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مقدمة الكتاب
بسم هللا الرحمن الرحيم
ال شك بأن جميع االعمال واملهام التي يقوم بها البشر في حياتهم الخاصة والعامة تعد
صحيحة مالم يكن هناك قواعد وأنظمة متفق عليها من الجميع  -وهذا مايجب أن يكون-
وذلك ليتم الرجوع الى هذه القواعد واألنظمة ملعرفة مدى صحة املهام املنفذة  ،ومنا هنا
ظهرت التشريعات واألنظمة واللوائح لتوضح للناس واجباتهم وحقوقهم  ،وعالم االعمال
يندرج ضمن هذه القاعدة مع أهمية جودة األداء للوصول الى النجاح وال يمكن ان يكون
ذلك اال بإدارة ناجحة وال يمكن ان تكون اإلدارة ناجحة اال بنظام ّ
فعال  ،وتختلف أنظمة
ووسائل وأدوات املنشآت في ذلك فمنها ما هو موثق ومكتوب ومنها غير مكتوب ويعتمد على
ما يملكه االفراد من معرفة ومنها ماهو مشترك بين هذا وذاك حتى عام 1987م عندما
بدأت املنظمة الدولية للتقييس ايزو بنشر مجموعة من املواصفات واالرشادات التي تهتم
بإدارة الجودة بهدف إرشاد وتوجيه املنظمات في جميع أنحاء العالم وتحسين أدوارها
وتمكينها من العمل وفق معايير قابلة للقياس تؤثر بشكل كامل على أداء املنظمة وليس
جزء منها  ،وتقديم الدعم الالزم إلنشاء نظم إدارة الجودة الخاصة بهم من خالل املواصفة
الدولية  ، ISO 9001وقد تم تطوير وتحسين هذه املعايير عدة مرات  ،وعندما تبين
للمنظمة الدولية للمعايير )(ISOإقبال أعداد كبيرة من املؤسسات التعليمية على تطبيق
مواصفات أيزو الدولية خاصة املواصفة الدولية  ،ISO 9001رأت أن تقوم بإصدار
ً
مواصفة دولية تكون أكثر تخصصا في مجال التعليم وتساعد املؤسسات التعليمية
ً
تحديدا بمختلف أنواعها  ،لتكون هذه املواصفة بمثابة أداة إدارية متكاملة لتلك
املؤسسات ،فكانت النتيجة في مايو  2018باإلعالن عن صدور املواصفة الدولية ISO
21001الخاصة بنظم إدارة املؤسسات التعليمية.
منذ عام 1987م وحتى اآلن هناك من يشكك في قدرة هذه املواصفات على رفع كفاءة
العمل ومدى الفائدة من تطبيقها وخصوصا في عاملنا العربي رغم ان عدد املؤسسات التي
تعمل وفق هذه املواصفات وتم تسجيل حصولها على الشهادة بلغ اكثر من 2.000.000
مليونا مؤسسة بمختلف انحاء العالم  ،واعتقد ان هذا الرقم الكبير جدا ال يدل على ان
جميع املؤسسات على خطأ بقدر ما هو قصور في تطبيق املواصفة حيث أنه من خالل
7
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عملنا االستشاري في تنفيذ هذه املواصفات ونشرها وجدنا ان هناك تصور خاطئ لدى كثير
من أصحاب القرار عن هذه املواصفات والذي أدى بدوره الى تأخر هذا التفاعل ويعود هذا
التصور الى ان كثير من املدراء لم يقرأ او يطلع على املواصفة وال يعلم عن محتواها  ،ومن
اطلع عليها لم يفهمها بشكل جيد وبنى تصوره على ما سمعه او اجتهد به  ،وهذا السبب
الرئيس إلصدار هذا الكتاب  ،ومن األسباب األخرى املهمة هو االنطباع الخاطئ عن هذه
املواصفات وربطها بأنه نظام وثائق  ،وهذا ال يعكس الواقع وانما هو نظام توثيق  ،ومن
املؤسف ان كثيرا من الشركات االستشارية واملانحة أصلت هذا االنطباع ملنحها الشهادات
بمبالغ مالية وبدون التأكد من تطبيق جميع بنود املواصفة لدى املؤسسة  ،وهذا االمر
يحدث غالبا عند اصدار أي شهادات للمواصفات او حتى الدرجات العلمية كشهادة
الدكتوراه واملاجستير عندما تصدر من جامعات غير معتمدة  ،ويتضح من ذلك ان هذا
التصور واالنطباع السائد كان على األدوات والطرق التي تم من خاللها منح الشهادات وال
عالقة له بمحتوى وكفاءة املواصفة نفسها .
اخي القارئ الكريم  ..ان استقطاع جزء من وقتك بقراءة هذا الكتاب سيعطيك مساحة
كافية للتصور الحقيقي عن املواصفات بشكل عام وعن هذه املواصفة بشكل خاص مما
يساعدك في اتخاذ القرار املناسب تجاه تبني هذه املواصفة من عدمه  ،وانا على ثقة ان
التقيد بتنفيذ هذه املواصفة والعمل وفق بنودها سيؤدي الى تغيير كامل في املؤسسة
التعليمية التي تنتسب اليها.
أرجو هللا تعالى ان تكون رحلتك في قراءة هذا الكتاب ممتعة وشيقة  ،وان نكون قد وفقنا
في تفسير وشرح املواصفة  ،وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آهله وصحبة
أجمعين.

