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جمةل جامعة جهيان -اربيل للعلوم الانسانية والاجامتعية

إ داد نظام اجلودة الشامةل يف اجلامعاع الع اي ة
دراسة حاةل جامعة جهيان-اربيل
جاوان ثسني اجلاف1ح امحد مجيل

املدرس2

1يسم القانونح لكية القانون والع ياع ادلوليةح جامعة جهيان -اربيلح دس تانح الع ا
2يسم القانونح لكية الامام الاعظمح وكح الع ا
______________________________________________________________________________________

املس تخلص
أن الكثن م اجلامعاع الع اي ة وكلرا جامعاع إيلد وردس تان بدأع ش واحض يف اس تخدام نظام اجلودةالشامةل (  )Total Quality Managementح ولك يفن
ابنتظارلا مجمو ة م املعوياع الوظ رصة والعملية ج حد سواءح م ال ا وجود القوانني والتعلاميع اليت تتعار مع نظام اجلودة .ولدف لره ادلراسة اىل توضيح مةالد اجلودة
ومعارصن وأساليب تطميق ا وأمهية مشول ا يف مجيع مةاصل املؤسسة واجلامعة .وذا م ال ا اإلجابة ع السؤاا التايل (مايه الط رصقة اةفضل لتجاوة املعوياع أمام تطميق نظام
اجلودة الشامةل يف اجلامعاع الع اي ة ؟) .ومت اس تخدام استبانة مكونة م  52فق ة موة ة ج  8حماور رئيس ية ح وم نتاجئ المحت وجد ان  .إن حموريف الق ادة و
اإلتصاالع م أكلرث احملاور جودة و حيتاج حمور اآلالع و املعداع اىل إلامتم أكلرب م يبل اإلدارة اما بق ة احملاورف ن مض الوظا المنوذيج  .ويف ضوء الوتاجئ مت وضع
بعل التوصياع م أمه ا تعزيز دور املؤسساع التعلميية و اةيفدميية يف تبين و تطوي معارصن حملية أو إيلميية ابإلضافة اىل حتدرصت القوانني و الق اراع احمللية يك تتناسب مع معارصن
ضامن اجلودة للقطا التعلميي العاملية .
مةاتيح اللكامع :الوعيح اجلودة الشامةلح اجلامعاع الع اي ة ح جامعة جهيان-أربيل.
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة
أش يع مصطلح اس تخدام نظام اجلودة الشاامةل الا ا الةااة اةالانة ما لارا القا ن
حتا عواوان  Total Quality Managementيف نطاا اجلامعااع اج وجا
اخلصااو ح ث اات يفنا يف المدارصااة مقعضااة ااج بعاال ما ال اايفع يف القطااا
اخلا ح مث تدرج ثىت وصل إىل مةاصل املؤسسة التعلميية.
أن الكثن م اجلامعااع الع اي اة وكلارا جامعااع إيلاد وردسا تان بادأع شا
واحض يف اس تخدام نظام اجلودةح ولك يفن ابنتظارلا مجمو ة ما املعويااع الوظ رصاة
والعملية ج حد سواءح م ال ا وجود القوانني والتعلاميع اليت تتعاار ماع نظاام
اجلودة .وعودما ت غب جامعة ما اةالر هبرا الوظامح البد م وضاع اةساا ال ةماة
______________________________________________________________
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م ال ا التخطيط اجليد املدروس وتمادرصل الوظاام اإلداريف يف اجلامعاة ما الا ا
إلغاء بعل احللقاع اليت تثقل يفلل اجلامعة أال ولو ال وتني وبعل احللقاع الزائدةح
والبااد ما إجا اء التغياان ما الا ا قميعااة صااوع القا ار يف اجلامعااة أال ولااو اة
بإعطاء ص ث اع واسعة للمدراء يف اةيسام والشعبح أيف التحوا ما الشخصاية
والطميعااة الة درصاااة والارناااا (نظاااام امل كلزرصاااة املطلقااة) إىل نظاااام ال م كلزرصاااةح أو
الص ث ة امليدانية املعموا ب يف اجلامعاع العاملية.
واساالوا الق اوانني الصااارمة اجلاماادة الاايت أدع باادورلا إىل إلغاااء الة ا د وإم نيات ا
وإصابة فك ه ابمجلودح إىل مهنج يامئ اج أسااس اإلبادا وال غماة يف التطاور اذايت
والثقة والص ث ة امليدانيةح م أالر ةمام املمادرة يف املوايف واةحداث.
لدف المحت
أن لدف المحات اةسااه لاو توضايح مةاالد اجلاودة ومعاارصن وأسااليب تطميق اا
وأمهية مشول ا يف مجيع مةاصل املؤسسة واجلامعة.
أمهية المحت
تأيت أمهية لره ادلراسة م ال ا احلاجة إىل اةرتقاء مبس توى اجلامعاع الع اي ة م
ال ا ظ ور مظال الضعف يف مس توى اخل جييني واليت أصمح السمة اةساس ية
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للس وواع السابقةح وأنع س ج مس توى الا ااف ابلش اداع املمووحة يف
اجلامعاع العامليةح رصضاف إلي مشلكة القبوا يف ادلراساع العليا يف اجلامعاع
ال صيوة .واحلاجة املاسة دلراسة معارصن اجلودة وأسلوا تطميق ا واملعوياع اليت
تواهج اح مع اةالر بوظ الاعتمار التخلص م اآلفاع واةم ا والعاداع اجلامعية
القدمية واملمتكنة يف الوسط اجلامعي.
