاتيجية؛
ـ تعيُت فريق تنفيذ اسًتاتيجية اعبودة الشاملة ،يتكون من أساتذة أكفاء؛
ـ تعيُت األقسام اليت تطبق فيها اسًتاتيجية اعبودة الشاملة؛
ـ ـ عقد لقاءات شهرية للتشاور وتدريب األفراد على تطبيق االسًتاتيجية؛
ـ ـ تعيُت فريق من اػبرباء اػبارجيُت من مؤسسات عامة وخاصة هبتمعون مرة يف السنة الواحدة
لتقدمي اؼبشورة للجامعة يف ؾبال تطبيق اسًتاتيجية إدارة اعبودة الشاملة؛
ـ ربديد األطراف اؼبمولة واؼبساعدة للجامعة؛
ـ ربط االتصال مع جامعات أخرى للتعاون يف ؾبال تبادل اػبربات بشأن تطبيق اسًتاتيجية إدارة
اعبودة الشاملة.
سبكنت اعبامعة بفضل التطبيق اعبيد ػبطوات اسًتاتيجية اعبودة الشاملة من ربقيق نتائج
جيدة ،منها زبفيض تكاليف تسيَت اعبامعة ،التخفيف من حدة اؼبنازعات اليت تتم ما بُت مكونات
اعبامعة ،الوصول إذل تكوين فريق عمل منسجم يقوم على التعاون والعمل اعبماعي .ىذه العوامل
كلها جعلت اعبامعة تستقطب اؼبزيد من الطلبة.

 3ـ ـ تجربة مركز اإلدارة بجامعة برادفورد ببريطانيا العظمى :قام مركز اإلدارة جبامعة برادفورد ،وىو
من أقدم كليات إدارة األعمال يف أوروبا ،خالل تسعينيات القرن العشرين باعتماد اسًتاتيجية اعبودة
24
الشاملة ؼبعاعبة صبلة اؼبشاكل اليت كان يعيشها ،ولتطبيق ىذه االسًتاتيجية مت ازباذ التدابَت اآلتية8
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ـ ـ تأسيس ؾبلس للجودة الذي توذل متابعة تطبيق اسًتاتيجية اعبودة الشاملة ،بدءاً بوضع اػبطط
لتطبيق اسًتاتيجية إدارة اعبودة الشاملة ،وتعيُت الفرق اؼبكلفة بتنفيذ تلك اػبطط ،وصوال إذل مراجعة
تلك اػبطط دبا يضمن تطوير اؼبركز؛
ـ ـ ربديد عوامل قباح تطبيق إدارة اعبودة الشاملة ،السعي إذل تكوين ظبعة طيبة ،تقدمي خدمات
تستجيب غباجة السوق ،توفَت مناخ عمل جيد ،توظيف موظفُت متميزين ،ربقيق االستقالل اؼبادي؛
ـ السعي إذل ربقيق األىداف اؼبسطرة اؼبتمثلة يف إرضاء الطلبة بتقدمي تعليم نوعي ،وإرضاء
اؼبوظفُت لزيادة دافعيتهم للعمل؛
ـ تكوين فرق عمل متخصصة تضم عددا من األعضاء أوكلت ؽبا مهمة التعرف على الطلبة
وعلى اعبهات اؼبمولة ،ربديد نقاط الضعف يف اؼبركز ،مقارنة النتائج احملققة باألىداف اؼبسطرة،
العمل على تطوير العمليات التعليمية واإلدارية؛
ـ ـ تطوير عملية االتصال داخل اؼبركز.
وكانت نتيجة ىذا اعبهد أن صار ىذا اؼبركز يبتلك إدارة فعالة وطاقم إداري وأساتذة وطلبة من
النوع العارل ،الذي جعل ىذا اؼبركز وبتل مرتبة متقدمة يف قائمة جامعات العادل.