محسن بن نايف
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قبل أن تبدأ
عندما صدرت املواصفة لم تكن اللغة العربية ضمن اإلصدارات التي اعتمدتها
املنظمة مع األسف فقمنا بترجمتها بشكل محترف ودراسة بنودها بشكل متعمق
ورأينا ان نكتب كل بند ونقوم بتفسيره وشرحه حتى يسهل على القارئ فهمه
ً
واستيعابه  ،وكإجراء متبع قمنا بمراسلة املنظمة لالستئذان وأخذ املوافقة حفظا
للحقوق اال ان الرد كان غير متوقع برفض ادراج بنود املواصفة كنص كامل وال
يسمح لنا اال بنسبة (  ) % 10فقط من جميع عناصر املواصفة وبناء عليه اضطررت
الى إعادة تنسيق الكتاب وشرح املواصفة بدون كتابة نصوص املواصفة حرفيا
التزاما بما جاء في خطابهم  ،ونظرا ألهمية االطالع على املواصفة لتكتمل الفائدة
َ
اوص ي بتحميل املواصفة بصيغة (  ) PDFمجانا باللغة العربية من موقع الكتاب
(  ) www.iso21001.infoاو من حساب الكتاب على منصة التواصل تويتر
( . ) @iso21001
تطبيق نظام إدارة املؤسسات التعليمية  ISO21001ال يتعارض مع األنظمة
والتشريعات املعمول بها بمؤسستك بل متوافق معها تماما .
من املؤكد ان هناك فئة كبيرة من منتسبي املؤسسة التي تنتمي اليها يحتاجون إلى
وقت للتأقلم وقبول التغيير ومن املمكن تأثر مستويات األداء بهذا التغيير ألنهم
يتعلمون كيفية استخدام نظم وعمليات جديدة  ،فأنصح باستخدام نموذج لوين
إلدارة التغيير (  ) Lewin's Change Management Modelوهذا النموذج يسلط
الضوء على "ملاذا" أنت بحاجة إلى قضاء ما يكفي من الوقت ليتأقلم االفراد  ،وتوفير
الكثير من التوجيه و االستشارات للمتضررين من التغيير .
تنفيذ العمل وفق املواصفة ليس باألمر الصعب ولكن يحتاج الى مشاركة جميع
ً
افراد املؤسسة معا في أداء العمل لتحقيق الهدف من تنفيذ هذه املواصفة ويتحمل
كل منهم مسئوليات ومهام معينه واضحة مع أهمية ان يسود الفريق جو من التفاهم
والتعاطف واالنتماء .
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هيكل النظام
تم بناء هيكل مواصفة إدارة املؤسسات التعليمية  ، ISO21001حسب اإلجراءات
األساسية الخاصة بـ (  ) ISO/IECامللحق (  ) Annex SLاملتبع في تطوير املعايير الدولية
الحديثة من خالل اعتماد هيكل موحد على مستوى عال من الكفاءة يتضمن نصوص
أساسية متطابقة ومصطلحات عامة وتعريفات أساسية  ،والهدف من ذلك انسجام
املواصفات ( املتطلبات ) وتعزيز توافقها مما يؤدي الى:
• التنسيق التام عند تطبيق اكثر من مواصفة في املنظمة .
• التشجيع على توحيد املعايير
• تكامل النظم اإلدارية.
• حل مشكلة التكرار املحتمل في الهيكل األساس ي للمنشآت التي ترغب في تطبيق
اكثر من مواصفة .
• توفير للوقت والجهد
يتميز تنسيق امللحق باعتماده على دائرة ديمنج الشهيرة ( ( ) PDCAخطط  ،نفذ  ،افحص
 ،حسن) مما يسهل متابعة تطبيق النظام كعمل دوري مستمر .
ومن املواصفات التي استخدمت امللحق (  ) Annex SLعلى سبيل املثال ال الحصر :

