سياسات الجودة في مؤسسات التعليم العالي العربي

األستاذ الدكتور اخليف يوسف الطراونة
رئيس الجامعة االردنية

محتوي العرض
•
•
•
•
•
•
•
•

مفھوم الجودة.
مبررات اصالح سياسات الجودة.
المنطلقات األساسية لوجود سياسات لضمان الجودة
أھمية تطبيق معايير ضمان الجودة
خريطة الجودة
قياس جودة التعليم العالي
أشكال ضبط جودة التعليم العالي
النماذج الشائعة لسياسات ضمان الجودة في التعليم العالي

• التحديات التي تواجه تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي العربية

• توصيات وسياسات إلصالح جودة مؤسسات التعليم العالي.
1

ُينظر في العالم العربي إلى الجودة على
أنھا:
العملي ة الت ي ي تم فيھ ا اإلق رار بج ودة أداء
تابع

المؤسس ات التعليمي ة وس المة إجراءاتھ ا
وج ودة ُمخرجاتھ ا ،بش كل يجع ل المجتم ع
األكاديمي والتربوي والعام يثق بھا.

3

تعرف وكالة ضمان الج ودة ب التعليم
الع الي ) (QAAبالمملك ة المتح دة
الجودة على أنھا:
أس لوب لوص ف جمي ع األنظم ة
والمع ايير المس تخدمة م ن قب ل
المؤسسات التعليمية ،ويتضمن ذل ك
الت دريس ،وكيفي ة تعل م الط الب،
والمنح الدراسية والبحوث.
4

تعريف اليونسكو:
أن الج ودة ف ي التعل يم الع الي مفھ وم متع دد األبع اد
ينبغي أن يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل:

تابع

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المناھج الدراسية.
البرامج التعليمية.
البحوث العلمية.
الطالب.
المباني والمرافق واألدوات.
توفير الخدمات للمجتمع المحلي.
التعليم الذاتي الداخلي.

 .8تحديد معايير مقارنة للجودة معترف بھا دوليا ً.
5

وف ي األردن ُينظ ر إل ى الج ودة عل ى
أنھا:
العملية التي يتم فيھا اإلقرار بج ودة أداء
تابع

المؤسسات التعليمية وس المة إجراءاتھ ا
وجودة ُمخرجاتھا ،بشكل يجعل المجتم ع
األكاديمي والتربوي والعام يثق بھا.

6

ضمان الجودة
يجب ان يخطط له
فھو ال يحدث ضمان الجودة بالصدفة

التحسيين المستمر

الجودة ليست شئ مفرد بل ھي مناخ وجو
وشعور مسيطر بان الجامعة تقوم بكل شئ
بشكل ممتاز
7

• مراقبة الجودة ھى عملية تھدف الى مراجعة
مخرجات النظام وقياسھا تبعا لمجموعة من
المعايير القياسية  ،واتخاذ االجراءات
المناسبة عندما ال تنطبق مخرجات النظام مع
ھذه المعايير.
• ضمان الجودة ھى مجموعه من العمليات
المبرمجة منطقيا والتى تھدف الى وقف
المشاكل التى تعترض تنفيذ الجودة من
خالل تنفيذ خطوات محددة تشمل عمليات
المراجعة وإصدار التقارير وغيرھا من
الوسائل التى تضمن جودة ما يقدم للعميل.
8

المبررات
لالھتمام
بجودة
التعليم
العالي
بالوطن
العربي

أن ھن اك عالق ة وطي دة ب ين ج ودة التعل يم ومؤش رات التنمي ة
ومحركات التغيير العالمية.
أن نج اح سياس ات التنمي ة بأبعادھ ا المختلف ة مرھ ون بج ودة
التعليم العالي وسالمة مخرجاته.
 أن جودة التعليم العالي العربي ھي موض ع تس اءل م ن اف راد
المجتمع.
أن الجامع ات العربي ة ع اجزة ع ن ان تحق ق مع اييرالجودة
العالمية لمؤسسات التعليم العالي.
 أن الحاج ة لس د الفج وة ب ين ج ودة الجامع ات العربي ة
وميثيالتھا في العالم قائمة وجود اليات لتحسين جودتھا.
أن التعل يم الع الي مص در للطاق ة البش رية الفاعل ة ف ي التنمي ة
وأبعادھا المختلفة

