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فى  العربية الجودة الشاملة ونظم اإلعتماد األكاديمى فى الجامعات

  ضوء المعايير الدولية

  عماد الدين شعبان على حسن. د                              
  

  استاذ مساعد بقسم الصحة وعلوم الحركة                                                
  كلية التربية البدنية والرياضة بالرياض                                                     

  مقدمة

إن بناء المجتمع الحديث يتطلب منا اإلهتمام بالبناء المعرفي للمجتمع والـذي يعـد   

التعليم أهم ركائزه األساسية، ولذا من الضروري أن نكـرس الجهـود والطاقـات    

تصر العمل من أجل تحقيقهـا علـى   لتحقيق طفرة نوعية فى التعليم، وال يق ةالالزم

جهد المؤسسات الحكومية، بل تقوم على أسس من الالمركزية والشراكة المجتمعيـة  

الذاتية والتنوع في موارد التعليم  االمتزايدة، والتي تتيح االستفادة العظمى من إمكاناتن

ومـات  توظف تكنولوجيـا المعل لوتنمية اقتصادياته والبد أن يواكب ذلك تنمية بيئية 

لالرتقاء بالتعليم، في ظل مجتمع معرفي قادر على توظيـف العلـوم والمعـارف    

والتكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية الشاملة وقضاياها وعلى التطوير المستمر ألدوات 

  .قياس أداء الطالب وجودة أداء المنظومة التعليمية كاملة ومن خالل نظام لالعتماد

المي المعاصر على أن التعليم الجامعي سيكون ميدان يجمع التخاطب االجتماعي الع

تنافسى بين القوى العالمية، وخصوصا في عالم يزداد فيه االعتماد المتبادل والترابط 

العمليـة   هبشكل متزايد، ومع ذلك تتعرض النظم التعليمية للنقد دوما، حيث تبدو هذ

لفة، حيث يرى البعض النقدية ظاهرة يشترك فيها الخبراء من أصحاب الرؤى المخت

الهدف منه األخذ بيد التعلـيم  ، انه يجب أن يتبنى المجتمع النامي مشروع إصالحي

العالي فى الدول النامية بحيث يمكن تعديل انحرافاته وجعله يسير بخطى متوازيـة  

  .نحو التقدم العلمي للدول ذات الترتيب األول فى العالم

  هدف ورقة العمل

  :حقيق ما يليإلى ت ورقة العملهدفت 

  .تحليل مفاهيم ادارة الجودة الشاملة ونظم اإلعتماد األكاديمي -
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التعرف علـى المعوقـات العامـة لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة فـى         -

 .الجامعات

المعايير الواجب إتباعهـا لتقيـيم جـودة العمليـة التعليميـة فـي ضـوء         -

 .التجارب العالمية

املة وتطـوير األداء بكليـات   وضع تصور مقترح إلنشاء وحدة الجودة الش -

  .الجامعة فى ضوء المعايير الدولية

  ورقة العملتساؤالت 

  :تحاول ورقة العمل تحقيق أهدافها من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية
  

  ؟ادارة الجودة الشاملة ونظم اإلعتماد األكاديمي ما واقع مفهوم -

 ؟ة فى الجامعاتما المعوقات التي تعوق تطبيق إدارة الجودة الشامل -

ما المعايير الواجب إتباعها لتقيـيم جـودة العمليـة التعليميـة فـي ضـوء        -

 ؟التجارب العالمية

ما اإلجراءات التنفيذية إلنشاء وحدة الجودة الشاملة وتطوير األداء بكليات  -

 الجامعة فى ضوء المعايير الدولية؟

  
  أهمية ورقة العمل

  :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي

سيسـاهم فـي    ادارة الجودة الشاملة ونظـم اإلعتمـاد األكـاديمي    مفهوم إن معرفة .١

تحديد مدى تحقيق المؤسسـات التعليميـة بالجامعـات ألهـدافها وتحديـد جوانـب القـوة        

 .لتعزيزها، وجوانب القصور للعمل على التغلب عليها

المعوقات التي تعوق تطبيق إدارة الجـودة الشـاملة فـى الجامعـات     إن معرفة  .٢

في التشخيص العلمي لجوانب النقص فـي الجامعـات العربيـة، وبالتـالي وضـع       سيساهم

 .الحلول المناسبة الستكمال تلك الجوانب
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نشاء وحدة الجودة الشاملة بكليات الجامعة فـى ضـوء المعـايير الدوليـة     إإن  .٣

 الكليـات في الـدول العربيـة، وبالتـالي تطـوير      الجامعاتشأنه أن يساهم في تطوير من 

  . واها وإظهار مكانتها في المحافل الدوليةورفع مست

  الرؤية لمفهوم الجودة 

إن المفهوم التقليدي لجودة التعليم ارتبط بعمليات الفحص والتحليل والتركيـز فقـط   

علي االختبارات النهائية دون مراجعة القدرات والمهـارات االدراكيـة والحركيـة    

تقليدي للجودة فى التعليم الى المفهوم والمنطقية والسلوكية، لذلك تحول هذا المفهوم ال

الحديث لتوكيد جودة التعليم والذي يستند بالدرجة األولي علـى ضـرورة اختيـار    

معدالت نمطية لألداء وبناء منظومات إلدارة جودة التعليم، ومع صعوبات التطبيـق  

ظهرت أهمية بالغة لتطبيق إدارة الجودة فى التعليم والتي تحتاج مشـاركة الجميـع   

لمؤسسات التعليم وهو أسلوب تحسـين األداء بكفـاءة    ةلضمان البقاء واالستمراري

لقد فرضت علينا المتغيرات الحديثة فى العالم المتقدم ضرورة األخذ بمـنهج  . أفضل

يتجاوز حدود الواقع ويستشرف المستقبل بما يحمل فى طياته من تهديدات وفـرص  

  .لتعليمية نحو ضمان الجودة واالعتمادمتاحة، من هنا يأتى توجيه كيان المؤسسة ا

إن مفهوم الجودة وفقا لما تم االتفاق عليه فى مؤتمر اليونسكو للتعليم والذي أقيم فى 

ينص على أن الجودة فى التعليم العـالي مفهـوم متعـدد     ١٩٩٨باريس فى أكتوبر 

  -:األبعاد ينبغي ان يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل 

 .سية المناهج الدرا  -١

 .البرامج التعليمية   -٢

  .البحوث العلمية    -٣

 .الطالب   -٤

 .المباني والمرافق واألدوات  -٥

 .توفير الخدمات للمجتمع المحلى  -٦

 .التعليم الذاتي الداخلي  -٧
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 .تحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها دوليا -٨

 وتعتبر الجودة احد أهم الوسائل واألساليب لتحسـين نوعيـة التعلـيم واالرتقـاء      

بمستوى أدائه في العصر الحالي الذي يطلق عليه بعض المفكـرين بأنـه عصـر    

الجودة، فلم تعد الجودة ترفا ترنو إليه المؤسسات التعليمية او بديال تأخذ به او تتركه 

، وهـى  لحة تمليها حركة الحياة المعاصـرة األنظمة التعليمية، بل أصبح ضرورة م

  .المؤسسة التعليمية دليل على بقاء الروح وروح البقاء لدى

  مفاهيم الجودة واالعتماد
   

التعليم العالي ارتباطا وثيقـا بمبـادئ إدارة    Accreditationيرتبط فكر االعتماد 

التي تبدو متداخلة فـى مضـمونها    Quality Management Principlesالجودة 

ة معـه  كما يترابط أيضا فكر االعتماد مع مفاهيم أخرى قد تبدو متوازي. ومخرجاتها

  .Licensingكاالعتراف بالشهادات أو تراخيص مزاولة المهنة 

ولعل من المفيد تتبع منشأ الجودة كمفهوم وهى أحد الفروع الهامـة بعلـوم اإلدارة   

الحديثة ويرجع تاريخ استحداثها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانيـة حيـث طبقـت    