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 21001:2018

ISO/IEC 27001

يتكون تنسيق املواصفات حسب امللحق (  ) Annex SLمن (  ) 10بنود  ،تشترك جميع
املواصفات في البنود من (  1الى  ) 3والتي تختص باملواصفة نفسها  ،بينما البنود من ( 4
الى  ) 10تتكون من املتطلبات التي يجب على املنشآت االلتزام بها لتطبيق النظام حسب كل
مواصفة  ،ويمكن توضيحها بشكل مبسط بالشكل التالي :
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1

املجال

املدى الذي يشمل متطلبات املواصفة املراد تنفيذها

2

املراجع املعيارية

املستندات األخرى التي يجب الرجوع اليها الستخدام املواصفة

3

املصطلحات والتعريفات

كلمة أو تعبير له معنى محدد للمصطلحات املستخدمة في املواصفة

4

سياق املؤسسة

القضايا واملتطلبات واألولويات و القواعد والسياسات والعمليات التي
ستساهم في إنشاء وصيانة وتحسين النظام

5

القيادة

وضع السياسة العامة للنظام بما يضمن توافقه مع األهداف
والعمليات االستراتيجية للمنشأة  ،و توفير املوارد الالزمة مع تفويض
املسؤوليات والصالحيات بما يكفل فاعلية العمل باملواصفة

6

التخطيط

تحديد األهداف والسياسات واإلجراءات الخاصة باملنشأة بما يتوافق
مع سياق ومتطلبات جميع األطراف ووضع استراتيجيات لتحقيق تلك
األهداف.

7

الدعم

تحديد العمليات و املوارد (األشخاص والبنية التحتية والبيئة) الالزمة
لتنفيذ وصيانة النظام  ،وانشاء املعلومات املوثقة الالزمة .

8

التشغيل

تنفيذ النظام وفقا للنطاق الذي تم تحديده في مرحلة التخطيط ،
والتأكد من توثيقه بشكل كاف مع توثيق حاالت عدم املطابقة
ومعالجتها.

9

تقييم األداء

قياس وتحليل وتقييم فعالية النظام مع اتخاذ اإلجراء التصحيحي
املناسب عند عدم االلتزام بما خطط له .

10

التحسين

تحديد فرص التحسين  ،واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لعدم
املطابقة  ،مع االحتفاظ بالوثائق لجميع أنشطة التحسين بشكل
مستمر.
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 0.1عام

توفر املواصفة القياسية  ISO 21001أداة إدارية مشتركة للمنظمات التي تقدم منتجات وخدمات تعليمية قادرة على
تلبية احتياجات ومتطلبات املتعلمين وغيرهم من العمالء .وهي عبارة عن نظام إداري مستقل يتوافق مع نظام أيزو
.9001





 0.2الصلة

تكمن أهمية هذه املواصفة في حاجة املؤسسات التعليمية لتقييم مدى تلبيتها ملتطلبات املتعلمين وغيرهم من
املستفيدين ،واألطراف املعنية ذات الصلة ،ومن أجل تحسين قدرتها على مواصلة القيام بذلك .تقدم هذه املواصفة
العاملية إرشادات حول كيفية تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة في ظل البيئة التعليمية التنافسية املعاصرة.
وتركز املواصفة أيزو  21001على نظم إدارة املؤسسات التعليمية وكذلك تأثير تلك النظم على املتعلمين وغيرهم من
األطراف املعنية ذات الصلة .وهي تحدد متطلبات نظام إدارة املنظمات التعليمية ( )EOMSعندما:
 −تحتاج تلك املؤسسات التعليمية إلى إثبات قدرتها على توفير ومشاركة وتسهيل بناء املعرفة باستمرار مع
االلتزام باملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول بها
 −تهدف املؤسسات التعليمية إلى تعزيز رضا املتعلمين وغيرهم من العمالء واملوظفين من خالل التطبيق الفعال
لنظام إدارة املؤسسات التعليمية ( ، )EOMSبما في ذلك عمليات تحسين النظام.
من المستفيد ؟

على الرغم من أن املؤسسات التعليمية واملتعلمين في جميع أنحاء العالم هم املستفيدون الرئيسيون من هذه املواصفة
الدولية ،إال أن جميع األطراف املعنية سوف تستفيد عند تطبيق نظم إدارة موحدة في املؤسسات التعليمية  ،ألن جميع
متطلبات هذه املواصفة عامة وقابلة للتطبيق على أي مؤسسة تستخدم منهج دراس ي لدعم تنمية الكفاءة من خالل
التدريس أو التعلم أو البحث بغض النظر عن نوع هذا املنهج الدراس ي أو حجمه أو طريقة تقديمه.
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ومن بين املؤسسات التعليمية التي ستستفيد من تلك املواصفة على سبيل املثال :
الحضانات ورياض األطفال

مؤسسات التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي

املعاهد والكليات والجامعات

مؤسسات تعليم الكبار

مدارس تحفيظ القرآن الكريم .