9

المبررات
لالھتمام
بجودة
التعليم
العالي
بالوطن
العربي
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التوس ع الكبي ر ف ي المؤسس ات التعليمي ة
وأعداد الطلبة في العالم العربي.
مواجھة تأثيرات محركات التغيير العالمية.
التوجه نحو إعادة ھيكل ة مؤسس ات التعل يم
الع الي لتواك ب التح ديات المحلي ة العربي ة
واإلقليمية والعالمية.
زيادة التنافسية وقصر دائرة المعرفة.
العولمة وأثرھا في االقتصاد المعرفي.

المنطلقات األساسية لوجود سياسات لضمان الجودة

لم تعد المعرفة ترفا ً فكريا ً بل أصبحت
ض رورة حياتي ة وأساس ا ً لتق دم
المجتمعات المعاصرة وبالتالي أص بح
ھن اك ض رورة لالھتم ام بتط وير
المعرف ة واإلنف اق عليھ ا والمحافظ ة
على جودتھا.
11

تابع

المنطلقات األساسية لوجود سياسات لضمان
الجودة

أصبح اقتصاد المعرفة محوراً أساسيا ً في المحاف ل العلمي ة
والثقافية ،وتحول انت اج المعرف ة إل ى مح ور للتن افس ب ين
ال دول الت ي تتس ابق الكتس اب مص ادر الق وة والتف وق
الحض اري م ن خ الل اس تمرارية االداء للمؤسس ات
القائمة على انتاج المعرفة والمحافظة على جودتھا.
12

تابع

المنطلقات األساسية لوجود سياسات لضمان
الجودة

تتطلب العولمة مع ايير لج ودة مخرج ات
مؤسس ات التعل يم الع الي العربي ة وع دم
االھتمام بھا قد ي ؤدي إل ى تھم يش ھ ذه
المؤسس ات وحل ول مؤسس ات التعل يم
العابرة للحدود مكانھا.
13

تابع

المنطلقات األساسية لوجود سياسات لضمان
الجودة

يواج ه الع الم العرب ي محرك ات تغيي ر رئيس ة
)التغي ر المن اخي ،والم اء ،والطاق ة،
والخص ائص الس كانية ،والتم دن ،والنفاي ات،
والفق ر ،والغ ذاء( ،ت ؤثر بش كل مباش ر عل ى
التنمية بأبعادھا المختلفة مما يتطلب مؤسس ات
تعليم عالي عربية ذات جودة عالية.
14

المنطلقات األساسية لوجود سياسات لضمان
تابع

الجودة

الحاج ة إل ي تض افر الجھ ود للتعام ل
مع آثار محركات التغيير ع ن طري ق
رس

م السياس

ات ،ووض

ع

االستراتيجيات والخط ط ذات العالق ة
بضمان الجودة في التعليم العالي.
15

أھمية تطبيق معايير ضمان الجودة
وأھدافھا..
التطوير المستمر لرسالة المؤسسة التعليمية وأھدافھا
االستثمار األمثل للموارد المالية والبشرية.

تحقيق الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي.

تطوير مھارات العاملين في مجال التعليم العالي.
16

خريطة الجودة
ھي تمثيل بياني يصف الخصائص األساسية لنظ ام
ض مان الج ودة ف ي المؤسس ة التعليمي ة ،و ُيس اعد
على إدارة عملية التواصل وتنظيمھا ب ين الع املين
في المؤسسة والمق ّيمين من خارجھا والمس تفيدين
من خدماتھا.
17

تابع

خريطة الجودة

تس اعد خريط ة الج ودة المق ّيم ين الخ ارجيين
والمس تفيدين م ن خ دمات المؤسس ة عل ى تش كيل
صورة واضحة عن نظ ام ض مان الج ودة فيھ ا م ن
حي ث التخط يط االس تراتيجي واإلط ار الع ام
والعمليات اإلدارية المستخدمة في المؤسسة.
18