مشلكة المحت
أن اجلامعاع الع اي ة تعاين م مشالك كلثنة و درصدة انعكس ج املس توى العلمي
للطلمة رصُضاف إلي نوعية اةساترة وأساليب التدررصبح اةم اذيف جعل ا تغادر امل اتب
املتقدمة يف الحئة تصويةاع اجلامعاع العاملية.
لي سوف نع بعل املعوياع اليت تقف أمام تطور اجلامعاع م ال ا اختاذ
تطميقاع اجلودة الشامةل يف حتسني اجلودة.
أن نظام ( )TQMاعترب م أفضل اةساليب اإلداررصة احلدرصثة اليت توقل املؤسسة م
م احل معدنية إىل م احل معقدمةح إال أن رصتطلب إرادة وعزمية م صانع الق ارح
وأمواا منة م أجل حتسني اةداء ابلط رصقة الصحيحة والعلمية .أما اإلش لية
اةساس ية يه( :مايه الط رصقة اةفضل لتجاوة املعوياع أمام تطميق نظام اجلودة
الشامةل يف اجلامعاع الع اي ة ؟).

احملور اةوا :اجلودة و يهتا ابلتعلد اجلامعي
تسعى ادلوا الطموحة وال اغمة إىل حتسني اةلداف التمنورصة وةرا ة اةسا احلدرصثةح
نت جة التقدم الرسرصع ج مس توى العامل .ولرا اةم ال رصأيت إال ع ق رصق اجل ود
احلثيثة لتحق ق ألداف ا .وم اجلدي ابذ أن تؤديف اجلامعاع ادلور اةكلرب يف حت رصك
مشاررصع التمنية وتوق ة معارصن التحدرصتح ةهنا أرفع املؤسساع وأكلرثلا تأثناً ودية يف
توفن ما حيتاج اجملمتع والتمنية م معخصصني يف خمتلف اجملاالع .يف اللغة الع بية أن
اجلودة م اجلرر (جود) أو (جاد) ولو أصل رصدا ج كلرثة العطاء واجلواد لو
السخي وليا الك مي ةن اةوا رصعطي ب مسأةل م السائل لتجويب ذاع السؤاا أما
الك مي ف عطي السائلح وي ل أن اش تقاياع اجلود لو اجليد ولو ضد ال دئ وجاد
الشئ جيود جودةح مبعىن أجاده وصار ج داً وأثس أداءهح وي ل إن أجاد مبعىن أىت
ابجليد م القوا والةعل(.)1
أما املوظمة ادلولية للمواصةاع الق اس ية فقد ع ف اجلودة ابهنا ((مجمل ممزياع مادة ما
حتدد القدرة ج تلمية احلاجاع))(.)2
ويف اإلقار اجلامعي فأن اجلودة ملؤسسة تعلميية لو احتاد اجل ود وانضواء الطاياع
اخملتلةة ل جاا اإلدارة والعاملنيح ش ٍ جامعي لتحسني املوتج(.)3
ث ت ي ى بعل الماثثني إىل أن اجلودة الشامةل يف التعلد تعين ()Efficiency
والةعالية ()4()Effectivenessح فالكةاءة يه ((القدرة ج الق ام ابلعمل املطلوا
بأيل اإلم نياع))ح ولواك م رصعد جول الكةاءة يمتثل بتعظد الوتاجئح وتدين
الت ليفح أيف اثعواء أحد اةق اف ج بلوغ أيىص انجت بت ليف حمدودة ومعيوةح
بيامن الط ف اآلخ حيتويف ج احلد املق ر م الواجت بأيل تلكةة(.)4
ولوا رصُمك القوا ابةبعاد التع رصة ة للجودة يف جماا التعلد مصطلحاع شامةل وهممةح
ولك ا تؤديف إىل معىن واحد ((لو اةس تخدام اةمثل لإلم نياع والقدراع املتوف ة
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بط و جاع واحضة ودي قة م أجل الوصوا إىل أفضل الوتاجئ بأيل الت ليف)).
السؤاا امل م اذيف رصُط ح :ما الةائدة م تطميق نظام اجلودة يف التعلد اجلامعي دلى
الةئاع اخملتلةة (اجملمتعح ادلوةلح الط ا) ؟
وتكون اإلجابة م ال ا مع فة اةلداف اةساس ية ل فئة م تكل الةئاع
وقموهحا والتخطيط للمس تقبلح فأن لرا الوظام رصعين ابدلرجة اةساس يدرة املؤسسة
اجلامعية ج تقدمي منتج ايل املس توى الايل م اةخطاءح والعمل ج إرضاء الزابئ
والوفاء ابثعياجاهتم.
وةن اجلامعة م كلز لمي فأهنا نمع أم ي لامنيح لام:
 -1التعلد العايل.
 -2المحت العلمي.
وأن بدون التعلد ت ُصمح اجلامعة مؤسسة حبت لمي ال غنح وتةقد إحدى أ
الوظائف اخلاصة هباح م ال ا توفن القوى الب رصة والعامةل ج تطوي ه والهنو
ب ح أما إذا ختل ع المحت العلميح تتحوا اجلامعة إىل مع د خت جي امل وينيح ث ت
البد م امجلع بني التعلد والمحت العلمي .ث ت أن مس توى ادلراساع والمحوث
رصتحدد بأعضاء ليئة التدريا واإلدارةح الط اح املزيانيةح املواجه ادلراس ية .واذيف مت
ذ ه ملا هل م دور مؤث يف مسنة اجلامعة(.)5
فإذا يفن تطميق نظام ( )TQMيف املؤسسة التعلميية رصتطلب مجمو ة م املعارصن:
 -1اينا املؤسسة اجلامعية أن اجلودة يه معيار المتزي.