ب تجربة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في دولة نامية :دراسة حالة أقسام المحاسبة

بالجامعات الحكومية األردنية :يف دراسة أجريت على عدد من أقسام احملاسبة يف اعبامعات
اغبكومية األردنية خبصوص اؼبعوقات اليت تواجو أعضاء ىيئة التدريس توصل ؾبموعة من الباحثُت إذل
25
أن تطبيق ىذه اعبامعات إلدارة اعبودة الشاملة يصطدم دبجموعة من اؼبعوقات ،وىي8
ـ افتقار اعبامعات إذل أنظمة هتتم بتطبيق إدارة اعبودة الشاملة؛
ـ ؿبدودية اىتمام اعبامعات اغبكومية حباجيات سوق العمل واجملتمع احمللي ،ويظهر ذلك يف
طبيعة الربامج التعليمية اليت تبقى متميزة بطابعها التقليدي ،فالتعليم هبذه اعبامعات يعتمد بشكل
كبَت على التلقُت واغبفظ وقلة االعتماد على الوسائط التعليمية اغبديثة؛
ـ اختيار األساتذة يعتمد طرقا تقليدية ال تسمح حبسن االختيار؛
ـ ـ البحث العلمي ال يستفيد من دعم مارل كبَت وال بتحفيز معنوي يذكر؛
ـ ـ يوجد من بُت مسؤورل وأساتذة ىذه اعبامعات من ىو غَت مقتنع بأنبية تطبيق فلسفة إدارة
اعبودة الشاملة
الخاتمة :يتطلب االرتقاء دبستوى التعليم اعبامعي تبٍت اؼبؤسسات اعبامعية السًتاتيجيات إدارة
اعبودة الشاملة ،اليت تسمح باالنتقال من التسيَت اإلداري التقليدي للمؤسسات اعبامعية إذل التسيَت
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اغبديث الذي يضمن ربقيق رضا اؼبستفيدين من ىذا التعليم (طلبة ،أساتذة ،أولياء الطلبة،
اؼبؤسسات اؼبشغلة ػبرهبي اعبامعة ،اجملتمع).
ويتوقف قباح تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف قطاع التعليم العارل على توفَت صبلة من
الشروط  ،مثل وضع أىداف واضحة ،توفَت القدرات البشرية ذات اؼبستوى العارل ،توفَت اؼبوارد اؼبالية
واؼبادية ،وجود قناعة لدى مسؤورل اعبامعات بأنبية تطبيق فلسفة إدارة اعبودة الشاملة ،ربفيز
العاملُت ،إهباد مناخ من التواصل اإلهبايب ،السعي الدائم ؼبواجهة ـبتلف اؼبعوقات اليت تظهر عند
تطبيق مبادئ إدارة اعبودة الشاملة .ىذه العناصر كلها ضرورية إلقباح تطبيق ىذه الفلسفة ،لذا هبب
القول إن عملية تطبيق االسًتاتيجية تتميز بالشمولية ،إذ إن التطبيق اعبزئي لبعض شروط ىذه
االسًتاتيجية ال يضمن النجاح ،ذلك أن التغلب على بعض اؼبعوقات يتطلب معاعبة كلية .من ناحية
أخرى أظهرت ذبارب ـبتلف اعبامعات يف ؾبال إدارة اعبودة الشاملة أن ربقيق نتائج جيدة يف ىذا
اؼبيدان يتطلب وقتا طويال نسبيا ،ومن مث ال هبب التسرع يف ربصيل النتائج اعبيدة.
ـ ـ اختبار صحة الفرضيات المعتمدة في الورقة البحثية والنتائج األخرى المتوصل إليها
توصلنا من خالل ىذه الورقة البحثية إذل إثبات الفرضيات اؼبعتمدة يف اؼبقدمة ،كما توصلنا
إذل استخالص صبلة من النتائج.
فمن حيث الفرضيات اؼبعتمدة يف ىذا البحث مت التأكد بأن اؼبنافسة والسعي إذل ربسُت
األداء ىو الدافع األكرب لقيام عديد من مؤسسات التعليم العارل بتطبيق اسًتاتيجية إدارة اعبودة
الشاملة .كما تبُت بأن اعبامعات اليت اعتمدت ىذه االسًتاتيجية استطاعت أن ربقق نتائج جيدة يف
ؾبال التعليم والبحث العلمي ،وتلك حالة عديد من جامعات الدول اؼبتقدمة على غرار الواليات
اؼبتحدة األمريكية وبريطانيا العظمى ،وىذا على خالف كثَت من اعبامعات اليت دل تتنب ىذه
الفلسفة ،ويبكن التأكد من ىذا األمر باالطالع على الًتتيب العاؼبي ؼبختلف جامعات العادل على
ضوء اعتماد أو عدم اعتماد اسًتاتيجية اعبودة الشاملة.
من ناحية أخرى توصلنا من خالل ىذه الورقة البحثية إذل صبلة من النتائج جاءت على
النحو اآليت8
ـ ـ تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف اؼبؤسسات اعبامعية يفرض التخلي عن االذباه التقليدي يف إدارة
تلك اؼبؤسسات ،واعتماد منهج حديث يقوم أساسا على اعتماد مفهوم العمل بروح الفريق الواحد.
ـ ـ تظهر الدراسات اؼبختلفة اليت تناولت موضوع إدارة اعبودة الشاملة يف اعبامعات أن ىذه
الفلسفة ذات أنبية لتطوير التعليم العارل شريطة االلتزام باؼبعايَت العلمية عند تطبيقها ،فالتطبيق اعبيد
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ؽبذه الفلسفة من شأنو أن يرفع من القدرة التنافسية للجامعات اليت تعتمد ىذه الفلسفة ،دبعٌت أن
ـبرجات تلك اعبامعات ستكون يف اؼبستوى وتكون راضية عن تكوينها.
