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المقدم من الشبكة الدولية لوكاالت  لمؤسسات التعليم العاليضمان الجودة  دبلوممقدمة عامة عن 

 INQAAHEضمان الجودة في التعليم العالي 

، خالل العقود األخيرة ةوالداخلي ة( الخارجيQAأدت الزيادة الهائلة في نشاط ضمان الجودة )

برامج و ا  منظم ا  أكاديمي ا  إلى جنب مع التفكير المرتبط بها، إلى خلق مهنة جديدة تتطلب نظام ا  جنب

 .مبادرات جديدة وخالقة ، وإنتاجالمتخصصين في ضمان الجودة، وتحفيز البحث لتعليم

لةومع ذلك،  لك الموارد إن، ا  جد قلي نادرة، ت مان  لم تكن  تدريب لمهنة ضممممممم من التعليم وال

ي سممد ف الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان الجودة في التعليم العاليالجودة والمتخصممصممين فيها. بدأت 

 ، كما ل إنشممممماء برنامج شمممممامل للتدريب والتطوير المهني لمهنيي ضممممممان الجودةهذه الفجوة من خال

، من خالل الخبرة الكبيرة الشمممممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممممان الجودة في التعليم العاليبدأت قامت 

والغرض من هذه المواد أن تكون بمثابة  ؛على هذا الموقع ا  ألعضمممممممائها، بونشممممممماء مواد متاحة مجان

من جميع هذه الموارد تم تطوير. ناء القدرات في مجال ضممممان الجودةسممماعدة في بمشمممورة عامة وم

 قبل خبراء من جميع أنحاء العالم.

منحة هذه المواد ب كما قامت الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي بتطوير

لدولي وبدعم من اليونسمممممممكو من تأكيد على أهمالبنك ا ية تطوير أنظمة جديدة ، والتي تم تقديمها لل

 لضمان الجودة من خالل التعاون الدولي بين وكاالت ضمان الجودة الجديدة والراسخة.

 وحدات مختلفة: أربعالبرنامج من هذا يتكون 

 : سياق ضمان الجودة: سياق ضمان الجودةالتعليم العالي في عالم عالمي

 الدول المختلفة : ما هي الجودة وكيف تم تنفيذها فيضمان الجودة الخارجي

 : تدريب عملي على هيكل وإدارة وكاالت ضمان الجودة حول العالمتشغي) وكالة جودة خارجية

 : تقويم التعلم وإجراء الدراسة الذاتية واستخدام البياناتالأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة

 م العاليعليالشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التبدأت نص البرنامج متاح على موقع 

 على اإلنترنت وأي منظمات ومؤسسات مدعوة الستخدام أي منها أو كلها.

 الشمبكة الدولية لوكاالت ضممان الجودة في التعليم العالي"تهدف المواد المنشمورة على موقع 

لمتخصمصمي ضممان الجودة إلى تقديم المشمورة والمسماعدة العامة في بناء القدرات في مجال ضممان 

بالشممممبكة الدولية لوكاالت ضمممممان ا االعتراف على أي شممممخص أو منظمة يسممممتخدمه الجودة. ويجب

كمصدر لها. ال يوجد برنامج أو درجة أو ورشة عمل أو تدريب آخر يمكن  الجودة في التعليم العالي

ا لم م بالشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم العالي مرتبطةتقديمها على أنها معتمدة أو 

 ردي.بمراجعتها والموافقة عليها بشكل ف لشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالياتقم 

 على إذن حقوق الطبع الشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم العاليلم تحصمممل 

، ويجب الحصممول على هذا اإلذن النطاق المجانيوالنشممر السممتخدام مواد ليسممت موجودة بالفعل في 

 ا لزم األمر بالطريقة التي تنوي استخدام المواد بها ".إذ
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  وراق اعتماد جامعية على مستوى الدراسات العليا

سممتقدم إحدى الجامعات المعروفة التي تتمتع بخبرة أعضمماء هيئة التدريس في مجال ضمممان 

غبون في ذين يرمسممممتوى الدراسممممات العليا عبر اإلنترنت ألولئك الا  بالجودة في التعليم العالي برامج

تعميق معرفتهم بنظريات وسياسات وممارسات ضمان الجودة أثناء الحصول على ائتمان للخريجين 

 ا  الجامعيين. يتم تدريس هذه الدورات من قبل أعضممممماء هيئة التدريس المتميزين، وتوفر اسمممممتكشممممماف

مواد التي طورتها لموضمموعات ضمممان الجودة. يدمج برنامج الجامعة ال ا  ومناقشممة وتحليال  أكثر عمق

شبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي سية. قام ال شبكة ا تفي مناهجها الدرا لدولية ال

بمراجعة واعتماد أن البرنامج الجامعي يفي بمعايير التميز  لوكاالت ضمممان الجودة في التعليم العالي

 لمتخصصي ضمان الجودة.

ن م ا  وإدارة التعليم العالي بجامعة ملبورن البرنامج بدء لقيادة LH Martinسممميقدم معهد كما 

 . يرجى الرجوع إلى موقع الويب الخاص بهم للحصول على مزيد من المعلومات.2016عام 

 نوالخريج
شبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي تساهم ،طوال عقدين من وجودها  ال

من بين األنشممممطة و ،ن المتخصممممصممممين في ضمممممان الجودةفي تطوير مهنة ضمممممان الجودة والمهنيي

شاء دورة شهادةالتي تقدمها األخرى سات العليا  ، دعم األفراد في تطويرهم المهني من خالل إن الدرا

، ومن خالل تنسمميب األفراد كمتدربين لفترات قصمميرة مع وكاالت ضمممان الجودة في ضمممان الجودة

 األكثر خبرة.
ليسمممممممت في  دولية لوكاالت ضممممممممان الجودة في التعليم العاليالشمممممممبكة العلى الرغم من أن 

 ،( بهؤالء الطالب والمتدربينبذلك )ونفخر ا  مسمممممممتمر ا  ، فوننا نولي اهتماماألسممممممماس منظمة تعليمية

اصلة دعمها )سواء في ضمان الجودة، كما نأمل بالطبع، ونرغب في معرفة وظائفهم المستقبلية ومو

 الشمممممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممممان الجودة في التعليم العالي، ترى ىأو في مجال آخر(. وبهذا المعن

الشمممممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممممان الجودة في التعليم هؤالء الطالب والمتدربين على أنهم خريجو 

 .العالي

الشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان النشمممرة اإلخبارية ربع السمممنوية من  الشمممبكةيتلقى خريجو 

ى لو لم ، حتالتي تُعقد كل سممممنتين الشممممبكة، وهم مؤهلون لحضممممور منتديات الجودة في التعليم العالي

. هناك فرصممة للخريجين الحاضممرين لجمع وتبادل الشممبكةيكونوا يعملون لصممالح منظمة عضممو في 

 .الشبكةالخبرات في أحداث 

قات من الخريجين ا  نرحب دائم نة  إذ بالمدخالت والتعلي قات الموجهة إلى األما تحال التعلي

 .عليها الذي سيرد الشبكةإلى مدير وعامة ال

لى ع الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالينص البرنامج متاح على موقع 

 اإلنترنت وأي منظمات ومؤسسات مدعوة الستخدام أي منها أو كلها.
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 مقدمة المترجم

ترجمة ، سممممممأقتصممممممر على الون بدبالقول، " 1970الكاتب اإليطالي إيتالو كالفينو عام  َجَهرَ 

فني على العممالم "، وعلى نحو مشممممممممابممه، تمتم الكمماتممب حممدود بلممدي. المترجم هو أهم حليف لي يعر 

الكتاب يصممممممنعون أدب ا وطني ا ، بينما يصممممممنع بالقول، " 1990عام  خوسمممممميه سمممممماراماغوالبرتغالي 

ة في السمممممممنوات القليلوسمممممممكيني آنا ر الكاتبة والمترجمة اإليطالية وأبلغت، "المترجمون أدب ا عالمي ا

 ".الكلمات العالم، ويقوم المترجمون بتوجيهها تجوبما فحواه، "بالماضية 

 الحقيقة، والحق يقال، أنَّ المترجم هو ناقل للمعرفة، وناشرها وأمين سرها، والمؤتمن عليها.

من  ها خيرالحقيقة هي الغاية األسممممممممى و هي القيمة العليا و هي الخير القائم بذاته. فمعرفت

العيش في األلم الزائف كما يقول األمريكيون، ومن غير الممكن دفنها إلنها سمممممممتولد من جديد من 

و هي تلك الكلمات التي يرددها األطفال في أولى سنوات عمرهم كما  ،تحت التراب كما يقول الهنود

لذهب كما يقول الرومان ،يقول الفرنسممممممميون عاد عن او ،و هي أغلى من ا يا كما يقول هي االبت لدن

هي مثار صمممراع الشمممك و و ،هي النقاء الذي يحيط بالدرن واألوسمممام كما يقول الروسو ،اليونانيون

هي أسممممى مراتبة الحكمة كما يقول و ،وهي غاية النصمممر كما يقول االلمان ،اليقين كما يقول الطليان

ثار مهي قول اليابانيون  وت الحكمة كما يوهي بهاء القوة كما يقول األثيوبيون وهي صممو  ،اإلسممبان

هي أسممممممممى المعارف كما قال و  ،هي بهاء الحق كما قالت العربحزن البشمممممممر كما يقول الترك و

 .هي مثار سخرية الجاهل و تحريف الحاقد و استياء المرتعب كما يقول البريطانيونو ،الصينيون

م العباسمممممممي الحق يقال، أنَّ الترجمة نالت حظوتها وشمممممممهدت عصمممممممرها الذهبي إبان الحك

ُعِرَف الخليفة أبو جعفر المنصور ونوعيته، فقد  غزارة اإلنتاج وجودتهومن حيث التنظيم ازدهرت و

، وشممممممماركه اهتمامه في ميدان الترجمة كلخ من الخليفتين المهدي علوم الفلك والنجومبشمممممممغفه في 

لحديثة حيث أرسممل والهادي، وجعل الخليفة "هارون الرشمميد" الترجمة، إحدى ركائز تأسمميس الدولة ا

نانير  لد نان ومخطوطاتهم، وأنفق ا ع على ترجمة علوم اليو جَّ ية إلى بالد الروم وشمممممممَ ثات العلم البع

الذهبية على ترجمة الكتب اليونانية والفارسممممية والسممممريانية إلى اللغة العربية. بدوره، أسممممس الخليفة 

مة" ومن خالله، دعم الترجمة، ومنح "المأمون" مركزا  فكريا  ومعرفيا  أطلق عليه تسممممممية "دار الحك

 كل مترجم يقوم بترجمة األعمال الفكرية والمعرفية النفسية وزن الكتاب ذهبا .

ي ف ض الشممممممميء عن المقدمة التاريخية، أفل نجم الترجمةباإلنتقال إلى يومنا هذا، بعيدا  بع

ا الشمممرق الدولية التي شمممهدهنتيجة للتغيرات اإلجتماعية والجيوسمممياسمممية واإلقليمية و منطقتنا العربية

كما تغيرت نظم وأدوات المعرفة بشممممكل غير مسممممبوق مع انتشممممار التقنيات األوسممممط، والعالم ككل. 

على نحو لم يشمممهده أحد عبر التاريو، وأصمممبح تدويل المعرفة أحد الحديثة، وأتمتة المعرفة البشمممرية 

 مفرزات الحضارة البشرية الحديثة.

اء الحرب العممالميممة الثممانيممة ظهور عممدد كبير من الجممامعممات شمممممممهممدت الفترة التي تلممت انتهمم

ومؤسمممسمممات التعليم العالي في المنطقة العربية، وترافق ظهورها آنذاك مع محاولة هذه المؤسمممسمممات 

التعليمية افتتاح برامج وأقسام جديدة، وسعي هذه المؤسسات التعليمية على تطوير وتحسين منظومة 

 الجودة لديها.
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ونتيجة لإلزدياد الكبير في أعداد المؤسمممممسمممممات التعليمية والجامعات  حقة،في السمممممنوات الال

والمراكز البحثية حول العالم، ظهرت وكاالت ضمممممان الجودة المسممممتقلة التي تعمل على ضمممممان أن 

الجامعات تقدم خدماتها التعليمية بطريقة متسممقة، ومتناسممقة ونزيهة وتخدم الطالب والخريج في نفس 

ومع ازدياد الحاجة لضمممممان جودة التعليم جوة بين الحياة األكاديمية وسمممموق العمل. الوقت، وتردم الف

العالي، ظهرت شمممبكات خاصمممة تضمممم وكاالت ضممممان الجودة وفق آليات ومعايير محددة وصمممارمة 

تضممممن أن هذه الوكاالت تعمل وفق شمممروط وأسمممس دولية وتمنح اعتمادها للجامعات حسمممب معايير 

 واضحة تضمن الشفافية والنزاهة والموثوقية. محددة، ووفق بروتوكوالت

في  لتعليم العاليعنى بضممممممممان جودة االتي تُ  التعليمية الموارد تلك قليلةخ لألسمممممممف الشمممممممديد، 

الكتب واألدلة واإلرشممممادات المقدمة للجامعات ووكاالت ضمممممان الجودة  تلكوقليلة  المنطقة العربية،

طقة العربية، ولحالة عدم االسمممممممتقرار التي شمممممممهدها العالم المتاحة باللغة العربية. ونتيجة لواقع المن

وبالمقارنة مع التجربة األوربية واآلسمميوية، وتجربة القارة  العربي طوال السممنوات المائة الماضممية، 

الكثير من العمل لتطوير منظومة  في المنطقة العربية األمريكية، يبدو من المالحظ أنه ما يزال أمامنا

عات، ووكاالت ضمممان الجودة بطريقة تضمممن اسممتقاللية وموثوقية عملية التقييم ضمممان الجودة لجام

ساهم بحق  التي تقوم بها وكاالت ضمان الجودة العربية، وضمان أن التوصيات التي تقوم بتقديمها ت

 في تطوير مؤسسات التعليم العالي. 

عليم عالي في جامعة وأكاديمية ومؤسمممسمممة ت 1350باإلضمممافة إلى ذلك، ومع وجود أكثر من 

إلحداث حركات فكرية وتوعوية تسمممماهم في تحسممممين نُُظم المنطقة العربية، يبدو هناك حاجة ماسممممة 

ضممممممان الجودة العربية، واإلرتقاء بالجامعات العربية بطريقة تسممممماهم في تحسمممممين عملها وضممممممان 

نبرة  ثارةتحسممممممين العملية التعليمية، ومنظومة الجودة بالعموم. ولغرض تشممممممخيص الواقع، وليس إل

 1000جامعة ضممممن تصمممنيف أفضمممل  12جامعة عربية، هناك فقط  1350ولغة التشممماؤم، من بين 

جامعة حول العالم، وأتوقع أن مثل هذه اإلحصمممممممائيات المرعبة يجب أن تدفعنا لبذل جميع الجهود 

 لتحسين واقع التعليم العربي.

 عبتوقي يكمنالواقع العربي  أحد الحلول المطروحة لحل جزء من المشمممممممكلة التي يعاني منها

الجودة العربية مذكرات شراكة وتعاون مع وكاالت ضمان الجودة االقليمية والدولية ضمان وكاالت 

بطريقة تؤدي إلى تبادل الخبرات والموارد بين هذه الوكاالت وتؤدي إلى ظهور اعتراف مشمممممممترك 

كاالت ضمممان جودة جديدة، يمكن على نحو مشممابه القتراح إنشمماء وظهور و بين الوكاالت الشممريكة.

للشمممممممبكة العربية لضممممممممان الجودة اعتماد خطط ومناهج جديدة تؤدي إلى تحسمممممممين واقع الجودة في 

من المانحين الدوليين بهدف تقديم ورش  المنطقة العربية، كما يمكن للشممممبكة الحصممممول على قروض

 .عمل ومحتوى معرفي يعزز من مفهوم ضمان الجودة في المنطقة العربية

بالعودة إلى الترجمة، والمقدمة التاريخية لواقع الترجمة في عصمممممممور سمممممممابقة من تاريخنا 

هذه الترجمة لدبلوم ضممممممممان الجودة في التعليم العالي، المقدم من قبل الشمممممممبكة الدولية قدم تالعربي، 

دليل عمل شممممامل ومتقدم لمختصممممي ضمممممان الجودة في  لوكاالت ضمممممان الجودة في التعليم العالي،

لمنطقممة العربيممة، حيممث يركز على العممديممد من المواضممممممميع التي تخص المتعلمين، كممالتمييز بين ا

الجممامعممات الوهميممة والجممامعممات الحقيقيممة، ويقممدم محتوى خمماص بممالجممامعممات، كطريقممة التمييز بين 

وكمماالت ضممممممممممان الجودة الحقيقيممة والوهميممة، ومنهجيممة التقممديم على وكمماالت االعتممماد والخطوات 
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فضمممممال  عن ما سمممممبق، فهو يعتبر في غاية األهمية لوكاالت ضممممممان الجودة ألنه يقدم لها  المطلوبة.

خارطة طريق لعملها ويعزز نقاط قوتها ويسممممماعدها على تالفي نقاط الضمممممعف. يقدم الكتاب أيضممممما  

شاملة عنها وما هي  شبكات الجودة المحلية واالقليمية والدولية وتفاصيل  شاملة عن جميع  معلومات 

 ط التي يجب تعزيزها لدى هذه الشبكات.النقا

شبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العا  ليال  لي بتقديم هذا الكتاب ليكون دقامت ال

لجميع المتخصممصممين في ضمممان الجودة واالعتماد حول العالم بحيث يكون جزءا   ا  وموسمموعي شممامال  

ان دورها ورسالتها في تحسين نظم ضم وتعزيزي، من سعي الشبكة لخدمة قطاع التعليم التعليم العال

 الجودة حول  العالم.

تم تقديم هذه الترجمة العربية للكتاب لتكون إضمممافة غنية ومفيدة ومميزة ألدبيات الجودة كما 

 .في المنطقة العربية التي تعاني أساسا  من ضعف في هذا المحتوى المعرفي

ي أن يعان من المحتملألفكار أو الجهات التي وفي سمممبيل توضممميح العديد من المعلومات أو ا

وضممافة حواشممي مفصمملة عن جميع الجهات قمت بالقارئ العربي بعض الصممعوبة في التعرف عليها، 

 . التعرف عليهابحيث يسهل على القارئ  المذكورة في الكتاب والهيئات

ي يقدم خالصمممة عمل األشممممل واألوسمممع المتاح باللغة العربية، والذتعتبر هذه الترجمة هي ال

كافية ووافية للمختصمممين العرب في قطاع الجودة، حيث يمكن للجامعات ووكاالت الجودة االسمممتفادة 

 .عملها وتحسين عملهامنه وتطبيق الخطوات التي يحتويها بطريقة تساهم في تطويرها 

 أهدي هذه الترجمة لزوجتي وبناتي الرين وميرا وسيليا.

 مصطفى كيالي

 2022آذار  12
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 والترجمة المنشورة البرنامج لمواردالفكرية ملكية ال

تهدف المواد المنشممممورة على موقع الشممممبكة الدولية لوكاالت ضمممممان الجودة في التعليم العالي 

إلى تقديم المشممورة والمسمماعدة العامة في بناء القدرات في مجال   لمتخصممصممي ضمممان الجودة

 "مواد قائمة وثابتة كما هيد على أسمماس "ضمممان الجودة. على هذا النحو، توفر الشممبكة الموا

دون أي ضممان من أي نوع ، بما في ذلك المواد الخاصمة بالتسمويق والمالءمة لغرض معين. 

الشمممممبكة يعترف ب يقوم باسمممممتخدام هذه الموارد والمواد أن  يجب على أي شمممممخص أو منظمة

ن تقديم أي برنامج أو كمصمممممدر لها. ال يمكالدولية لوكاالت ضممممممان الجودة في التعليم العالي 

الشمممممممبكة الدولية من قبل  موثقدرجة أو ورشمممممممة عمل أو أي تدريب آخر على أنه معتمد أو 

ل بمراجعته والموافقة عليه بشمممكقوم الشمممبكة ما لم تلوكاالت ضممممان الجودة في التعليم العالي 

 .فردي

 (.CC BY 4.0ترخيص المشاع اإلبداعي )وفق تمت هذه الترجمة من قبل مصطفى كيالي، 

 جميع موارد البرنامج متاحة باللغة اإلنكليزية عبر الرابط التالي:

 https://www.inqaahe.org/qa-graduate-program  

 

  

https://www.inqaahe.org/qa-graduate-program
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 كلمات الداللية واالختصاراتال
 

 الرقم ختصاراال الشبكة/ المؤسسة / وكالة ضمان الجودة الترجمة

 Association to Advance Collegiate Schools of Business AACSB 1 1 جمعية تطوير كليات إدارة األعما)

 American Association of Universities AAU 2 الرابطة األمريكية للجامعات

 Accreditation Board for Engineering and Technology ABET 3 2 االعتماد األكاديمي للهندسة والتكنولوجيا

 Association of commonwealth Universities ACU 4 رابطة جامعات الكومنولث

 Assessment of Higher Education Learning Outcomes AHELO 5 تقييم مخرجات التعلم في التعليم العالي

 Association of Non-traditional Students in Higher رابطة الطاب غير التقليديين في التعليم العالي
Education 

ANTSHE 6 

 Australian National University ANU 7 الجامعة الوطنية االسترالية

سيا والمأيط الهاد   منتدى التعاون االختصاد  لدو) و
3 

Asia Pacific Economic Cooperation APEC 8 

 Association of South East Asian Nations ASEAN 9 رابطة  مم جنوب شرق وسيا

 Asia Europe Meeting ASEM 10 الملتقى اآلسيو  األوربي

 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültes AÜAÖF 11 كلية التعليم المفتوج بجامعة األناضو)

 ASEAN University Network AUN 12 شبكة جامعة اآلسيان

 Australian University Quality Agency AUQA 13 وكالة الجودة بالجامعة األسترالية

 Consumer Association of Singapore CASE 14 جمعية أماية المستهل  السنغافورية

 National Centre for Higher Education Accreditation CENEVAL 15 المركز الوطني لتقويم التعليم العالي في المكسي 

 Council for Higher Education Accreditation CHEA 16 يمجلس اعتماد التعليم العال

 Inter-institutional Committee for Higher Education CIEES 17 اللجان المشتركة بين المؤسسات لتقييم التعليم العالي

 Comite National d’Evaluation CNE 18 الفرنسية لجنة التقييم الوطنية

 National Committee for the Evaluation of the University ظام الجامعةاللجنة الوطنية لتقييم ن
System 

CNVSU 19 

 Council for Higher Education Accreditation COPAES 20 4في المكسي   مجلس اعتماد التعليم العالي

 Higher Education Evaluation Committee CONAEVA 21 5 في المكسي  اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي

 National Committee for University Assessment and اللجنة الوطنية للتقويم واالعتماد الجامعي
Accrediting 

CONEAU 22 

 CASE Trust for Education CTE 23 6رابطة المستهلكين في صندوق سنغافورة للتعليم

 Centre National d’Enseignment a Distance CNED 24 7 عن بعد للتعليمالمركز الوطني 

                                                           
لتقديم االعتماد لكليات إدارة األعمال وكانت تُعرف  1916جمعية تطوير كليات إدارة األعمال وهي منظمة مهنية أمريكية تم تأسيسها عام  1 

 .باسم الرابطة األمريكية لمدارس األعمال التجارية والرابطة الدولية لتعليم اإلدارة ا  سابق

 .منظمة غير حكومية تعتمد برامج التعليم ما بعد الثانوي في "العلوم التطبيقية، والحوسبة، والهندسة، والتكنولوجيا 2 

دولة تطل على المحيط الهادي والتي تسمممعى لتشمممجيع التجارة الحرة والتعاون االقتصمممادي في منطقة آسممميا ودول المحيط  21يضمممم منتدى  3 

 الهادي
 هيئة االعتماد الخاصة بمؤسسات التعليم العالي في المكسيك 4 

 .في المؤسسات عالية المستوى تعمل بشكل أساسي على تعزيز التقييم الذاتي اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي 5 

 تهدف الرابطة لدعم مؤسسات التعليم الخاص التي تهدف لتقديم رعاية جيدة للطالب. 6 

المركز الوطني للتعليم عن بعد هو مؤسممسممة عامة فرنسممية تحت إشممراف وزارة التعليم مكرسممة لتوفير مواد التعلم عن بعد. تم إنشمماؤه في  7 

 ر اإلنترنت منذ منتصف التسعينيات.وهو يوفر المواد عب 1939عام 
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 لجنة نواب رؤسللللاد ومدير  جامعات المملكة المتأدة
8 

Committee of Vice-Chancellors and Principals CVCP 25 

 Comite National d’Evaluation CNE 26 لجنة التقييم الوطنية

 National Committee for the Evaluation of the University اللجنة الوطنية لتقييم نظام الجامعة
System 

CNVS 27 

 National Committee for the Evaluation of the University اللجنة الوطنية لتقويم الجامعة
System 

CNVSU 28 

المؤتمر الللدا م لرؤسلللللللللاد ونواب المسلللللللتشلللللللللارين 
 9 األوروبيين

Standing Conference of European Rectors, Presidents 
and Vice- Chancellors 

CRE 29 

 European Credit Transfer and Accumulation System ECTS 30 األوربي للساعات المعتمدةتراكم التأوي) والنظام 

 European Economic Area EEA 31 المنطقة االختصادية األوروبية

 Education for All EFA 32 10 التعليم للجميعمبادرة 

روبيللة لمراكز المعلومللات في المنطقللة الشلللللللبكللة األو
 11 األوروبية

European Network of Information Centres in the Region ENIC 33 

 European Network of Quality Assurance ENQA 34 12 الشبكة األوروبية لضمان الجودة

 External Qualification Assurance Agencies EQAA 35 وكاالت ضمان المؤهات الخارجية

 European Quality Assurance Register for Higher 13 سج) ضمان الجودة األوروبية للتعليم العالي
Education 

EQAR 36 

لمؤسلللللسلللللة األوروبية للتنمية لالجودة تأسلللللين نظام 
 14 اإلدارية

European Quality Assurance System EQUIS 37 

لجودة في مجا) لمعايير والمبادئ التوجيهية لضللمان اا
 التعليم العالي األوروبي

European Standards and Guidelines for Quality 
Assurance 

ESG 38 

 Education Services for Overseas Students ESOS 39 خدمات التعليم للطاب األجانب

 European Union EU 40 اإلتأاد األوربي

 European University Association EUA 41 15 رابطة الجامعات األوروبية

 Danish Evaluation Institute EVA 42 معهد التقييم الدنماركي

 Further Education FE 43 التكميليالتعليم 

 Higher Education Loan Program FEE-HELP 44 16 برنامج خرض التعليم العالي

                                                           
عندما كانت هناك اجتماعات غير رسمممية شممارك فيها نواب رؤسمماء عدد من الجامعات ومديري الكليات تأسممسممت في القرن التاسممع عشممر  8 

 .ورئيسها الحالي هو جوليا باكنغهام الجامعية

 وروبيةمنظمة دولية غير حكومية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات األ 9 

 .2015اليونسكو تهدف إلى تلبية احتياجات التعلم لجميع األطفال والشباب والكبار بحلول عام  بوشرافعالمية  مبادرة 10 

والغرض منها هو  .كمبادرة مشتركة بين اليونسكو ومجلس أوروبا المعلومات في المنطقة األوروبية الشبكة األوروبية لمراكزتأسيس تم  11 

 .لشبونة لالعتراف، وبصفة عامة، لتطوير سياسة وممارسة لالعتراف بالمؤهالتتنفيذ اتفاقية 
أعضمماؤها والشممركات  تم تأسمميسممها كمنظمة لتمثيل منظمات ضمممان الجودة واالعتماد من منطقة التعليم العالي األوروبية والدولية، ويمثل 12 

 .يم العاليالتابعة لها وكاالت لديها مصلحة واضحة في ضمان جودة اعتماد التعل
سجل مخصص لوكاالت ضمان الجودة األوربية ويضم تلك الوكاالت التي أظهرت امتثالها الكبير لمجموعة مشتركة من المبادئ لضمان 13 

 .الجودة في أوروبا
 بية للتنميةؤسمممسمممة األوروالتي تديرها المو، م العالي لإلدارة وإدارة األعمالمؤسمممسمممات التعلي اعتماد في متخصمممصجامعي نظام اعتماد  14 

 .اإلدارية

دولة، وتوفر لهم منتدى للتعاون وتبادل المعلومات حول  48مؤسممممسممممة للتعليم العالي في  800تمثل رابطة الجامعات األوروبية أكثر من  15 

 .سياسات التعليم العالي والبحث
في الجامعة ومقدمي خدمات التعليم العالي قرض يسممممماعد الطالب المؤهلين الذين يدفعون الرسممممموم الكاملة على دفع الرسممممموم الدراسمممممية  16 

  .اآلخرين



15 
  

 Gross Enrolment Ratio GER 45 17مؤشر االلتأاق اإلجمالي 

 Gender Parity Index GPI 46 18 مؤشر التكافؤ بين الجنسين

 Higher Education Authority HEA 47 هي ة التعليم العالي

 Higher Education Contribution Scheme HECS 48 مخطط مساهمة التعليم العالي

 Higher Education Institutions HEI 49 مؤسسات التعليم العالي

 Hellenic Quality Assurance Agency HQAA 50 لجودة اليونانيةوكالة ضمان ا

 International Association of Universities IAU 51 19 الرابطة الدولية للجامعات

 International Association of University Presidents IAUP 52 20 الرابطة الدولية لرؤساد الجامعات

 International baccalaureate IB 53 21 البكالوريا الدوليةمنظمة 

مشللروع تموي) التعليم العالي الدولي المقارن وإمكانية 
 22 الوصو) إلي 

International Comparative Higher Education Finance 
and Accessibility Project 

ICHEFAP 54 

 Information and Communication Technologies ICT 55 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 Australian Universities International Development برنامج التنمية الدولية للجامعات األسترالية
Program 

IDP 56 

 Indira Gandhi National Open University IGNOU 57 جامعة  نديرا غاند  الوطنية المفتوأة

الشلللللللبكة الدولية لوكاالت ضلللللللمان الجودة في التعليم 
 العالي

International Network of Quality Assurance Agencies in 
Higher Education 

INQAAHE 58 

 International Research Universities Network IRUN 59 23 شبكة جامعات األبأاث الدولية

 Finnish Higher Education Evaluation Council KKA 60 مجلس تقييم التعليم العالي الفنلند 

 League of European Research Universities LERU 61 رابطة جامعات األبأاث األوروبية

 Learning Management Systems LMS 62 م إدارة التعلمظُ نُ 

 Massachusetts Institute of Technology MIT 63 معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

 Mutual Recognition Agreement MRA 64 اتفاخية االعتراف المتباد)

 Melbourne University Press MUP 65 مطبعة جامعة ملبورن

 National Institute for Academic Degrees NAAC 66 المعهد الوطني للدرجات األكاديمية

 National Academic Recognition Information Centres NARIC 67 24 مراكز معلومات االعتراف األكاديمي الوطنية

 National Centre for Education Statistics NCES 68 المركز الوطني إلأصادات التعليم

 Netherlands Quality Agency NGA 69 وكالة الجودة الهولندية

                                                           
مقياس إحصممائي يسممتخدم في قطاع التعليم، وكان يسممتخدم سممابقا  من قبل األمم المتحدة في مؤشممر التعليم الخاص بها، لتحديد عدد الطالب  17 

 الثانوية(.المسجلين في المدرسة في عدة مستويات صفية مختلفة )مثل المدارس االبتدائية والمتوسطة و

تم  .مؤشممر التكافؤ بين الجنسممين هو مؤشممر اجتماعي اقتصممادي وعادة ما يتم تصممميمه لقياس الوصممول النسممبي إلى التعليم للذكور واإلناث 18 

في أبسممط أشممكالها، يتم حسممابها على أنها حاصممل قسمممة عدد اإلناث على عدد الذكور المسممجلين في  .إصممدار هذا المؤشممر من قبل اليونسممكو

 .لة معينة من التعليممرح
بلد.  130غير حكومية تعمل في مجال الدراسات العليا. وتتألف من ستمائٍة وخمسين منظمة ومؤسسة تعليمية عليا. في حوالي مؤسسة  19 

 الرابطة الدولية للجامعات هي شريك رسمي في اليونيسكو. ويقع مقر االتحاد في باريس ويقع في مقر اليونيسكو.

 ولية لرؤساء الجامعات هي جمعية للرؤساء التنفيذيين للجامعات من مؤسسات التعليم العالي حول العالم.الرابطة الد 20 

 .1968مؤسسة غير ربحية مقرها في جنيف، سويسرا، وتأسست عام  21 
رائب إلى ودافعي الضمم برنامج للبحث ونشممر المعلومات والتواصممل. يبحث في التحول العالمي لعبء تكاليف التعليم العالي من الحكومات 22 

 أولياء األمور والطالب.

سعة النطاق 23  شبكة بالجودة الدولية ألبحاثها وتعليمها، ولديها دوافع  .شبكة دولية من جامعات األبحاث وا شتهر الجامعات المشاركة في ال ت

 .قوية لتحسين هذه الجودة بشكل أكبر
ية األوروبية وجميع الدول المرتبطة بها في وسمممط وشمممرق أوروبا وقبرص مركز جميع دول االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصمممادتملك  24 

 معلومات االعتراف األكاديمي الوطني، والذي يوفر طريقة لمقارنة المؤهالت األكاديمية كجزء من عملية بولونيا.
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 National Institute for Academic Degrees NIAD 70 المعهد الوطني للدرجات األكاديمية

 National Accreditation Agency of the Russian الروسي وكالة االعتماد الوطنية لاتأاد
Federation 

NICA 71 

 Norwegian Agency for Quality Assurance in Higher الوكالة النرويجية لضمان الجودة في التعليم العالي
Education 

NOKUT 72 

 National Qualification Framework NQF 73 25  اإلطار الوطني للمؤهات

 Netherlands-Flemish Accreditation Organization منظمة االعتماد الهولندية الفلمنكية
(Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie,) 

NVAO 74 

 Centre for Accreditation and Quality Assurance of the مركز االعتماد وضمان الجودة للجامعات السويسرية
Swiss Universities 

OAQ 75 

 Observatory of Borderless Higher Education OBHE 76 26 مرصد التعليم العالي با أدود

 Organisation for Economic Cooperation and منظمة التعاون االختصاد  والتنمية
Development 

OECD 77 

 Open University OU 78 مفتوأةالجامعة ال

 Open University Worldwide Ltd OUW 79 المفتوأة  الدوليةالجامعة 

 Polytechnics and Colleges Funding Council PCFC 80 27 مجلس تموي) المعاهد الفنية والكليات

 Private Education Organisations PEO 81 مؤسسات التعليم الخاص

 State Accreditation Commission of the PKA 82 28لجنة االعتماد البولندية 

 Purchasing Power Parity PPP 83 تعاد) القوة الشرا ية

 Quality Assurance Agency (UK) QAA 84 في المملكة المتأدةوكالة ضمان الجودة 

 Quality Association Netherlands Universities QANU 85 الهولنديةجمعية جودة الجامعات 

 Royal Melbourne Institute of Technology RMIT 86 معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا

 Singapore Institute of Management SIM 87 معهد سنغافورة لإلدارة

 Singapore Quality Class for Private Education 29 الجودة في سنغافورة لمنظمات التعليم الخاص ف ة
Organisations 

SQC-PEO 88 

 European Network for Business Studies and Languages SPACE 89 اللغاتالشبكة األوروبية لدراسات األعما) و

 Sukhotai Thammathirat Open University STOU 90 جامعة سوخوتا  ثماذيرات المفتوأة

 State University of New York SUNY 91 جامعة والية نيويور 

 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats SWOT 92 30 نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

 Technologies d’Ingénieurs et Mobilité Etudiante TIME 93 تقنيات الهندسة وتنق) الطاب

 Technical and Further Education TAFE 94 31 التعليم الفني والتكميلي

                                                           
يعكس هذا التصنيف محتوى المؤهالت . المؤهالت حسب المستوى وذلك بناء  على نتائج التعلم  (NQFs)تصنف أطر المؤهالت الوطنية 25 

يضمممن نهج مخرجات التعلم أيضمما  أن أنظمة التعليم  .أي ما يتوقع من حامل الشممهادة أو الدبلوم معرفته وفهمه والقدرة على القيام به -وملفها 

 .ت وقطاعات التعليم والتدريبوبالتالي، فونه يسمح للناس بالتنقل بسهولة أكبر بين مؤسسا .والتدريب الفرعية مفتوحة لبعضها البعض
 منظمة خدمات إستراتيجية عالمية تجري أبحاثا  رفيعة المستوى وتنشر االتجاهات الناشئة وأفضل الممارسات وأطر السياسات. 26 

 .من قبل مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا 1992تم استبداله في عام  .تمويل جامعات البوليتكنيكمجلس متخصص ب 27 
 هي الهيئة القانونية البولندية الوحيدة المنوطة بمسؤولية تقييم جودة التعليم العالي، وآلرائها وقراراتها   (PKA)لجنة االعتماد البولندية 28 

 .تأثير ملزم قانونا  
ها على عمال ومسماعدتمخطط لتكريم مؤسمسمات التعليم الخاص التي حققت مسمتوى جديرا  بالثناء من األداء في رحلتها نحو التميز في األ 29 

 .تحقيق أفضل معايير التميز في األعمال
نقاط القوة والضمممعف والفرص والتهديدات  يقيم تحليل .إطار يسمممتخدم لتقييم الوضمممع التنافسمممي للشمممركة ولتطوير التخطيط االسمممتراتيجي 30 

 .العوامل الداخلية والخارجية، باإلضافة إلى اإلمكانات الحالية والمستقبليةو
يحضمممممممر الطالب  .هي جهات مملوكة للحكومة تقدم دورات التعليم والتدريب المهني د التعليم التقني والتعليم التكميلي األسمممممممتراليةمعاه 31 

 .معاهد التعليم التقني والتعليم التكميلي الستكمال الدورات التي تتراوح من الشهادة إلى مستوى الدراسات العليا الدوليون معاهد
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 UMAP Credit Transfer Scheme UCTS 95  32المعتمدة األرصدةنظام تأوي) 

 Universities Funding Council UFC 96 مجلس تموي) الجامعات

 University Grants Commission UGC 97 هي ة المنح الجامعية

 University Mobility in Asia and the Pacific UMAP 98 33 التنق) الجامعي في وسيا والمأيط الهادئاتأاد 

 Universidad Nacional de Education Distancia UNED 99 الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد

 United Nations Educational, Scientific and Cultural منظمة األمم المتأدة للتربية والعلم والثقافة
Organisation 

UNESCO 100 

 United States Department of Education USDE 101 وزارة التعليم األمريكية

 US Open University USOU 102 المفتوأة ةاألمريكيجامعة ال

 SIM University, Singapore UniSIM 103 السنغافوريةسيم  جامعة

 Universitas 21 U21 104 34شبكة الجامعات الأادية والعشرين 

 Visiterende en Beoordelende Instanties VBI 105 الجهات الزا رة والمراجعة

 Vocational Education and Training VET 106 التعليم والتدريب المهني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .تبسيط عملية تحويل األرصدة المكتسبة في برامج التبادل الخارجي إلى الجامعات المحلية للطالبلنظام تم تصميمه  32 
لتعزيز  1993اتحاد إقليمي تطوعي يضمممممممم ممثلين حكوميين و / أو غير حكوميين و / أو جامعيين لقطاع التعليم العالي أنشممممممم  في عام  33 

 تنقل طالب التعليم العالي.التعاون وتبادل األفراد والخبرات من خالل زيادة 
شبكة من الجامعات التي تعتمد على األبحاث بشكل مكثف والتي تمكن أعضائها من مشاركة التميز والتعاون عبر الحدود وتعزيز تبادل  34 

 المعرفة العالمي.
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 الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي

(INQAAHE) 

 

 برنامج الدراسات العليا في ضمان الجودة

 

عضو سابق  ،جامعة نيويور  ،خا د المشروع: الدكتور جان مورس

لواليات المتأدة ا ، 35لجنة الواليات الوسطى للتعليم العاليفي  

 األمريكية
 

 الفص) األو): التعليم العالي أو) العالم: سياق ضمان الجودة

 

 :الفص)مؤلفو 

 وكالة جودة الجامعات األسترالية ،جانيت بيردالدكتور 

 وكالة المؤهات الماليزية :روزليني مار  فرنانديز تشونغالدكتور 

 تركيا من كما) غوروز، مستشارالدكتور 

 ،  سترالياجامعة نيو إنجاند ،ر جرانت هارمانالبروفيسو

 ماليزيا ،، كلية صنوا  الجامعيةوا  سي ليونجالدكتور 

 

 الفص)منظم 

 ، وكالة جودة الجامعات األستراليةديفيد وودهاوسالدكتور 

 

 الفص)مأرر 

  ستراليا منالدكتور مايريد براون، مستشار 

  

                                                           
 راء تقييم األقران واعتماد الجامعاتلجنة الواليات الوسمممممممطى للتعليم العالي هي منظمة تطوعية غير ربحية قائمة على األقران تقوم بوج 35 

 والكليات العامة والخاصة في الواليات المتحدة ومؤسسات التعليم العالي األجنبية.
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سياق ضمان  الفص) األو): التعليم العالي أو) العالم:
 الجودة

 

 مقدمة:
صممميم لت ا  أسمماسممي معيارا  يعد فهم سممياق التعليم العالي الذي تعمل فيه وكاالت ضمممان الجودة 

إلى  ،، كما يوحي العنوانالفصمممل اهدف هذيلمسممماءلة. المعيارية والقابلة لممارسمممات ضممممان الجودة 

لم أكثر عولمة العا فيه نية وأصممممبحالتعليم العالي في وقت تتالشممممى فيه الحدود الوطبمنهجية تعريفك 

 .مما كان عليه في أي وقت مضى

على أقل بأن أسمممممممس اهتمامنا المعاصمممممممر بالجودة في التعليم العالي تعود، البعض يجادل 

اق تم ميث ضمن، إلى العصور الوسطى عندما تم وضع األساتذة في جامعات بولونيا وباريس منظور

علمية  قيمة ديمتقاللوائح التفصيلية للجامعة وبالمعلمين  التزامقبل نقابات الطالب لضمان  تنظيمه من

بل ا قا نت هناك بعض  ،(. ومع ذلك2007لرسممممممموم التي دفعها الطالب. )تشممممممممارلز، ت كا في حين 

التطورات المهمة للغاية في الهياكل الجامعية والطريقة التي تعمل بها في القرن التاسممممممع عشممممممر في 

يكن االهتمام بضمممان الجودة والمسمماءلة حتى الجزء األخير من القرن  لم ،أوروبا والواليات المتحدة

 اليوم. به يتمتع على النحو الذي ادجالعشرين موضع التركيز ال

 فتح أبوابها لتوفير الفرص لمجموعةببدأت مؤسمممممسمممممات التعليم العالي  ،من السمممممتينيات ا  بدء

تعليم مؤسسات ال كانتفترة سابقة،  الطالب على نحو مختلف عما كانت عليه من قبل ففيواسعة من 

عالي ياجات طالب النخبة فقط ال ئك  دون غيرهم، تلبي احت لذين وهم أول  وصمممممممولال كانوا يملكونا

" من التعليم إلى مخاوف في المجتمع ككل التضممممخمالتعليم العالي. أدى هذا " خدمات حصممممري إلىال

انت معايير السممابقة. بحلول الثمانينيات، كمن تعرض جودة برامج التعليم العالي للخطر وعدم تلبية ال

جودة مخرجات العديد من ب من األسمئلة المتعلقةوغيرها  القضمايامع هذه  في حالة صمراعالحكومات 

كمن تلتلبية األعداد المتزايدة من الطالب. كانت المعضمملة  تم إنشمماؤهامؤسممسممات التعليم العالي التي 

في كيفية االستمرار في تلبية الحاجة إلى أعداد كبيرة من  وفي نفس الوقت، كيفية ضمان الجودة  في

الخريجين لقيادة االقتصمممممممادات الجديدة القائمة على المعلومات. في تلك المرحلة، كان هناك تحول 

لة  دورهمافي جميع أنحماء العمالم حول  اتأيمديولوجي في تفكير الحكومم وإدراك أنمه بمدال  من محماو

سبيل تحقيق   نقابات طالب العصور الوسطى، على نحو مشابه لما قامت بهجودة التنظيم عملها في 

سيكون من الممكن تقييم جودة المؤسسات و البرامج من خالل عملية مفصلة لمراجعة األقران. ومن 

الوكاالت التي تعمل في مجال تقييم المؤسسات  تلك ،حكومية في أغلب األوقات، بمساعدة تهنا نشأ

 . يشار إلى هذه الوكاالت باسم "وكاالتونشرها لجميع الناس –عن تقييماتها والبرامج وتقديم تقارير 

 الجودة.ضمان الجودة الخارجية" أو وكاالت 

ولكن قبل أن نبدأ في دراسمممممة ظاهرة وكاالت الجودة الخارجية في جميع أنحاء العالم، فوننا، 

 . في البداية بحاجة إلى دراسة السياق العالمي الذي تعمل فيه

في الوحدة األولى على الزيادة الهائلة في أنماط الطلب على التعليم العالي وتأثير التحوالت رف ستتع

النظر في تأثير فلسممفات السمموق بالتفصمميل وكيف أدى  ا  الديموغرافية على أعداد الطالب. سمميتم أيضمم
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على  رئيسممممميذلك إلى تغيير ميزان التمويل من القطاع العام إلى حد كبير ليشممممممل اإلنفاق الخاص ال

كيف غيرت تقنيات المعلومات الجديدة الطريقة التي يتم بها  الثانيةالتعليم العالي. توضممممح لك الوحدة 

 منظم للتعليم.وكما تناقش ظهور الدولة كمقيم  ،تنظيم التعليم العالي وتقديمه

 

م في هتركز الوحدة الثالثة على عولمة التعليم وتدويله وتقدم التطورات الملحوظة التي تسمممممما

 ين الدول.ب العابر للحدودتنقل الطالب والموظفين باإلضافة إلى تشجيع التحالفات بين المؤسسات و

 

لى األنواع المختلفة للمؤهالت التي تقدمها بالنسممممممبة للوحدة الرابعة، فسمممممموف تتعرف فيها ع

ن للطالب ث يمكبحي ا  مؤسسات التعليم العالي واألطر التي ظهرت لجعل األنظمة المختلفة أكثر توافق

 على بعض المناقشممممات ا  أيضمممم الرابعةوالخريجين االنتقال بسممممهولة من بلد إلى آخر. تحتوي الوحدة 

وضمممممممح تما كلتعليم العالي. الملتحقين باواألنواع المتنوعة للطالب  نظم التدريس الجديدة ب المتعلقة

قدم هذا القطاع  قديمه وبشمممممممكل حصمممممممري للمناهج التعليمية بمدى ت نخبة الطالب  من ةلمجموعت

 .المتفرغين في الحرم الجامعي

 

انتباهك إلى حوكمة وإدارة مؤسمممسمممات التعليم العالي. )وهي الخامسمممة( الوحدة األخيرة  تلفت

راقب وظائفها المختلفة ودورها عامة ت إلى الجامعات على أنها منظمات نظرفي هذا الفصمممممممل، يُ 

 المحلية والدولية.مات حول مجموعة شبكات الجامعات معلو ا  تقدم هذه الوحدة أيض الثقافي والريادي.

ك الرئيسمممممممية لتزويد األنترنتإلى جنب مع مواقع  ا  يتم توفير قوائم قراءة موسمممممممعة في الوحدة جنب

بالمصممادر الرئيسممية التي سممتحتاج إلى الرجوع إليها من أجل القراءة العامة واسممتكمال أنشممطة التعلم 

 المختلفة ومهام التقييم.

اد مواد هذا النموذج من قبل فريق من ممارسي ضمان الجودة الدوليين الذين اجتمعوا تم إعد

من  عمٍ دباإلضممافة إلى  ،وحصمملوا على دعم الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان الجودة في التعليم العالي

ع موعند الحديث عن الجودة، فون المنظور الدولي هو نقطة البداية في الكتاب . ا  البنك الدولي أيضممممممم

سمممميقدم لك أمثلة مسممممتمدة من مجموعة كبيرة من وكاالت ضمممممان الجودة الوطنية واإلقليمية. سممممرد 

الرائدين على السممممماحة  ممارسمممممي الجودةأوسمممممع عرض ممكن للممارسمممممات العالمية وأفكار الكتاب 

 وبشممكل ال يقبل الشممك، بالنظر إلى وجود عدد من المشمماركين الدوليين في ما سممبق،مرغم بالالدولية. 

عض االختالف في اسممممممتخدام المصممممممطلحات وأسمممممماليب االقتباس تأليف هذا الكتاب، نالحظ وجود ب

واالختصممارات داخل وبين أجزاء مختلفة من الوحدة. على الرغم من أننا بذلنا قصممارى جهدنا للتأكد 

من أن معنى المصممممطلحات واضممممح في السممممياقات التي تحدث فيها، فسمممموف تحتاج إلى التكيف مع 

، سمممممممتدرك أن هذا من فصمممممممول الكتاب . أثناء قراءة المزيدفي مواد الكتابفات أثناء عملك االختال

عندما تنتقل خارج حدودك الوطنية واإلقليمية للعمل مع أدبيات وكاالت ضمان  ا  التكيف مطلوب أيض

 الجودة في أماكن أخرى.

 تهدف هذه الوأدة إلى:

 ى مسمممممتوى العالم بما في ذلك الزيادات في تحديد االتجاهات الرئيسمممممية في التعليم العالي عل

 .الطلب والتحوالت الديموغرافية في عدد الطالب

  وما  قطاع التعليم العاليإظهار تأثير األيديولوجيات السممياسممية والسمموقية الجديدة على شممكل

 يترتب على ذلك من تنوع في مقدمي الخدمة والطالب
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 ن تعلم الطالبمناقشة تأثير التقنيات الجديدة على كيفية ومكا 

  على العولمة والتدويلتأثير قطاع التعليم العالي إظهار 

  تحديد األنظمة المختلفة لمؤهالت التعليم العالي وظهور أطر واتفاقيات لمواءمتها لتحسمممممممين

 إمكانية نقل المؤهالت والدراسات السابقة

 ظيمية والحوكمة مناقشمممة حوكمة وإدارة مؤسمممسمممات التعليم العالي مع االهتمام بالجوانب التن

 والموارد والوظائف الرئيسية

  تسممليط الضمموء على نطاق شممبكات مؤسممسممات التعليم العالي على المسممتوى المحلي والوطني

 والدولي

 إلشارة إلى العوامل السياقية الرئيسية التي تؤدي إلى ازدهار وكاالت ضمان الجودةا 

 

 تأديد ما يلي: على ا  سوف تكون خادر الفص)،في نهاية 

 هم االتجاهات الواسممممممعة التي تؤدي إلى االهتمام المعاصممممممر بالمسمممممماءلة وضمممممممان الجودة ف

 لمؤسسات التعليم العالي

  أعممداد الطالب الملتحقين منمماقشممممممممة االتجمماهممات العممالميممة في التعليم بممما في ذلممك النمو في

قية و، والتحوالت الديموغرافية، وتأثير األيديولوجيات السمممياسمممية والسمممبالمؤسمممسمممة التعليمية

 التحديثعلى أنماط 

 تأثير االتجاهات العالمية على بلدك ومنطقتك خاصمممممممة فيما يتعلق بمجموعة مقدمي  تحديد

 الخدمات العامة والخاصة

 تأثير التقنيات الجديدة على التعليم والطريقة التي اسممممتجابت بها مؤسممممسممممات التعليم  مناقشممممة

 العالي من خالل تصميم أنماط تعلم جديدة

 مؤسسات التعليم العالي انتشارلعولمة والتدويل على فهم تأثير ا 

 مجموعة متنوعة من مؤهالت التعليم العالي واألطر الجديدة المصممممة لمواءمة هذه  مناقشممة

 المؤهالت على المستويين الوطني واإلقليمي مع اإلشارة إلى التأثير في بلدك أو منطقتك

 في بلدك ومنطقتك الشبكات الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي تحديد 

  فهم ديناميكيات مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي الفردية من حيث العوامل التنظيمية والوظائف

 والموارد والحوكمة وما إلى ذلك.

 

 المراجع:

نورث كاروالينا،  ،(، تطور ضممممممان الجودة في التعليم العالي. ليفايتفيل2007سمممممي بي ) ،تشمممممارلز

 يتفيل الحكوميةورقة عمل كلية التربية بجامعة الفاي
http://digitalcommons.uncfsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&
context=soe_faculty_wp 

 

 

 

  

http://digitalcommons.uncfsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=soe_faculty_wp
http://digitalcommons.uncfsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=soe_faculty_wp
http://digitalcommons.uncfsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=soe_faculty_wp
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 التعليم العالي اتجاهات: األو) المأور
 

 :جدو) المأتويات

 المقدمة

 الجزد األو): زيادة الطلب العالمي على التعليم العالي

 الجزد الثاني: التأوالت الديموغرافية والطاب غير التقليديين

 صعود خوى السوق في التعليم العالي الجزد الثالث:

 الجزد الرابع: اإلنفاق العام والرسوم الدراسية

 الجزد الخامس: نمو المؤسسات الخاصة

 المراجع
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 المقدمة

 

 فترة نمو غير عادي في التعليم العاليعلى أنه النصممف الثاني من القرن العشممرين  يُنظر إلى

و ما يُشار إلى تأثير النم ا  . غالبالقرن الحادي والعشرينلعقد األول من ا في على ما هو عليهواستمر 

 مننظام يتضمممممممأي االنتقال من نظام يلبي مجموعة النخبة إلى  ،على أنه "زيادة حجم" التعليم العالي

 .ا  مجموعة طالبية أكثر تنوع

لجامعات زيد من اتمثلت االسممممتجابة األولية للطلب المتزايد على التعليم العالي في إنشمممماء الم

زايد مع التطور المت بيد أنه. تقليدية واضممممحة على أسممممسالتعليم ما بعد الثانوي المبنية ومؤسممممسممممات 

 ، تغير شمممممممكل التعليم العاليوالمتنوع للتكنولوجيا الحديثة، ومع ازدياد مجموعات الطالب وتنوعهم

قطاع على  ،ة بآليات تدريس جديدةالمقدمو، شكال الجديدة من التعليم العاليبشكل كبير. لقد أثرت األ

المواد المقدمة في من حيث التحدي الذي يواجه المعلمين والمهتمين بضممممممممان جودة  التعليم العالي

 .المؤسسات التعليمية الجديدة

عالم وتظهر  حاء ال عالي في جميع أن هذه الوحدة في نُُظم زيادة الطلب على التعليم ال تبحث 

لبلدان، لكنها بالمقابل تظهر أيضممممممما  عدم إحراز أي تقدم في توفير النمو غير المسمممممممبوق في بعض ا

الوصممول إلى التعليم العالي في بعض البلدان النامية. يتضمممن الفصممل أيضمما  نقاشمما  متعلقا  بالتحوالت 

الديموغرافية التي طرأت في اآلونة األخيرة وكيف يتطلب ذلك من الحكومات والمؤسسات التعليمية 

ير التعليم العالي المسمممتمر للفرد مدى الحياة على الرغم من انخفاض عدد السمممكان في التفكير في توف

 .بعض البلدان وارتفاع معدالت الشيخوخة فيها

تسممممتكشممممف الوحدة كيفية تأثير تغييرات قوى السمممموق في مجال التعليم باإلضممممافة إلى ذلك، 

عالي  فة إلىال قاش  باإلضمممممممما بن ها التوايتعلق  قة التي تحول ب عام الطري فاق ال لقروض وازن بين اإلن

بحيث تكون المصممممادر الرئيسممممية لتمويل التعليم العالي في العديد من البلدان من مصممممادر  الخاصممممة

 المبهمة فحص الزيادة في عدد المؤسسات الخاصة والخطوط  ا  خاصة مثل رسوم الطالب. يتم أيض

غير م الخاص التعليوالتعليم الربحي والخاص التعليم غير الواضممحة بشممكل متزايد بين التعليم العام و

 الربحي.

 كمال قام بكتابته الدكتورتم اختصمممممممار المواد الموجودة في هذه الوحدة من كتاب وتقرير 

 :غوروز

 ،االتعليم العالي وتنقل الطالب الدوليين في اقتصممممممماد المعرفة العالمي. ألباني  ،2008 ،كمال غوروز

 .2008. نيويورك: مطبعة جامعة والية نيويورك

"ضمممممان الجودة وأنظمة التمويل". ورشممممة عمل حول معايير تمويل وإدارة ، 2008 ،كمال غوروز

 /آذارمارس 31تشمممغيل الجامعات المدعومة من الدولة والتي تنظمها وكالة ضممممان الجودة اليونانية. 

 يمكن الوصول إلى البحث عبر الرابط التالي:، أثينا. 2008

 www.hqaa.gr/files/Guruz_paper.pdf 

 

تم تحديث البيانات والمواد في هذين المصدرين من قبل مؤلفيها لتعكس أحدث حالة في التعليم العالي 

 في جميع أنحاء العالم.

 ما يلي: تحديد سيكون القارئ قادرا  علىفي نهاية الوحدة 

 

http://www.hqaa.gr/files/Guruz_paper.pdf
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 على التعليم العالي الطلبوأنماط النمو  وصف 

 تلبية ل التكنولوجيا تسممممماهم في تسمممممخيرتأثير االتجاهات الديموغرافية والطرق التي  مناقشمممممة

 احتياجات األجيال الجديدة من الطالب

 توفير التعليم العممالي  التي تسمممممممماهم في التممأثير على قوى السممممممموق فيالطرق  منمماقشممممممممة

 افسة على الطالبواالستراتيجيات التي طورتها المؤسسات المتن

 االتجاه المتزايد لتمويل التعليم العالي ليأتي من مصممادر خاصممة بما في ذلك رسمموم  توضمميح

 الطالب

  إنشمماء عدد متزايد من المؤسممسممات الخاصممة وأنماط  العامة التي تشممير نحووصممف الحركة

 االلتحاق بهذه المؤسسات في مختلف البلدان.
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 على التعليم العالي العالمي زيادة الطلب: األولالجزء 

 

م التعليفي قطاع  بوجراء مقارنات هادفة المتعلقةتجميع اإلحصمممممممائيات  ت مهمة لطالما كان

مهمة صممعبة بسممبب نقص التعريفات الموحدة وإجراءات جمع البيانات.  على المسممتوى الدوي العالي

مح بوجراء مقارنات ذات يُعتقد أن البيانات المقدمة في هذه الوحدة هي أحدث القيم المتاحة التي تسممممممم

يك الرجوع إلى  قديمها مغزى معقول ولكن يجب عل لدكتور كمال غوروز بت قام ا نات التي  يا ذا إالب

 كنت ترغب في إجراء تحليل أكثر دقة بناء  على اإلحصائيات المقدمة أدناه.

لنسمممممبة االلتحاق  ا  ( أنظمة التعليم العالي الوطنية وفق2006؛ 1972) 36 مارتن تروصمممممنف 

 اقليمية ،(%15)نسمممممممبة االلتحاق اإلجمالية أقل من  نخبويةاإلجمالية إلى ثالث مجموعات على أنها 

(. سيكون  %50)نسبة االلتحاق اإلجمالية فوق  عالميةو ،(%50-15)نسبة االلتحاق اإلجمالية بين 

ذه ولكن في ه Trow ترومن المرغوب فيه تقديم بيانات عن صمممافي التسمممجيل لتتوافق مع تصمممنيف 

 ا  . وفقلمعلى مستوى العا ا  سيتم استخدام نسب التسجيل اإلجمالية ألنها البيانات األكثر شيوع ،الحالة

 ،في أوروبا %0.46، كانت نسبة االلتحاق اإلجمالية 1860(، في عام 2006)  Perkin بيركينـممممم ل

 ،على التوالي %2.3و  %0.88 1900كانت القيم المقابلة لعام كما في الواليات المتحدة.  %1.1و 

نظام التعليم إلى نظام مختلف عن النظام النخبوي الذي مما بشمممممممر ببداية النمو في االلتحاق وتحويل 

 كان شائعا  فيما مضى.