 -2تقدمي أفضل ما دلهيا لزابئهنا م أجل سب ثقهتم.
 -3إدالاا السعادة يف نةوس الزابئ .
 -4اعامتد املؤسسة اجلامعية معيار اةيسام ب التةاصيل الصغنة
والكبنة.
رصعمتد نظام  TQMيف التعلد ج ث ثة عوارص أساس ية ويه:
فلسةة اةداء :حتدرصد مةالد اةداء للجودة وتعيني أمهية اةلداف الواجب تطميق اح
وحيدد لل أن الطالب اذيف رصتخ ج لو اةساس يف العملية التعلميية أم أن اكلتساب
ال ا الابية والتعلد ج صووف املعارف وامل اراع والقد اةال ي ة ؟ ث ت م
الطميعي أن يكون العمل ج تمنية القدراع وامل اراع اذاتية دلى الطالب(.)6
ألداف املؤسسة التعلميية :لو حتدرصد اةلداف يف المدارصة م ال ا خطط حمددةح
وابلتوافق مع املوتجاع املمزية للمصانع واملسالك وفق نظام اآليزوح واملوتج يف املؤسسة
التعلميية لو الطالب .فأن أداء الطالب املتخ ج يف سو العمل جيب أن يكون بأ ج
مس توى.
العملياع والتق د والتقومي :أيف يه قميعة اإلج اءاع السائ ة وفق معارصن حمددةح مث
امل اجعة واس تقباا امل ثظاع وال أيف م جانب الةئاع اخملتلةة اليت سامه يف
العملية الابورصة والتعلميية م أولياء أمور الطلمة وأف اد اجملمتع وأحصاا رؤوس اةموااح
وبعدلا إج اء معلية تق د ج يففة امل ثظاعح حتدرصد جودة اخلدماع اليت ت ُقَدَ مح
واس تخدام املوظةني لتطوي لره املوتجاع وتصحيح يففة املساراع اليت حدث فهيا
اللل أو احن اف(.)7
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احملور الثاين :ية ة جناح نظام اجلودة يف التعلد العايل
البد يف المدارصة م توفن اةرضية املواس مة واملواخ امل مئ يف اجلامعاع ولرا اةم ال
رصمت إال ع ق رصق مجمو ة م املتطلماع اةساس ية:
الق ار الس ياه:
أن نظام اجلودة الشامةل لو ي ار اسااتيجي وهل الداف قورصةل اةمدح ورصتطلب أن
تتبىن ادلوةل ممثةل بأ ج سلطة س ياس ية ج املس توى العلمي واةيفدميي والابويفح وال
ميك الوجاح يف لرا الوظام إذا يفن لواا اللل أو اخع ف بني اإلدارة التعلميية
واإلدارة الس ياس ية.
الق ادة اإلداررصة:
م الرضوريف أن رصمت اخعيار الق اداع اجلامعية وفقا ً ملعارصن الكةاءة والقدرة ج اإلجناةح
رصضاف إلي اجلوانب امل وية واةال ي ة.
التدررصب املس مت :
البد م الاس مت ار يف التدررصب العلمي للق اداع امليدانية وتزورصد ابمل اراع
واملعلوماع اليت ت ُمكهنم م تطميق لرا الهنج اإلداريف .م ال ا م اجعة دوررصة
لووعية اخللل أو الوةص يف امل اراع اليت جيب تواف لا يف القائد امليداين سواء يفن
إدار ًاي أو اس تاذاً جامعيا ً أو موظةا ً بدرجة معقدمة.
الميئة املواس مة:
عودما ن رصد تطميق نظام اجلودة الشامةل البد م وجود أرضية وبيئة مناس مة يف يطا
التعلد (احلكويم واةليل) أو اجلامعة وتة اهتاح م ال ا اللقاءاع ادلوررصة واإل نح
فالق ار ال وتيين ال جيديف نةعاًح فإذا تودلع القنا ة والثقة بني اإلدارة والعاملنيح سوف
يس ل اس تخدام لرا الوظام.
أن المتزي والابدا وال يق يف العمل م الواث ة الووعية تتطلب يا دة مع ف ة منةح
وتشخيص جوانب القوة والضعف يف مجيع عوارص اةداء .لواك مجمو ة م الط
نس تطيع م ال ل ا أن نشخص لره اجلوانبح ويه يفآليت(:)8
الطالب:
لتعل
رصعترب الطالب لو حمور العملية ا ميية والابورصة ف و الغارصة اةساس ية لعملية التعلد
والابيةح ف جب أن يكون لواا الامتم للمهناج التعلميي ورفع كلةاءة الطالبح فأن
املهنج احلدرصت رصقوم ج أساس الوةيس اذيف ي اعي م ال هل احلاجاع واخلرباع
وتعترب ذاع يمية منة ملع فة ما رصةضهل وتتناسب مع اثعياجات واس تعدادات والامامات .
أن التحديف اةكلرب أمام إدارة اجلامعة لو تكوي خشصية الطالب وأسلوا تةكنه
واكلتساا املعلومة.
ث ت البد أن يكون الاكلزي ج خشصية الطالب م ال ا تعزيز لره الشخصية
يفلق اءة والاس مت ار يف سب املع فة و دم التويف عهنا حبجة اإلنهتاء م الس وة
ادلراس يةح وكلرا أرصضا ً م و احلوار اذيف رصعزة ثقافة احلوار و ُيكسب الطالب الثقة
ابلوةا وأن يكون دلرص القدرة ج التحليل والاس تنعاج.