ة تلتها الواليات المتحدة فـى  اليابان أسس الجودة على الصناعة فأحدثت طفرة هائل

الخمسينيات من القرن الماضى ثم دخلت أسس الجودة الى كل األنشطة والمهن فـى  

جميع أنحاء العالم ومنها التعليم وتعددت وتداخلت مفاهيمها مما يحدونا إلى محاولـة  

  :تحديد تعريفاتها المتفق عليها

  

  Qualityالجودة 

، أو تلـك  )المستفيد من الخدمـة ( وقعها العميل هي درجة استيفاء المتطلبات التي يت

  . المتفق عليها معه

  Quality Assurance الجودة الشاملة

سـتخدام كافـة   بإمجموعة المبادئ والسياسات والهياكل التنظيميـة المتميـزة   هي 

الموارد المادية والبشرية المتاحـة بغـرض تحسـين األداء والخـدمات المقدمـة      
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ء والتحقـق مـن مـدى تطـابق األداء والخـدمات      وتحقيق أعلى معيـار لـألدا  

  .المقدمة مع المعايير المستهدفة

  الحاجة إلى ضمان الجودة

نظراً لتعاظم أهمية ضمان الجودة في عالم اليوم فقد بـذلت جهـود كثيـرة فـي     

هذه الصدد علـى المسـتويين الـدولي واإلقليمـي، فعلـى المسـتوى الـدولي        

دة للتربيـة والعلـوم والثقافـة مـؤتمراً     نظمت اليونسكــو منظمة األمم المتح

، ١٩٩٨عالمياً حول التعليم العالي عقد في باريس يـوم التاسـع مـن أكتـوبر     

وتم فيه التركيز على ضمان الجودة ولقد أكـدت المـادة الحاديـة عشـر مـن      

اإلعالن الصادر عن هذا المؤتمر على أهميـة التقيـيم النـوعي الـذي يتنـأول      

ليم العالي، واعتبرت المـادة المشـار إليهـا الدراسـة     كافة وظائف وأنشطة التع

الذاتية والتقييم الخارجي في مجال التعليم العـالي فـي العـالم علـى تأسـيس      

هيئات وطنية مستقلة، ووضع معـايير ومسـتويات دوليـة لضـمان الجـودة،      

كما أكد اإلعالن على أهمية مراعاة السـياق المؤسسـي والـوطني واإلقليمـي     

 National Quality Assurance(لمعـايير والمسـتويات   عند وضع تلـك ا 

and Accreditation, ٢٠٠٤(.  

أما على المستوى اإلقليمي، فقد أشـار المـؤتمر العـالمي إلـى عـدة أنشـطة       

نظمـت اليونسـكو المـؤتمر     –علـى سـبيل المثـال   –إقليمية، ففي بيـروت  

اإلقليمي العربي حول التعليم العالي، وهذا بـدوره أكـد علـى أهميـة الجـودة      

ليـة  في التعليم العالي، ولقد حث هذا المؤتمر الـدول العربيـة علـى إنشـاء آ    

التنظيميـة والمؤسسـية   : لتقييم نوعية التعليم العـالي علـى كافـة المسـتويات    

م  ٢٠٠٣والبرامج والعاملون والمخرجات وفـي الشـهر األخيـر مـن العـام      

أشرفت اليونسكو بالتعاون مع اتحـاد الجامعـات العربيـة علـى مـؤتمر فـي       

دمشق وقد أكد ضمن توصياته على ضـرورة إنشـاء آليـات ضـبط الجـودة      
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 National Quality(نشر ثقافة التقويم واالعتماد فـي الجامعـات العربيـة    و

Assurance and Accreditation, ٢٠٠٤(.  

ولقد أصبح ضمان الجودة من الهموم العامة في منطقتنـا هـذه، ويرجـع ذلـك     

لعدة عوامل منها اتساع نطاق العولمة، وتعاظم إعـداد الطلبـة المسـجلين فـي     

التعليم العـالي، ومحدوديـة التمويـل، وانتشـار مؤسسـات التعلـيم العـالي        

ــي، واله  ــي والمهن ــزام األدب ــي، وااللت ــيم االلكترون ــوم الخاصــة، والتعل م

المرتبطة بنوعية وجودة التعلـيم، ومـع ذلـك فـإن لضـمان الجـودة طـابع        

مختلف عما هو سائد في الدول المتقدمة، فهناك بعـض العوامـل التـي تجعـل     

منه عملية فريدة في هذا الجزء من العالم ومن بـين هـذه العوامـل محدوديـة     

وحقيقـة  التنافس الجتذاب الطلبة وقلة عدد الجامعات بشـكل يضـر بالتنـافس    

أن بعض البرامج ال تطرح إال في مؤسسـة واحـدة وارتفـاع تكلفـة اسـتقدام      

خبراء أجانب، ومدى توفر الخبراء وقـت إجـراء عمليـة التقيـيم، والظهـور      

  . المفاجىء والكبير لمؤسسات التعليم العالي الخاصة

  ضمان الجودة من منظور الجامعات العربية

منظـور الجامعـات العربيـة     يمكن تحديد الغرض من ضمان الجـودة مـن  

  :فيما يلي

  . ضمان الوضوح والشفافية للبرامج األكاديمية •

واضـحة   أهـداف  تحديـد توفير معلومـات واضـحة ودقيقـة للطلبـة، و     •

تـوفر الشـروط   التحقـق مـن   برامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، وودقيقة لل

ظـة علـى   الالزمة لتحقيق هذه األهداف بفاعلية وأنهـا ستسـتمر فـي المحاف   

  . هذا المستوى

ضمان أن األنشطة التربوية للبرامج المعتمـدة تلبـي متطلبـات االعتمـاد      •

األكاديمي وتتفق مع المعايير العالمية في التعلـيم العـالي ومتطلبـات المهـن     

  . وكذلك حاجات الجامعة، والطلبة، والدولة، والمجتمع
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ـ       • ذي يثـق  تعزيز سمعة البـرامج المقيمـة والمعتمـدة لـدى المجتمـع ال

 .بعمليتي التقويم الخارجي واالعتماد األكاديمي

توفير آلية بمساءلة جميع المعنيين باإلعـداد والتنفيـذ واإلشـراف علـى       •

  . البرامج األكاديمية

 . تعزيز ودعم ثقة الدولة والمجتمع بالبرامج التي تقدمها الجامعة •

تمـع، حيـث   االرتقاء بنوعية الخدمات المهنية التي تقـدمها الجامعـة للمج   •

أن التقويم الخارجي واالعتماد يتطلبان تعـديل فـي الممارسـات بمـا يلبـي      

  .حاجة ومتطلبات التخصصات والمهن

  ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي 

نشاط ضمان الجودة فـي قطـاع التعلـيم العـالي يـتم مـن خـالل التقـويم         

جملـة  واالعتماد في مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي العـالم وذلـك لرصـد        

المفاهيم واإلجراءات المتبعة في مؤسسـات التعلـيم العـالي علـى المسـتوى      

وفي الـدول العربيـة فـي الوقـت     . )٢٠٠٦ ,Davis & Ringsted(العالمي 

الذي تحرص فيه كل الحرص على هويتهـا الثقافيـة ومراعـاة خصوصـياتها     

الحضارية ال نهـدر أي فرصـة تتـيح لنـا االسـتفادة مـن تجـارب الغيـر         

خصوصاً تلك التي ثبت نجاحها وريادتها فنأخذ منهـا مـا يتناسـق مـع قيمنـا      

عـل إيجـابي لمـا أبـداه     وثوابتنا فلقد ظهرت حركة ضـمان الجـودة كـرد ف   

األكاديميون والمسئولون والمجتمع مـن قلـق حـول جـودة التعلـيم العـالي،       

وهو الذي نجم عـن عوامـل كثيـرة منهـا التنـافس الـدولي، واالحتياجـات        

فالمجتمعـات والحكومـات أيضـاً يهتمـان بجـودة      . والتمويل المتغيرة للسوق

ـ    ؤوليات تحديـداً واضـحاً،   التعليم العالي، ويسعيان إليجاد أنظمـة تحـدد المس

ومن هنا يمكن القول بأن ضمان الجـودة أمـر ضـروري لتلبيـة االحتياجـات      

  .  المرتبطة بالجودة وتحديد المسؤولية في التعليم العالي
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لية فـي  اكان مفهوم ضمان الجودة الشاملة قد نشأ وتطـور فـي أمريكـا الشـم    