عامي في الفترة تدة بين  جامعيين من 1930-1860 المم إلى  3385، ارتفع عدد الطالب ال

في روسمممميا.  43600إلى  5000ومن  ،في ألمانيا 97692إلى  12188ومن  ،في بريطانيا 37255

في  28954إلى  2129من  ،بمما في ذلمك تمدريمب المعلمين ،وارتفع معمدل االلتحماق غير الجمامعي

وعلى الرغم في روسممميا.  247300إلى  3750ومن  ،في ألمانيا 37199إلى  5797، ومن بريطانيا

في  %1.9 بنسممممبة بلغت 1930حتى في عام  ا  ال تزال منخفضممممة جد كانتمعدالت االلتحاق من أنَّ 

ر التعليم العالي. من في روسمميا، إال أنها كانت بداية النتشمما %4.3في ألمانيا  و  %2.6بريطانيا  و 

 24464، ارتفع إجمالي االلتحاق بمؤسممممممسممممممات التعليم العالي في الواليات المتحدة من ناحية أخرى

ب عام  ا  طال ب 783100إلى  1860في  عام  ا  طال بة االلتحاق ، مع زيا1930في  لة في نسممممممم قاب دة م

بحلول ، و(. وهكذا 2004؛ رينجر  1983)جاروش  %15.0إلى  %3.1من  وصممممممملت اإلجمالية

في  37ا  ، بينما كان ال يزال نخبوينتشر بالفعل في الواليات المتحدةكان التعليم العالي قد ا ،1930عام 

 .ترولتصنيف  ا  أوروبا وفق

وزاد  ،فقط في أوروبا الغربية %4.5لتحاق اإلجمالي معدل االبلغ متوسمممط  ،1955في عام 

. وبلغ متوسط 1985في عام  %24.3و   1975في عام  %19.5و   1965في عام  %10.3إلى 

، %12.5لواليات المتحدة وكندا وأسمممممممتراليا ونيوزيلندا معا للقيم السمممممممابقة لكل من ا القيم المقابلة

تم تكثيف التعليم  ،(. وهكمممذا1991ز وريمممدل على التوالي )راميري 46.8%، 36.6%، 24.3%

ن انشاره م ، بعد حوالي ثالثة عقوداخر الستينيات وأوائل السبعينياتالعالي في أوروبا الغربية في أو

 الواليات المتحدة. في

                                                           
اشممتهر بتصمموره لتطوير التعليم  مارتن ترو: أحد العلماء األكثر تأثيرا  في دراسممات التعليم العالي في النصممف الثاني من القرن العشممرين. 36 

 .أنظمة النخبة واالقليمية والعالمية -راحل العالي في ثالث م
 خاص بالنخبة دون عامة الشعب 37 
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ا بالنسبة للنمو الهائل في أعداد الطالب في جميع أنحاء العالم، فقد حصل ذلك بعد الحرب  أم 

، زاد عدد الطالب في النرويج بواقع 1994و  1955. ففي الفترة الممتدة بين عامي العالمية الثانية

إثنين وثالثين ضعفا ؛ وأربعة وعشرين ضعفا  في إسبانيا؛ وخمسة عشر ضعفا  في البرتغال؛ وأربعة 

عشمممر ضمممعفا  في اليونان؛ واثني عشمممر ضمممعفا  في كل من النمسممما وفنلندا وإيطاليا والمملكة المتحدة؛ 

د عشمممر ضمممعفا  في فرنسممما وألمانيا وأيرلندا؛ وعشمممرة أضمممعاف  في كل من الدنمارك والسمممويد؛ وأح

وتسممعة أضممعاف في سممويسممرا؛ وثمانية أضممعاف في بلجيكا؛ وسممبعة أضممعاف في هولندا )جون كلود 

 1247000طالبا  في الواليات المتحدة، و  2296000، كان هناك 1950(. في عام 1998أيشمممممر   

 139000طالبا  في الهند، و  262000طالبا  في اليابان، و  391000حاد السمموفيتي، و طالبا  في االت

من معدل االلتحاق العالمي )اليونسمممممممكو   %69طالبا  في الصمممممممين، وكانت هذه الدول الخمس تمثل 

، 8498000، زاد عدد الطالب الملتحقين ليصمممممل في الواليات المتحدة إلى 1970(. في عام 1970

في الهند )اليونسممممكو  20009في اليابان، و  1819000في االتحاد السمممموفيتي، و  4580000وإلى 

و  1975بين عامي  500993(. من ناحية أخرى، نما االلتحاق في الصمممممممين ليصمممممممل إلى 1972

طالبا  في مؤسمممممممسمممممممات  3822371، التحق 1991و  1990. وفي الفترة الممتدة بين عامي 1976

 5100000ألرقام الخاصممة باالتحاد السمموفيتي والهند واليابان إلى التعليم العالي الصممينية؛ ووصمملت ا

 (.1999)اليونسكو على التوالي  2899143و  4950974و 

الرقم في  ووصمملمن طالب التعليم العالي في أسممتراليا؛  30792كان هناك  ،1955في عام 

(. 0220 38 مارغنسممون) 370016 وصممل عددهم إلى 1985، وفي عام 273137 إلى 1975عام 

من  1990و  1970 الممتدة بين عامي في الفترةارتفع عدد الطالب في مؤسممممممسممممممات التعليم العالي 

إلى  13683ومن ، في ممماليزيمما 75178إلى  10995ومن  في كوريمما، 1529244إلى  201436

مع  هممذه المعممدالت تتوافقإذ في تممايوان،  535064إلى  203473، ومن في سمممممممنغممافورة 50742

 سممبعينيات القرن العشممرينفي كوريا وماليزيا في  %20لسممنوية التي يبلغ متوسممطها معدالت النمو ا

ت ارتفعو؛ 1977في عام  %15نسبة االلتحاق اإلجمالية  بالنسبة لتايوان، فقد بلغت(. 1991 سينغ)

في  %112 بنسبة، تضاعف االلتحاق 1986و  1955. بين عامي 2008في عام  %85إلى  النسبة

في   %60في فنزويال، و   %63، و في مممدغشمممممممقر  %87و  ،في كينيمما  %103، و نيجيريمما

 (. في الفترة  2002 وإيشمممممر 39 شممممميفيليهفي تايالند )  %33في إندونيسممممميا، و   %36و  ،الكونغو

إلى  262000، زاد االلتحمماق بنظممام التعليم العممالي التركي من 2009و  1974 الممتممدة بين عممامي

في  %6و  1965فقط في عام  %4، الذي كان اللتحاق اإلجمالي، وارتفع معدل اا  طالب 2532622

(. منممذ عممام 1969، بمماربالن ،2008، إيردوغين وغوروز) 2005في عممام  %36.8، إلى 1980

في إفريقيا  في يومنا هذا، هناك. %9قدره ، نما االلتحاق في إفريقيا بمعدل سمممممنوي متوسمممممط 1960

، حيث يلتحق بها مؤسممسممة خاصممة للتعليم العالي 1000 مؤسممسممة عامة وأكثر من 300اآلن أكثر من 

 (. 402005 تيفيراماليين طالب ) 5ما يقرب من 

                                                           
التعليم العالي العالمي   وهو أيضممما  مدير مركز .للتعليم، كلية لندن الجامعية معهد سمممايمون مارجينسمممون أسمممتاذ التعليم العالي الدولي في  38 

 ورئيس تحرير التعليم العالي.

 اللغة اإلنجليزية بجامعة والية تكساس فلور شفيلييه أستاذ بقسم 39 

 .يعمل سليمان تيفيرا حاليا  في قسم الطب النفسي بجامعة أديس أبابا 40 
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أنه من بين  2000 و 1998في عامي  سمممممممكوتو 1991 في عام ريدلو 41 راميريزيقدر 

منذ عام هذه الجامعات ، تم تأسممميس ثالثة أرباع 1985و  1200 عامي جامعة تأسمممسمممت بين 1854

عة 1101تأسممممممميس  ، وتمحتى اآلن 1900 عدد االجمالي %59) جام عامي من ال و  1950( بين 

 على التعليم العالي الطلب المتزايدتلبية هو الجامعات  كان الهدف الوحيد من هذه ،. ومع ذلك1985

 بمؤسممسممات التعليم العالي ا  يشممار إليها عموم جديدة من مؤسممسممات التعليم العالي تم إنشمماء أنواع كما

أجل تلبية الطلب من الطالب ذوي الخلفيات والدوافع واآلفاق المهنية المتنوعة  غير الجامعية، من

حيث كانت هذه المؤسمممسمممات التعليمية بشمممكل عام ذات  بشمممكل متزايد بطريقة فعالة من حيث التكلفة

 توجه مهني وذات برامج تعليمية قصيرة المدة.

من  ا  جديد ا  نوع  1969م التي تأسمممممممسمممممممت في المملكة المتحدة عا ،تمثل الجامعة المفتوحة

عد التي تعتمد نظام التعليم عن ب بمثابة نموذج لمؤسممممسممممات التعليم إذ كانت مؤسممممسممممات التعليم العالي

 من البلدان.والتي ظهرت الحقا  في العديد 

ية التي تضممممممممنت عالي الوطن فة إلى الجامعات،  وهكذا، ظهرت أنظمة التعليم ال باإلضمممممممما

م تصممنيف . يتالتي تعتمد برامج تعليمية قصمميرة المدةسممسممات المهنية مؤسممسممات التعليم عن بعد والمؤ

مصمممطلح "جامعة"  مؤسمممسمممات التعليم المهني عموما  بأنها مؤسمممسمممات غير جامعية وسمممبب ذلك، أنَّ 

شكل تقليدي شاطات علمية وبحثية و لمؤسساتبا، وليس بالضرورة، يرتبط ب تلك التي بالتي تجري ن

لي ا، كانت أنظمة التعليم العالعشمممممممرينوراه. بحلول سمممممممبعينيات القرن الدكتلديها القدرة لمنح درجة 

 من تتألف عموما  ، الوطنية في البلدان المتقدمة

 خاصة العامة والبحثية الجامعات ال( 1)

  الجامعات األهلية )وفي أغلب االوقات تشبه هذه الجامعات الجامعات العامة ألنها غير ربحية(( 2)

س تقدم برامج تعليمية مدتهالمؤسسات غير الجامعية التي ( أنواع مختلفة من ا3) نوات سنتان وأربع 

لنسممممبة باللحصممممول على درجات علمية على مسممممتوى البكالوريوس تعليمية تؤهل والتي تقدم برامج 

 ألولئك المهتمين بالتعليم المهني.

 .تذلك الوقفي  ا  عامة بشكل حصري تقريبمؤسسات والتي كانت  ،( مؤسسات التعليم عن بعد4)

د والتعليم ما بع غير الجامعي أصمممممممبحت مصمممممممطلحات التعليم العالي والتعليم العالي ،وهكذا

 للشممممبكة الدولية للجامعات  ألحدث األرقام المتاحة من اليونسممممكو ا  الثانوي تشمممممل كل ما سممممبق. وفق

UNESCO-IAU، من مؤسمممسمممة على المسمممتوى الجامعي باإلضمممافة إلى ما يقرب  9760 ا  حالي هناك

في األنظمة الوطنية  ،. ومع ذلك42 دولة ومنطقة حول العالم 184مؤسممسممة للتعليم العالي في  8000

التعليمية وفق دور ومهمة كل مؤسمممسمممة تعليمية سمممواء  المتطورة بالكامل، يتم تصمممنيف المؤسمممسمممات

ها دور أكانت تعليمية أو موجهة نحو البحث أو التعليم األهلي وما إلى ذلك، باإلضمممممممافة إلى اختالف

 سواء أكانت مؤسسة تعليم عامة أو خاصة.

 

                                                           
فرانسميسمكو أو. راميريز، أسمتاذ التربية وعلم االجتماع في جامعة سمتانفورد حيث يشمغل أيضما  منصمب العميد المشمارك لشمؤون أعضماء  41 

 .ليا للتربيةهيئة التدريس في كلية الدراسات الع

42 www.unesco.org.iau/onlinedatabases/list.html accessed on March 16, 2009. 

 

http://www.unesco.org.iau/onlinedatabases/list.html%20accessed%20on%20March%2016
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ير المؤسسات غ قامت ،بما في ذلك الواليات المتحدة وأوروبا الغربية ،في العديد من البلدان

األحيان، كانت معدالت التحاق الطالب في بعض ومن الطلب المتزايد ؛  بتلبية جزء كبيرالجامعية 

 المستوى المحلي. فيها تبلغ نصف عدد الطالب الملتحقين على

 رامزر وريدر) 1955عام في المتوسممممممط  %2.1ارتفع معدل االلتحاق اإلجمالي  الذي بلغ 

في عام  %10.7، و (1980)اليونسممممكو  1965في عام  %7.7( في جميع أنحاء العالم، إلى 1991

ن (. كانت األرقام المقابلة للبلدا1999)اليونسمممممممكو  1985في عام  %12.9 صممممممموال  إلىو 1975

 ،(1985)اليونسممممكو   %19.2(، 1991)راميريز وريدل   %6.0المتقدمة في السممممنوات المذكورة 

( 1991 رامزر وريدر )  %0.9( ؛ و 1999)اليونسممكو  %38.6( و 1999)اليونسممكو   33.5%

( للبلدان النامية على التوالي. وهكذا، أصمممممممبح 1999)اليونسمممممممكو  %6.6و   %3.9و   %2.8و 

 على التنمية.ودليال  م العالي بسرعة مؤشرا االلتحاق بالتعلي

، المقتبس من إحصمماءات اليونسممكو، أن االلتحاق بالتعليم العالي العالمي، الذي بلغ 1يوضممح الشممكل 

في  68613000و   1970في عام  28084000قد ارتفع ليصممممل إلى   1950في عام  6317000

نامية أكثر دراماتيكية إذ  . وكانت الزيادة في1997في عام  88156000، و 1990عام  البلدان ال

في عام  6955000إلى  1960طالبا  في عام  2200000بلغت االحصمماءات أن الزيادة وصمملت من 

، وهو ما يمثل أكثر من نصمممممف اإلجمالي العالمي في عام 1997في عام  43358000وإلى  1970

على أنها معيار عالمي ثابت حيث   . في يومنا هذا، يُنظر إلى زيادة االلتحاق بالتعليم العالي1997

، 2001مليون قد تم تجاوزها في عام  100( أن العتبة التاريخية البالغة 2003ذكرت اليونسمممممممكو )

 143880000قد بلغ  2006كما تشممممممير أحدث بيانات اليونسممممممكو إلى أن االلتحاق العالمي في عام 

 (.2008)اليونسكو  طالبا  

 

 بالتعليم العالي لتحاق العالمياإلالشكل األول: 
 

2006 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

2000 

1997 

1990 

1970 

1960 

1950 

143,880,000       
84,657,000       

134,561,250       

75,367,894 
131,990,450       

120,317,406       

115,209,631       

105,266,966       

95,877,813       

43,358,000 
88,156,000       

   

68,613,000       

2,2 
11,800,000       

28,084,000       

6,955,000    
 

00,000    
 

6,317,000    
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 .(2008؛ 2006؛ 2004؛ 2003؛ 1999؛ 1975؛ 1970المصادر: اليونسكو )

 
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=175 

 

 . يوضح الجدولأهمية كبيرة اأمرا  ذفي جميع أنحاء العالم  تسجيل الطالبا يكون نمط وربم

طقة . تمثل منقارات العالم ومناطقها االقليميةالعالمي حسممممب  معدالت تسممممجيل الطالبتوزيع  التالي

معدالت شممممرق آسمممميا والمحيط الهادئ إلى جانب أمريكا الشمممممالية وأوروبا الغربية أكثر من نصممممف 

. كما يبين 2006و  2002 وذلك في الفترة الممتدة بين عامي %54 بنسممممبة بلغتالعالمي  جيلالتسمممم

األمر المهم . 2004و  1991الممتدة بين عامي  معدالت النمو السممنوية للفترة متوسممط  2.1الجدول 

، وكان المتوسممممط معدالت تسممممجيل الطالبفي  ا  كبير ا  نمو أظهرت الدولفي هذا السممممياق أن جميع 

 . %5.1 نسبتهحيث بلغت لإلعجاب  ا  العالمي مثير

شهدت منطقة شرق آسيا والمحيط  ، مدفوعة بالنمو الهائل في االلتحاق بالمدارس في الصين

بلغت كما  %8.1معدل نمو سمممممنوي قدره بمتوسمممممط  أعداد الطالب المسمممممجلينالهادئ أعلى نمو في 

عالي في هذه الم بالتعليم ال  الفترة الممتدة بين عامي مليون طالب في 25نطقة الزيادة في االلتحاق 

معدل . كان متوسمممممممط 2006و  1991 الفترة الممتدة بين عامي مليون في 33و  2006و  1999

أدت كما  1999و  1996بين عامي  %11 بلغت النمو السمممممممنوي في هذه المنطقة مذهال  بنسمممممممبة

لى زيادة أكثر من ثالثة أضممعاف في معدل معدالت النمو هذه التي تجاوزت معدالت النمو السممكاني إ

أدى النمو الذي شمممممهدته . . 2006في عام  %24إلى  1991في عام  %7اإلجمالي، من  التسمممممجيل

بالمدارس في جنوب وغرب آسمميا، مما أدى إلى مضمماعفة معدل  الهند إلى زيادة في تسممجيل الطالب

 التسجيلوبلغ معدل النمو في  .2006في عام  %12إلى  1991في عام  %6اإلجمالي من  التسجيل

يا جنوب الصمممممممحراء الكبرى  لكنها لم تكن  ،2004و  1991 الفترة بين عامي في %7.2في أفريق

قادرة على التعامل مع النمو السممممممكاني في الفئة العمرية الثالثة. كانت آسمممممميا الوسممممممطى هي المنطقة 

 التعليم العالي.ت تسجيل الطالب في مؤسسافي  ا  كبير ا  الوحيدة التي لم تشهد نمو
 معد) النمو ** GPI معدالت التسجي) االقليم

91-04 

 نسبة التسجي) اإلجمالية الهي ة التدريسية

2002 2004 2006 91 99 02 04 06 

الممممممممممممممممدول 
 العربية

5,939,658 6,517,436 7,038,000 1.00  

7.9 

 

280,000 

 

11 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

أوروبمممممممممممممما 
الوسممممممممطى 
 والشرقية

16,224,692 18,509,355 20,125,000 1.25  

5.0 

 

1,255,000 

 

33 

 

39 

 

48 

 

54 

 

66 

آسمممممممممممممميممممممما 
 الوسطى

1,627,339 1,883,736 1,974,000 1.10  

0.4 

 

142,000 

 

29 

 

19 

 

23 

 

25 

 

26 

شمممرق آسممميا 
والمممممممحممميمممط 

 الهادئ

30,812,401 38,852,387 43,777,000 0.95  

8.1 

 

2,710,000 

 

7 

 

13 

 

19 

 

23 

 

24 

أممممممريمممممكممممما 
التمميممنمميممممة المم

وممممنمممطمممقممممة 
الممممممبممممممحممممممر 

 الكاريبي

 

13,094,561 

 

14,601,908 

 

16,247,000 
1.16  

5.1 

 

1,249,000 

 

17 

 

21 

 

26 

 

28 

 

34 

أممممممريمممممكممممما 
الشمممممممممماليممة 

 

31,180,813 

 

32,818,944 

 

33,752,000 
1.33  

1.9 

 

2,600,000 

 

52 

 

61 

 

67 

 

70 

 

80 

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=175
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وأوروبمممممممممما 
 الغربية

جمممممممنممممممموب 
 وغرب آسيا

 

13,582,983 
15,465,266 17,253,000 0.76  

6.8 

 
*777,197 

 

6 

 

nd 

 

9 

 

11 

 

9 

الصممممممحراء 
 الممممكممممبممممرى
 األفريقية

2,747,184 3,300,418 3,723,000 0.67  

7.2 

 

153,000 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

 25 24  18 14 9,165,000 5.1 1.06 143,899,000 131,999,450 115,209,631 العالم

 طقالعالمي حسب المنا التسجيل: توزيع 1الجدول 

 

ي العالم ككل قد تحقق ف  ** لمؤشممر التكافؤ بين الجنسممين ا  وفق ،يبدو أن التكافؤ بين الجنسممين

شممممرق آسمممميا والمحيط الهادئ، وجنوب وغرب آسمممميا، وأفريقيا جنوب مع األخذ بالحسممممبان أنَّ دول 

 .الصحراء الكبرى ال تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في هذا المجال

. كان من العالم في مناطق مختلفة يةهيئة التدريسممممممالعدد أعضمممممماء  1ل كما يوضممممممح الجدو

سجلت قد . و2006في عام  15.7 يقدر بـمممممم المتوسط العالمي لنسبة الطالب / أعضاء هيئة التدريس

مناطق أمريكا الشمممالية وأوروبا الغربية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي أدنى النسممب حيث 

 أعلى ةفريقيجنوب الصمممحراء األسمممجلت كل من الدول العربية وفيما كل مدرس طالب ل 13.0بلغت 

 على التوالي. 24.3و  25.1 حيث بلغت نسبة

ن . تمثل الصمميتسممجيل الطالبأعداد بالبلدان العشممرين األولى فيما يتعلق  2يوضممح الشممكل 

ل من نصممممف االلتحاق والواليات المتحدة والهند وروسمممميا واليابان، وهي البلدان الخمسممممة األولى، أق

( االنتباه إلى اإلنجازات الرائعة 2003اليونسممممممكو )منظمة لفت ت. %46 بنسممممممبة بلغتالعالمي بقليل 

 ا  التي حققتها الصمممين والهند في الماضمممي القريب. تضممماعف االلتحاق في الصمممين ثالث مرات تقريب

مليون طالب  6.2من في الهند أكثر من الضممعف  العدد تضمماعف في حين ا  خالل فترة قصمميرة نسممبي

من  %28. وشممممكلت هاتان الدولتان أكثر من 2006مليون طالب في عام  12.9إلى  1993في عام 

 .2006االلتحاق العالمي في عام 

 2006 ،الوطني بالتعليم العالي معدالت التسجيل: أعلى عشرين دولة في 2الشكل 

 
 معد) التسجي) الوطني الدولة

 23,361,000 الصين

 16,611,711 المتحدة األمريكية الواليات

 12,853,000 الهند

 9,167,000 روسيا

 4,572,000 البرازيل

 4,091,130 اليابان

 3,657,000 إندونيسيا

 3,204,000 كوريا

 2,829,000 إيران

 2,819,000 أوكرانيا

 2,594,000 مصر

 2,504,000 تايالند

 2,484,000 الفلبين
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 2,469,895 المملكة المتحدة

 2,447,000 المكسيك

 2,342,898 تركيا

 2,283,300 فرنسا

 2,146,000 بولندا

 2,083,000 األرجنتين

 2,029,000 إيطاليا

 

 2008، غوروزالمصدر: 

 

ام في عفهناك بعض مسمممممممتويات النمو الرائعة.  حاالت البلدان الفردية نجد أنَّ بالنظر إلى 

، وكان معدل االلتحاق سممات التعليم العالي الصممينيةي مؤسممطالب فقط ف 139200، كان هناك 1950

 43ماو تسمممممي تونغ، عندما تخلت الصمممممين عن نسمممممخة 1978. في عام %0.26 ال يتجاوز اإلجمالي

Mao Zedong  ا عدد الطالب الملتحقين به ارتفع  ،من الشمميوعية وانفتحت على االقتصمماد العالمي

في  %1.56 ال تتعدى بنسمممبة خجوال  ال يزال وكان معدل االلتحاق اإلجمالي  1321900ليصمممل إلى 

طالب ونسمممبة إجمالية قدرها  3558700 تبلغ 1985في عام من الطالب كانت األعداد المقابلة  حين

 ،تسعينيات القرن المنصرمفي التي أبرمت بعد اإلصالحات الشاملة . (2005 زاي وهونغ) 2.84%

لحالية إلى ثالثة أنواع رئيسممية: المؤسممسممات يمكن اآلن تصممنيف مؤسممسممات التعليم العالي الصممينية ا

  2004في عام  عامة مؤسسة  1683، والمؤسسات الخاصة. كان هناك البالغين، ومؤسسات العامة

ق يطل) والكليات المتوسمممطةأربع سمممنوات  تبلغ مدة برامجها الدراسممميةوكليات  عامة تضمممم جامعات 

لتعليم المهني العالي والكليات المسممممتقلة. ( وكليات ا44Zhuangke Xuexiaoعليها باللغة الصممممينية 

أو يتم  ،ا  اإلشمممراف عليها إداريحيث تقوم بمن قبل وزارة التعليم  العامةيتم تمويل جميع المؤسمممسمممات 

بلديات على من قبل وكالة مركزية أخرى، أو االشمممممممراف عليها من قبل وزارة أخرى أو من قبل 

 2004مؤسسة في عام  528البالغ عددها  لبالغينامستوى المقاطعات والمحافظات. تتألف مؤسسات 

من كليات العمال وكليات الفالحين وكليات الكوادر اإلدارية وأنواع مختلفة من مؤسسات التعليم عن 

 منها قليل عددفيما يتم تمويل ، وتمول من قبل السمملطات المحلية البالغينغالبية مؤسممسممات ار تدبعد. 

بالمجمل  (. يتألف الطالب2003  هونغسمممسمممتان خاصمممتان فقط )من الوزارات المركزية، وهناك مؤ

، وطالب العامةبدوام كامل في المؤسسات طالب جامعيين وطالب دراسات عليا من عدة فئات هي 

 (.2005 زاي وهونغفي مؤسسات التعليم عن بُعد ) ا  ، ومتعلمين موجهين ذاتيلبالغينافي مؤسسات 

ك جيان زيمينغ عن مشمممممممروع آنذ السمممممممابق يس، عندما كشمممممممف الرئ1998 عام أيار 4في 

، الذي يهدف إلى دفع عجلة إنشمممماء اقتصمممماد المعرفة من خالل بناء الجامعات والكليات، كان 98545

                                                           
كان األب المؤسس لجمهورية الصين الشعبية التي حكمها  ا  صيني ا  شيوعي ا  كان ثوريو ،باسم الرئيس ماو ا  المعروف أيض ،ماو تسي تونغ 43 

 .1976حتى وفاته في عام  1949عام كرئيس للحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية في 

 .مدرسة التدريب أوالكلية التقنية  أوالمدرسة المهنية تترجم بشكل حرفي  44 

إلعالن عنه ألول مرة من قبل األمين العام للحزب الشممميوعي الصممميني جيانغ تسمممه مين في الذكرى تم ا مبادرةعبارة عن  985مشمممروع  45 

، لتعزيز تطوير وسمعة نظام التعليم العالي الصيني من خالل تأسيس جامعات عالمية المستوى 1998مايو  4لتأسيس جامعة بكين في  100

 حادي والعشرينفي القرن ال
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ما  3525000، بما في ذلك في نظام التعليم العالي الصممممممميني ا  طالب 8156500هناك ما مجموعه 

 . %8.62االلتحاق اإلجمالي ، وبلغ معدل الذاتي بالمتعلمين وفق نظام التعليميسمى 

بلغ عممدد الطالب الملتحقين ، دون الحممديممث عن الطالب الخمماضمممممممعين لنظممام التعليم الممذاتي

بما في ، . زاد عدد الطالب المتفرغين%6.80وكان معدل االلتحاق اإلجمالي  6429900 بالبرنامج

ضمممممممعمماف إلى ، بممأكثر من ثالثممة أ3610000، والممذي كممان حينهمما ذلممك طالب الممدراسممممممممات العليمما

ما 22525000، وإجمالي عدد الطالب من جميع األنواع إلى 2003في عام  11736000 ، وهو 

، ارتفع عدد المعلمين المتفرغين في . من ناحية أخرى%25معدل حوالي بيعادل متوسط نمو سنوي 

، وهو ما يعادل معدل نمو سمممنوي في نفس الفترة 724700إلى  410000المؤسمممسمممات النظامية من 

 .%12سط قدره متو

تتراوح تقديراتهم  حيث كانت 2005تلك التي قدمها كل من زاي وهونغ عام  توقعات مذهلة

، مع معدل مليون طالب 30.90مليون إلى  23.55من  2020في عام  تسمممممممجيل الطالبإلجمالي 

 ا  مليون 23ألن عدد المسممممممجلين كان بالفعل أكثر من  ا  . نظر%47.7و  %36.3إجمالي يتراوح بين 

أن يكون عدد الطالب في نظام التعليم العالي الصميني أعلى بكثير  ا  ، فمن المحتمل جد2006في عام 

 .2020مليون بحلول عام  30من 

إلى جانب مظلم من الصممورة العالمية حيث يُظهر معدالت  ا  أيضمم 3ومع ذلك، يشممير الشممكل 

بين  ا  هناك تباين واسمممع جد دول.والتي تظهر في أسمممفل الج ا  للبلدان األقل نمو ا  تسمممجيل منخفضمممة جد

لباكسممتان و  %5بلدان ذات القيم المنخفضممة للغاية بما في ذلك الالتباين في يتراوح هذا  دول العالم إذ

لليونان  %90إلى  ،لموزمبيق والنيجر %1لبوروندي و  %2لمالي و  %4لبوركينا فاسمممممو و  3%

 لندا.للواليات المتحدة ونيوزي %80وكوريا وفنلندا وما فوق 

يبدو أن  حيث إلى سمة مهمة أخرى لمشهد التعليم العالي العالمي ا  أدناه أيض 3يشير الشكل 

سمممكو ، وهو ما أشمممارت إليه اليون%40حوالي ويبلغ  يقابل قيمة نسمممبة التسمممجيل اإلجمالية ا  هناك حد

 40والي بح لالتسممممجيالتقديرات الحالية إلى الحاجة إلى معدالت  تشممممير": ( بالبيان التالي7 ،2003)

من أجل السمممماح لبلد ما بالعمل بشمممكل  في أي دولة من دول العالممن مجموعة السمممكان  %50إلى 

 ."مبني على أسس العولمة والتدويلجيد في عالم تنافسي 

ومع االخذ بالحسممبان كل ما سممبق، تبدو الصممورة قاتمة بالفعل في العديد من البلدان األفريقية 

ين والهند، على الرغم من إنجازاتهما الهائلة في زيادة معدالت تسمممجيل وحتى بالنسمممبة لكل من الصممم

الطالب في الماضمممممممي القريب، إال أن   الطريق ما زالت طويلة جد ا  أمامهما؛ ولهذا السمممممممبب، فون 

( تدافع اآلن عن برنامج عالمي للتنمية والتعاون في التعليم العالي على أسممممممماس 2003اليونسمممممممكو )

من قبل الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي. من المسمممممتحسمممممن أن يكون لمثل هذا  االلتزامات القوية

البرنامج أهداف وأولويات واضحة مماثلة لتلك الموجودة في برنامج التعليم للجميع  للتعليم األساسي. 

شر تقرير فريق العمل المعني بالتعليم العالي والمجتمع )البنك الدولي  ولي (، بدأ البنك الد2000بعد ن

بالتركيز على قطاع التعليم العالي بشكل أكبر من قبل في حين كانت سياسة اإلقراض الخاصة به في 

الماضممي ترتكز على معدل تحليل العوائد والموجه بشممكل أسمماسممي نحو المسممتويات الدنيا من أنظمة 

 (.2004بوسر وآخرون )التعليم الوطنية 
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" ضممخمالت)"االسممتعداد لمعركة جديدة من  زفينانشمميال تايملمسممح حديث أجرته صممحيفة  ا  وفق

، 2004 لونغمان بتاريو وفقا  لدراسمممممممات قدمهاو ،(2006 كانون الثاني 25 والذي نشمممممممرته بتاريو

مليار شمممخص دون سمممن  2.8، هناك في عدد الشمممباب". في الوقت الحاضمممر ا  يواجه العالم "تضمممخم

 2.5، يعيش مليارات 3لمي إلى دد الشممباب العا، سمميصممل ع2015الخامسممة والعشممرين. بحلول عام 

لين أصبح تعليم الشباب ليكونوا مواطنين منتجين قاببناء على ما سبق، مليار منهم في البلدان النامية. 

 .ا  كبير ا  عالمي ا  للتوظيف في االقتصاد العالمي القائم على المعرفة تحدي

 

 

 :األولالتمرين 

. ما هي في الجدول مدرجة تذلك دولتك إذا كانوحدد دولتين تعرفهما بما في  3الشممكل  انظر إلى

 اإلجمالية بين البلدين؟ تسجيل الطالبنسب  الناجمة عن العوامل التي ساهمت في الفروق
 

 التمرين الثاني:

 %50-40ما رأيك في بيان اليونسممممممكو )أدناه( الذي يفيد بأن معدالت االلتحاق بالتعليم العالي من 

لبلدان لكي يستطيع مواكبة عالم مبني على أسس العولمة والتدويل. هي عامل أساسي ألي بلد من ا
 هل تعتقد أن هذا الهدف منطقي ومعقول؟

 2006 عدد من البلدان لعام: نسبة االلتحاق اإلجمالية في 3الشكل 
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 4 . يوضممممح الشممممكلقدما   سمممميسممممتمر على التعليم العالي في الختام، يبدو أن النمو في الطلب

 لتصمممممممل من 2025المتوقعة لعام  تختلف القيم لطلب العالمي على التعليم العالي. توقعات مختلفة ل

 اليونان
 كوريا
 فنلندا

 سنغافورة
الواليات 
  المتحدة

 نيوزيالندا
 تايوان
 السويد
 النرويج
 أوكرانيا
 التفيا

 أستراليا
 روسيا
 هنغاريا
 إسبانيا
 إيطاليا

 األرجنتين
 بلجيكا
 كندا

المملكة 
 المتحدة
 أيرلندا
 إسرائيل

كاوما  
 اليابان
 فرنسا

 البرتغال
 لبنان
 تايالند
 ألمانيا
 تشيلي

 سويسرا
 بلغاريا
 تركيا
 مصر

 هونج كونج
 كولومبيا
 إيران
 ماليزيا
 الفلبين

 المكسيك
 البرازيل
 الصين

 إندونيسيا
 فيتنام
 الهند

 المغرب
 نيجيريا

 بنغالديش
 الكاميرون
 السنغال
 غانا

 باكستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2  بروندا 3  بوركينافاسو

1 النيجر 1    موزامبيق  
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أن  ا  ، فمن المحتمل جدمة السمممابقة قد تم تجاوزها بالفعلألن القي ا  نظر، ومليون طالب 263إلى  125

 بالنسمممبة للحظة الحالية،. 2025مليون طالب بحلول عام  200يتم تجاوز الحد التاريخي الثاني البالغ 

ما هو مؤكد اآلن هو أن الطلب على شممكل من أشممكال التعليم ما بعد الثانوي سمميسممتمر في الزيادة في 

امعات برنامج التنمية الدولية للج . يتوقع برنامجفي المسمممممممتقبلالفترة القريبة التي يمكن تصمممممممورها 

من في كل من الطلب العالمي على التعليم العالي  %56 سممممممميتولد، 2025ي عام األسمممممممترالية( أنه ف

مقتبس في   2002 برنامج التنمية الدولية للجامعات األسمممممممتراليةالصمممممممين والهند وماليزيا وكوريا )

في تكوين  بشمممكل واضمممح من الصمممين هذا االتجاه العامالصمممادرة البيانات كما تؤكد (. 2004بيرمان 

 الطلب العالمي المستقبلي على التعليم العالي.

 ع على التعليم العالي: الطلب العالمي المتوق4الشكل 
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 غرافية والطالب غير التقليديينالجزء الثاني: التحوالت الديمو

ديموغرافيممة مختلفممة على البلممدان المتقممدمممة  للطلممب المتزايممد على التعليم العممالي آثممارخ كممان 

نسبة  التسجيل من قبلتشكل المجموعة العمرية ذات الصلة وربما البالغون الذين فاتهم حيث  والنامية

في المسممتقبل القريب. على ما هو عليه  األمر، ومن المرجح أن يسممتمر هذا أغلب الطالب المسممجلين

 ليس هناك طلبمن ناحية أخرى، في حالة البلدان المتقدمة ذات االقتصمممممادات القائمة على المعرفة، 

إلى التحديث المسممتمر  ا  هناك حاجة أيضمم بل، فحسممب القوة العاملة لدىمهارات أعلى للحصممول على 

ي االسممممممتعانة بمصممممممادر خارجية إلى زيادة عدد ؤدتللتكيف مع الطلب المتغير وخلق معرفة جديدة. 

يجة أولئك الذين فقدوا وظائفهم نتف ،العمال المشمممممردين في الصمممممناعات التحويلية في البلدان المتقدمة

 وعادة توظيفهم في وظائف أخرى.ب يرغبونعادة تدريبهم إذا كانوا لهذا التغيير هم بأمس الحاجة إل

ان المتقدمة التي انتقلت من االقتصمممممماد الصممممممناعي إلى عالوة على ذلك، فون العديد من البلد

االقتصممماد القائم على المعرفة تواجه مشمممكلة شممميخوخة السمممكان، مما يزيد العبء على القوى العاملة 

المقتبسمممة في  ،ويجهد موارد أنظمة الضممممان االجتماعي. تُظهر توقعات قسمممم السمممكان باألمم المتحدة

سمممميكون  2050إلى  2000خفاض في عدد السممممكان في الفترة (، أن االن71، 2003ديفيس )كتابات 

تظهر أحدث  كما لمانياأل %3.8، و لليابان %13.6، و لسمممممممويسمممممممرا %19، و لروسممممممميا 30.3%

( أن عدد سكان ألمانيا سينخفض 48إلى  46 الصفحات ،2006البيانات الصادرة عن البنك الدولي )

مليون إلى  127.8من  وفي اليمممابمممان ،2020مليون في  82.3إلى  2004في  مليون 82.5من 

ن ثابتا  دوسويسرا  تعداد سكان بقىيبينما س ،مليون 133.1إلى  143.8مليون، وروسيا من  126.7

 1423.9مليون شمممممخص إلى  1296.2الصمممممين من  يزداد عدد سمممممكان، سممممم. من ناحية أخرىتغيير

 مليون. 1332.0مليون إلى  1079.7، والهند من مليون

إلى عدم بدوره الحاجة إلى التعلم مدى الحياة آخذة في التوسمممممممع. وهذا يؤدي ، فون وبالتالي

لبرامج التعليمية التي تقدم ا وضوح بين الشهادات األولية وشهادات التعليم المستمر وبين المؤسسات

( في المملكة المتحدة FEفي المرحلتين الثانوية والجامعية. يعد قطاع التعليم اإلضمممممممافي ) التعليمية

العديد من  بين من يينتعليم ( في أسممممممتراليا نظامينTAFEاع التعليم التقني والتعليم اإلضممممممافي )وقط

األنظمة المماثلة الموجودة في معظم البلدان المتقدمة. تشممممتمل هذه األنظمة على مؤسممممسممممات متنوعة 

 تسجل الطالب في مجموعة واسعة من األعمار.

، (في معظم الحاالت)ي ذلك الجامعات ، بما فالتعليم العاليمن الواضممممممح أن مؤسممممممسممممممات 

 ،، بما في ذلكا  متزايدة لخدمة عمالء أكثر تنوعوخاصمممممممة في البلدان المتقدمة، تتعرض لضمممممممغوط 

طالب و البالغينالطالب و الطالب العاملينالفئة العمرية المناسمممبة لتسمممجيل الطالب وضمممافة إلى باإل

الطالب ولين في برامج الدرجات العلمية الطالب المسمممممممجالدوام النهاري وطالب وجزئي الدوام ال

من تنوع ، وممما إلى ذلممك تؤدي إلى مؤهالت مهنيممة جممديممدة تعليميممة دورات يسمممممممجلون علىالممذين 

ن م ا  مل جزءأصبح الطالب غير المتفرغين الذين يعملون بدوام كا ،(. بعبارة أخرى1992 هوري )

 (.2002 46فان دير ويند ديد من البلدان )، وينشأ سوق "الكسب والتعلم" في العمشهد التعليم العالي

 

 

 

                                                           
 .في التعليم العالي في جامعة فريجي بأمستردام وأستاذ زائر في مركز سياسة التعليم العاليفان دير ويندي هو أستاذ  46 
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 :3التمرين 

ما هي االتجاهات الديموغرافية الرئيسمممية في بلدك وفي دول منطقتك؟ ما هي اآلثار المترتبة على 
 توفير التعليم العالي لبلدك في السنوات العشر القادمة؟

 

 الذين يعملونو ا  كبر سمممممممنألفي الواليات المتحدة األمريكية، أغلب الطالب اليوم هم أولئك ا

 موري، 2002ويتعلمون وذلك وفقا  لتقرير مشممممممروع المسممممممتقبل )الربع األول والثاني والثالث لعام 

فون  ،(2005 أيلول 8" )ذي إيكونوميست، عقول األعماللألرقام الواردة في تقرير " ا  وفق(. و2004

 ،، وثلثهم من األقليات العرقيةاثغالبية الطالب الجامعيين في المؤسمممممممسمممممممات األمريكية هم من اإلن

تتراوح أعمارهم بين الخامسمممممة والعشمممممرين وما فوق، نصمممممفهم يحضمممممرون بدوام  %40وأكثر من 

يتزايد التحاق وفي المملكة المتحدة، من الطالب للمسمممماعدة في إعالة أنفسممممهم.  %80جزئي، ويعمل 

في و ،(2001 دوبسممون ليا )أسممتراكذلك األمر في ( و2002وودلي وويلسممون ) ا  الطالب األكبر سممن

 .(2002  سلوليو شويتزالنمسا وكندا وألمانيا وأيرلندا واليابان ونيوزيلندا والسويد )

لقد ظهر لدينا ما يسمممممممى بمؤسممممممسممممممات التعليم العالي غير الجامعية بنوعيها الربحي وغير 

السمممممممتينيات الربحي في العديد من البلدان بينما كان هناك ازدهارخ في المؤسمممممممسممممممممات العامة في 

والسبعينيات من القرن الماضي. يعتبر هذا التقسيم الطبقي والتمايز اآلن سمة مرغوبة ألنظمة التعليم 

العالي الوطنية من أجل معالجة قضمممممممايا زيادة الوصمممممممول إلى التعليم العالي، والحراك االجتماعي، 

لوبة لدى القوى العاملة في والجودة، وخلق المعرفة، والتعلم مدى الحياة، والمهارات الشممخصممية المط

 .(2003  أسبورن؛ 2002  شويتز وسلولي؛ 2000)البنك الدولي  االقتصاد على المعرفة

التعليم قطاع في أي بلد متقدم هو  ا  أن يكون قطاع الخدمات األسمممممممرع نمو ا  من المحتمل جد

تباينة ا أنظمة وطنية ممن الواضممح أن البلدان التي لديهمن قبل والمتعلمين  للطالب البالغينالمسممتمر 

 ل منك وطبقية للتعليم ما بعد الثانوي ستكون في وضع أفضل في هذا الصدد. تحاول الحكومات في

أسمممتراليا وكندا والمملكة المتحدة توسممميع وتنويع التعليم العالي لتلبية طلب الطالب واحتياجات سممموق 

خاص و طاع ال مات من الق خد قدمي ال لدرجات العمل من خالل اللجوء إلى م قديم برامج ا المهني لت

 (. 2004 شباط، 2003 ، أيلولالعلمية على مستوى التعليم العالي )مرصد التعليم العالي بال حدود

www.obhe.ac.uk 
 

حتى الواليات و بنسمممممممبة مرتفعة، سمممممممكان أوروبا واليابان يشممممممميخونمن المهم مالحظة أن 

 %5ة أقل من العاملين بنسب ا  ، ستواجه عددعدد السكانتملك معدل شباب مرتفع قياسا  بالتي المتحدة، 

شيال تايمز ،)"نماذج عمل جديدة" 2015بحلول عام  سكان 2004 أيلول 27 ،فاينان (. إن شيخوخة ال

جة إلى الهجرة.  حا مة تزيد من ال قد لدان المت ناك بوادر لفي الب نه ه بدو أ ة هجروعلى نحو مؤكد، ي

يات ولغات وثقافات وعقائد مختلفة إلى البلدان المتقدمة، بما في ذلك  متزايدة لألجانب من جنسممممممم

الواليات المتحدة وأسمممممممتراليا حيث تملك كل من  مع هذه الظاهرة ا  اليابان، وهي دولة لم تتكيف ثقافي

". كما قامت وكندا ونيوزيلندا اآلن سممممممياسممممممات هجرة "انتقائية" تهدف إلى جذب "المهاجرين المهرة

ألمانيا وفرنسممما والمملكة المتحدة بتغيير قوانين الهجرة والجنسمممية وبدأت حمالت لجذب الشمممباب من 

 .اجميع أنحاء العالم للدراسة في جامعاته

http://www.obhe.ac.uk/
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 في الفاينانشمميال تايمز تنُشممرو ،"العولمة تخلق قوة عاملة خاصممة بها"حملت عنوان  ةلمقال ا  وفق

يعيشممون ويعملون  إنسممان مليون 200هناك ما يقدر بنحو  أنَّ ف 2005 /أكتوبرتشممرين األول 6 بتاريو

 يقتبسإذ  ا  خارج بلدانهم األصمملية، أي ضممعف عدد هؤالء المهاجرين منذ خمسممة وعشممرين عام ا  حالي

( من إحصممممائية األمم المتحدة التي قدرت عدد المهاجرين الدوليين 2006) كل من دوكوير ومارفوك

. وبلغت التحويالت الرسمية 1990في عام  ا  مليون 154بعد أن كان  ،ا  نمليو 175بـمممم  2000في عام 

. السممممممؤال العام هو تأثير 2004مليار دوالر أمريكي في عام  150المالية للعمال المهاجرين حوالي 

 كدوكوير ومارفووالقضممايا المحددة المعنية هي التالية ) ،الهجرة على بلدان المنشممأ وبلدان المقصممد

 (:2006  شيف؛ 2006 وماتاو ماسكوس، شيالراج؛ 2006  نأوزدي؛ 2006

 لدان القوة العاملة في ب التحصيل العلمي للمهاجرين ونسبة المهاجرين المتعلمين والمهرة إلى

 .المنشأ

 دان ول أسممممواق العمل في بلقيمة التعليم والمؤهالت التي يتم تلقيها في بلدان المنشممممأ عند دخ

 .المقصد

 دول المهجرفي مجتمعات  ودمجهمين تعليم أطفال المهاجر. 

 التحويالت ،إقامة "توازن عادل" بين المكاسممممب االقتصممممادية المباشممممرة )على سممممبيل المثال 

ى التأثير اإليجابي العام للمغتربين( التي تعود عل ،( وغير المباشرة )على سبيل المثالالمالية

 بلدان المنشأ واآلثار السلبية لـ "هجرة العقول".

من المتوقع أن يشمممكل طالب و هذه القضمممايا من بالفعل بعضخ  ا  ه الواليات المتحدة أيضمممتواجكما 

يات  تالي %80األقل بالتعليم العالي. وبال يات يمثلون  ،من النمو في االلتحاق   %37فون طالب األقل

نيومان ؛  2000مشممممروع المسممممتقبل المسممممجلين في التعليم العالي في الواليات المتحدة )الطالب من 

عالي المحتملين في الواليات 2001 وتورار وك ئة من طالب التعليم ال ما مانون في ال (. سممممممميكون ث

سممممميكون من أصمممممل  ا  غير البيض ونصمممممفهم تقريب السمممممكان من 2015و  2000المتحدة بين عامي 

سباني، ومعظم آباءهم لديهم تحصيل تعليمي منخفض ولم يذهبوا أبد ، يوماننإلى مدرسة أمريكية ) ا  إ

 (.165 ،2004 وسكيري كورتير
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 الجزء الثالث: صعود قوى السوق في التعليم العالي

، عندما بدأ 1088وتعود أصمممممممولها إلى عام  ،تعتبر جامعة بولونيا أولى الجامعات الحديثة

ال يهمنا في هذه على األرجح بتدريس القانون الروماني في بولونيا.  47 إرنيريوسالفقيه الشمممممممهير 

هم هو إنما الم، القرون الوسممطىها إلى ئلسممل الزمني للجامعة التي يعود زمن إنشمماالنقطة تحديدا  التسمم

حقيقة أن إيرنيوس كان يقوم بعملية التدريس مقابل اقتطاع رسمممموم من الطالب. بعبارة أخرى، كانت 

الجامعة في أصممممولها مؤسممممسممممة مدفوعة بالطلب وتمت هيكلتها بدافع قوى السمممموق. بعد عدة قرون، 

ات محدثة نتيجة قرارات حكومية بالمجمل، وبعد انتشممممممار التعليم العالي في الفترة أصممممممبحت الجامع

، أصممممممبحت الجامعات بشممممممكل متزايد تحت سمممممملطة وتأثير الدولة )سممممممكوت  1945التي أعقبت عام 

(. بحلول سممبعينيات القرن الماضممي، تم اسممتيعاب الجامعات فعليا  داخل بيروقراطية الدولة في 1998

 .دان، وحتى في أوروبا ذاتهاالعديد من البل

بدأ  ،في المملكة المتحدة 49 تاتشمممممممرالمتحدة وحكومة  في الواليات 48 ريغانمن إدارة  ا  بدء

شممكل تعتمد بأصممبحت السممياسممات االجتماعية واالقتصممادية حيث  دور الدولة في االقتصمماد يتضمماءل

م العالي في جميع أنحاء ، وأثرت هذه التطورات على حوكمة وتمويل التعليمتزايد على قوى السمممموق

لعملية ( نتائج هذا التحول بأنها "غزو قوى السممممموق ل2001العالم. وقد وصمممممف نيومان وكوتورييه )

 ألكاديمية".ا

تحويله بمن البلدان  كثيرعمليات في العديد من الوهكذا دخل التعليم العالي حقبة بدأت فيها 

ومي إلى قطاع شممبه عام يسممتجيب للطلب من قطاع عام منظم بشممكل أسمماسممي من خالل التنظيم الحك

. جاء ذلك في وقت كان فيه وما تزال العملية مسممممتمرة على ما هي عليه حتى يومنا هذاوالمنافسممممة، 

 ادرمهارات االقتصمممالطلب على شمممكل من أشمممكال التعليم ما بعد الثانوي ينطلق اسمممتجابة لمتطلبات 

لحكومات في الضممممغط على مؤسممممسممممات التعليم بدأت ا الموارد العامة تتقلص. في حين كانت الجديد 

أصمممبح من الواضمممح أنه مع مرور الوقت، و ؛من العمل مع تقديم موارد محدودة العالي للقيام بالمزيد

ليس هناك بلد في العالم يسممتطيع تحمل التكلفة الباهظة للتعليم العالي وتوفيره بشممكل مجاني للطالب، 

ين من هذه الخدمة أن يسمماهموا بشمميٍء من تكاليفها بما وظهر بشممكل واضممح، أنه على أولئك المسممتفيد

، على كانت النتيجةو ( 1990 )منظمة التعاون االقتصمممممادي والتنميةفي ذلك الطالب وأرباب العمل 

من االعتماد على التنظيم والرقابة )من  تحوال  "( 32 ،2004) سممممممكوريو كوتررو نيومانحد تعبير 

 ."العامة األهدافة العامة( إلى استخدام السوق كوسيلة لضمان قبل الدولة وعلى األموال من الخزان
قان بمنهجية التعليم،  دة أحدهما في المملكة المتحفي ثمانينيات القرن العشمممممممرين، ظهر حدثان يتعل

كان لهما تأثير عميق على صممممياغة سممممياسممممة التعليم العالي في جميع وواآلخر في الواليات المتحدة 

                                                           
ي نكان إيرنيريوس، الذي يشمار إليه أحيانا  باسمم المشمرع لوسميرنا، فقيها  إيطاليا ، ومؤسمس مدرسمة المصملين وبالتالي تقليد القانون الروما 47 

وماني المسممتعاد حديثا  لجسممتنيان األول، كوربوس جوريس سمميفيليس، ضمممن الفنون الحرة في قام بتدريس القانون الر في العصممور الوسممطى.

 .جامعة بولونيا، مدينته األصلية
وأصمممبح  1989إلى عام  1981كان رونالد ويلسمممون ريغان سمممياسممميا  أمريكيا  شمممغل منصمممب الرئيس األربعين للواليات المتحدة من عام  48 

قبل رئاسممته، كان ممثل هوليوود وزعيم نقابي قبل أن يشممغل منصممب الحاكم الثالث والثالثين  .ر المحافظ الحديثصمموتا  مؤثرا  للغاية في التيا

 .1975إلى  1967لوالية كاليفورنيا من 
 1990إلى  1979أرغاريت هيلدا تاتشممر، كانت البارونة تاتشممر سمميدة دولة بريطانية شممغلت منصممب رئيسممة وزراء المملكة المتحدة من  49 

 .1990إلى  1975عيمة حزب المحافظين من وز
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(، المعروف CVCP 1985والمدراء ) اترير الصمممممممادر عن لجنة نواب الجامعالتققدم أنحاء العالم. 

 :، التوصيات التالية50 السير أليكس جارات ،رئيسهانسبة ل بتقرير جارات

 .يجب أن تكون الجامعات متجاوبة مع السوق .1

 .يتولى رئيس الجامعة دور الرئيس التنفيذي .2

 .يجب إدخال التقنيات اإلدارية في إدارة الجامعة .3

 .بغي أن تكون تكاليف الوحدة وكفاءة استخدام الموارد من بين االهتمامات الرئيسيةين .4

 على مؤشرات األداء النوعية والكمية. مبنيا   تقويم األداء الجامعي يكونيجب أن  .5

 

كانت توصيات اللجنة جذرية للغاية في ذلك الوقت لدرجة أنها تعرضت النتقادات شديدة من قبل 

ِخف تطبيقها عموم ،األوسممماط األكاديمية  ا  والتي أشمممارت إليها باسمممم "اإلجراءات الجراراتية" ؛ وسمممُ

 وسميت الفترة التي أعقبت التقرير بـ "فترة ما بعد الجرات". ،"جاراتباسم "

الذي سمممممممح للجامعات بتسممممممجيل  ،51بايه دول أقر الكونجرس األمريكي قانون  ،1980في عام 

التي أجريت داخل الجامعة. وبالتالي، لم و ا  ث الممولة اتحاديبراءات االختراع وتسمممممويق نتائج األبحا

 ،ت العالقات مع الشركات بشكل أقوىيقتصر األمر على إنشاء مصدر جديد للدخل للجامعات، بل نم

بادرات  لذي يوفر م كان ا ها الم عة على أن جام ية''، وزاد"وأصمممممممبح يُنظر إلى ال جار مة ت  تذات قي

ولعل من  (.62-61 ،2004 وكورتر وسمممكوريكبير )نيومان  تبرعات الشمممركات للجامعات بشمممكل

يدية لمنتجات ومخرجات أنشمممممممطة الجامعة بدأت تتغير. وفق ل لمقا ا  األهمية بمكان أن النظرة التقل

ت الترخيص ونشمممماط براءات االختراع، السممممنة إخباري ظهر في مجلة وقائع التعليم العالي )"إيرادا

جامعة أمريكية  28كان دخل ترخيص فقد .(، 2009 ن الثانيكانو 28، (22) 55." 2007المالية 

على رأس القممائمممة جممامعممة نيويورك تربعممت . 2007ماليين دوالر أمريكي في عممام  10أعلى من 

يا )جامعة مليون دوالر أمريكي(،  791) يا  136كولومب كاليفورن مليون دوالر أمريكي(، وجامعة 

 مليون دوالر أمريكي(. 98)

األدبيات التي ظهرت حول مسألة أغراض دول -بايل ى تقرير جارات وقانونيجب أن يضاف إل

منظمة التعاون االقتصادي ، 1989  تيالك ؛198 ليسلي وبرينكمان ؛1986 جونستون) التعليم العالي

؛ جونسممممتون 1992 جونسممممتون ؛ 1991 جونسممممتون ؛1992 52 بسمممماكاروبولوس ؛1990 والتنمية

؛ بولسمممن وسممممارت 1998؛ وجونسمممتون وأرورا 1995الدولي  ؛ البنك1994؛ البنك الدولي 1993

تصممادي ق(. كانت التقارير المختلفة الصممادرة عن البنك الدولي واليونسممكو ومنظمة التعاون اال2001

يس ، ول، والتي صممورت التعليم العالي على أنه سمملعة شممبه عامة ذات عائد خاص واجتماعيوالتنمية

يعني أن تكاليف  وإذا كان هذا األمر يشمممممير لشممممميء، فونه  ، مؤثرة بشمممممكل خاص.منفعة عامة بحتة

                                                           
 .السمممير ألكسمممندر أنتوني جارات سمممي بي دي إل، رجل أعمال بريطاني وموظف حكومي كبير. كان خامس مسمممتشمممار لجامعة برمنغهام 50 

 .باسم تقرير جاراتأصبح تقرير اللجنة المؤثر يعرف  .ترأس لجنة من نواب رؤساء الجامعات والمدراء الذين يدرسون سياسة التعليم العالي
( هو 1980كانون األول  12أو قانون البراءات والتعديالت على قانون العالمات التجارية )تم تشمممممممريعه بتاريو  Dole -Bayhقانون 51 

تلقى للجامعات التي ت Bayh-Dole تشممممريع أمريكي يتعامل مع الملكية الفكرية الناشممممئة عن األبحاث التي تمولها الحكومة الفيدرالية. يسمممممح

ماديسممون أو الشممركات أو المنظمات غير الهادفة للربح باختيار متابعة ملكية االختراع، بدال  من إلزام -وينسممكون تمويال  فيدراليا ، مثل جامعة
 المخترعين بتعيين االختراعات للحكومة الفيدرالية

في وطنه قبل  1960لى درجة البكالوريوس في عام حصل ع .حصل على بكالوريوس .في أثينا، اليونان 1937ولد بساكاروبولوس عام  52 

و  1964حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في االقتصاد من جامعة شيكاغو في عامي  .مجيئه إلى الواليات المتحدة للدراسات العليا

 .على التوالي 1968
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أولئك الذين اسمممتفادوا منه. قدمت هذه الحجة األسممماس المنطقي  ا  التعليم العالي يجب أن يتحملها جزئي

ما كوللرسمموم الدراسممية التي كانت تتماشممى مع مخاوف العدالة االجتماعية وأضممفت شممرعية عليها. 

