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تقديــــــم
ُتعــد عمليــة نشــر وترســيخ ثقافــة التطويــر واجلــودة أحــد األعمــدة الرئيســة
الداعمــة لالســتمرار فــي تنفيــذ عمليــات التطويــر واجلــودة وقطــف ثمارهــا؛
وحتصــد املؤسســات مكتســبات عديــدة حــن يصبــح التطويــر عمليــة مســتمرة
واجلــودة نهجــ ًا ثابتــ ًا تلتــزم بــه فــي كافــة عملياتهــا ،وتســعى وكالــة اجلامعــة
للتخطيــط والتطويــر ممثلــة فــي عمــادة التطويــر واجلــودة إلــى اتخــاذ التدابيــر
التــي مــن شــأنها أن تدعــم ذلــك ،وتســتخدم الوســائل املتعــددة التــي تنشــر مــن
خاللهــا ُ
األطــر العلميــة التــي توفــر لكافــة املســتهدفني املعرفــة الالزمــة التــي
عينهــم علــى املضــي قدم ـ ًا فــي ركــب التطويــر واجلــودة ،واالســتفادة مــن نتائجهــا،
ُت ِ
ممــا ينعكــس إيجابـ ًا علــى حتســن بيئــة العمــل وجــودة كافــة مخرجاتــه ،ومــن هــذا
املنطلــق حرصــت عمــادة التطويــر واجلــودة علــى إصــدار سلســلة ثقافــة التطويــر
واجلــودة ،وتوظيفهــا لتحقيــق أهــداف متعــددة ،خاصــة وأن العمــادة تضطلــع بــدور
كبيــر ،حيــث تتولــى مســؤولية دعــم احلــراك التطويــري للجامعــة مــن خــال إدارتهــا
لعمليــة التطويــر واجلــودة فــي وحــدات اجلامعــة ،والتزام ـ ًا منهــا برؤيتهــا املتمثلــة
فــي قيــادة املنظومــة التعليميــة نحــو التميــز فــي األداء علــى املســتوى اإلقليمــي،
وتنفيــذ ًا لرســالتها املتمثلــة فــي تعزيــز إدارة اجلــودة والتخطيــط واملعلومــات ودعــم
إدارة األداء مــن خــال التحــول التقنــي لتحقيــق رؤيــة اجلامعــة وفــق اخلطــة
االســتراتيجية .KSU2030
وإننــي علــى ثقــة أن هــذه اجلهــود املباركــة وبرعايــة مــن معالــي مديــر اجلامعــة
األســتاذ الدكتــور بــدران بــن عبــد الرحمــن العمــر ســتدعم ســعي اجلامعــة لبلــوغ
رؤيتهــا ،ومــن ثــم تعضــد جهــود الدولــة  -وفقهــا اللــه -للمضــي بخطــوات واثقــة نحــو
تنفيــذ رؤيــة اململكــة 2030م.

أ.د .يوسف بن عبده عسريي
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
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مبـــــادئ اجلــــــودة
لـــدى روادهــــا
تقــوم اجلــودة علــى سلســلة مــن املبــادئ تختلــف مــن عالــم إلــى آخــر،
وفيمــا يأتــي عــرض لهــذه املبــادئ مــن وجهــة نظــر أصحابهــا.

مبادئ الجودة لدى ديمنج
يــرى إدواردز دمينــج أن حتســن مســتوى األداء فــي املنشــأة أو املؤسســة يرتكــز علــى أربعــة عشــر مبــدأ،
وهــذه املبــادئ أصبحــت مــن أساســيات مفهــوم اجلــودة الشــاملة ،وكثيــر منهــا يناســب املنظمــات اإلداريــة مبــا
فيهــا املنظمــات التعليميــة ،وهــي علــى النحــو التالــي [:]1
1 .1خلــق اتســاق بــن األهــداف واألغــراض والعمــل علــى التحســن املســتمر ،والتخطيــط طويــل املــدى بـ ً
ـدال
مــن ردود الفعــل القصيــرة.