وم أجل اس تةادة الطالب م ادلراسة اجلامعيةح ف بد م :
 -1تويخ العداةل واملوضوعية يف لك ما خيص الط ا.
 -2الالامتم املزتارصد بآلياع يبوا الطلمة يف اجلامعاع وادلية يف نوعية
الطلمة وأن ال يكون العامل املاديف لو املعيار اة .
 -3وجود خطة أو دراسة يف اخعيار الطلمة املمتزيي م أجل التحا
الطلمة ابجلامعة.
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 -4الالامتم ابلنشاقاع اليوم ة والاس موعية واإلرشاد الط يب
والتدررصب الصيةي.
 -5اخلدماع الط بية (الاف الط يب وفق معارصن حمددة والوي
املواسب).
 -6م اجعة وتق د نظام التحصيل ادلراه للط ا.
عضو ليئة التدريا (الاس تاذ اجلامعي):
أن الاس تاذ اجلامعي لو العصب اةساه يف التعلد اجلامعي واذيف رصؤديف دوراً همامً
وفعا ًال يف العملية التعلمييةح والبد م ا داده ش ٍ ج د ليت مئ مع يدرات وهمارات
العلميةح وأن مس توى الوعي واإلدراك املع يف دلى اةس تاذ واملسؤولية امللقاة ج
اتق واةمانة تعد م أ الصةاع اليت جيب أن رصتحج هبا اةس تاذ اجلامعي.
لواا بعل املعارصن امل مة اليت تنسجم مع لره امل مة الكبنة ويه:
 -1معابعة أوضا اةساترة و دم إلامهلم.
مل
 -2وجود نظام ج د ومعطور الخعيار اةس تاذ ا متزي دون ال جو إىل
احملسوبية والع ياع.
 -3التشجيع م ال ا املشاركلة يف املؤمت اع والودواع وادلوراع
املتخصصة.
 -4برا هجود منة يف التدريا والالامتم ابلط ا والكشف ع
الكةاءة وختصيص جوائز للطالب واةس تاذ م ال ا املسابقاع
واملؤمت اع الط بية.
 -5التشجيع ج المحت العلمي اجلاد وال صني م ال ا وضع
م فئاع مادرصة.
 -6توفن املس تلزماع الرضوررصة يف رفد اةس تاذ واإلداريف والطالب
ب الوسائل التعلميية.
 -7إن يمية اجلامعة يه م يمية اساترهتا وذا م الرضوريف إعطاء
اةس تاذ يفمل الاحاام والتقدي اذيف يس تحق داالل اجلامعة
والارهجا وتقليل املعوياع أمام م نة اةس تاذ اجلامعي.
 -8م اجعة اةنظمة والقوانني والتعلاميع ابلتنس يق مع وةارة التعلد
العايل والمحت العلمي م ال ا تشخيص اخللل و دم السامح
خب ي ا والتدال ع اخلارج ة ملصاحل ف درصة وفئورصة.
املكعمة:
 -1أن تكون املكعمة مةعوحة للط ا يف مجيع اةوياع الس امي يف
املساء وتوفن مجيع املس تلزماع.
 -2تطوي اآللياع اإللكاونية يف مجع املعلوماع وتقدمي ا إىل الط ا.
 -3توفن أحدث الكعب وامل اجع وادلورايع واجمل ع يف املكعمةح ويف
مجيع اللغاع.
 -4اس تخدام أحدث الكعب وامل اجع وادلورايع واجمل ع.
اخلدماع املساندة:
 -1توفن اخملترباع الرضوررصة ةيسام اللكية العلمية واإلنسانية.
 -2توفن الورش املتخصصة ابلصيانة.
 -3توفن ون زي اخملترباع والقا اع ابةهجزة واملعداع والوسائل
التعلميية.
 -4حتسني أجواء اللكية م حدائق وةلور ويففااي وم تب اس تنساخ
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وم تب اناني .
 -5إحلا العاملني واإلداررصني والةنيني يف اجلامعة بدوراع تدررصب ة.
 -6تطميق املعيار املقبوا إلنتاج ة الطالب ولو أن يكون ل أس تاذ
مخسة وع ي قالما ً يف القا ة.
 -7وجود وحدة التدررصب والتطوي يف اجلامعة لتكون مسؤوةل ع
التدررصب وتطوي يدراع القوى اإلداررصة.
ال يئة اإلداررصة:
 -1أن تتوف القنا ة ال اخسة دلى اإلدارة العليا يف اجلامعة بإحداث
التغناع ال ةمة.
 -2وضوح ال ؤرصة وامل ام مجليع ال يئة اإلداررصة.
 -3امل اجعة املس مت ة للقوانني واةنظمة واللواحئ مع اجل اع املعوية.
 -4تقومي ال ي اإلداريف إلدارة التعلد.
 -5م اجعة اإلج اءاع والقوا د وأساليب العمل ادلااللية يف اجلامعة.
 -6وجود الحئة امل ام واملسؤولياع املطلوبة م املوظف اإلداريف.
 -7الالامتم ابلتخصص الوظيةي يف وضع املوظف املواسب يف امل ن
املواسب.
 -8إعطاء املوظف الاي ة الوظية ة اليت يس تحق ا بوا ًء ج متزيه يف
العمل.
 -9حتدرصد الوي املواسب ل هممة م امل ام اليت يلكف هبا املوظف.