ـ إن الشرح اعبيد لفلسفة اعبودة الشاملة يف قطاع التعليم العارل وتوفَت الشروط اؼبختلفة لنجاحو
سيضمن البراط أطراف عدة يف إقباح ىذه الفلسفة ،وىو ما يضمن إذل حد كبَت قباح ىذه
الفلسفة ،ىذه األطراف تشمل األساتذة ،الطلبة ،عمال اعبامعة ،أولياء الطلبة ،مسؤورل اؼبؤسسات
اؼبستفيدة من ـبرجات التعليم العارل ،اجملتمع اؼبطبق ؽبذه الفلسفة.
ـ ـ إن تفعيل تطبيق ىذه الفلسفة يف جامعات البلد الواحد أو منطقة واحدة يتطلب توحيد
اعبهود لتحقيق االستغالل األمثل للموارد والتمكن من التغلب على العقبات اليت تواجو تطبيق ىذه
الفلسفة ،فوجود مثل ىذه اعبهة اؼبؤطرة واؼبوجهة من شأنو أن يوحد اعبهود ويسمح باالستغالل
الكفء للموارد .كما أن وجود ىذه اؽبيئة الساىرة على تطبيق إدارة اعبودة الشاملة على مستوى
قطاع التعليم العارل ال يبنع إطالقا من توفر اعبامعات والكليات على وحدات تتوذل السهر على
التطبيق اعبيد إلدارة اعبودة الشاملة وربليل واقعها والبحث عن اغبلول الكفيلة بتحقيق األىداف
اؼبسطرة.
ـ ـ تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العارل ليس باألمر السهل ،إذ يواجو التطبيق
اعبيد ؽبذه الفلسفة عددا من الصعوبات ،مثل عدم وجود ىيئة تتكفل بتطبيق إدارة اعبودة الشاملة،
اختالف إدراك وتصور األطراف اؼبختلفة ألنبية تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف اعبامعة ،تباين الدعم
اؼبقدم لألطراف ذات الصلة بتطبيق إدارة اعبودة الشاملة ،تباين درجة اقتناع والبراط اإلدارة واألساتذة
والعاملُت يف اعبامعة يف تطبيق ىذه الفلسفة.
ـ البلدان واؼبؤسسات التعليمية اليت ترغب يف تطوير مستوى التعليم العارل هبا ـبَتة بُت عدة
مباذج للجودة الشاملة ،منها ما ىو أمريكي وما ىو ياباين وكذا أورويب .كما يبكن يف ىذا اإلطار
دراسة وربليل ىذه النماذج اؼبختلفة واستخالص أىم نقاطها لوضع مبوذج يتماشى وظروف البلد
وأىدافو.

ـ ـ التوصيات
تسمح النتائج اؼبتوصل إليها خبصوص تطبيق إدارة اعبودة الشاملة يف مؤسسات التعليم
العارل بتقدمي التوصيات اآلتية8
ـ ضرورة تبٍت اؼبؤسسات اعبامعية لنظام إدارة اعبودة الشاملة لقدرتو على تطوير مستوى التعليم العارل
وجعلو يليب رغبات اجملتمع.
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ـ ـ إهباد ىيئة تتوذل التطبيق اعبيد ؼببادئ ومعايَت فلسفة إدارة اعبودة الشاملة يف قطاع التعليم
العارل ،كما يتعُت على ىذه اؽبيئات ربديد اؼبعوقات اليت تقف يف طريق تطبيق فلسفة إدارة اعبودة
الشاملة على مستوى اعبامعة اليت تعمل هبا.
تثمُت إهبابيات فلسفة إدارة اعبودة الشاملة والعمل على التقليل من الصعوبات اليت تقف يف
طريق التطبيق اعبيد ؽبذه الفلسفة.
تعميق البحث يف موضوع إدارة اعبودة الشاملة الكتشاف جوانبها اإلهبابية واؼبعوقات اليت تقف
يف طريق تطبيقها.
ـ االستفادة من التجارب العاؼبية يف ؾبال إدارة اعبودة الشاملة وؿباولة تكييفها وظروف البلد أو
اؼبؤسسة واألىداف احملددة.
ـ مراجعة اعبامعات لطرق ووسائل التعليم وؿبتويات براؾبها وتكييفها مع متطلبات سوق العمل.
ـ اختيار مكونات اؼبؤسسات اعبامعية بناء على معايَت موضوعية وعلمية ،واستعمال اغبوافز اؼبادية
واؼبعنوية اليت من شأهنا تطوير مستوى التعليم والبحث العلمي.
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