2 .2تبني فلسفة جديدة للتطوير.
3 .3تطبيق فلسفة التحسني املستمر.
بناء على التكاليف فقط.
4 .4عدم اتخاذ القرارات ً
5 .5تضمني اجلودة في العمليات واخملرجات ،وعدم االعتماد على التفتيش.
6 .6االهتمام بالتدريب املستمر على رأس العمل.
7 .7تبني وتأسيس مفهوم القيادة.
8 .8التخلــص مــن اخلــوف وتوفيــر أســاليب التواصــل واالتصــال بــن العاملــن ،وتشــجيعهم علــى العمــل مــا فيــه
مصلحة املؤسســة.
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9 .9التخلــص مــن احلواجــز داخــل املؤسســة والتــي تــؤدي إلى ضعــف التعاون بــن األقســام واإلدارات ،وتشــجيع
العمــل اجلماعي.
1010منع الشعارات والنصائح.
1111احلد من األهداف الرقمية« ،أي التركيز على الكيف وليس على الكم».
1212إزالة احلواجز التي متنع املوظفني من التفاخر بإجنازاتهم ،مبا فيها تقومي األداء الدوري.
1313تأسيس برنامج للتعليم والتطوير الذاتي.
1414اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لترســيخ املبــادئ الســابقة واحلــث علــى تطبيقهــا وااللتــزام بهــا بشــكل دائــم
ومســتمر.

خطوات الجودة الشاملة لدى جوران
حدد جوزف جوران عشر خطوات لتحسني اجلودة ،يراها البعض كمبادئ للجودة ،وهي [:]2
1 .1االهتمام ببناء فرق التحسني.
2 .2حتديد أهداف التحسني في املؤسسة.
3 .3التنظيم للوصول إلى األهداف.
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4 .4تقدمي التدريب في مجال اجلودة.
5 .5تنفيذ املشاريع حلل املشكالت.
6 .6تقدمي التقارير اخلاصة بالتطورات.
 7 .7االعتراف والتقدير إلجنازات اآلخرين.
8 .8نشر النتائج بني اآلخرين.
9 .9تسجيل وتدوين األهداف والنتائج.
1010احملافظة على الزخم من خالل جعل عملية التحسني املستمر جزء ًا من عمل املنظمة.

مبادئ الجودة الشاملة لدى فيليب كروسبي
حـــــدد فيليــــب كروسـبــــي أحــد مستشــاري اجلــودة علــى املســتوى العاملــي أربعة عشـــــر معيــــار ًا إلدارة
جــودة التعليــم مت تأسيسهــــــا وفقـــــ ـ ًا ملـــــــبادئ اجلــــــودة الشامـــــلة (T.Q.M) Total Quality Management
وهــي [:]3
1 .1التزام اإلدارة العليا باجلودة.
2 .2تشكيل فرق حتسني اجلودة مع ممثلني من كل قسم.
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3 .3حتديد مكمن مشاكل اجلودة احلالية واملستقبلية.
4 .4تقومي تكاليف اجلودة وشرح استخدامها كأداة إدارية.
5 .5نشر ثقافة اجلودة وإثارة اهتمام جميع العاملني بها.
6 .6القيام باإلجراءات التصحيحية حلل املشكالت والتي مت حتديدها في املراحل السابقة.
7 .7تشكيل جلنة لبرنامج املعيب الصفري.
8 .8تدريب املشرفني للقيام بدورهم في برنامج حتسني اجلودة.
9 .9رفع شعار يوم املعيب الصفري جلعل جميع العاملني يدركون أن تغيير ًا قد حدث.
1010تشجيع جميع العاملني على وضع أهداف حتسني خاصة بهم وجملموعاتهم.
1111تشــجيع جميــع العاملــن علــى إشــعار اإلدارة العليــا بالصعوبــات والتحديــات التــي تواجههــم لتحقيــق
أهدافهــم التحســينية.