يات، ارتفع مسممتوى الرسمموم الدراسممية كنسممبة من النفقات المتكررة سممترون، بحلول منتصممف التسممعين

حيث كانت  ،مثل فيتنام والصممين ا  في المؤسممسممات العامة بشممكل كبير حتى في البلدان الشمميوعية سممابق

 (.42؛  1994على التوالي ) البنك الدولي  %20و  %10أعلى بكثير من 

رادات مع نظرة جديدة على هياكل الحوكمة. الرسوم الدراسية ودعوات تنويع اإلي إضافة تتزامن

باإلضممممافة إلى ذلك، شممممجعت العديد من الحكومات على تطوير المؤسممممسممممات الخاصممممة لتلبية الطلب 

فون صمممعود قوى السممموق في التعليم العالي  ،المتزايد بطريقة ال تضمممغط على الخزينة العامة. وهكذا

 شكل: علىتجلى 

 .( الرسوم الدراسية1)

 .الخاصة( المؤسسات 2)

 .جديدة حوكمة( أنماط وهياكل 3)
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 الجزء الرابع: اإلنفاق العام والرسوم الدراسية

أ( وفي  2008في عرضممه العام للتعليم العالي ) مصممادر التمويلفي عرضممه أظهر غوروز 

ته قة ب ورق ية المتعل مان الجودة وأنظمة التمويل )البحث تالي:  ب( 2008ضممممممم حة على الرابط ال تا م

(www.hqaa.gr/files/Guruz_paper.pdf )  ارتفاع اإلنفاق المؤسممسممي لكل طالب في األعوام

 .في جميع أنواع المؤسسات 1990-2006

 

تعادل القوة ): اإلنفاق على مؤسمممممسمممممات المسمممممتوى العالي لكل طالب، بالدوالر األمريكي 5الشمممممكل 

 .أو أقرب عام متاح 2006 لعام هي النتائج ،(53 الشرائية

 
 1.1الجدول  2008، التعليم عنلمحة  -  المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 

                                                           
أسمممعار سممملع معينة لمقارنة القوة الشمممرائية المطلقة لعمالت  تعادل القوة الشمممرائية هو قياس األسمممعار في البلدان المختلفة والذي يسمممتخدم 53 

 .الدول

http://www.hqaa.gr/files/Guruz_paper.pdf
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، أن كل فعاليات التعليم العالي بما في ذلك أنشمممممممطة البحث 2007يوضمممممممح غوروز عام 

( تحدث 2007( وماليزيا )2004والهند ) 2008والتطوير وأنشممطة التطور التعليمي العام   في عام 

في كل من القطاعين العام والخاص، وفي بلدان منظمة التعاون االقتصمممممممادي والتنمية وكذلك البلدان 

في العقدين الماضممممميين مما  %50الشمممممريكة. زاد اإلنفاق في معظم البلدان على كل طالب بأكثر من 

اإلنفاق على كل طالب في  5ح الشمممكل يُظهر بوضممموح التكلفة المتزايدة لتوفير التعليم العالي. يوضممم

ويمكننا أننا نجد أن كال  من الواليات المتحدة وسمممممويسمممممرا تصمممممدرت المجموعة بهامش  2006عام 

دوالرا  في سمممويسمممرا لكل طالب،  21.734دوالرا  في أمريكا و  24.370كبير، بمتوسمممط إنفاق يبلغ 

دوالرا  أمريكيا   2852مة حيث بلغت بينما كانت األوروغواي ورومانيا وباراغواي في أسمممممممفل القائ

 .دوالرا  أمريكيا  في البارغواي 2662دوالرا  أمريكيا  في رومانيا و  2655في األورغواي و 

بالمجمل، هناك نوعان من مصمممادر الدخل المؤسمممسمممي التي يتم من خاللها تنفيذ هذه النفقات 

ينفقها الطالب و / أو أولياء أمورهم  وهما مصممدرا الدخل العام والخاص؛ يشمممل األخير النفقات التي 

والتي يشار إليها باسم نفقات األسرة على  شكل رسوم مختلفة، ومصادر خاصة أخرى، كالتبرعات 

القيم الموضمحة في  6المقدمة من المنظمات الخيرية والقطاع الخاص وما شمابه ذلك. يوضمح الشمكل 

 .2005هذا المؤشر لمختلف البلدان لعام 

) و  2005 ،النسلللللللبة الم وية من إجمالي اإلنفاق ،نفاق الخاص على التعليم العالي: اإل6الشلللللللك) 

 . خرب عام(

 

 النسبة المئوية الدولة
 84.1 تشيلي
 75.7 كوريا
 66.9 الفلبين
 66.3 اليابان

 65.3 الواليات المتأدة األمريكية
 63.6 بيرو

 56.5 جامايكا
 56.2 إندونيسيا
 54.3 باراغوا 
 52.2 يا سترال
 51.3 إسرا ي)
 44.9 كندا

 33.1 المملكة المتأدة
 31.9 المكسي 

 31.5 األرجنتين
 30.4 إيطاليا
 30.1 إستونيا

 26.9 منظمة التعاون االختصاد  والتنمية
 23.5 سلوفينيا
 22.7 سلوفاكيا
 22.4 هولندا
 22.1 إسبانيا
 21.5 هنغاريا
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 18.8 جمهورية التشي 
 17.5 تاياند
 16.4 فرنسا
 16.0  يرلندا
 14.7  لمانيا
 11.8 السويد
 9.4 بلجيكا
 8.8  يسلندا
 7.7 البرتغا)
 7.1 النمسا
 4.2 تركيا
 3.9 فنلندا

 3.3 الدنمار 
 3.3 اليونان
 3.1 النرويج

 0.5  وروغوا 

 

 

 2008المصدر، غوروز، 

 :4التمرين 
مة عنها. قم بعمل قائ ا  نطقتك أو ثالثة بلدان تعرف شممميئوحدد ثالثة بلدان في م 6انظر إلى الشمممكل 

بها وحاول تحديد األسمممباب االجتماعية والسمممياسمممية واالقتصمممادية لمبالغ اإلنفاق الخاصمممة المختلفة 
 على التعليم العالي لكل منها.

 

لكل من حصة المصادر الخاصة في اإلنفاق الفردي  يبدو أنَ  ،6كما هو واضح في الشكل و

تشمممممميلي و ل %84.1في أعلى السمممممملم بنسممممممبة   كوريا والفلبين واليابان والواليات المتحدةتشمممممميلي و

هذه حيث تملك لواليات المتحدة ل %65.3ليابان و ل %66.3و  لفلبينل %66.9كوريا و ل 75.7%

من المؤسسات الخاصة في أنظمة التعليم العالي ورسوم التعليم في المؤسسات  ا  كبير ا  البلدان نصيب

هذه على الرسوم الدراسية، وتشكل  %95تعتمد المؤسسات الخاصة بنسبة مثال ،في كوريا فمة. العا

 (.2002شيفلر وأيشر، )  من عائدات مؤسسات الدولة %40الرسوم 

 : أصلللة األسلللر المعيشلللية في اإلنفاق على التعليم العالي، النسلللبة الم وية من اإلجمالي،7الشلللك) 

 ة() و  خرب سن 2005 النتا ج لعام

 

 حصة االنفاق على التعليم العالي الدولة

 83.0 تشيلي
 66.9 الفلبين
 63.6 بيرو

 54.3 باراغوا 
 53.4 اليابان
 52.1 كوريا
 52.0 األردن
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 50.0 جامايكا
 49.4 إندونيسيا
 40.3 نيوزياندا
 36.3  ستراليا

 36.1 الواليات المتأدة األمريكية
 34.9 إسرا ي)
 30.6 المكسي 
 27.7 األرجنتين
 26.9 إستونيا
 26.0 بولندا

 24.0 المملكة المتأدة
 23.4 البرتغا)

 22.3 كندا
 21.0 الصين
 18.7 إسبانيا
 18.0 إيطاليا
 17.5 تاياند

 17.2 سلوفينيا
 14.1  يرلندا
 13.6  لمانيا
 12.0 هولندا

 10.3 فرنسا
 9.4 التشي 
 9.1 سلوفاكيا
 8.8  يسلندا
 7.0 يزيامال

 6.9 هنغاريا
 5.5 النمسا
 5.0 بلجيكا

 3.3 الدنمار 
 0.4 اليونان

 

 2008المصدر، غوروز، 

 

شكل  سبة بلغت  7توضح البيانات الواردة في ال شيلي قد احتلت المرتبة األولى بن مجددا  أن ت

وكوريمما  %53.4واليممابممان المرتبممة الثممالثممة  %66.9فيممما احتلممت الفلبين المرتبممة الثممانيممة  83.0%

رابعا ، ولكن هذه المرة، تراجعت الواليات المتحدة إلى المركز الثاني عشممر بين الدول التي  52.1%

من األسممر، والسممبب في ذلك هو الكم الهائل من التبرعات للمؤسممسممات األمريكية من  %36.1تضممم 

 ا" )ذ 54نسبرين بيسممممممم"المنظمات الخيرية والجهات المانحة الخاصمممممممة والتي، وفقا  لمسمممممممح أجراه 

 - 2004مليار دوالر أمريكي في عام  24.4فقد بلغ إجمالها ( 2005 /سبتمبرأيلول 8 ،إيكونوميست

وهي قيمة تعادل أضمممممممعاف الميزانية العامة للتعليم العالي في عدد كبير من البلدان؛ وبالتالي، فون 

                                                           
 لتعليم العالي الجماعي يجبر الجامعات على أن تصبح أكثر تنوعا  وعالمية وأكثر تنافسية.ا 54 
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ي الواليات حصمممة المسممماهمات من المصمممادر الخاصمممة بخالف األسمممر المعيشمممية هي أعلى بكثير ف

 .المتحدة مقارنة بالدول األخرى

ا من في الدرجات الدنيالغربية  القاريةتقع دول أوروبا  ،عندما يتعلق األمر بالتمويل الخاص

لعالي هو يم اهي أن التعلالغربية وجهة النظر التقليدية في أوروبا القارية  الجدولين السمممممممابقين إذ أنَ 

سمممات من المؤسممم ا  العالي في هذه المنطقة بحصمممة منخفضمممة نسمممبي ، يتميز التعليممنفعة عامة. ومن ثم

، وإعانات حكومية عالية حتى لنفقات معيشمممممة الطالب ا  الخاصمممممة، ورسممممموم تعليم منخفضمممممة نسمممممبي

( أوروبا بأنها "آخر 2004(. يصممف جونسممتون )2004 شمموارز وريبور ؛ 1999 55 فوسممينسممتين)

 .|"المجاني| معقل للتعليم العالي

مساهمة األسر المعيشية في نفقات التعليم العالي قد ازدادت في جميع البلدان في من الواضح أن 

على النحو ، بما في ذلك أوروبا الغربية، وظلت مرتفعة 2005و  1995 الممتدة بين عامي الفترة

ات يبالفعل كما هو الحال في حافة آسممممممميا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية و الوال الذي كانت عليه

( إلى هذا االتجاه العالمي على أنه زيادة "تقاسممم 41-39 ،2006؛ 2004تحدة. يشممير جونسممتون )الم

ها على أنها: "تحول عبء تكلفة التعليم العالي من االعتماد الحصممري أو شممبه فُ والتي يعر ِ  ،التكاليف"

ر و/ أو الحصمممري على الحكومة، أو دافعي الضمممرائب، إلى بعض االعتماد المالي على أولياء األمو

" لتغطية تكاليف السكن والمأكل المقدمين من الطالبالطالب، إما في شكل رسوم دراسية أو "رسوم 

 بما في ذلك: ،بعدة طرق ذلك حدثفقد  ،(2004لجونستون ) ا  قبل الحكومة أو المؤسسات. "وفق

  حدوث إدخال الرسمممموم الدراسممممية في المؤسممممسممممات العامة حيث لم تكن موجودة من قبل أو

 .ي كانت فيها رسوم التعليم بالفعلالحادة في البلدان الت ياداتالز

  على الخدمات الطالبية مثل السممكن والوجبات، والتي كانت مدعومة الطالبفرض "رسمموم "

 .من قبل ا  ير أو كانت متوفرة مجانبشكل كب

 سية للطالب إلغاء لى ع، وإدخال طرق أكثر فعالية السترداد التكاليف أو تخفيض المنح الدرا

 .لطالبلقروض شكل 

 .تحويل عبء تلبية الطلب المتزايد على المؤسسات الخاصة 

 

 :دراسيةالرسوم ال

الواليات المتحدة وكندا واليابان وكوريا هي الدول التي منذ سمممممممنوات طويلة، كانت كل من 

 ا  دءب ،. ومع ذلك، في الواليات المتحدةرسمموم التعليم في المؤسممسممات العامة تفرض على الطالب دفع

شكل ات العام، تم تخفيض الدعم المقدم من ميزانيات الدولة للمؤسسثمانينيات القرن العشرينمن  ة ب

في عام  %18.9، ارتفعت حصة الرسوم الدراسية في دخل المؤسسات العامة من كبير ونتيجة لذلك

 (.5، الشكل 42، 2004 سكوري، كوتورييه، نيومان)  1998في عام  %24.9إلى  1980

دءا  من ببفرض الرسمموم الدراسممية تشمميلي وأسممتراليا والمملكة المتحدة والصممين كل من  بدأت

واضممطرت المؤسممسممات إلى تنويع مصممادر إيراداتها كجزء من حيث تم إدخال الرسمموم  ،الثمانينيات

شممميفلينبيه ) 1981سممملسممملة شممماملة من اإلصمممالحات الهيكلية والمالية التي تم إطالقها في تشممميلي عام 

(. يدفع الطالب الرسممممممموم الدراسمممممممية في جميع أنواع 2002البنك الدولي ؛ 1993 رنيربو؛ 1990

                                                           
 أستاذ إدارة التعليم العالي.  / (CHEPS)مدير مركز دراسات سياسات التعليم العالي هانز فوسينستين: 55 
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جامعة الدوالر أمريكي في  2500الرسمموم الدراسممية السممنوية النموذجية هي  حيث تبلغ المؤسممسممات

 ا  دوالر 5270و  9670تقليدية )العامة ال اتجامعالفي  ا  أمريكي ا  دوالر 1650خاصمممة  و المسمممتقلة ال

في  ا  الثيث ا  يلعب امتحان القبول بالجامعة دورباإلضممافة إلى ذلك، تعادل القوة الشممرائية(.  على أسمماس

يتم استخدامه في توزيع أموال الدعم العام غير وتشيلي: فهو يضع الطالب في المؤسسات والبرامج 

ل على ويتم استخدامه الختيار الطالب المؤهلين للحصكما المباشر بين المؤسسات الخاصة والعامة 

من الدرجات ليكونوا يتوجب على الطالب الحصمممممول على مسمممممتوى محدد  قروض ومنح دراسمممممية.

من ذلك  %6حوالي ومعدل يزيد بنسمممممبة مؤهلين لدخول جامعة عامة أو جامعة خاصمممممة مسمممممتقلة، 

ويتم فحص مسممممتواهم عن لحصممممول على قروض ومنح دراسممممية، المسممممتوى ليكونوا قادرين على ا

. يتم إدارة مخطط دعم الطالب من قبل كل جامعة على حدة كصندوق خاص ةطريق اختبارات محدد

 بالجامعة. 

عندما يتعلق األمر برسممموم الدراسمممة، نجد أن تسمممديد رسممموم الدراسمممة يعتبر مشمممكلة مزمنة 

، تم وضع مخطط مواٍز مفتوح لجميع الطالب ويتم 2004بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي فمنذ عام 

على في امتحان القبول بالجامعة  ا  طالب 27500أفضمممل  يحصمممللنظام المصمممرفي. إدارته من خالل ا

نظام دفع رسممموم محدد يتم تحديده لهؤالء الطالب إذا ما كان الطالب يدرسمممون في جامعات عامة أو 

على درجة اختبار الفرد. تمثل  ا  تتراوح قيمة هذه الجوائز، اعتمادو ،(2006 برونر وتاليت) خاصمممة

لى قيمة حصة كبيرة من التكلفة اإلجمالية لسنة دراسية واحدة في مؤسسة نموذجية. منذ الجوائز األع

الخاصة، وزادت معدالت االلتحاق بشكل كبير، وأصبحت  التعليمية ، توسعت المؤسسات1981عام 

من عائدات مؤسممسممات التعليم العالي،  %60حصممة الرسمموم والدخل من الخدمات تمثل ما يقرب من 

( . كانت النتيجة أن تشيلي تحتل  2000 أيسبينوزا؛  1994  56 غونزاليزصة مجتمعة )العامة والخا

في إنفاق كل طالب في التعليم العالي في  %83المرتبة األولى بهامش كبير مع حصممممة أسممممرية تبلغ 

2005. 

م في الخمسينيات والستينيات، لكن الرسو للدراسة في الجامعات ا  دفع الطالب في أستراليا رسوم

حصممول الطالب على فرص للدراسممة لت منخفضممة، وتم التنازل عنها في كثير من الحاالت لزيادة ظ

كان الطالب في أسممتراليا يدفعون رسمموما  للدراسممة في الجامعات في الخمسممينيات والسممتينيات، إال أ ن  

الرسمموم ظلت منخفضممة، وتم اإلعفاء منها في كثير من الحاالت لزيادة حصممول الطالب على فرص 

)مارغينسممممممون   1974للدراسممممممة في برامج التعليم العالي وتم إلغاؤها من قبل حكومة العمل في عام 

 Higher) 57، تم تقديم مخطط مسممممممماهمة التعليم العالي1988(. وفي عام 2004؛ دوكيت  2002

Education Contribution Scheme بدفع بدأ الطالب  ية أخرى، حيث  ( من قبل حكومة عمال

ة الكاملة، إما مقدما  بخصمممممم، أو من خالل النظام الضمممممريبي بعد تخرجهم، والبدء في جزء من التكلف

، تم دمج هيكل رسمموم من ثالثة مسممتويات في 1996كسممب ما يزيد عن راتب سممنوي معين. في عام 

 ا  ، حيث تم فرض رسممممموم مختلفة على الطالب في برامج مختلفة وفقمخطط مسممممماهمة التعليم العالي

                                                           
كلية الدراسممممات العليا بجامعة هارفارد ومدير مبادرة الهجرة التي تم تشممممكيلها حديثا  في جامعة  ونزاليس هو أسممممتاذ التعليم فيروبرتو غ 56 

، وهي جهد على مستوى الجامعة يهدف إلى تطوير وتعزيز المنح الدراسية متعددة التخصصات والتبادل الفكري حول قضايا (IIH) هارفارد

 .ت المهاجرينسياسة الهجرة ومجتمعا
للمساعدة المالية لمؤسسات التعليم  ا  . كما يوفر القانون منح1988األساس التشريعي لهذا المخطط هو قانون تمويل التعليم العالي لعام  57 

 تُمنح هذه المساعدة المالية بشرط أن تلتزم المؤسسات بمتطلبات مخطط مساهمة التعليم العالي. ،38العالي. بموجب المادة 
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دخل في المسممتقبل للخريجين. اقترب النظام األسممترالي من نظام يحركه السمموق في إلمكانية كسممب ال

 :حيث، 2003عام 

  مح للجامعات بفرض رسمموم أعلى بنسممبة تصممل إلى التي  مدفوعاتالوتم اقتراب  ،%25سممُ

 .عالي من استرداد التكلفة الكاملةلتعليم الساهم بها الطالب في قطاع ا

 من الطالب المحليين المسمممممممجلين في كل  %35الب حتى تم السمممممممماح للجامعات بقبول الط

 .دراسي دورة جامعية وفرض رسوم دراسية مباشرة على أي مستوى

  أصمممممممبح الطالب الذين يدفعون الرسممممممموم في كل من الجامعات الخاصمممممممة والعامة مؤهلين

)برنامج HELP-FEE 58للحصمممممممول على نظام جديد للقروض المشمممممممروطة بالدخل بعنوان 

 (.2004 آذارلعالي( )مرصد التعليم العالي بال حدود، قرض التعليم ا

منذ منتصمممف التسمممعينيات، زادت نسمممبة الرسممموم إلى اإلنفاق العام في الجامعات األسمممترالية من 

(. تعكس مقارنة حصة األسر المعيشية 2003  غاما  ومينيبير ) %55إلى أكثر من  %30حوالي 

سات  2005و  1995الي األسترالية لعامي في اإلنفاق لكل طالب في مؤسسات التعليم الع نتائج سيا

في الفترة المشار  %36.3إلى  %20.0الرسوم المعتمدة في هذا البلد حيث زادت حصة األسر من 

" للطالب على أساس أدائهم 59 إليها. يتم تخصيص ما يسمى بـممممممم "األماكن المدعومة من الكومنولث

االختبارات المختلفة. يحق فقط لمواطني أسممممممتراليا في المدرسممممممة الثانوية كما تم قياسممممممه من خالل 

الدائمين الحصمممممممول على األماكن التي يدعمها الكومنولث األسمممممممتراليين ونيوزيلندا وبعض المقيمين 

لطالب ل ا  من التكلفة حتى سبع سنوات للطالب بدوام كامل وستة عشر عام ا  حيث تدفع الحكومة جزء

مزيد من ال لقبولللجامعات األسمممممترالية  ا  إضمممممافي ا  لجديد حافزبدوام جزئي. وبالتالي، يوفر المخطط ا

ومع ذلك، أصبحت الرسوم الدراسية موضوع نقاش ساخن في االنتخابات في عام . الطالب األجانب

تضممممنت وعود حملة الحكومة العمالية الجديدة تخفيضمممات شممماملة في رسممموم مسممماهمة  حيث 2007

ن م المنح الدراسمممممية المسمممممتهدفة للطالب من خلفيات محرومةالتعليم العالي وزيادة في عدد أو حجم 

وإلغمماء ديون مخطط مسممممممممماهمممة التعليم العممالي من الخريجين في مجمماالت مثممل التمريض   المنح

 نحدرينالم، وتعزيز دعم دخل الطالب ألولئك ا  لديهم دخل مسممممتقبلي منخفض نسممممبي والتدريس الذين

 .أسر فقيرةمن 

روبية و، كانت الرسممموم الوحيدة التي يدفعها الطالب في الدول األضممميثمانينيات القرن الماحتى 

، كانت الرسممموم الدراسمممية من المحرمات في . بخالف ذلكا  ذات طبيعة إدارية، وكانت منخفضمممة جد

الرسمممموم الدراسممممية أو زيادتها بشممممكل كبير في  إضممممافة، تم اء القارة. ولكن منذ الثمانينياتجميع أنح

؛ 2002، شمممممميفلير وأيشممممممرالبية البلدان األوروبية وفي المملكة المتحدة )المؤسممممممسممممممات العامة في غ

فرض ب، بدأت الجامعات في المملكة المتحدة (. في الثمانينيات74-55، 23-11، 2006جونسمممممممتون 

االتحاد األوروبي  وخفض الرسممموم الجزئية إلى  دول من خارج القادمين رسممموم كاملة على الطالب

، أدخلت حكومة حزب العمل برئاسممة 1998في عام والتحاد األوروبي. احد كبير للطالب من داخل 

، اختارت اسممممممكتلندا لى أسمممممماس اختبار الموارد. ومع ذلكجنيه ع 1000ثابتة قدرها  ا  بلير رسمممممموم

                                                           
مخطط قروض يسممماعد الطالب المؤهلين الذين يدفعون الرسممموم الكاملة على دفع الرسممموم الدراسمممية في الجامعة ومقدمي خدمات التعليم  58 

 .العالي اآلخرين
مكان في الجامعة أو مزود التعليم العالي حيث تدفع الحكومة جزءا  من الرسممموم الخاصمممة بك؛ هو   (CSP)المكان المدعوم من الكومنولث 59 

 .ذا الجزء هو عبارة عن إعانة، وليس قرضا ، وال يتعين عليك سداده. ال يغطي هذا الدعم التكلفة الكاملة لدراستكه
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للرسممممموم الدراسمممممية ذات الدفع  ا  واعتمدت نظام 2001االنفصمممممال عن بقية المملكة المتحدة في عام 

لهذا الغرض  2001تم إنشممممماء مخطط وقف الخريجين في عام . ترالياالمؤجل كما هو الحال في أسممممم

يُسمح للجامعات في كان ، 2007من عام  ا  اعتبارو(. 62، 2006 جونستون؛ 2002 شيفلير وأيشر)

جنيه أي أكثر من ضمممعف  3000المملكة المتحدة بتحديد الرسممموم التي سممميتم تحصممميلها بحد أقصمممى 

للمؤسممسممات بفرض رسمموم  ا  الحين. يسمممح مشممروع القانون أيضممالمبلغ الذي دفعه الطالب حتى ذلك 

على الطالب األجانب من خارج االتحاد األوروبي تصمممل إلى خمسمممة أضمممعاف الرسممموم التي يدفعها 

ى الوصممممول إلى أعلاختارت معظم مؤسممممسممممات التعليم العالي  وفي تلك األثناء، الطالب البريطانيون

تم إعفاء الطالب الويلزيين في جامعات ويلز من  ،(. من ناحية أخرى2005  البي) معدل رسممممممموم

لكل عام دراسي  ا  إسترليني ا  جنيه 1200الجديد واستمروا في دفع الرسوم الثابتة السابقة البالغة  النظام

 (.64، 2006  جونستونعلى أساس اختبار الموارد )

رقوا أكثر من على الطالب الذين اسمممتغ ا  ، فرضمممت والية بادن فورتمبير  رسممموم1998في عام 

 ا  دوالر 550حوالي  تبلغ مطلوبة عادة  إلكمال دراسمممماتهم الجامعية. كانت الرسمممموموالسممممت سممممنوات 

 في . 2002في عام  قامت بويقاف هذا النظامالفيدرالية إال أن الحكومة  لكل فصمممممل دراسمممممي ا  أمريكي

. 2002فروض في عام ، ألغت المحكمة الدسمممممممتورية الفيدرالية حظر التعليم الم2005 كانون الثاني

في يورو لكل فصمممل دراسمممي  500رسممموم قدرها  في يومنا هذا، يتوجب على الطالب في ألمانيا دفع

كما هو الحال في ألمانيا، تسممممممممح و(. 2005  البي) حال تجاوزوا الفترة العادية المحددة للدراسمممممممة

نت في جمهورية التشمميك والمجر في عام  فرض رسمموم على للمؤسممسممات ب 1998التشممريعات التي سممُ

 (.69، 2006  جونستونالطالب الذين يفشلون في التخرج في الوقت المناسب )

من  ا  بدء 60في جامعة العلوم التطبيقية تم إدخال الرسممممموم الدراسمممممية في الجامعات النمسممممماوية و

يورو لكل فصممل  363يبلغ  ا  . تم تحديد الرسمموم الدراسممية عند مسممتوى متواضممع نسممبي2001أكتوبر 

ات اسممتسمملم اليسممار الحاكم لحكومة ائتالف الوسممط الحتجاج ،2008ومع ذلك، في سممبتمبر  دراسممي.

، مما حرم المؤسمممسمممات النمسممماوية من مصمممدر دخل ألن الحكومة الطالب وألغى الرسممموم الدراسمممية

تقديم الرسمممموم ألول عندما تمَّ خفضممممت ببسمممماطة اإلعانات العامة لميزانيات الجامعات بمقدار مماثل 

 مرة.

سية في المؤسسات العامة في اليونان  يتوجب على الطالب دفعلوقت الحالي، ال في ا رسوم درا

ن أوما وفي حال توجب على الطالب دفع رسمممموم للدراسممممة، ف والدنمارك والنرويج والسممممويد وفنلندا

(، 2004  شوارز ويبرور ؛ 1999  فوسينيستونمن متوسط تكاليف المعيشة ) %10أقل من  تكون

ورة على بعض برامج الدراسمممممات العليا كما هو الحال في اليونان، أو للطالب الذين مقصممممم تكون أو

كما هو الحال في ألمانيا وجمهورية التشمميك.  يسممتغرقون مدة زمنية أطول من المدة المحددة للدراسممة

يورو  750 تبلغ خدمةرسمممموم ال تفرض أيرلندا أي رسمممموم دراسممممية، ولكن يتعين على الطالب دفع 

 .ا  سنوي

صممبحت "رسمموم المسممار المزدوج" أو "الرسمموم االنتقائية" التي تسممتهدف مجموعات معينة من أ

الطالب شائعة بشكل متزايد. يتم استهداف الطالب إما على أساس أدائهم في المدرسة الثانوية كما تم 

                                                           
 اجامعة العلوم التطبيقية هي مؤسسة ألمانية للتعليم العالي تتخصص في علوم تطبيقية معينة أو فنون تطبيقية، مثل الهندسة أو التكنولوجي 60 

 أو األعمال.
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 ةقياسممممه من خالل درجاتهم في االختبارات المختلفة، أو على أسمممماس جنسمممميتهم. تم العثور على أمثل

للرسوم االنتقائية على أساس أداء الطالب في البلدان الشيوعية السابقة في وسط وشرق أوروبا وفي 

. يتم قبول نوعين من الطالب في ا  البلدان األفريقية التي كانت تحكمها األنظمة الماركسمممممممية سمممممممابق

لى الحاصممممملين عمؤسمممممسمممممات التعليم العالي في هذه البلدان: أولئك الذين يجتازون امتحان القبول أو 

درجات عالية بما فيه الكفاية في المسمممتوى الثانوي ويصمممبحون مؤهلين للحصمممول على دعم الدولة، 

 ،يُسممممح للجامعات الروسمممية. الدراسمممية الذين يدفعون الرسممموموهم وآخرون، بما في ذلك األجانب، 

إلى حد  ا  ن رسممومبتسممجيل الطالب الذين يدفعو  ا  فصمماعد 1996من عام  ا  على سممبيل المثال، اعتبار

 %25كاملة من  ا  ، ارتفعت نسممبة الطالب الذين يدفعون رسمموم2002-2001أنه في العام الدراسممي 

شر) إجمالي الطالب المسجلينمن  %50إلى أكثر من  ستون؛ 2002 شيفلير وأي -65، 2006  جون

(. 2005  تيالك(؛ تشمممكل الرسممموم اآلن حوالي نصمممف عائدات الجامعات الحكومية في روسممميا )66

( إلى هذا على أنه "خصخصة التعليم العالي في دول وسط وشرق أوروبا من 2002يشير سكوت )

مصمممممممر وإثيوبيا والمجر وكينيا وبولندا تملك عدة دول أخرى مخططات مشمممممممابهة مثل الداخل". 

  ورومانيا وتنزانيا وأوغندا وفيتنام.

تنفيذ  قصممممة نجاح أخرى فيفهي تمثل مثاال  يشممممابه المثال التشمممميلي للكثيرين، تعد الصممممين  ا  وفق

من قرار اللجنة المركزية للحزب الشمميوعي الصمميني  ا  إصممالحات حوكمة وتمويل التعليم العالي. بدء

، خضممع التعليم العالي في الصممين لتغييرات 1985 أيار 29بشممأن إصممالح نظام التعليم الصممادر في 

؛ 2004 شمماي، 2003قتصممادي والتنمية ، منظمة التعاون اال2000يانغ ، 1999موك هيكلية كبيرة )

، 2006 جونسممتون؛ 2006 هويت ولي؛ 2005 هاونغ 2005، هونغ؛ 2005 مهرم؛ 2004 غاريت

التحول من نظام النخبة إلى التركيز على زيادة الوصمممممول والالمركزية  القصمممممة وتشممممممل هذه (.68

لتعليم وتسمممهيل ا تقديمودية، وانتقال السممملطة من السممملطات والمؤسمممسمممات المركزية إلى اإلقليمية والبل

العالي الخاص، وإدخال نهج تقاسم التكاليف من خالل زيادة االعتماد على الرسوم الدراسية والرسوم 

األخرى لتمويل تكاليف التعليم العالي. كانت الرسممموم الدراسمممية المفروضمممة في الجامعات الحكومية 

حيث  1995دوالر أمريكي في عام  100ووصممممملت إلى  1989في عام  ا  سمممممنوي ا  أمريكي ا  دوالر 25

 250. تمت زيادة الرسوم الدراسية إلى من إيرادات المؤسسات العامة %13.5شكلت الرسوم آنذاك 

دوالر أمريكي في عام  500، و 1997في عام  ا  أمريكي ا  دوالر 375، و 1996في  ا  أمريكي ا  دوالر

 %70حصة اإلعانات العامة من بينما انخفضت  ،%22.2، حيث زادت حصة الرسوم إلى 2000

 على النحو التالي: العامة، كان توزيع مصادر الدخل للمؤسسات 2001. في عام %56إلى 

  ،52االعتمادات من الموازنة العامة للدولة%. 

  25الرسوم الدراسية والرسوم األخرى%. 

  23مصادر أخرى%. 

غ تبللمعايير محددة، والتي  ا  وفق ا  رسممممموم التعليمية ، تفرض جميع المؤسمممممسمممممات1997منذ عام 

، كانت الرسمموم الدراسممية في 2004في عام التكلفة اإلجمالية للبرنامج ومن  %25والي بالمتوسممط ح

عات الجامفي  ا  تفعة نسممبيفي حين كانت مر في السممنة ا  أمريكي ا  دوالر 625الجامعات الحكومية تعادل 

؛ 2006فينغ وغونغ اي وجياو تونغ )جامعات تسممممينغهوا وبكين وشممممنغه ذات التصممممنيف المتقدم مثل

 (.2006هيوب وزاها 
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كد  فاع السمممممممريع في نسممممممممب الطالب / الموظفين، 2005) زاي وهونغكل من يؤ ( على االرت

والمرافق التعليمية المتناقصة بشكل كبير وموارد المكتبة لكل طالب باعتبارها جوانب سلبية للتوسع 

 جي هونغالعقد الماضمممممممي. من ناحية أخرى، يشمممممممير المذهل في نظام التعليم العالي الصممممممميني في 

( إلى جممانممب مختلف للنمو المثير لإلعجمماب في نظممام التعليم العممالي 2006) هيوت وليو( و2005)

ما خصائص "سوق البائع"، م ا  ، يُظهر التعليم العالي الصيني حاليجي هونغمن وجهة نظر ف الصيني

لى على التعليم العالي ع ا  كبير ا  عليم العالي، وطلبفي المعروض من خدمات الت ا  يعني أن هناك نقصممممم

شرائه هو دبلوم  سية بشكل كبير. ومع ذلك، فون ما يسعى المشترون ل الرغم من زيادة الرسوم الدرا

. دراسيةالمنح ال الحصول على ضمان مزيد من الترقية، وليسدم في الترويج لحياتهم المهنية ويستخ

 لحضممور طالب آخرينتوظيف لطالب بويقاف دراسممتهم، أو حتى وفي يومنا هذا، يصممدف أن يقوم ا

يشممير هيويت وليو إلى هذا الموقف عقوبة عدم الحضممور، كما الفصممول الدراسممية في مكانهم لتجنب 

"، حيث يشبهان الطالب المتعلمين عن طريق التعلم عن ظهر قلب 61 على أنه نظام "البطة المحشوة

ء. ومع ي يتم تسمممينه لتناول العشمماالت، المعلوفة بكين ةببط ينيةواسممع االنتشممار في المؤسممسممات الصمم

شكل مثير لإلعجاب، من  شكل عام على أنها ناجحة ب ذلك، يُنظر إلى اإلصالحات الصينية األخيرة ب

 الناحيتين الكمية والنوعية.

تُظهر تجربة نيوزيلندا بوضوح أن فرض الرسوم وإجبار المؤسسات على تنويع قواعد إيراداتها 

ول الجامعات إلى العبين نشطين في سوق التعليم العالي العالمي؛ ففي نيوزيلندا مثال ، أنشأ قانون يح

مخطط بدل الطالب بطريقة مشمممممممابهة لنظام مخطط مسممممممماهمة التعليم العالي في  1989التعليم لعام 

وة من نب بقالطالب األجا قبولأسممتراليا وقد أجبر هذا األمر مؤسممسممات التعليم العالي على البدء في 

 .أجل تعويض فقدان الدعم الحكومي

من أجل جذب الطالب األجانب.  ا  حاولت حكومة الهند أن تفعل العكس تمام ،من ناحية أخرى

تبلغ الرسممممموم الدراسمممممية في المعاهد الدولية للتكنولوجيا ومعاهد اإلدارة المرموقة في الهند أكثر من 

حكمممة العليمما في الهنممد خطوة اتخممذتهمما الحكومممة ألغممت الم ،2005دوالر أمريكي. في عممام  3000

دوالر أمريكي من أجل زيادة القدرة التنافسممية  700لخفض الرسمموم في هذه المؤسممسممات إلى أقل من 

(. تمثل اإليرادات من أنواع الرسممممموم األخرى للطالب ما 2005  غوبتاالدولية لهذه المؤسمممممسمممممات )

 ا  التي تفرض رسومالعامة لمؤسسات الهندية من الدخل المؤسسي السنوي في بعض ا %5يصل إلى 

 (.2005  تيالك) ،منخفضة دراسية

، يُسممممح اآلن 2004اإلصمممالحات الشممماملة التي أدخلت في ربيع عام أما في اليابان، وكجزء من 

م المعيارية أعلى من الرسممممو %10للجامعات الوطنية بتحديد رسممممومها الخاصممممة بنسممممبة تصممممل إلى 

دوالر أمريكي بغض النظر عن مجال الدراسمممممة  5000حوالي  ا  تي تبلغ حاليوال المحددة من الوزارة

 (.2005 62 ) ماروياما

. في وقت 1981كجزء من هيكل اإلدارة الجديد الذي تم سمنه عام  ، تم ادخال الرسمومركياوفي ت

الحق في الثمانينيات، تم إعادة تعريف الرسمممممموم كمسمممممماهمات الطالب في تكاليف التعليم والخدمات 

                                                           
وثاني أغنى ملياردير  موقع علي بابا  يدعي جاك ما، مؤسممممس  ن الطالب يتعلمون من خالل نظام التعليم الحفظي المفتقر لإلبداع.يعني أ 61 

في الصممممين أن أكبر مشممممكلة في الصممممين هي االفتقار إلى االبتكار ويثني الطالب عن العبث واالسممممتمتاع وتجربة ما تعلموه خارج الفصممممل 

 .الدراسي
 .تكمن خبرته في تاريو الفكر السياسي الياباني والذي قدم فيه مساهمات كبيرة .ياما، عالم سياسي ياباني بارز ومنظر سياسيماساو مارو 62 
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رفع مسممتوى مسمماهمات الطالب إلى لتم تقديم مسممار خاص لدفع الرسمموم  ، 1992وفي عام  لطالبيةا

يحضممر القسممم األول من الطالب فصممولهم الدراسممية نهارا  فيما يحضممر القسممم . مسممتوى غير مسممبوق

يتم القبول في كال المسممممممممارين من خالل نظممام القبول  ،. ومع ذلممكممما بعممد الظهيرةفي فترة الثمماني 

ركزي والذي يقوم على أسممممممماس امتحان مركزي وأداء المدرسمممممممة الثانوية وبالتالي، فون هيكل الم

سية ورسوم المستخدم. سرةتعكس مساهمات  الرسوم الحالي في تركيا هو مزيج من الرسوم الدرا  أ

التي تظهر في ميزانيات الجامعات الحكومية في تركيا بشمكل أسماسمي مسماهمات الطالب في  الطالب

سمممممارين، والتي تغطي المسممممماهمات المتعلقة بالتعليم باإلضمممممافة إلى المسممممماهمات في تكاليف كال الم

إلقامة والرعاية الطبية واألنشممطة الالمنهجية. يتم تحديد فضممال  عن االوجبات المدعومة بشممكل كبير 

 مستويات الرسوم كل عام من قبل الحكومة وتختلف من تخصص إلى آخر بناء  على تكاليف معيارية

 ا  سمممماسممممأ البرامج التعليمية. يتم حسمممماب تكاليف خاصممممة بكل برنامج بدال  من تكاليف معيارية املةشمممم

أن تكون المسمممممماهمات التي يجب أن يدفعها  يسمممممممحبموجب القانون، ال  باسممممممتخدام أرقام الميزانية.

ادة ي. تتمتع الجامعات بصممالحية زالبرنامجأقل من نصممف تكاليف  وفق دوام ما بعد الظهيرةالطالب 

في نظام دوام ما بعد الظهيرة. نتيجة وقبول أو عدم قبول الطالب  ،%20الرسممموم بنسمممبة تصمممل إلى 

عدم المرتكزة على البحث العلمي الخاصمممممممة الجامعات اختارت معظم الجامعات الحكومية و لذلك،

دة لماسممممممتغرقوا مدة أطول من ايدفع الطالب الذين  قبول تسممممممجيل الطالب في نظام ما بعد الظهيرة.

الرسممموم العادية في أي سمممنة  وضمممعفيللسمممنة األولى  %50 الدراسمممية المحددة رسممموما  تقدر بزيادة 

نظام الدراسمممممممة التي يجب أن يدفعها الطالب في  المحددةتختلف المسممممممماهمات  الحقة يبقون فيها.

 140ى لبرامج التعليم عن بعد إل ا  أمريكي ا  دوالر 55من  2008-2007في العام الدراسممممممي  النهاري

سيينفي برامج  ا  أمريكي ا  دوالر ستغرق عامين درا سة التي ت في كليات  ا  أمريكي ا  دوالر 425، و الدرا

نظام تتراوح المسمممممممماهمات التي يجب أن يدفعها الطالب في كما الطب  في الجامعات الحكومية. 

 عامين دراسممميينالدراسمممة التي تسمممتغرق في برامج  ا  أمريكي ا  دوالر 440من  دراسمممة ما بعد الظهيرة

  دوالر أمريكي في الهندسمممة 1000األعمال واالقتصممماد و برامج إدارة في  ا  أمريكي ا  دوالر 750إلى 

دوالر أمريكي. تمثل النفقات  10000يمكن أن تتجاوز الرسمممموم الدراسممممية في الجامعات الخاصممممة و

 ت من قبل الطالب.من إجمالي المدفوعا %20المتعلقة بالرسوم الدراسية من هذا المصدر حوالي 

يم العالي تمويل التعلتتوفر المعلومات والبيانات التفصممممممميلية على الموقع اإللكتروني لمشمممممممروع 

بوفالو جامعة في و( في جامعة والية نيويورك  ICHEFAP) الدولي المقارن وإمكانية الوصمممممول إليه

 ،الطالب )نفقات األسممممرة(ء األمور وحول الرسمممموم الدراسممممية وإجمالي تكاليف التعليم العالي ألوليا

واآلليات المختلفة التي تسمممممممتخدمها الحكومات لمسممممممماعدة ودعم الطالب في مختلف البلدان. تتوفر 

وكلها معبر عنها بالدوالر األمريكي على أساس تعادل  ،البيانات إلظهار مستويات الرسوم الدراسية

 12000في إثيوبيا إلى  ا  دوالر 128في المؤسممسممات العامة التي تتراوح من  ،(PPPالقوة الشممرائية )

 دوالر في بعض جامعات الواليات المتحدة.

(، كانت الرسمممموم الدراسممممية في 5.1الجدول  ،2007لمنظمة التعاون االقتصممممادي والتنمية ) ا  وفق

عنها بالدوالر األمريكي على أسماس تعادل القوة الشمرائية  ا  في البلدان األعضماء معبر 2004-2005

 قوة الشرائية( كما يلي:تعادل ال 2005)

 2007الرسوم الدراسية لعام  الدولة

 دوالر وما فوق  5000  الواليات المتأدة
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 دوالر 4000إلى  3500من   ستراليا، اليابان، كوريا، كندا

 دوالر 3500إلى  3000من  إسرا ي)

 دوالر 2000إلى  1500من  المملكة المتأدة ونيوزيلندا وهولندا

 دوالر 1500إلى  1000من  إيطاليا

 دوالر 1000إلى  500من  تركيا، فرنسا

جمهورية التشللللي  وفنلندا و يرلندا )باسللللتثناد رسللللوم 
 الخدمة السنوية(  يسلندا والنرويج وبولندا والسويد

 ا  مجان

 

 

زيادة الرسمموم، ال سمميما وعند النظر خارج القارة األوربية، نجد أَن االتجاه السممائد يتمثل في 

(. أظهرت 2005 تيالك ؛ 2002 شمميفلير وأيشممرالالتينية ومنطقة آسمميا والمحيط الهادئ ) في أمريكا

الي تتزايد ( أن العوائد الخاصة للتعليم الع2002) 64 وباترينوس 63 بساشوروبولوسدراسة أجراها 

فون حقيقة أن قوانين  ،لرسممممممموم التعليم. ومع ذلك ا  إضمممممممافي ا  ، مما يوفر مبررفي جميع أنحاء العالم

لرسممموم قد صمممدرت بهوامش ضمممئيلة في البرلمانات في كل من أسمممتراليا والمملكة المتحدة، ورفض ا

أنَّ زيادة الرسمموم الدراسممية في الجامعات يظهر بوضمموح  2008الرسمموم في النمسمما والمجر في عام 

 أصمممممبح ما تزال قضمممممية أخالقية محضمممممة. هامن المحرمات، فونال تعد  اعلى الرغم من أنه العامة،

جدت، ، وزيادة الرسوم حيثما وا  ل الرسوم الدراسية في البلدان التي كان التعليم العالي فيها مجانيإدخا

 التي تقدم فيها المؤسممسممات العامة التعليملم يتبق سمموى عدد قليل من البلدان نبراسمما  عالميا  موحدا  إذ 

المؤسممسممات الخاصممة  لتتحم، كما هو الحال في البرازيل، وفي تلك البلدان. رسممومتقاضممي أي دون 

( إلى هذا النهج كشممكل آخر من 49-31 ،2006) جونسممتون. يشممير تسممجيل الطالبمن  ا  كبير ا  جزء

 أشكال تقاسم التكلفة.

فارق المفروض على الطالب  بال ية تتعلق  لدراسممممممم وهناك مالحظة أخيرة حول الرسممممممموم ا

وزيلندا وجمهورية سمممممملوفاكيا األجانب؛ ففي كل من أسممممممتراليا والنمسمممممما وكندا وأيرلندا وهولندا وني

وسمممممويسمممممرا وتركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة، يتم فرض رسممممموم دراسمممممية على الطالب 

األجانب أعلى من مثيالتها للطالب المحليين. أما في االتحاد األوروبي، فون ه يتم التعامل مع الطالب 

اد األوربي حيث تفرض كل من فرنسا من الدول األعضاء األخرى معاملة مشابهة لطالب دول اإلتح

واليونان والمجر وأيسمممملندا وإيطاليا واليابان وكوريا والبرتغال وإسممممبانيا نفس الرسمممموم على الطالب 

ندا  مارك وفنل لدن يك وا ناحية أخرى، وحتى وقت قريب، لم تفرض جمهورية التشممممممم نب. من  األجا

مؤسسات التعليمية العامة؛ ومع ذلك، فون هذا وألمانيا والنرويج وبولندا والسويد رسوما  دراسية في ال

األمر عرضممممة للتغيير في ألمانيا وجمهورية التشمممميك والسممممويد وفنلندا )منظمة التعاون االقتصممممادي 

 .(26، 2004والتنمية 

  

                                                           
على مدار حياته المهنية، كان لجورج بسمماكاروبولوس تأثير عميق على  .جورج بسمماكاروبولوس، أسممتاذ مسمماعد في جامعة جورج تاون 63 

 .في أثينا، اليونان 1937ولد بساكاروبولوس عام  .التعليم فيما يتعلق باالقتصاد والدول النامية الطريقة التي يُنظر بها إلى
سيا الوسطى في الممارسات التعليمية العالمية للبنك الدولي ومتخصص في  64  هاري أنتوني باترينوس، مدير الممارسات لمنطقة أوروبا وآ

 .والتمويل من جانب الطلب والشراكات بين القطاعين العام والخاص جميع مجاالت التعليم وخاصة اإلدارة المدرسية 
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 :الجزء الخامس: نمو المؤسسات الخاصة

صممممممة اتتفاعل قوى السمممممموق في التعليم العالي بطريقة تجعل الفروق بين المؤسممممممسممممممات الخ

تكمن المؤسمممسمممات  المعادلة،بشمممكل متزايد. على طرفي  مبهمة وغامضمممةوالخاصمممة وغير الربحية 

 %100والمؤسممممسممممات الممولة من القطاع العام بنسممممبة  %100الممولة من القطاع الخاص بنسممممبة 

الخاصة بعض النموذجية تتلقى المؤسسة و( 108، 2004 كورتير وسكوري، نيومان؛ 1986  ليفي)

، وتولد مؤسممسممة عامة نموذجية بعض رمن المصممادر العامة بشممكل مباشممر أو غير مباشمماإليرادات 

إيراداتها من مصمادر خاصمة مثل الرسموم الدراسمية والتبرعات والخدمات المقدمة. يتم اآلن اسمتبدال 

خط التقسيم التقليدي الخاص / العام بخط جديد، والذي سيفصل المؤسسات الربحية عن المؤسسات 

 من المؤسسات العامة ا  حيث أن عدد ،بعض الشيء إلى الضبابيةة. حتى هذا الخط يميل غير الربحي

ر للحدود القومي العابوغير الهادفة للربح تشارك في مشاريع هادفة للربح، ال سيما في مجال التعليم 

Transnationalism  65 (2009 ليفي؛  2003 اليونسكو.) 

في مسمممممممرد  11ص  ،أ 2004التنميممة )منظمممة التعمماون االقتصمممممممممادي و حممدد كممل من ت

"تتأكم فيها وتديرها خاصة على أنها مؤسسة المؤسسة ال( 30 ،2006المصطلحات( واليونسكو )

أو يتكون مجلس  ،كنيسممممة أو نقابة أو مؤسممممسممممة تجارية(" ،)على سممممبيل المثال منظمة غير أكومية

بين المؤسممممسممممات  الفرق ويميز ،اإلدارة في الغالب من أعضمممماء لم يتم اختيارهم من قبل وكالة عامة

لتي العامة، فهي تلك المؤسسات ا لمؤسساتبالنسبة ل التابعة للحكومة والمؤسسات الخاصة المستقلة.

األساسي من الوكاالت الحكومية أو من المدرسين الذين يتقاضون  امن تمويله %50 تتلقى أكثر من 

بعة للكنيسمممممة مثل تلك الموجودة في فرنسممممما رواتبهم من وكالة حكومية. '' وهكذا، فون الجامعات التا

مؤسسات خاصة تابعة للحكومة، وال يوجد فرق كبير بينها هي عبارة عن وإسبانيا وبلجيكا، وهولندا 

فون التمييز الحقيقي في الوقت الحاضمممممممر هو بين  ،وبين مؤسمممممممسمممممممات الدولة في بلدانها. ومع ذلك

ساطة المناقشة في هذا القسمظ على للحفاوالمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الربحية.  لن يتم  ،ب

، وسيتم االلتزام بالتعريفات البسيطة للمؤسسات العامة والخاصة التي قدمتها إجراء مثل هذه الفروق

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

حصممة المؤسممسممات الخاصممة من جميع  8، يوضممح الشممكل التفاصمميل الموضممحة آنفا  مع هذه 

أس هذا . على رتسجيل الطالببناء  على معدالت  ،التعليم العالي في بلدان مختارة األنواع في أنظمة

. %70، تايوان %72، البرازيل %76، تشمميلي %80، كوريا %80، اليابان %82الرقم إسممرائيل 

الجامعات الخاصممة التابعة للكنيسممة في  تشممابه  فون الجامعات الخاصممة األقدم في إسممرائيل ،ومع ذلك

كممما أنَّ االختالفممات بينهمما وبين الجممامعممات للحكومممة وينظر إليهمما على أنهمما تممابعممة نممدا بلجيكمما وهول

( إلى أن حصممة الجامعات الخاصممة في هولندا تبلغ 2006تشممير اليونسممكو ) الحكومية قليلة بالمجمل.

هي كليات خاصة. الجامعات الخاصة  9كلية وجامعة عامة و  18 اليوم يوجد في إسرائيل  .100%

 االسمممممممرائيلي ، وتتلقى مسممممممماعدات مالية من مجلس التعليم العاليوع المعتمد على الحكومةمن الن

فروع جامعية لمؤسسات  ا  ، نصفها تقريبكلية خاصة جديدة 11يق طلبات فتح (. تم تعل2006  إيرام)

مع  ، التي أشمممارت إلى وجود منافسمممة غير عادلةمقاومة المؤسمممسمممات العامةومرد ذلك إلى خاصمممة 

 ت الخاصة.الجامعا

                                                           
جدول أعمال بحثي علمي وظاهرة اجتماعية نمت من الترابط المتزايد بين الناس واألهمية االقتصمممممممادية واالجتماعية المتراجعة للحدود  65 

 بين الدول القومية
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 :5التمرين 
يجب عليك تحديد جامعة واحدة تعتبر "عامة" وجامعة "خاصة"، على سبيل  ،بالنسبة لدولة تعرفها

المثال كما في حالة إسممرائيل المذكورة أعاله. انظر اآلن إلى مواقع الويب للجامعات التي اخترتها 
قد تجد هذا في التقرير السممنوي  -ومعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على مصممدر التمويل لكل منها 

( أن الجامعة "الخاصممة" ال تتلقى أي تمويل 1هل يمكنك أن تقول ) ،للمؤسممسممة. بناء  على ما تجده

( أن الجامعة "العامة" ليس لها دخل باسمممتثناء التمويل العام الذي 2عام مباشمممر أو غير مباشمممر و )

 تحصل عليه؟
 

 2004 ،النسبة المئوية من إجمالي القيد ،م الوطنية: حصة المؤسسات الخاصة في النظ8لشكل ا
 2004إجمالي القيد لعام  الدولة

 82 إسرائيل
 80 اليابان
 78 كوريا
 76 تشيلي

 72 البرازيل
 70 تايوان
 67 الفلبين

 64 إندونيسيا
 60 الهند
 58 بلجيكا

 55 كولومبيا
 54 إيران
 49 لبنان

 34 المكسيك
 31 بولندا
 29 اماليزي
 28 األردن
 27 فنزويال

 27 الواليات المتحدة األمريكية
 27 رومانيا
 25 البرتغال
 21 السنغال
 17 مصر
 15 روسيا
 14 المجر
 14 بولندا
 13 تايالند
 13 فرنسا
 13 النرويج
 12 إسبانيا
 12 أوكرانيا
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 11 النمسا
 10 فنلندا
 10 فيتنام
 10 أوغندا

 9 جنوب أفريقيا
 9 لصينا

 8 سويسرا
 8 جمهورية التشيك

 8 أيرلندا
 7 إيطاليا

 6 سنغافورة
 6 السويد
 5 تركيا
 4 ألمانيا

 3 أستراليا
 3 هونغ كونغ
 2 الدنمارك
 50 البيرو

 

 2008، غوروزالمصدر 

 ،. ومع ذلك66توجد جامعة خاصمممممممة واحدة فقط في المملكة المتحدة، وهي جامعة باكنجهام

، وال 1992ن إلى الجامعات البريطانية، وال سممممممميما تلك التي كانت موجودة قبل عام ينظر الكثيرو

سممميما الجامعات المدنية ذات الطوب األحمر، على أنها مؤسمممسمممات خاصمممة تعتمد على الحكومة ولها 

على أنه المملكة المتحدة  التعليم في  نظام يصممممنف ،(1986) ليفيمواثيق خاصممممة بها. في تصممممنيف 

 .عام مستقلنظام تعليمي 

سب ب معدالت تسجيل الطالكبيرة من  ا  يشكل الطالب في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ن

في دول آسممممممميا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية. في عدد من البلدان مثل كوريا واليابان المحليين 

 واي وبيرووتممايوان والفلبين وإنممدونيسممممممميمما وممماكمماو وكمبوديمما وتشممممممميلي وكولومبيمما والهنممد وبمماراغ

تشكل  في حينوالبرازيل، تشكل مؤسسات التعليم العالي الخاصة أكثر من نصف إجمالي االلتحاق، 

 .ربع معدالت اإللتحاق أرمينيا وجامايكا واألردن وعمان وماليزيا والمكسممممممميك وفنزويال كل من في

عدم  إلى ا  قيرة نسممممممبي( نمو التعليم العالي الخاص في البلدان الف1999) ألتبام( و1991) تيالكيعزو 

يمثل هذا النمو أنَّ ( 41 ،2006 ،2004) جونسممتون حيث يعتقد قدرة الحكومات على تمويل التوسممع

اليابان وكوريا شممممهدت دول آخر من أشممممكال سممممياسممممة تقاسممممم التكاليف من قبل الحكومات.  شممممكال  

ذ طاع بدأ بالتسارع منوجود مؤسسات تعليم عالي منذ أكثر من نصف قرن بيد أنَّ هذا الق وكولومبيا

 ثمانينيات القرن الماضي.

جامعة  وال  78بما في ذلك  سمممممة للتعليم العالي تمولها الدولةمؤسممممم 195يوجد في البرازيل 

يضم قطاع التعليم العالي الخاص حوالي  ،توجد رسوم دراسية في هذه المؤسسات. من ناحية أخرى
                                                           

تأسمممسمممت الكلية  .ينجهام بونجلترا وأقدم الجامعات الخمس الخاصمممة في البالدجامعة باكنجهام هي جامعة خاصمممة غير هادفة للربح في باك 66 

 .1983. تم منحها مكانة جامعية بموجب الميثاق الملكي في عام 1976، وقبلت طالبها األوائل في عام 1973الجامعية في باكنغهام في عام 



57 
  

تتراوح بين  سممنوية دراسممية ا  تتقاضممى رسمموم جامعة، والتي 84بما في ذلك  مؤسممسممة تعليمية 1442

 (.2006 حزيران 27 ،مرصد التعليم العالي بال حدود) ا  سنوي دوالر أمريكي 10720 إلى  5490

. تأسمممممممسمممممممت 1868عام  67 ميجيتعود الجذور التاريخية للتعليم العالي الياباني إلى ترميم 

تعليم ولكن بحلول ذلك الوقت، تحت إشممراف وزارة ال 1877جامعة طوكيو كمؤسممسممة عامة في عام 

كان لليابان تقاليد عمرها قرون من المدارس الخاصمممممممة، والتي تطورت فيما بعد إلى ما يسممممممممى 

 ا  متمايز ا  كان التعليم العالي الياباني منذ بدايته نظام ،(. وهكذا68بالمدارس المتنوعة )كاكوشمممممو جاكو

عالمية األولى، تم تمرير قانون مك ن بعض بمزيج بين القطاعين العام والخاص وفي نهاية الحرب ال

 (. 691997كانيكوالمدارس المتخصصة الخاصة من االرتقاء إلى مرتبة جامعية )

بان وتايوان وكوريا والفلبين وماليزيا على أنها  يا عالي في ال تم تصمممممممنيف أنظمة التعليم ال

سس المؤسسات التعليمية (. من 1986ي )يف ليفلتصن وفقا  خاصة ال بأغلبيتها نظم تعليم مبنية على أ

ال تتمتع عموما ، لم تكن هناك جامعات خاصمممممممة في سمممممممنغافورة.  ،2000حتى عام وناحية أخرى 

المؤسممسممات والكليات الخاصممة في سممنغافورة بالقدرة على منح الدرجات العلمية بنفسممها، ولكن العديد 

بما في ذلك المؤسسات ذات   االمتياز وفق نظاممنها يمنح درجات جامعات أجنبية في أنواع مختلفة 

ستراليا والصين وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة والواليات  األسماء التجارية من أ

وسمممعت الحكومة السمممنغافورية سممملطة منح الدرجات العلمية إلى ما بعد  ،في اآلونة األخيرة. المتحدة

 كانون الثاني؛  2003 أيلولم العالي بال حدود، الجامعات العامة الثالث في البالد )مرصمممممممد التعلي

 ، كمؤسمسمة غير جامعية غير ربحية 1964( في عام SIM(. تأسمس معهد سمنغافورة لإلدارة )2005

وهو يمنح في الوقت الحالي شممهادات تعليمية بالشممراكة مع عدد من المؤسممسممات الرائدة في الواليات 

؛ تم توسمميع صممالحيات منح الدرجات 2005وفي عام  المتحدة والمملكة المتحدة وأسممتراليا والصممين

العلمية من خالل إنشمماء جامعة سمميم السممنغافورية التي تلبي احتياجات البالغين العاملين بشممكل كبير. 

من الحكومة  ا  مالي ا  دعم السمممممممنغافوريةجامعة سممممممميم و  70معهد سمممممممانغافورة لإلدارة كل من يتلقى 

شممير تعلى الحكومة. من المؤسممسممات التعليمية المعتمدة  ا  ا نوعوبالتالي يمكن اعتبارهم ،السممنغافورية

التسممممممجيل للمؤسممممممسممممممات التعليمية في حصممممممة القيد الخاص في  أنَ إلى  (2008، )تقديرات غوروز

 .%6 تقدر بنسبةسنغافورة 

 ،يتم توفير معظم التعليم الجممامعي في الهنممد من قبممل الكليممات التي يممديرهمما القطمماع الخمماص

 ا  (. وفق 1999 71 ألتبامجامعات عامة وتمول إلى حد كبير من األموال العامة ) والتي تنتسمممممممب إلى

جامعة هندية خاصة. من  272ليس هناك سوى ، (2003كومة الهندية )حكومة الهند إلحصاءات الح

خاصممممممة. تعتبر مؤسممممممسممممممات تعليمية ثلثاها إلى ثالثة أرباعها  ،كلية 11146من بين  ،ناحية أخرى

، ومن ثم تسمممممى مؤسممممسممممات "المسمممماعدة ليات على مسمممماعدة مالية من الدولةتحصممممل معظم هذه الك

  يالكتيبدو أن المناهج الحكومية الحديثة تفضممل الكليات ذات التمويل الذاتي ) ،الخاصممة". ومع ذلك
                                                           

ة، والمعروف أيضممما  باسمممم تجديد ميجي أو الثورة أو اإلصمممالح أو ترميم ميجي، كان يُشمممار إليه في ذلك الوقت باسمممم االسمممتعادة المشمممرف 67 

 .تحت حكم اإلمبراطور ميجي 1868التجديد، وهو حدث أعاد الحكم اإلمبراطوري العملي إلى إمبراطورية اليابان في عام 
من قانون التعليم  134دة الما تم وضمممممممعه بموجب ،هو تصمممممممنيف للمدارس في اليابان ،على أنها "مدرسمممممممة مهنية متنوعة" ا  ترجم أحيان  68ُ 

 . تشمل أنواع المدارس المصنفة كمدارس متنوعة مدارس القيادة والمدارس المهنية وبعض المدارس الدوليةالمدرسي

 تشجيع واستكشاف اإلبداع.يهدف كانيكو إلى  69 

قتصادية في ة االتم تأسيسه من قبل مجلس التنمي معهد سنغافورة لإلدارة هو مزود للتعليم العالي الخاص والتدريب المهني في سنغافورة. 70 

 لجنة التعليم الخاص. بموجبمسجل وهو معهد  1964نوفمبر  28

 .فيليب ج. ألتبام مؤلف أمريكي وباحث وأستاذ سابق في كلية بوسطن، والمدير المؤسس لمركز كلية بوسطن للتعليم العالي الدولي 71 
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( إلى أن عدم وجود حكومة وطنية مركزية مقيدة أدى إلى النمو الحالي 2004) جوبتا(. يشير 1999

 ي الخاص بدافع من المكاسب النقدية.في التعليم العال

لم تكن المؤسسات الخاصة موجودة في الصين. كجزء من إصالحات  ،1990من عام  وبدءا  

، تم سممن قانون تعزيز التعليم 2002في عام و تم السممماح للتعليم العالي الخاص بالتطور ،التسممعينيات

 ق "عائد معقول على استثماراتهم"للمستثمرين من القطاع الخاص بتحقي بدوره الخاص والذي يسمح

؛ 13؛ مرصممممممممد التعليم العممالي بال حممدود  2003يوليو  ،12)مرصممممممممد التعليم العممالي بال حممدود 

، تم تأسممميس حوالي ألفي كلية وجامعة غير 2003(. بحلول عام 2004  لين؛  2003 /سمممبتمبرأيلول

التي  المؤسممسمماتوالتي تعني باللغة الصممينية  شممينويباكوأو  مينبانحكومية. تسمممى هذه المؤسممسممات 

 فقط احوالي مائة منهبتم االعتراف  ،ومع ذلك يديرها القطاع غير الحكومي أو القوى االجتماعية.