احملور الثالت :معوياع تطميق نظام اجلودة يف اجلامعاع الع اي ة
رصعترب التعلد أحد اةريفن اةساس ية م أجل المنو والتطور وأحد احلاجاع اةساس ية
ل فة اجملمتعاع اإلنسانية.
وليا م املس تغ ا أن تأالر اجلامعاع الع اي ة و ج رأس ا وةارة التعلد العايل
والمحت العلمي موا مة التطور العلمي والعاملي يف جماا التعلد وحتسني مس توى
التصويف اجلامعيح وتطوي املؤسساع التعلميية مبا رصت مئ مع معطلماع العض.
أن اجلامعاع واملؤسساع التعلميية تقدم اخلدماعح فعج لرا اةساس جند أن القطا
اخلا أالر دوره ابملشاركلة يف التعلد وتقدمي اخلدماع التعلميية إىل املس تة دي الس امي
بعد ام  .2003أن لره املتغناع تة ج الق اداع الس ياس ية م انث ة فلسةة
ادلوةلح واإلدارة اجلامعية م انث ة حتسني اةداء واختاذ أمناط جدرصدة يف أساليمالتةكن
واةساليب اإلداررصة.
إن أ املشالك اليت ت ُعاين مهنا اجلامعاع الع اي ة رصُمك إدراهجا مبا رصأيت:
 -1التدالل ادلامئ يف س ياسة إدارة اجلامعة م يبل احلكومة أو وةارة
التعلد العايل والمحت العلمي ابإلضافة إىل ماا اجلامعة م ث ت
اجلامعاع اةللية.
 -2دم ينا ة بعل املدراء واإلداررصني ابلتدررصب والتغين والتطوي .
 -3مجود القوانني واةنظمة و دم امل ونة وتغليب ال وتني.
 -4ضعف اإلم انع املالية اخملصصة م يبل احلكومة والاعامتد ج
س ياسة اةم الوايع والتوة ر ثسب املتوف .
 -5ضعف املدال ع م وةارة الابية ويةل امل اراع اةساس ية
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للطالب.
 -6اةع اف اجلامعية اخلاقئة مبعىن نوعية الطالبح فاجلامعة يه اليت
حتدد مسار التعلد ولألسف وجود مجمو ة م اةع اف اخلاقئة
ت خس يف سلوياع قلمة اجلامعة وتوارهثا م يبل الطلمة.
 -7دم الاعامتد ج الكةاءاع والتخصصاع ادلي قة.
 -8ف اا س ياسة احلوافز أو ضعة ا مقارن ًة ابلقطا اخلا .
 -9ضعف الانامتء إىل املؤسسةح ولعدة أس ماا مهنا:
وهنا يطا ام .ا -غياا احلوافز وال يابة ادلي قة .جا -س ياسة بعل املسؤولني
بتق رصب اةشخا اةيل كلةاءة خلدماع خشصية ج ثساا الكةاءاع ذاع
املس توى العايل اذي رصعملون ةجل املؤسسة .إن أ املشالك واملعوياع اليت رصواهج ا
نظام اجلودة الشامةل:
 -1يةل املؤرصدي واملتة مني :أن لواك الكثن م الق اداع اجلامعية
تكون معارضة للتغين وغن مؤرصدةح وإذا صدر الق ار ابلتطميق
س تكون لواا معارضة واحضة م أجل اإلرصقا ب ح مما رصتطلب
اةم التخطيط واملهناج الواحض هل.
 -2رضورة توفن املتطلماع اةساس ية :إن ي ام جامعة ما بتطميق لرا
الوظام ف بد م توفن الاثعياجاع واملتطلماع.
 -3دم اس تنساخ التجارا :إن ي ام مؤسسة بتقليد واس تنساخ الامنذج
املطمقة يف مؤسسة أخ ى دون أيف تعدرصل ودون م ا اةح س يتسبب
ابلةشل واإلرابك.
 -4الاكلزي ج اجلانب التقين ج ثساا العوض الب يف :إن العوض
الب يف لو اذيف س يطمق املهنج اإلداريف اجلدرصدح ف بد م
الالامتم ب ور ارصت .
 -5دم حتدرصد احلاجاع حتدرصداً ج داً :إن رضا العميل أو الزبون لو
ال دف اةساه لوظام اجلودة الشامةل .فإذا مل حتدد حاجاع
العم ء ورغماهتم وتويعاهتم فإن اخلدمة املقدمة هلم ل تةي ابلغ .

احملور ال ابع :نظام اجلودة وتطميق الوايعي (جامعة جهيان-اربيل)
 -1تق د جودة مق اس رؤرصة و رساةل و ألداف جامعة جهيان – أربيل
بإس تخدام أداة تشخيص اإلحن اف
1.3 -2مق اس رؤرصة و رساةل و ألداف املؤسسة التعلميية و خطط ا:
 -3رصعترب لرا املق اس م أوا مقارصيا دليل معارصن ضامن اجلودة
واإلعامتد للجامعاع الع بية الصادر ع إحتاد اجلامعاع الع بية – و
اذيف تعترب جامعة جهيان /أربيل عضواً ف – ث ت جاء إ داد لرا
ادلليل مث ة جل ود مكثةة لوخمة م اخلرباء واملتخصصني يف جماا
اجلودة ج املس توايع احمللية والع بية وادلولية ح ونت جة دراسة
مس تة ضة للصيغ املعموا هبا ج خمتلف الصعد ح وبعد التأكلد م
املطابقة ش م ال مةل للمقارصيا الووعية والمكية املطمقة ع بيا ً و امليا ً
ث ت رصتناوا لرا ادلليل ابلتةصيل املقارصيا الووعية والمكية للعوارص
اةساس ية اليت تكون مبجموع ا التقومي الهنايئ جلودة املؤسسة
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التعلميية.