مدارس التعليم األهلي الخاص

مؤسسات التدريب املنهي

مراكز التعليم والتدريب

االستشاريون ومقدمي الخدمات التعليمية غير
الرسميين ،سواء كانت تلك املؤسسات حكومية أو
خاصة ،ربحية أو غير ربحية.

كافة األطراف املعنية من هذه املواصفة سواء كانوا
مدرسين ،أو أولياء أمور ،أو حكومة ،أو منظمات
غير حكومية ،أو غير هم.

في الفقرة األخيرة من البند  0.2ذكرت املواصفة الفوائد املحتمل تحقيقها للمؤسسة عند تطبيقها نظام إدارة املؤسسات
التعليمية والنتائج املمكن الحصول عليها واالثار املتوقعة لهذا التطبيق وشملت  10فوائد نعرضها حسب ما ورد في
املواصفة :

 فوائد تطبيق املواصفة ISO21001
أ

تحسين مواءمة األهداف واألنشطة مع سياسة املؤسسة (بما في ذلك الرسالة والرؤية)

ب تعزيز املسؤولية االجتماعية عن طريق توفير تعليم جيد شامل ومنصف للجميع
ج

املزيد من التعلم الفردي واالستجابة الفعالة لجميع املتعلمين وخاصة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة،
واملتعلمين عن بعد  ،ومزيد من فرص التعلم مدى الحياة

د

اتساق العمليات وأدوات التقييم لتحقيق وزيادة الفعالية والكفاءة

ه

زيادة مصداقية املؤسسة

و

وسيلة تمكن املؤسسات التعليمية من إظهار التزامها بممارسات اإلدارة التعليمية الفعالة

ز

ثقافة التحسين التنظيمي

ح

مواءمة املعايير اإلقليمية والوطنية والعامة والخاصة وغيرها من املعايير ضمن اإلطار الدولي

ط توسيع مشاركة األطراف املهتمة
ي

التحفيز على التميز واالبتكار.
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0.3

العالقة بين هذه المواصفة وغيرها من المواصفات الدولية األخرى



ُ َ
ُ
تط ِبق هذه املواصفة القياسية الدولية اإلطار املطور من قبل املنظمة الدولية للتقييس  ، ISOبهدف تحسين املواءمة
مع املواصفات القياسية الدولية الخاصة بنظم اإلدارة .
وتتيح هذه املواصفة القياسية الدولية للمؤسسة استخدام نهج العملية ُ ،مقترنا بدورة  ، PDCAوالتفكير املستند على
املخاطر ،وذلك بهدف مواءمة أو دمج نظام ادارة إدارة املؤسسات التعليمية .مع متطلبات املواصفات القياسية األخرى
املتعلقة بنظام اإلدارة.
يصف هذا العنصر العالقة بين املواصفة  21001وتوافقها التام مع أيزو  ، 9001ويتضح ان هذه املواصفة مرنة ويمكن
تنفيذها بموازاة أي معايير أخرى مثال ( اإلط ــار املرجع ــي األوروبي لضم ــان الج ــودة ف ــي التعلي ــم والتدريـ ــب املهن ــي ) و (
نموذج التميز األوروبي ( ) )EFQMو جوائز التميز التي تقيمها وزارات التعليم  ،وأي جائزة أخرى  ،وتجد مثال توضيحي
لـ ( اإلط ــار املرجع ــي األوروبي لضم ــان الج ــودة ف ــي التعلي ــم والتدريـ ــب املهن ــي (  ) EQAVETفي امللحق ( و ) التابع للمواصفة
ولزيادة املعرفة حول ضمان الجودة في التعليم والتدريب املنهي (  ) EQAVETيمكن زيارة موقعهم على االنترنت
https://www.eqavet.eu/

معايير ( ) ISO

EFQM

EQAVET
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 1/4فهم المؤسسة وسياقها
 2/4فهم احتياجات وتوقعات األطراف المعنية

4

 3/4تحديد نطاق نظام إدارة المؤسسات التعليمية
 4/4نظام إدارة المؤسسات التعليمية ()EOMS