تقديم درجات البكالوريوس. باإلضممافة إلى ذلك، يُسمممح لبعض التخصممصممات في  الحق في  ابعضممهلو

ى حد ما "الخصممممخصمممة بعض الجامعات العامة بالعمل كوحدات خاصممممة أو شممممبه خاصممممة، تشممممبه إل

في وسمممط وشمممرق أوروبا. في الوقت الحاضمممر، هناك حوالي  ا  الداخلية" في البلدان الشممميوعية سمممابق

ثالثمائة من هذه الكليات المسماة كليات الدرجة الثانية، أو الكليات المستقلة، التي تسجل ما يقرب من 

(. تقدم هذه المؤسسات، 2005 نغأف هو؛ 2004  لينثلث الطالب الجامعيين في المؤسسات العادية )

، قدمت جزئيبكالوريوس المدة لكليات تعليم مهني عالي برامج قصممممممميرة  909إلى جنب مع  ا  جنب

 مساهمات كبيرة في نمو االلتحاق، بدال  من الجامعات البحثية المرموقة.

ي دُسمح للجامعات الصينية بالتعاون مع شركاء ومؤسسات أجنبية لتقديم برامج مشتركة تؤ

أجنبية وتشمممل هذه البرامج اآلن مؤسممسممات ومنظمات من  حصممول الطالب على مؤهالت علمية إلى

مختلف البلدان  بما في ذلك الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وسنغافورة وهونغ كونغ. ال 

لى أنه في إشير ت إال أن المعلومات المتاحة تتوفر بيانات كافية عن حجم النشاط األجنبي في الصين 

التي ، وبشممكل مشممترك في الصممين يتم إدارتها" ا  "معتمد ا  تعليمي ا  برنامج 712، كان هناك 2002عام 

 ،سمممسمممات الجديدة المطورة بشمممكل مشمممترك، بما في ذلك المؤالتعليميةتضممممنت مجموعة من النماذج 

ية التي ال تمنح شممممهادة والعديد من البرامج التعليم ،وشممممهادة أجنبية ممنوحة لجامعة صممممينية موجودة

بلغ عدد البرامج المشممممتركة التي تم التصممممريح بمنحها شممممهادات  (.2004 غاريت) عند االنتهاء منها

ية  (. 2005، هونغ أف) 2002في عام برنامج  97مرتفعة من  2003في عام  ا  برنامج 137أجنب

ع نينغبو سات العليا في فريتم تقديم شهادات بريطانية كاملة في كل من مستويي البكالوريوس والدرا

تأسمممممممس في عام  لذي  تابع لجامعة نوتنغهام وا باللغة  البرامج التعليمية. يتم تدريس جميع 2003ال

ت هوياإلنجليزية من قبل موظفين تم إرسمممممممالهم من الحرم الجامعي الرئيسمممممممي في المملكة المتحدة )

 .(2006 وليو

اصمممممممة بمقدمي الخدمات األجانب في دخلت اللوائح الجديدة الخ ،2003 /أيلولفي سمممممممبتمبر

الصممممين حيز التنفيذ، والتي تتطلب من المئات من الشممممركاء الصممممينيين األجانب تطبيقها بأثر رجعي 

؛ مرصمممد التعليم العالي 2003 أيلول؛ 13مواجهة اإلغالق )مرصمممد التعليم العالي بال حدود  خشمممية 

مؤسممسممتين أمريكيتين للتعليم العالي ل حالسممما ، تم2004 شممباط(. في 2003 تشممرين الثاني ،بال حدود

( من قبل لجنة التعليم 72 للخدمات التعليميةشركة آي تي يت تهدفان للربح )الجامعة الغربية الدولية و

                                                           
ليا معتمدة وموجهة نحو التكنولوجيا لمسمممماعدة الطالب على تطوير المهارات والمعرفة التي توفر برامج شممممهادات جامعية ودراسممممات ع 72 

 .يحتاجون إليها لمتابعة فرص العمل في مجموعة متنوعة من المجاالت
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وهي ) هد الكندي لألعمال والتكنولوجياتقديم برامج البكالوريوس بالشمممممممراكة مع المعبلبلدية بكين 

ن كانت هاتيجامعة بكين بوليتكنيك. مع ، و(نيةشممممممركة تطوير راسممممممخة بالفعل في السمممممموق الصممممممي

لبكالوريوس على مستوى ا المؤسستين التعليميتين هما المثال األول لمقدمي البرامج التعليمية األجنبية

ية  مات الربح خد قدمي ال ثال األول لم حاصممممممملين على الترخيص لوالم قديم البرامج ال ية ت ي فالتعليم

 (.2004 شباط ،دودالصين )مرصد التعليم العالي بال ح

 فيالعام للصين  من اإلجمالي %0.7زادت حصة االلتحاق بالقطاع الخاص في الصين من 

بلغت  2004من عام  ا  واعتبار ،(2005ف هونغ ) 2003 عام في %4.3إلى  لتصمممممممل 1998 عام

. بلغ عدد الكليات الممولة من القطاع الخاص من مختلف األنواع 8كما هو موضممح في الشممكل  9%

  هيويت وليوطالب مسمممممممجلين في شمممممممنغهاي وحدها ) 45000 وجود على األقل، مع 1300ن اآل

في تكثيف التعليم العالي  ا  فقد قدمت المؤسممممسممممات الخاصممممة مسمممماهمة قليلة نسممممبي ،(. ومع ذلك2006

 فالمؤسسات العامة العبء األكبر ألي توسع مستقبلي ) تتحمل أن المتوقعومن  ،الصيني حتى اآلن

في الصمممممممين حول التوازن بين  حمممامي الوطيسهنممماك نقممماش  ،(. عالوة على ذلمممك2005 هونغ 

حيث يتهم المسمممممممؤولون الحكوميون الجامعات  ،االسمممممممتقاللية والسممممممميطرة في التعليم العالي الخاص

الخاصمممة بالسمممعي لتحقيق الربح، وتشمممكو المؤسمممسمممات الخاصمممة من التدخل الحكومي المفرط )لين 

2004.) 

رات في تطوير القدلهدف سياسة مرنة لتعبئة الموارد  طبقت فيتنام ،على نحو مشابه للصين

 1986نظام التعليم العالي لديها. تم إدخال الرسمموم الدراسممية والسممماح للمؤسممسممات الخاصممة في عام 

لي ؛ 2004 هاونغ وفيوري)  73دوي موكجزء من اإلصممالحات االقتصممادية الشمماملة المعروفة باسممم 

 ،ل مؤسسة غير عامة للتعليم العاليمجموعة من المثقفين أو ، أسس1989(. في عام 2004 وآشيل 

ارتفع عدد مؤسمممممسمممممات التعليم  ،2003-2002بحلول عام  .على أسممممماس تجريبي ،جامعة ثانج لونج

، وأكبرها جامعة فان النغ التي يبلغ عدد الطالب المسممجلين فيها مؤسممسممة 23العالي غير العامة إلى 

شبه . في الوقت الحا  طالب 4700 اضر، هناك نوعان من المؤسسات الخاصة في فيتنام. المؤسسات 

مدارة من قبل الدولة وهيئة عامة على المسمممتوى المركزي أو اإلقليمي أو المحلي المملوكة والالعامة 

غير الحكومية أو الجمعيات الخاصمممة مثل النقابات العمالية والتعاونيات  والمؤسمممسمممات ،أو المجتمعي

تي المؤسممسممات الشممعبية أو تلك الوتدير ما يسمممى  التي تمتلكالجمعيات النسممائية ومنظمات الشممباب و

. على الرغم من عدم وجود مؤسسات مملوكة ألفراد في الوقت الحالي، تسمح ساهم الشعب بتأسيسها

تم إنشممممممماء أول حرم جامعي مملوك لألجانب من  ،2003في عام  فيتنام بمقدمي الخدمات األجانب.

عبارة عن  هي وكانت هذه العملية  .ن الملكي للتكنولوجيا في مدينة هوشمممممممي منهقبل معهد ملبور

، تم اإلعالن عن 2004كانون األول  30بتاريو  . عابرة للحدود االسممترالية عملية اسممترالية محضممة

خطط الفتتاح أول جامعة أمريكية في فيتنام  وهي جامعة المحيط الهادئ األمريكية  التي تعتبر فرعا  

مرصمممممد ) امعة روجر ويليامز األمريكية، باإلضمممممافة إلى افتتاح أربع جامعات خاصمممممة جديدةمن ج

، "بعد أكثر من عقدين من تطبيق سمممياسمممات "التغيير  (.2005، كانون الثاني دالتعليم العالي بال حدو

                                                           
نفسمممه هو  i ới mổđمصمممطلح ."بهدف خلق "اقتصممماد سممموق اشمممتراكي التوجه 1986بدأت اإلصمممالحات االقتصمممادية في فيتنام في عام  73 

 صطلح عام له استخدام واسع في اللغة الفيتنامية.م
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. وتهدف 8كما هو موضمممح في الشمممكل  %10 ا  تبلغ حصمممة المؤسمممسمممات الخاصمممة في االلتحاق حالي

 (.2006أوفرالند ) 2010في عام  %30زيادة حصة المؤسسات الخاصة إلى  الخطط إلى

آلخر  ا  ينظر الكثيرون إلى الواليمممات المتحمممدة على أنهممما معقمممل للمشممممممممماريع الحرة. وفقممم

يات الواردة في عدد  عالي 2009-2008اإلحصممممممممائ ، فون العدد اإلجمالي من مجلة وقائع التعليم ال

كان  2004-2003ح درجات علمية في الواليات المتحدة في لمؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي التي تمن

و  ،أربع سمممنواتمؤسمممسمممة تعليم عام تمنح برامج تعليمية مدتها  643 تكان ،. من بين هؤالء4314

مؤسمممسمممة تعليم خاص غير  1533، و مؤسمممسمممة تعليم عام تمنح برامج تعليمية مدتها سمممنتين 1045

 ،(1387يبلغ  1980وكان عدد هذه المؤسسات عام ) أربع سنواتربحي تمنح برامج تعليمية مدتها 

 182 من انخفض العدد) مؤسممسممة تعليم خاص غير ربحي تمنح برامج تعليمية مدتها سممنتين 107و 

أربع تمنح برامج تعليمية مدتها  هادفة للربحمؤسمممسمممة تعليم خاص  453 ،(1980في عام مؤسمممسمممة 

و  ،(2004و  2003 عامي فيسممسممة مؤ 297و  1980 عام فيمؤسممسممة  18من  ا  )ارتفاعسممنوات 

سنتينهادفة للربح مؤسسة تعليم خاص  533 مؤسسة  147من  ا  )ارتفاع تمنح برامج تعليمية مدتها 

التعليمية فون المؤسممممسممممات  ،وبالتالي (.2004و  2003 عامي فيمؤسممممسممممة  494و  1980 عام في

. األمريكية يات المتحدةفي الوال التعليمية  من المؤسمممسمممات %61الخاصمممة من جميع األنواع تشمممكل 

 أنَّ  في السمممممممبب هو وهذا، ال غير %27 تبلغ إجمالي حصمممممممتها من الطالب المسمممممممجلينومع ذلك، 

. والفرق الرئيسممي بين المؤسممسممات العامة وغير 8الواليات المتحدة ال تظهر بشممكل بارز في الشممكل 

ي الترسممموم ال من حصمممة الهادفة للربح في الواليات المتحدة هو المسمممتوى األعلى للرسممموم واألعلى

اعتبار  ا  يمكن أيضمم ،. وبالتاليالمؤسممسممات التعليمية غير الربحيةمن إجمالي اإليرادات في تتقاضمماها 

 المؤسسات الخاصة غير الهادفة للربح في الواليات المتحدة على أنها تابعة للحكومة.

ة من االلتحاق سبة منخفضتتميز أنظمة التعليم العالي الوطنية في أستراليا ونيوزيلندا وكندا بن

لقطاع غير في ا ا  الخاصة أكثر نشاطالتعليمية المؤسسات ففي هذه البلدان، تعتبر بالمدارس الخاصة. 

 ةلجامعيوجد فروع في يومنا هذا، الجامعي، مع وجود عدد قليل من الجامعات الخاصة في أستراليا. 

جنوب أسمممتراليا. تتمتع الجامعات العامة وهي مدرسمممة كارنيجي ميلون هاينز في أدياليد،  فقط واحدة

ي ، ال سممممميما في أسمممممتراليا ونيوزيلندا، بحرية كبيرة ف(أسمممممتراليا ونيوزيلندا وكندا) في البلدان الثالثة

 .ا  تحديد الرسوم الدراسية وتخصيص مواردها على النحو الذي تراه مناسب

ورن الخاصممة، كذراع ربحي النموذج المثير لالهتمام الذي ظهر في أسممتراليا كان جامعة ملب

(. 2004 آب؛  2003 أيلول ،لجامعة ملبورن، وهي مؤسممسممة عامة )مرصممد التعليم العالي بال حدود

، بدال  من أن تكون مصممدر دخل إضممافي  وتم اسممتيعابها الخسممارة هذه الجامعةفقد تكبدت  ،ومع ذلك

سمممم جامعة ملبورن الخاصمممة احتفظ الكيان الجديد باالربحية و "مؤسمممسمممة ملبورن الدولية"في شمممركة 

تم رفض عضمممموية جامعة ملبورن الخاصممممة في لجنة  ،(. عالوة على ذلك2002 ريان وسممممتيدمان )

الهيئة التمثيلية للجامعات األسممترالية. كما أغلق اتحاد الجامعات  وهينواب المسممتشممارين األسممترالية 

(. يمكن 2004 آب ،لي بال حدودوالكليات الكندية أبوابه أمام األعضمممممماء الجدد )مرصممممممد التعليم العا

تفسير كلتا الحركتين على أنهما مظاهر لردود فعل المؤسسات التقليدية على اندماج أنواع جديدة من 

 وخاصة لمقدمي الخدمات الربحية. ،مقدمي الخدمات

سممممح كل من الدسمممتور الهولندي لعام  إذ أوروبا تقاليد عريقة في التعليم العالي الخاصتملك 

التعليم العالي . رغم ذلك، يملك المؤسممسممات الخاصممةوحداث ب 1875تشممريع الفرنسممي لعام وال 1848
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في أوروبا الغربية منه في الواليات المتحدة، خاصمممممممة  إذا كانت الجامعات التابعة  أكبر العام هيمنة

قدر  مة. ي مد على الحكو ندا تعت كا وهول بام للكنيسممممممممة في بلجي من  %95أن أكثر من  (1999) آلت

ألرقام منظمة التعاون االقتصمممممادي  ا  ب في أوروبا الغربية يلتحقون بالمؤسمممممسمممممات العامة. وفقالطال

من  %18.5 وعامة  اتمن جميع الطالب في أوروبا يدرسممممون في مؤسممممسمممم %76.6 فونَّ والتنمية 

ات يدرسون في مؤسسال غير  %4.8وفقط  ،خاصة تابعة للحكومة اتفي مؤسس الطالب يدرسون

دل ذلك على شمممميء، فونه  وإن( 127 ،2004 نظمة التعاون االقتصممممادي والتنميةخاصممممة )م تعليمية

 يؤكد تقرير آلتبام.

يحظر الدستور اليوناني صراحة  مؤسسات التعليم العالي الخاصة. من ناحية أخرى، يسمح 

سات لدرااالتشريع اليوناني للشركات الخاصة التي تقدم التعليم ما بعد الثانوي بالوجود كـم "مختبرات 

من  ا  بدال  من وزارة التعليم والشؤون الدينية اليونانية. اعتبار ،الليبرالية"، مسجلة لدى وزارة التجارة

في المتوسط  هؤالء الطالب "المختبرات"، حيث يدفعهذه ألف طالب في  35تم تسجيل  ،2005عام 

المهنية التي تمتد من في مجموعة واسمممممممعة من البرامج األكاديمية و ا  سمممممممنوي ا  أمريكي ا  دوالر 5166

 يتم ،زراعة الزهور وتصممممممفيف الشممممممعر إلى تكنولوجيا المعلومات والتمويل وإدارة األعمال. إجماال  

. منهمما في األعمممال والتجممارة %40أكثر من ومجممال تخصمممممممص  214في  البرامج التعليميممةتقممديم 

 ث حي مزودين أجانب كشممركات تجارية، فون ما يسمممى بالمختبرات لها الحرية في إقامة شممراكات مع

و منهم كانوا في المملكة المتحدة،  53مزود أجنبي؛  100شممممراكة من هذا القبيل مع  62كانت هناك 

فون خصممموصمممية الوضمممع في اليونان هي أن  ،في الواليات المتحدة. ومع ذلك 15و في فرنسممما،  23

ي جزء من البرنامج في المؤهالت التي تمنحها المؤسسات األجنبية على أساس برنامج الدراسة أو أ

غير معترف بها للتوظيف في القطاع العام اليوناني )مرصمممممد التعليم  لدراسمممممات الليبراليةامختبرات 

استجابة للضغوط من بروكسل بتحريض من مقدمي الخدمات  (.2005نيسان  20 ،العالي بال حدود

عومة المز المختبراتقع بهذه من شأنه أن يعترف في الوا ا  األجانب، صاغت الحكومة اليونانية قانون

بسممبب المعارضممة العامة  2009حتى آذار. لم يتم سممن القانون 74 كمؤسممسممات تعليم عالي حسممنة النية

 لتعليم العالي الخاص في اليونان.لمؤسسات االشديدة 

، خاصممممممةال جامعة العلوم التطبيقيةيتكون قطاع التعليم العالي الخاص في ألمانيا من مدارس 

باإلضممافة إلى  ،هناك جامعتان خاصممتان فقطكما أنَّ األعمال، والمؤسممسممات الالهوتية.  وكليات إدارة

يبلغ عدد المؤسممسممات الخاصممة في مؤسممسممة تعليمية تابعة للكنيسممة و 44جامعة تطبيقية خاصممة و  33

االلتحاق في البرامج التي نسمممبة من  %4ال تمثل سممموى ، ولكنها مؤسمممسمممة تعليمية 50ألمانيا حوالي 

من قبل مدينة  1999ى الحصممممول على درجات علمية. تأسممممسممممت جامعة بريمن الدولية في تؤدي إل

 (.2004  هوشيستربريمن بالشراكة مع جامعة رايس )

تلك المشابهة ل، ونوعان من المؤسسات الخاصة: الجامعات التابعة للكنيسة ، هناكفرنساوفي 

سبة للمدارس الكبرى الخاصةباالموجودة في هولندا وبلجيكا، والمدارس الكبرى الخاصة.  على و ،لن

الرغم من تصمممممنيفها على أنها مؤسمممممسمممممات غير جامعية إال أنها في معظم الحاالت أكثر شمممممهرة من 

، و المدارس الخاصممةفي  %26 ما نسممبته المؤسممسممات الخاصممة يمثل التحاق الطالب فيالجامعات. 

ة حكوميجامعات  هناك فرنسمما،وعلى نحو مشممابه ل إسممبانيا،وفي . الجامعاتمن المسممجلين في  41%

                                                           
  (BFOR)في )الواليات المتحدة( أو المتطلبات المهنية الحسمممممنة النية  (BFOQ)في قانون العمل، تعتبر المؤهالت المهنية الحسمممممنة النية 74 

 ب العمل بمراعاة هذه الميزة عند القيام بذلك.في )المملكة المتحدة( صفة أو سمة يُسمح ألصحا (GOQ) )كندا( أو المؤهالت المهنية الحقيقية
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كليات أعمال خاصممة في إيطاليا وإسممبانيا وفرنسمما. يمثل القيد الخاص  ا  أيضمم كما توجدتابعة للكنيسممة. 

 (.8)انظر الشكل  جمالي الوطني.فرنسا من القيد اإل %13و  إسبانيافي  %12إيطاليا و في  7%

إال أن العديد من خاصممممة الجامعات ل، ليس هناك أي وجود لسممممويسممممرا والنرويج وفنلنداوفي كل من 

يشكل الطالب في مثل هذه إذ في جميع هذه البلدان تعمل لمؤسسات الخاصة والمهنية غير الجامعية ا

في  %10في سمممويسمممرا  و  %8 تصمممل إلى اللتحاق الوطني عالية من معدالت االمؤسمممسمممات نسمممبة 

اصمممة الوحيدة في السمممويد هي ، كانت المؤسمممسمممة الخ1994حتى عام وفي النرويج.  %13فنلندا  و 

التي تأسمممسمممت عام و ،(Handelshogskolan i Stockholm) 75 مدرسمممة سمممتوكهولم لالقتصممماد

كمؤسممسممة  1829ية الحالية عام بموجب مرسمموم ملكي. تأسممسممت جامعة تشممالمرز التكنولوج 1909

ت إلى ل، لكنها تحولت إلى مؤسسة حكومية في الستينيات. قامت الحكومة المحافظة التي وصخاصة

، لها إلى جامعة غير ربحيةبخصممخصممة هذه المؤسممسممة من خالل إعادة تحوي 1991السمملطة في عام 

من  %6 ا  يحكمها مجلس إدارة بدون أعضممماء معينين من الحكومة. تمثل المؤسمممسمممات الخاصمممة حالي

 االلتحاق السويدي بالمستوى العالي.

تها تبلغ معدالت االلتحاق في جامعا أما البرتغال، فهي تشكل االستثناء األوربي للقاعدة حيث

 .ستثناء في أوروبا الغربيةوبهذا، تكون بالفعل االااللتحاق الوطني  من معدالت %25الخاصة 

بح. مؤسسات التعليم العالي الخاصة غير الهادفة للر إال بوفتتاحيسمح الدستور التركي وفي تركيا، ال 

بار نتركيا، جامعة في  132، من بين 2009 آذارمن  ا  اعت  4و جامعة خاصممممممممة،  38هناك  تكا

 فقط من االلتحاق الوطني. %5مدارس مهنية خاصة مستقلة، تمثل 

ي في وسط وشرق أوروبا بسرعة ف ا  تطور التعليم العالي الخاص في البلدان الشيوعية سابق

لنظام ا عن ذلك في أوروبا الغربية. بعد انهيار ا  جذري ا  مسممممممار يختلف اختالف من خاللالتسممممممعينيات 

عام  يدرالي ل قانون الف  1992الشممممممميوعي، ظهر مصمممممممطلح "التعليم غير الحكومي" ألول مرة في ال

موجة من المؤسممسممات الخاصممة، والتي تمثل ظهور التعليم في روسمميا. أدى ذلك إلى  والمتعلق بنظام

خاصة ، فون المؤسسات ال(2003) 76 سمولينتسيفال ا  االلتحاق الوطني. وفقمعدالت من  % 15اآلن 

ابقة وشهدت دول شيوعية سمنها يتميز بمعايير عالية.  ا  ، والقليل جدى الربحفي روسيا كلها تهدف إل

 ا  حيث كانت حصممص المؤسممسممات الخاصممة أعلى بكثير من تلك التي نواجهها عمومتطورات مماثلة 

 ،هذه المؤسسات( االنتباه إلى المخاوف المتعلقة بشرعية 2005سالنتشيفا )يلفت في أوروبا الغربية. 

( عن قلقهم بشأن الفساد في القطاع الخاص في الدول الشيوعية 2005ويعبر ستيتار وبونيش وبين )

 السابقة.

حيث يزيد عدد  ،( أن هناك أكثر من ألف مؤسمممممسمممممة خاصمممممة في إفريقيا2005) تيفيرايقدر 

ني في اللتحاق الوطالمؤسسات العامة بقليل عن ثالثمائة. تمثل المؤسسات الخاصة نسبة كبيرة من ا

ية لدان األفريق في  %23و  ،في النيجر %25و  ،في بوروندي وموزمبيق %32مثل  ،عدد من الب

 إثيوبيا.

                                                           
برامج البكالوريوس والماجسمممممممتير  تقدم تعد مدرسمممممممة سمممممممتوكهولم لالقتصممممممماد واحدة من كليات إدارة األعمال الرائدة في أوروبا حيث  75 

صمممنيف برنامج ماجسمممتير العلوم المالية تم ت والماجسمممتير في إدارة األعمال، جنبا  إلى جنب مع برامج الدكتوراه والتعليم التنفيذي المرموقة. 

 .2018عالميا  اعتبارا  من  18مدرسة ستوكهولم لالقتصاد في المرتبة رقم  في

 آنا سمولنتسيفا، زميلة أبحاث أولى في المدرسة العليا لالقتصاد بجامعة األبحاث الوطنية، موسكو 76 
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المؤتمر العالمي للتعليم العالي، الذي عقدته اليونسكو في باريس في عام  انعقاد ، منذبالمجمل

رات جوهرية في نفس على حاله دون حدوث تغي ، ظل عدد المؤسمممممممسمممممممات العامة في العالم1998

( أن 2003. تقدر منظمة اليونسممكو )الوقت الذي كانت تزداد فيه عدد المؤسممسممات التعليمية الخاصممة

أن  كما يبدوخاصممممة. تعليمية في مؤسممممسممممات  يدرسممممونمن الطالب في جميع أنحاء العالم  31.5%

( االنتباه إلى 18 ،2003التعليم العالي الخاص سمممممممينمو في جميع أنحاء العالم. تلفت اليونسمممممممكو )

، وتحذر من أن: "العديد من المؤسممسممات الخاصممة التي تواجه بدء المؤسممسممات الخاصممة الصممعوبات

ة في مقاومة المنافسمممم تفشممممل هذه المؤسممممسمممماتما  ا  غالبو ،الجديدة تفتقر إلى الموارد المادية والفكرية

الجودة والممارسممات المعمول بها بمعايير  ا  اهتمام ا  المتزايدة في األسممواق الناشممئة التي ال تُظهر دائم

 في األنظمة الوطنية المعنية.
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 رة التعليم العممالي: تقرير حممالممة حول . تمويممل وإدا1998أ.  ،وأرورا ،د. ب. ،جونسمممممممتون

 ،اإلصمممممالحات العالمية. ُمعد من أجل البنك الدولي لمؤتمر اليونسمممممكو العالمي للتعليم العالي

 .تشرين األول 9-5باريس. 

 الكفاءة والمساواة في التعليم العالي الياباني. ، 1997 ،كانيكو 

  ،(31) 51م العالي صالحية رفع الرسوم الدراسية. وقائع التعلي، 2005البي 
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 2005 ، رفع المحكمة األلمانية للجامعات من خالل إلغاء حظر الرسمممممموم الدراسممممممية. وقائع

 م. متاح عبر الرابط التالي:أخبار اليو ،التعليم العالي

05.htmhttp://chronicle.com/daily/2005/01/20050127  
 

  ،نام، 2004آن أم وآشمممممممويل التعليم العالي  .نظرة على التعليم العالي غير الحكومي في فيت

 .17-16)الصيف(:  36الدولي 

 القيمة االقتصمممممممادية للتعليم العالي. نيويورك: 1988بي تي.  ،وبرينكمان ،إل ،إل ،ليزلي .

 .يالمجلس األمريكي للتعليم / سلسلة ماك ميالن للتعليم العال

 بديلة بين القطاعين العام والخاص في تمويل التعليم 1986 ،دي سمممممممي ،ليفي . التوليفات ال

. دي أد ،العالي: األنماط الدولية. في التعليم الخاص: دراسممات في االختيار والسممياسممة العامة

 .. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد213-195 ،سي ليفي

 2009الربح مقابل التعليم العالي الخاص غير الهادف العالي الخاص الذي يستهدف  ، التعليم

 .54للربح. التعليم العالي الدولي 

 لي . التعليم العالي الدونظام متنازع عليه. التعليم العالي الخاص في الصمممين: 2004ج.  ،لين

36. 

 79-64(: 2004 أيار/حزيران. الشؤون الخارجية )لونغمان. 

 43ة عالمية ؛ حالة أسمممممممتراليا. التعليم العالي ، بناء األمة: الجامعات في بيئمارغينسمممممممون :

409-28. 

 5 :(1) 18 .. آخر التطورات في تمويل التعليم العالي في اليابان2005ف.  ،ماروياما. 

  ،جامعات عالمية المسمممممتوى وإصمممممالح التعليم العالي الصممممميني. التعليم  ، 2005مهرام كي

 .23-22)الربيع(:  39العالي الدولي 

 37التعليم والسوق في هونج كونج والبر الرئيسي للصين. التعليم العالي  .1999ك.  ،موك :

133-58. 

  ،العولمة وظهور التعليم العالي الربحي ، 2004موري آي. 

  50-131: 48التعليم العالي. 

 السماحة التنافسمية الجديدة: قوى السموق تغزو األكاديمية. مشمروع ، 2001 ،كورتير ونيومان

 .يويون ،العقود اآلجلة

 مستقبل التعليم العالي. سان فرانسيسكو: 2004ج.  ،وسكري ،إل ،كوتورييه ،إف ،نيومان .

 .جوسي باس

 التعلم اإللكتروني في آسيا: العرض والطلب. التعليم العالي الدولي2003أ.  ،أولسن . 

  ،زيادة أو توسمممميع المشمممماركة في التعليم العالي؟ نظرة عامة أوروبية. ، 2003أوسممممبورن أم

 .22-5(: 1) 38جلة األوروبية للتعليم الم

  .تمويل التعليم العالي: األنماط الحالية. باريس1990منظمة التعاون االقتصمممادي والتنمية .: 

 .منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

http://chronicle.com/daily/2005/01/2005012705.htm
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 مراجعة إصالحات التمويل وضمان الجودة في التعليم العالي في جمهورية الصين الشعبية. 

طب  ية لل ند ية الك باريستشمممممممرين األول 14 .2 (2003) الطبيعي الكل عاون  :.  منظمة الت

 .االقتصادي والتنمية

  الرابط التالي . متاح على2004التعليم لمحة عن: 

http://www.oecd.org/edu/eag2004 

 

 .منظمة التعاون االقتصمممادي  :باريس التدويل والتجارة في التعليم العالي: الفرص والتحديات

 .والتنمية

  الرابط التالي: . متاح على2007التعليم لمحة عن 

http://www.oecd.org/edu/eag2007 

 

  التالي:الرابط  . متاح على2008التعليم لمحة عن 

http://www.oecd.org/edu/eag2008 
  

 قذرة في التعليم العالي الفيتنامي )التعليم الخاص( لم تعد كلمة .2006 .برا. 

  ،أد. العقولنظرة عامة. في الهجرة الدولية والتحويالت وهجرة  ،2006أوزدون وشمممممميف ،

 .. البنك الدولي17-1 ،اوزدن وم. شيف

  ،السممياسممة والممارسممة.  ،البحث ،التعليم العالي: النظرية تمويل، 2001 باولسممين وسمممارت

 .نيويورك: مطبعة أغاثون

  ،التعليم الدولي: نيوزيلندا ؛ دراسة حالة. مراجعة التعليم العالي المستمرة  ـممممممم 2004بيرمان

 .37)خريف(:  68

  ،تحرير فورستير ، 1الجزء  ،، تاريو الجامعات. في الكتيب الدولي للجامعات2006بيركين

 .هولندا: سبرينغر ،دوردريخت  206-159، وبي جي ألبام

  ،مانينغ، رايلي، وزمان خابتر،  لدولي يوافق على ، 2004بوسممممممممت، دي كليبر، إين نك ا الب

 .29-213: 47المصلحة العامة في التعليم العالي. التعليم العالي 

 4) د الثاني،المجل ،موسمموعة التعليم العاليدراسممات معدل العائد. ، 1992 ،بسمماكاروبولوس 

 .. لندن: مطبعة بيرغامون1007-999 ،أد. بي آر كالرك وج. نيف ،مجلدات(

  عودة إلى االستثمار في التعليم: تحديث إضافي. ورقة ، 2002وباترينوس، بساكاروبولوس

 .البنك الدولي ،واشنطن ،أيلول ،2881عمل خاصة ببحوث سياسات البنك الدولي رقم 

 من التعليم العممالي الممدولي:  1ي التعليم العممالي. في المجلممد التوسمممممممع ف ،وريممدل ،راميريز

 نيويورك:. جارالند -106-91محرر. ألتبام  ،)مجلدين( 1المجلد  ،موسوعة

 القبول في الجامعات في القرن التاسمممممممع عشمممممممر وأوائل القرن العشمممممممرين  ،2004 ،رينجر

 .معة في أوروباو الجامجلدات( من تاري 3) الثالث المجلد ،أد. دبليو رويج ،(1800-1945)

http://www.oecd.org/edu/eag2004
http://www.oecd.org/edu/eag2007
http://www.oecd.org/edu/eag2008
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 يان  ،. كانبيرا2001. أعمال التعليم بال حدود: تحديث عام 2002 ،وسمممممممتيدمان ،واي ،را

 .أستراليا: إدارة الكومنولث للعلوم التربوية والتدريب

  ،(: 3) 3شيلي: الحوافز االقتصادية في التعليم العالي. سياسة التعليم العالي ، 1990شيفيلبين

21-48. 

  ،مكاسمممب الدما : هناك مبالغة كبيرة في االدعاءات حول حجمها وتأثيرها ، 2006شممميف أم

، البنك شميف وأوزدين ،العقولعلى الرفاهية والنمو. في الهجرة الدولية والتحويالت وهجرة 

 .الدولي

 المشممممماركة واالسمممممتبعاد: تحليل مقارن للطالب غير ، 2002، ، وسممممملويشمممممويتز، إتش جي

 .27-309: 44الحياة في التعليم العالي. التعليم العالي التقليديين والمتعلمين مدى 

  ، تكاليف الدراسمممة والدعم العام المباشمممر للطالب في سمممتة عشمممر ، 2004شممموارز وريبور

(: 4) 39نحو منطقممة التعليم العممالي األوروبيممة؟ المجلممة األوروبيممة للتعليم ، دولممة أوروبيممة

521-32. 

 29-108 ،أد. سمممممكوت ،ولمة التعليم العالي، التدويل والعولمة. في ع1998ب.  ،سمممممكوت .

 .المملكة المتحدة: مطبعة الجامعة المفتوحة ،باكنغهام

  1) 27تأمالت في إصالح التعليم العالي في وسط وشرق أوروبا. التعليم العالي في أوروبا، 

2 :)138-52. 

 21سيا. في آ . التعليم العالي والتنمية: تجربة أربع دول حديثة التصنيع1991س. ج.  ،سينغ 

(3 :)386-400. 

  ،التعليم العاليالدوليينإضمممفاء الشمممرعية على هدف تثقيف المواطنين  ، 2005سمممالنتيشمممفا . 

 .10-8الدولي: 

 عالىالتعليم اللتحديات التي تواجه المهنة األكاديمية الروسية. ، ا2003 ،سمولينتسيفا 

  ،لفساد. التعليم العالي ا مؤشرات: الجامعات الخاصة األوكرانية ،2005ستيتار، بانايش وبين

 .الدولي

 التعليم العالي األفريقي: التحديات واآلفاق". محاضرة ألقيت في مركز 2005دي.  ،تيفيرا" .

 .ماساتشوستس ،نيوتن ،مايو 9 ،بوسطن كوليدج للتعليم العالي الدولي

  ،مزيد ليل جزئي والتعليم وعالقته بالنمو االقتصادي والفقر وتوزيع الدخل: د ، 1989تيالك

 .46ورقة مناقشة البنك الدولي رقم  ،من التحليل. واشنطن العاصمة

  1991 .39-227(: 2) 21 آفاق،خصخصة التعليم العالي 

  1999 االتجاهات الناشمممممئة والسمممممياسمممممات العامة المتطورة في الهند. التعليم العالي الخاص

سممماتشممموسمممتس: مركز كلية بوسممطن نيوتن، ما ألتبام، ،والتنمية في القرن الحادي والعشمممرين

 .(2003للتعليم العالي الدولي )أعيد طبعه عام 

  2005الرابطة الدولية للجامعات .االتجاهات العالمية في تمويل التعليم العالي.  

 83-61(: 1) 18التوسع والتحول في التعليم العالي. المجلة الدولية للتعليم ، 1972 ،ترو. 
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 2006 ن النخبة إلى الجماهير إلى الوصول الشامل: أشكال ومراحل في االنتقال م ، تأمالت

ن الكتيب م األولالتعليم العالي في المجتمعات الحديثة منذ الحرب العالمية الثانية. في الجزء 

. 280-243جي جي إف فورسممممممممممت وبي جي ألتبمممام،  تحرير ،المممدولي للتعليم العمممالي

 .هولندا: سبرينغر ،وردريختد

  .باريس: اليونسكو.1963كتاب اإلحصائي السنوي . ال1963اليونسكو . 

 . 1970 باريس: اليونسكو1970الكتاب اإلحصائي السنوي .. 

  باريس: اليونسكو1972الكتاب اإلحصائي السنوي .. 

  باريس: اليونسكو1975الكتاب اإلحصائي السنوي .. 

  باريس: اليونسكو1980الكتاب اإلحصائي السنوي .. 

 باريس: اليونسكو1985 الكتاب اإلحصائي السنوي .. 

  باريس: اليونسكو1999الكتاب اإلحصائي السنوي .. 

  شمممممممركاء التعليم العالي: تقرير تجميعي عن اتجاهات وتطورات التعليم العالي منذ اجتماع

 .حزيران 25-23 ،(. باريس2003-1998المؤتمر العالمي للتعليم العالي؛ )

 الرابط  عهد اليونسمممممممكو لإلحصممممممماء. متاح على. مونتلاير: م2004لخص التعليم العالمي م

 التالي:

http://www.uis.unesco.org 

 الرابط  . مونتلاير: معهد اليونسمممممممكو لإلحصممممممماء. متاح على2006لخص التعليم العالمي م

 التالي:

http://www.uis.unesco.org 

 الرابط  . مونتلاير: معهد اليونسمممممممكو لإلحصممممممماء. متاح على2008لخص التعليم العالمي م

 التالي:

http://www.uis.unesco.org 

  ،دور التعليم العالي في الواليات المتحدة في سممممممموق التعلم اإللكتروني  ، 2002فان وويند

 على الرابط التالي:جامعة كاليفورنيا بيركلي. متاح العالمي. 

http://cshe.berkeley.edu/publications/papers/papers/ROP.WendePaper1
.02.pdf  

  ،في أوروبا؟ القدرة على تحمل تكاليف التعليم أين يود الناس الدراسممممة ، 1999فوزينسممممتون

 .76-159: 37العالي في تسع دول من أوروبا الغربية. التعليم العالي 

  ،44. التعليم العالي ا  التعليم العالي البريطاني وعمالئه األكبر سن ، 2002وودلي وويلسون :

329-47. 

  الدولي. دروس التجربة. واشنطن العاصمة: البنك 1994البنك الدولي. 

 . 1995 البنك الدوليأولويات واستراتيجيات التعليم. واشنطن العاصمة.؛. 

 . 2000 :فرقة العمل المعنية بالتعليم العاليمخاطر ووعودالتعليم العالي في البلدان النامية . 

 .البنك الدوليوالمجتمع. واشنطن؛ 

http://www.uis.unesco.org/
http://www.uis.unesco.org/
http://www.uis.unesco.org/
http://cshe.berkeley.edu/publications/papers/papers/ROP.WendePaper1.02.pdf
http://cshe.berkeley.edu/publications/papers/papers/ROP.WendePaper1.02.pdf
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 . 2002نطن العاصممممممممة: البنك بناء مجتمعات المعرفة: تحديات جديدة للتعليم العالي. واشممممممم

 .الدولي

  ،بحث حول نموذج التنظيم الكلي لتوسيع التعليم ما بعد الثانوي في البر ، 2005زاي وهونغ

 .62-145: 18الرئيسي الصيني. سياسة التعليم العالي 

  .العالمي: توضمممميح مقارن إلعادة تنظيم التعليم التعليم المحلي و. التوترات بين 2000يانغ ر

-319: 39. التعليم العالي من القرن الماضي صين في الخمسينيات والتسعينياتالعالي في ال

37. 
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 المحور الثاني: أطر جديدة أليام رغيدة

 :المأتويات خا مة

 المقدمة

 دالجد والموردين : ظهور التقنياتاألو)الجزد 

 ظهور الأالة التقييميةالجزد الثاني: 

 المراجع
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 المقدمة

يزت العقود األخيرة من القرن العشمممرين بنمو هائل في التعليم العالي كما الحظنا من قبل، تم

وال يبدو أن هذا اإلتجاه يحمل منحنى  عكسممممممميا  مطلقا . وقد كان اسمممممممتيعاب أعداد كبيرة من الطالب 

اإلضمممافيين يمثل دائما  تحديا  للمؤسمممسمممات التعليمية، ورغم ذلك، تعاملت العديد من المؤسمممسمممات مع 

ازدهارا  ال يوصف في سوق التعليم العالي من خالل استغالل التقنيات الجديدة  ضغط الطلب وحققت

 .التي ال تزال تظهر بسرعة فائقة

سمممممتوضمممممح هذه الوحدة كيف انتقل قطاع التعليم العالي من اسمممممتخدام التكنولوجيا في المقام 

لممة أحممدث فيهمما األول، لتوفير التعليم عن بعممد للطالب الموجودين خممارج الحرم الجممامعي، إلى حمما

استخدام التقنيات ثورة في الطريقة التي يتعلم بها الطالب حتى أثناء تطبيق نظام التعليم التقليدي. تعد 

التكنولوجيا اآلن أداة أسمممماسممممية، تماما  على النحو الذي كانت تشممممغله السممممبورة والطباشممممير في وقٍت 

في الحرم الجامعي فعليا  أو  مضمممممى، في تسمممممهيل ما يسممممممى بالتعلم اإللكتروني سمممممواء كان الطالب

موجودون في جميع أنحاء العالم في أبعد نقطة ممكنة من المؤسممممممسممممممة التي تقدم البرنامج التدريبي. 

سمممتوضمممح الوحدة مدى انتشمممار التكنولوجيا والتأثير الذي أحدثته طرق التدريس الجديدة على شمممكل 

ع جديدة من مقدمي الخدمات إلى مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي وقطاع التعليم عموما  مع دخول أنوا

 .السوق

من وجهة نظر ضممممممممان الجودة، فون التغيير المهم للغاية الذي أثر على قطاع التعليم العالي 

هو ما يشمممار إليه بظهور الحالة التقييمية. شمممهد منتصمممف الثمانينات من القرن الماضمممي بداية ظهور 

التي كان يتم تمويلها تقليديا  بشممكل عام؛ وقد  آراء سممياسممية جديدة حول دور الدولة في تقديم الخدمات

شمممجع هذا التغيير في فلسمممفة التعليم العالي على انتشمممار الجامعات الخاصمممة حيث ابتعدت الحكومات 

عن تحمل المسؤولية الوحيدة عن التعليم العالي. في نفس الوقت الذي بدأ فيه تشجيع مقدمي الخدمات 

نتقال من كونها جهات تنظيمية لألنشمممممممطة التي تمولها إلى من القطاع الخاص، بدأت الدول في اال

كونها ُمقيِ مة للمنتج النهائي الناتج عن استخدام تلك األموال. كان هذا التحول في التفكير سببا  رئيسيا  

وراء تأسمممميس العديد من وكاالت ضمممممان الجودة واالعتماد الخارجية من قبل الحكومات على الرغم 

كا هذه الو بل مجموعات من من وجود  جة للعمل الجماعي من ق عل في بعض األماكن نتي بالف الت 

الجامعات. سممممممتناقش هذه الوحدة كيفية حدوث هذا االنتقال إلى الحالة التقييمية وسممممممتقدم نظرة عامة 

 .على نُُظم ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي على المستوى الدولي

 

 يام بما يلي:سوف تكون قادرا  على القفي نهاية الوحدة 

 

 أثير التقنيات الجديدة على طرق تعلم الطالبمناقشة ت 

  والفئات الرئيسمممممية لمقدمي الخدمات الذين يسمممممتغلون  عن بعدوصمممممف نمو صمممممناعة التعلم

 التقنيات الجديدة بطرق مبتكرة للتعلم داخل وخارج الحرم الجامعي

 ييمية وظهور حركة ضمممممممان مناقشممممممة التحول الفلسممممممفي من الحالة التنظيمية إلى الحالة التق

 الجودة على الصعيد الدولي
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 الجزء األول: ظهور التقنيات والموردين الجدد

عليم عن بدأ الت إذ ا  إن اسممممتخدام التكنولوجيا في تنظيم التعليم وتقديمه ليس ظاهرة جديدة تمام

إنشاء أنظمة  ، فورمن العملية، حيث يكون الطالب والمدرب على اتصال وجها  لوجه خالل جزء بعد

إنجلترا وفرنسمممممما وألمانيا. قدمت الجامعة  كل من التوصمممممميل البريدي في القرن التاسممممممع عشممممممر في

م ت حيثالمفتوحة في المملكة المتحدة النموذج األولي للجيل األول من مؤسمممممممسمممممممات التعليم عن بعد 

 .إنشاء مؤسسات مماثلة في وقت الحق في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم

أنشأت العديد من البلدان مؤسسة للتعليم عن بعد كعنصر من مكونات  ،بداية التسعينيات مع

من  ا  عامة تسممممتخدم مزيج ئاتيبالمنظور العام، كانت هذه الوكاالت عبارة عن هنظام التعليم العالي. 

ث والب ،بما في ذلك المراسمممممالت عن طريق البريد ،التقنيات، سمممممواء كانت متزامنة أو غير متزامنة

 ،اتمن تقني وما إلى ذلك ،ومؤتمرات الفيديو ،وأشمممممممرطة الفيديو ،والمهاتفة ،اإلذاعي والتلفزيوني

 . بعد ذلك، ظهرت شبكة األنترنتو ،لوجه ا  وجه التي تتم باإلضافة إلى التعليمات

 على أن تقنيات المعلومات واالتصاالت المتقدمةاليوم اتفاق عام في جميع أنحاء العالم  هناك

(ICTقد تكون أكبر قوة منفردة للتغيير في التعليم العالي في جميع أنحاء العالم ) وسمممممممكري  )نيومان

أحممدثممت تكنولوجيمما  .(2002؛ جرين وإيكممل وبمماربالن 2001؛ أوبلينجر وبممارون وهوكينز 2001

طرق ي الف ا  ، ولكن أيضفحسبفي التعليم عن بعد  ليسثورة  ا  المعلومات واالتصاالت المطورة حديث

التي يتم بها تنظيم وإدارة العديد من مؤسممممممسممممممات التعليم العالي، فضممممممال  عن األسمممممماليب والتقنيات 

 المستخدمة في توفير التعليم نفسه.

والتي  ،"عن بعدظهرت صمممناعة جديدة تسممممى "التعلم  ،2000و  1995بين عامي  ،وهكذا

دام اسمممممتخخالل  معلومة وذلك منفي تقديم التسمممممتخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصممممماالت المتقدمة 

علم اإللكتروني أن الت قطاع التعليمفي  من المتخصصين اإلنترنت وشبكة الويب العالمية. توقع الكثير

كتروني. البريد اإلل الخطوة التالية لتطور شبكة األنترنت، وهو األمر الذي سيؤدي إلى تقزيم سيكون

م الجامعي المادي سممموف يتضممماءل أو أنه سممميختفي اسمممتندت مثل هذه التوقعات إلى تنبؤات بأن الحر

 في األفق المنظور . إن زوال الجامعات التقليدية في الحرم الجامعي والتفاعل المباشمممممممر ليسا  تمام

يمكن أن يحل محل ال يعتقدون أن هناك أي شممممممميء  غالبية المعلمين في جميع أنحاء العالموحتى أن 

 المحضة.  اللمسة اإلنسانية

في  للتعليم يتم تقديمه للطالب ا  عالمي ا  سمممموق الحقيقي هيمثل بشممممكلآنفا  ن ما ظهر فو ،ومع ذلك

يدي.  فون توفير  ،الخدماتومع األنواع الجديدة من مزودي مواقع أخرى غير الحرم الجامعي التقل

فرص التعلم من خالل ما يسممممى بشمممكل مختلف "التعلم الموزع" و "الذراع االفتراضمممية" و "تفكيك 

" كما ظهرت كاستراتيجية أساسية للمؤسسات التقليدية في سوق التعليم العالي العالمي الذي الخدمات

 يتزايد فيه التنافس.

إلى الفصممممممل بين وظائف التدريس والبحث والخدمة في  تفكيك الخدماتيشممممممير مصممممممطلح 

والخدمات األخرى، على  الفصممممل بين التدريس ،على وجه الخصمممموصومؤسممممسممممات التعليم العالي 

. يتضممممممممن 77 أكثر الوظائف ربحية من بين الوظائف الثالثبار أن التدريس ينظر إليه على أنه اعت

مثل  ،ا  االسمممتعانة بمصمممادر خارجية للخدمات المختلفة التي تنفذها المؤسمممسمممات تقليدي ا  المفهوم أيضممم

                                                           
 التدريس والبحث والخدمة 77 



75 
  

ن الذي لمقدمي الخدماتة، وحتى إعداد الدورة التدريبية يالمكتبالخدمات و الجامعي خدمات القبول

 .يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجديدة

 رمنظو رَ يَّ تشمممممير االسمممممتطالعات األخيرة إلى أنه على الرغم من أن التعلم اإللكتروني قد غَ 

ر تظه. التقليممديعن الحرم الجممامعي  ا  دائمممبممديال   من غير الممكن أن يكونالتعليم العممالي، إال أنممه 

ائي في الحرم الفيزي الفصل الدراسيت التي ال يمكن من خاللها التمييز بين في الحاالالبيئات الهجينة 

لى هذا إ 2001وهوكينز في عام  وبارون أوبلنغر كل من. يشممممممميروالتعليم عبر اإلنترنت الجامعي،

ئات التعلم على أنها لة من حاالت النوع من بي فونها على أنها  تمثل حا "التعلم الموزع"، والتي يعر 

ة على تكنولوجيا المعلومات واالتصممماالت حيث يتفاعل أعضممماء هيئة التدريس والطالب منصمممة قائم

للتعلم في أي مكان، داخل الحرم الجامعي أو خارجه، وفي أي وقت. كما أشممممماروا إلى أن التعلم عن 

بعد هو مجموعة فرعية من التعلم الموزع، مع التركيز على الطالب الذين قد ينفصممممملون في الزمان 

مدرسن عن أقرانهم والمكا عالم وعن ال حاء ال جامعات في جميع أن ما يحدث في ال فون  تالي،  بال . و

لةاليوم  حا لة ل لة مماث حا نه  بأ عد في مؤسمممممممسممممممممات من النوع ا ال يعتبر على نحو دائم  لتعليم عن ب

الموصممممممموف هنما، بمل هو زيمادة في توفير التعليم العمالي التقليمدي من خالل تكنولوجيما المعلوممات 

، 2002 ريان وسممتيدمان، 2002فيوتشممرز ، مشممروع 2001 نيومان وكوترة )صمماالت المتقدمواالت

 (.2004ستيال وجنانام 

نالحظ أن الواليات  ،في نظام التعليم االلكتروني عدد الطالب المسمممممممجلين عند الحديث عن

رنت في اإلنتدورات يتم تقديمها عبر المتحدة رائدة في هذا المجال فقد بلغ عدد الطالب الملتحقين ب

، حوالي 1995-1994للعام الدراسمممممي معتمدة مدتها سمممممنتان وأربع سمممممنوات  تعليمية مؤسمممممسمممممات

ب 753640 كان من المتوقع أن يرتفع و(. 2001، نيومان وسمممممممكوري 2001)نيومان وكوتر  ا  طال

مليون بحلول  2.2تسمممممممجيل الطالب في الدورات التدريبية عبر اإلنترنت في الواليات المتحدة إلى 

بلغ إجمالي عدد المسمممجلين في الدورة التدريبية  ،(. ومع ذلك2002)مشمممروع فيوتشمممرز  2002عام 

مع نمو ملحوظ بشممممكل خاص في المؤسممممسممممات  ،3077000 حوالي 2001-2000 للعام الدراسممممي

المركز الوطني ؛  2003 وولتز ولويس ) التي تقدم برامج تعليمية مدتها عامين دراسممممممميينالعامة 

 (.2004ليم إلحصاءات التع

من أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم  %40استخدم ما يقرب من  ،2003في عام 

في عام  %12 بلغتبزيادة  العملية التدريسمممميةالعالي األمريكية تقنيات التعلم اإللكتروني السممممتكمال 

(. تظهر أحممدث 2004وهمماريس  ،ويممانوسمممممممكي ،)زاسمممممممتروكي 2002في عممام  %30و  1999

 أن 2007-2006للعام األكاديمي  المركز الوطني إلحصمممماءات التعليم الصممممادرة عناإلحصمممماءات 

عليمية ت في الواليات المتحدة كانت تقدم دوراتمن مؤسمممسمممات التعليم ما بعد الثانوي المعتمدة  66%

-1997في العام الدراسممممي أما طالب.  12153000 حوالي وتقدم خدماتها إلى باسممممتخدام األنترنت 

للحصممممممول على  ا  برنامج 340علمي و  مؤهلللحصممممممول على  ا  برنامج 1230م تقديم تفقد ، 1998

وفي االسمممممتطالعين التاليين، بلغت اإلنترنت.  شمممممهادة تعليمية وذلك بشمممممكل كامل عن طريق شمممممبكة

للحصممول على  ا  برنامج 1330و  علمي  مؤهلللحصممول على  ا  برنامج 2810األرقام ما يقدر بـمممممممم 

 مؤهلللحصمممممول على  ا  برنامج 7418، و 2001-2000العام الدراسمممممي  شمممممهادة تعليمية  وذلك في

. )لويس 2007-2006 العام الدراسممي فيللحصممول على شممهادة تعليمية    ا  برنامج 3822و  علمي 

أظهر  ،2005في عام و(. 2009؛ بارسممممماد ولويس  2003؛ والتس ولويس  2000وسمممممنو وفارس 
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 من جميع الطالب في المؤسمممسمممات %82 ن أ 78 كونسمممورتيوم سممملونأجرته مؤسمممسمممة  اسمممتطالع

ين وسمميمان )آل واحدة على األقل عبر اإلنترنت أثناء دراسممتهمتعليمية دورة تلقوا األمريكية  التعليمية

2005-2006.)  

كان  قد  قال، ف مذهال  الحق ي ماضمممممممي  قد ال هذا النمو  . بحقالنمو الملحوظ في الع كان  قد  و

-2006ماما  من نموه في القطاع الخاص. ففي العام الدراسي على العكس تالقطاع العام ملحوظا  في 

 %89من المؤسممسممات التعليمية العامة التي تقدم برامج تعليمية لمدة سممنتين، و  %97، قدمت 2007

بر ع تعليمية دوراتمن المؤسممممممسممممممات التعليمية العامة التي تقدم برامج تعليمية لمدة أربع سممممممنوات 

التي تقدم برامج تعليمية لمدة  الربحيةالخاصممة غير  التعليمية اتالمؤسممسمممن  %53، مقابل األنترنت

زادت النسمممممممبة المئوية  فقدفي القطاع الخاص  ا  . ومع ذلك، فون النمو يحدث أيضمممممممأربع سمممممممنوات

أكثر من بالتي تقدم برامج تعليمية لمدة أربع سمممنوات و الربحيةالخاصمممة غير  التعليمية ؤسمممسممماتللم

 .2007-2006و  1998-1997 ميينالعامين األكادي الضعف بين

 ا  كانت العوامل األكثر شمممميوع ،2007-2006 اسممممتطالع تم أجراؤه في العام الدراسمممميفي و

 غباترالتي تم االسمممممتشمممممهاد بها على أنها تؤثر على قرارات التعليم عن بعد إلى حد كبير هي تلبية 

لها االستطالع(، مما من المؤسسات التي شم %68جداول زمنية مرنة ) في الحصول علىالطالب 

(، وإتاحة %67)  الوصول إلى الجامعة من حضور محاضراتهم  ايمكن الطالب الذين لم يستطيعو

(. تم االسممممممتشممممممهاد %45والسممممممعي لزيادة التحاق الطالب ) ،(%46) التعليمية المزيد من الدورات

تبارها على اإلنترنت باعالوقت الفعلي( القائمة  ليسمممممممت فيمتزامنة أو الالبالتقنيات غير المتزامنة )

 لتقديم دورات التعليم عن بعد.  ا  التكنولوجيا األكثر استخدام

، تظهر هاتان النتيجتان بوضمموح أن التعليم العالي في الواليات بالنظر إلى نتائج االسممتبيانات

 ا  نظر موزعة. عالوة على ذلك، وتدريسيةقد تحول بالفعل إلى بيئة تعليمية  )بالمنظور العام( المتحدة

ية  تدريب لدورات ال يدي ألن جميع ا يائي التقل ظام الفيز بالن ها  قديم لى بعض تحتوي اآلن عالتي يتم ت

مثل لوحات الرسمممائل وغرف الدردشمممة، فقد أصمممبح التمييز بين الدورات التدريبية الرقمية  المكونات

 لوجه غير واضح بشكل متزايد. ا  عبر اإلنترنت والدورات التدريبية وجه

 brick ، "جامعات الطوبمؤسمممممممسمممممممات التعليم العاليالتوقعات األولية بأن نوعين فقط من تنبأت 

universitiesو "جامعات النقر " click universities التي تعني المؤسممممممسممممممات التقليدية البحتة "

ظهر أن هذه التنبؤات خاطئة بالمطلق وبدال  عنها وقد  ،سمممتبقى على قيد الحياة ،واالفتراضمممية البحتة

المختلطة )فان دير ويندي الهجينة والتي تعني المؤسمممممسمممممات جامعات "الطوب والنقر" لدينا  تهرظ

2002.) 

أصممممبح التعلم الموزع سمممممة ثابتة للعديد من المؤسممممسممممات التقليدية في البلدان في يومنا هذا، 

قدمة قد  إال أنَّ حواجز تكنولوجية،  بحيث ليس هناك وجود ألي المت ية  ية التحت لب يتطإنشمممممممماء البن

اسمممتثمارات كبيرة وقد يسمممتغرق سمممنوات. يمكن أن تتجاوز االسمممتثمارات مليون دوالر أمريكي لكل 

(. باإلضمممافة إلى ذلك، 2002، ريان وسمممتودمان 2001برنامج تعليمي )أوبلينغر، بارون، وهوكينز 

ثل م عبر اإلنترنت البرامج التعليميةنقص في موظفي الدعم المشممممممماركين في إعداد نالحظ وجود ال

 .لذلك ا  ويجب دفع أجرهم وفق ،مصممي الويب ومديري قواعد البيانات ومصممي الرسوم وما شابه

                                                           
س لتعزيز مكروهو هو مجتمع تعاوني من قادة ومبتكري التعليم العالي، وتحاد التعلم عبر اإلنترنت م ال، األسمممم القديكونسمممورتيوم سممملون 78 

 خبرات التعليم والتعلم الرقمية عالية الجودة المصممة للوصول إلى المتعلم الحديث وإشراكه، في أي مكان وفي أي وقت.