ث ت رصضم لرا املق اس دداً م املؤرشاع اليت تعلق ب ؤرصة و
رساةل و ألداف املؤسسة التعلميية و خطط ا و املطلوا م أعضاء
ف رصق التقومي الق ام ب أثواء حفص املؤسسة ح ث ت جيب ج ف رصق
اجلودة أن رصقوم جبمع الادةل واملعلوماع والمياانع اليت تتعلق ب ؤرصة
ورساةل والداف املؤسسة وخطط ا يبل الاجابة ج عماراع
املق اس ح مث تمادا الاراء واملوايشاع بني اعضاء الة رصق وم مث
الوصوا اىل الاث م والتقدي اع و بعد ذا البد م إرفا اةدةل
و الامنذج املطلوبة م يانون املؤسسة و أنظمهتا و تعلميهتا ابإلضافة
اىل خطة املؤسسة امل حلية و املس تقبلية
لتعل
مؤرشاع مق اس رؤرصة و رساةل و ألداف املؤسسة ا ميية و
خطط ا:
رصمت تصويف لره املؤرشاع اىل صوةني :
لتعل
مؤرشاع جودة رؤرصة ورساةل والداف املؤسسة ا ميية :
لل تتوف يف املؤسسة رساةل واحضة وحمددة تعرب ع رؤيهتا
والداف ا الابورصة العامة واخلاصة ؟
لل مت ت مجة رساةل املؤسسة اىل الداف حمددة ؟
لل شار لك الاق اف املعوية داالل املؤسسة والارهجا يف
صياغة رؤرصة املؤسسة ورسالهتا والداف ا ؟
لل مت توضيح مضمون ال ؤرصة وال ساةل مع الاق اف اخملتلةة داالل
والارج املؤسسة ؟
لل الداف املؤسسة شامةل ومع مةل مع الغ اذيف انشأع
املؤسسة ؟
لل الداف املؤسسة يابةل للق اس ؟
لل مت املصادية ج رساةل املؤسسة والداف ا م يبل جملا
املؤسسة الا ج ؟
لل مت الا ن ون رساةل املؤسسة و الداف ا للمجمتع ح واعضاء
ليئة التدريا ح و الاداررصني ح والطلمة ؟
لل ت اجع املؤسسة رسالهتا والداف ا وتوقح ا بصورة منتظمة م
اجل التحسني والتطوي ؟
لل تتسم الداف املؤسسة ابلوايعية والطموح معا ً ؟
لل تتضم الداف املؤسسة الوتاجئ املتويعة م اخل جيني ؟
لل توحض رساةل املؤسسة اش ا الع ية بيهنا واملؤسساع املامثةل
احمللية والعاملية ؟
لل رصمت الاعامتد ج اراء اخلرباء والاستشاررصني يف اختاذ الق اراع
؟
لل تعمل املؤسسة ج ت تيب الاولوايع يف ضوء املتطلماع
التوافس ية ؟
لل ت كلز الداف املؤسسة ج ااتحة ف ادلراسة والتخصص
والتعمق يف م دان املع فة ؟
لل ت كلز الداف املؤسسة ج تشجيع المحت العلمي والاس تق ا
الةك يف وتمنية روح العمل امجلاعي ؟
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لل تتضم الداف املؤسسة العوارصة ابحلضارة الع بية والاس م ة
ون ت اهثا والالامتم ابلقد ادلرصن ة وتعزيز الانامتء الوقين ؟
لل تتضم الداف املؤسسة التع ف ج التكنولوج ا املتقدمة
وتمنية القدرا ع الست عاهبا وتصويع ا حمليا ً ؟
لل تعىن الداف املؤسسة يف ال بط بني التعلد الايفدميي ويطا اع
الانتاج اخملتلةة ؟
لل ت كلز الداف املؤسسة ج ادالاا ق حدرصثة يف نظام التعمل
اليت تزرصد م يدرة الطالب ج الابدا والابت ر؟
لل تتضم رساةل املؤسسة والداف ا الدمة اجملمتع ؟
لل حتقق رساةل املؤسسة الداف ا وتليب قموحاهتا ؟
مق اس جودة التخطيط يف املؤسسة
لل للمؤسسة اسااتيجية الاصة هبا ؟
لل للمؤسسة خطط معل توة ررصة لتطميق اسااتيجيهتا ؟
لل مت اعامتد الاسااتيجية اخلاصة ابملؤسسة م يبل جملس ا ؟
لل تغطي اخلطط التوة ررصة الداف اسااتيجية املؤسسة؟.