ديمي، وبـدأ كنشـاط   شكل االعتمـاد األكـا   اًمن القرن العشرين آخذ وقت مبكر

اختياري غير حكومي يهدف إلـى االرتقـاء بنوعيـة التعلـيم فـي المـدارس       

والكليات والجامعات، وعلى الرغم مـن أن االعتمـاد علـى هـذا النحـو يـتم       

على أيدي منظمات غير حكوميـة ومسـتقلة، فإنـه يتعـين أن تعتـرف وزارة      

ـ     ي تمـنح االعتمـاد   التربية في الواليات المتحـدة األمريكيـة بالمنظمـات الت

ويالحظ في هذا الصـدد أن وزارة التربيـة فـي الواليـات المتحـدة ال تمـنح       

االعتماد لمؤسسات التعليم العالي أو البـرامج األكاديميـة وإن كانـت تصـرح     

ـــال   ــن خـ ــاطها م ــة نش ــاد بممارس ــات االعتم ـــة لمنظم ل اللجنــ

والتـدقيق  ة الخاصة بضمان نزاهـة عمليـات المراجعـة    االستشارية الوطنيـ

وعلى أساس ما تقرره هذه اللجنة يقرر وزير التربيـة مـا إذا كانـت المنظمـة     

التي تمنح االعتماد سلطة يعتد بهـا فيمـا يتعلـق بنوعيـة وجـودة التعلـيم أو       

الفئـة  : وتصنف منظمات االعتماد في الواليات المتحـدة إلـى فئتـين   . التدريب

ميـة موزعـة علـى أسـاس     وهناك سـت هيئـات إقلي  . العامة، والفئة الخاصة

جغرافي تمنح االعتماد العام أو المؤسسي وفيه يـتم اعتمـاد المؤسسـة ككـل،     

أما هيئات االعتماد التخصصي فهي على المسـتوى القـومي وتتخصـص فـي     

ويمتـد نشـاط   . الطب، الهندسة، والتربيـة، وإدارة األعمـال  : مهن معينة مثل

وإن كـان بعضـها يقصـر    بعض منظمات االعتماد خارج الواليات المتحـدة،  

أنشطته الدولية على المعادلة، وليس االعتماد مثـل مجلـس االعتمـاد للهندسـة     

والتقنيـة وتقوم منظمة االعتماد بتشكيل لجـان وفـرق زائـرة مـن أعضـاء      

من مختلف الجامعات بالواليات، وتقوم كـل لجنـة بتطبيـق معـايير التقـويم      

 National(لجــودة واالعتمــاد، وهــي معــايير معروفــة وتركــز علــى ا

Quality Assurance and Accreditation, ٢٠٠٤( .  

ة االعتماد من المؤسسة التـي تتقـدم للحصـول علـى االعتمـاد      وتطلب منظم

القيام بدراسة ذاتية قبل قـدوم فريـق المقيمـين، ولـدى غالبيـة المؤسسـات       
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وهـذه تقـوم   " مكتـب التقيـيم  "األكاديمية األمريكية مكاتـب يطلقـون عليهـا    

بتنسيق جهود االعتماد في المؤسسة، ويتمحـور عمـل جهـات االعتمـاد مـن      

ن الجامعة أو الكلية التـي تطلـب االعتمـاد قـادرة علـى تحقيـق       التأكد من أ

   -:الشروط العامة التالية

توافر رسالة مؤسسة يليق بمسـتواها كمؤسسـة تعلـيم عـالي، وأن تكـون       .١

  . لديها أهداف تعليمية تتفق مع رسالتها

  . امتالك المصادر والموارد المناسبة لتحقيق الرسالة واألهداف التعليمية .٢

م توثيق أعمال الطلبة المتصلة باألهـداف التعليميـة بمـا يبـين أن     توافر نظا .٣

  . المؤسسة تحقق أهدافها

بيــان مقــدرتها علــى أنهــا ستســتمر فــي تحقيــق رســالتها وأهــدافها   .٤

)National Quality Assurance and Accreditation, 

٢٠٠٤(. 

أما في المملكة المتحدة فإن حركـة االعتمـاد أحـدث كثيـراً، حيـث أسـندت        

م، إلـى مجـالس تمويـل التعلـيم العـالي فـي       ١٩٩٢هذه المسؤولية في عـام  

ــز  ـــرا وويل  Funding Councils For England and Walesانجلت

Higher Education  وتقــوم هــذه المجــالس بتقيــيم نوعيــة التعلــيم فــي

، أعيـد النظـر فـي    ١٩٩٥لعالي التـي تمولهـا وفـي عـام     مؤسسات التعليم ا

األول تشـجيع  : الطريقة المتبعة فـي التقيـيم بحيـث تحقـق ثالثـة أغـراض      

التحسين والتطوير، والثاني توفير معلومـات فاعلـة للجمهـور حـول نوعيـة      

التعليم العالي بناء على األهـداف واألغـراض كمـا تحـددها كـل مؤسسـة،       

على مردود ذي قيمة للمـال العـام الـذي يسـتثمر      والثالث هو ضمان الحصول

انتقلت هذه المسـؤولية إلـى وكالـة ضـمان      ١٩٩٧في التعليم العالي، وفي عام 

وهـي هيئـة تهـدف     Quality Assurance Agencyالجودة التعليم العـالي  

إلى غرس وتعزيز ثقة الجمهور في جـودة مؤسسـات للتعلـيم العـالي، وتبـدأ      
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ؤسسة حيث تقوم بعمل تقييم ذاتـي يتبعـه عمليـة تقيـيم     العملية من داخل كل م

أولى للتقييم الذاتي، ثم زيارة ميدانيـة للمؤسسـة ثـم إعـداد التقريـر النهـائي       

ولدى كل مؤسسة مكتب يسمـى مكتب ضـمان الجـودة وهـذا يقـوم بتنسـيق      

  .)٢٠٠٤ ,UK National Accreditation(جهود التقييم بها 

ولقد انتشر مفهوم ضمان الجـودة فـي الـدول الناميـة مـؤخراً، وإن كـان       

تطبيقه فيها يتأثر بمـا سـاد مـن اتجاهـات فـي الدولـة المتقدمـة إال أن        

االعتماد يواجه صعوبات كثيرة فـي الـدول الناميـة فقـد أشـار سـيزاس       

)Cizas, إلى بعضها على النحو التالي )١٩٩٧:  

    . تطرح بعض البرامج بواسطة مؤسسة واحدة فحسب :أوالً

     .قد ال يتوفر خبراء أجانب وقت إجراء عملية التقييم :ثانياً

    . قد تتوفر الموارد المآلية الالزمة لدعوة خبراء أجانب :ثالثاً

     .ييمقد تشكل اللغة الوطنية صعوبة بالنسبة لعملية التق :رابعاً

     .ال توفر الدراسات الذاتية قدراً كافياً من المعلومات :خامساً

     .قد ال يتوفر مقيمون خارجيون محايدون :سادساً

  .المشاكل الخاصة بالطبيعة الدعائية للتقارير وهشاشتها :سابعاً

  Benchmarking المرجعية  العالمات

يـة اسـتناداً إلـى منظومـة مـن      هي وسيلة نظامية لقياس ومقارنـة أداء أى مؤسسـة تعليم  

المعايير القياسية المعتمدة أو المتفق عليهـا، وذلـك بهـدف تحديـد مـدى جـودة المؤسسـة        

ــدافها     ــق أه ــة لتحقي ــوير الالزم ــط التط ــا وخط  National Quality(ومخرجاته

Assurance and Accreditation, ٢٠٠٤(.  