77 
  

لبرامج ايتطلب تسمممويق منتج التعلم اإللكتروني في بيئة تنافسمممية بشمممكل متزايد، وترخيص مواد 

طة شوالمنتجات األخرى التي تم تطويرها على طول الطريق، وخدمات دعم الطالب، واألن التعليمي

عن  ا  هياكل حوكمة مختلفة تمام وجود األخرى المتعلقة بالتعليم الموزع والتسمممممممليم عبر اإلنترنت،

ها  جامعي. على أي حالمثيالت ية الموجودة عادة في الحرم ال يد ئ ،التقل ة يتطلب التعلم اإللكتروني بي

 .لجامعيام في الحرم اثقافية تختلف من نواحٍ عديدة عن البيئة الثقافية التي يتم مواجهتها بشمممممممكل ع

دعاء بوجود تناقض بين القيم األسممماسمممية لألوسممماط األكاديمية والعقلية يذهب البعض حتى إلى حد اإل

اع طورت المؤسسات التقليدية ثالثة أنو ،المطلوبة لمشاريع التعلم اإللكتروني الناجحة. لهذه األسباب

ية للتعلم ا نب التنظيم جة الجوا كل لمعال يا فة من اله بارون وهوكينز مختل لموزع. ولخص أولينجر و

 ( هذه األمور على النحو التالي:2001)

مج براأنشأت بعض المؤسسات وحدات منفصلة ضمن هياكلها القائمة ؛ يقدم البعض اآلخر  .1

 .، بما في ذلك التعلم خارج الحرم الجامعيتعليمية وفقا  ألنظمة التعليم المختلفة

 .األم غير ربحية منفصلة عن المؤسسة تعليميةهيئات أنشأت العديد من الجامعات  .2

غير الربحية العامة منها والخاصممة  ،العديد من أشممهر الجامعات في الواليات المتحدةأنشممأت  .3

شركات فرعية ربحية أو انضمت إلى شركات هادفة للربح في مؤسسات تعليمية مشتركة. 

 قع تلك الموجودة في الوالياتالهادفة للربح في الصممين في الوا العديد من هذه األذرعتسممبق 

مح لبعض الجامعات في كليات التعليم الشمممممبكي المذكورة سمممممابق ع بونشممممماء أذر ا  المتحدة. سمممممُ

عندما تم  ،1997خاصممممة من أجل تسممممويق اهتماماتها عبر اإلنترنت ونتائج البحث منذ عام 

 في سوق األوراق المالية في شنغهاي. 79شركة تسينغهاو تونغفانغ إدراج

قدمة، من الم يات المت قائم على التقن  ومن المتوقع أيضمممممممما  ظهورتوقع أن ينمو التعليم عن بعد ال

ئة حديث بونكقام ، 2004في عام  .جديدة تقنيات . من المتوقع أن تكون ا  بتحديد ثالثين تقنية ناشممممممم

 الواليات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو والمصدر الرئيسي للتقنيات الجديدة.

زايد على شممممممكل من أشممممممكال توفير الخدمات التعليمية عبر اإلنترنت إلى ظهور أدى الطلب المت

حيث تقدم شمممممركات تكنولوجيا   (LMS)80قطاع فرعي يشمممممار إليه باسمممممم سممممموق أنظمة إدارة التعلم

لمؤسممسممات التعليم العالي  خدماتها  ،أنظمة إدارة التعلم مزوديالتي تسمممى  ،المعلومات واالتصمماالت

المعلومات واالتصاالت لتوفير الخدمات التعليمية والخدمات ذات الصلة. تشمل  في تطبيق تكنولوجيا

هممذه الخممدمممات المنصمممممممممات التقنيممة واألنظمممة اإلداريممة أو التعليميممة وتوفير المحتوى والخممدمممات 

يتم اآلن االسمممتعانة بالعديد من الخدمات المقدمة في المؤسمممسمممات وحتى وقت قريب، االسمممتشمممارية. 

ظمممة معلومممات الطالب، والخممدمممات المكتبيممة )المكتبممات اإللكترونيممة أو المكتبممات التقليممديممة مثممل أن

الرقمية(، واإللتحاق، وإدارة المكتبات، وما إلى ذلك، للحصمممممممول عليها من مصمممممممادر خارجية من 

مزودي هذه الخدمة باإلضممممممافة إلى الخدمات ذات الصمممممملة لبناء البنية التحتية، وإعداد مواد المنهاج 

المحتوى وآلية التدريس المتعلقة بالتعلم اإللكتروني. وتعتبر حالة االسمممممممتعانة بالمزودين التعليمي، و

الخارجيين خير مثال على تفكك الخدمات المقدمة في المؤسممسممات التقليدية. يشممار إلى شممركات الدعم 

                                                           
هي تعمل في مجال اإللكترونيات االسمتهالكية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة شمركة برمجيات صمينية مملوكة للدولة ومقرها في بكين. و 79 

 والبيئة. تشمل أعمال تكنولوجيا المعلومات أنظمة المعلومات وأنظمة التطبيقات وأنظمة التلفزيون الرقمي وتطبيقات الويب.

و ير واألتمتة وتقديم الدورات التعليمية أو البرامج التدريبية أنظام إدارة التعلم هو تطبيق برمجي لإلدارة والتوثيق والتتبع وإعداد التقار80 

 .ظهر مفهوم نظام إدارة التعلم مباشرة من التعلم اإللكتروني .برامج التعلم والتطوير
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التي تقدم خدمات التعلم اإللكتروني بشممممممكل جماعي باسممممممم "مقدمي الخدمات"، بغض النظر عما إذا 

  (.2002)ريان وستيدمان كانت تقدم منصات تقنية أو أنظمة إدارية أو تعليمية أو خدمات استشارية 

بالتعامل بشممممكل متزايد مع  ،باسممممم "البائعين" ا  الذين يشممممار إليهم أيضمممم ،يقوم مقدمو الخدمات هؤالء

رجية مصممادر خااالسممتعانة بوتعتبر حالة تسممجيل الطالب وتدريب الموظفين وإدارة المرافق المادية. 

العديد  . تقومفي حالة ازدياد في جميع أنحاء العالملخدمات تكنولوجيا المعلومات للشممممركات التجارية 

من المؤسسات األمريكية باالستعانة بمصادر خارجية لخدمات دعم الطالب إلى واحدة من عدد من 

ب، وإنما يتعدى نشاطها وال تعتبر هذه الشركات نشطة في الواليات المتحدة وحدها فحسالشركات. 

 ،2003ر )غاريت عدد كبير من البلدان بما في ذلك الصين وروسيا وإسرائيل وفنزويال والجزائ إلى

 (.2004نيسان -حزيران، 2004، آب 2003، أيلول مرصد التعليم العالي بال حدود

آلن ا هناكتزدهر المنافسمممة في أي سممموق تجاري وال يختلف هذا األمر في مجال التعليم العالي ف

العديد من المتنافسمممممممين اآلخرين مع الجامعات والكليات التقليدية لتقديم خدمات التعليم. توصمممممممف 

ونتيجة لذلك، لن تالحظ وجود ". ات"مزودو االمؤسممممسممممات التقليدية ومنافسمممميها بشممممكل جماعي بأنه

لشممركات ا دالمؤسممسممات التعليمية التقليدية من بين مقدمي الخدمات فحسممب، فسمموف تلحظ أيضمما  وجو

 ، أشار2005في عام والشبكات التي تشارك بشكل متزايد في التعليم العالي والخدمات المتعلقة به. 

 :العوامل الرئيسية األربعة التالية لوصف فئات مختلفة من مقدمي الخدماتنايت إلى 

 

  ا  و دينيكيانا  عاما  أو خاصا  أما إذا كان مقدم الخدمة. 

 كيانا  ربحيا  أو غير ربحي مقدم الخدمة ما إذا كان. 

 خيص أو اعتماد وطنية حسنة النيةمعترف به من قبل هيئة تر ةمقدم الخدم ما إذا كان. 

 من نظام التعليم العالي الوطني ا  جزء مقدم الخدمة وما إذا كان. 

 

 ات على النحو التالي:ست فئ قام نايت بتحديدعلى هذا األساس، و

عامة أو خاصممة أو دينية ومعترف بها مؤسممسممات أن تكون  التي يمكن ،المؤسممسممات التقليدية .1

ية  ماد محل ئة ترخيص أو اعت بل هي قة ومسمممممممجلةعلى هذا النحو من ق كجزء من نظام  موث

 الوطني.التعليم العالي 

بها من المجموعة الثانية وعادة ما تكون  مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي غير المعترفتتألف  .2

منخفض الجودة ويسممعى للحصممول على االعتماد من معظمها  ، ويكونخاصممة وهادفة للربح

. ويشار إلى هؤالء بمقدمي الخدمات المحتالين الذين يختلفون اعتمادها بيعا  الهيئات التي تبيع 

 .ةعملية تعليميدون عناء توفير أي  بيعا   شهادةالالتي تبيع  بائعي الشهادات الوهميةعن 

شركات تجاريمؤسسات التعليم العالي  .3 شكل عام إلى الربح. بعضوالتي  ةالتابعة ل ها تهدف ب

مكن . يا  للقطاع الخاص ويتم تداوله علن ا  مملوك لمؤسممسممات تقليدية، أو يمكن أن يكون مملوك

يمكن أن تكون  كما أن تكون مؤسممممسممممات معترف بها كجزء من نظام التعليم الوطني المحلي

على شممهادات. يمكن أن يؤدي إلى الحصممول  ا  مؤسممسممات تمنح درجات علمية أو توفر تدريب

التعليم في الخدمات المتعلقة ب تنشطبشكل مباشر في توفير التعليم أو  تشارك هذه المؤسسات

أو كليهما. تنشمممممط شمممممركات تكنولوجيا المعلومات واالتصممممماالت بشمممممكل خاص في البرامج 

 .التدريبية التي تؤدي إلى الحصول على الشهادات
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هادف إ عالي ال تاريو التعليم ال حدة ؛ يعود  عام في الواليات المت ئة  ما يتتبع  إذلى الربح إلى ثالث

باسمممم  ا  ( أصمممول مقدمي الخدمات الربحية إلى المدارس االحتكارية، والمعروفة أيضممم2004) موري

على مستوى المبتدئين على المهارات في مستوى ما بعد المرحلة  ا  الكليات المهنية، والتي توفر تدريب

ثانوية دون منح درجات لكال يات  ،. ومع ذ ئل التسمممممممعين نذ أوا حدة م ما ظهر في الواليات المت فون 

تمنح درجات علمية تعمل في المنطقة التي كانت تعتبر من اختصاص  ربحية هو مؤسسات ا  فصاعد

 مؤسسة 986بلغ عدد هذه المؤسسات  ،2009-2008. في العام الدراسي الربحيالتعليم العالي غير 

( في الواليات تقدم برامج تعليمية لمدة أربع سمممنوات 453و  ،لمدة سمممنتينتقدم برامج تعليمية  533)

عادل حوالي  400.000أكثر من التحاق وسمممممممجلت  ،وحدها المتحدة ما ي لب، وهو  من  %2.5طا

فون ما يقرب من ثلث  ،االلتحاق الوطني في المؤسممممسممممات المانحة للدرجات العلمية. عالوة على ذلك

حية )موري ربفي مؤسسات  قاموا بتسجيلهم التدريبية عبر اإلنترنت  الطالب المسجلين في الدورات

 (.2009-2008 وقائع تقويم التعليم العالي، 2005، بلومينستيك 2004

، تقدم إيرادات (2008، 2007بلومنسمممممتك ) لمؤشمممممر كرونيكل للتعليم العالي الهادف للربح ا  وفق

ات المتحممدة برامج على مسمممممممتوى الزمممالممة في الواليمم ا  الشمممممممركممات الثممماني الكبرى المتممداولممة علنمم

 و Career Education و Capella و Apollo كل من تقدم كما والبكالوريوس والماجسمممممممتير.

DeVry  و Laureate   لى أعضاء جميع هذه الشركات ع برامج على مستوى الدكتوراه. تعتمدأيضا

جد حد كبير  بدوام جزئي إلى  تدريس  ئة ال كاليف ا  هي ية من ، وتتراوح الت دوالر في  7000السمممممممنو

Apollo   شمممممممركة دوالر في 19000إلى أكثر من ITT  للبرامج على مسمممممممتوى البكالوريوس. من

طالب في  313.700مليار دوالر وتسممجيل  2.7التي بلغت عائداتها  ،Apolloالواضممح أن مجموعة 

 .تكتل تعليمي ضخمكما أنها تمثل ، هي شركة عمالقة في مجال األعمال 2007عام 

 

من التكتالت الدولية  ا  جزء، وتعتبر هذه المؤسممممسممممات المشممممتركةمؤسممممسممممات التعليم العالي  .4

ف مايسمممممممتر ) كما الكبرى ( 2001؛ 29 ،1998أنها توفر التعليم والتدريب لموظفيها. يُعِر 

المظلة االسممممممتراتيجية لتطوير "على أنها Coporate University 81المشممممممتركة جامعة ال

 ين والعمالء والموردين من أجل تلبية اسممممتراتيجيات أعمال المنظمة.وتعليم وتدريب الموظف

بها، أو من  صممينتطور الشممركة مثل هذه البرامج من خالل هيئة التدريس أو الموظفين الخا

 مؤسممسمماتال تعتبر  "خالل شممركاء خارجيين مثل المؤسممسممات العليا أو الشممركات التجارية.

يد،التعليم الوطني، ولكن من نظام ا  جزء المشمممممممتركةالتعليم العالي  نظر يُ  ، وعلى نحو متزا

منح تزيادة االعتراف بأهمية التعلم مدى الحياة. ال جزء من هذا النظام نتيجة  لإليها على أنها 

يفعل ذلك بالتعاون مع  االدرجات العلمية، على الرغم من أن بعضه هذه المؤسسات عموما  

ح منلصممالحيات يملكون بدورهم ال الذين  الجددالمؤسممسممات التقليدية أو مع مقدمي الخدمات 

. نما عدد هذه المؤسممسممات المؤسممسممية في الواليات المتحدة من والدرجات العلمية الشممهادات

 2000أكثر من  ليصممل إلىفي التسممعينيات  مؤسممسممة 400في الثمانينيات إلى  مؤسممسممة 15

  (.2006وباتون  ن )تايلورفي أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشري  مؤسسة

                                                           
طة ء األنشالجامعة المشتركة هي أي كيان تعليمي يمثل أداة استراتيجية مصممة لمساعدة المنظمة األم في تحقيق أهدافها من خالل إجرا 81 

 . جامعات الشركات هي اتجاه متزايد في الشركات.نالتي تعزز التعلم والمعرفة الفردي والمؤسسي
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شراكات يمكن أن تكون أي مجموعة من المؤسسات،  عبارة عن هي ،االتحادات والشبكات  .5

 .سواء من األنواع التقليدية أو األحدث من مقدمي الخدمات، والشركات التجارية

مرصممممممد التعليم العالي بال ) في مقال لمرصممممممد التعليم العالي بال حدود  هانس دي ويت قام  

بمراجعة االتحادات والشممبكات والجمعيات الشمماملة لمؤسممسممات ( 2006انون الثاني/يناير ك 25 حدود

التعليم العالي. يعود تاريو الجمعيات الشمممماملة والتعاون متعدد األطراف فيما بين مؤسممممسممممات التعليم 

ي والرابطة الدولية للجامعات الت ،(1913تم تأسممميسمممه في عام العالي إلى اتحاد جامعات الكومنولث )

والمؤتمر الدائم لرؤسمممممماء الجامعات األوروبية  ( 1950تم تأسمممممميسممممممه في عام )و ترعاها اليونسممممممك

  (.1913ن )تم تأسيسه في عام المستشارو –والرؤساء ونوابهم. 

 دي ويت حددحيث ظهر شمممممكالن جديدان من أشمممممكال التعاون.  ،ومع تزايد تدويل التعليم العالي

التي يدور  " إلى مجموعة من المؤسساتConsortia ير "االتحادعلى النحو التالي. يش األشكال هذه

 فون مصمممطلح "الشمممبكة المؤسمممسمممية ،من ناحية أخرىو ،واحد هدفحول غرض أو  محور نشممماطها 

institutional network "مجموعة من المؤسممسممات ذات هدف إطار عام والتي عموما  ب ينحصممر

دات تتمثل مزايا هذه االتحا ام المصطلحين بالتبادل.لفترة غير محددة. من الشائع استخد ا  اجتمعت مع

 على النحو التالي: ا  التعليم العالي الدولي الذي يزداد تعقيد والشبكات في سوق
 

 .بتكارر والتكاليف التي تعزز االتقاسم المخاط (1)

 .تبادل المعلومات االستراتيجية (2)

 .اختراق أسواق جديدة (3)

 .مشاريع بحثية محتملة ذات أهمية دولية (4)

نها، رغم إال أمعظم األنشمممطة المضمممطلع بها في إطار مثل هذه الترتيبات التعاونية تقليدية في نطاقها 

 .تتطلب إلى حد كبير المزيد من الوقت واالستثمار ذلك،

 

التعليم عن طريق أسممماليب التعليم عن بعد، على  مؤسمممسمممات التعليم العالي االفتراضممميةتقدم  .6

يد. في بعض ا يُنظر إلى الحاالت التي يتم فيها هذا النظام لحاالت، اإلنترنت بشمممممممكل متزا

افية. ميزة إضمممم في بعض المراكز على أنهلوجه في  ا  وجه التعليمي وفقا  للألسمممملوب التقليدي

مما كقمد يتم االعتراف بهما أو ال يتم االعتراف بهما كجزء من نظمام التعليم الوطني المحلي. 

التعليمية عبارة عن كيانات  خدماتالودي ومز التعليمية مؤسمممممممسممممممماتهذه الأن تكون  يمكن

 قائمة بذاتها، أو أذرع افتراضية للمؤسسات التقليدية. مستقلة
 األو):التمرين 

 
ضع في اعتبار  الف ات الست لمقدمي الخدمات المشاركين في تقديم الدورات المبتكرة كما أددها نايت في عام 

خدمات الذين يوفرون فرصلللللللا  للتعليم العالي للطاب في بلد  والمذكورة  عاه. خم بذكر  مثلة لمقدمي ال 2005

في  كبر عدد ممكن من الف ات. )من الممكن االستعانة بأمثلة خارج بلد (. ما هي التأديات التي تواج  العملية، 
 ؟في أا) وجودها، والتي يطرأها مقدمو الخدمات هؤالد بالنسبة لوكاالت االعتماد وضمان الجودة في بلد 

 

األول من مؤسممممممسممممممات  للرعيلدمت الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة النموذج األولي ق

تم إنشمممماء مؤسممممسممممات مماثلة في وقت الحق في العديد من البلدان في جميع أنحاء والتعليم عن بعد؛ 
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أسمممممسمممممت حكومة حزب العمل برئاسمممممة رئيس الوزراء هارولد ويلسمممممون الجامعة وبدورها، العالم. 

عد لطلب على التعليم ما بل كبديل منخفض التكلفة لمواجهة الزيادة المتزايدة 1969عام  المفتوحة في

يمكن . ةفي فترة سممممابق وخاصممممة للبالغين الذين فاتتهم فرصممممة الوصممممول إلى التعليم العالي ،الثانوي

األولى من نوعها، وهي مؤسمممسمممة مسمممتقلة تتمتع بصمممالحية منح  على أنهاالجامعة المفتوحة اعتبار 

 وبدأ الطالب آنذاك بدراسممممممة المناهج ،1971 كانون الثانيشممممممهادات. تم قبول الطالب األوائل في ال

ويتخرج  ،ا  سممبعين ألف في الجامعة التأسمميسممية األولى. وبحلول نهاية السممبعينيات، بلغ عدد المسممجلين

توحة التي يبلغ تعد الجامعة المف ،(. في الوقت الحالي2005)الجامعة المفتوحة  ا  منهم ستة آالف سنوي

، أكبر 2007-2006في العام الدراسي  ا  طالب 176560إجمالي عدد الطالب المسجلين بالمنزل فيها 

 .من الملتحقين بالتعليم العالي الوطني %7مؤسسة للتعليم العالي في المملكة المتحدة، وتمثل 

 

النموذج البريطماني  ذوحم في مواجهمة الطلمب المتزايمد على التعليم العمالي، حمذت العمديمد من المدول

 وأسست مؤسسات التعليم عن بعد.

 تاريخ التأسيس الدولة اسم الجامعة
 1972 كوريا جامعة الهواد والمراسات

 1972 اسبانبا الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد

 1974 باكستان جامعة العامة إخبا) المفتوأة

 1973 اسرائيل الجامعة العبرية في بيت لأم

 1974 ألمانيا يرنجامعة ف

 1975 كندا جامعة  ثاباسكا

 1975 اليابان جامعة الهواد

 1977 كوستاريكا الجامعة الأكومية المفتوأة

 1977 فنزويال جامعة ناسيونا)  بيردا

 1978 تايالند جامعة سوخوثا  ثماذيرات المفتوأة

 1978 إيطاليا جامعة العصر الثالث والوخت المتاج

عيممد تسمممممممميتهمما في عممام أ) 1960 الصين  والتلفزيون المركزيةجامعة اإلذاعة 

1979) 

 1981 هولندا الجامعة المفتوأة

 1981 سيريالنكا معهد التعليم عن بعد

 1982 تركيا كلية التعليم المفتوج بجامعة األناضو)

 1984 أندونيسيا جامعة تيربوكا

 1985 الهند جامعة  نديرا غاند  الوطنية المفتوأة

 1986 تايوان امعة الوطنية المفتوأةالج

 1987 األردن جامعة القدس المفتوأة

)وتعود فكرة التممممأسممممممميس  1987 فرنسا المسافة لتجاوزالمركز الوطني 

 (ألربعينيات القرن الماضي

 1988 البرتغال جامعة  بيرتا

 1989 كوريا جامعة هونغ كونغ المفتوأة

 1995 الفلبين جامعة الفلبين المفتوأة
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 2002 ماليزيا جامعة ماليزيا المفتوأة

الجامعة العربية المفتوأة التي  سللسللتها السللعودية ولها فروع في 
 البأرين ومصر واألردن والكويت والمملكة العربية السعودية

2002 

 2005 سنغافورا معهد سنغافورة لإلدارة

)جزد من أزمللة  الجللامعللة البرازيليللة المفتوأللة
 اإلصاج

 2006 البرازيل

 

 

يمكن تسممممممية الجامعات االفتراضمممممية اليوم بجامعات التعليم عن بعد من الجيل الثاني والتي تطورت 

عن خالل  ا  في أواخر التسمممعينيات. يكون تمويلها عموم dot.com ة إحداث نطاق األنترنتمن طفر

 : ما يلي

o مؤسسات فردية هادفة للربح. 

o حسممممين التعلم المرن على المسممممتويات بعض التمويل الحكومي على األقل بهدف توسمممميع وت

 .الدولية ا  اإلقليمية والوطنية وأحيان

 

ضية  2004في أيلول  مرصمد التعليم العالي بال حدود حدد أربعة أنواع رئيسمية من الجامعات االفترا

 هي على النحو التالي: الوطنية

 

 ر.القائمة على التصدي 

 ركيز على توسيع الوصول والمشاركةالت. 

 ربحث والتطويتركيز الال. 

 الصناعة بالشراكة مع مقدمي خدمات أجانب على زيتركال. 

  

 توسممميع نطاق انتشمممارها من خالل تقديم دوراتب (OU) بدأت الجامعة المفتوحة ،1982في عام 

قسممام الجامعة أس الجامعة المفتوحة الدولية كقسممم من تم تأسممي ،1997في عام و  في الخارج تعليمية

بة 2009المفتوحة ومنذ آذار  ية قرا لدول جامعة المفتوحة ا بال لب 45000، كان عدد الملتحقين   طا

تعمل بالشراكة مع الجامعات والكليات  دولة حيث كانت هذه الجامعة 32من  التحقوا ببرامج الجامعة

في دخول  الجامعة فشممممممملت ،ومع ذلك .منتجا  تعليميا   2500والشمممممممركات المحلية، وتوزع أكثر من 

جامعة الواليات المتحدة المفتوحة  ،بنجاح من خالل شمممممممركتها الفرعية الربحية السممممممموق األمريكية

(USOU)،  2002التي أغلقت في عام.  

، نمزودون آخرون لمتمماحف التعليم العممالي، والمكتبممات، والنمماشمممممممروكممما كممان هنمماك أيضمممممممما  

دم ن بعضها يقوحتى أوالمؤسسات اإلعالمية التي تقدم مجموعة متنوعة من برامج المستوى العالي، 

 ،2002ؤدي حتى إلى الحصمممول على درجات على مسمممتوى الدراسمممات العليا )البنك الدولي برامج ت

 ،بما في ذلك المعلومات ،ما يعرف بالوسممممطاء األكاديميين مجموعة واسممممعة من الخدماتيقدم (. 34

للغة ا واسممممتشممممارات التوظيف، والدروس الخصمممموصممممية الختبارات القبول المختلفة، والتدريب على

 األجنبية.
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 خارج الدولةاإلمداد 

 

جانب آخر من جوانب توفير التعليم العالي هو ما يوصمممممممف على نطاق واسمممممممع بأنه توفير 

كما . التوأمة المختلفة وتوقيع برامجيشمممل االمتيازات والفروع الجامعية التعليم خارج حدود الدولة و

 ارجي ولكنها في الغالب تشممل توفير التعليم العاليالعديد من األشمكال التنظيمية للنشماط الخ أنَّ هناك

 ،ي البلد األمف تقع في بلد أجنبي باستخدام البرامج والمواد التعليمية المعدة والمملوكة من قبل مؤسسة

 .يتخرج الطالب بشهادات تمنحها المؤسسة المحليةو

ية التي قدمها نايت )تعتبر  تال يدة في فهم العالقات ( مف106-105 ،2008األوصمممممممماف المنهجية ال

 .المعقدة في التعليم العالي الدولي بوضوحالجديدة 

 

لتقديم الدورات  ""ب في البلد ا  جامعي ا  : يُنشممممممم  المزود في الدولة" أ "حرمالفرع الجامعي -

 فصال   يتلقونالذين  ""أ طالب البلدتدريب  ا  )قد يشمل أيض ""ب والبرامج للطالب في الدولة

ي قديم  .الخارج( / دورات في ا  دراسممممممم من في هذا النوع من البرامج  المؤهل الممنوحيتم ت

 ."أ"في البلد  الخدمة مزود

ود في بلد زفي بلد المصدر "أ" بتفويض م خدمة تعليمية مزود ايقوم بموجبه اتفقاية: االمتياز -

 المؤهليتم تقديم خدمته في البلد "ب" أو بلدان أخرى. آخر "ب" لتقديم مسممممممماره/ برنامجه/

 ."أ"في البلد  الخدمة من مزود في هذا النوع من البرامج يتم تقديمه لممنوحا

مع مزود موجود في البلد  "أ": حالة يتعاون بموجبها مقدم الخدمة في بلد المصمممممممدر التوأمة  -

الذي يسممممح للطالب بالحصمممول على اعتمادات الدورة التدريبية  التدريب"ب" لتطوير نظام 

لد "ب" و /  لدأو في الب لد . يتم منح مؤهل واحد فقط من قبل المزود في" أالمصممممممممدر" ب  ب

 ".أ"المصدر 

مقدمو الخدمات في بلدان مختلفة  ايتعاون بموجبه اتفاقية: مشمممممممتركةالمزدوجة / الدرجة ال -

على مؤهل من كل مزود أو جائزة مشممممممتركة من  خاللهلتقديم برنامج يحصممممممل الطالب من 

 .مقدمي الخدمات المتعاونين

ب بين مقدمي الخدمة في بلدان مختلفة للطال اتفاقيات النقلتسممممممممح أنواع مختلفة من : النقل -

 ن.بالحصول على ائتمانات للدورات/ البرامج المقدمة من قبل مقدمي الخدمات المتعاوني
التحقق بين مقدمي الخدمة في بلدان مختلفة للمزود "ب" في البلد  اتفاقيات: تسممممممممح التحقق -

 .المزود "أ" في بلد المصدر المستقبِل بمنح مؤهل

 

، مرصمممممممد التعليم بال 2006 فيربيك وميركليوفقا  لتقرير مرصمممممممد التعليم العالي بال حدود  )

من هذه الفروع إلى مؤسمممسمممات  44دولة، وينتمي  38فرعا  جامعيا  يعمل في  84حدود(، كان هناك 

بريطانية وأيرلندية.  مؤسممممسممممات 4فروع هندية، و  5مؤسممممسممممات أسممممترالية، و  10أمريكية، تليها 

فروع في المدينة التعليمية في  8فرعا  من هذه الفروع، تليها  14اسممممتضممممافت قرية المعرفة في دبي 

في كل من الصمممين وماليزيا وكندا. من ناحية أخرى، تم إغالق ثالثة  5في سمممنغافورة، و  6قطر، و 

فرعا   19عليم الدولي، أفاد . وفقا  لمسمممممممح معهد الت2006و  2002عشمممممممر فرعا  جامعيا  بين عامي 
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أمريكيا ، والذي يمثل حوالي أربعين بالمائة من جميع الجامعات األمريكية، عن إجمالي التحاق بلغ 

 .من أعداد الطالب الدوليين %52.5، بنسبة 2007طالبا  في عام  9357

امج رقد تتضمممن االتفاقيات الخارجية شممراكات أو ترتيبات توأمة مع مؤسممسممة أخرى وتتضمممن ب

دبلوم / درجة مزدوجة؛ في هذه الحالة، تتعاون المؤسمممممممسمممممممات الواقعة في بلدان مختلفة كشمممممممركاء 

متسمماوين ويتبع الطالب جزءا  من المناهج في مؤسممسممة واحدة وجزءا  آخر من البرامج في مؤسممسممة 

يازات والفروع الجامعية عادة ما تكون هادفة للربح، إال أن اتف اقيات أخرى. وبالرغم من أن االمت

 .التوأمة من النوع األخير قد ال تكون كذلك

يمكن أن "برامج الدرجات المزدوجة والمشتركة:  ( في بحثه المعنون، 2009،12لـمم نايت ) ا  وفق

إلى عالقة أعمق وأكثر اسمممممتدامة من العديد من اسمممممتراتيجيات  البرامج والدرجات المشمممممتركة تؤدي

زيادة و ،وتبادل األسممممممماتذة والباحثين ،المناهج الدراسممممممميةالتدويل وخلق فوائد أكاديمية مثل ابتكار 
 ،مزدوجة لتحسين فرص العملالدرجات الالوصول إلى الخبرة وشبكات البحث. ينجذب الطالب إلى 

والتصممممور بأن "درجتين لشممممخص واحد" يعني تقليل عبء العمل  ،والدراسممممة الدولية وتجربة الحياة

يُنظر إليها على أنها تسمماهم في زيادة المكانة  ،واإلقليمي والرسمموم الدراسممية. على المسممتوى الوطني

 ".والقدرة التنافسية وبناء القدرات

 

يادة ز ا  وقد شهدت مؤخر ،هذه البرامج موجودة منذ فترة طويلة بين الدول األوروبية وتعتبر مثل

در عن يث صمممممممحد في الواليات المتحدة. تم تنقيح تعريفات برامج الدرجات التعاونية هذه في تقرير

 ( وورد فيه ما يلي:2009،10كودر وأوبست )

مؤسستين للتعليم العالي ويحصلون في : يدرس الطالب )على األقل( برنامج درجة مشتركة -

عند االنتهاء من برنامج الدراسمممممممة على شمممممممهادة درجة واحدة صمممممممادرة وموقعة من جميع 

 .المؤسسات المشاركة بشكل مشترك

مؤسممممممسممممممتين للتعليم في : يدرس الطالب )على األقل( فةمضمممممماعبرنامج درجة مزدوجة أو  -

العالي ويحصمملون عند االنتهاء من برنامج الدراسممة على شممهادة درجة منفصمملة من كل من 

 المؤسسات المشاركة.

(، تعد الدرجات المزدوجة أو 2009وفقا  لنتائج االسمممممممتطالع الذي نشمممممممره كودر وأوبسمممممممت )

تركة. تعتبر كل من الواليات المتحدة وفرنسمممما وألمانيا المضمممماعفة أكثر شمممميوعا  من الدرجات المشمممم

وإسممبانيا والمملكة المتحدة أكبر خمسممة شممركاء للمؤسممسممات األوروبية لبرامج الدرجات التعاونية، في 

حين أن المؤسممسممات األمريكية شممريكة مع الصممين وفرنسمما والمكسمميك وكوريا وإسممبانيا في تقديم هذه 

مؤسسات األمريكية برامج درجة مشتركة على المستوى الجامعي، الدرجات. من المرجح أن تقدم ال

على عكس المؤسممسممات األوروبية التي من المرجح أن تقدم برامجا  تعليمية على مسممتوى الدراسممات 

العليا؛ ويبدو أن برامج األعمال واإلدارة هي من أكثر التخصمممممممصمممممممات شممممممميوعا  لبرامج الدرجات 

 .المشتركة

 

من  %58من معدل التمويل للمؤسممسممات األوروبية، و  %26ا نسممبته تمثل الرسمموم الدراسممية م

سيا  لتمويل برامج  التمويل للمؤسسات األمريكية. فضال  عن ذلك، يعد االتحاد األوروبي مصدرا  رئي

الدرجات التعاونية بين المؤسممممسممممات األمريكية واألوروبية باإلضممممافة إلى برامج الدرجات التعاونية 
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جامعات والتابع إلدارة  9حية أخرى، فون برنامج الدبلوم المزدوج المقدم في داخل أوروبا؛ ومن نا

، والذي يلتحق 2000جامعة والية نيويورك بالشراكة مع تسع جامعات تركية رائدة، المقدم منذ عام 

طالب تركي، هو برنامج مدفوع بالكامل بالطلب ويتم تمويله ذاتيا  من خالل الرسممموم  2000به حاليا  

ية. منذ آذار الدرا با  من هذا البرنامج. يتوقع نايت ) 262، تخرج 2009سممممممم ( زيادة في 2009طال

برامج الدرجات التعاونية، ولكنه يلفت االنتباه أيضمما  إلى عدد من التحديات المهمة بما في ذلك توافق 

ات بالدرجالمناهج وأنظمة االئتمان والتقويمات األكاديمية والقبول و متطلبات التخرج واالعتراف 

 .والمؤهالت، كما يحذر من ازدواج حساب االعتمادات، والذي يعتبر في الواقع أحد أشكال "التالعب

تتمتع األنواع الجديدة من مقدمي خدمات التعليم العالي بواحدة على األقل من السمممممممات  ،باختصممممممار

 التالية:

  .أ( أنها تهدف إلى الربح 

  .تقليديين و / أو الطالب األجانب في سوق التعليم الدولياحتياجات الطالب غير ال أنها تلبيب( 

 على التكنولوجيا لتوفير التعليم والخدمات الطالبية. أنها تعتمدج( 
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 التقييمية الحالة ظهور: الثانيالجزء 

ل ونيف )فيلد، فيسممممممم ا  بدأت أنماط إدارة التعليم العالي تتغير جذري ،ابتداء  من منتصمممممممف الثمانينيات

 (.157-5، 1998، دي غروف، نيف وسيف 17-89، 1996

 :يلي تتمثل بماكانت الدوافع الرئيسية لهذا التحول 

 

النظرة المتغيرة للتعليم العالي من خدمة عامة بحتة يتم تمويلها من الخزانة العامة  .1

أي جميع  ،يجب أن يتحمل تكاليفها جميع أصممحاب المصمملحة ،إلى خدمة شممبه عامة

 .هانتائجمن المستفيدين 

، نيف 1993)جونسمممتون  أزمة مالية ناتجة عن زيادة الطلب مقترنة بتزايد التكاليف .2

 (.2002، شيفلر وأيشر 1998، نييف 1997

 .الخطاب السياسي حول دور الدولة بشكل عام في ديمقراطية مشاركة متقدمة .3

 

قيات تمويل اتضمنت العناصر األساسية لهذا التغيير الدور المتغير للدولة، باإلضافة إلى اتف

(، و 1988جديدة مقرونة بتنويع الموارد وزيادة اإلدارة في إدارة المؤسممسممات. يشممير كل من نييف )

( إلى هذه التغييرات على أنها تحول من 1988( و نييف )61، 1988دي جروف، نييف وسمممممممفيك )

مي األعلى مبدأ التنظي"التنظيم" إلى "الحالة التقييمية". ترافق هذا التحول مع دخول السوق باعتباره ال

 .للتعليم العالي

 

تحدد الدولة التنظيمية العمليات التي تعمل بها المؤسمممممممسمممممممات إلنتاج المخرجات من خالل 

مجموعة من األدوات القانونية التفصممممميلية بما في ذلك القوانين وميزانيات البنود والمبادئ التوجيهية 

المهام المؤسمممممممسمممممممية والمدخالت النوعية والكمية  والقواعد. من ناحية أخرى، تحدد الحالة التقييمية

وأهداف المخرجات وتقتصممر على تقييم اإلنجازات، مع السممماح للمؤسممسممات بتحديد طرقها الخاصممة 

لتحقيق تلك المهام واألهداف. ومن بين التغييرات الرئيسممممممية التي حدثت كانت الميزانيات اإلجمالية، 

الرسمممموم الدراسممممية، وتوفير الحوافز لتوليد الدخل، وزيادة وتنويع الموارد من خالل إدخال أو زيادة 

 .السلطات المؤسسية، بما في ذلك تعيينات األساتذة وحسن التقدير في األمور المالية

نه  قارنة مع التغييرات في من المالحظ أ بالم حدة  كان هناك تغيير طفيف في الواليات المت

رئيسمممممممي الملحوظ هو التحول العام نحو المزيد من كان االتجاه ال حيث أوروبا وأسمممممممتراليا واليابان

ية تُركت هياكل الحكم األساس ،السلطات التقديرية للمؤسسات العامة في األمور المالية. وبخالف ذلك

 (.34-34، 2004)نيومان، كوتورير وسكوري  دون تغيير

ع . ومريتغيير جوه حدوث أي ظل الهيكل األساسي للحكم دون ،ا  وفي المملكة المتحدة أيض

بمجلسممممي تمويل: مجلس   82 لجنة المنح الجامعية لمح 1988حل قانون إصممممالح التعليم لعام  ،ذلك

للجزء  (PCFC) ومجلس تمويل الكليات والفنون التطبيقية ،لقطاع الجامعة (UFC) تمويل الجامعات

ديد وتح كاديميةمدة الخدمة األكان التغيير الجذري هو إلغاء  ،المتبقي من النظام الثنائي. ومع ذلك

مادة واحدة من التشمممممممريع. تم تفويض جامعات  الحرية األكاديمية في  لدخول في مجلس تمويل ال ل

ها ألغراض التمويل جامعات وتقييم أدائ ية مع ال قد عا يات ت فاق ي تم إجراء تمرين التقييم البحث كما ات
                                                           

 تقدم المشورة بشأن توزيع تمويل المنح بين الجامعات البريطانية. ،لجنة استشارية للحكومة البريطانيةهي لجنة المنح الجامعية  82 
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 ،ثل عدد المنشمممموراتم ،باسممممتخدام مؤشممممرات األداء الكميةمجلس تمويل الجامعات  األول بواسممممطة

جاء ذلك و ،وبراءات االختراع والدرجات الممنوحة والتمويل من مصممادر خارجية ،واالسممتشممهادات

 ،تماشيا  مع توصيات لجنة جارات المذكورة سابقا . تم تصنيف الجامعات واألقسام على هذا األساس

 .وتم اإلعالن عن نتائج التمرين

تمويل الجامعات بداية حقبة جديدة تماما  في التقييم يمثل التمرين البحثي الذي عقده مجلس 

األكاديمي وضممممممممان الجودة في أوروبا، ولكن حتى في المملكة المتحدة، لم يصمممممممل التقييم أبدا  إلى 

 .مستوى إضفاء الطابع المؤسسي والرسمي الذي كانت تنتهجه الواليات المتحدة

ما  ،1905المتحمدة إلى عمام  يمكن إرجماع جمذور هيكمل االعتمماد الحمالي في الواليمات عنمد

المتطلبات التي ستسعى إليها في  ،ا  التي تأسست حديثو ،83 حددت مؤسسة كارنيجي للنهوض بالتعليم

قبل  ولى للمؤسسات المعتمدة منمؤسسات التعليم العالي التي ستوفر التمويل لها. تم إعداد القائمة األ

عندما أوضممممممحت جامعة برلين أنها سممممممتقبل  ،1914( في عام AAU) 84األمريكيةلجامعات ارابطة 

 "عاتكجام"الطالب في برامج الدكتوراه الخاصة بها فقط من تلك المؤسسات التي تم االعتراف بها 

(. تم إنشممماء مجالس اعتماد 37-21 ،1982)مؤسمممسمممة كارنيجي  األمريكيةلجامعات ارابطة من قبل 

إلى  ،أيضممممما   ،المنظمات المهنيةانضممممممت . إقليمية من قبل الجامعات والكليات وزاد عددها بسمممممرعة

التي  ،85الجمعية الطبية األمريكية هي الحراك ذلك ةدئقا توكان العملية في أوائل القرن العشمممممممرين

 .1910بدأت اعتماد كليات الطب في عام 

قانون حقوق الجنود األمريكيين عام  86 نص  ن في  لذي سمممممممُ يكون مؤهال   أنعلى  1944ا

ن يتعين على المحاربي . بموجب هذا القانون،الي بموجب القانون الفيدراليللحصمممممممول على الدعم الم

تطور نظام االعتماد  ،من هذه الجذوروالقدامى االلتحاق بمؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي "المعتمدة". 

 ،تخصمممص محدداعتماد مبني على هو واألمريكي الحالي المكون من جزأين. االعتماد المتخصمممص 

يقي م االعتماد المؤسممسممي المؤسممسممة ككل من  ،لمنظمات المهنية. من ناحية أخرىويتم تنفيذه من قبل ا

يتم االعتماد المؤسممسممي من  ،1949حيث توافق واسممتدامة أنشممطتها ومواردها مع رسممالتها. منذ عام 

ستة اتحادات إقليمية سها. حددت  ،قبل  سها من قبل المؤسسات نف سي انون إعادة تفويض قحركة تم تأ

 وأذنت لوزارة التعليم األمريكية ،معايير وإجراءات االعتماد المؤسسي 1992لعام  87 يالتعليم العال

(USDE) ومجالس التعليم العالي بالوالية لفتح برامج  ،باإلشمممممممراف على مجالس االعتماد اإلقليمية

لة حهيئة مراجعة حكومية لما بعد المرأنشأ القانون " باإلضافة إلى ذلك،جديدة في المؤسسات العامة. 

 ." في كل والية لمراقبة سداد قروض الطالبالثانوية

                                                           
وتم  1905كز أبحاث وسممياسممة تعليمية مقرها الواليات المتحدة. أسممسممها أندرو كارنيجي عام مؤسممسممة كارنيجي للنهوض بالتعليم هي مر 83 

 بموجب قانون صادر عن كونغرس الواليات المتحدة. 1906عام  اعتمادها بشكل رسمي

مي والتعليم. تأسمممسمممت رابطة الجامعات األمريكية هي منظمة لجامعات األبحاث األمريكية مكرسمممة للحفاظ على نظام قوي للبحث األكادي 84 

 جامعة في الواليات المتحدة وجامعتين في كندا. 64وتتكون من  ،1900عام 

ويقع مقرها الرئيسممي في  ،1847الرابطة الطبية األمريكية هي جمعية مهنية ومجموعة ضممغط من األطباء وطالب الطب. تأسممسممت عام  85 

 .2016في عام  240،000إلينوي. كانت العضوية حوالي  ،شيكاغو

يين لعام قانون تعديل العسممممكر ،في األصممممل لتقديم الخدمات والمزايا للمحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية توثيقة الحقوق. أُنشممممئ 86 

سم جي. وضع القانون التعليم العالي والتدريب الوظيفي وملكية المنازل في متناول الماليين من قدامى المحاربين ا  المعروف أيض ،1944  با

 .في الحرب العالمية الثانية

. 2008و  1998و  1992و  1986و  1980و  1976و  1972و  1968في أعوام  1965تمت إعادة إجازة قانون التعليم العالي لعام  87 

 .2014ولكن تم تمديده حتى عام  2013وانتهى الترخيص الحالي للبرامج في قانون التعليم العالي في نهاية عام 
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تم التي تالمعتمدون في الواليات المتحدة هم أنفسممممممهم "معترف بهم" بعد المراجعات الدورية 

ماد وهو هيئة تنسممممممميق وطنية خاصمممممممة غير حكومية لالعت ،88من قبل مجلس اعتماد التعليم العالي

 ،2003-2002من  ا  اعتبار. ارة التعليم األمريكيةوزمن قبل   والوطني واإلقليمي والمتخصمممممممص أ

 ،كانت هناك تسعة عشر وكالة اعتماد مؤسسية وإحدى وستين وكالة اعتماد متخصصة قيد التشغيل

 وزارة التعليم األمريكيممةأو من قبممل  مجلس اعتممماد التعليم العممالي والتي تم االعتراف بهمما من قبممل

 (.74-63، 2004، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية)

من النقاط المهمة التي يجب مالحظتها أن االعتماد في الواليات المتحدة يعتمد على التقييم 

 لحكومة الفيدرالية، فليس هناك دور مهم أو مؤثر لاألكاديمي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية

في هذه  للغاية ا  مهم ا  ريلعب األكاديميون دو ،من ناحية أخرىو ،األمريكية حكومات الوالياتلوال 

فهي بطبيعتها  ،بدال  من ذلك ؛ 89 لكن العملية نفسممها ال تهيمن عليها األوليغارشممية األكاديمية ،العملية

شممممممرعية مجلس اعتماد التعليم العالي  مسممممممتجيبة للسمممممموق. يمنح االعتراف بشممممممهادة اعتماد من قبل

ناحية أخرى ية. من  كاديم يةوزارة التعليم األ فون اعتراف ،أ ماد التي  مريك مطلوب لوكاالت االعت

تسمممعى مؤسمممسممماتها وبرامجها إلى التأهل للحصمممول على أموال مسممماعدة الطالب الفيدرالية. وبالتالي 

في ذلك الوقت تلك تطورت  ،يوجد حافز قوي للغاية للمؤسمممممسمممممات لطلب االعتماد. عالوة على ذلك

 .يميةلالستقاللية المؤسسية أو الحرية األكاد ا  كال ترفض مثل هذا التقييم باعتباره انتها التيثقافة ال

 

لم تكن  ،في بداية التحول من الحالة التنظيمية إلى الحالة التقييمية في منتصمممممممف الثمانينيات

الهياكل واآلليات وال الثقافة موجودة في أوروبا للتقييم األكاديمي والتقييم. كان الرأي السممممممائد هو أن 

ال  ،وأنها ال تحتاج إلى توجيه من قبل وكالء خارجيين ،بالحكم الذاتيالجامعات هي مؤسسات تتمتع 

لكنه  ،بأن شمممكال  من أشمممكال التقييم موجود بالفعل (1998) نيف سممميما في األمور األكاديمية. يجادل

اشممتمل بشممكل أسمماسممي على تقارير مؤسممسممية روتينية حول النفقات وأعداد الطالب وعدد الشممهادات 

 ،من سممميطرة الدولة. بدأ هذا يتغير في أوروبا منذ منتصمممف الثمانينيات ا  نت جزءوالتي كا ،الممنوحة

مكلفة بتقييم أداء مؤسمممسمممات التعليم  ،عندما ظهرت هيئات متخصمممصمممة قوية على المسمممتوى الوطني

 .العالي

  من المثير لالهتمام أن نالحظ أن أول هيئة من هذا القبيل لم يتم تأسيسها في المملكة المتحدة

المجلس الوطني للتعليم العالي و 90 (CNEحيث تم تأسمممميس اللجنة الوطنية للتقييم ) ،في فرنسمممما اوإنم

. تقوم الهيئة األولى من هاتين الهيئتين بتقييم أداء مؤسممسممات التعليم العالي 1985في عام  91والبحث 

التعليم ية ويرأس وزير الترب ،كل أربع سنوات وترفع نتائجه إلى رئيس الجمهورية. من ناحية أخرى

 بشممممممأن البرامج الجديدة المؤدية إلى للرئيسويقدم المشممممممورة  المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث

اللجنة م قوتوالتنسممممميق العام.  ،والتعيينات التي يتعين إجراؤها في المؤسمممممسمممممات ،الدبلومات الوطنية

 ،م العاليالخدمة العامة للتعلي بتقييم المؤسممممسممممات في المجاالت التي تتوافق مع مهمة الوطنية للتقييم 

                                                           
 د التعليم العالي هو منظمة أمريكية للكليات والجامعات التي تمنح الدرجات العلمية.مجلس اعتما 88 

األوليغارشية هي شكل من أشكال هيكل السلطة حيث يتولى السلطة عدد قليل من الناس. قد يتم تمييز هؤالء األشخاص أو ال يتم تمييزهم  89 

 أو التعليم أو سيطرة الشركات أو السيطرة الدينية أو السياسية أو العسكرية.مثل النبالء أو الشهرة أو الثروة  ،بواحد أو عدة خصائص

تم ، وبالتالي فهو ال يخضممممع لسمممملطة وزير التعليم العالي. ييتبع رئيس الجمهورية مباشممممرة  اللجنة الوطنية للتقييم هي كيان اداري مسممممتقل  90 

 ميزانيته الخاصة. امن قبل الدولة وله اللجنةتمويل 

يعود   .هيئة اسمممممتشمممممارية تابعة للوزراء المسمممممؤولين عن التعليم العالي والبحثهي ( CNESERس الوطني للتعليم العالي والبحث )المجل 91 

 .1968تاريخه إلى 
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والتي تشمممل التعليم والتعليم المسممتمر وأنشممطة البحث والتطوير على المسممتويات اإلقليمية والوطنية 

اللجنة  والدولية. كما يفحص الحوكمة والسمممياسمممات والممارسمممات اإلدارية للمؤسمممسمممات. توصممميات 

شكل من  وال تتعلق نتائجها بأي ،ة اعتماديئحيث ال تعتبر ه ليست ملزمة للمؤسسات الوطنية للتقييم

 األشكال بتخصيص الموارد العامة للمؤسسات.

في المملكة المتحدة  (QAA) تم إنشممممماء وكالة ضممممممان الجودة للتعليم العالي ،1997في عام 

تمر ولتشممجيع التحسممين المسمم ،لحماية المصمملحة العامة في المعايير السممليمة لمؤهالت التعليم العالي"

كل مؤسممسممة من مؤسممسممات التعليم العالي مسممؤولة عن معايير تعتبر ." رة جودة التعليم العاليفي إدا

لكل منها إجراءاتها الداخلية الخاصمممممممة للوصمممممممول إلى المعايير ووبرامجها األكاديمية  عملهاوجودة 

 بوذلك بشممممكل أسمممماسممممي من خالل تقييم الطال ،تعزيزهالقيام بالمناسممممبة والتأكد من جودة ما تقدمه و

واإلجراءات المؤسمممسمممية لتصمممميم البرامج والموافقة عليها ومراقبتها ومراجعتها. تُجرى المراجعات 

أو  ،خارجيين يتم اختيارهم من مؤسسات أخرى مدققينالدورية عادة  كل خمس سنوات وتضم عادة  

ن يلها موكالة ضمممان الجودة هيئة مسممتقلة يتم تموتعتبر من مجاالت الممارسممة المهنية ذات الصمملة. 

ومن خالل عقود مع هيئات  ،خالل اشممتراكات من جامعات وكليات التعليم العالي في المملكة المتحدة

ق مذكورة سمممممممماب حدة ال كة المت ها ا  التمويل في الممل ما أن عايير  ك بدورها من خالل مراجعة الم تقوم 

 د واضمممممممح ومعاييروتوفير نقاط مرجعية متفق عليها وطنيا  تسممممممماعد على تحدي ،األكاديمية والجودة

صممممريحة. تحقق مهمتها من خالل عملية مراجعة النظراء لعمليات التدقيق والمراجعات التي تجريها 

من الصممناعة والمهن. من  ،عند االقتضمماء ،معظمهم من األكاديميين ولكن مع بعض األعضمماء ،فرق

س تقوم به مجاليتحقق ضممممممممان الجودة في البحث من خالل تمرين تقييم البحث الذي  ،ناحية أخرى

التمويل المذكورة سممابقا . ويختلف في هدفه عن أنشممطة وكالة ضمممان الجودة في أنه له تأثير مباشممر 

 .على توزيع األموال العامة للبحث على أساس الجودة بشكل انتقائي

للتقييم الخارجي في أوروبا. تم إنشممماء وكاالت ضممممان الجودة  ا  أضمممافت عملية بولونيا زخم

شجيع تسمهيل وتفي سمبيل و ،األوروبية الدولفي جميع  واالعتمادووضمعت خطط التقييم  ،واالعتماد

 دعمت المفوضية األوروبية إنشاءفقد  ،المؤسسات والسلطات على التعاون وتبادل أفضل الممارسات

 منذ آذار. 2000في عام  قيد التشممغيلوالتي أصممبحت  ،(ENQA)ة الشممبكة األوروبية لضمممان الجود

مرشمممحين وتسمممعة أعضممماء  كامال   ا  أربعين عضمممو الشمممبكة األوروبية لضممممان الجودة تضمممم ،2009

من خمسممممة وعشممممرين دولة. بعد القرار المتخذ في اجتماع لندن الوزاري  للحصممممول على العضمممموية

تم تأسممممميس السمممممجل األوروبي لضممممممان الجودة  ،2007للدول الموقعة على إعالن بولونيا في مايو 

كجمعية مسممممتقلة مسممممؤولة عن إنشمممماء وإدارة سممممجل لجودة  2008 آذاري ف (EQAR) للتعليم العالي

لوكاالت ضمممان الجودة  دليال   السممجل األوروبي لضمممان الجودة للتعليم العالي ديريوكاالت الضمممان. 

 ةالعاملة في أوروبا والتي تمتثل إلى حد كبير للمعايير والمبادئ التوجيهية األوروبية لضمممممممان الجود

(ESG) الوزاري 92 في اجتماع بيرغن المعتمدة. 

يبدو أنه لم يتبق سممممممموى عدد قليل من البلدان من بين الموقعين على إعالن بولونيا التي ال و

. تعتبر تركيا إحدى هذه الدول، إال أن جامعاتها تمتلك منظمة لضمان الجودة تتمتع بسلطات قانونية. 