لل تستند املؤسسة اىل رسالهتا والداف ا يف معلية التخطيط واختاذ
الق ار ؟
لل تتصف خطط املؤسسة ابمل ونة الست عاا املس تجداع ؟
لل تتضم اخلطط التوة ررصة للمؤسسة نظام الاولوايع ل نشطة
وامل ام املطلوا توة رلا ؟
لل ت اجع املؤسسة خطط معل ا وتعدل ا وحتس هنا بصورة دوررصة ؟
لل لواك حتدرصد دي ق ملسؤولياع توة ر الانشطة وامل ام اليت
تتضمهنا اخلطط التوة ررصة ؟
لل تتضم اخلطط التوة ررصة جداوا ةمنية للتوة ر ؟
لل رصاوجد يف الاخطط التوة ررصة مؤرشاع للتقومي ؟
لل مت ت مجة اخلطط التوة ررصة اىل مواةنة مالية تقدي رصة ؟
لل مت اعامتد اخلطط التوة ررصة م يبل جملا املؤسسة ؟
لل تسا خطط املؤسسة يف حتسني الوضع التوافيس للمؤسسة ؟
لل حت املؤسسة ج ارشاك اعضاء ليئة التدريا ورؤساء
الاداراع يف ا داد اخلطط الس وورصة واختاذ الق اراع ؟
لل ن يف املؤسسة معلية ختطيط اسااتيجي شامل مجليع اللكياع
والوحداع الاداررصة ؟
لل خطط املؤسسة يابةل للتحورصل اىل مشاررصع تطميق ة ؟
لل توف املؤسسة نظاما للتدي ق ادلااليل لوتاجئ اخلطط م اجل
التحسني املس مت ؟
لل تطلب املؤسسة م لك لكية تقدمي خطة شامةل للم حةل القادمة
لل رصمت وضع خطط مةصةل للوحداع الايفدميية والاداررصة يف
املؤسسة ؟
لل خطط املؤسسة تتضم امل احل الزمنية للتوة ر ؟
إس تخدام أداة تشخيص اإلحن اف يف تق د جودة مق اس رؤرصة و
رساةل و ألداف جامعة جهيان – أربيل:
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 -54يام الماثثون يف لرا المحت بتطميق أداة تشخيص اإلحن اف
لتق د مق اس رؤرصة و رساةل و ألداف املؤسساع التعلميية إلحتاد
اجلامعاع الع بية املطمقة يف جامعة جهيان  /أربيل ح م ال ا
حتليل إجاابع إستباانع مت توةرصع ا ج  50أيفدميي و قالب و
موظف يف جامعة جهيان  /أربيل ح وكلرا م ال ا حتليل
املعلوماع اليت مت احلصوا لهيا م يسم ضامن اجلودة يف اجلامعة ح
تتكون اإلستبانة م  8أجزاء حيتويف لك جزء ج  7أس ئةل رصمت
تق مي ا م ابدلرجاع ( )5-1وكلام موحض يف اجلدوا (.)1
اجلدوا ( )1تق اميع اةس ئةل
التةاصيل
النس مة املئورصة
ادلرجة
ضعيف جدا
%0
1
ضعيف
%25
2
معوسط
%50
3
جد
%75
4
ج د جدا
%100
5
إن اإلستبانة مقسمة اىل  8أجزاء يه :
ً
 .1الق ادة  :تعترب الق ادة م اةمور امل مة سواءا ابلنس مة دلورة ث اة املوظمة
أو لعملياع أو خم جاع املوظمة وذا يفن م الرضوريف ي اس مقدار
اإلحن اف يف ي ادة املوظمة لتصمح الق ادة فا ةل ش أكلرب يف املس تقبل.
 .2الاكلزي ج الزابئ  :رصنبغي أن يكون الاكلزي ج الزابئ م ادلوافع
اةساس ية ةعاما أيف منظمة ح وذا فإن ي اس اإلحن اف خيلق يمية
إجيابية يف نظ الزبون ش ام و رئييس ح ورصوحض مدى إلامتم املوظمة
مبخ جاهتا ةجل إرضاء الزبون.
 .3المتكني  :إن ي اس اإلحن اف يف متكني املوظةني س يعكا ش إجيايب
اةلياع اليت تس تخدهما املوظمة للتعامل مع املوظةني و ية ة اةالر بأراهئم
و اإلس تةادة م م ثظاهتم يف حتسني سن العملية داالل املوظمة.
 .4اإلتصاالع  :تعترب اإلتصاالع و الس ياساع املابطة هبا م اللمواع
اةساس ية لتمادا مع فة وظية ة ف ّعاةل بني مس توايع اإلدارة اخملتلةة و
ابلتايل التحق ق اةمثل ملتطلماع الزبون.
 .5العملياع اةساس ية  :إن العملياع اةساس ية يه أ ما جيب ي اس
إحن اف ةهنا تؤث و ش مبارش يف املوتج و جودت .
 .6اآلالع و املعداع  :ةجل حتق ق املزية التوافس ية و احلصوا ج رضا
الزبون البد م ي اس إحن اف املعداع و اةالع و التحقق م سبب
اإلحن اف مما س يؤديف اىل تقليل التلف يف اخمل جاع و ابلتايل التحس
امللحوظ يف املوتج.
 .7العملياع ادلامعة  :تؤث العملياع ادلامعة ج رضا الزبون ش من و
ذا البد م ي اس إحن افاهتا لغ تقومي ا و احلد مهنا يف املس تقبل ح
ث ت ميك إعتمار التسورصق و املميعاع و الدماع ما بعد الميع و أعاما
الصيانة م العملياع ادلامعة.
 .8المن ة التحتية  :تعترب المين ة التحتية م أ املتطلماع الواجب توف لا يف
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املوظمة الواحجة ةهنا جح الاساس ةيف منظمة ح ولغ الق ام بأعاما
صيان ج دة و انجعة للمن ة التحتية يفن البد م ي اس اإلحن اف و
تشخيص .
ً
أظ ع نتاحئ حتليل اإلستباانع بإس تخدام أداة حتليل اإلحن اف تةاوات يف جودة تطميق
مق اس رؤرصة و رساةل و ألداف جامعة جهيان  /أربيل وذا سبب الميئة اإلجامتعية
و الس ياس ية اةنية ح والش ( )1رصوحض حتليل الوتاجئ .