  Accreditationِاالعتماد 

هو نشاط مؤسسي علمـي موجـه نحـو النهـوض واالرتقـاء بمسـتوى مؤسسـات التعلـيم          

والبرامج الدراسية وهو أداة فعالة ومـؤثرة لضـمان جـودة العمليـة التعليميـة ومخرجاتهـا       

ــا   ــتمرارية تطويره  ,National Quality Assurance and Accreditation(واس

٢٠٠٤(.  
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  Accreditation Standardالمعيار في االعتماد 

هو بيان بالمستوى المتوقع الذي وضعته هيئـة مسـئولة أو معتـرف بهـا بشـأن درجـة أو       

أو التميـز  "  Quality" منشـود مـن الجـودة     هدف معين يراد الوصول إليه ويحقـق قـدراً  

"Excellence  ")National Quality Assurance and Accreditation, 

٢٠٠٤(.  

  

  in Education Accreditationاالعتماد في التعليم 

ــذ و رينجســتد  ــد وديفي ــد وهارول  ;٢٠٠٠ ,David & Harold(أشــار ديفي

Davis & Ringsted, في التعليم بأنهإلى االعتماد  )٢٠٠٦:  

ــين   • ــامج تعليمــي مع ــان برن ــراف ب ــة  Programهــو االعت أو مؤسســة تعليمي

Institution يصل إلى مستوى معياري محدد Certain Standard.  

 هو حافز على االرتقاء بالعملية التعليمية  •

 .المؤسسات التعليمية Rankingاالعتماد ال يهدف إلى تصنيف أو ترتيب  •

وتشـجيع المؤسسـة التعليميـة علـى اكتسـاب شخصـية وهويـة        االعتماد هو تأكيد  •

 متفقـاً  تضـمن قـدراً  " Basic Standards"مميزة بناء على منظومـة معـايير أساسـية    

 .عليه من الجودة، وليس طمسا للهوية الخاصة بها

االعتماد ال يهتم فقط بالمنتج النهائي للعملية التعليميـة ولكـن يهـتم بـنفس      •

  .مات المؤسسة التعليميةالقدر بكل جوانب ومقو

  أنواع االعتماد

وهـو الـذي يركـز علـى تقيـيم        "Institutional Accreditation: "االعتماد المؤسسي

  .األداء بالمؤسسة التعليمية بصورة شاملة

وهـو الـذي يركـز علـى االهتمـام      " "Subject Accreditation:االعتمـاد التخصصـي  

ــالبرامج األكاديميــة التخصصــية التــي تطرح ــا المؤسســة بشــكل منفــرد ب  ,Cizas(ه

١٩٩٧b(.    
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   Quality Controlمفهوم ضبط النوعية  

هي مجموعة من اإلجراءات التي تقيس مدى مطابقـة منـتج المجموعـة مـن     

وقد تؤدي عن الضـرورة إلـى تعـديل فـي عمليـات      . محددة مسبقاًالمعايير ال

 & David(اإلنتاج ليصبح المنتج أكثـر اتفاقـاً مـع المواصـفات المرسـومة      

Harold, ٢٠٠٠( .  

   Quality assuranceمفهوم ضمان النوعية 

ضمان النوعية هو عملية إيجاد آليات وإجـراءات تطبـق فـي الوقـت الصـحيح      

والمناسب للتأكد من أن النوعية المرغوبة سـتحقق بغـض النظـر عـن كيفيـة      

  . )٢٠٠٠ ,David & Harold(تحديد معايير هذه النوعية 

  المعايير الواجب إتباعها لتقييم جودة العملية التعليمية

تعمل االتجاهات الحديثة في قياس وإدارة الجـودة علـى تفـادى ضـيق النظـرة      

والعمل على قياس مخرجات التعليم الجـامعي المتمثلـة فـي تـوافر خصـائص      

اتجاهية ومعرفية ومهارية وسلوكية فـي الخـريجين فحسـب، بـل يمتـد قيـاس       

ة إلـى جـودة عناصـر تقـديم الخدمـة التعليميـة علـى مسـتوي         جودة الخدم

المؤسسات التعليمية، ولقد قامـت وزارة التعلـيم العـالي البريطانيـة فـي عـام       

بتشكيل لجنة دائمة لتقييم جـودة تلـك العناصـر علـى مسـتوى الدرجـة       ١٩٩٢

 ;٢٠٠٠ ,David & Harold(الجامعيـة األولـي فـي الجامعـات البريطانيـة      

Davis & Ringsted, م مجلـس أعلـى   ١٩٩٥، كما انشـأ فـي عـام    )٢٠٠٦

لتقييم جودة الدراسة في مرحلـة الدراسـات العليـا فـي الجامعـات األمريكيـة       

)National Quality Assurance and Accreditation, ٢٠٠٤( .

ولقد اتفقت اللجنتان علـى المعـايير الواجـب إتباعهـا لتقيـيم جـودة الخدمـة        

وجاءت هذه العناصر ومعايير تقييمهـا كمـا هـو موضـح فـي الجـدول رقـم        

)Verrall, Brukner, & Seward( )David & Harold, ٢٠٠٠; 
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Davis & Ringsted, ٢٠٠٦; National Quality Assurance 

and Accreditation, ٢٠٠٤(  

  )١(جدول رقم 

   معايير تقييم جودة الخدمة التعليمية في المؤسسة التعليمية

 نواحي الجودة العنصر
  .درجة تغطية المواضيع األساسية  - المنهج العلمي -١

  .رحلةالتناسب مع قدرة استيعاب الطالب في هذه الم -
  .االرتباط بالواقع العملي -
  .اإللمام بالمعارف األساسية -
 . إعداد الطالب لعصر العولمة من خالل تعلم لغة أجنبية -

  .درجة المستوى العلمي والموثوقية  - المرجع العلمي -٢
  .شكل وأسلوب إخراج المرجع العلمي -
  .وقت توافر المرجع العلمي -
  .سعر المرجع العلمي -
  .داد االستفادة من المرجع العلميامت -
  .أصالة المادة العلمية -
 .نوع االتجاهات التي ينميها المرجع العلمي -

  .المستوى العلمي والخلفية المعرفية - أعضاء هيئة التدريس -٣
  .إدراك احتياجات الطالب -
  .االنتظام في العملية التعليمية -
  .االلتزام بالمنهج العلمي -
  .ة الراجعةتقبل التغذي -
  .العمل على تنمية المهارات الفكرية التنافسية -
  .تنمية الحس الوطني والوازع األخالقي -
  .الهدف من أسلوب التدريس المستخدم -
  .تنمية االتجاه التحليلي -
  .تنمية النظرة المتعمقة -
  .درجة التفاعل الشخصي -
  .الوعي بدور القدرة العلمية والخلقية -
 

  .درجة الموضوعية واالتساق - قييمأسلوب الت -٤
  .درجة الموثوقية والشمول -
  .عدم التركيز على التلقين -
  .التركيز على القدرة التحليلية -
 .التركيز على التفكير اإلنتقادى  -

  .توافر المعلومات الالزمة لتشغيل وإدارة النظام - النظام اإلداري -٥
  .التوجه نحو سوق العمل -
  .لممارسة األنشطة الرياضية والفنية المناخ الجيد -
  .كفاءة وفعآلية النظام اإلداري -
 .تلقى الشكأوى والتعامل معها -

  .تناسبها مع طبيعة العملية التعليمية - التسهيالت المادية -٦
 .تنمية وإشباع الناحية الجمآلية -
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الي ومـن آراء  وانطالقاً من القائمة التي أوردها معهد إدارة الجودة الشاملة الفيدر

  العديد من الباحثين حول ماهية وعدد وترتيب هذه المتطلبات يمكن القول أن 

  