السياق





 .4.1فهم المؤسسة وسياقها

سياق املؤسسة
يقصد بـ سياق املؤسسة " ،بيئة األعمال " وهي مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية التي قد يكون لها تأثير على
جودة الخدمات التي تقدمها أو ما يتعلق بأصحاب املصلحة ،وينطبق هذا البند على جميع املؤسسات التعليمية بدون
استثناء حتى على املؤسسات غير الربحية.
وتؤكد املواصفة من خالل هذا البند أن نظام إدارة املؤسسات التعليمية ينبغي أن يكون القرار االستراتيجي للمؤسسة ،
وعليها اثبات قدرتها على استمرار توفير الخدمات التي تلبي متطلبات املتعلمين وغيرهم من املستفيدين وتعزيز رضاه .
يتعلق سياق املنشأة بكامل املعلومات واألنشطة واالحداث املحيطة بأعمالها وهو مزيج من القضايا الداخلية والخارجية
ذات العالقة باملنشأة والتي يمكن ان تؤثر على قدرة املنشأة على النمو وتحقيق النجاح على املدى الطويل ومواجهة
التحديات االستراتيجية من خالل تحديد ومعالجة القضايا السياقية ذات الصلة .
وهذا يعني أنك بحاجة إلى فهم كيف تؤثر هذه القضايا على نظام إدارة املؤسسات التعليمية  ،والثقافة  ،واألهداف
والغايات  ،وتدفق العمليات  ،واملعلومات  ،وحجم املؤسسة  ،واألسواق  ،والعمالء  ،وغيرها ،والتعرف على املخاطر
والفرص املتعلقة بها.
ويمكن من خالل الشكل التالي شكل رقم (  ) 8فحص تفاصيل ( عوامل السياق  :القضايا الخارجية والداخلية ) في
الجزء األيمن للشكل من حيث طبيعة ما يمثله ملؤسستك من  ( :مخاطر او فرص ) ومدى تأثير ذلك على املؤسسة
لعناصر ( الغرض والتوجه االستراتيجي  ،أهداف نظام إدارة املؤسسات التعليمية  ،نظام إدارة املؤسسات التعليمية
املنتجات والخدمات  ،مجال نظام إدارة املؤسسات التعليمية  ،عمليات نظام إدارة املؤسسات التعليمية  ،موارد نظام
إدارة املؤسسات التعليمية ).
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ح تشمل عدة نقاط :
 −يدعو إلى تحسين العملية وفقا للمتطلبات الواردة في البند . 10
 −عند حدوث حاالت عدم مطابقة  ،يجب اتخاذ إجراء تصحيحي لجعل عملية إدارة نظام التحكم تحت
السيطرة.
 −تذكر أن عملية اإلجراء التصحيحي ليست فقط بسبب عدم املطابقة املتعلقة باملنتج بل يجب تحسين
العمليات باستمرار من خالل وضع أهداف واقعية قابلة للقياس بصورة تدريجية.
 −يتطلب التخطيط للتحسين املستمر مراجعة بيانات العمليات واملوارد والضوابط لتحقيق التغيير املطلوب.
 الفقرة (( )1/4/4أ)و (ح):
يجب تطبيقه على جميع عمليات نظام إدارة املؤسسات التعليمية .
 .4.4.2 بالقدر الالزم ،يجب على المؤسسة:

يتطلب البند أن يكون لديك الوثائق الالزمة لضمان فعالية التخطيط والتشغيل والتحكم لعمليات نظام إدارة
املؤسسات التعليمية  ،وبناء على هذه املعلومات ،يجب عليك تحديد العمليات التي تحتاج إلى توثيق وكيفية توثيقها،
ويجب أن تتضمن املستندات وصفا للتفاعل بين عمليات نظام إدارة املؤسسات التعليمية  .ويمكن استخدام عدد من
الطرق املختلفة لتوثيق العمليات ،مثل التعليمات املكتوبة ،أو الرسوم البيانية ،أو الوسائط املرئية ،أو الوسائل
اإللكترونية ،ويمكن أن تبين املخططات االنسيابية أو املخططات الهيكلية كيف تتفاعل السياسات واألهداف والعوامل
املؤثرة واملهام الوظيفية واألنشطة واملواد واملعدات واملوارد واملعلومات واألشخاص في ترتيب منطقي.
قد تكون اإلجراءات طريقة مقبولة لتوثيق العمليات شريطة أن تصف املدخالت واملخرجات واملسؤوليات املناسبة
والضوابط واملوارد الالزمة لتلبية متطلبات العمالء .بغض النظر عما إذا قمت أو لم تقم بتوثيق جميع العمليات
الخاصة بك ،يجب تقديم دليل على التنفيذ الفعال لجميع عمليات نظام إدارة املؤسسات التعليمية .
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ومن تجربة شخصية من خالل عملي االستشاري وجدت ان عدم وضوح مهام وواجبات املوظف او حجب املعلومات
الوظيفية عنه احد األسباب الرئيسية في ضعف أدائه وعدم التزامه  ،وقد وجدت في كثيرا من املؤسسات موظف يقوم
بعمل ومهام مجموعة من املوظفين  ،وفي املقابل وجدت مجموعه من املوظفين تقوم بمهام وعمل موظف واحد.
ان عدم وضوح األدوار التنظيمية واملسؤوليات والصالحيات داخل املؤسسة يؤثر بشكل كبير جدا على ادائها وتؤسس
لبيئة عمل غير صحية تزداد فيها الصراعات الداخلية بين املوظفين وتزداد سوء عندما تفتقد اإلدارات الوسطى والعليا
هذه األدوار .
وألن تحديد وتوثيق اطار املؤسسة التنظيمي وما يرتبط به من واجبات وادوار ومسؤوليات سبب لنجاح تطبيق هذه
املواصفة  ،أرى توضيح مفهوم املصطلحات الواردة في هذا البند ألهميتها  ،وقد وردت اربع مصطلحات (  ) 3منها بشكل
ً
مباشر واملصطلح (  ) 4كان ضمنيا  ،وهي :
• ( األدوار  /املسؤوليات  /الصالحيات ) بشكل مباشر
ً
• ( املساءلة ) ضمنيا .