مثال على خريطة الجودة
المجال العالمي
السياسة الوطنية
سياسة اإلقليم

التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي
ضمان
الجودة

العمليات اإلدارية
التفحص

التخطيط

تغذية راجعة

استمرارية التطوير

العمليات الداخلية
اتخاذ القرار

التطبيق
19

دائرة الجودة الستمرارية التحسين في مؤسسات التعليم
العالي
Research Development
Support Services
تطوير البحث العلمي

الخدمات المساندة

Education
التربية

مرحلة التخطيط
Plan

مرحلة اتخاذ القرار
Act
hgfgflgkl

مرحلة التطبيق
Do

20

مرحلة التفحص
Check

مراحل خريطة الجودة
 .1مرحلة التخطيط:
يتم خاللھا وضع األھداف وتحديد العمليات التي تقود
إلى تحقيق النتائج المرجوة.

 .2مرحلة التطبيق:
تتض من القي ام بعملي ات الت دريس واإلدارة وتق ديم
الخدمات المساندة.
21

مراحل خريطة الجودة
 .3مرحلة التفحص:
يتم خاللھا متابع ة العملي ات وتقييمھ ا والوق وف عل ى
النتاجات.

 .4مرحلة اتخاذ القرار:
يتم في ھذه المرحلة اتخاذ القرارات ح ول التحس ينات
المطلوب إدخالھا لتطوير العمليات والمخرجات.
22

قياس جودة التعليم العالي
يشير مصطلح قياس جودة التعليم إلى اآلليات التي
ي تم م ن خاللھ ا الوق وف عل ى مس توى الج ودة
المتوفرة لحظة تقييم المؤسس ة والبرن امج موض ع
االھتمام ومتابعتھا.
وعلى العموم ھناك أربعة نماذج لقياس الجودة:
23

قياس جودة التعليم العالي
 .1المنحى المبني على أساس األغراض.
 .2النموذج االستجابي.
 .3النموذج القائم على اتخاذ القرار.
 .4النموذج القائم على الخبراء.

24

أشكال ضبط جودة التعليم العالي
.1التقييم:
ھو العملية التي يتم من خاللھا إصدار أحك ام ح ول ج ودة
الجانب موضع التقييم.
.2التدقيق:
ھ و العملي ة الت ي ي تم م ن خاللھ ا التأك د مم ا تدعي ه
المؤسسة من تحقيق أھدافھا.
.3االعتماد:
ھ و العملي ة الت ي ي تم م ن خاللھ ا تقي يم م دى أھلي ة
المؤسسة للحصول على درجة معينة ضمن نظام الجودة.
25

النماذج الشائعة لسياسات ضمان الجودة في التعليم العالي
أوال  :النموذج االنجليزي  ،ويعتمد على المحاور التالية:
• محكمين للنظام من الخارج
• وضع معايير لالعتماد
• مراجعه دورية للنظام من مراجعين معتمدين
• ھيئات متخصصة لكل فرع من فروع العلم لمنح االعتماد.
ثانيا  :النموذج االمريكى  ،ويعتمد على المحاور التالية:
• ھيئات محلية لالعتماد
• ھيئات على المستوى القومي لالعتماد
• االعتماد على المراجعة الذاتية للمؤسسات التعليمية.
26

نماذج من المعايير الدولية
بريطانيا:
 .1المعايير األكاديمية:
• مخرجات التعليم للبرنامج.
• تقييم أداء الطلبة.
• مستوى إنج از الطلب ة ف ي ض وء
مخرجات التعليم المتوخاة.
 .2جودة فرص التعليم:
• التدريس والتعلم.
• تحصيل وتقدم الطلبة.
• مصادر التعلم.
 .3ضمان الجودة وتحسينھا.
27

نماذج من المعايير الدولية
استراليا:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

28

تصميم البرنامج وأھدافه.
المادة التعليمية.
مصادر التعلم.
التفاع ل ب ين الطلب ة
واألساتذة.
تقييم أداء الطلبة واإلدارة.
تقييم البرنامج.