   :متطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي 

إن دعم تطبيق إدارة الجودة الشاملة يحتاج إلى دعم ومؤازرة : دعم اإلدارة العليا .١

  . من اإلدارة العليا لتحقيق األهداف المرجوة

زرع التوعية والقناعة لدى جميع العاملين فـي مؤسسـات   : مهيد قبل التطبيقالت .٢

التعليم العالي لتعزيز الثقة بإدارة الجودة الشاملة ممـا يسـهل عمليـة تطبيقهـا     

  . وااللتزام بها من قبل العاملين بمؤسسات التعليم العالي

يجعله يـتم  إن توحيد العمليات يرفع من مستوى جودة األداء و: توحيد العمليات .٣

بطريقة أسهل ويعمل على تقليل التكاليف من خالل جعل العمل يتم بأسلوب واحد 

  . مما يرفع من درجة المهارة عموماً داخل مؤسسات التعليم العالي

من خالل لجنة تنفيذ وضـبط النوعيـة وأقسـام    : شمولية واستمرارية المتابعة .٤

علومات من أجل التقيـيم لتـتم   الم مؤسسات التعليم العالي المختلفة لمتابعة وجمع

  . معالجة االنحرافات عن معايير التطوير

إشراك جميع العاملين في جميع مجاالت العمل وخاصةً : سياسة إشراك العاملين .٥

  . في اتخاذ القرارات وحل المشاكل وعمليات التحسين

تغيير اتجاهات جميع العاملين بما يتالءم مـع تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة      .٦

  . ول إلى ترابط وتكامل عال بين جميع العاملين بروح الفريقللوص

المحافظة على قضايا البيئة والمجتمـع مـن   : المسؤولية األخالقية واالجتماعية .٧

 . خالل تقديم خدمات ال تضر بالبيئة وبالصحة العامة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥

  الفوائد المرجوة من تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي 

جودة أن تتحقق في التعليم إال مـن خـالل تأسـيس المـنهج الفكـري      ال يمكن لل

السليم الذي تسير عليه هذه العمليـة التعليميـة، والتـي تضـمن إضـافة للعلـوم       

والمعارف التي يتلقاهـا الطالـب، منظومـة القـيم الخلقيـة، ونظـم العالقـات        

 اإلنسانية، ووسائل االتصال المتطورة وغيرهـا مـن الضـروريات التـي تجعـل     

من حياة الطالب في المؤسسة التعليمية متعة، فضـال عـن المـادة العلميـة التـي      

  . يتلقاها تحت مفهوم إدارة الجودة الشاملة

  . رؤية ورسالة وأهداف عامة للمؤسسة التعليمية واضحة ومحددة .١

  . رسالة وأهداف جميع الوحدات بالمؤسسة واضحة ومحددة .٢

ـ  .٣ ط سـنوية للوحـدات متـوفرة    خطة إستراتيجية للمؤسسات التعليمية وخط

  . ومبينة على أسس علمية

هيكلة واضحة ومحددة وشـاملة ومتكاملـة وعلميـة ومسـتقرة للمؤسسـة       .٤

  . التعليمية

  . وصف وظيفي لكل دائرة ولكل موظف متوفرة ومحددة .٥

معايير جودة محددة لجميـع مجـاالت العمـل فـي الجامعـات خدميـة،        .٦

  إنتاجية، أكاديمية، إدارية، مآلية 

  . ءات عملية واضحة ومحددة من أجل تحقيق معايير الجودةإجرا .٧

ــي   .٨ ــم لتطبيــق إدارة الجــودة ف ــدريب شــامل ومالئ ــة وت ــوفر نوعي ت

  . المؤسسات التعليمية

  . أدوار واضحة ومحددة في النظام اإلداري للمؤسسات التعليمية .٩

  . ارتفاع ملحوظ لدافعية وانتماء والتزام ومشاركة العاملين .١٠

ــع .١١ ــي  مســتوى أداء مرتف ــاملين ف ــين والمشــرفين والع ــع اإلداري لجمي

  . المؤسسات التعليمية
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 ١٦

توفر جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسـانية السـليمة بـين جميـع      .١٢

  . العاملين في المؤسسات التعليمية

ترابط وتكامل عال بين اإلداريين والمشـرفين والعـاملين فـي الجامعـات      .١٣

  . والعمل بروح الفريق

  . الجامعات محلياً وعالمياً احترام وتقدير .١٤

حل المشاكل متواصل ومستمر والعـاملون يمتلكـون المهـارات الالزمـة      .١٥

  . لحل المشاكل بطريقة علمية سليمة

  . رسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها العامة تتحقق بشكل جيد .١٦

  . نوعية جودة عآلية للخدمة والمنتجات بنفقات أقل .١٧

 صلاالستخدام األمثل لالتصال والتوا .١٨

 National( المعوقات العامة لتطبيق إدارة الجـودة الشـاملة فـى الجامعـات    

Quality Assurance and Accreditation, ٢٠٠٤(   

  
عدم مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة فـى المؤسسـات التعليميـة والثقافـة      .١

التنظيمية التى تتفق ومتطلبات تطبيـق مـدخل إدارة الجـودة الشـاملة وذلـك      

التحسـين  -الهياكـل والـنظم    -القيـادة (على مستوى األبعاد الثقافية التنظيمية 

  ) االبتكار -المستمر

اإلداريـة والماليـة السـائدة بالجامعـات     عدم مالئمة األوضاع األكاديمية و .٢

فلسـفة  (لمتطلبات تطبيق مدخل إدارة الجودة الشـاملة وذلـك علـى مسـتوى     

أداء أعضـاء هيئـة   ، التعليم الحالية وأهدافه وهياكل وأنماط التعلـيم الجـامعى  

ــا   ــات العلي ــةونظام الدراس ــة التعليمي ــاونيهم وأدوات العملي ــدريس ومع الت

  ). ات المادية وتمويل التعليم الجامعىوالبحث العلمى واإلمكان

  . عدم مشاركة جميع العاملين في تطبيق إدارة الجودة الشاملة .٣
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 ١٧

عدم مالئمة جودة الخدمة التعليميـة المقدمـة للطـالب ومسـتوى جـودة       .٤

بالكتـاب  (الخدمة التى تتفق مع رغبـاتهم وتوقعـاتهم وذلـك فيمـا يخـتص      

وكفـاءة وفعاليـة   ، قيـيم المتبعـة  وأداء هيئة التدريس وأسـاليب الت ، الجامعى

 ). نظام تقديم الخدمة ورعاية الطالب

عدم الربط بين الكليات بالجامعـة وقطاعـات سـوق العمـل مـن حيـث        .٥

  )مدى تطور المناهج طبقا لمتطلبات سوق العمل(

تبني طرق وأساليب إلدارة الجـودة الشـاملة ال تتوافـق مـع خصوصـية       .٦

  . المؤسسة

العـاملين أو مـن اإلدارات وخاصـة االتجاهـات     ومة التغيير سواء من امق .٧

  . عند اإلدارات الوسطي

 . توقع نتائج فورية وليست على المدى البعيد .٨

  

  بعض التجارب العالمية والعربية في مجال التقويم واالعتماد

معـاً  " الحريـة والجـودة  "إن طبيعة العصر الذي نحن فيـه تؤكـد دائمـاً علـى     

االقتصـادي والسياسـي واالجتمـاعي،     ويظهر ذلك في جميـع أوجـه النشـاط   

والتعليم هو أحد هذه النشاطات الرئيسية وينطبـق عليـه نفـس المبـدأ أال وهـو      

 ,David & Harold(معـاً  " الحريـة والجـودة  "تطلع الجهـات المعنيـة إلـى    

٢٠٠٠(.  