( ومقره ABETسممممممة والتكنولوجيا )حصمممممملت، وعلى نطاق واسممممممع، على تقييم مجلس االعتماد للهند

 .الواليات المتحدة لتقييم البرامج الهندسية، ورابطة الجامعات األوربية للتقييم المؤسسي

                                                           
 قئمحاطة بالجبال والمضاوهي  بيرغن هي مدينة تقع على الساحل الجنوبي الغربي للنرويج 92 
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ت الوكاال تم إنشمممماء بعض وكاالت تقييم الجودة الوطنية في أوروبا من قبل الحكومات. وتشمممممل هذه

 كل من: 

 الدولة ة االعتماد هي

 روسيا (NICAالتحاد الروسي )وكالة االعتماد الوطنية ل 1

 الدنمارك  (EVA)  المعهد الدنماركي للتقييم 2

 ة مركز االعتماد وضممممممان الجودة للجامعات السمممممويسمممممري 3
(QAQ) 

 سويسرا

 الوكمممالمممة النرويجيمممة لضمممممممممممان الجودة في التعليم العمممالي 4
(NOKUT) 

 النرويج

 بولندا (PKA)  لجنة االعتماد الحكومية في بولندا 5

 المجر (HAC) لجنة االعتماد المجرية 6

 التشيك (ACC) لجنة االعتماد لجمهورية التشيك 7

 ايطاليا (CNVSU)  اللجنة الوطنية لتقييم النظام الجامعي 8

 لمموكممممالممممة المموطممنمميممممة السمممممممممويممممديممممة لمملممتممعمملمميممم الممعممممالمميا 9
(Hogskoleverket) 

 السويد

 اليونان  (HQAA) ة وكالة ضمان الجودة اليوناني 10

 فرنسا )ممول من قبل الدولة( (CNE) اللجنة الوطنية للتقييم 11

المملكممة المتحممدة )ممول من قبممل  (QAA) وكالة ضمان الجودة في المملكة المتحدة 12
 الدولة(

 فنلندا )ممول من قبل الدولة( (KKA) مجلس تقييم التعليم العالي الفنلندي 13

 هولندا (NVAO) منظمة االعتماد الهولندية الفلمنكية 4

 

ثنائية القومية تعتمد  اعتماد منظمةلتكون  ا  مؤخر منظمة االعتماد الهولندية الفلمنكية تأسمسمت

حيث أصمممممممبح  ،93جميع برامج البكالوريوس والماجسمممممممتير الموجودة والجديدة في هولندا وفالندرز

ائرة بل الهيئات الزللتمويل الحكومي للبرامج. يتم تقييم البرامج من ق ا  مسمممممممبق ا  االعتماد اآلن شمممممممرط

 ،2004 كانون الثانيمن  ا  اعتبار .منظمة االعتماد الهولندية الفلمنكيةالمعترف بهم من قبل  والتقييم

هناك هيئات زيارة وتقييم منفصممممممملة وفي الوقت الحالي،  تم االعتراف بسمممممممت هيئات من هذا القبيل

تعتبر هيئة . 2004  في عام وكالهما أنشممممممم ،(HBOوالقطاعات الفرعية غير الجامعية ) للجامعة

ووكالة  ،لقطاع الفرعي الجامعيمخصصة العتماد ا ( QANUالجامعات الهولندية لضمان الجودة )

 ميةالتعلي ا من المؤسساتمتتكون عضويتهو ،( للقطاع الفرعي غير الجامعيNQAالجودة الهولندية )

 .التعليمية المنظمات ا  والتي تمتلك أيض ،في القطاعين الفرعيين

 :2تمرين 
 

ما هو تاريخ وكالة ضلللللمان الجودة الر يسلللللية في بلد ؟ خم ب لقاد نظرة على الموخع اإللكتروني للوكالة لمعرفة 

 .تاريخ إنشا ها والعوام) التي  دت إلى إنشا ها
 

                                                           
 ، وواحدة من ثالث مناطق بلجيكية.ناطقة بالهولندية في شمال البالدهي منطقة  المنطقة الفلمنكية في بلجيكا )أو فالندرز( 93 
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 من تأر   كثر عمومية من خب) الأكومة ا  فه) تعتقد  نها كانت جزد ،إذا تم إنشلللللاد الوكالة بمشلللللاركة الأكومة
إلظهار المسلللادلة  مام  صلللأاب المصللللأة ودافعي الضلللرا ب؟  م كانت النية بالدرجة األولى تنظيم خطاع التعليم 

 العالي. ه) تعتقد  ن تركيز عم) الوكالة خد تغير منذ إنشا ها؟
 

لعوام) افه) يمكن  تأديد  ،إذا تم إنشللللاد الوكالة التي اخترتها للدراسللللة من خب) العبين في خطاع التعليم العالي
التي  دت إلى هذا اإلجراد؟ ه) كان هنا  تهديد بتدخ) الأكومة؟ ما هي مزايا وعيوب هذا النوع من وكاالت 

 ضمان الجودة   االعتماد؟

 

 توجد وكاالت على المسممتوى المحلي ،مثل ألمانيا وإسممبانيا ،في البلدان ذات الهيكل الفيدرالي

هناك وكاالت مختلفة  ،لوطني. كما هو الحال في هولنداباإلضممافة إلى تلك الموجودة على المسممتوى ا

ى سمممممبيل عل للقطاع الجامعي والقطاع غير الجامعي في النمسممممما وبلجيكا وأيرلندا وبولندا. في أيرلندا

كهيئة وسيطة مكلفة بالتمويل والتوجيه ووكالة لتقييم الجودة.  (HEA) تعمل هيئة التعليم العالي ،المثال

 .بينما يركز البعض اآلخر على البرامج واإلدارات ،على التقييم المؤسمممممسممممميتركز بعض الوكاالت 

تقوم الوكاالت بتقييم المؤسممسممات والبرامج واإلدارات داخل المؤسممسممات. تقوم  ،في معظم الحاالتو

بتنفيذ برنامج تقييم مؤسممممسممممي على أسمممماس تطوعي يركز على  (EUA) رابطة الجامعات األوروبية

 .منذ أكثر من عقد ، وهذا البرنامج قيد التنفيذةتحسين اإلدارة المؤسسي

 

مع تحول جميع الدول الموقعة على إعالن بولونيا اآلن إلى شمممممكل من أشمممممكال هيكل درجة 

سنوات، سنتين لبرنامج  4سنة ماجستير لبرنامج البكلوريوس المؤلف من البكالوريوس والماجستير )

نحو ربط الموافقة على  ا  يبدو أن هناك تقارب ،(اتسنو 3الماجستير لبرنامج البكلوريوس المؤلف من 

وهناك دالئل واضممممحة على  ،المؤسممممسممممة أو البرنامج بنوع التقييم واالعتماد في جميع أنحاء أوروبا

فون أوروبا ليسممممت قريبة من الواليات المتحدة من حيث قوة  ،تطوير إطار عمل مشممممترك. ومع ذلك

، 106-75، 2004 نظمة التعاون االقتصمممممممادي والتنميةم) اإلنفاذ لمثل هذه الوكاالت والمخططات

؛ يقوتدقجميع الهيئات المنشممأة على المسممتوى الوطني هي في األسمماس وكاالت تقييم (. 2004 بيلينغ

تقييم ال لهيئاتبشممممكل فعال على االعتراف / الترخيص  اتقتصممممر صممممالحيات االعتماد الخاصممممة بهو

 .والمؤسسات

العتماد في أوروبا، باإلضمممممافة إلى المملكة المتحدة إلى حد وبالتالي، فون ضممممممان الجودة وا

كبير، هو في األسممماس جزء من المسممماءلة العامة وعملية إعداد التقارير؛ أي ال توجد عموما  مكافآت 

مالية مباشمممممممرة وال عقوبات مرتبطة بنتائج العمليات كما هو الحال في الواليات المتحدة. ربما تكون 

منطقة فالندرز األخيرة أقرب إلى الممارسممممممة األمريكية وذلك لربط االعتماد الممارسممممممة الهولندية و

بالتمويل والممارسة البريطانية للتوزيع االنتقائي لألموال العامة لألبحاث بناء  على نتائج تمرين تقييم 

ي هالبحث. ومع ذلك، يبدو أنه ما تزال أمام أوربا طريق طويلة في ظل بيئة يُفترض فيها أن الجودة 

النتيجة الطبيعية للحكم الذاتي، وفي بيئة ال يزال الكثيرون في األوسممممممماط األكاديمية يعتبرون أن أي 

تأثير خارجي يعد فيها انتهاكا  لالسمممممتقاللية المؤسمممممسمممممية والحرية األكاديمية، وبالتالي يضمممممر بالقيم 

 .األكاديمية األساسية

فاوض يتم الت ،بمالمح مؤسمممسمممية" ا  رتبطكان التمويل م ،في أواخر الثمانينيات ،في أسمممتراليا

شاء يعني أنه تم إن ،الدراسية الرسوم إضافةإلى جانب  ،االرتباطهذا ، وعليها مع الحكومة الفيدرالية"

 ا  عالقة ضمممممعيفة بين أعداد الطالب في مختلف التخصمممممصمممممات والتمويل العام. كما كان يعني أيضمممم
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 ،الفردية والوطنية والدولية للطالب ودخل األبحاثحدوث تحول في التكلفة من الدولة إلى المنافسممممة 

بولغاء أكبر للوائح التنظيمية من خالل تحصممميل رسممموم الطالب واالحتفاظ  ا  وتنويع الموارد مصمممحوب

 .(2002بها والحق في اقتراض األموال لألعمال الرأسمالية ) ميك 

وق انينيات هو تحرير سمممكان التغيير المهم للغاية في السمممياسمممة في أسمممتراليا في أواخر الثم

كان يُنظر إلى تعليم الطالب األجانب على أنه شمممكل من أشمممكال  ،1985الطالب األجانب. حتى عام 

ولم يتم دفع الرسمموم  ،أنشممأت الحكومات برامج مسمماعدة لدعم الطالب حيثالمسمماعدة للبلدان النامية 

 ترالية سياستها من "المساعدة"غيرت الحكومة األس ،مباشرة للمؤسسات. لكن في أواخر الثمانينيات

إليرادات  ا  مهم ا  وأصممممممبح الطالب األجانب الذين يدفعون الرسمممممموم الكاملة مصممممممدر ،إلى "التجارة"

)مارغرينسمممون  الطالب األجانب لتسمممجيلمنافسمممة شمممرسمممة في وانخرطت هذه الجامعات  ،الجامعات

 (.2003، غاما  وميبير  2002، مييك 2002

على المسمممماءلة والتوجه نحو التمويل المسممممتند إلى األداء زيادة وقد صمممماحب زيادة التركيز 

التي تم و ،بدأت الجامعات خطط التقييم الخاصمممممممة بها ،التركيز على التقييم. في أواخر الثمانينيات

تصمممميمها على غرار اإلجراءات المؤسمممسمممية في المملكة المتحدة وتأثرت بممارسمممات إدارة الجودة 

 أنشأت الحكومة لجنة ضمان الجودة في التعليم العالي. ،1992. في عام الشاملة في مجتمع األعمال

برزت أسمممتراليا كمضممميف رئيسمممي للطالب األجانب والعب  ،بحلول منتصمممف التسمممعينيات

برامج و دولية نشاطاتكان لدى العديد من جامعاتها العامة  إذ رئيسي في سوق التعليم العالي العالمي

ليم توفر التع ،كان بعضممممها شممممركاء مع مؤسممممسممممات أجنبية في اتحاداتو ،عبر اإلنترنتيتم تقديمها 

 ،94 المملكة المتحدة ونيوزيلندا ،اتها الرئيسمممياتالعالي على مسمممتوى العالم. أقامت اثنتان من منافسممم

على المستوى الوطني. لتلبية الحاجة إلى الحفاظ على المعيار وضمان  الجودة هيئات ضمان ضمان

تم  ،ية األسترالية" في التعليم العالي كعنصر أساسي في القدرة التنافسية الدوليةجودة "العالمة التجار

، 2002)موليس ومارغينسمممون  2000آذار في  (AUQA) إنشممماء وكالة الجودة بالجامعة األسمممترالية

لة117-107، 2004 منظمة التعاون االقتصممممممممادي والتنمية يات  (. تعتبر الوكا بوجراء عمل مخولة 

ديم وتق ،ومراقبة عمليات ضمان الجودة ،في جامعات االعتماد الذاتي كل خمس سنواتتدقيق للجودة 

 .المشورة للدول بشأن متطلبات االعتماد لمقدمي التعليم العالي من غير الجامعات

من الواضممممح أن التغييرات التي أدخلت على التعليم العالي األسممممترالي منذ أوائل الثمانينيات 

من ون القوى من األوسمماط األكاديمية إلى الدولة والتوجه نحو قمة السمموق. تشممير إلى تحول في ميزا

كشفت الحكومة عن خطة  ،2004في عام الواضح أن عملية التغيير ما تزال مستمرة في استراليا، ف

والسماح بدال  من ذلك لكل مؤسسة بونشاء  ،إللغاء نظام المساومة على األجور على الصعيد الوطني

 (.2004)كوهين  للحيازة والتفاوض بشأن األجورنظامها الخاص 

تأثر نظام التعليم العالي الياباني بشممممممكل كبير بالنموذج األلماني الكالسمممممميكي في بدايته أثناء 

، 1997)أوسمماكي  اسممتعادة ميجي وبالنموذج األمريكي أثناء إعادة تشممكيله بعد الحرب العالمية الثانية

على الرغم من أن إصممممالحات ما بعد الحرب (. 2005ادا ، أوك2002، يونيزيكا 2002موروسمممماوا 

إال أن النظام ظل شمممممديد المركزية تحت  ،حدت بشمممممكل كبير من صمممممالحيات وزارة التربية والتعليم

                                                           
لتوفير دور شمممممممامل في المؤهالت  1989بموجب قانون التعليم لعام  1990( في عام NZQAتم إنشممممممماء هيئة المؤهالت النيوزيلندية ) 3 94 

مؤهلون للحصممممول على المسمممماعدة  NZQAلمعترف بهم من قبل المضمممممونة الجودة ولتنسمممميق المؤهالت في نيوزيلندا. فقط مقدمي الخدمة ا

 المؤلف. (.http://www.nzqa.govt.nzالمالية الحكومية )انظر 

http://www.nzqa.govt.nz/
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شرة.  سيطرة الوزارية المبا سان ال  ،لم يكن للجامعات اليابانية وضع مؤسسي ،2004وحتى شهر ني

وكممانممت الجممامعممات الحكوميممة المحليممة تممابعمة  ،للوزارة ا  دامتممدا ا  لممذا كممانممت الجممامعممات الوطنيممة إداريمم

تم إسممناد الوضممع المؤسممسممي  ،للحكومات المحلية التي أسممسممتها. في حالة الجامعات والكليات الخاصممة

للمؤسممسممة إلى رئيس مجلس أمناء المؤسممسممة المدرسممية التي أسممسممت المؤسممسممة. تعود ملكية المباني 

أو المؤسسة  ،و الحكومة المحلية في حالة المؤسسات العامةأي الوزارة أ ،والمنشآت إلى "المؤسس"

 ،كانت البرامج التعليمية والبحثية من عمليات المؤسس ،المدرسية في حالة مؤسسة خاصة. وبالمثل

 ميزانيات الجامعات فضال  عن ذلك، كانتوالتي كانت لها مسؤولية وسلطة مباشرة إلدارة المؤسسة. 

كانت المناصممب األكاديمية واإلدارية ، وة أو ميزانية الحكومة المحليةالحكومية تحت إشممراف الوزار

مما يعني أن المؤسممممس هو من يعين الموظفين وليسممممت  ،تحت إشممممراف الوزارة أو الحكومة المحلية

المؤسمممممسمممممة. بالنسمممممبة للكادر التدريسمممممي، فقد كان األسممممماتذة في الجامعات الوطنية موظفين مدنيين 

يس الجامعة الوطنية من قبل كبار األسممممممماتذة من بينهم، وتتم العملية رهنا  متفرغين، ويتم انتخاب رئ

بمصادقة الوزير، وكانت السلطات التي يتمتع بها رئيس الجامعة أقوى إلى حد ما من سلطات رئيس 

الجامعة في النموذج األوروبي الكالسممممممميكي. من ناحية أخرى، كان رئيس اإلدارة موظفا  مدنيا  يتبع 

 .يس للرئيسللوزارة ول

 

أشكال وهياكل تنظيمية ومناهج  ،التي صدرت كقرار وزاري ،حددت معايير إنشاء الجامعة

بة الجودة وكانت بمثاعملية  ،بطريقة ما ،حددت المعايير ،مؤسمممممسمممممات التعليم العالي اليابانية. وهكذا

 (.2001، دويون 1997)آمانو  واالعتماد الترخيصاألساس لكل من 

 

ة رواتب أعضمماء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين والرسمموم الدراسممية حددت الحكومكما 

 كان مجلس األسمماتذة ،ومع ذلك(. 2002)موراسمماوا  وأعداد الطالب المقبولين في الجامعات الوطنية

 (.2005)غودمان  في الجامعات الوطنيةة األكاديميالمسائل يسيطر على معظم )كيوجوكاي شيهاي( 

ظر إلى الجممامعممات الوطنيممة في اليممابممان على أنهمما تميممل إممما إلى الممدولممة أو إلى يمكن الن ،وبممالتممالي

على ما إذا كان المرء ينظر إلى الجوانب اإلدارية والمالية أو  ا  "األوليغارشمممممممية األكاديمية" اعتماد

 ،ولكن بالتأكيد ال يمكن وصمممفه بأنه موجه بقوة إلى السممموق. )كالرك ،الجانب األكاديمي للمؤسمممسمممة

1983.) 

 الغة للفئة العمرية البواجهت اليابان ظاهرة تناقص عدد السمممكان  ،في منتصمممف التسمممعينياتو

مليون في عام  2.05من ذروة قيمته البالغة والذي كان من المتوقع أن ينخفض  ،ا  ثمانية عشمممممممر عام

عام  1.2 إلى 1992 هذا يعني خسممممممممارة 2010مليون في  مل في التعليم  850. و لب محت طا ألف 

ون بعض ف ،أنه على الرغم من الطلب المتزايد على التعليم العالي بشمممكل عام ا  ويعني ضممممني ،اليالع

. كان هناك قلق متزايد بشمممأن جودة بسمممبب عدم وجود طالب لالسمممتمرارالمؤسمممسمممات لن تكون قابلة 

صمممممرامته بالتعليم العالي الياباني في كل من التدريس والبحث. بينما اشمممممتهر التعليم الثانوي الياباني 

تعرضت الجامعات النتقادات شديدة بسبب تراخيها و "عقلية أرض  ،وجودته في الرياضيات والعلوم

". وكان من دواعي القلق بشممممكل خاص ضممممعف البحث والتعليم على مسممممتوى الدراسممممات 95 الترفيه

 ا  ميركيأ 182فقط من الحائزين على جائزة نوبل مقابل  8حقيقة أن اليابان حصلت على كانت العليا. 

                                                           
 يمكن للطالب االسترخاء بعد تحديات المدرسة الثانوية وامتحانات االلتحاق بالجامعة المعروفة بالتنافسية 95 
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من مثيله في  %40تعتبر مصمممممدر إحراج لثاني أكبر اقتصممممماد في العالم بوجمالي ناتج محلي يقارب 

 49 مؤلفة من اليابان في ذيل قائمة 2001الواليات المتحدة. وضممممممع تقرير التنافسممممممية العالمية لعام 

ن )غودما سمممميةدولة تم فحصممممها من حيث مسمممماهمة حصممممة نظام التعليم العالي فيها في قدرتها التناف

2005.) 

 

تم سمممن قانون جعل من الضمممروري ألعضممماء هيئة التدريس المبتدئين نشممر  ،1998في عام 

أعيد  ،2000في عام (. 2001)دويون  مقاالت بناء  على أبحاثهم قبل ترقيتهم إلى مناصمممممممب ثابتة

دات التي للتحقق من الشممممممها 1991الذي أنشمممممم  في عام ، تنظيم المعهد الوطني للدرجات األكاديمية

سمه باللغة اليابانيوقام بإلجراء التقييم في الجامعات؛   تمنحها المؤسسات غير الجامعية  ة إلىتغيير ا

(". في عممام Daigaku-hyoka Gakui-juyo Kiko"هيئممة التممأكممد من منح درجممة البكلوريوس )

ن نشممماطين التقييم الجامعي كواحد م ليشممممل  NIAD-UE، تم تغيير اسمممم المعهد ليصمممار إلى 2003

 .سلطات قانونية بموجب التشريع المعهد اكتسب ،2004وفي عام  ،رئيسيين

 

إلى تحويل الجامعات الوطنية إلى  1999تهدف عملية اإلصمممممممالح الشممممممماملة التي بدأت في عام 

، من خالل عملية 2004(، بحلول نيسممان dokuritsu gyosei hojin"مؤسممسممات إدارية مسممتقلة )

سم "التأ شار إليها با سيس". وتهدف هذه العملية إلى زيادة الكفاءة من خالل تقليل التنظيم الحكومي، ي

وهي عملية تنطوي على انخفاض التمويل من المصادر العامة وزيادة الصالحيات للمؤسسات إلدارة 

شمممممؤونها وتنويع قاعدة إيراداتها مع التركيز بشمممممكل خاص على تعزيز القدرات البحثية )أسمممممونومو 

، غودمان 2004، بريندر 2002، يونيزاوا 2002، أوغاوا 2002، موراسممممماوا 2002، أتوه 2002

 : (. تشمل السمات األساسية لإلصالحات ما يلي2005، هاتاكينكا 2005

 

 .تأسيس الجامعات الوطنية كوحدات إدارية مستقلة لها ميزانياتها ومناصبها الوظيفية (1)

 .طالبدمج المؤسسات التي لم تعد صالحة من حيث أعداد ال (2)

 .إنشاء مدارس عليا مستقلة عن المرحلة الجامعية (3)

 .الموسعة" المناصبلتشكيل " المناصب االكاديميةإنشاء األستاذية البحثية ودمج  (4)

 .إدخال األساليب اإلدارية في إدارة الجامعة (5)

 .إنشاء مجالس إدارية على غرار مجالس اإلدارة (6)

ي رأي المجلس اإلداري ومجلس اسممتحداث عملية اختيار جديدة لرؤسمماء الجامعات تعط (7)

 .الشيوم

 .تعزيز الصالحيات التقديرية لرؤساء الجامعات في الشؤون المالية (8)

 .يس يمكن تعيين أشخاص عاديين فيهانواب للرئمناصب إنشاء  (9)

التمويل التنافسممي للبحوث وتخصمميص الموارد المالية يعتمد جزئيا  على نتائج التقييم من  (10)

 .األكاديمية المعهد الوطني للدرجات قبل

 

تم تخفيض عدد الجامعات الوطنية من تسعة وتسعين إلى تسعة فقد  ،كجزء من عملية اإلصالحو

تشممممممممل (. 2005)هاتاكوينكا  ا  كما بدأ التوحيد في القطاع الفرعي للجامعة المحلية أيضممممممم ،وثمانين
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فة إلى وتنظيمها باإلضمما االعتراف بالجامعات األجنبية العاملة في اليابان ا  اإلصممالحات اليابانية أيضمم

ال مرصمممممد التعليم العالي بن )والسمممممماح لمقدمي الخدمات الربحيي ،توفير الخدمات الخارجية اليابانية

 (.2004 بريندر، 2004نيسان  ،حدود

 

كلية مدتها سنتان، أحد  158جامعة خاصة و  160جامعة وطنية و  50تمتلك كوريا، التي تضم 

ي العالم، وهي أيضممما  واحدة من الدول الرئيسمممية التي ينحدر منها الطالب أكبر أنظمة التعليم العالي ف

(. بالنسممممبة لنظام الحوكمة الحالي، فونه يخضممممع لرقابة مشممممددة، 2008، 2008األجانب. )جوروز، 

بان، حيث تتولى وزارة التعليم وتنمية الموارد  يا حاله في ذلك حال نظام ما قبل اإلصمممممممالح في ال

ميزانيات وموظفي المؤسمممممسمممممات العامة. دخلت البالد، مثل اليابان، في فترة البشمممممرية مسمممممؤولية ال

انخفاض عدد السمممممممكان في سمممممممن التعليم العالي، وردا  على ذلك، أعلنت الوزارة مؤخرا  عن خطط 

لتحويل الجامعات الوطنية إلى مؤسسات تتمتع بالحكم الذاتي وإلغاء مدة التعيين؛ والنتيجة المقصودة 

لتي يتم دمجها في حجم االلتحاق عن طريق عمليات الدمج، والتي تكون أكثر هي المؤسمممممممسمممممممات ا

 .(2006 بريندر) تنافسية

بدأ تقييم جودة التدريس في وقت مبكر من عام  ،كجزء من اإلصممممالحات الشمممماملة في الصممممينو

ييمات وتم إجراء مثل هذه التق ،1995. وقد تم التأكيد على ذلك في قانون التعليم العالي لعام 1990

كانون  26في  96 مركز تقويم التعليم العالي. تم إنشاء 2003في أكثر من مائتي مؤسسة بحلول عام 

بوجراء التقييم األكاديمي للتدريس في كل مؤسمممسمممة من مؤسمممسمممات التعليم ، وهو مكلف 2004 األول

صنف المركز سي. وإبال  وزارة التربية والتعليم بالنتائج التي يتوصل إليها ،العالي كل خمس سنوات

يُطلب من كل مؤسسة اآلن  ،حة وفاشلة. باإلضافة إلى ذلكجالمؤسسات على أنها ممتازة وجيدة ونا

 (.2005)هوانغ  تقديم بيانات عن أنشطتها التعليمية إلى الوزارة كل عام

يا  ثالث أكبر نظام في  12مع وجود أكثر من  مليون طالب، يعد نظام التعليم العالي الهندي حال

عالم، ومن المحتمل جدا  أن يتفوق على الواليات المتحدة في المستقبل غير البعيد. يضم النظام حاليا  ال

كلية، وتدار أكثر من سمممممممبعين بالمائة من هذه الكليات  11000جامعة وما يقرب من  250أكثر من 

تلك  بـمممممممم"كليات المنح والمسمماعدات"، وهي 1980بشممكل خاص، وتسمممى تلك التي تم إنشمماؤها قبل 

الكليات التي  تحصممممل على معظم تمويلها من الدولة، في حين أن الباقي هو عبارة عن مؤسممممسممممات 

(، تم تصميم نظام التعليم العالي الهندي على 2002ذاتية التمويل تعمل برسوم الطالب. وفقا  لستيال )

ل هيئة المنح غرار النظام البريطاني الكالسممممممميكي، وقد ورثت هياكل التمويل لهذا النموذج من خال

(، جنبا  إلى جنب مع آليات مراقبة الجودة البريطانية الكالسمممممميكية. تعتمد هيئة المنح UGCالجامعية )

الجامعية على انتسممممماب الكليات إلى الجامعات، ومن خالل هذه اآللية، يتم إنشممممماء اتصمممممال بين كلية 

 عة، والتي تجري أيضمما  امتحاناتوجامعة منتسممبة. تتبع الكلية المناهج الدراسممية التي وضممعتها الجام

كلية تابعة لها؛ وبعبارة  400مركزية لجميع الكليات التابعة. تملك بعض الجامعات الكبيرة أكثر من 

أخرى، تلعب الجامعة التابعة في الحالة الهندية األدوار التي تلعبها جامعات أكسمممممممفورد وكامبردج 

رسمممه جامعات دورهام ولندن للمؤسمممسمممات الموضممموعة تقليدا  للكليات المكونة لها، والتحقق الذي تما

                                                           
وهو هيئة عامة ذات تفويض قانوني تحت إشمممممممراف وزارة التربية  ،2004( في أغسمممممممطس HEECمركز تقييم التعليم العالي )تأسمممممممس  96 

عدد المستويات ويتحمل مسؤولية توفير التقييم مت ،الصين. مركز تقييم التعليم العالي هو السلطة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي ،والتعليم
 دة التعليم المنتظمة وخدمات االستشارات على الصعيد الوطني.واالعتماد ومراقبة جو
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تحت وصممممايتهما األكاديمية. بمرور الوقت، مع نمو النظام بشممممكل كبير، أدى ذلك إلى ظهور العديد 

من المؤسممسممات دون المسممتوى المطلوب، مع إمكانية ظهور المزيد من المؤسممسممات، وبالتالي الحاجة 

 ، يمثل االعتماد من قبل هيئة مستقلة استراتيجية مناسبةإلى آلية فعالة لضمان الجودة. نتيجة لما سبق

لضممممممممان الجودة، وبالتالي، بعد عدد من الدراسمممممممات والتقارير التي جرت في أواخر الثمانينيات، 

وكجزء من مسمممممممؤوليتها في الحفاظ على معايير التعليم وتعزيزها، أنشمممممممأت لجنة المنح الجامعية 

لجعل الجودة العنصر "( 2002)ستيال  1994 في عام   (NAAC) المجلس الوطني للتقييم واالعتماد

ات مبمادرمع  ،المحمدد للتعليم العمالي في الهنمد من خالل مزيج من التقييم المذاتي والخمارجي للجودة

 ."الترويج واالستدامة

 

بار ية 3492جامعة و  140  المجلس الوطني للتقييم واالعتماداعتمد  ،2009 آذارمن  ا  اعت  كل
 ،لمؤسمممممسمممممات التعليم العالي ا  إلزامي  المجلس الوطني للتقييم واالعتماداالعتماد من قبل تبر ال يع. 97

هيئة مثل التمويل المخفض أو اإلضممممممافي من خالل  ،وال ينطوي على عقوبات أو مكافآت مباشممممممرة

 لالذي ال يزال أمامه طريق طويل لنقطعه قبو ،في بلد مثل الهند ،. عالوة على ذلكالمنح الجامعية

ون النظام ف ،. ومع ذلكا  ال يعتبر ربط االعتماد والتمويل مناسمممممب ،تحقيق الضمممممخامة في التعليم العالي

مجلس اإلدارة للجنة  ا  الهندي فريد من نوعه من حيث أن رئيس لجنة المنح الجامعية يرأس أيضممممممم

العام  وظائف القاضمممممي والمدعي ،بطريقة التحدث ،حيث يجمع ،(NAACالوطنية لتقدم المسممممماعدة )

ي هيئة هم المسمممماعدة يمجلس اإلدارة للجنة الوطنية لتقدفون  ،بنفس الشممممخصممممية االعتبارية. وبالتالي

 مسمماعدةم اليتقدبلس اإلدارة للجنة الوطنية مجنجح  ،. ومع ذلكهيئة المنح الجامعيةاسممتشممارية فعالة ل

من التحسمممممممينات المنهجية  مما أدى إلى العديد ،في غرس "ثقافة الجودة" في التعليم العالي الهندي

إلى النتيجة غير المقصممممممودة للتقييم  ا  ( تلفت االنتباه أيضمممممم2002فون سممممممتيال ) ،واإلدارية. ومع ذلك

ات بدأت العديد من المؤسممسمم ،لسممتيال ا  األكاديمي والتي يبدو أنها ألحقت الضممرر بالنظام الهندي. وفق

في النظام. قد يعمل فقدان التنوع هذا في نسممممو المؤسممممسممممات عالية المسممممتوى مما يؤدي إلى التوحيد 

ات إلى حيث تطمح جميع المؤسس ،بالفعل ضد التمايز الوظيفي والتقسيم الطبقي في األنظمة الوطنية

 وهو أمر غير مرغوب فيه وال يمكن تحقيقه. ،البحث عن وضع جامعي

 

 ودةلضممممان الج محددا  ا  إطار تملكالبلدان األخرى في جنوب شمممرق آسممميا التي فيما يلي، نقدم قائمة ب

 (:2006)لي 

 

 .2000عام في لجنة االعتماد الكمبودية تم تأسيس : كمبوديا

 .1996في عام  تأسس مجلس االعتماد الوطنيتم : ماليزيا

والرابطة ، 1989عام  وكالة اعتماد الكليات والجامعات المعتمدة في الفلبينتأسممسممت كل من : الفلبين

 .1957والجامعات عام الفلبينية للمدارس والكليات 

 .2000المعايير التعليمية الوطنية وضمان الجودة عام تم تأسيس هيئة : تاياند

 .2002عام  وحدة ضمان الجودةتأسست : فيتنام

                                                           
 97 www.naacindia.org،  2009مارس / آذار  20تمت الزيارة في. 

http://www.naacindia.org/
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في عام  تنفيذ إطار عمل التميز التعليميببدأت  ،للتعليم ا  دولي ا  سعيها لتصبح مركز: ضمن سنغافورة

سمممممممنغافورة للجودة  وهيئة  صمممممممندوق التنمية للتعليم، إنشممممممماء  تم ،. وكجزء من هذا اإلطار2004

لتسمممجيل الطالب . من قبل جمعية المسمممتهلكين في سمممنغافورة (SQC-PEO) لمنظمات التعليم الخاص

ترخيص من  الحصمممول على شمممهادة (PEOs) يجب على جميع مؤسمممسمممات التعليم الخاص ،الدوليين

م سنغافورة للجودة لمنظمات التعلي شهادة من هيئة صندوق التنمية للتعليم، وفي حال حصولها على 

 وتتم معالجة طلبات ،ا  فيمكنها الحصممممول على دعم مالي من الحكومة للترويج لنفسممممها دولي ،الخاص

 . 98تأشيرة الطالب الدوليين بأولوية

 

في ، والقرن العشمممممممرين تسمممممممعينياتفي في أمريكا الالتينية يم وتم إدخال خطط التقييم والتق

 1995 عام وذلك 99 (CONEAU)تم تأسممممممميس اللجنة الوطنية للتقييم الجامعي واالعتماد ،تيناألرجن

لمجلس ا تم تأسيس ،ا  كجزء من اإلصالحات الشاملة في تشيلي التي تم تحديدها سابق (.2006)فانيلي 

تم  ،العتماد الجامعات الخاصمممممممة والمعاهد المهنية. في وقت الحق 1990في عام  100األعلى للتعليم

يا في  1999نشممممممماء لجنتين من قبل الوزارة في عام إ لتقييم برامج البكالوريوس والدراسمممممممات العل

تم إنشاء  ،في المكسيكأما (. 2006ي )برونير وتيليت الجامعات العامة والخاصة على أساس تطوع

عالي نة تقييم التعليم ال عام   (CONAEVA)101لج جان المشمممممممتركة بين 1989في  لك الل . وأعقب ذ

والمركز الوطني لتقييم التعليم العالي في عام  ،1991في عام  ،ات لتقييم التعليم العاليالمؤسمممممممسممممممم

. آخرهمما هو هيئممة االعتممماد 2000في عممام  ، COPAES 102 ومجلس اعتممماد التعليم العممالي ،1994

الهيئات أن على الرغم من (. 2006كارديل -)كازانوفا  الفوقية لكل من المؤسممسممات العامة والخاصممة

 هاإال أن ،تهدف إلى ربط نتائجها بطريقة ما بالتمويللفة التي تم إنشممممممماؤها في البلدان الثالثة المخت

آلن اوكانت النتائج مختلطة حتى  ،تتميز بفهم الترخيص باعتباره معادال  لالعتماد وضممممممممان الجودة

 .(2006، موليس 2002، موليس ومارغينسون 2005، آلفارز مينديوال ودي فريس 2004)كيسير 

 

تم سمممممممن قانون جديد للتعليم العالي في البرازيل. من بين أحكام  ،2006 /حزيرانفي يونيو

 وزيادة االسممتقاللية للمؤسممسممات ،التشممريع الجديد وكالة جديدة ومبادئ توجيهية جديدة لضمممان الجودة

يقوم وإجراء جديد لتعيين رؤسمماء الجامعات حيث  ،العامة في وضممع مناهجها وإدارة شممؤونها المالية

لتعليم مرصد اي )رئيس البرازيل بوجراء التعيينات من قائمة المرشحين المقدمة من المجتمع األكاديم

 (.  2006حزيران  27، العالي بال حدود

 

يةترافق  ية والتحول من الميزان يات إلى الميزان المتفرقة ظهور وكاالت تقييم الجودة الوطن

لسمملطات التقديرية المتزايدة لإلدارة المؤسممسممية المركزية اودور معزز لرئيس الجامعة مع اإلجمالية 
                                                           

 98 http://www.casetrust.org.sg/AccreditationSchemes/CaseTrustforEducation/tabid/60/Default.aspx 
( Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria، CONEAUللجنة الوطنية للتقييم واالعتماد الجامعي )ا 99 

 هي وكالة حكومية المركزية ومستقلة مسؤولة عن التقييم المؤسسي واعتماد المؤسسات الوطنية واإلقليمية والخاصة

ن وهي مسممممؤولة ع ،، لها شممممخصممممية اعتبارية فعالة وميزانيتها الخاصممممةقانونية دسممممتورية هيئة ذات طبيعةهو  المجلس األعلى للتعليم 100 

 الرئيسي مدينة سان خوسيه. دستور السياسي للجمهورية، ومقرهمن ال 81للمادة  ا  وفق لتعليم الرسميالتوجيه العام ل

 ومؤسسات التعليم العالي. المنظمة الرائدة واألكبر في المكسيك المكرسة لضمان جودة البرامج التعليمية 101 

الهيئة المعترف بها من قبل السممملطات التعليمية في الدولة كمثال مؤهل ومخول لمنح االعتراف الرسممممي لصمممالح المنظمات التي تهدف  102 

 إلى اعتماد البرامج األكاديمية لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة.
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السممممممات األسممممماسمممممية التي تميز التحول من الحالة التنظيمية إلى الحالة التقييمية. يمكن  والتي تعتبر

في أبحاث كل من العثور على مزيد من المعلومات حول موضممممموعات المسممممماءلة وضممممممان الجودة 

قام هاوبتمان )(. بدور2008( وغوروز )2006الكواس ) عالمية بتلخيص  (2006ه،  االتجاهات ال

في  ا  في تمويممل التعليم العممالي. يمكن العثور على معلومممات حول خطط التمويممل المعمول بهمما حمماليمم

(، وغوروز 2006في كتابات كل من فوريسمممت وألباتش ) وإن كانت تتغير بسمممرعة ،مختلف البلدان

(2008.) 

 

ن ،في الختام حدةمن المهم مالحظة أ يع يم في جموفون التقييم والتق ،ه بخالف الواليات المت

أنحاء العالم يتخذان إلى حد كبير شمممممممكل طريقة جديدة للتنظيم من قبل الدولة ومصمممممممدر للمعلومات 

 (.2004، 2003 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) لقرارات التمويل ا  وليس أساس

 

 

 

 المراجع

 

  .مان. جي لدرجة: التعليم عبر اإلنترنت في الواليات 2006ألين، آي إي، وسمممممممي . جعل ا

 :. سلون كونسورتيوم. متواجد في2006المتحدة 
www.sloan-c.org/publications/survey/pdf/making_the_grade.pdf  

 الجممامعممات الحكوميممة في المكسممممممميممك: 2005ي، ودي فريس، دبليو ألفمماريز مينممديوال، ج .

 .12-10(: 3) 14سياسات السياسات العامة، المعلم الدولي 

  ،باني: من التخطيط إلى نموذج 1997أمانو يا ية في نظام التعليم العالي ال . التغييرات الهيكل

 .39-125: 34السوق. التعليم العالي 

  ،26-109 :43التعليم العالي ي في التعليم العالي الياباني. . اإلصالح المال2002أسونومو. 

   ،المقارنات واالتجاهات الدولية في ضمممممان الجودة الخارجية للتعليم العالي: 2004بيلينغ  .

 .37-113: 47قواسم مشتركة أم تنوع؟ التعليم العالي 

  ،ع غذي النمو. وقائت. التعليم الربحي: الدورات التدريبية عبر اإلنترنت 2005بلومينسمممممممتيك

 .التعليم العالي

  أبريل 1. 39(: أ 30) 51االستثمارات المتنامية في شركات التعليم. وقائع التعليم العالي. 

  .2و  1؛ العاصممممفة رقم 1. العاصممممفة اإللكترونية المثالية: الجزء 2004بونك،  سممممي جي. 

 .مرصد التعليم العالي بال حدود

  ،ة القديمة. وقائع التعليم العاليح جذري أو نفس التبعي. في اليابان، إصال2004بريندر. 

  تعترف اليابان بالجامعات األمريكية واألجنبية األخرى على أراضمممممميها. وقائع التعليم العالي

 .أكتوبر :(8) 51

 .كوريا الجنوبية تصلح التعليم العالي. وقائع التعليم العالي. 

http://www.sloan-c.org/publications/survey/pdf/making_the_grade.pdf
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  ،لت تاي ثانيالج . تشممممممميلي. في2006برونر، جي جي، و  لدولي للتعليم  زء ال يب ا من الكت

. دوردريخت، هولندا: 666-647، . جي جي إف فورسمممممممت وبي جي ألتبامتحريرالعالي، 

 .سبرينغر

  .السمميطرة على الحرم الجامعي. برينسممتون، نيوجيرسممي: مطبعة 1982مؤسممسممة كارنيجي .

 .جامعة برينستون

  ،كتيمب المدولي للتعليم العمالي، من ال 2المكسممممممميمك. في الجزء  2006 .كمازانوفما كماردييمل

. دوردريخممت، 898-881محرران. جي جي إف فورسممممممممت وبي جي ألتبممام )نقطتممان(، 

 .هولندا: سبرينغر

 تشيلي تتجه نحو االعتماد الطوعي. وقائع التعليم العالي2004 ،سيزر إم .. 

  تمويل التعليم العالي: عقد من التغيير2002شفيلييه، ت.، وإيشر، جي سي .. 

 99-89(: 2-1) 27م العالي في أوروبا التعلي. 

  .معركة السيطرة في أستراليا تلوح في األفق. وقائع التعليم العالي2004كوهين، د .. 

 ،نظممام التعليم العممالي: تنظيم أكمماديمي من منظور عممالمي. بيركلي ولوس ، 1983 كالرك

 .أنجلوس: مطبعة جامعة كاليفورنيا

 الديمقراطية والحكم في التعليم العالي. المجلد 1998 .جي، دي غروف، جي، نيافي، وسفيك 

 .في سلسلة مجلس أوروبا حول تشريعات التعليم العالي في أوروبا. الهاي، هولندا الثاني

  .41. مراجعة إلصممالح التعليم العالي في اليابان الحديثة. التعليم العالي 2001دويون،  بي :

443-70. 

  الصفحة  ة: قضايا جديدة لالستفسار األكاديمي. في. المساءلة وضمان الجود2006الخواص

بام )نقطتان(،  األولى عالي، الت لدولي للتعليم ال يب ا ندا، 37-23من الكت . دوردريخت، هول

 .سبرينغر

 من الكتيب الدولي للتعليم العالي، جي جي إف فورست وبي  2األرجنتين. في الجزء  ،فانيلي

 .، هولندا: سبرينغر. دوردريخت586-573جي ألتبام )نقطتان(، 

  ،بام ندا: 2006فورسممممممممت، ج. ج.، وألت خت، هول عالي. دوردري لدولي للتعليم ال يب ا . الكت

 .سبرينغر

  .تحديث عن مقدمي الخدمات الجدد. يونيو. تم االسترجاع من2002مشروع العقود اآلجلة . 

orghttp://www.futuresproject.م يعد موقع الويب متاحا  . ل. 

 التعليم العالي األسمممترالي واألمريكي: القضمممايا الرئيسمممية للعقد  2003  ،ومينينغبير غاماجي

 .202-183: 45األول من القرن الحادي والعشرين. التعليم العالي 

 ،العالقات مع -. الشركات العامة الثانيرسم خرائط صناعة التعليم الجزء  ، 2003 غاريت 

  .مرصد التعليم العالي بال حدود التعليم العالي. تقرير

  في اليابان. في  2004غودمان،  الجامعة اليابانية؟ مقدمة إلصمممممممالحات التعليم العالي لعام

باني: إصمممممممالحات عام  يا عالي ال ناميات التغيير 2004"االنفجار الكبير" في التعليم ال  ،ودي

 .ليا: مطبعة عبر المحيط الهادئ. ملبورن، أسترا31-1جودمان، وإي.هادا، 

http://www.futuresproject.org/
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 إيكل، وباربالن، عالم التعليم العالي الجديد )واألصغر( الشجاع. واشنطن العاصمة: غرين ،

 .انظر أيضا  التعليم العالي الدولي) ورابطة الجامعات األوروبية ، المجلس األمريكي للتعليم)

  المعرفممة العممالمي. ألبمماني، غوروز،  التعليم العممالي وتنقممل الطالب الممدوليين في اقتصمممممممماد

 .نيويورك: مطبعة جامعة والية نيويورك

  غوروز، ضممممان الجودة وأنظمة التمويل." ورشمممة عمل حول معايير تمويل وإدارة تشمممغيل

ية.  نان مان الجودة اليو لة ضممممممم لدولة والتي تنظمها وكا مدعومة من ا جامعات ال آذار  31ال

 الرابط التالي: ، أثينا. الورق متاح على2008

www.hqaa.gr/files/Guruz_paper.pdf  

 

  نة المفقودة. في "االنفجار الكبير" في التعليم ية: دور الهجي تاكيناكا،دمج الجامعات الوطن ها

، هادا، غودمان ايادس،   .وديناميات التغيير، محرر 2004العالي الياباني: إصمممالحات عام 

  :، ميلبورني،استراليا52-75

  من الكتيب األول. تمويل التعليم العالي: االتجاهات والقضمممممممايا. في الجزء 2006هاوبتمان 

. دوردريخممت، 106-83، جي جي إف فورسممممممممت وبي جي ألتبممامالممدولي للتعليم العممالي، 

 .هولندا: سبرينغر

 ،سياسة التعليم العالي .ينيمفارقتان لسوق البائع للتعليم العالي الص ،2005هوانغ. 

  ،25-7: 43التعليم العالي  .إصالح التعليم العالي في منظور. التجربة اليابانية ،2002إيتو. 

  .تكاليف التعليم العالي: قضمممممايا واتجاهات عالمية للتسمممممعينات. في 1993جونسمممممتون، دي .

 جارالند بوب.  .23-3جونستون، وتمويل التعليم العالي، أد. ألتبام 

 الشممتاء(:  38. التعليم العالي الدولي العابر للحدودنماذج جديدة للتعليم العالي  ،2005 ايت،ن(

لتعليم العالي في حالة اضممممممطراب: عالم التدويل المتغير. روتردام: سممممممينس ، ا2008، 3-5

 .للنشر

 2009 ،عد؟ يا مزدوجة أم ازدواج ال لدرجات المزدوجة والمشمممممممتركة: مزا التعليم  برامج ا

 .13-12)ربيع(:  55الدولي  العالي

 ،برامج الشهادات المشتركة والمزدوجة في سياق عبر األطلسي: ، 2009 كودر، و اوبست

 .كانون الثاني .جامعة فري برلين و (IIE) . معهد التعليم الدوليتحليليتقرير 

  لي، م. التعليم العالي في جنوب شممممرق آسمممميا في عصممممر العولمة. في الكتيب الدولي للتعليم

)جزءان(.  الثانيفي الجزء  56-539لعالي، أد. جي جي إف فورسمممممممت وبي جي ألتبام، ا

 .سبرينغر

 ،التعليم عن بعد في مؤسسات ما بعد الثانوية المانحة للدرجات  2000 لويس، سنو، و فارس

 واشنطن العاصمة، معهد علوم الثقافة .1998-1997العلمية: 

 ،ي بيئة عالمية؛ حالة أسمممممتراليا. التعليم العالي بناء األمة: الجامعات ف، 2002 مارغينسمممممون

43 :409-28. 

http://www.hqaa.gr/files/Guruz_paper.pdf
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  .على طريق الرداءة؟ حوكمممة وإدارة التعليم العممالي األسمممممممترالي في 2002ميممك، ف. ل .

السمموق. في إدارة التعليم العالي: وجهات نظر وطنية حول الحوكمة المؤسممسممية، أد. أمارال، 

 .لندا. دوردريخت، هو60-235ج.أ.جونز وب. كارسيث، 

 ،يات: الهويات المتغيرة؟ في ، 2006 موليس ية في التسمممممممعين كا الالتين تحول جامعات أمري

. في الجزء الثمماني  16-503ألتبممام وفوريسممممممممت جي اف،  .الكتيممب الممدولي للتعليم العممالي

 .)الجزء الثاني( سبرينغر

 ،لية سمممتقالتقييم الجامعات في األرجنتين وأسمممتراليا: بين اال ، 2002 موليس، ومارغينسمممون

 .30-411: 43والتغاير. التعليم العالي 

 ،50-131: 48التعليم العالي .العولمة وظهور التعليم العالي الربحي، 2004 موري. 

 ،مسمممممتقبل التعليم العالي في اليابان: تغيير الوضمممممع القانوني للجامعات  ، 2002 موراسممممماوا

 .55-141: 43الوطنية. التعليم العالي 

 

 معهد علوم  .في سمممممطور 2004حالة التعليم:  ،2004 ،حصممممماءات التعليمالمركز الوطني إل

 الرابط التالي: يونيو. متاح على ،التربية
 http://nces.ed.gov 

 

 1985حول العيش في أوقممات ممتعممة: التعليم العممالي في أوروبمما الغربيممة ، 1997، نيممافي-

 .. نيويورك: جارالند52-33ي في أوروبا، دارفاس، : في التعليم العال1995

  83-265(: 3) 33إعادة النظر في الحالة التقييمية. المجلة األوروبية للتعليم. 

  ،السمممماحة التنافسممممية الجديدة: قوى السمممموق تغزو األكاديمية. ، 2001نيومان اف وكوارتايير

 .2001/أيار مشروع العقود اآلجلة، يونيو

 مسمممتقبل التعليم العالي. سمممان فرانسممميسمممكو: ، 2004، ييه، إل، وسمممكرينيومان، إف، كوتور

 .جوسي باس

 ،التعليم العالي في المنحدرات الرقمية. مشمممممممروع العقود  ، 2001 نيومان اف و سمممممممكوري

 .2001/أيار اآلجلة. يونيو

 التعليم الموزع وتحدياته: نظرة عامة. متاح على، 2001 ، و هاوكينز،اوبلينغر، بارون:  

http://www.acenet.edu/bookstore  

 

   ،108-85: 43التعليم العالي  .تحدي التنظيم التقليدي للجامعات اليابانية 2002 .اوغاوا. 

  ،باني: 2005أوكادا يا عالي ال ية: في "االنفجار الكبير" في التعليم ال بان يا جامعة ال تاريو ال  .

-32وديناميكيات التغيير، أد. ج.س.إيدس، ر.جودمان، وإي.هادا،  2004حات عام إصمممممممال

 .. ملبورن، أستراليا: مطبعة عبر المحيط الهادئ51

 ،163-151 :34 عاليالتعليم الهيكل إدارة الجامعة في اليابان. ، 1997 اوساكي. 

  .تعليم العالي. في . تغيير أنماط الحوكمة في ال2003منظمة التعاون االقتصمممممممادي والتنمية

 .، باريس: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية75-59تحليل سياسة التعليم، 

http://nces.ed.gov/
http://www.acenet.edu/bookstore
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 منظمة التعاون االقتصمممادي  :التدويل والتجارة في التعليم العالي: الفرص والتحديات. باريس

  .والتنمية

 اون منظمممة التعمم :الجودة واالعتراف في التعليم العممالي: التحممدي العممابر للحممدود. بمماريس

 .االقتصادي والتنمية
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 لدولي نك ا عالي. واشمممممممنطن ، 2002، الب يدة للتعليم ال يات جد حد ناء مجتمعات المعرفة: ت ب
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 : التدويل والعولمة والتعليم العابر للحدودالمحور الثالث
 

 :جدو) المأتويات

 مقدمة

 التدوي) والعولمة والتعليم العابر للأدود: األو)الجزد 

 يرهالعولمة وتأثا  1.1

 ور التعليم العالي في المجتمعات العالميةد  1.2

 لمعرفة و نظمة االبتكار الوطنيةا  1.3

 الجزد الثاني: تدوي) التعليم العالي

 ا هو التدوي)؟م  2.1

 زايد  همية التدوي)ت  2.2

 شكا) مختلفة من التدوي)   2.3

 فع الرسوم وتسجي) الطاب المكفوليند  2.4

 والبرامجنق) المؤسسات ت  2.5

 لخبرات الوطنية في استضافة الطاب الدوليينا  2.6

 آلثار المترتبة على ضمان الجودةا  2.7

 خرادات المراجع
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 مقدمةال

 

تبحث هذه الوحدة في تأثير عولمة التعليم العالي وما يترتب على ذلك من االنتقال إلى تدويل 

البيئة  . نتجت هذهالعابر للحدودعزيز التعليم مؤسسات وخدمات التعليم العالي مما يؤدي بدوره إلى ت

الجديدة عن زيادة التدفقات الدولية لرأس المال واالسممممتثمار والسمممملع والخدمات والخبراء وغير ذلك 

من الموظفين والمعرفة والمعلومات. تم تسمممممممهيل هذا التطور إلى حد كبير من خالل تطبيق وزيادة 

الجديدة حيث تعتمد االقتصادات الحديثة بشكل متزايد على  تطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ناعات التحويلية والخدمات التقليدية بتطبيق  توليد المعارف الجديدة وتطبيقها مع تأثر حتى الصممممممم

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

ي تإلى األشممممكال المختلفة ال وتشممممير ،تقدم الوحدة المفاهيم األسمممماسممممية للعولمة والتدويلكما 

يتم االهتمام بالتنقل األكاديمي والطالب واألنظمة التنظيمية للتحكم  ، كمااتخذها تدويل التعليم العالي

لى اآلثار المترتبة عمن الفصمممممل خير األقسمممممم يناقش الفي تقديم خدمات التعليم الواردة والصمممممادرة. 

 .ضمان الجودة

 

 لي:ستكون قادرا  على القيام بما يعند االنتهاء من الوحدة 

 

 

  لعابر للحدودامناقشة المفاهيم واألفكار الرئيسية المتعلقة بالعولمة وتدويل التعليم والتعليم. 

  بشممكل  دودالعابر للحاسممتكشمماف األشممكال المختلفة التي اتخذها تدويل التعليم العالي والتعليم

 واألنظمة التنظيمية المصاحبة لها ،ا  أكثر شيوع

 ابر العكومية والمؤسمممسمممية ذات الصممملة بالتدويل والتعاون فهم أهمية تشمممجيع السمممياسمممات الح

 نوتبادل الطالب واألكاديميي للحدود

 تحديد اآلثار المترتبة على أنظمة ضمان الجودة واالعتماد 
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 العولمة والتدويل :األولالجزء 

 

 القرادات المقترأة
 2004نايت 

 
 2004هارمان 

 

 :لعولمة وتأثيرهاا  1.1

دة من أكثر التطورات االقتصمممممممادية واالجتماعية دراماتيكية في العقدين العولمة واحتعتبر 

دفعت العولمة إلى التوسع الهائل في تدويل التعليم العالي مما أدى إلى وصف  ،الماضيين. في المقابل

التدويل بشمممممممكل عادل بأنه أحد اتجاهات التعليم العالي الجديدة الرئيسمممممممية لكل من البلدان المتقدمة 

فمن المهم لغرض التحليل الجاد  ،ما يسمممممممتخدمان بالتبادل ا  ة. في حين أن المصمممممممطلحين غالبوالنامي

 .التمييز بينهما ومالحظة كيفية ارتباطهما ببعضهما البعض

إلى العالقات االقتصمممممممادية واالجتماعية التي تمارس خارج في جوهرها تشمممممممير العولمة و

مية. يتم والعال ،واإلقليمية ،وما فوق الوطنية ،اريةالكيانات المحلية والوطنية وتشمممممل المسممممتويات الق

أو في تدفقات األموال والسممممممملع  ،التعبير عن العولمة في تدفقات األفكار والصمممممممور واألشمممممممخاص

 .أن تصبح أكثر عالميةتعني العولمة ببساطة  ،والخدمات. بعبارات بسيطة

َف  ،في المقابل ملية دمج بُعد دولي أو متعدد التدويل بويجاز على أنه "ع ( 1994) نايتَعرَّ

دويل في مفهوم الت ". سممميتم مناقشمممةالثقافات أو عالمي في الغرض أو الوظائف أو تقديم التعليم العالي

صمممطلحا . يرتبط ممن الفصمممل في قسمممم الحق بوسمممهابما بعد الثانوي سمممياق التعليم العالي أو التعليم 

يمكن اعتبار تدويل التعليم العالي أحد  ،وصولكن على وجه الخصممم ،العولمة والتدويل بطرق مختلفة

 .اآلثار المهمة للعولمة

 

تم تعريف العولمة وعمليات العولمة بطرق مختلفة حيث رأى بعض العلماء عملية العولمة 

(. أصمممبحت البلدان واألفراد، 1999وآخرون  هيلدبمثابة توسممميع وتعميق وتسمممريع للترابط العالمي )

لتكنولوجي والمعرفي، مندمجين بشممممكل متزايد، بغض النظر عن الحدود نتيجة للتقدم االقتصممممادي وا

 .الوطنية

 

وضمممممع باحثون آخرون مفهوم العولمة في سمممممياق التعليم وبالنسمممممبة لكل من نايت وآلباتش، 

العالي من حيث القوى االقتصمممممادية والسمممممياسمممممية والمجتمعية التي تدفع مؤسمممممسمممممات القرن الحادي 

 عبر القول: 2007يضيف الباحثان عام  نحو مشاركة دولية أكبر.والتدريس والعشرين والتعلم 

بشممكل كبير في صممناعات المعرفة في جميع أنحاء  Global Capital اسممتثمرت شممركة ،وألول مرة 

 ،يعكس هذا االسممتثمار ظهور "مجتمع المعرفة"و ؛بما في ذلك التعليم العالي والتدريب المتقدم ،العالم

تماد العديد من المجتمعات على منتجات المعرفة والموظفين المتعلمين واع ،وصمممعود قطاع الخدمات

 .تعليما  عاليا  لتحقيق النمو االقتصادي
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دور أهميممة  تزداد فيهمماتواجممه جميع الممدول اليوم تحممديممات جممديممدة كبرى في بيئممة عممالميممة 

وثورة  ،ك للنموواألهميممة المتزايممدة للمعرفممة كمحر ،التممأثيرات المتقمماربممة للعولمممة، وتعتبر المعرفممة

 .من بين األبعاد األكثر أهمية للتغيير المعلومات واالتصاالت

لقد أصممممبح تراكم المعرفة وتطبيقها من العوامل الرئيسممممية في التنمية االقتصممممادية وأصممممبح 

معترف بها بشمممكل متزايد في صمممميم الميزة التنافسمممية للدول في االقتصممماد العالمي. إن قدرة البلدان 

أمر بالغ األهمية لتحقيق النمو االقتصمممادي هو معرفة وتكييفها وتسمممويقها واسمممتخدامها على اختيار ال

أصممممبحت المعرفة أهم عامل في التنمية فضممممال  عن ذلك، المسممممتدام وتحسممممين مسممممتويات المعيشممممة. 

 . توفر العديد من الفرص والتحدياتهذه البيئة الجديدة  ، كما انَّ االقتصادية

بح دور التعليم العممالي في بنمماء االقتصممممممممادات والمجتمعممات أصممممممم ،على الجممانممب اإليجممابي

اآلخر هو ظهور  اإليجابيالتطور من المهم مالحظة أنَّ من أي وقت مضى.  ا  الديمقراطية أكثر تأثير

أنواع جديدة من المؤسمسمات العليا واألشمكال الجديدة من المنافسمة التي تقود المؤسمسمات التقليدية إلى 

 يحمل التحول التكنولوجي مخاطر حقيقية تتمثل في تزايد ،على الجانب السمملبيتغيير أسمماليب عملها. 

 .الفجوات الرقمية واالقتصادية بين الدول وداخلها

 

 ور التعليم العالي في المجتمعات العالميةد  1.2

أكثر من مجرد تتويج للهرم  ،والجامعات على وجه الخصمممممموص ،التعليم العالييعتبر قطاع 

لدراسممممة أجراها البنك الدولي بعنوان "بناء مجتمعات المعرفة: تحديات جديدة  ا  يدي. وفقالتعليمي التقل

 :"ركيزة أساسية للتنمية البشرية في جميع أنحاء العالمفون التعليم العالي هو " ،للتعليم العالي"

ال يوفر التعليم العالي، ضممممممممن منظومة التعلم مدى الحياة المقدمة اليوم، المهارات عالية 

المستوى الالزمة لكل سوق عمل وحسب، بل يوفر أيضا  التدريب األساسي لألطباء والمحامين وما 

إلى ذلممك. هؤالء الموظفون المممدربون هم من يطورون القممدرات والمهممارات التحليليممة التي تنهض 

 ،باالقتصمممممممادات المحلية، ويدعمون المجتمع المدني، ويعلمون األطفال، ويقودون الحكومات الفعالة

ويتخذون قرارات مهمة تؤثر على مجتمعات بأكملها. تعتبر الجامعات حاسممممة في هذه العملية إال أن 

األمر يتشمممابه أيضممما  مع مؤسمممسمممات التعليم العالي األخرى في القطاعين العام والخاص والتي تشمممكل 

، 2022ي ولشبكة من المؤسسات التي تدعم إنتاج قدرات عالية المستوى ضرورية للتنمية )البنك الد

 (.9ص 

  
قدرة لهما القدرة على المساهمة في بناء ال ما بعد الثانويفون التعليم العالي والتعليم  ،وبالتالي

على المشممماركة في اقتصممماد عالمي قائم على المعرفة بشمممكل متزايد. كما أن لديها القدرة على تعزيز 

 .النمو االقتصادي وبذلك تقلل الفقر

في األعمال المعرفية.  ا  حاسم ا  الجامعات على وجه الخصوص دور باإلضافة إلى ذلك، تملك

يشارك أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بنشاط في توليد المعرفة الخبيرة والمتخصصة والنظرية. في 

 ،حين أن الجامعات ليست بأي حال من األحوال المكان الوحيد الذي يتم فيه اكتشاف المعرفة الجديدة

 بالقول: (7، الصفحة 2004) ، ويشرح ذلك جايجرا  ميزإال أن دورها يظل م
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تتطلب مهمة التدريس الواسممممممعة للجامعات تطوير وصمممممميانة مسممممممتودع كبير من المعارف 

األسممممممماسمممممممية. يحافظ التدريس على العالقة بين حدود المعرفة وقاعدة تأديبية أكثر عمومية. تتكاثر 

 (.الدور الخاص للجامعات -ب باحثين جدد في الجامعات من خالل تدري ا  الخبرة األكاديمية أيض

 

 :لمعرفة و نظمة االبتكار الوطنيةا  1.3

وال يوجد أي ضمان لعوائد إيجابية لالستثمارات  ،المعرفة في حد ذاتها ال تحول االقتصادات

في البحث والتطوير أو غيرها من منتجات التعليم العالي. من الواضمممح أن أداء بعض البلدان أفضمممل 

وذلك ألن المعرفة العلمية والتكنولوجية تحقق أكبر فوائدها عندما يتم اسمممتخدامها ضممممن  ،امن غيره

 .نظام معقد من المؤسسات والممارسات المعروفة باسم أنظمة االبتكار الوطنية

ما في ذلك: )أ( المنظمات المنتجة  كار الوطني من عدد من العناصمممممممر ب يتكون نظام االبت

والتدريب ؛ )ب( االقتصممممماد الكلي واإلطار التنظيمي المناسمممممب بما في ذلك للمعرفة في نظام التعليم 

السممياسممات التجارية التي تؤثر على نشممر التكنولوجيا ؛ )ج( الشممركات المبتكرة وشممبكات الشممركات ؛ 

)هـمممممم( عوامل أخرى مثل الوصول إلى قاعدة المعارف العالمية  ،)د( بنية أساسية مناسبة لالتصاالت

 .خاصة التي تشجع االبتكاروظروف السوق ال

لدان تحتاج الب ، كماللغاية ا  مهم ا  تلعب الحكومات دور ،عند تطوير أنظمة ابتكار وطنية فعالة

ومؤسممسممات التعليم العالي فيها إلى أن تكون اسممتباقية في تعزيز االبتكارات وإطالق إصممالحات ذات 

 ، كما أنَّ أهمية حاسمممة ذوكاديمي التعاون العلمي واأليعتبر مغزى ضمممن شممبكة سممياسممات متماسممكة. 

ال يعتمد ألن تقدم العلم ال يز العابر للحدودعلى التعاون  ةمنفتح ةالدولي ةالعلمي اتالكثير من المجتمع

 إلى حد كبير على المعرفة األساسية التي يتم تقاسمها بحرية.
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 الجزء الثاني: تدويل التعليم العالي

 

 القرادات المقترأة
 2004نايت 
 2004ارمان ه

 2007 ولباس ونايت 

 

 ا هو التدوي)؟م  2.1

في  ،بينما يشممير مفهوم العولمة إلى اتجاهات اقتصممادية واجتماعية واسممعة ،كما لوحظ بالفعل

أو  عملية دمج بُعد دولي أو متعدد الثقافات"يشير مفهوم تدويل التعليم العالي إلى ما يسميه نايت حين 

 .(1994)نايت  "أو التسليم للتعليم العاليعالمي في الغرض أو الوظائف 

العنصممممر األسمممماسممممي في هذا التعريف للتدويل هو فكرة العالقات بين األمم والشممممعوب، مما 

يعني ضممممممممنا  أن الدولة القومية يتم الحفاظ عليها نتيجة للتدويل؛ وفي حين أن تجانس الثقافة غالبا  ما 

 فيما يتعلق بالعولمة، فون التدويل هو مفهوم مختلف. يُنظر إليه على أنه قضممممية رئيسممممية مثيرة للقلق

ومع ذلك، وكما لوحظ بالفعل، فون العمليتين مرتبطتان بارتباط مهم واحد وهو تأثير العولمة على 

 تدويل التعليم العالي.

التدويل هو عملية يتم فيها تطوير مؤسسات التعليم العالي ووظائفها في اتجاه دولي  ،ببساطة

إنه أوسع بكثير من تسجيل الطالب الدوليين الذين يدفعون الرسوم ويتضمن قضايا المنح حيث أكثر. 

 .الدراسية والبحث واإلدارة باإلضافة إلى قضايا الموظفين والطالب والمناهج الدراسية

 

 :يشير تدويل التعليم العالي عادة  إلى واحد أو مجموعة من األنشطة التالية ،من الناحية العملية

 

 كة الدولية للطالب بين الدولالحر. 

 الحركة الدولية ألعضاء هيئة التدريس والباحثين. 

 تدويل مناهج التعليم العالي من أجل تحقيق فهم أفضمممممممل لألشمممممممخاص والثقافات األخرى، 

 والكفاءة في اللغات األجنبية

 ةدالروابط الدولية بين الدول القومية من خالل برامج التعلم المفتوح والتقنيات الجدي. 