املقصود باألدوارالتنظيمية واملسؤوليات والصالحيات واملساءلة .
الدور  :هو السلوك املحدد أو املتوقع املرتبط بموقع أو وظيفة أو حالة معينة في املؤسسة. 1
املسؤولية  :واجب أو التزام بأداء أو إكمال مهمة بشكل مرض ي (تم تكليفه من ِقبل شخص ما  ،أو
تم إنشاؤه بواسطة وعد أو ظروف محددة ) يجب على الفرد الوفاء بها  ،والتي يترتب عليها عقوبة
نتيجة الفشل.2
الصالحيات اإلدارية  :هي الحق في صنع القرارات اإلدارية ،وهي شكل من أشكال السلطة اإلدارية
تهدف إلى توجيه اآلخرين ً
بناء على املوقع داخل املنظمة اإلدارية وليس حسب الرغبات الشخصية 3
املساءلة " :عرفها برنامج األمم املتحدة اإلنمائي على أنها "الطلب من املسئولين تقديم التوضيحات
الالزمة ألصحاب املصالح حول كيفية استخدام صالحياتهم وتعريف واجباتهم ،واألخذ باالنتقادات
التي توجه لهم ،وتلبية املتطلبات املطلوبة منهم وقبول بعض املسئولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو
عن الخداع والغش"4

1 http://www.businessdictionary.com/definition/role.html
2 http://www.businessdictionary.com/definition/responsibility.html
 3د .إبراهيم بدر شهاب الخالدي ـ معجم اإلدارة  :موسوعة إدارية شاملة ملصطلحات اإلدارة العامة وإدارة األعمال ـ ط( ،1األردن ـ ُعمان  :دار أسامة للنشر والتوزيع 2011م) ص289
 4الدكتوراحمد مصطفى صبيح  ،الرقابة املالية واإلدارية ودورها في الحد من الفساد اإلداري  ،الطبعة  ، 1مركزالدراسات العربية للنشر والتوزيع  ، 2016 ،ص 286
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امثلة على االهداف

الخدمة

الحد ن عدال الرساب  ،الحد ن عدال تسرب ال ب  ،الحد ن الس اك نير
ابرناب فيه  ..الخ.

العملية

إزال أو تق يل ال ب ين
تركز ااهدامل عما على تحسين أداء العم ي ن
واملخرج ونش ط ال حايل واالس خدام ي الص ل ماارد ).
ابد

تحسين العملية

الحد ن وقت دورة اا ء واإلهم  .و إلى لل .ويمكن أن تشمل اا أهدامل
وقت اعداد الدروس  ،و عدال االنج ز ،ووقت دورة العم ي  ،و إلى لل ) .

املستفيدين

تخ يض عدد الشك وى ،وتحسين تقييل را ابس يدين ،والخد

املوردين

العياب اب دي  ،والتس يل في الاقت املحدد ،أي ن شك وى اباردين.