لقد تأكدت الحرية لـدى الـراغبين فـي التعلـيم ذوى القـدرات بتزايـد عـدد        

المقيدين في مؤسسات التعليم وهـذه بـدورها زاد عـددها وتنوعـت مسـتوياتها      

وشارك فيها رجال األعمال الراغبين فـي االسـتفادة مـن تطلـع الجميـع إلـى       

حيث أنشئت المعاهد والجامعات الخاصة وفي نفـس الوقـت لـم تتخلـف     التعليم 

كـل هـذا يشـير    .  الحكومة عن دورها في إنشاء المدارس والمعاهـد المختلفـة  

.  متاح لمقدم الخدمة التعليمية ولطالبهـا فـي نفـس الوقـت    " الحرية"إلى أن مبدأ 
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 ١٨

ـ   " الجـودة "كل ذلك حدث ويحدث في انتظار آليـات ضـمان    اح التـي هـي الجن

 David(اآلخر لطبيعة العصر ويدونها لن نقـيس العصـر الـذي نتواجـد فيـه      

& Harold, ٢٠٠٠(.  

  

  الواليات المتحدة األمريكية

، "الحريـة والجـودة  "اليات المتحدة كانت أول مـن راعـى مبـدأ تـوازى     أن الو

حيث سمحت لمئـات بـل آالف المؤسسـات التعليميـة أن تنتشـر وفـي نفـس        

الوقت ومنذ أوائل القرن العشرين أنشئت اآلليـات المناسـبة التـي تتـابع جـودة      

 Accreditationأداء هذه المؤسسـات وتعتمـد مـا يسـتحق منهـا االعتمـاد       

نتائج هذه المتابعة متاحة لراغبى التعليم حتـى يكونـوا علـى بينـة مـن       وتجعل

  .)٢٠٠٠ ,David & Harold(موقف مؤسسات التعليم المتاحة 

سسات التعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكيـة تشـبه إلـى حـد كبيـر      مؤ

المؤسسات الخاصة التي تتمتع باستقآللية كبيـرة وسـلطة تمثـل بمجـالس إدارة     

ويعتبر التأثير الحكومي على هـذه المؤسسـات محـدود األثـر     . هذه المؤسسات

سـات التعلـيم   تقـع علـى مؤس   ةقياسا بالدول األوروبية، ولذلك فـإن المسـؤولي  

العالي لتنظيم نفسها وإيجاد موارد لهـا وإال فقـدت هـذه المؤسسـات مواردهـا      

 & David(وطالبهــا الــذين يتجهــون بالتــالي نحــو المؤسســات المنافســة

Harold, ٢٠٠٠(.  

  

  :ويتخذ االعتماد في الواليات المتحدة األمريكية شكلين

وتقـوم بـه مجـالس إقليميـة      Institutional Accreditation اعتماد مؤسسـي 

  .تابعة لمؤسسات التعليم العالي نفسها

للبـرامج الدراسـية تقـوم بـه       Program Accreditationاعتماد تخصصـي 

خصصة مثل مجلس اعتماد الهندسة والتكنولوجيـا  والـذي يعمـل منـذ     لجان مت
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 ١٩

 National(الثالثينات مـن القـرن الماضـي وهيئـة اعتمـاد التعلـيم الطبـي        

Quality Assurance and Accreditation, ــام . )٢٠٠٤ ــي ع  ١٩٩٦ف

ــيم العــالي  The Council for Higherتــم إنشــاء مجلــس اعتمــاد التعل

Education Accreditation      والذي يهدف إلى إيجـاد مؤسسـة قوميـة تتـولى

وهي مؤسسـات غيـر حكوميـة فـي التعلـيم      اإلشراف على مؤسسات االعتماد 

ويقوم مجلس االعتماد بـاالعتراف بمؤسسـات االعتمـاد العاملـة فـي      .  العالي

ويـتم  .  مجال التعليم العالي بناء على معايير محـددة يضـعها مجلـس االعتمـاد    

سنوات بنـاء علـى تقريـر يقـدم كـل       ١٠إعادة اعتماد هذه المؤسسات مرة كل 

ي تقوم به مؤسسات االعتماد هـو عمـل تطـوعي ويـتم     والعمل الذ.  سنوات ٥

  :من خالل المهام اآلتية

بواسـطة   Self-Assessmentمراجعة عمليـات التقيـيم الـذاتي     -١

  .Peer Reviewersالقائمين على المراجعة 

 .زيارة ميدانية للمؤسسة التعليمية مرة كل عام -٢

العمل على جذب متطوعين جدد مـن المهتمـين بـالتعليم العـالي      -٣

 National Quality Assurance(النضــمام إلــى المنظمــة ل

and Accreditation, ٢٠٠٤(. 

 

  دول أوروبا الغربية

تعتبر دول فرنسا وانجلترا وهولندا من أكثر البلدان األوروبيـة التـي تـتم فيهـا     

عمليات التقويم ومتابعة جودة التعليم، وربما تـتم بصـورة مختلفـة عـن النظـام      

عـن التوجـه نحـو نظـام تعلـيم       ١٩٩٧ومنذ إعالن بولونيا عـام  .  األمريكي

وروبية بالمبادرة بترتيب نظـام التعلـيم بهـا حتـى     جامعي متناسق تقوم الدول األ

كـذلك بـدأت أوروبـا مجتمعـة فـي      .  يكون قريباً من النسق المعلن في بولونيا

إنشاء اآلليات المناسبة لكي تتابع جودة التعلـيم العـالي بـدولها المختلفـة تأكيـداً      
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 ٢٠

ــل   ــوق العم ــدة س ــى وح  ;٢٠٠٦ ,Calpin-Davies & Donnelly(عل

Campbell & Rozsnyai, ٢٠٠٢; Cizas, ١٩٩٧; David & 

Harold, ٢٠٠٠(.  

دة تعطى نموذجاً جيداً للفكـر األوروبـي الـذي جـاء متـأخراً      إن المملكة المتح

شـأ بالمملكـة   أن ١٩٩٧عن الواليات المتحدة والمختلف عنها حيث انه فـي عـام   

بهـدف وضـع    Quality Assurance Agencyالمتحدة هيئة توكيـد الجـودة   

وتعتبـر هيئـة توكيـد    .  نظام لتوكيد الجودة ومعايير الجودة في التعلـيم العـالي  

 & Campbell(جودة هيئة مستقلة وغيـر حكوميـة وتعمـل كجمعيـة أهليـة      ال

Rozsnyai, ٢٠٠٢; Cizas, ١٩٩٧; David & Harold, ٢٠٠٠(  

  :يشمل نظام توكيد الجودة في هيئة توكيد الجودة اآلتي

عمليات المراجعة الداخليـة لتوكيـد الجـودة والتـي تـتم بواسـطة       .١

المؤسسات التعليمية نفسها مـن خـالل مراجعـة البـرامج بواسـطة      

  .محكمين داخليين وخارجيين

مراجعة الجودة بالمؤسسـة التعليميـة وذلـك بواسـطة هيئـة توكيـد       .٢

 .الجودة

 .جعة برامج المؤسسة التعليمية بواسطة هيئة توكيد الجودةمرا.٣

 .االعتماد بواسطة هيئة توكيد الجودة.٤

تقييم األبحاث التـي تـتم بالمؤسسـات التعليميـة بواسـطة القـائمين       .٥

عـن طريـق الجهـة المانحـة      Peer Reviewersعلى المراجعـة  

Funding Body )Campbell & Rozsnyai, ٢٠٠٢; 

Cizas, ١٩٩٧; David & Harold, ٢٠٠٠; National 

Quality Assurance and Accreditation, ٢٠٠٤(. 

  :لقد تم تفعيل دور هيئة توكيد الجودة من خالل النظام اآلتي
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 ٢١

ــة  -١ ــات التعليمي ــة المؤسس ــس  Institutional Auditمراجع ــل خم ك

 .سنوات

 Developmentalلتعلـيم العـالي   التطوير بالمشاركة مـع مؤسسـات ا   -٢

Engagement           حول مدى مطابقتها للمعايير األكاديمية .  

  :ويتم تمويل هذه الهيئة من خالل المصادر التالية

  .مساهمة من جميع مؤسسات التعليم العالي -١

الدخل الذي يتم تحصيله مـن خـالل التعاقـدات التـي تـتم بـين        -٢

 Funding Councilsعـالي  الهيئة وصـندوق تمويـل التعلـيم ال   

٣٠.% 

 National Quality(% ١٠مصــادر أخـــرى تبرعــات    -٣

Assurance and Accreditation, ٢٠٠٤(.  