  روابط ثنائية بين الحكومات والمؤسممسممات العليا في بلدان مختلفة من أجل التعاون في البحث

 موظفين واألنشطة الدولية األخرىوتطوير المناهج الدراسية وتبادل الطالب وال

 المنظمممات الممدوليممة أو من خالل اتحممادات مثمملالتعمماون بين  تعمماون متعممدد الممدول مثممل 

Universitas Global . 

 دير التعليم حيث يتم تقديم خدمات التعليم على أساس تجاري في البلدان األخرىتص. 

 

في حين أن جميع جوانممب التممدويممل هممذه مهمممة، إال أن النمو الهممائممل األخير في أعممداد الطالب 

ساسي. يوضح القسم األولى من هذه الوحدة أرقام التسجيل ببعض  الدوليين غالبا  ما يحظى باهتمام أ

لكن باختصممممار، وتظهر بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصممممادي أن العدد التفصمممميل و
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ويتجاوز  2006و  1985العالمي لطالب التعليم العالي الدوليين أصمممممبح ثالثة أضمممممعاف بين عامي 

(. تسممممممتقبل فرنسمممممما 249ص  2008مليون طالب )منظمة التعاون االقتصممممممادي والتنمية  2.9اآلن 

من جميع الطالب األجانب في جميع  %49ملكة المتحدة والواليات المتحدة ما مجموعه وألمانيا والم

أنحاء العالم، في حين أن أكبر أعداد الطالب الدوليين من دول منظمة التعاون االقتصمممممممادي والتنمية 

 من إجمالي المسجلين %15هم من فرنسا وألمانيا واليابان وكوريا. يشكل الطالب الدوليون أكثر من 

ستراليا ونيوزيلندا بينما يشكل الطالب الدوليون أكثر من  من المسجلين  %20في التعليم العالي في أ

في برامج البحوث المتقدمة في بلجيكا وكندا ونيوزيلندا وسمممممممويسمممممممرا والمملكة المتحدة والواليات 

 المتحدة.

 ،تلفةالي بطرق مخحدد علماء مختلفون مصممطلح تدويل التعليم الع ،على مدى العقدين الماضمميين

 إلى ارتباك االختالف في المصممطلحات وقد أدى هذا ،يركزون على عناصممر مختلفةكانوا ما  ا  وغالب

يعني التدويل األنشمممطة الدولية المختلفة مثل تنقل الطالب واألكاديميين  ،كبير. بالنسمممبة لبعض الناس

قديم علق التدويل في المقام األول بتيت ،والشممممراكات الدولية وروابط البحث الدولية. بالنسممممبة ل خرين

الممدورات عبر الوطنيممة والفروع الجممامعيممة واالمتيمماز. ال يزال البعض اآلخر يفكر في التممدويممل من 

 حيث إدخال أبعاد دولية في المناهج الجامعية أو التجارة في خدمات التعليم العالي.

تم  ،ضيين. في أواخر الثمانينيات( تطور مفهوم التدويل على مدى العقدين الما2004) نايتتتبع 

تعريف التدويل بشممكل عام على المسممتوى المؤسممسممي من حيث مجموعة محددة من األنشممطة. بحلول 

كانت العملية أو النهج التنظيمي كما اقترحه نايت شممائع االسممتخدام. كما ذكرنا  ،منتصممف التسممعينيات

ي ومتعدد الثقافات في وظائف التدريس فون هذا التدويل يعرف بأنه "عملية دمج بُعد دول ،ا  سمممممممابق

( إلى 18، ص 1997( و فان دير ويند )1994ة. يشممممير كل من نايت )والبحث والخدمة بالمؤسممممسمممم

جهد  أي"أوسمممممع من حيث  ا  تعريف مؤسمممممسمممممي واقترح بالتالي تعريفوجود عدد من القيود المتعلقة ب

 حديات المتعلقة بعولمة المجتمعاتللمتطلبات والت ا  منهجي يهدف إلى جعل التعليم العالي مسمممممممتجيب

 "واالقتصاد وسوق العمل.

 

اقترح آخرون تعريفات تركز على عملية تغيير التعليم ونظرة شماملة لإلدارة  ،في اآلونة األخيرة

( نسممخة محدثة من 2004؛ 2003) ا  نايت مؤخر اقترح ،على المسممتوى المؤسممسممي. على هذه الخلفية

رى التدويل على أنه ي وسممممتوى الوطني / القطاع / المؤسممممسممممة. وهتعريفه األصمممملي للتدويل على الم

عد  ما ب قديم التعليم  عالمي في غرض أو وظائف أو ت فات أو  قا عدد الث عد دولي أو مت ية دمج بُ "عمل

 ن لبعضهما البعض.ييرى نايت أن كال التعريفين ليسا متعارضين ولكنهما مكمل  .الثانوي"

 

 :1التمرين 
اد والوزارات الأكوميللة في بلللد  تللدويلل) التعليم العللالي؟ مللا هي المزايللا كيف يأللدد كبللار العلملل

 ؟ف التدوي)ر  ع  والقيود الر يسية لما يشير إلي  العلماد كعملية  و تعريف مؤسسي؟ كيف تُ 
 

 :زايد  همية التدوي)ت  2.2

ناك ه، ونما االهتمام بتدويل التعليم العالي إلى حد مثير لإلعجاب ،على مدى العقد الماضممممي

 هذا االهتمام. حدوث د من العوامل التي أدت إلى يعدال
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قام  يدة لمهارات التوظيف  ،األولفي الم بات متزا مة طل ية للعول عاد االقتصمممممممماد أنتجت األب

الدولية وللمهنيين والعاملين اآلخرين المؤهلين في إتقان اللغات األجنبية والتكيف مع البيئات الثقافية 

لى الضمممممممغط على التعليم العالي إلنتاج مهنيين بمهارات وتوجهات مختلفة. الجديدة. وقد أدى ذلك إ

ال سمممممميما  ،أدى التكامل االقتصممممممادي العالمي إلى تدويل متزايد لسمممممموق العمل ،باإلضممممممافة إلى ذلك

ذا وقد أدى ه ،ألصحاب المهارات العالية في مهن مثل الهندسة والقانون وعلوم الكمبيوتر والمحاسبة

  .ا  ة بعض المهن والمؤهالت المعترف بها دوليبدوره إلى عولم

أدى تدويل سوق العمل إلى زيادة الطلب على المهنيين والفنيين المدربين في المجاالت  ،ا  ثاني

يجب على أصمممحاب العمل البحث في الخارج  ،ذات الصممملة باالقتصممماد الجديد. في عدد من الحاالت

يمكن النظر إلى التدويل على أنه اسمممممممتراتيجية  ،اند من البلديعدالفي ، ولتوظيف المواهب والخبرة

جذب الطالب الدوليين بهدف الهجرة الالحقة لبعضمممممهم  هامن خالليتم طويلة المدى لتنمية المهارات 

 .(236ص  ،2008)سانتياغو وآخرون 

 

قة  ،ا  ثمالثم أدت التغييرات المديموغرافيمة إلى زيمادة االهتممام بمالتمدويمل مع الحماجمة إلى مطماب

فقد أثرت هذه التغييرات بطرق مختلفة  ،ت الخريجين مع احتياجات صاحب العمل. ومع ذلكمخرجا

لديها  ،على سمممممممبيل المثال ،بعض دول منظمة التعاون االقتصمممممممادي والتنميةلدى بمرور الوقت. 

 ،مع انخفمماض معممدالت االلتحمماقو ،اآلن أممما ،توسمممممممعممات هممائلممة في التعليم العممالي في الثمممانينيممات

تدويل كوسمميلة للتعويض عن انخفاض التسممجيل وبالتالي الحفاظ على مؤسممسممات التعليم اسممتخدمت ال

شمممهد عدد من االقتصمممادات المتوسمممعة في آسممميا تسمممجيل  ،العالي قابلة لالسمممتمرار. من ناحية أخرى

الطالب الدوليين في بلدان أخرى كبديل قصير األجل قابل للتطبيق للتوسع الهائل في توفير الخدمات 

 .الوطنية

أدى ظهور صناعات تصدير التعليم العالي في بعض دول منظمة التعاون االقتصادي  ،ا  رابع

والتنمية إلى زيادة الوعي بالقيمة التجارية للتدويل. تعكس المفاوضممات الدولية المختلفة بشممأن تحرير 

يزان مخمدممات التعليم حقيقمة أن التوسمممممممع في التحماق الطالب المدوليين كمان لمه تمأثير متزايمد على 

من الدول اآلسميوية التي  ا  صمغير ا  فون عدد ،المدفوعات الوطني في عدد من البلدان. عالوة على ذلك

تحاول اآلن جذب الطالب  ،رة من الطالب للدراسممممممة في الخارجكبي ا  أرسمممممملت في الماضممممممي أعداد

 .الدوليين من دول أخرى

ؤهالت ذات وجهات نظر أدى الطلب المتزايد على الخريجين الحاصمممممملين على م ،ا  خامسمممممم  

دولية قوية إلى زيادة الوعي بأهمية وجهات النظر الدولية في المناهج الدراسمممممممية وتعرض الطالب 

 .لثقافات مختلفة من أجل تطوير المهارات والكفاءات بين الثقافات

يساهم التدويل في بناء روابط قوية بين البلدان المشاركة في تبادل الطالب  ،وأخيرا   ،سادسا  

وهذا بدوره يمكن أن ينتج فوائد اقتصممممممادية وتجارية  ،التعليم الدولي المدعوم أو المدفوع الرسممممممومو

 في الحفاظ على روابط وثيقة مع بلد ا  وثقافية كبيرة حيث يرغب الطالب الدوليون السمممممممابقون عموم

 الدراسة طوال حياتهم المهنية.

 :شكا) مختلفة من التدوي)   2.3

الطالب الممدوليين الممذين حممالممة تنقممل الطالب والموظفين و ن حممالممةكممل م على الرغم من أن

إال أنهما ليسمما النموذجين الوحيدين بأي  ،للتدويل وشممعبية ا  يدفعون الرسمموم هما شممكالن أكثر وضمموح

ي ال يوجد اتفاق ف ،وكما لوحظ بالفعل ،مختلفة يتخذ التدويل أشممممكاال   ،حال من األحوال. بدال  من ذلك
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( بأن مصطلح التدويل يتم تفسيره 2004معنى التدويل في الممارسة. يقر نايت ) بعض األحيان حول

لى ومن ثم يدعو إ ،واسمممتخدامه بطرق مختلفة في بلدان مختلفة ومن قبل أصمممحاب مصممملحة مختلفين

 ،اسممتخدام مصممطلحات "دولي" و "متعدد الثقافات" و "عالمي" لتعكس اتسمماع نطاق مصممطلح التدويل

 .بالرجوع إلى تعبيراته أو أشكاله الخاصة ا  أن يتم تعريف التدويل غالبليس من المستغرب و

سم عدد سية التي يتخذها التدويل ا  يناقش هذا الق عليم بما في ذلك تقارب الت ،من األشكال الرئي

وتدويل المناهج الدراسممممية  ،العالي والتوسممممع في األشممممكال المختلفة لالعتراف بالدرجات والمؤهالت

والمؤسمممسمممة و  ،من جهة ما ودفع الرسممموم وتسمممجيل الطالب برعاية ،قل األشمممخاصوتن ،والتدريس

 .برنامج التنقل

 

 م واالعتراف الدوليظُ قارب النُ ت  (1)

أحد اآلثار الرئيسية للتدويل الذي ال يتم تقديره بشكل كامل في كثير من األحيان هو الضغط 

م تحقيق ذلك من يتو ؛ي ألنظمة التعليم العاليالذي تم إنشمممماؤه لتعزيز الشممممفافية وقابلية التشممممغيل البين

والمؤهالت  بالشممممممهاداتخالل تبسمممممميط هياكل الشممممممهادات الوطنية وتطوير آليات جديدة لالعتراف 

للغاية في أوروبا حيث على أسمممماس إعالن  ا  كان هذا التقارب واضممممح، والمكتسممممبة في أماكن أخرى

بذل جهود جادة إلنشممممممماء  تم ،للتعليم ا  وروبيأ ا  وزير 29من قبل  1999بولونيا الصمممممممادر في يونيو 

ذولة . وتتمثل العناصمممممر الرئيسمممممية في الجهود المب2010منطقة التعليم العالي األوروبية بحلول عام 

توافق هياكل درجات التعليم العالي والدرجات العلمية في أوروبا من أجل لتعزيز القابلية للمقارنة و

(. اقترح إعالن بولونيا اعتماد نظام لهياكل 2008أمانة بولونيا زيادة قابلية التوظيف في أوروبا )

ونة . في اآلدراسيتين درجة يسهل فهمها وقابلة للمقارنة على أساس هيكل درجة مشتركة من دورتين

 .من ثالث مراحلمؤلف تمت إضافة شهادات الدكتوراه مما يجعلها ذات هيكل  ،األخيرة

يرة على الصمممممممعيد الدولي حيث أيد عدد من الدول خارج االتحاد كانت عملية بولونيا ذات أهمية كب 

في هذه  دولة 46األوروبي إعالن بولونيا وانضمت إلى عملية اإلصالح. ويشارك اليوم ما مجموعه 

تشمل عملية بولونيا اآلن المفوضية األوروبية ومجلس أوروبا ومنظمة  ،باإلضافة إلى ذلكالعملية، و

ممثلين عن مؤسمممسمممات التعليم العالي والطالب والموظفين وأرباب العمل  باإلضمممافة إلى، اليونسمممكو

 .ووكاالت ضمان الجودة

تشممممممل الجوانب المهمة األخرى إلصمممممالحات بولونيا أنظمة تحويل الرصممممميد التي تسممممممح 

  للدراسممممة التي يتم إجراؤها في مؤسممممسممممات أخرى وملحق الدبلوم ضمممممانللطالب بالحصممممول على 

Diploma Supplement  الذي يوفر وثائق محس نة يتم إصدارها للطالب عند التخرج. يوفر ملحق

نة حول الدراسات التي تم إجراؤها وتفاصيل حول مؤسسة التعليم العالي والنظام  الدبلوم وثائق محس 

ستنفذ الجامعات األسترالية ومؤسسات التعليم العالي  ،2009منه. في عام  ا  الوطني الذي يشكل جزء

 .أسترالية من ملحق الدبلوم لما يسمى بيان تخرج التعليم العالي األسترالي األخرى نسخة

بدأت مناطق جغرافية أخرى وقادتها في اتخاذ مبادرات مهمة من حيث زيادة التعاون بين 

على  103االقتصممادي آلسمميا والمحيط الهادئ لتعاونمنتدى ايجتمع وزراء  ،البلدان. على سممبيل المثال

                                                           
في حافة المحيط الهادئ يعزز  ا  اقتصادا عضو 21يضم  اقتصاديا   ا  يط الهادئ منتدى حكومييعد منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمح 103 

 التجارة الحرة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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روابط التعليم العالي  104اجتماع آسممميا وأوروبا قدم ،على مدار عقد من الزمانو ،أسممماس منتظم بينما

 .والسياسة العلمية بين دول جنوب شرق آسيا والدول األوروبية

 

 وطريقة التقديمدوي) المناهج ت (2)

باسممممممم "التدويل في  ا  التي يشممممممار إليها غالبو ،إن تدويل المناهج الدراسممممممية وطريقة تقديمها

من هذا  الرئيس الهدف، ولتدويل التعليم العالي التطبيق ولكنه صممممعب ا  ل شممممكال  مثيرتشممممك ،"الوطن

ا بين حساسين للقضاي ،صالحين ومواطنين ا  هو إعداد الطالب للتطوير كمهنيين مؤهلين دولي التدويل

على التكيف مع مواقف العمممل الجممديممدة في بيئممات مختلفممة. كممانممت هممذه  وقممادرينالثقممافممات واللغممات 

ورات مدفوعة باألعداد الكبيرة من الطالب الدوليين في حرم الجامعات واالعتراف بالمعدالت التط

ي بالنسممبة لبلدان منظمة التعاون االقتصمماد ،المتزايدة لتنقل الخريجين الدوليين. من منظور السممياسممة

 % 4أقل من  ألن ا  من المسممتحسممن للغاية أن يتم إعداد الطالب المحليين للعمل الدولي نظر ،والتنمية

 في الخارج ا  من طالب التعليم العالي من دول منظمة التعاون االقتصمممممممادي والتنمية مسمممممممجلين حالي

 (.362ص  ،2008)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

" لةالقليإال أن هناك بعض األمثلة " ،ا  لمناهج يبدو محدودافي حين أن المدى الفعلي لتدويل 

يرة كب ا  جامعات جهود عدة تبذل ،في أسمممممممتراليا ،. على سمممممممبيل المثالحقب إلعجابتثير الالبتكار 

 ، كماإلدماج وجهات النظر الدولية والمتعددة الثقافات في مناهجها واعتماد طرق التدريس الشممممممماملة

وتشممممممممل مجاالت تعزيز  ،جيدة على االبتكار الناجح في جامعة كيرتنالمثلة أنَّ هناك العديد من األ

(، ورد ةزراعية والثقافة والعلوم والصممميدلوالعمل االجتماعي والتعدين واألعمال ال التثقيف الصمممحي

هو (. أحممد األمثلممة األخرى 1997( وغراهممام وغوفينممداراجممالو )1997ذلممك في كتممابممات كولينس )

جامعة جنوب أسمممممتراليا حيث يقدم مركز التعلم المرن الدعم ألعضممممماء هيئة التدريس واألقسمممممام في 

تدويل هذا المركز أيضمممممممم دورات ال  ا  طرق ا  حتى يتمكن الخريجون من تطوير منظور دولي. يبتكر 

(. 2002، 2001ة )ليسممك بشممكل أكثر فعالي ا  لمسمماعدة الطالب الدوليين واألسممتراليين على العمل مع

ين فيتوفر لدى مركز التعلم المرن التابع لجامعة جنوب أسممممتراليا مواد موارد رائعة لمسمممماعدة الموظ

 ا  ( بينما أكمل قسممممم األعمال والمشمممماريع في نفس الجامعة مشممممروع2002نوب أسممممتراليا )جامعة ج

 . على دورة الملكية ا  دولي ا  يضفي منظور

لذين يرغبون في العمل في الخارج  يمكن أن يكون تدريس اللغة ذا أهمية حيوية للطالب ا

اجة إلى التركيز بشمممممكل كبير ولكنهم يفتقرون إلى مهارات اللغة األجنبية ذات الصممممملة. أدت هذه الح

قوم العديد ت ، وفي يومنا هذا،على تدريس اللغة اإلنجليزية في البلدان غير الناطقة باللغة اإلنجليزية

من الدول األوروبية غير الناطقة باللغة اإلنجليزية بتدريس برامج الدراسممممات العليا باللغة اإلنجليزية 

ناطقة باإلنجليزية مثل كوريا إتقان اللغات األجنبية . تتطلب بعض الدول غير العلى وجه الخصوص

 .(258ص  ،2008للحصول على درجة الدراسات العليا )سانتياغو 

يطرح التدويل الفعال للمناهج الدراسمممية تحديات كبيرة لمؤسمممسمممات التعليم العالي وموظفيها. 

م مؤسسي أو هيئة تدريس كما هو الحال مع التزا ،من الواضح أن الخيال والقيادة والموارد ضرورية

 هناك ،. في حين أن العديد من العلماء في هذا المجال يقرون بأهمية تدويل المناهج الدراسمممممميةمميزة

بعض المقاومة من أولئك الذين يخشمممون تطوير منهج موحد يحركه السممموق وانتشمممار وجهات النظر 

                                                           
 أوروبي للحوار السياسي لتعزيز العالقات وأشكال التعاون المختلفة بين شركائه. -أوروبا هو منتدى آسيوي  -اجتماع آسيا  104 
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هناك صمممعوبة أخرى  (.2003اس ووجهات النظر الداعمة للفكر األوربي )دي فيتا وكأحادية الثقافة 

تتعلق بالقيود الواضممحة في تطوير المناهج الدولية على أسمماس األنشممطة الصممفية دون إدراج التفاعل 

 .النشط بين الثقافات

 

 فراد:تنق) األ  (3)

كان التنقل الطالبي واألكاديمي من الجوانب التقليدية للحياة الجامعية لعدة قرون. في أواخر 

انتقل العلماء من مكان إلى آخر بينما انتقل بعض الطالب إلجراء دراسمممات في  ،العصمممور الوسمممطى

 ،ازداد التنقل الطالبي واألكاديمي ،منذ الحرب العالمية الثانية ،مراكز التعلم المتخصممصممة. ومع ذلك

 بتشجيع ودعم قويين من الحكومات ومؤسسات التعليم العالي. ا  غالب

عديدة بما في ذلك جذب الطالب األجانب إما  الوطنية أشكاال   العابر للحدوديأخذ تنقل األفراد 

أو  ،أو جذب األكاديميين والعاملين في مجال البحث والتطوير ،ا  كطالب مكفولين أو يدفعون رسممممموم

أو تبادل الموظفين والزيارات.  ،إرسممممال الطالب إلى الخارج للدراسممممة الجامعية أو الدراسممممات العليا

سيطهالتوضيح هذه األفكار وت سة  ،ب سهولة تحت عناوين تنقل الطالب والدرا شة هذا التنقل ب تتم مناق

 .في الخارج والتنقل األكاديمي

 

العديد  ، حيث أنَّ تهتم الحكومات بشكل نشط بتنقل الطالب والموظفين ،في العديد من البلدان

 فين الحكوميين علىلديها برامج لمسممممماعدة الطالب أو الموظ ،على سمممممبيل المثال ،من البلدان النامية

توجد بين الدول النامية برامج  في حين ،االلتحاق بدورات جامعية أو تدريب متخصممممص في الخارج

ول الشمال األوروبي في أوروبا وفي د 106ونوردبلوس 105مثل برامج إيراسموس ،متعددة األطراف

 .ودول البلطيق

 

 :) ( تنق) الطاب

  
ي تنقل الطالب بشمممممكل جيد من قبل منظمة التعاون تم توثيق النمو المثير لإلعجاب مؤخرا  ف

االقتصمممادي والتنمية والعلماء المتخصمممصمممين في هذا المجال. ومع ذلك، فون  هناك بعض القيود على 

بيانات التسجيل، ال سيما أنه في بعض الحاالت تتعلق األرقام بما يشار إليه باسم "الطالب الدوليين" 

رى إلى ما يشممممار إليه باسممممم "الطالب األجانب". في المجموعات بينما تشممممير البيانات في حاالت أخ

اإلحصممممائية، تسممممتخدم العديد من الحكومات الوطنية مصممممطلح "الطالب األجانب" أو "الطالب غير 

حدود  لذين عبروا ال ثالي الطالب ا كل م لدوليين بشممممممم قل الطالب ا ما يجب أن يقيس تن المحليين" بين

وعلى الرغم من قيود البيانات، إال أن ه يتضممممح من إحصمممماءات الوطنية بغرض الدراسممممة، ومع ذلك، 

منظمة التعاون االقتصممادي والتنمية أن تنقل الطالب الدوليين قد زاد بشممكل كبير خالل العقود الثالثة 

)منظمممة  2006مليون في  2.9إلى  1975مليون في جميع أنحمماء العممالم في  0.6الممماضممممممميممة من 

سارع سريع في تنقل 249، ص 2008التعاون االقتصادي والتنمية  (. عالوة على ذلك، كان هناك ت

                                                           
هو  ،Erasmus Plusأو  ،+ Erasmus. 1987هو برنممامج لتبممادل طالب االتحمماد األوروبي تممأسمممممممس في عممام  Erasmusرنممامج ب 105 

 .2014ير والذي بدأ في ينا ،البرنامج الجديد الذي يجمع بين جميع مخططات االتحاد األوروبي الحالية للتعليم والتدريب والشباب والرياضة

 106 Nordplus شمممخص  10000أكثر من  فيه مجلس وزراء دول الشممممال األوروبي في مجال التعلم مدى الحياة. يشممماركهو أهم برنامج ل

 في بلدان الشمال األوروبي ودول البلطيق.
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. وتتوقع أبحاث 1995الطالب في السممنوات األخيرة، حيث تضمماعف عدد الطالب األجانب منذ عام 

ماليين بحلول عام  8و  2020مليون بحلول عام  5.8السممممموق أن يصمممممل تنقل الطالب الدوليين إلى 

( على الرغم من توقع رخصمممة القيادة الدولية للتعليم 243، ص. 2008)سمممانتياغو وآخرون  2025

 (.303، ص 2007)أتاش ونايت  2025مليون طالب دولي بحلول عام  15األسترالي 

 

رنسمممممما وألمانيا . تسممممممتقبل فالمختلفة بين البلدان ا  كبير ا  يختلف توزيع الطالب الدوليين اختالف

الطالب األجممانممب في جميع أنحمماء العممالم.  من إجمممالي %49والمملكممة المتحممدة والواليممات المتحممدة 

من  %20أكثر من  ون من إجمالي الطالب في أسمممتراليا بينما يشمممكل %25يشمممكل الطالب الدوليون 

المسجلين في برامج البحث المتقدم في بلجيكا وكندا ونيوزيلندا وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات 

 .المتحدة

 

بشمممممكل كبير بين البلدان. مقارنة بعام  ا  ب الدوليين أيضمممممتختلف معدالت النمو في الطالكما 

زاد عدد الطالب األجانب المسمممممممجلين في التعليم العالي بأكثر من الضمممممممعف في جمهورية  ،2000

التشممممميك وكوريا وهولندا ونيوزيلندا وإسمممممبانيا. في حين أن الواليات المتحدة ال تزال الوجهة األكبر 

مع متطلبات التأشممممممميرة الجديدة  2001الطالب األجانب منذ عام فقد انخفض عدد  ،للطالب األجانب

 .7/11بعد 

يبدو أن اختيار الدولة للدراسمة يتأثر بعدد من العوامل، لكن لغة التدريس مهمة بشمكل خاص 

حيث يختار العديد من الطالب بلدا  يتحدث اإلنجليزية أو برامج تُدرس باللغة اإلنجليزية. بالنظر إلى 

ون نسممممبة متزايدة من البلدان غير الناطقة باللغة اإلنجليزية تقدم اآلن دورات الدراسممممات هذا النمط، ف

العليا باللغة اإلنجليزية بشمممممممكل خاص، كما أنَّ العوامل المهمة األخرى في اختيار الدولة للدراسمممممممة 

دول لاألجنبية تتعلق بمسممتوى الرسمموم الدراسممية وتكلفة المعيشممة. فيما مضممى، لم تفرض العديد من ا

األوروبية على الطالب الدوليين دفع أي رسممممموم دراسمممممية، على الرغم من أن الدنمارك وفنلندا بدأتا 

مؤخرا  في فرض رسممممممموم دراسممممممميممة على الطالب من خممارج االتحمماد األوروبي وخممارج المنطقمة 

 .االقتصادية األوروبية

 

دة بما في ذلك الواليات المتحدراسممممية كبيرة "كاملة التكلفة"  ا  يتقاضممممى عدد كبير من البلدان رسمممموم

 ،لمنشمممممور منظمة التعاون االقتصمممممادي والتنمية ا  والمملكة المتحدة وأسمممممتراليا وكندا ونيوزيلندا. وفق

 :2008التعليم في لمحة 

  

جعلت  ذإ البلدان التي تفرض على طالبها الدوليين التكلفة الكاملة للتعليم فوائد تجارية كبيرةتجني "

لدولي جزء العديد من البلدان يا والمحيط الهادئ في الواقع التعليم ا ح ا  في منطقة آسممممممم من  ا  واضممممممم

اسمممتراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصمممادية الخاصمممة بها وشمممرعت في سمممياسمممات لجذب الطالب 

اح تبنت أسممتراليا ونيوزيلندا بنج ، كماالدوليين على أسمماس إدرار الدخل أو على األقل التمويل الذاتي

 .(357ص  ،2008)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  "اسية متباينة للطالب الدولييندر ا  رسوم
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 )ب( الدراسة في الخارج وتباد) الطاب

تشممممممير الدراسممممممة في الخارج إلى برنامج أكاديمي منظم للدراسممممممة حيث يدرس الطالب في 

د كامل للعمل مؤسممسممة في الخارج لمدة فصممل أو فصمملين دراسمميين )أو أقل( ويحصمملون على رصممي

المنجز والمقيم. الهدف من هذه العملية هو إعطاء الفرصممممة للدراسممممة في بلد آخر من أجل اكتسمممماب 

خبرة ثقافية غنية وربما لغوية وأيضمما  في بعض الحاالت الكتسمماب خبرة مهنية في بيئة عمل مختلفة 

 بسممماطة الرسممموم الدراسممميةتماما . تبادل الطالب متشمممابه باسمممتثناء أن طالب التبادل عموما  يدفعون ب

العادية في مؤسستهم المحلية. على الرغم من أن برامج تبادل الطالب غالبا  ما تلبي احتياجات مهمة، 

إال أن استخدامها غالبا  ما يكون مقيدا  بالمتطلبات المؤسسية بحيث ترسل كل مؤسسة مشاركة تقريبا  

 .نفس العدد من الطالب في التبادل

 

 حيث ،الدراسمممممة في الخارج بشمممممكل أفضمممممل من قبل الجامعات األمريكية يتم تطوير برامج

يعطي الكثير منها أولوية عالية لتشجيع الطالب ومساعدتهم في خطط الدراسة بالخارج. تدير بعض 

بها في بلدان أخرى لتسمممممهيل  ا  خاصممممم ا  جامعي ا  الجامعات مثل جامعة سمممممتانفورد في كاليفورنيا حرم

في حين أن العديد من الجامعات األخرى  ،مناسممبة للدراسممة في الخارجحصممول الطالب على تجربة 

دم قض بشمممأن وحدات الدراسمممة التي سمممتلديها مكاتب للدراسمممة بالخارج لمسممماعدة الطالب على التفاو

للحصممول على شممهاداتهم. تشمممل خيارات الدراسممة بالخارج الدورات الصمميفية ودورات اللغة  ضمممانا  

 241791شمممارك ما مجموعه  ،2007-2006في المجاالت المهنية. في المكثفة والتدريب الصممميفي 

طالب من الواليات المتحدة  8000التحق أكثر من  ، كمافي برامج الدراسة في الخارج ا  أمريكي ا  طالب

من  %70وهو ما يمثل حوالي  ،2006ببرامج الدراسممممة بالخارج في الجامعات األسممممترالية في عام 

 .يين في الجامعات األستراليةإجمالي المسجلين األمريك

 

كبيرة من  ا  فممون معظم البلممدان التي تجتممذب أعممداد ،بصمممممممرف النظر عن الواليممات المتحممدة

فيما يتعلق بتنقل الطالب إلى الخارج. على الرغم من  ا  الطالب األجانب لديها سممجالت ضممعيفة نسممبي

في معظم بلدان منظمة  فون عدد الطالب الذين يدرسممممون في الخارج ،التشممممجيع المؤسممممسممممي الكبير

 ،وفي بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشكل عام ،ا  التعاون االقتصادي والتنمية صغير نسبي

 فقط على جميع المستويات في بلد آخر. % 4يدرس حوالي 

 

 )ج( التنق) األكاديمي

كاديميين ين األالحراك الدولي للموظفالمتعلقة بفون البيانات  ،على النقيض من تنقل الطالب

ات هناك اختالفات كبيرة من حيث السياسكما أنَّ  ،أكثر ندرة بكثير من البيانات المقدمة لتنقل الطالب

عامل معقد آخر وهو أن التنقل  فضممممال  عن كل ما سممممبق، هناكالمؤسممممسممممية والحكومية بين البلدان. 

توظيف في الخارج إلى الزيارات تتراوح من التنقل طويل األجل وال ،عديدة األكاديمي يتخذ أشممممممكاال  

 .التي ال تستغرق سوى بضعة أيام أو أسابيعوالخارجية قصيرة األجل 

لسياسات الحكومات المعينة. في حين أن بعض  ا  تختلف العمالة طويلة األجل في البلدان األخرى وفق 

إجراء  ولوية فيفون الدول األخرى تعطي األ ،البلدان تسمممممممح بالتوظيف المفتوح للمواطنين األجانب
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التعيينات األكاديمية للموظفين الوطنيين وقد تسمممممممح بالتوظيف األجنبي فقط في الظروف التي يوجد 

 .فيها نقص واضح

ميين ثلث األكاديأنَّ سممويسممرا حيث دولة تشمممل البلدان التي بها نسممب عالية من األكاديميين األجانب 

جامعات الفي  %25األكاديميين األجانب إلى ، وصممممملت نسمممممبة هولنداوبالنسمممممبة ل ،األجانبفيها من 

 .(245ص  ،2008)سانتياغو  %17، وصلت النسبة إلى المملكة المتحدةالبحثية، وفي 

زيادة واضمممحة في الهجرة األكاديمية ( عدم وجود 2007ظ كل من مارغينسمممون وفان دير ويند )الح

بشممممممكل رئيسممممممي في مجاالت العلوم مع اسممممممتثناء محتمل للتنقل إلى الواليات المتحدة  ،طويلة المدى

 .والتكنولوجيا

 

يسمح عدد كبير من البلدان لموظفيها الدائمين بالعمل في الخارج لفترات محدودة مع ضمان 

تشممممممل األشمممممكال الرئيسمممممية لتدويل  ،في العديد من البلدان ،شمممممغل المنصمممممب في الوطن. ومع ذلك

لتعاون البحثي. يميل الموظفون في الجامعات وا ،وتبادل الزيارات ،األكاديميين إجازة قصمميرة األجل

 كثيفة إلى التنقل بشكل كبير وخاصة لحضور المؤتمرات والتعاون البحثي. ا  الرائدة التي تتطلب أبحاث

 

 :2تمرين 
وأاو) التعرف على مناهجها في  ،ليسلللللللت جميعها من نفس المنطقة ،اختر ثاث دو) مختلفة

أاو) رسلللم خريطة لابعاد المختلفة  ،ان الثاثة التي تدرسلللهاتدوي) التعليم العالي. من بين البلد
خد تجد تصلللللللنيف  ،. في هذه المهمة نجأهاللتدوي) وتقييم    منها يبدو  ن   هم األنشلللللللطة  و 

 في هذه الوأدة. ا  التدوي) مفيد

 

 دفع الرسوم وتسجي) الطاب المكفولين 2.4الجزد 

 خرادات مقترأة

 2004هارمون 

 2005االختصاد  والتنمية منظمة التعاون 

 

يقوم عدد من دول منظمة التعاون االقتصمممممممادي والتنمية بتجنيد طالب  ،ا  كما ذكرنا سمممممممابق

دوليين لكسمممب األرباح من خالل فرض رسممموم دراسمممية عالية. ومن األمثلة الرائدة على هذا التطور 

ة إلى ندا ونيوزيلندا. باإلضممماففي "تعليم التصمممدير" الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأسمممتراليا وك

تعمل الجامعات في هونغ كونغ وسمممممممنغافورة وجنوب إفريقيا على تطوير أسمممممممواقها في تعليم  ،ذلك

دراسمممممممية على الطالب  ا  من الدول األوروبية التي لم تفرض رسممممممموم ا  في حين أن عدد ،التصمممممممدير

اد األوروبي وغير المنطقة على الطالب الدوليين من خارج االتح ا  تفرض رسممممممموم ا  األجانب تقليدي

 .(2005؛  2004االقتصادية األوروبية. )هارمان 

مع تصممدير التعليم، لم يدفع الطالب و / أو أسممرهم الرسمموم الدراسممية وحدهم، إنما كان ذلك 

ية  لدول ية أيضمممممممما  وكذلك وكاالت المعونة ا نام لدان ال جامعات في الب ية وال حال الوزارات الحكوم

سمممموم الدراسممممية بين أنواع الدورات المختلفة، وغالبا  ما تُفرض أعلى الرسمممموم والوطنية. تختلف الر

نات منظمة  يا قا  لب تدريبية في مجاالت الطب والعلوم البيطرية والعلوم العامة، ووف على الدورات ال

من  2005التعاون االقتصممادي والتنمية، تفاوت متوسممط الرسمموم الدراسممية للطالب الدوليين في عام 



117 
  

 9000دوالرا  أمريكيا  إلى أقل من  13500وى في الواليات المتحدة والذي يبلغ حوالي أعلى مسمممممممت

دوالرا  أمريكيا  في كندا ونيوزيلندا. تتقاضمممممى الجامعات األسمممممترالية، في  10000دوالرا  أمريكيا  و 

دوالرا  أمريكيا  في السممممممنة بينما يتراوح متوسممممممط الرسمممممموم للجامعات  11500حوالي  ،المتوسممممممط

دوالرا  أمريكيمما  إلى حممد أعلى يبلغ حوالي  10000بريطممانيممة من مسمممممممتوى منخفض يبلغ حوالي ال

: منظمة التعاون االقتصممادي والتنمية 250، ص 2008دوالرا  أمريكيا  )سممانتياغو وآخرون  18000

(. بينما كانت هناك جهود في السمممنوات األخيرة لتنويع مصمممادر الطالب الدوليين  356، ص 2008

 .لطالب يأتون من البلدان اآلسيويةمن ا %80يدفعون الرسوم، ال يزال ما يقرب من  الذين

 

 لمؤسممسممات التعليم العالي والبلدان. الطالب الدوليون الذين يدفعون الرسمموم دخال  مقابال   يقدم

من  %14معدل يبلغ حوالي نمت صادرات خدمات التعليم بمتوسط  ،على سبيل المثال ،في أسترالياف

إلى ما يقرب من  %1مع زيادة قيمة إجمالي الصمممممممادرات من أقل من  ،1982الحجم منذ عام  حيث

السفر الترفيهي كأكبر تصدير خدمة في أستراليا. خدمات . وقد حلت اآلن محل 2007في عام  6%

 لقيتبعد الفحم وخام الحديد. تم  ،تعد صممادرات التعليم اآلن ثالث أكبر صممادرات أسممتراليا ،في الواقع

من  ا  داخلي 2007مليار دوالر من خدمات التعليم التي تم تصممديرها في عام  12.6من  %97حوالي 

 (.2008ا )البنك االحتياطي االسترالي خالل الطالب األجانب الذين يدرسون في أسترالي

 

يعد الطالب الدوليون الذين يدفعون الرسمموم أيضمما  مصممدرا  مهما  لدخل الجامعات واالقتصمماد 

مليار دوالر أمريكي  4.2حيث تشممير التقديرات إلى أن الطالب الدوليين يسمماهمون بأكثر من الكندي 

، كان هناك ما مجموعه 2006سنويا  في االقتصاد الكندي، باإلضافة إلى الرسوم الدراسية. في عام 

يم طالبا  كانوا يدرسمممممون في قطاع التعل 83000طالبا  دوليا  يدرسمممممون في كندا، من بينهم  156955

نب حوالي  عالي. يمثل الطالب األجا بدوام كامل وحوالي  %7ال من  %20من الطالب الجامعيين 

 (.2007) أخبار ومراجعات التعليم الدولي،  طالب الدراسات العليا بدوام كامل

 

يكون الدافع المهم للطالب المسجلين في الدراسة برعاية ودفع الرسوم  ،في عدد من الحاالت

(، 1998لكيمب وآخرون ) ا  دولة غربية هو إمكانية الهجرة إلى بلد الدراسممممممة. وفقكطالب أجنبي في 

الدراسمممة في الخارج  أنَّ  من إندونيسممميا وتايوان القادمون يرى ما يقرب من نصمممف الطالب الدوليين

حتى عندما ال يكون  ،ولى نحو الهجرة الالحقة إلى بلد الدراسمممممممة. من ناحية أخرىاألخطوة تعتبر ال

من المؤسمممسمممات  المقدمة فون الحوافز ،طالب األجانب في البداية أي فكرة عن الهجرة الالحقةلدى ال

ما تغري الطالب الدوليين بالبقاء أو العودة بعد فترة من العمل المهني في  ا  المضممممميفة وموظفيها غالب

 بلدانهم األصلية.

 :3التمرين 
تجنيد  عداد كبيرة من بالتنمية ما ر ي  في ممارسلللللللة بعض دو) منظمة التعاون االختصلللللللاد  و

الطاب الدوليين الذين يدفعون الرسللوم؟ ما الأجج المقدمة لدعم هذه الممارسللة وما هي الأجج 
 المضادة التي يقترأها النقاد؟ ما هو ر يكم؟
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 المؤسسات والبرامجبين تنق) ال 2.5

 القرادات المقترأة
 2004هارمون 

 

ظهرت أشممكال جديدة من التدويل في شممكل التنقل  ،يةالماضمم ا  على مدار الخمسممة عشممر عام

 ا  التي يشمممار إليها غالبو ،هذه التدريسعبر حدود مؤسمممسمممات التعليم العالي وبرامجها. تتميز أشمممكال 

لد بميزة مشممممتركة تتمثل في وجود الطالب في ب ،أو التعليم العابر للحدود العابر للحدودباسممممم التعليم 

تشمل االستمارات دورات التعليم عن بعد التي يقدمها  .ح المؤهالتمختلف حيث يقع مقر مؤسسة من

والبرامج المشممممممتركة المقدمة بين مزود محلي  ،مقدمو خدمات التعليم العالي الموجودون في بلد آخر

 ،والدورات ذات االمتياز المقدمة مع أو بدون مشمماركة موظفين من المؤسممسممة األم ،ومؤسممسممة أجنبية

شممراكات محلية.  بوجود، أو حتى دون وجودنبي للمؤسممسممات التي تم تطويرها والحرم الجامعي األج

 .حول مؤسسات التعليم العالي االفتراضية( األولى)راجع مناقشة الوحدة 

 

"برنامجا  خارجيا " مع مؤسممسممات خارجية في  1002كان لدى الجامعات األسممترالية إجمالي 

، ولكن 2003في عام  1569إلى  1996ي عام ف 307. وزاد عدد البرامج الخارجية من 2007عام 

منذ ذلك الحين كان هناك بعض االنخفاض في عدد البرامج، في حين كان العدد األكبر المقدم من 

البرامج من نصممميب سمممنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصمممين حيث بلغ نصممميب هذه الدول األربعة 

. يشمممكل طالب "الدراسمممة خارج حدود (2007من عدد البرامج )جامعات أسمممتراليا  %70أكثر من 

 .ب األستراليين الدوليين المسجلينمن الطال %30الحرم الجامعي" حوالي 

 

ما يرتبط تنقل المؤسمممممسمممممات والبرامج بحركة األشمممممخاص كما هو الحال مع عدد من  ا  غالب

و ضممممممممن مذكرات س في الجامعات األجنبية أالنماذج حيث يقوم أعضممممممماء هيئة التدريس بالتدري

البديل اآلخر هو المكان الذي يدرس فيه بعض الطالب لفترات في  ، في حين أنَّ الشممممممراكة تفاقياتوا

 .بلدهم قبل إكمال دوراتهم في الحرم الجامعي األصلي لجامعة أجنبية معينة

 

 :لتعليم الدولي عن بعدا  (1)

جودين يين الموتقدم اليوم نسممبة عالية من كبار مزودي التعليم عن بعد دوراتهم للطالب الدول

الدورة التدريبية بالكامل عن طريق مواد مطبوعة  تقديميتم  ،في بلدانهم األصمملية. في بعض الحاالت

قديم ، وعلى نحو متزايد، يتم تولكن ،بالبريد تكملها رسمممممممائل البريد اإللكتروني والمكالمات الهاتفية

وذج المشمممممممترك مع عدد من مقدمي النمويعتبر  .عن طريق الوسمممممممائل اإللكترونيةالبرامج التعليمية 

إلى جنب مع الخدمات األخرى التي يقدمها  ا  الخدمة هو اسممممتخدام مزيج من تقديم التعليم عن بعد جنب

 مع احتمال بعض ،شممممممريك محلي يتولى مسممممممؤولية تعيين الطالب ودعم الطالب والبرامج التعليمية

يشممار إلى هذا النموذج باسممم "التعلم  ،الزيارات من قبل موظفي الجامعة األجنبية. في بعض الحاالت

ثم تتاح لهم فرص  ،لوجه ا  في التدريس وجه ا  يلتقي الطالب عموم، وضممممممممن هذا النموذج، المدمج"

سي في مجموعة  ،وتجربة النقاش النقدي ،للتواصل من خالل الحوار المفتوح سا شكل أ والمشاركة ب

 متنوعة من أشكال االتصال في بيئة "آمنة".
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 : مة وبرامج المسار واالمتيازلتوا  (2)

شراكات بين مؤسسات التعليم العالي األجنبية والجامعات   شير هذه النماذج إلى أنواع مختلفة من ال ت

أو الكليات أو الشمممركات المحلية الخاصمممة. بموجب نماذج التوأمة والمسمممار، يكمل الطالب السمممنوات 

تهم في الحرم الجامعي األصمملي للمؤسممسممة األولى من دراسممتهم في وطنهم ثم يكملون برنامج دراسمم

نا  أو مكانة متقدمة للبرامج  ما التي تقدم االمتياز. تمنح الجامعات األجنبية في بعض الحاالت ضممممممم

الدراسمممية المكتملة في برامج المؤسمممسمممات المحلية بينما تقوم المؤسمممسمممات المحلية في حاالت أخرى 

 تفاقيات االمتياز.بتدريس مناهج الجامعات األجنبية بموجب نوع من ا

تقوم المؤسممسممات المحلية بتدريس مناهج مؤسممسممة أجنبية شممريكة بموجب أشممكال أخرى من 

اتفاقيات االمتياز؛ يتضممممن ذلك، في كثير من الحاالت، الوصمممول إلى المناهج الدراسمممية التفصممميلية 

ن لموظفون موالمواد الدراسمممية جنبا  إلى جنب مع تدريب الموظفين. في بعض الحاالت، قد يسممماعد ا

  .جنبية في التدريس و / أو التقييمالمؤسسة األ

لقد حصممممممملت اتفاقيات التوأمة والمسمممممممارات واالمتياز في كثير من األحيان على الدعم من  

خالل القيود الموجودة في عدد من البلدان النامية على الكليات الخاصممممممة التي تقدم شممممممهاداتها. على 

(، ال يُسمح للكليات الخاصة في ماليزيا بمنح درجات علمية، بينما 2003سبيل المثال، ووفقا  لـممم لي )

تفتقر العديد من الجامعات الخاصممة إلى الخبرة الالزمة لتصممميم مناهجها الخاصممة عندما تم تأسمميسممها 

لدرجات العلمية  يات، ومع ذلك، كان الطلب قويا  على برامج ا ألول مرة في منتصمممممممف التسمممممممعين

سممموق التعليم. لذلك، أقامت العديد من مؤسمممسمممات التعليم العالي الخاصمممة  والدورات المهنية هذه في

اتفاقيات رسممممية مع جامعات أجنبية لتقديم برامجها التعليمية، بدءا  من دورات الشمممهادات إلى برامج 

سات العليا سبة للمؤسسات المحليةالدرا مثلت هذه الروابط الدولية وسيلة فعالة للحصول على  ،. بالن

فقد أتاحت للمؤسمممممممسمممممممات المحلية  ،افية أو جديدة وتقديمها بأقل تكلفة. عالوة على ذلكإضممممممم برامج

 .الفرصة لتعزيز تطوير الموظفين في مجاالت الدراسة الجديدة

 

  Offshore"107"الخارجية لجامعات ا  (3)

ظم جامعية في بلدان أخرى. تقع مع ا  أنشأ عدد من المصدرين الرئيسيين للتعليم الدولي فروع

على الرغم من وجود عدد من حاالت إنشمممممماء  ،جامعات الخارجية حتى اآلن في البلدان اآلسمممممميويةال

جامعات الكبرى حرم ي ا  ال ماكن أخرى ا  جامع قدمة الكبرى. على  ،في أ لدان المت ما في ذلك في الب ب

عة جام تمتلك يوجد لدى كلية شمميكاغو لألعمال حرم جامعي في لندن وسممنغافورة بينما ،سممبيل المثال

 .108في أدياليد صغير جامعي كارنيجي ميلون حرم

لمراكز الدراسممة في براتو في إيطاليا  ا  صممغير ا  جامعي ا  تمتلك جامعة موناش األسممترالية حرم

في ماليزيا بينما  109في جوهانسمبرج في جنوب إفريقيا وبندر صمنواي ا  رئيسمي ا  جامعي ا  وحرم ،ولندن

معهد ملبورن  جامعة 2001في ملبورن في عام  110ولوجيامعهد ملبورن الملكي للتكن افتتحت جامعة

 .كونها أول جامعة خارجية خاصة في فيتنام ،الدولية في مدينة هو تشي مينهالملكي للتكنولوجيا 

                                                           
 هي الجامعات التي تملك حرما  جامعيا  معتمدا  في مناطق أخرى غير الحرم الجامعي األساسي الذي تملكه. 107 

 لعالمية لجنوب أستراليا.أدياليد هي العاصمة الساحلية ا 108 

 ، منطقة بيتالينج، سيالنجور، ماليزيا.نواي هي بلدة تقع في سوبانج جايابندر صنواي أو مدينة ص 109 

 1887في عام  RMITأستراليا. تأسست  ،هي جامعة بحثية عامة في ملبورن ،المعهد الملكي ملبورن للتكنولوجيا ا  رسمي ،RMITجامعة  110 

 .استجابة للثورة الصناعية في أستراليا ،في الفن والعلوم والتكنولوجيا ا  وبدأت كمدرسة ليلية تقدم دروس ،ندمن قبل فرانسيس أورمو
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تم دعم إنشمممماء حرم جامعي خارجي بمسمممماعدة الحكومات في بلد الموقع  ،في بعض الحاالت

 ،المسمممتفيدين من القطاع الخاص. على سمممبيل المثالالمانحة والدولية أو بتمويل قرض من الوكاالت 

ا عن الخسارة من قبل حكومة جنوب أستراليفقد تم تعويض جامعة أدياليد كارنيج ميلون بشكل فعلي 

من الوصمممممول إلى أموال قروض كبيرة  الدوليةمعهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا  جامعة بينما تمكنت

ل وتم دعمها بسمممخاء من قب ،ك الدولي وبنك التنمية اآلسممميويمقدمة من مؤسمممسمممة التمويل التابعة للبن

 الخاص. المتبرعين التابعين للقطاع

ازداد عدد الجامعات "الخارجية" التي أنشمممممممأتها الجامعات األجنبية الكبرى بسمممممممرعة خالل 

(، حدد مرصمممممممد التعليم العالي بال 2006، ووفقا  لفيريبك )2006العقدين الماضممممممميين، فبحلول عام 

حرم جامعي من هذا القبيل، قدم معظمها توفير مسمممممممتوى درجة علمية  80ما يزيد قليال  عن  حدود

ولكن عددا  صمممممغيرا  نسمممممبيا  فقط قدم درجة الدكتوراه ودورات أخرى قائمة على األبحاث. من المهم 

مالحظة أن ثلثا جامعات الدراسمممة تقدم برامجا  دراسمممية في  مجال تخصمممصمممي واحد مثل تكنولوجيا 

علومات أو اإلدارة. بينما اسممممممتمرت المؤسممممممسممممممات األمريكية في الهيمنة على إنشمممممماء الجامعات الم

 .الخارجية، كانت أستراليا والمملكة المتحدة أيضا  أكثر نشاطا  في هذا النوع من التطوير

( ثالثة مناهج رئيسمممممممية إلنشممممممماء حرم جامعي خارجي: الممول ذاتيا ، 2006) فيريبكحدد 

رج، والذي يتم تمويله من خالل توفير المرافق والبنية التحتية من قبل طرف ثالث. والممول من الخا

منها فقط تم  % 37حرم جامعي خارجي يمكن تحديد نموذج تمويله، ذكر فيربيك أن  68من بين 

تمويلها من قبل المؤسممممسممممة المحلية. ومع ذلك، يبدو أن شممممعبية هذا النموذج آخذة في االنخفاض مع 

منها في تحديد  %35ت للحصول على شركاء ومصادر تمويل أخرى. يعتمد حوالي سعي المؤسسا

نموذج التمويل الخاص بها على التمويل الخارجي من الحكومة المضمميفة والوكاالت الحكومية، ومن 

األمثلة على ذلك حرم جامعة كارنيجي ميلون في أدياليد وحرم جامعة نوتنغهام في نينغبو بالصممممين. 

الثالث أيضمممما  أكثر شمممميوعا  حيث يتم توفير المرافق والبنية التحتية من قبل شممممريك  أصممممبح النموذج

تجاري. ومن األمثلة األخرى على هذا النموذج هو التطوير األخير لقرية المعرفة في دبي، والحرم 

هذا  ية ل نة التعليمية في قطر، وتعتبر الميزة الرئيسممممممم مدي ية المتحدة وال الجامعي في اإلمارات العرب

النموذج هي التخفيض الكبير في أموال التأسمممممميس المطلوبة، إال أن الجانب السمممممملبي يكمن في تقليل 

تدابير رقابة المؤسمممممممسمممممممة المحلية وإمكانية حدوث تغييرات غير متوقعة في العالقات المالية مع 

 .الشريك، ال سيما مبلغ اإليجار أو حصة الربح التي يتم دفعها للشريك التجاري

 

 :مزدوجةالمشتركة  و الجات ردال  (4)

أصممبحت الدرجات المشممتركة أو المزدوجة في بعض مجاالت الدراسممة شممائعة بشممكل متزايد 

على الرغم من وجود عدد من حاالت  ،برامج ماجستير إدارة األعمال ودرجات الدكتوراه فيخاصة 

 يتم تدريس ،اتاالتفاقيالحصممممول على درجات جامعية مشممممتركة في المجاالت المهنية. بموجب هذه 

الدرجات من قبل كل من المؤسممسممات الشممريكة ويتم منح المؤهل النهائي إما بشممكل مشممترك أو يمنح 

كال الشممريكين المؤهالت بشممكل منفصممل. في حين أن هناك حاالت للدرجات المشممتركة أو المزدوجة 

ما يتم اذبية أكبر عندما يكون لهذه المؤهالت ج ا  غالب ،التي تقدمها المؤسممسممات الشممريكة في نفس البلد

ا الميزة الرئيسممممية في هذتقديمها من قبل المؤسممممسممممات الرائدة من مختلف البلدان والمناطق. وتتمثل 
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على الخبرة المشتركة لمؤسستين وفي حالة الدرجات المهنية مثل النوع من البرامج على أنها تعتمد 

 تتعلق بأجزاء مختلفة من العالم.ماجستير إدارة األعمال يزودون الطالب بخبرات تعليمية نشطة 

الدرجات العلمية الممنوحة نتيجة دراسمممممة محتمال  لوصمممممف طبيعة  ا  ( تصمممممنيف2005اقترح ويليامز )

برامج الدرجات المشتركة والمزدوجة التي تقدمها مؤسستان )المؤسسة أ والمؤسسة ب( على النحو 

 :التالي

 

 اركتين في البرنامج المشممترك )درجة درجة علمية واحدة مقدمة من إحدى المؤسممسممتين المشمم

 تمنح من المؤسسة "أ" أو من المؤسسة "ب".

  درجتين علميتين مقدمتين من كل المؤسممسممتين، درجة علمية تمنح من المؤسممسممة "أ" ودرجة

 أخرى تمنح من المؤسسة "ب".

 .درجة مشتركة تمنح من المؤسستين سوية 

 

اجسممممتير إدارة األعمال التنفيذية المشممممتركة ومن األمثلة على الدرجات المشممممتركة والمزدوجة م

التي تقدمها جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس وجامعة سمممممنغافورة الوطنية، و برنامج ماجسمممممتير إدارة 

األعمال المهني بدوام كامل والذي تقدمه جامعة سممممنغافورة الوطنية وجامعة بكين، وماجسممممتير إدارة 

و جامعة سمميول الوطنية. على المسممتوى الجامعي، اتفقت األعمال المزدوجة التي تقدمه جامعة بكين 

على تقديم درجة جامعية في الهندسمممممممة  2003جامعة ملبورن وجامعة سمممممممنغافورة الوطنية في عام 

 .المدنية بشراكة مشتركة

شمممممممجعممت الحكومممات ووزراء التعليم األوروبيون الممدرجممات المشمممممممتركممة في عممدد من البلممدان 

إلى اتخاذ إجراءات لدعم  2003ية بولونيا. كما دعا بيان برلين لعام األوروبية، وذلك من خالل عمل

هادات بينما اتخذ االتحاد األوروبي، في نفس الوقت ومن خالل برنامج  االعتراف بمثل هذه الشممممممم

Erasmus Mundus مبادرة لدعم عدد كبير من المؤسممسممات األوروبية في إنشمماء وتقديم درجات ،

مل ما ال يقل عن ثالث مؤسسات للتعليم العالي من ثالث دول أعضاء الماجستير المشتركة التي تش

مختلفة على األقل. باإلضمممافة إلى ذلك، تشمممارك مؤسمممسمممات التعليم العالي في المملكة المتحدة بشمممكل 

متزايد في درجات مشمممتركة مع شمممركاء دوليين إما نتيجة لمبادرة مؤسمممسمممية فردية أو ضممممن برامج 

الذي يدعم االتفاقيات الثنائية بين مؤسسات التعليم العالي في  BRiDGE2 برعاية وطنية، مثل برنامج

 .المملكة المتحدة وروسيا لعقد برامج درجة مشتركة مزدوجة

 

الدرجات المشمممممممتركة والمزدوجة أن  تم إجراؤها عنوجدت تجربة أمريكية وأوروبية حديثة 

تقديم مثل هذه بت األمريكية عن المؤسمممممسممممما ا  المؤسمممممسمممممات األوروبية تزيد بمقدار الضمممممعف تقريب

الطالب األوروبيون في برامج الممدرجممات  من  وأن الطالب األمريكيين أقممل احتممماال   ،الممدرجممات

درجات األعمال واإلدارة والهندسة  في هذا الصدد هياألكثر شهرة أنَّ البرامج التعليمية و ،التعاونية

 (.2009)معهد التعليم الدولي 
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 :4التمرين 
وا د والتأديات المأتملة من خا) برامج الدرجات العلمية المشلللللللتركة والمزدوجة ما هي الف

 بالشللراكة ا  والمشللتركة في ر ي . ه) يسللمح بلد  للجامعات المألية بمنح مؤه) مشللتر  خانوني
ن إلى مث) هذه يكيف ينظر  صللأاب المصلللأة الر يسللي ،مع مؤسللسللة  جنبية؟ إذا كان األمر كذل 

عبد و المعايير المتعلقة باعتماد البرنامج التعليمي     خلق بشلللأن ازدواج وه) هنا االتفاخيات
 العم) لمؤهلين  و  كثر؟

 

 الخبرات الوطنية في استضافة الطاب الدوليين 2.6

 القرادات المقترأة
 2004هارمون 

 

 ظرة عامةن (1)

 .ا  كبير ا  فين اختاللطالب الدوليلتختلف الخبرات الوطنية لكل من البلدان المصمممدرة والمتلقية 

معظم الطالب على أسممممممماس الرسممممممموم  تجتذب التي بين البلدان المتلقية هناك اختالفات صمممممممارخة 

ألقل مجانية أو على ا برامجا  الدراسمممية وتلك البلدان )خاصمممة في أوروبا( التي تقدم للطالب الدوليين 

اختالفات  ا  هناك أيضممممممم أنَّ ، كما تعامل الطالب الدوليين على نفس األسممممممماس مثل الطالب المحليين

صارخة بين تلك البلدان حيث لدى الحكومات سياسات صارمة لتشجيع وتسهيل توظيف أعداد كبيرة 

وضمممع إطار تنظيمي مناسمممب خاصمممة إذ بذلت هذه الحكومات جهودا  كبيرة في من الطالب الدوليين 

عالة تقر إلى سممياسممة وطنية فو تلك البلدان التي تف ،لضمممان الجودة وحماية مصممالح الطالب الدوليين

ج كبيرة من الطالب للدراسمممة في الخار ا  فون الدول التي ترسمممل أعداد ،لتدويل التعليم العالي. وبالمثل

من  ا  تختلف من حيث الدعم المالي الحكومي وغيره من الدعم المقدم للطالب. تختلف البلدان أيضممممممم

 .اليين بالعمل داخل حدودهحيث السياسات المتعلقة بالسماح لمقدمي الخدمات الدو

في هذا القسمممممممم، سمممممممتتم مقارنة تجربة أسمممممممتراليا وكندا. كالهما بلدان وجهة مهمة للطالب 

ية أعلى بكثير على الطالب الدوليين مقارنة بالطالب  األجانب، وكالهما يفرض رسممممممموما  دراسممممممم

 طنية في تسمممممممهيلالمحليين. ومع ذلك، فون االختالفات األكثر وضممممممموحا  تتعلق بدور الحكومات الو

 .وتنظيم توظيف الطالب وتعليمهم، وفي الخدمات الوطنية المقدمة للجامعات والطالب الدوليين

 ،ا  التعليم الدولي في أستراليا من حيث تجنيد الطالب بمرحلتين متميزتين. كما ذكرنا سابق مرَّ 

ة بينما تميزت المرحل ،تميزت المرحلة األولى بتجنيد الطالب الدوليين ودعمهم كمسممممممماعدة تعليمية

 ،1990الثانية برؤية الطالب الدوليين في المقام األول كشمممكل من أشمممكال التجارة التعليمية. في عام 

لدوليين المدعومين من جميع الطالب  تم الطلبومنذ ذلك الوقت  ،توقف قبول المزيد من الطالب ا

سممموم ت الخاصمممة التي يتم فيها تغطية الرباسمممتثناء الحاال ،األجانب الجدد دفع التكلفة الكاملة لتعليمهم

قبول الطالب األجانب  ا  من خالل منحة حكومية أو جامعية. يمكن للجامعات من ذلك الحين فصممممماعد

. شمممجعت الحكومة األسمممترالية الجامعات بنشممماط على في حالة دفعهم رسممموما  دراسمممية كاملة التكلفة

 ا  جديد ا  يوطن ا  تنظيمي ا  الطالب ووضممعت نظام تجنيد الطالب الدوليين وإنشمماء آليات لتسممهيل توظيف

 .لضمان الجودة وحماية مصالح الطالب
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 إلى جنب مع الحماس الكبير لمؤسسات ا  أدت نتائج هذه القيادة القوية للحكومة األسترالية جنب

احتلممت  ،2007التعليم العممالي الفرديممة إلى زيممادة هممائلممة في التحمماق الطالب الممدوليين. بحلول عممام 

تراليا المرتبة الخامسممممممة كأكبر متلقي لطالب التعليم العالي في الخارج بين دول منظمة التعاون أسمممممم

االقتصادي والتنمية وثالث أكبر وجهة ناطقة باللغة اإلنجليزية للطالب األجانب بعد الواليات المتحدة 

وية وليين كنسممبة مئيوجد في أسممتراليا أعلى نسممبة من الطالب الد ،والمملكة المتحدة. عالوة على ذلك

 (.366ة )ص.من االلتحاق بالتعليم العالي من النوع أ في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمي

 

ة  ترى الجامعات األسترالية فوائد   .من مشاركتها في توظيف الطالب الدوليين جم 

  

من  ا  كبير يوفر توظيف الطالب األجمانمب للجمامعمات األسمممممممتراليمة دخال   ،ي المقمام األولف (1)

ويسممممماهم بشمممممكل كبير في دخل الصمممممادرات األسمممممترالية. بلغت قيمة  ،الرسممممموم والتكاليف

 ،2008-2007مليار دوالر أسممترالي في السممنة المالية  14.2صممادرات التعليم األسممترالي 

من هذه (. 87ص  ،2008بما في ذلك الرسوم والتكاليف )مراجعة التعليم العالي األسترالي 

من القيمة االجمالية، وتتلقى  %50التعليم العالي بأكثر من قطاع اهم يسممممممم ،القيمة المالية

مليار دوالر أسمممترالي من أكبر خمس دول  14.2البالغة اسمممتراليا نصمممف قيمة هذه األرباح 

 .لصين والهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وهونغ كونغللطالب الدوليين وهي ا مصدرة

ة من الطالب الدوليين في الحرم الجامعي يسممممممماعد لميزة الثانية هي أن وجود أعداد كبيرا (2)

ال سممممميما تلك الموجودة في  ،الطالب المحليين على اكتسممممماب فهم أفضمممممل للثقافات األخرى

 .منطقة آسيا والمحيط الهادئ

في مساعدة الطالب المحليين على اكتساب المهارات  ا  مهم ا  عد تدويل المناهج الدراسية أمري (3)

 .والقدرة على القيام بعمل احترافي في بلدان مختلفة ،تراف الدوليالمهنية ذات الصلة باالع

سممممممماعد التدويل الجامعات األسمممممممترالية على تقديم دورات ذات جودة دولية وبتركيز دولي ي (4)

واسممع. يتطلب التحول إلى اقتصمماد المعرفة قوة عاملة جيدة التعليم كمفتاح للنمو االقتصممادي 

 .ية العالمية والتقدم االجتماعيوزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافس

من قوة عاملة  ا  يسمممماعد التدويل على تحقيق قوة عاملة وطنية أصممممبحت بشممممكل متزايد جزء (5)

لمعايير ل ا  قادرة على الوصمممول إلى التعليم المسمممتمر والتدريب القائم على العمل وفق ،عالمية

 .الدولية

يم العالي على تحقيق المعايير تسمممممماعد المقارنة المعيارية الدولية مؤسممممممسممممممات التعل ،ا  أخير (6)

 الدولية المعترف بها في كل من التدريس والبحث.