نماذج من المعايير الدولية
سويسرا:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أھ داف الت دريس والتطبيق ات
العملية.
مقاييس ضمان الجودة الداخلية ف ي
المؤسسة التعليمية.
المنھاج وطرق التدريس.
الھيئة التدريسية.
الطلبة.
المرافق.

29

نماذج من المعايير الدولية
ألمانيا:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
30

أھداف البرنامج.
تصميم المناھج والمحتوى.
معايير وإجراءات االمتحانات.
مقاييس ضمان الجودة.
طرق التدريس والتعلم.
مدى النجاح والدعم المؤسسي.
مصادر التعلم والمرافق الخاصة.

نماذج من المعايير الدولية
الواليات المتحدة األمريكية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أھداف البرنامج.
دعم الطلبة.
مكونات البرنامج.
أعضاء الھيئة التدريسية.
المنھاج.
المختبرات.
التجھيزات الحاسوبية.
دعم المؤسسة والمصادر المالية.

31

نماذج من المعايير الدولية
اليابان:
 .1المھمة واألھداف.
 .2التنظيم ومدى ارتباطه بالمھمة واألھداف.
 .3سياسة القبول وممارساته.
 .4المناھج.
 .5األنشطة البحثية.
 .6الھيئة التدريسية.
 .7األجھزة.
 .8مصادر المعلومات.
 .9حياة الطالب وبيئته.
 .10اإلدارة الجامعية.
 .11الرقابة والتقييم.
32

التحديات التي تواجه
تحقيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي العربية
.1

التوسع الھائل في الطلب على التعليم العالي.

 .2ضعف اإلقبال على التعليم التقني.
 .3المناھج الدراسية.
 .4التحديات المالية.
 .5عدم موائمة مخرجات التعليم العالي لحاجات سوق العمل.
33

التحديات التي تواجه تحقيق
الجودة في مؤسسات التعليم العالي العربية

 .6تدني مستوى العملية التعليمية بسبب:


سياسات القبول.
أعضاء الھيئة التدريسية.



البحث العلمي.
نمط اإلدارة.



إدراك أھمية الجودة.




34

أثر جودة التعليم العالي
على محركات التغيير وأبعاد التنمية
تس ھم ج ودة التعل يم الع الي ف ي مواجھ ة ت أثيرات
محركات التغيير العالمية الس لبية م ن خ الل تزوي د
قطاع ات التنمي ة المختلف ة بك وادر بش رية مؤھل ة
بالخبرات والمعارف والمھارات المتخصصة.

35

أثر جودة التعليم العالي
على محركات التغيير وأبعاد التنمية
تتحق ق فوائ د تطبي ق مع ايير ض مان ج ودة التعل يم
العالي من خ الل انخ راط مخرجات ه ف ي المجتمع ات
العلمي ة والتكنولوجي ة لوض ع الخط ط الوطني ة
وتلبي ة متطلب ات القطاع ات التنموي ة ،ومواجھ ة
محركات التغيير المختلفة.
36

مخرجات ضمان الجودة
ضمان االلتزام

الجامعة

ضمان الجودة
ضمان التحسين
المستمر

37

التوصيات والسياسات

38

اوال:تفعيل دور ھيئات اعتماد مؤسسات التعليم العالي العربية بحيث تعمل على
مراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي من خالل التحقق من قيامھا باآلتي:

داف
األردن واألھ
تراتيجيات
بمجموعة
 أن
وأھدافه.
االس في
التعليممنالعالي
موجهفلسفة
عملھا تالئم
يكون رسالة
أن توفر
المتص لةة
واألكاديمي
والممارس
وفر اإلج
 أن ت
اإلدارياألھة داف
بم ا فاتي ذل ك
راءات كل جي د
والمح ددة بش
المالئم ة
تحقياييقر
ى االمع
روف ة الت ي
والظالمالئم
والمھني ة
واألخالقي ة
أعل لھ
تتسالتقيم تتع يح
التعليمي ة
األج واء
بتعلموفر
 أن ت
الطلبة.
ب
جوان
لجمي
عليھا طتمرة
مس
تقييمي
مراجع
 أنأن ُتج
عالميا ً
المتعارف
بالتعليم
الخاصة
يجيات
االسعترات
ورس.م
اءةالخط
ات ف ي بن
العالييم
التقي
ائج
توظفرينت
وأھدافھا.
رسالتھا
ريةع
الواق
يجعةلعلوكى
دافھا
التھا وأھ
الماليل رس
ھياكق
لديھا تحقي
يكونود إل ى
عملھا.يق
أنكل
 بش
أرضبش
وادر
وأكاديمي
الكافية
إداري
ئن
يطم
الم رء
الذي
الدعم
توفر
بفاعلية.