1212إظهار التقدير والعرفان جلميع املشاركني.
1313تكوين مجلس للجودة للتشاور والتباحث بشكل منتظم.
1414القيام بجميع اخلطوات السابقة مرة أخرى للتأكيد على أن برنامج حتسني اجلودة ال ينتهي أبداً.
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مبادئ الجودة لدى أوسو-أسير ولونجباتم
يتكــون نظــام اجلــودة لــدى كل مــن أوسو-أســير ولوجنبــامت  Osseso-Asare & Longbttomمــن تســعة
مبــادئ أساســية ،وهــذه املبــادئ أساس ـ ًا لضمــان حتقيــق مســتوى متميــز جلــودة خدمــات مؤسســات التعليــم
العالــي ،وهــي [:]4
1 .1اســتراتيجية مؤسســة التعليــم العالــي وسياســاتها اخملتلفــة في مجــاالت تقــدمي التعليم العالــي واخلدمات
املســاندة والداعمــة والتكميلية.
2 .2إدارة املوارد البشرية في مؤسسة التعليم العالي.
3 .3الشراكات واملوارد املادية واملالية وكيفية التعاطي معها في مؤسسة التعليم العالي.
4 .4تركيز العمليات على حتقيق التحسني املستمر.
5 .5اآلثار املنعكسة على اجملتمع.
6 .6نتائج األداء.
7 .7رضا املستفيدين.
8 .8رضا العاملني باملؤسسة األكادميية.
9 .9التأكيد على ضرورة إيجاد قادة للجودة في مؤسسات التعليم العالي.
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مبادئ الجودة لدى أوليا وآسبنوول
اقتــرح كل مــن أوليــا وآســبنوول ) (Owlia& Aspinwall1996ســتة أبعــاد رئيســة جلــودة اخلدمــات
التعليميــة ،والبعــض يــرى هــذه األبعــاد مبــادئ أساســية لنظــم اجلــودة ،وهــي [:]5
1 .1اإلمكانــات املاديــة  :Tangiblesتوفــر املعــدات والتســهيالت الالزمــة بصــورة كافيــة ،املعــدات والتســهيالت
احلديثــة ،وســهولة الوصــول ،والبيئــة اجلذابــة ،واخلدمــات املســاندة.
كاف ،وتوفــر املعرفــة النظرية واملؤهــات الالزمة ،واحلداثة،
2 .2اجلــدارة  :Competenceوجــود كادر أكادميــي ٍ
واخلبــرات التعليمية ،ونظــام اتصاالت.
3 .3االجتاهــات  :Attitiudesفهــم حاجــات الطلبــة واالســتعداد ملســاعدتهم ،إمكانيــة اإلرشــاد والتوجيــه،
واالهتمــام الشــخصي بهــم ،والشــعور واإلحســاس اإليجابــي جتاههــم.
4 .4احملتــوى  :Contentعالقــة اخلطــط الدراســية بالوظائــف املســتقبلية للطــاب ،وفاعليــة احملتــوى ،وتوفيــر
املعــارف األساســية ،ومهــارات االتصــال ،واســتخدام احلاســب اآللــي ،بأســلوب الفريــق.
5 .5التقــدمي  :Deliveryالقــدرة علــى اإللقــاء الفاعــل ،والتسلســل فــي تقــدمي املعرفــة ،ووضع اجلــداول الزمنية
للنشــاطات ،واالتســاق والعدالــة فــي االمتحانــات ،واحلصــول علــى تغذيــة راجعــة مــن الطــاب ،إضافــة إلــى
تشــجيعهم وحتفيزهــم علــى بــذل اجلهد.
6 .6االعتماديــة  :Reliabilityزرع الثقــة لــدى الطــاب ،واتبــاع أســلوب املكافــأة ،االلتــزام بتحقيــق األهــداف
وعلــى رأســها التميــز واجلــودة ،والتعامــل اإليجابــي مــع الشــكاوى ومعاجلــة املشــكالت.
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