املوارد

تشمل ابرافق وابعدا واايدي الع  ،ويمكن تحديد ااهدامل على أس س تاافره
وقدرته و ي نته وك ءة اباظ ين والغي ب و عدال اإلن ج  ،الك ءة ،الس ابهني

نظام اإلدارة

را ابس يدين  ،ال غذي الراجع  ،ن ئج ال دقيق الدا لي ،فرص ال حسين  ..إلخ.
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 .7.3التوعية

يصف البند  : 3/7التوعية بإشارة واضحة الى أهمية هذا البند ألن كل خطط املؤسسة التعليمية وآلية تنفيذها لن
تكون مجدية اذا لم يكن االفراد على علم بمسؤولياتهم الفردية بما يتعلق بالنظام  ،وهذا العلم والتوعية يعزز الكفاءة
داخل املؤسسة  ،وال تقتصر التوعية على االفراد بل يجب أن تكون اإلدارة العليا مثاال يحتذى به في تنفيذ نظام إدارة
املؤسسة التعليمية والعمل به .
 يستخدم البند عبارة " األشخاص املعنيون الذين يعملون تحت إشرافها " وهذا يعني أن متطلبات هذا البند يجب
أن تنطبق أيضا على العمال املؤقتين واملوظفين العاملين لدى جهات خارجية ولهم تأثير على النظام  ،بصرف النظر
عن العالقة التعاقدية  ،سواء تم تنفيذ هذا العمل في املوقع أو خارج املوقع.
ً
 يصف البند ايضا أهمية توفر ونشر املعلومات من خالل النقاط التالية :
 oيجب ان تكون سياسة املؤسسة التعليمية واضحة وسهلة الفهم والنشر ويجب اتاحتها لجميع االفراد ليس
لقراءتها فقط ولكن يجب ان تفهم رسالتها ومكوناتها الرئيسية .
 oيجب أن يكون االفراد على دراية وبينة بأهداف املؤسسة التعليمية حتى يتسنى لهم الفهم الواضح لدورهم في
تحقيق األهداف املحددة.
 oيجب ان يدرك االفراد كيف تتناسب وتتوافق أعمالهم ومساهماتهم مع الخطة العامة للمؤسسة التعليمية ،
وكيف يمكن لجهودهم الفردية ان تساعد في تحقيق نتائج إيجابية على مستوى املؤسسة  ،ومن خالل هذا
االدراك والفهم يتم تعزيز وتحسين األداء .
 oمن املهم أيضا أن يفهم كل فرد اآلثار املترتبة على عدم املطابقة مع متطلبات نظام إدارة املؤسسة التعليمية
من خالل تعزيز التوعية بأسباب بناء العمليات واإلجراءات وملاذا تكون بهذه الطريقة واملخاطر التي قد تحدث
عند عدم االمتثال لألعمال املطلوب تحقيقها .
 يمكن أن تشمل وسائل التوعية  :االجتماعات الفردية  ،واالجتماعات مع فرق العمل  ،الرسائل  ،والفيديو ووسائل
اإلعالم اإللكترونية والتدريب.
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 .7.5معلومات موثقة

 .7.5.1 عام

يفسر هذا البند الفقرة (  / 4.4.2أ  ،ب ) الوارد بها بشكل عام وجوب اصدار الوثائق الالزمة لضمان فعالية التخطيط
والتش ــغيل والتحكم لعمليات نظام إدارة املؤس ـس ــات التعليمية  ،حيث يوض ــح هذا البند بالتفص ــيل الوثائق التي يجب
ان يتضمنها النظام:
أ

املعلومات املوثقة التي تتطلبها هذه املواص ف ف ف فففة  :يجب على املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة االحتفاظ بالوثائق اإللزامية التي تتطلبها
املواصفة بغرض تقديم دليل على التزام املؤسسة وتنفيذها الفعال لهذه املتطلبات .

ب املعلومات املوثقة التي تحددها املؤس ف ففة وتعتبرها ض ــرورية إلدارة املؤسـ ـس ــة تثبت من خاللها التخطيط الفعال
والتش ـ ــغيل والس ـ ــيطرة على العمليات وتنفيذ التحس ـ ــين وأي متطلبات تنطبق على الخدمة التي توفرها ،والوس ـ ــائل
الالزمة إلدارة معارفها التنظيمية ،واملوارد املتاحة لها  ،مع املرونة في الطريقة التي يتم اختيار التوثيق بها
 oتختلف املعلومات املوثقة الخاصة باملنظمة باختالف نطاقها وحجمها  ،واملخاطر املرتبطة بها ،وتعقد
العمليات وكفاءة األشخاص العاملين بها .
 oيمكن أن تكون املعلومات املوثقة في أي شكل من أشكال الوسائط التي تناسب املؤسسة  ،سواء كانت
وثائق مطبوعة أو ملفات مخزنة إلكترونيا.
في الفصل الثاني من هذا الكتاب ( توضيح للوثائق اإللزامية واالختيارية الواردة في هذه املواصفة )
 .7.5.2 االنشاء والتحديث