مؤھلة.ق ادرة عل ى االس تمرار ب أداء رس التھا وتحقي ق
بإنھ ا
أھدافھا والمحافظة على جودتھا .
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األستاد الدكتور اخليف الطراونة

ثانيا :اعادة النظر في إجراءات ھيئات اعتماد مؤسسات التعليم العالي
العربية بحيث تركز على التزام الجامعات العربية بمايلي:









التط وير المس تمر للخط ط الدراس ية للب رامج الت ي تق دمھا الجامع ات العربي ة بحي ث
تواكب الجديد في المعرفة في مجال تركيزھا.
التقييم المستمر لمماراسات التعلم والتعليم التي تتم في برامج الجامعات العربية .
االلتزام بمعايير ضمان الجودة النافذة بالھيئات العربية لالعتماد وضمان الجودة.
التاكد من تحديث الجامع ات العربي ة للب رامج الت ي تق دمھا باس تمرار لتوك ب متطلب ات
سوق العمل وخطط التنمية المختلفة لمجتمعاتھا .
التاكد من مستوي الخدمات المساندة التي تقدمھا الجامعات العربية لطلبتھا.
التاكد من وجود برامج بحثية محدد وواضحة للجامعات العربية .
التاك د م ن وج ود ب رامج للت دريب وال تعلم المستمرخاص ة باعض اء ھيئ ة الت دريس
والموظفين فيھا .
وجود برنامج لضبط الجودة الداخلية للجامعات العربية .
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األستاد الدكتور اخليف الطراونة

ثالثا:ان توفركل جامعة نظام الدارة الجودة فيھا يتح مايلي:

تابع

QMS

Quality Management System

الجودة

نظام ادارة الجودة
Q

Audit

التدقيق
على
الجودة

التعيين
التقييم
والتغذية
الراجعة

التدريب
والتعلم
المستمر
والتطوير
الدافعية
التدريس
ضمان الجودة

سياسة
الجودة
معايير
الجودة

ضبط
الجودة

السياسة

ميثاق
لممارسات
الجودة
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تابع

التوصيات والسياسات

 .4تعزيز التشريعات الناظمة للتعليم العالي واستقرارھا.
 .5تحسين نمط القيادة اإلدارية في كافة مجالس امناء الجامعات.
 .6إعادة النظر في سياسات القبول في الجامعات.
 .7اعادة النظر في الخطط الدراسية للبرامج التي تقدم من الجامعات بحيث
تنمي نتاجات تعلم محدده لھا مؤشرات اداء واضحة.
 .8وجود اطر مرجعية واضحة ومحددة للمؤھالت او الدرجات التي تمنحھا
الجامعات العربية.
 .9اعطاء البحث العلمي المزيد من االھتمام من قبل الجامعات العربية.
 10انفتاح الجامعات العربية على بعضھا البعض وعلى الجامعات المصنفة
عالميا ومراكز البحوث المتخصصه لالستفاده من خبراتھا.
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مخرجات سياسات ضمان الجودة
الجامعة

ضمان االلتزام

ضمان الجودة
ضمان التحسين
المستمر
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في الختام
ف إن نج اح سياس ات التنمي ة االقتص ادية واالجتماعي ة
والسياسية والبيئية والتكنولوجية التي تتعامل مع التأثيرات
اإليجابية والسلبية لمحركات التغييربالوطن العرب ي مرھ ون
بحسن استغالل العنصر البشري العربي وتزوي ده بالمع ارف
والمھ ارات الض رورية ،وھ ذا ال يتأت ـى إال م ن خ الل تبن ي
استراتيجيات وسياسات عربية لضمان الجودة.
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