أما فرنسا فتعطى نموذجاً أوروبياً آخر للنظر فـي جـودة التعلـيم العـالي حيـث      

تبين أنه نتيجة لعدم فعآلية األنظمـة التقليديـة المركزيـة لتقيـيم األداء وضـبط      

الجودة والتي اتسمت بضـعف االسـتقآللية والبيروقراطيـة فقـد تشـكلت لجنـة       

وتتبـع هـذه اللجنـة رئـيس      ١٩٨٥رار رئاسي وبرلماني عـام  وطنية للتقييم بق

الجمهورية مباشرة وبالتالي فهي مستقلة عـن رئـيس الـوزراء ووزيـر التعلـيم      

. )١٩٩٧ ,Cizas ;١٩٩٨ ,Brennan(العــالي أو أي جهــة حكوميــة أخــرى 

للمؤسسـة التعليميـة    عامـاً  ارسه اللجنـة تقييمـاً  وتشمل إجراءات التقييم الذي تم

ويشمل التقييم العام مراجعـة أسـاليب التـدريس والنشـاطات     . ومراجعة للبرامج

كما تجرى عملية التقيـيم عـادة بنـاء علـى     .  البحثية ونظم اإلدارة وبيئة التعليم

طلب مؤسسة التعليم العالي نفسها، وإن كان للجنة الوطنيـة الحـق فـي اجـراء     

وتقوم هذه اللجنـة بزيـارة كـل المؤسسـات     .  قييم ألى مؤسسة تريد أن تقيمهات

مرة كل ثمان سنوات تقريبا وتنشر نتائج تقييمها في تقريـر عـن كـل مؤسسـة،     

وتكمن أهمية هـذا التقيـيم فـي أنـه يؤخـذ      .  ويرسل التقرير للوزارات المعنية
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سـات التعلـيم العـالي    في االعتبار أثناء التفأوض على الموازنات السـنوية لمؤس 

)Brennan, ١٩٩٨(.  

من المؤسسـة نفسـها ثـم زيـارة      ذاتياً أما إجراء مراجعة البرامج فيشمل تقريراً

ن قبل اللجنة القومية للمؤسسة والتي تعد تقريرهـا والـذي تسـتند اليـه لجنـة      م

ــرامج والمــواد الدراســية   ــة إلصــدار أحكامهــا العتمــاد الب خبــراء خارجي

وتقوم اللجنة القومية للتعليم بنشر تقريـر عـام عـن البـرامج التـي      .  للمؤسسة

يـة  تمت مراجعتها وإعـداد تقريـر سـنوى يـتم رفعـه إلـى رئـيس الجمهور       

 ,David & Harold(الفرنسية يتضـمن نتـائج التقيـيم للمؤسسـات التعليميـة      

٢٠٠٠; Wayne, ٢٠٠٠(.  

  

  النموذج اليابانى لالعتماد األكاديمي

بـالنموذج األمريكـي حيـث     -وألسـباب تاريخيـة  –أما اليابان فقد تأثرت كثيراً 

  :يتم اعتماد الجامعات اليابانية بواسطة هيئة اعتماد الجامعات اليابانية

  :من خالل نظامين

ـ : النظام األول الـذي يمـنح للجامعـات التـي تتقـدم       Accreditationاد االعتم

  .ألول مرة لطلب العضوية الرسمية في هيئة االعتماد

الـذي يمـنح بعـد مـرور      Re-Accreditationإعادة االعتمـاد  : النظام الثاني

خمس سنوات من الحصـول علـى االعتمـاد األول بالنسـبة للجامعـات التـي       

ـ      سـنوات للجامعـات التـي     ٧ل تحصل ألول مـرة علـى االعتمـاد ويمـنح ك

والبد أن يمر علـى إنشـاء الجامعـة أربـع     .  حصلت على إعادة اعتماد من قبل

وتعتبـر عمليـة   . سنوات حتى يكون لها الحق فـي االنضـمام لعضـوية الهيئـة    

االعتماد وإعادة االعتماد متشابهتين مـن حيـث الطـرق واإلجـراءات المتبعـة      

قاً للنظـام األول ال تـتم عضـوية الجامعـة     لالعتماد، والفرق األساسي هو أنه طب

بهيئة االعتماد إال بعـد الحصـول علـى االعتمـاد النظـام األول ولكـن طبقـا        
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للنظام الثاني إعادة االعتماد ال تفقد الجامعـة عضـويتها حتـى لـو لـم تحصـل       

والفرق اآلخر هو أن إعـادة االعتمـاد يعتمـد علـى مـا إذا      .  على إعادة اعتماد

د عملت بالتوصيات التـي ذكـرت مـن قبـل خـالل حصـولها       كانت الجامعة ق

إن هـذا النظـام المطبـق باليابـان هـو تطويـع       .  على االعتماد بواسطة الهيئة

 National Quality(للنظام األمريكي الذي بدأ فـي أوائـل القـرن العشـرين     

Assurance and Accreditation, ٢٠٠٤(.  

إن النماذج التي قدمت ليست شاملة وال كاملة وهنـاك اجتهـادات كثيـرة بالـدول     

وأمريكـا الالتينيـة وفـي الـدول     األوربية الجديدة شرق أوروبا وفي دول أسـيا  

العربية، حيث بدأت بعض الدول منفردة وبعـض المنـاطق الجغرافيـة مجتمعـة     

في االتفاق على نظام ضمان وتوكيد الجودة حيث أصـبح سـوق العمـل مفتوحـاً     

على مصراعيه حرية االنتقال وحرية العمل أمام األفـراد القـادرين علـى القيـام     

وهـذا ينطبـق داخـل الدولـة الواحـدة      .  األداءبمهام وظائفهم بكفـاءة جـودة   

ومجموعة الـدول وسـوق العمـل العـالمي وفـي تواجـد الشـركات متعـددة         

  .)١٩٩٧ ,Cizas(الجنسيات 

  

  

  فكرة إنشاء

  وحدة الجودة الشاملة وتطوير األداء بكليات الجامعة فى ضوء المعايير الدولية

  :الوحدةرسالة  

كافة عناصر وأنشطة المنظومة التعليميـة فـي   التعليمى وتطويره فى تقويم األداء 

لمحلية واإلقليمية والعالمية من أجل تحقيـق الجـودة الشـاملة    ضوء معايير األداء ا

والقـدرة   والتطوير المستمر لمنظومة التعليم الجامعي ، واالرتقاء بمستوى الكفـاءة 

علـى   لكليات الجامعة خاصةالتنافسية لمخرجات التعليم والتي يتحقق معها التواجد 

  .العالمىالقومي أو  المتميزة سواء على المستوى الكليات والجامعاتخريطة 
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  :الوحدةأهداف 

إلى تقويم األداء وتطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمـة المجتمـع   الوحدة هدف ت
  :وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية

تقويم العملية التعليمية من خالل قياس مؤشرات األداء لمدخالت ومخرجـات    -١
  ).الخريجون –طالب ال –هيئة التدريس (العملية التعليمية 

تصميم وإعداد نماذج االستمارات أو األدوات الالزمة للتقويم بحيث تتضـمن    -٢
  .آليات ومعايير التقويم والخطوات اإلجرائية الالزمة لتنفيذ نظام التقويم

تنظـيم   لمن خال الكليةنشر ثقافة التقويم بين أعضاء هيئة التدريس وطالب   -٣ 
  .والدورات التدريبية التي تعني بتقويم األداء حلقات النقاش وورش العمل

واالستفادة منهـا فـي    ةالتعليم بتقويم العمليةتبادل الخبرات واألفكار الخاصة   -٤
  . تحقيق التطوير المنشود

إنشاء قاعدة معلومات وملفات متكاملة لجميع البرامج الدراسـية والمقـررات     -٥
تمهيداً العتماد ما يتفق منهـا   الكلياتها الدراسية لكل الدرجات العلمية التي تقدم