تحدد هذه الفقرة املتطلبات واألنشطة التي تضمن االنشاء والتحديث الصحيح للمعلومات املوثقة .وبتطبيق هذا
املطلب ،ستكون وثائق نظام إدارة املؤسسات التعليمية تم تحديدها ووصفها بشكل جيد  ،مع أن ISO21001:2018
ال تتطلب إجراء موثق إلنشاء وتحديث املعلومات املوثقة اال ان من املمارسة السليمة للمنظمة أن تحدد قواعد تطبيق
هذا املطلب بطريقة موحدة ،أي كيفية إنشاء وثائقها وتحديثها.
يجب التأكد من وجود املمارسات التالية عند إنشاء وتحديث املعلومات املوثقة:

97



الدليل االرشادي لتطبيق نظام –  – ISO 21001محسن بن نايف

متطلبات القسم ( ) 10

تحمت أسباب عدم املياب

ةاقيا.

اتخاذ االجراء املناس

التعام املباشر مع اال عدم املياب .
مراجع شعالت ا جراءا التصحتحت .
اال تفاظ باملعموما املوث كدلت على طبتع عدم املياب
تحديد املسؤ أ عن اةاق اال عدم املياب

نتالج ا جراءا .

توقتت تنفتملها.

استخدام نتالج التحمت الت تتم كه اة لمتحس .
مراقب أ اء شعالت نظام إ ارة املؤسسا التعمتمت ا خاأ التحسلنا ش مستمر .

أدوات مساعدة

مخيط إيشت ا ا

تحمت نمط االخفاق

منهج كايز

Ishikawa diagrams

(FMEA) Analysis

Kaizen

مخيط باريتو
Pareto Chart

رة ( ) PDCA
PDCA Cycle
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خرالط التبعثى
Scatter Diagram



المعلومات الموثقة

الوثيقة:
ح ف ف ف ففا ملورد في ( ايزو  – 9000األم ف ف ف ف وامل رداى ) الوث قا ( م وملى اى م نى ووم ف ف ف ف ا او ت التي حوي ك
امل وملى )  ،كللاف ف ف ف الى  ،واملواصف ف ف ف لى ال ن ا  ،وا سراءاى  ،واملحف ف ف ففانداى ،والرمف ف ف ففوملى ،والجقلرير ،واملواصف ف ف ف لى
الق لم ا.
 −مال ا  :1قد كون وم ا او ت بلرة ن أوراق ،أو أقراص ك ب و ر مغنلطلح ا أو إلكت ون ا أو وئ ا،
أو نلى رئلح ا أو صور  ،أو مزيج منهل س

ل.

 −مال ا  :2كث ا مل يب ق ال مج و ا من الوثلئق مع ب ض ف ففهل الب و ،كلملواص ف ف لى والا ف ف الى ال م ف ف ل
املثل  ،ل ت مج و ا الوثلئق "
 −املال فا  :3هنفل مجب بفلى ج س ع أنواا الوثفلئق (كش ف ف ف ففر قفلب فا القراءة مثال) .إال أنف قفد كون هنفل
مجب بلى خلصف ف ففا بأنواا محددة من الوثلئق ،مثل شف ف ففر ( ف ف ففبس املراس ا والجنق ) بلل حف ف ففبا ل واص ف ف ف لى
ال ن ا ،وشر (امكلن ا االمت سلا) ن ل يج ق بللا الى.

السجل:
ح ف ففا ملورد في ( ايزو  – 9000األم ف ف وامل رداى ) الا ف ف ل ( وث قا وض ف ففا النجلئج اا ققا أو قدم دل ل ال مل ص
إنجلزه من أنشبا )
 −مال ا  :1من امل كن امفج دام الاف الى  ،ال مف ل املثل ،

ف لء البلبع الرمفىي ال الجاب ا ولجقديص

دل ل ال امل لدقا  ،و ال ن ذ ا سراءاى الوقلئ ا وا سراءاى الجص ح ا .
 −مال ا  :2بشكل لم  ،يجا أن ال ضع الا الى لضبس املراس ا والجنق .
يجضا من خال الج ريف الحلبق لف ( الوث قا و الا ل ) ان الوثيقة م وملى قلب ا ل جحرير تحج دم ن

ل لاشغ ل

امليمحا  ،بلن ل السجل ب لنلى ( الب لنلى حجلج الل م لو ا لج ب م وملى ) ال جغ تش الل دث في امللض ي ص
امج دامهل ثبلى للا ل  ،ت جب الا الى وثلئق  ،بلن ل الوثلئق ال ت جب س الى .
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