الش ( )2نتاجئ حتليل تشخيص اإلحن اف بإس تخدام التخطيط النس يجي
ث ت أن :
 : %20 - %0نس مة منخةضة جداً ح وتعترب مصدراً للقلق و ذا جيب ت كلزي
اإللامتم لهيا .
 : %40 - %20نس مة منخةضة ح حتتاج اىل اإللامتم م ال ا ف م اإلثعياجاع و
تلمية املتطلماع.
 : %60 - %40منوذج ة و لك جيب تطوي بعل اةلياع لتحق ق جودة أف
 : %80 - %60ج دة جداً ح ولكهنا ليس مثالية .
 : %100 - %80مثالية ح ولك ال بد م اإلس مت ار ابلتحسني املس مت .
اخلامتة والتوصياع
ش ام فإن :
إن تطميق معارصن ضامن اجلودة يف القطا التعلميي رصعترب م المدهيياع يف ادلوا اليت
متتكل بن ة حتية و أيفدميية ج دة كلام لو احلاا يف املؤسساع التعلميية يف الع ا مما
رصؤديف اىل توثيق الع ية مابني خم جاع املؤسساع التعلميية و معطلماع السو الع يب
متتكل املؤسساع التعلميية القدرة ال ائدة يف إرفاد سو العمل مبخ جاع ذاع جودة
الية و لك املؤسساع التعلميية الع اي ة و الع بية م ع بأوياع عصيمة جعل ا غن
يادرة ج تلمية معطلماع و إجعياجاع السو ح ولكهنا إس تطاع إجعياة تكل
الظ وف وإن يفن حلد اةن يف حاةل م التطور الرسرصع و املتواةيف مع التطور
املؤسسايت لسو العمل الع يب
و ش الا للجانب العميل فأن :
إن معوسط تشخيص اإلحن اف لتق د معارصن ضامن اجلودة لو مض الوطا المنوذيج ح
ولك جيب تطوي بعل أليات لتحق ق جودة أفضل .
إن حموريف الق ادة و اإلتصاالع م أكلرث احملاور جودة ح ث ت أهنام رصقعان يف الوطا
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اجليد جداً ح مما رصؤكلد م ن الق ادة يف تطوي تطميق املؤرشاع ح و كلرا دور
اإلتصاالع يف اإل ن التقين ثوا املؤرشاع ح ج ال مغ م أهنام حيتاجان اىل تطوي
بعل اآللياع وذا للوصوا اىل مثالية التطميق .
حيتاج حمور اآلالع و املعداع اىل إلامتم أكلرب م يبل اإلدارة ث ت رصعترب احللقة
الضعيةة يف عوامل تطميق مؤرشاع رؤرصة و رساةل و ألداف املؤسسة التعلميية مض
اجلودة وحيتاج اىل الاكلزي ج ف م اإلثعياجاع و تلمية املتطلماع ح ورصعزى ذا اىل ال وامش
الظ وف الس ياس ية و اإليعصادرصة اليت م ّ هبا الع ا يف العقد املايض .
اتج الع وسح اجملدل 4ح .404-303
تقع بق ة احملاور مض الوطا المنوذيج ح ولكهنا حتتاج اىل املزرصد م املتابعة و التطوي تع رصف اآليزو ( )ISOويه املوظمة العاملية للتق يا International
ةجل الوصوا اىل مصاف ادلوا املتقدمة م انث ة تطميق معارصن ضامن اجلودة و
 Organization for Standardizationويه احتاد املي مق ه يف جنيف
اإلعامتد الايفدميي ش ام و مؤرشاع رؤرصة و رساةل وألداف املؤسساع التعلميي
ورصضم يف عضورصت أكلرث م  90ليئة.
اسامعيل محمود ذاياح م و خطة مقاحة لتطميق نظام اجلودة يف اجملاا التعلمييح
التوصياع :
حبت منشور مقدم إىل مؤمت إدارة اجلودةح لكية التجارة يف جامعة الزياةرصقح
مج وررصة مض الع بيةح .1997/5/12-11
 .1إ داد يفدر معخصص يف دراسة مدى كلةاءة معارصن ضامن اجلودة و
تشخيص اإلحن افاع احلاصةل يف تطميق ا و أس ماا تكل اإلحن اف و عمد املليك مزلودةح اةداء بني الكةاءة والةعاليةح جمةل العلوم اإلنسانيةح العدد اةواح
اجلزائ ح 2001ح .8
حماوةل وضع حلوا جرررصة ل ا
لتعل
 .2رضورة معابعة المن ة التحتية إل داد معارصن ضامن اجلودة يف القطا ا ميي سامل محمد الميايت وثس واء انرص اب الدح أث العوامل الايعصادرصة
والعمل ج ةايدة كلةاءت ش أكلرب م ذيف يبل ومدى تلمية تكل
Egbert, D.W., A macro-Analysis of Qualit Assessment
in Higher Education, Vol.19, No. 1, 1990, P. 60.
املعارصن و املقارصيا و املؤرشاع ملتطلماع سو العمل الع يب .
 .3تعزيز دور املؤسساع التعلميية و اةيفدميية يف تبين و تطوي معارصن حملية
أو إيلميية ابإلضافة اىل حتدرصت القوانني و الق اراع احمللية يك تتناسب مع
معارصن ضامن اجلودة للقطا التعلميي العاملية .
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