  .مع المعايير الدولية والهيئات المحلية المختصة

تحديد جوانب القوة والضعف في اإلمكانيات والبرامج الدراسية التـي تقـدمها     -٦
وتقديم المقترحات والوسائل المناسبة للتغلب عليها ووضع خطط العمـل   الكليات

  .اإلمكانيات الالزمة لهابتوقيتات ومسئوليات وتحديد 

لبرامجها ولوائحها للوصول بخريجيهـا إلـى مسـتوى     اتكليالمتابعة تطوير   -٧
بما يحقق لهم القدرة التنافسية  متميز بين خريجي الكليات المناظرة في الجامعات

  .العالية في سوق العمل

هتم بتقـويم  العمل على إيجاد قنوات اتصال مع الهيئات القومية والدولية التي ت  -٨
في التعليم الجامعي لتبادل الخبرة بما يطور مـن أداء العمليـة التعليميـة     األداء

  .بالكليات
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  :الوحدةاستراتيجية تحقيق أهداف 

  :تمهيـــد       

تطوير العملية لتطبيق آليات  ةكليالتقويم األداء وتهيئة بالكلية بتقويم األداء  وحدةم وقت

استبيان تقويم  من خاللب في تقويم العملية التعليمية وإشــــراك الطال التعليمية

ذلك ق يطبتأداء أعضاء هيئةالتدريس وباقي عناصر العملية التعليمية في المقررات و

م استبيانات أخرى ألخذ رأي الطالب فـي  يصميتم ت كما الكليةمعظم المقررات ب فى

نصـف  لك تقريـر  أداء المقررات ورأي أعضاء هيئة التدريس التي يدرسونها وكذ

   .سنوي يقدمه أعضاء هيئة التدريس لرئيس القسم

بطبع كتاب سنوي يعطى إحصاءات كاملة حول نتـائج   تقوم تستطيع الوحدة انكما 

تحليـل  و سـنوية مرحلة كل فصل دراسى و كل ومقررات  الدراسية فرقالو الكلية

تي تـدرس لهـم   إحصائي لها ونشر وتحليل نتائج تقييم الطالب لألداء بالمقررات ال

   .وآرائهم الحرة حول هذه المقررات

  :لوحدةلالهيكل التنظيمي  

علـى  عميد الكلية / الدكتورسعادة مجلس يشكل بقرار من  الوحدةيتولى إدارة  -١
  :الوجه التالي

كما يتابع  الوحدةيدير جلسات   )التعليم والطالب( وكيلي الكلية من  رئيس الوحدة -
  .الوحدةتنفيذ قرارات 

تطـوير  من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة والفعالية في مجـال   ٣-٢عدد  -
  .الوحدةويقومون بجانب حضور الجلسات واإلشراف ومتابعة أنشطة  التعليم

المتفوقين دراسياً ومـن الفـاعلين فـي     الكلية منمن طلبة  ينويضم سنوياً طالب -
  .رئيس الوحدةي بواسطة األنشطة الطالبية يتم اختيارهم في بداية العام الدراس

  .وتؤخذ القرارات باألغلبية مع عدم حسب أصوات الطلبة -

  :وهي كما يلي هابتوزيع مسئوليات اإلشراف والمتابعة على أقسامالوحدة قوم ت -٢
  .قسم البرامج الدراسية والطالب -
  .قسم أعضاء هيئة التدريس -
  .قسم الخريجين وخدمة المجتمع -  
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  .هاعبائفي أ الوحدةيساعد  

  .أخصائي حاسبات ١عدد  -

  .مدخل بيانات على الحاسب اآللي ٢عدد  -

  :الوحدةاختصاصات  

بصورة دوريـة بحيـث تأخـذ فـي      لتقويم االداءوضع استراتيجية   -١
مع اقتراح اآلليات الالزمة الكلية اعتبارها أي تغييرات داخل أو خارج 

  .لتطويرل

   قويم االداءلتاإلشراف على تنفيذ استراتيجية    -٢

ادارة الكلية واالقسـام  حلقة اتصال بين  اللوحدةكون يالعمل على أن   -٣
  .بالكلية

علـى   تطـوير األداء والتطبيقات التي تؤدي إلى ٣القيام بالفعاليات    -٥
  :المستوى األكاديمي مثل

ــاعدة    -أ  ــاذج المس ــميم النم ــرامج  ) Templates(تص ــيف الب ــي توص ف

، وكـذلك  الكليـة ب الـدبلوم األولى ومرحلـة  للسنة الدراسية األكاديمية والمقررات 

الخاصــة بــالمقررات والبــرامج والتقــارير ) Reports(فــي عمــل التقــارير 

ـ النصف س باإلضـافة إلـى تصـميم اسـتمارات االسـتبيانات التـي        ةنوية للكلي

  .تساعد في متابعة العملية التعليمية

وتـدريبهم علـى    االداءطـوير  توعية أعضاء هيئة التـدريس بمؤشـرات ت   –ب 

استخدام اسـتمارات البيانـات المختلفـة خصوصـاً التـي تتعلـق بمواصـفات        

  .البرامج والمقررات الدراسية وكيفية كتابة التقارير الخاصة بها

كنظـام مراجعـة   ) Self - Study(في عمل دراسـات ذاتيـة    ةمعاونة الكلي -ج

  .بها لتطويرلمدى تحقق عملية ا) Internal Review System(داخلي 

ـــ ــة   -ه ــايير األكاديمي ــع المع ــي وض ــات ف ــة الكلي ) Standards(معاون

  .الخاصة ببرامجها المختلفة) Benchmarks(والعالمات المرجعية 
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  التوصيات

بعد إجراء التحليل العلمي للمعلومات المتعلقة بـالجودة الشـاملة ونظـم اإلعتمـاد     

طبيق إدارة الجـودة الشـاملة فـى    األكاديمي وبعد التعرف على المعوقات العامة لت

الجامعات والتعرف على المعايير الدولية واالتجاهـات الحديثـة فـي المؤسسـات     

نظـام  ورتقاء بكفـاءة  لاليمكن وضع تصور واضح لعدد من التوصيات ، األكاديمية

  :التالية على النحووذلك  التعليم العالي

وضـبط الجـودة   إنشاء هيئة مستقلة لالعتمـاد األكـاديمي تتـولى تقـويم      •

 .وبما يتماشى مع المعايير الدولية ، التعليميةفي المؤسسات والنوعية 

ــن ا  • ــئولين ع ــام اإلداري للمس ــق النظ ــي وف  وضــع توصــيف وظيف

  . المؤسسات التعليمية

المؤسسـات  وضع معايير جـودة محـددة لجميـع مجـاالت العمـل فـي        •

  لية اخدمية، إنتاجية، إدارية، م التعليمية

  . لتطبيق إدارة الجودة بها التعليميةن بالمؤسسات تدريب العاملي •

اإلداريـين  اعضـاء هيئـة التـدريس و   إجراء التقـويم المسـتمر لجميـع     •

  . المؤسسات التعليميةوالمشرفين والعاملين في 

  . حل المشاكل بشكل متواصل ومستمر وبطريقة علمية سليمة •

ؤسسـات  المليـة للخـدمات التـي تقـدمها     ااالهتمام بنوعيـة الجـودة الع   •

 .للفرد والمجتمع وفقاً لمعايير الجودة الشاملة التعليمية

ضمان أن األنشطة العلمية والبرامج الدراسـية المعتمـدة تلبـي متطلبـات      •

االعتماد األكاديمي وتتفـق مـع المعـايير العالميـة فـي التعلـيم العـالي        

وكـذلك حاجـات    التعلـيم المختلفـة  ومتطلبات التخصص فـي مجـاالت   

 .طلبة، والدولة، والمجتمعالجامعة، وال

العمل على تفعيل فكرة إنشـاء وحـدة الجـودة الشـاملة وتطـوير األداء       •

  .بكليات الجامعة فى ضوء المعايير الدولية
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