 

في التقديمات  ،على سممبيل المثال، فبفوائد التعليم العالي الدولي ا  تعترف الجامعات األسممترالية جيد

يادة ز تحدد الجامعات األسممترالية الرائدة فوائد التدويل بما في ذلك ،المختلفة لالسممتفسممارات الحكومية

سية من قبل الطالب األستراليين الذين يشاركون في  فهم الثقافات األخرى وتوسيع نطاق المنح الدرا

بحث تعزيز الو ،والفوائد التي تعود على المجتمع األوسممع من وجود الطالب األجانب ،برامج التبادل

ين ألحد كبار المسمممممؤول ا  قتعليم. وفال تصمممممدير والفوائد المالية من ،الجامعي من خالل التعاون الدولي
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يجة وضممع تصممور وخطط أسممتراتيجية لعملها نتيتعين على الجامعات األسممترالية  ،التنفيذيين بالجامعة

 :الفوائد المهمة التي تنبع من التدويل

 

بحثون يوالذين  ا  من قوة عاملة متنقلة دولي ا  عليهم تلبية احتياجات طالب اليوم الذين سممميكونون جزء"

 كما يجب على هذه الجامعات أن تكون جيدة؛ المقدمة بالدرجات العلمية ا  ولية واعترافمناهج د عن 

 ا  يجب عليهم منح الطالب األسممممممتراليين فرصممممممكما بما يكفي لجذب الطالب الدوليين وإرضممممممائهم؛ 
ل ليم في الدوبرامج التع بما يكفي لتقديمهم ا  يجب أن يكونوا مؤهلين دوليو؛ تعليمية حقيقية في الخارج

 ث دولي يعمل مع باحثين فيبما يكفي للمشممممممماركة في بح ا  يجب أن يكونوا مؤهلين دوليو؛ األجنبية

يجب أن  ،واألهم من ذلك .ات وعالقات مع جامعات دولية أخرىيتعين عليهم بناء شمممممممبكو؛ الخارج

 تألفضممممل الباحثين وأفضممممل المعلمين وأفضممممل الطالب. يتعين على الجامعا ا  يكونوا منافسممممين دولي

 فون الرؤية الدولية ،في بيئة تنافسمممممممية دولية ،األسمممممممترالية أن تفعل كل هذه األشمممممممياء وأكثر ألنه
  "واالعتراف والمكانة هي األسممماس الذي سمممتسمممتمر عليه قابليتها للبقاء والنجاح على المدى الطويل

 (.2002)بورتر 

 

كما توضممممح  هتمامعلى األقل القضمممممايا ذات اال هناك بعض العيوب أوإن   ،من ناحية أخرى

من المهم بشمممممممكل خاص إمكانية تضممممممممين جودة البرامج  .األدبيات المتعلقة بتدويل التعليم العالي

خاصممة  إذا لم يتم االهتمام بشممكل كاٍف بضمممان تمتع الطالب األجانب  ،األكاديمية في بعض المواقف

عالية من  انات الطالب مستوياتبمستويات مناسبة من الكفاءة في اللغة اإلنجليزية. بينما تُظهر استبي

اتهم عن عالق افون الطالب الدوليين أقل رضمم ،البرامج التعليمية التي خضممعوا لهارضمما الطالب عن 

االجتماعية مع الطالب المحليين. ومن القضممايا األخرى المثيرة للقلق أن بعض المؤسممسممات قد تكون 

 IDP مؤسمممممسمممممة وقعات التي أعدتهاالت تنبأتضمممممعيفة في حالة حدوث انخفاض مفاج  في الطلب. 

Education   4.25الطالب الدوليين بنسممممبة  مقاعدأن ينمو الطلب المتوقع على  2007ي عام ف% 

 ،2008)مراجعة التعليم العالي  2015حتى عام  ا  سمممنوي %3ثم يتباطأ إلى  ،2010حتى عام  ا  سمممنوي

اق تعتمد بشكل كبير على التح (. من األمور المثيرة للقلق بشكل خاص تلك المؤسسات التي91ص 

اعتمدت جامعة سمممنترال كوينزالند على  ،2007الطالب الدوليين ودخل الرسممموم الدراسمممية. في عام 

من إجمالي إيراداتها بينما اعتمدت سمممت جامعات أخرى على  %44رسممموم الطالب األجانب بنسمممبة 

داتها )مراجعة التعليم من إجمالي إيرا %31و  %20رسممممممموم الطالب في الخارج بما يتراوح بين 

 . (92ص  ،2008العالي األسترالي 

 

تختلف التجربة الكندية في عدد من النواحي وذلك ألنه لم يكن هناك، بشمممممممكل خاص، نهج 

وطني شمممممممامل أو وكالة حكومية فدرالية نشمممممممطة في تسمممممممهيل التدويل. تمتلك كندا نظام تعليم عاٍل 

ة فيدرالية للتعليم أو سمممممممياسمممممممة وطنية متكاملة للتعليم المركزي للغاية لدرجة أنه لم يكن هناك إدار

ية التعليم إلى  كال مسمممممممؤول لدسمممممممتور، يتم إي عالي؛ وبدال  من ذلك، في االتحاد الكندي، بموجب ا ال

المقاطعات. يعتبر النظر إلى التعليم كمسمممؤولية محلية أمرا  شمممائعا  بين األنظمة السمممياسمممية الفيدرالية، 

ها حافظ عل يل من قدم لكن القل ما ت كاملة على التعليم مثل كندا. وبين ية ال ى مثل هذه السممممممملطة المحل
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الحكومة الفيدرالية الكندية اآلن دعما  ماليا  كبيرا  للتعليم، فون هذه األموال متاحة للمقاطعات واألقاليم 

 .لمختلفة الستخدامها كما يحلو لهاا

العالي الكندي، خاصمممممممة وأن يفرض هذا اإلطار السمممممممياسمممممممي تحديات كبيرة لتدويل التعليم 

السمممياسمممة الخارجية والتجارة الدولية في أيدي الحكومة الفيدرالية. واجه مقدمو خدمات التعليم العالي 

صعوبات خاصة في تنسيق تجنيد الطالب الدوليين واتفاقيات المنح الدولية وحتى فيما يتعلق بشروط 

تيجية وطنية للتدويل وغياب أي وجود ألية وأحكام التأشمميرات للطالب الدوليين في ظل غياب اسممترا

جهود تسممممممويقية وطنية. بدال  من ذلك، ترك األمر للمقاطعات المختلفة ومقدمي التعليم العالي للتعامل 

مع التسمممممممويق وتجنيممد الطالب. من نمماحيممة أخرى، كممان هممذا يعني أن هنمماك قيودا  قليلممة في طريق 

س أقرانها األستراليين، لم يتم الضغط على الجامعات الجامعات الريادية. عالوة على ذلك، وعلى عك

 .الكندية للنظر إلى الطالب الدوليين كآلية لتوليد اإليرادات

على الرغم من العوائق السممياسممية، فقد نجحت الجامعات الكندية بشممكل ملحوظ في الحصممول 

حدة الواليات المت على عدد كبير من الطالب الدوليين المسممممممجلين. تحتل كندا المرتبة الخامسممممممة بعد

والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسمما وأسممتراليا من حيث إجمالي الطالب الدوليين المسممجلين، ولكن في 

الجامعات الكندية يشمممممممكل الطالب الدوليون حوالي نصمممممممف نسمممممممبة الطالب الدوليين في الجامعات 

ان لدى كندا ما مجموعه ، ك2006(. في عام 2008األسمترالية )منظمة التعاون االقتصمادي والتنمية 

قد التحقوا ببرامج التعليم العالي. يمثل الطالب األجانب  83000طالبا  دوليا ، منهم حوالي  156955

من الطالب بدوام كامل على مسممتوى  %20من الطالب الجامعيين بدوام كامل وحوالي  %7حوالي 

الترتيب كوريا والصمممين وفرنسممما الدراسمممات العليا. إن أكبر الدول المصمممدرة للطالب الدوليين هي ب

واليابان والواليات المتحدة حيث قدرت وزارة الشمممممممؤون الخارجية والتجارة الدولية الكندية في عام 

 .مليارات دوالر كندي سنويا  في االقتصاد الوطني 4أن الطالب الدوليين يساهمون بأكثر من  2007

 

قليم ايزية باسمممممتثناء البرامج المقدمة في يدرس معظم الطالب الدوليين باللغة اإلنجل ،في كندا

لطالب الدوليين أعلى بكثير منها للطالب التي يتم تقاضمممميها من ا الرسمممموم الدراسممممية ، كما أنَّ كيبيك

لبيانات  ا  قففي كندا، فو وتميل الدول اآلسممممميوية إلى المصمممممادر الرئيسمممممية للطالب الدوليين ،المحليين

ية ) عاون االقتصممممممممادي والتنم لدوليين في  ،(OECDمنظمة الت ندا أعلى تجمع للطالب ا يوجد في ك

 (.360ص  ،2008مجاالت الزراعة والعلوم والهندسة )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 :5التمرين 
ستضافة الجامعات والكليات في بلد  للطاب الدوليين. في تقييم  ضع  ،خم بتقييم فعالية كيفية ا

 ،وتوفير المعلومات المسلللللللبقة للطاب المأتملين ،رات المقدمةفي اعتبار  جودة ومادمة الدو
و   معلومات عن وجهة  ،واألدلة أو) رضللللا الطاب والتفاع) االجتماعي مع الطاب المأليين

 الخريجين.
 

 :( األنظمة التنظيمية2)

 القرادات المقترأة
 2007 لتبيش ونايت، 

 2005منظمة التكام) االختصاد  والتنمية 
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توسممع السممريع في مختلف جوانب التدويل الحكومات إلى إنشمماء أطر تنظيمية لتسممهيل دفع ال

تطوير جوانب معينة من التدويل وتوفير الحماية لمجموعات معينة وخاصممممممة الطالب. وتتعلق أمثلة 

يين الذين وتوظيف الطالب الدول ،بالتشممريعات المتعلقة بلغة التدريس ،على سممبيل المثال ،هذا التنظيم

وإنشممممممماء حرم جامعات أجنبية أو إقامة شمممممممراكات بين مقدمي الخدمات المحليين  ،ا  ون رسممممممموميدفع

 .والجامعات األجنبية

يُسمح بتقديم برامج التعليم العالي بلغة أجنبية في العديد من الدول األوروبية وعدد من الدول   

وجمهورية  نجليزية في كرواتياللغة اإليسمممح ببرامج التعليم المقدمة با ، فعلى سممبيل المثال،اآلسمميوية

التشممممميك وإسمممممتونيا وفنلندا وأيسممممملندا واليابان وكوريا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال واالتحاد 

تسمممح بلجيكا لمؤسممسممات التعليم العالي بتقديم جزء من  ، كماالروسممي وإسممبانيا والسممويد وسممويسممرا

ل تم تعزيز نمو تعليم اللغة اإلنجليزية من خال ،بافي أورووبرامج الدراسات العليا باللغة اإلنجليزية. 

 .إعادة هيكلة الدورات الدراسية كجزء من عملية بولونيا

ق تنظيمية تتعل ا  أطر الدراسمممية وضمممع كبار مزودي الطالب الدوليين الذين يدفعون الرسممموم

ب المؤسممسممات المرخصممة لتقديم دورات للطالوبشممكل أسمماسممي بتأشمميرات الطالب وتصمماريح العمل 

تنظم حكومة الكومنولث  ،الدوليين وحماية مصممممالح الطالب وسمممممعة التعليم العالي في الدولة. وهكذا

ول من خالل الحص في أستراليا مشاركة مؤسسات التعليم العالي مع الطالب األجانب الذين يدرسون

يع جمهم تسمممما. لخدمات التعليم للطالب األجانب من خالل اإلطار التشممممريعيعلى تأشمممميرات طالبية 

سمممممعة أسممممتراليا في تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة ومصممممالح هذه الخطوات السممممابقة في حماية 

الطالب األجانب من خالل تحديد الحد األدنى من المعايير وتوفير الرسمممموم الدراسممممية والضمممممانات 

ث تظل جودة حيعلى المسممتوى الوطني لتسممجيل مقدمي التعليم ب ا  متسممق ا  المالية. يفرض التشممريع نهج

م خدمات التعلييتم دعم هذا التشممممممريع من خالل واجهة تشممممممريع  ، كماالتعليم والرعاية للطالب عالية

ومدونة قواعد الممارسمممممممة الوطنية للطالب الدوليين التي تمت  ،مع قانون الهجرة للطالب الدوليين

 (.2009)التعليم االسترالي الدولي  2007مراجعتها في عام 

بلدان األربعة الرئيسمممممممية المسمممممممتقبلة لطالب الجامعات في العالم الناطق باللغة جميع التملك 

ايا على دخول وتوظيف الرع قيودا   -أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة  -اإلنجليزية 

تم اإلبال  عن تقارير تشمممممممير  ،ومنذ الهجمات على مركز التجارة العالمي وتفجيرات لندن ،األجانب

إلى أن تأشممممميرات دخول الطالب من بعض البلدان قد يكون من الصمممممعب الحصمممممول عليها أو على 

 ،مثالعلى سممبيل ال ،تخضممع لتدقيق أكبر وتأخيرات طويلة. تخطط بعض الجامعات األمريكية ،األقل

تصممور بأن الطالب غير مرحب بهم للدراسممة في اللمواجهة  الدراسممية للطالب لدفع رسمموم التأشمميرة

أغلقت أسمممممممتراليا بعض مكاتب توظيف الطالب في الخارج  ،ات المتحدة. وفي الوقت نفسمممممممهالوالي

ع م ،في أجزاء أخرى من العالم ا  للتركيز على السممموق اآلسممميوية األسممماسمممية. تحدث التطورات أيضممم

والجامعات في شمممممال أوروبا التي تقدم دورات تدرس باللغة  ،زيادة المنافسممممة من مركز سممممنغافورة

 .(2008جديدة للبقاء والدراسة في بلدك )دليل الجامعة الكامل  ا  وفرص ،ةاإلنجليزي

 

الجممامعممات األجنبيممة للتممدريس من خالل  منتتطلممب العممديممد من الممدول اآلسممممممميويممة الموافقممة 

تقوم بتأسمميسممه الجامعة أو لتطوير حرم جامعي منفصممل  ،شممراكات مع الكليات أو الجامعات المحلية

إنشمماء  يخضممع ،في فيتنام ،المحلية. على سممبيل المثال الجهاتمع  راكةبالشممأو  األم بشممكل منفصممل،

الجامعات الخاصممممممة من قبل األجانب لشممممممروط صممممممارمة ينظمها قرار من رئيس الوزراء في عام 
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الدولية بموجب التشريع المتعلق  معهد ملبورن الملكي للتكنولوجياجامعة  تم إنشاء ،. ومع ذلك2005

 ن وداوهايدقانون االسممتثمار األجنبي )لاالمتثال من الجامعة  ا  وكان مطلوببونشمماء الشممركات األجنبية 

 .سيصدر قريبا (

 

 اآلثار المترتبة على ضمان الجودة 2.7

 القرادات المقترأة
 2007 لتبيش ونايت، 

 2005منظمة التكام) االختصاد  والتنمية 

 

ة تحديات كبيرة لضممممممممان الجودة يطرح التدويل السمممممممريع األخير للتعليم العالي بأشمممممممكاله المختلف

ة وحماية المشاركين في األنشط ،خاصة فيما يتعلق بضمان جودة تقديم التعليم والخدمات ،واالعتماد

ان في كل من البلد ،الدولية. تواجه هذه القضايا الحكومات ووكاالت الجودة ومؤسسات التعليم العالي

 .المتقدمة والنامية

 

 بشكل كبير وهي على النحو التالي: الهتمامقد تتطلب خمس قضايا معينة ا

 

ئة هناك  ،أوال   (1) يةبي يد الطالب  تنظيم ية التي يتم تجن ية واألجنب لدان المحل في كل من الب

منهمما وحيممث قممد تعمممل الفروع الجممامعيممة أو االمتيممازات. يبممدو أن العممديممد من دول منظمممة التعمماون 

أو اعتماد مناسبة لضمان أن المؤسسات المسجلة أو االقتصادي والتنمية لم تضع بعد أنظمة تنظيمية 

طار في حين أن اإل ،المعتمدة فقط تقدم دورات التعليم العالي للطالب الدوليين. في عدد من الحاالت

فون الثغرات تسمممممح لمقدمي الخدمات األجانب  ،التنظيمي مناسممممب للتعامل مع المؤسممممسممممات المحلية

ضممممممممانات للطالب الدوليين  ا  فر األطر التنظيمية أيضمممممممبالعمل دون ضممممممممانات كافية. يجب أن تو

المسممجلين في الفروع الجامعية أو الشممراكات أو االمتيازات في البلدان األخرى. بصممرف النظر عن 

من الضمممممممروري البحث عن أدلة على تلبية المتطلبات وأن أي إطار  ،وجود أطر تنظيمية مناسمممممممبة

 .يشمل آليات مناسبة للرصد واإلبال 

 

جودة الدورات المقدمة لمسألة الثانية هي كيف يضمن المنظمون والجامعات المشاركة ا  (2)

لدوليين للطالب مع الشمممممممركات التجارية الجديدة  مذكراتخاصممممممممة في المواقع الخارجية وفي  ،ا

تفتقر العديد من البلدان إلى األنظمة التنظيمية لتسجيل أو تقييم مقدمي أللبتش ونايت،  ا  والخاصة. وفق

 :الخدمات من خارج الدولة

ال تنطبق عادة على مقدمي  ،حتى في حالة وجودها ،األطر التنظيمية لضممممممممان الجودة أو االعتماد"

و أحسن نية إما بالخدمة من خارج نظام التعليم الوطني. تسمح هذه الثغرة لمقدمي الخدمات األجانب 

طتهم عديد من البلدان وتجعل مراقبة أنشبتجنب االمتثال للوائح الوطنية في ال بشكل خبيث ومقصود، 

. يثير تسجيل أو ترخيص مقدمي الخدمات األجانب العديد من األسئلة. هل تعتمد المعايير ا  صعب ا  أمر

من نظام التعليم الوطني ومعترف به من قبله في  ا  ما إذا كان مقدمو الخدمة جزء علىأو الشمممممممروط 
فة  ية. هل تنطبق قواعد مختل لدانهم األصمممممممل و أ ،للربح أو غير هادف للربح ا  إذا كان الموفر هادفب
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أو مؤسسة أو شركة؟ ما القواعد التي تنطبق على الشركات التي تنش  مؤسسات في  ،للعامة ا  خاص

 ."301-300، الصفحات 2007ألتبيش ونايت  ؟دول أجنبية وليس لها وجود محلي

 

اون االقتصمممادي والتنمية على مر  التاريو لم تقم وكاالت ضممممان الجودة الوطنية في دول منظمة التع

بتقييم جودة البرامج المسممتوردة والمصممدرة، لكن اضممطر الكثيرون إلى اتخاذ إجراءات، ال سمميما من 

خالل مبادرات الهيئات الحكومية في هونغ كونغ وإسممممممرائيل وماليزيا وجنوب إفريقيا كمتلقية للتعليم 

لتسمممممممجيل ومراقبة جودة التزويد األجنبي. على الرغم من  ، وبالتالي فقد طورت أنظمةالعابر للحدود

يا  لدوليين، إال أن  القضمممممممما يد من الطالب ا عد ها ال ية المثيرة لإلعجاب التي حقق جازات األكاديم اإلن

المتعلقة بالمعايير األكاديمية ومسمممممممتويات اإلنجاز غالبا  ما تثار. تتعلق االدعاءات األكثر شممممممميوعا  

 .اديمي والمهارات اللغوية والسرقة األدبيةبمعايير االلتحاق األك

هناك قضية مهمة أخرى داخل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تتعلق بمالءمة  (3)

. يشممير هذا إلى ضممرورة طرح ضمممان الجودة الداخلية لمقدمي التعليم الدولي الرئيسمميينودقة آليات 

ة وحول نوع األدلة المستخدمة في التقييم إلثبات أسئلة حول مدى مالءمة آليات ضمان الجودة الدولي

الجودة. يقوم عممدد من كبممار مقممدمي الخممدمممات بمموظهممار طرق مبتكرة على نحو متزايممد لتقييم جودة 

 ومخرجاتها أيضا .المدخالت 

 

المقدمة للطالب الدوليين.  عن قيمة ومالءمة التجربة اإلجماليةهناك سمممبب لالسمممتفسمممار  (4)

ها فون ،طالعات االجتماعية المختلفة درجات عالية من رضممما الطالب عن الدوراتبينما تُظهر االسمممت

بتجاربهم في التواصل االجتماعي مع الطالب  ا  أن العديد من الطالب الدوليين أقل إعجاب ا  تُظهر أيض

المحليين. يشممممممير هذا إلى أن عمليات تدقيق الجودة يجب أن تشمممممممل النظر في التجارب االجتماعية 

 .الدوليين وأنواع خدمات الدعم المقدمة بما في ذلك آليات مساعدة التنمية االجتماعية للطالب

 

يجممب إجراء اسمممممممتفسمممممممممارات حول  ،ي ضممممممموء الحراك الممدولي المتزايممد للمهنيينف (5)

وإعداد الطالب المحليين والدوليين لمواقف تدويل المناهج االسممتراتيجيات التي تسممتخدمها الجامعات ل

أسممممئلة مثيرة لالهتمام حول مدى مرونة مؤسممممسممممات التعليم  ا  هناك أيضممممكما أنَّ . ا  معمل مختلفة تما

سب للعمل المنجز نحو  العالي في االعتراف بالمؤهالت المكتملة في بلدان أخرى ومنح االئتمان المنا

 .مؤهالت غير مكتملة

 

 ،لى سمممممبيل المثالضممممممان الجودة ألنواع معينة من التدويل. ع يمكن ذكر مالحظة مهمة عن ،ا  أخير

 :( أن الدرجة المشتركة والثنائية تثير القضايا التالية2005يقترح ويليامز )

 

  البرنامجوضوح األساس القانوني لمنح. 

 ح المسؤوليات المشتركة والفرديةوضو. 

  المؤسسية والوطنيةالتوافق بين األنظمة. 

 تنظيمية المختلفةاالختصاصات ال العواقب المحتملة ألي حلول وسط تنظيمية وتوقع. 

 مسؤولية رعاية الطالب( ،اهتمامات الطالب )نداءات الطالب. 
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وبصمممممممرف النظر عن هذه االعتبارات، تتوفر مجموعة من الوثائق المفيدة التي تتناول قضمممممممايا 

ضممممان الجودة فيما يتعلق بتدويل التعليم العالي، وتتضممممن هذه الوثائق معايير وإرشمممادات لضممممان 

( التي أصدرتها الرابطة األوروبية لضمان الجودة 2005ة التعليم العالي األوروبية )الجودة في منطق

( بتكليف من 2006عبر الوطنية ) الممارسممات الحميدةفي التعليم العالي، ونتائج الجامعات: مشمماريع 

رابطة تحسممممين وتدويل التعليم االسممممترالي  لنظم ضمممممان الجودة في التعليم العالي في االقتصممممادات 

ألعضمممماء في منظمة التعاون االقتصممممادي آلسمممميا والمحيط الهادئ المحضممممر من قبل وزارة التعليم ا

 .والعلوم األسترالية من قبل وكالة جودة الجامعات األسترالية

 :6التمرين 
ضمان الجودة  و االعتماد  ونظماألطر التنظيمية  نايت و لبيتش انتقد ،2007في مقا) نشر عام 

ان فيما يتعلق بالتدوي). ويذكرون الأاالت التي تسللللللمح فيها الثغرات لمقدمي في العديد من البلد
بتجنب االمتثا) للوا ح الوطنية. خم  إما بأسللللن نية  و بشللللك) خبيث ومقصللللودالخدمات األجانب 

نايت ب جراد بأث على الويب لمسلللللللاعدت  في مأاولة تقييم صلللللللأة االنتقادات التي وجهها 
 و لبيتش.

 

 مراجعال

 

 مجلة دراسممات في التعليم ،( "تدويل التعليم العالي: الدوافع والحقائق"2007. )ونايت ألباتش 

 .305-290ص  ،الخريف / الشتاء ،3/4العدد  ،11، المجلد الدولي

 ( نتائج الجامعات: مشمممروع 2006المنظمة الدولية للتعليم األسمممترالي )الممارسمممات الحميدة 

 كانبرا. ،عبر الوطنية

 6 زيارة الرابط بتاريو) تمت  خدمات التعليم للطالب األجانبي الدولي، التعليم االسمممممممترال 

 متاح عبر الرابط التالي: (.2009فبراير 

 http://aei.gov.au/AEI/ESOS/ESOSLegislation/Default.htm  

 

 ( يا نة بولون ما ية( ع2008أ عالي األوروب يا ومنطقة التعليم ال ية بولون بروكسممممممممل. ) تم  ،مل

 متاح عبر الرابط التالي: (.2008ديسمبر  17الوصول إليه في 

 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/secretariat  

 

 ( تدويل دبلوم الدراسات العليا في تعزيز التثقيف الصحي )برنامج التعلم 1997ج. ) ،كولينز

سية من تحرير  سية والفصول الدرا عن بعد(. في الجودة في الممارسة: تدويل المناهج الدرا

 .4-1 ،جنوب بنتلي ،جامعة كيرتن للتكنولوجيا ،أ. في بوتوراك

 ( تعزيز أنظمة ضممممان الجودة في التعليم العالي في 2006يب )وزارة التعليم والعلوم والتدر

 كانبرا. ،االقتصاديات األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ

 

http://aei.gov.au/AEI/ESOS/ESOSLegislation/Default.htm
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/secretariat
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  ،( "إعادة التفكير في جدول أعمال التدويل في التعليم العالي بالمملكة 2003)دي فيتا، كيسي

 .533-495الصفحات  ،4العدد  ،27المجلد  ،يمجلة التعليم اإلضافي والعال ،المتحدة"

 ( المعايير والمبادئ التوجيهية 2005الجمعية األوروبية لضممممممممان الجودة في التعليم العالي )

 هلسنكي. ،لضمان الجودة في منطقة التعليم العالي األوروبية

 ( البحث والمعرفة ذات الصلة: جامعات األبحاث األمريكية منذ الح1993جيجر آر إل ) رب

 .العالمية الثانية، مطبعة جامعة أكسفورد، نيويورك

 ،جالو ندارا هام، غوفي تدويل 1997اوتوالك ) .غرا . في الجودة في 202والمجتمع  التعليم( 

الممارسممة: تدويل المناهج الدراسممية والفصممول الدراسممية تم تحريره بواسممطة، جامعة كيرتن 

 .18-11للتكنولوجيا، جنوب بنتلي، 

 ،االتجاهات الجديدة في تدويل التعليم العالي: تنمية أسممممممتراليا كمصممممممدر " (2004) .هارمان

 .120-101، ص 1، ع 17لخدمات التعليم العالي"، سياسة التعليم العالي، المجلد. 

 ( .تدويل التعليم العالي األسمممترالي" في مالكولم ضممميق  العالقات الدولية، 2005هورم، ج" )

 .232-205إلسفير، أمستردام، ص 

 ماكجرو، دي، جولدبالت، دي وبيراتون، ج. )هي يه،  ية، 1999لد، دي إ عالم ( التحوالت ال

 .مطبعة جامعة ستانفورد، ستانفورد

 ( برامج الشمممممممهادات المشمممممممتركة والمزدوجة في سمممممممياق عبر 2009المعهد الدولي للتعليم )

 .نيويورك ،األطلسي

 لية الناشممئة: نموذج اختيار األسممواق التعليمية األسممترا" (1998) ،سمميمبسممون، مادين، كيمب

 ،اقتصممماديات التعليم ،منفصمممل لوجهة الدراسمممة المقصمممودة للطالب التايواني واإلندونيسمممي"

 .169 -159الصفحات  ،2العدد  ،6المجلد 

 أوتاوا ،المكتب الكندي للتعليم الدولي ،( التدويل: العناصر ونقاط التفتيش1994. )نايت جي. 

 الصفحات  ،33المجلد  ،التعليم العالي الدولي ،يل المحدث"تعريف التدو  (2003)نايت.  جي

2-3. 

 مجلة الدراسمممات  ،والمنطق" ،والنهج ،( "إعادة تشمممكيل التدويل: التعريف2004) ،نايت جي

 .31-5الصفحات  ،(5) 8 ،في التعليم الدولي

 ( ،ريتشاردستون، 2001ليسك " )التعليم المرن من أجل مجتمع مرن.  التدويل ،ليدستونو: 

 5-2تغيير السممممياقات وآثارها على التدريس والتعلم والتقييم. في المؤتمر الدولي المشممممترك، 

توومبا، الجمعية األسمممممممترالية لتكنولوجيا التعليم والبحث والتطوير للتعليم  2000 /أياريوليو

 العالي جمعية أستراليا، توومبا.

 ت لمسمماعدة الطالب الدوليين اسممتراتيجيا -عبور الجسممر من كال الجانبين  (2002) .،ليسممك

 مؤتمرلاورقة مقدمة في  ،واألسممتراليين على االلتقاء ببعضممهم البعض في منتصممف الطريق

 ./أياريوليو 8لونسيستون  ،السابع عشر

 التعليم العممالي  ،( "الروابط الممدوليممة في التعليم العممالي الممماليزي الخمماص"2003إم ) ،لي

 .الشتاء ،الدولي
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 ة والسمموق في التعليم العالي"، خصممائص سممياسممية في التعليم العالي. مارغينسممون، "المنافسمم

 .2. المجلد 2. رقم 224-175الصفحة 

 منظمة التعاون   مارغينسمون، العولمة والتعليم العالي، فان دير ويندي، سملسملة أوراق العمل

 . 8، رقم االقتصادي والتنمية

 ( المبادئ ال2005منظمة التعاون االقتصمممممممادي والتنمية ) توجيهية لتوفير الجودة في التعليم

 .20-1، باريس، ص العابر للحدودالعالي 

 ( المبادئ التوجيهية لتوفير الجودة في التعليم 2005منظمة التعاون االقتصمممممممادي والتنمية )

 .20-1ص  ،باريس ،العابر للحدودالعالي 

  باريس ،لتعليملمحة عن ا  (2008) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

 مممادة تم إنتمماجهمما لممدورة  ،: منظور دولي7( تضممممممممين جودة الخريجين 2002ج. ) ،بيج

يا ،بكالوريوس إدارة األعمال )الملكية( . متاح عبر الرابط أدياليد ،جامعة جنوب أسمممممممترال

 التالي:

 http://www.unisanet.unisa.edu.au/gradquals/example/exemplar.htm  

 جامعة غرب أسممممتراليا ،االسممممتجابة للتعليم العالي في مفترق الطرق ،(2002ب. ) ،بورتر، 

 .نيدالندز

 ( نشمممممرة البنك االحتياطي: تصمممممدير أسمممممتراليا للخدمات 2008بنك االحتياطي األسمممممترالي )

 .سيدني ،2008يونيو  ،التعليمية

 كانبرا ،الحكومة األسترالية ،(2008عليم العالي األسترالي: التقرير النهائي )مراجعة الت. 

 2التعليم العالي لمجتمع المعرفة: المجلد  (2008) ،آرنال، باسممممممري، تريمبلي، سممممممانتياغو، 

ومنظمة التعاون االقتصادي  ،والعولمة ،وسوق العمل ،واالبتكار ،السمات الخاصة: المساواة

 .باريس ،والتنمية

 ( الجريدة المستقلة2008دليل الجامعات الجيدة )، لندن. 

 ( بناء مجتمعات المعرفة: تحديات جديدة للتعليم العالي2002البنك الدولي )، واشنطن. 

 ( البرامج الخارجية للجامعات األسترالية"2007جامعات أستراليا" )، كانبرا. 

 ( تد2002جامعة جنوب أسممتراليا ) مركز  ،معة جنوب أسممترالياالطالب الدوليين في جاريس

 .أدياليد ،جامعة جنوب أستراليا ،التعلم المرن

 ( يا ية:  - 7ب( جودة الخريجين  2002جامعة جنوب أسمممممممترال لدول تطوير وجهات النظر ا

جمامعمة جنوب  ،مركز التعلم المرن ،الخيمارات الهيكليمة والمسممممممممارات لتصمممممممميم البرنمامج

 لي:. متاح عبر الرابط التاأدياليد ،أستراليا

 http://www.unisanet.unisa.edu.au/learningconnection/intl/strat.htm  

 

 الروابط المفقودة: العالقة بين السممممياسممممات الوطنية للتدويل وتلك " (1997) ،فان دير ويندي

 ،الوكالة الوطنية للتعليم العالي ،التعليم في أوروبا  العالي بشممممكل عام" فيالخاصممممة بالتعليم 

 .ستوكهولم

 

http://www.unisanet.unisa.edu.au/gradquals/example/exemplar.htm
http://www.unisanet.unisa.edu.au/learningconnection/intl/strat.htm
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 فيربيك ،L. (2006) "  مرصمممممممد التعليم  ،"نماذج واتجاهات الحرم الجامعي للفرع الدولي

 . متاح عبر الرابط التالي:لندن ،العالي بال حدود

 http://www.obhe.ac.uk/products/reports  

 عرض باوربوينت ،( "درجات الماجستير المشتركة وضمان الجودة"2005بي ) ،ويليامز، 

، وهو متاح عبر 2009 /شمممممممباطفبراير 6تمت الزيارة في  ن. لند ،جامعات المملكة المتحدة

 الرابط التالي:

 http://www.qaa.ac.uk/international/jointdegrees/jointdegreesreport.asp  

 تحديد سممممات الطالب الدوليين في كندا ضممممن " (2007)  أخبار ومراجعات التعليم العالمي

 .2007 /تشرين األولأكتوبر ،10العدد  ،20المجلد  ،سياق عالمي"

 القراءة المطلوبة *

  

http://www.obhe.ac.uk/products/reports
http://www.qaa.ac.uk/international/jointdegrees/jointdegreesreport.asp
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 : المؤهالت: األنواع والتحويل واالعتراف المحور الرابع

 المأتويات

 مقدمةال

 الجزد األو):  نواع المؤهات

 لمؤهات التقنية والمهنيةا  1.1

 لشهادات والدبلوماتا  1.2

 لدرجات األكاديميةا  1.3

 مثلة على الدرجات   1.4

 العتراف بهاالجزد الثاني: تأوي) الدرجات وا

 لتنسيق بين المؤسسات واالتفاخيات األخرىا 2.1

 عان بولونيا ووثارهإ 2.2

 آلثار المترتبة على ضمان الجودةا 2.3

 الجزد الثالث:  طر المؤهات الوطنية

 المنهاج الدراسي: بعض االتجاهات الناش ة في تقديم الرابعالجزد 

 التدريسرق ط  4.1

 نواع الطاب   4.2

 مراجعال
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 :مقدمةال

 

التي تمنحها مؤسممسممات التعليم العالي  الدراسممية تركيز إلى المؤهالتالينتقل  ،هذه الوحدة في

لعالم ينتقل فيه األفراد من بلد إلى آخر ألغراض  المتعلقة بهذه المؤهالت وتسممممتكشممممف االسممممتجابات

لعمالة لى زيادة تنقل االعولمة وما يصمماحبها من تدويل التعليم العالي إ حيث تسممببت  الدراسممة والعمل

 .المهنية والماهرة

تقدم الوحدة لمحة عامة عن المؤهالت والدرجات التي تمنحها مؤسممممسممممات التعليم العالي مع 

تجه وضمممح كيف تتكما  ،التركيز بشمممكل خاص على أنظمة الشمممهادات في العديد من البلدان المختلفة

للسممممممممماح بربط  -المؤهالت الوطنيمة أطر- ين المؤهالت في األطر المفماهيميمةالبلمدان نحو تضمممممممم

ناعة  ياجات الصممممممم ية احت تائج التعلم المتوقعة لتلب فة وإظهار ن المؤهالت من قطاعات التعليم المختل

 .والمهن

المؤهالت لعبور الحممدود  لممدفع من داخممل أوروبمما مميزةبقيممادة  ذلممت الجهود الجبممارةبممُ لقممد 

تطوير مجموعة من اآلليات الجديدة لتسهيل  شهد العقدان الماضيان تطورات مهمة في ، كماالوطنية

االعتراف بممالمؤهالت وتحويممل االئتمممان للمؤهالت غير المكتملممة. تتعممامممل الوحممدة مع التطورات 

 نظام تعليمي فيوالمؤهالت التي تسمممممممهل على الخريجين  بالدرجاتاألخيرة في االعتراف الدولي 

 .واحد أو بلد ما العمل في مكان آخر

 

 التدريبية التي تطورت البرامجمن االتجاهات الحالية في تقديم  ا  عدد ا  أيضممموحدة كما سمممتسمممكشمممف ال

 .استجابة للتغير الديموغرافي لمجتمع الطالب من زيادة حجم التعليم

 

 ستكون قادرا  على فهم ما يلي: ،عند االنتهاء من هذه الوحدة

 

 وصف أنظمة المؤهالت والدرجات العلمية في عدد من الدول. 

 الدراسية ة ظهور األطر الوطنية للمؤهالتمناقش. 

  ةاألكاديمي بالدرجات والمؤهالتإثبات فهم عمليات التحويل واالعتراف. 

 المحتملة على البلدان األخرى تقدير طبيعة ونطاق عملية بولونيا وآثارها. 

 دريس البرامج التعليميةديموغرافية للطالب على طرق توصف تأثير التغيرات ال. 
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 األول: أنواع المؤهالت الجزء

 

يغطي التعليم العالي بشممكل عام المهارات والمؤهالت المهنية والتقنية واألكاديمية. ألغراض 

بحيث  ا  جد شاسعةيتم استبعاد مؤهالت المهارات من المناقشة ألن االختالفات بين البلدان  ،هذا القسم

 .ال تؤدي إلى أي مخطط متماسك

 

 :قنيالتأهي) المهني والت  1.1

 

 ،(CTE) التعليم المهني والتقني ا  الذي يُطلق عليه أيضمم ،(VET)  يُعد التعليم والتدريب المهني

ومرتبطة  ا  وهي غير أكاديمية تقليدي ،المتعلمين للوظائف التي تسمممتند إلى األنشمممطة اليدوية أو العملية

ة الفني حيث يطور المتعلم خبر باسمممممم التعليم ا  معينة. يشمممممار إليه أحيان وظيفةأو  عملبمهنة أو  ا  تمام

 .مباشرة في مجموعة معينة من التقنيات أو التكنولوجيا

 

يتم استخدام "المهنة" و "الوظيفة" بالتبادل. يمكن تصنيف التعليم المهني كمعرفة  ،بشكل عام

يتناقض مع المعرفة التصمممممممريحية على النحو المسمممممممتخدم في  ، إال أن  هذا التعريفإجرائية للتدريس

يز المجردة التي تميركز على النظرية والمعرفة المفاهيمية  فعادة ماتعليم في مجال علمي أوسمممممممع ال

أو ما بعد  ةالثانويإلى مرحلة الدراسمممممة التعليم المهني  نسمممممب يمكن (. 2005ي )كونيف التعليم العال

يتم  ،نحو متزايدعلى ومع نظام التلمذة الصمممممممناعية.  هذا النظام التعليمي ويمكن أن يتفاعل ،ةالثانوي

اديمي نحو التعليم األك للرصمميداالعتراف بالتعليم المهني فيما يتعلق بالتعلم السممابق والتحويل الجزئي 

 من حيث ،على سمممممممبيل المثال ،ما يُنظر إلى التعليم المهني ا  نادر ،في الجامعات. ومع ذلك ،العالي

 .ليمزاياه على أنه يندرج تحت التعريف التقليدي للتعليم العا

 

ركز التعليم المهني حتى نهاية القرن العشممرين على مهن محددة مثل ميكانيكي السمميارات أو 

عامل اللحام، وبالتالي كان مرتبطا  بأنشممطة الطبقات االجتماعية الدنيا، ونتيجة لذلك، لم يكن له مكانة 

أعلى  مستوياتكبيرة. ومع ذلك، ونظرا  ألن سوق العمل أصبح أكثر تخصصا  وتطلبت االقتصادات 

من المهارة، فون الحكومات والشمممركات تسمممتثمر بشمممكل متزايد في مسمممتقبل التعليم المهني من خالل 

منظمات التدريب الممولة من القطاع العام والتدريب المهني المدعوم أو مبادرات التدريب للشركات، 

ات معاهد التكنولوجيا أو كليوفي المسمممممممتوى ما بعد الثانوي، يتم تقديم التعليم المهني عادة  من قبل 

 .المجتمع المحلي

 

 ني.لتدريب المهني والتقبا ةالمتعلقها اتإجرائ وتوضيحبعض األمثلة على البلدان  1يوضح الجدول 
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 :  مثلة على التعليم المهني والتقني في بلدان مختارة1اإلطار 

 مالمح من مقدمي التعليم المهني والتقني الدولة

 المهني  ومقدمو التدريب (VET) ر قطاع التدريب والتعليم المهنييعتب استراليا

في إطار  يتم دمج هذا النوع من التعليممنظمات تدريب مسمممممممجلة. 
 التعليم العالي الوطني.

ليم من نظام التع ا  جزء، يشمممكل التعليم المهني سممملطة البلديةبموجب ال فنلندا
 .ا  زيمرك تمويل هذا التدريبيمكن أن يكون ، والثانوي

  قانون التدريب المهني من قبل 1969التدريب المهني عام  تشريعتم   لمانيا

Berufsausbildungsgesetz 111   د نممظممممام والممممذي نممظممم ووحمممم 

التممدريممب المهني وقنن المسمممممممؤوليممة المشمممممممتركممة للممدولممة والنقممابممات 
 والجمعيات والغرف التجارية والصناعية.

سمممممتقلون إلى حد كبير. يتم تقديم مزودون ممزودو التعليم المهني هم  الهند
بدوام كامل بشمممممممكل عام من خالل معاهد التدريب تعليمي برنامج 

ناعي ماالصممممممم نامج ، ك قديم بر بدوام جزئي من خالل  تدريب يتم ت
 مجالس التعليم الفني أو الجامعات الحكومية.

من مقدمي الخدمات العامة والخاصممممة.  يتضمممممن التدريب المهني كل ماليزيا
ية الفنون التطبيقية وكليات المجتمع مؤهالت محلية بينما تقدم تقدم كل

الكليممات الخمماصمممممممممة مؤهالت أجنبيممة ومحليممة تم دمجهمما في إطممار 
 المؤهالت الماليزي.

دريب هيئة التيتم تقديم هذا النوع من التعليم بشمممممكل مركزي من قبل  نيوزياندا
 .يالصناع

كليات المجتمع والمزودون النوع من التدريب من قبل يتم تقديم هذا  الواليات المتأدة األمريكية
 إلى أخرى. واليةيختلف من و ،المستقلون الخاصون

 

 :لشهادات والدبلوماتا  1.2

 

ال يمكن أن تكتمل أي مناقشممة حول أنواع المؤهالت دون ذكر موجز للشممهادات والدبلومات 

ر الشممهادات تشممي ،. في العديد من البلداننوالمتسممببة باإلرباك في كثير من األحيا المتعددة والمتنوعة

التعليم العالي التي تقدمها إحدى الجامعات أو غيرها من مؤسممسممات قطاع في  المقدمة  إلى المؤهالت

 المدة المخصمممصممة هذه الشمممهادات مخصمممصمممة للدورات التي تكون أقصمممر من ، وتعتبرالتعليم العالي

ي. على مسمممتوى التعليم الثانو ات التدريبتُمنح شمممهاد ،دبلوم. في بلدان أخرىالأو األكاديمية درجة لل

ي هذه وف ،يحدث المزيد من االختالف عندما يكون هناك تأثير من نظام التعليم البريطاني ،ومع ذلك

مؤهالت من المسمممممممتوى العالي تعكس عادة   الممنوحة عبارة عن ما تكون الشمممممممهادات ا  الحالة غالب

 .المراحل األولية من الدرجة األولى

                                                           
والتدريب  ،وإعداد التدريب المهني ،( التدريب المهني داخل الشمممممممركة )نظام مزدوج(BBiGينظم قانون التدريب المهني ) ،في ألمانيا 111 

 متطلبات عالقة التدريب المهني. ا  دد قانون التدريب المهني أيضيح .اإلضافي وإعادة التدريب المهني
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التعليم الفني والتعليم  يتم تقديم الشمممممممهادات بشمممممممكل عام من قبل كليات ،مثال   في أسمممممممتراليا

أماكن العمل(. في الواليات  ا  أو منظمات التدريب غير األكاديمية المسمممممممجلة )غالب 112اإلضمممممممافي

ستوى م قد يتم تقديم شهادة من قبل معهد التعليم العالي ويتم منحها للطالب الذين وصلوا إلى ،المتحدة

 .المعرفة بموضوع مهني معين

يشممممير الدبلوم عموما ، مثل الشممممهادة، إلى مؤهل أقل من مسممممتوى البكالوريوس ما لم تسممممبقه 

ستراليا، الدبلوم هو مؤهل أكاديمي محدد أو  سات العليا )أو التخرج(. في بلدان مثل أ خصائص الدرا

والدكتوراه. عادة ما يتم اإلشمممارة إلى مسمممتوى أكاديمي مثله مثل مؤهالت البكالوريوس والماجسمممتير 

الدبلومات على أنها مؤهل فخري وبريسممممممتيجي وليس مؤهال  أكاديميا . في الواليات المتحدة، تشممممممير 

كلمة "دبلوم" عادة  إلى المستند الفعلي الذي تم استالمه في نهاية التعليم العالي، ويمكن أن يشير أيضا  

المثال في مجال التمريض، يتم تقديم دبلوم التمريض من قبل إلى مؤهل  أكاديمي محدد. على سمممبيل 

المدارس الموجودة في المسممممتشممممفيات. في أجزاء أخرى من العالم، تشممممير الدبلومة غالبا  إلى التعليم 

 .الفعلي أو اإلشارة إلى مقدار الوقت الذي يقضيه في الدراسة

 

ى مستوى المعرفة أو كفاءات هناك أيضا  بعض االختالفات في مصطلح "دبلوم" لإلشارة إل

الخريجين، والمثال على ذلك هو "الدبلوم المتقدم" أو "دبلوم التعليم العالي/دبلوم الدراسمممممممات العليا" 

الذي عادة ما يضع حدا  لكفاءات الخريجين عند مستوى أكثر تقدما ، أعلى من المؤهل العام. في الهند 

ديميا  محددا  يمنح عادة  في الدورات المهنية / التدريبية، وباكسمممتان، قد يكون الدبلوم أيضممما  مؤهال  أكا

على سبيل المثال الهندسة والصيدلة والتصميم. في البلدان التي تعتمد نظام التعليم القاري )األلماني(، 

 .الدبلوم هو الدرجة األكاديمية القياسية، ويمكن مقارنته مع البكالوريوس والماجستير

 

( أحد أشمممممهر الدبلومات المعروفة وهو مؤهل ما قبل IBلوريا الدولية )ربما يكون دبلوم البكا

الجامعة يتقدم إليه الطالب في العامين األخيرين من دراسممتهم الثانوية ويعادل المسممتوى أ في المملكة 

المتحدة . قد تحتوي الدبلومات والشهادات أيضا  على صفات مثل "خريج" أو "ما بعد التخرج"، مما 

شير إلى م شير مصطلح "خريج" إلى ي سكتلندا وماليزيا، ي سبيل المثال، في ا ستوى المؤهالت. على 

دبلوم أقل من مستوى درجة البكالوريوس بينما "الدراسات العليا" هي دبلوم أقل من الماجستير ولكن 

 .أعلى من البكالوريوس

 

شهادة والدبلومة على أنهما  ،باختصار ستخدام المصطلحين ال تم وي صالنمنفيمكن وصف ا

 حسب السياق الذي يتم فيه منح الشهادات والدبلومات. ا  تحديدهما بالكامل تقريب

 

 :لدرجات األكاديميةا  1.3

 

عادة الدرجة العلمية هي أي واحدة من مجموعة واسممعة من المؤهالت الجامعية التي تمنحها 

دراسممة بنجاح. في مكان آخر عادة كنتيجة إلكمال برنامج ال ،مؤسممسممات التعليم العالي مثل الجامعات

ة عمليكان لفي أوروبا لتوحيد هياكل المؤهالت.  التي حدثت تتم مناقشمممممممة الحركة ،في هذه الوحدة

                                                           
 في استراليا إلى التعليم الفني والتعليم اإلضافي TAFEيشير االختصار  112 
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 في جميع أنحاء أوروبا وخارجها حيث تسمممممممعى البلدانفي هذا الصمممممممدد "بولونيا" تأثيرات كبيرة 

يجين وقدرتهم على العمل في إلى ترشممممميد أنظمة التعليم العالي الخاصمممممة بها لصمممممالح الخر األوربية

 .االقتصاد العالمي

 

 .بعض األمثلة على درجات محددة تتبع كل مستوى من المؤهالت
 أسم المؤهل الممنوح اختصار الدرجة األكاديمية نوع الدرجة

 الزمالة في اآلداب AA (Associate in Arts) درجة الزمالة

AS (Associate in Science) الزمالة في العلوم 

AAS (Associate in Applied 
Science) 

 الزمالة في العلوم التطبيقية

AGS (Associate in General 
Studies) 

 الزمالة في الدراسات العامة

 البكالوريوس في اآلداب BA (Bachelor of Arts) درجة البكلوريوس

BFA (Bachelor of Fine Arts) البكالوريوس في الفنون الجميلة 

BSc (Bachelor of Science) البكالوريوس في العلوم 

BBus (Bachelor of Business) البكالوريوس في االدارة 

BVSc (Bachelor of Veterinary 
Science) 

 البكالوريوس في العلوم البيطرية

B Eng (Bachelor of 
Engineering) 

 البكالوريوس في الهندسة

BM BS (Bachelor of Medicine 
and Surgery) 

 البكلوريوس في الطب والجراحة

BBA (Bachelor of Business 
Administration) 

 البكالوريوس في إدارة األعمال

 الماجستير في اآلداب MA (Master of Arts) درجة الماجستير

MSc (Master of Science) الماجستير في العلوم 

M.Div (Master of Divinity) الالهوت الماجستير في 

MPIA (Master of Public and 
International Affairs) 

 الماجستير في الشؤون العامة والدولية

MAS (Master of Applied 
Statistics) 

 الماجستير في اإلحصاء التطبيقي

MMus (Master of Music) الماجستير في الموسيقى 

M.J (Master of Journalism) حافةالماجستير في الص 

M.Des. (Master of Design) الماجستير في التصميم 

 LDS (Licentiate in Dental درجة الليسانس
Surgery) 

 الليسانس في جراحة األسنان

JCL (Licentiate in Canon Law) الليسانس في القانون الكنسي 

 اخصائي في التعليم Ed.S. (Education Specialist) درجة التخصص

SCIP (Specialist in Clinical 
Psychology) 

 اخصائي في علم النفس العيادي

 CPL (Certified Professional درجة اللوجستي
Logistician) 

 خبير لوجستي محترف معتمد

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Master_of_Design&action=edit&redlink=1
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 الهندسة الكيميائية Ch.E. (Chemical Engineer) ةدرجة الهندس

C.E. (Civil Engineer) الهندسة المدنية 

E.E. (Electrical Engineer) الهندسة الكهربائية 

Env.E. (Environmental 
Engineer) 

 الهندسة البيئية

Sys.E. (Systems Engineer) هندسة النُُظم 

Nucl. E. (Nuclear Engineer) الهندسة النووية 

 ND (Doctor of Naturopathic درجة الدكتوراه المهنية
Medicine) 

 دكتور في الطب الطبيعي

D. C. (Doctor of Chiropractic) دكتور في العالج بتقويم العمود الفقري 

Au.D. (Doctor of Audiology) دكتور في السمعيات 

PharmD (Doctor of Pharmacy) الصيدلة دكتور في 

P. Th. D. (Doctor of Pastoral 
Theology) 

 دكتور في الالهوت الرعوي

D. Th. P (Doctor of Practical 
Theology) 

 دكتور في الالهوت العملي

Ed.D (Doctor of Education) دكتوراه في التربيةال 

DProf (Doctor of Professional 
Studies) 

 مهنيةدكتوراه في الدراسات الال

بحثيةةةة  ل درجةةةة الةةةدكتوراه ا

 (األكاديمية)
Ph.D (Doctor of Philosophy) الدكتوراه في الفلسفة 

DSc or ScD (Doctor of Science) الدكتوراه في العلوم 

J.C.D. (Doctor of Canon Law) الدكتور في القانون الكنسي 

DTech (Doctor of Technology) الدكتور في التكنولوجيا 

J.S.D. (Doctor of Juridical 
Science) 

 الدكتور في العلوم القانونية

LL.D (Doctor of Laws) الدكتوراه في القانون 

DPM (Doctor of Project 
Management) 

 الدكتوراه في إدارة المشاريع

DSocSci (Doctor of Social 
Science) 

 الدكتوراه في العلوم االجتماعية

 

 

تصارات الدرجات أن تضع مؤشرا  على مستوى المؤهل سواء قبل أو بعد إشارة يمكن الخ

 ScDو  DScالكلية أو التخصمممص، وذلك اعتمادا  على المؤسمممسمممة. على سمممبيل المثال، يرمز كل من 

إلى درجة الدكتوراه )العليا( في العلوم. قد تختلف االختصممارات أيضمما  بين المؤسممسممات، على سممبيل 

إلى "بكالوريوس العلوم"، وهناك جهود كبيرة لتوحيد اختصممممارات  BScو  BSن المثال، يرمز كل م

( حيث يسمممممتخدم ACUالدرجات العلمية مثل تلك المسمممممتخدمة من قبل رابطة جامعات الكومينويلث )

أعضممممماء الرابطة قائمة قياسمممممية باالختصمممممارات؛ وعلى الرغم من ذلك، إال أن ه ال تزال هناك بعض 

" و Oxonسمممممممة العملية، وأبرزها هو اسمممممممتخدام االختصمممممممارات الالتينية "االختالفات في الممار

"Cantab )لجامعات أكسمممممفورد وكامبريدج، والتي حلت محلها اللغة اإلنجليزية )قليلة االسمممممتخدام "

"Oxf" و "Camb ،بالنسبة إلى جامعات دول الكومينويلث المختلفة والتي تشترك في نفس االسم . "
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ا وجامعة يورك في المملكة المتحدة، تم اعتماد اتفاقية يتم فيها تضممممممممين مثل جامعة يورك في كند

 York" و "York (Can.)اختصار الدولة مع األحرف واسم الجامعة. في هذا المثال، يتم استخدام "

(UK)بشكل شائع لإلشارة إلى الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المعنية ". 

 

.  ألن هذه الدرجات LL.B. ،LL.M. ،LL.Dاألحرف مثل   باإلضمممافة إلى ذلك، تم مضممماعفة

لدراسمممة عدد من القوانين وليس قانون واحد. يشمممير الحرف المضممماعف إلى صممميغة الجمع الالتينية 

legum  بدال  من التشمممممريع المفرد. يمكن أن تكون اختصمممممارات الدرجة أيضممممما  ظرفية كما في حالة

" من الكلمة الالتينية " Ch. M" و " Ch. Bق كل من " الدرجة االكاديمية في الجراحة. تم اشمممممممتقا

chiruguriae والتي تشير إلى نظام جامعي على غرار النماذج االسكتلندية. كما أنَّ مزج مصطلح "

 "M.B " بمصممممطلح "Ch. B نتج عن الحاجة إلى تخريج الطالب في الوقت من العام المخصممممص "

" من قبل من M.Bالقدرة القانونية على منح درجة "  لطقوس التخرج، ولكن تمت الموافقة على عدم

" بداية األمر، ومن ثم، تم منح درجة " Ch. Bقبل الهيئات التنظيمية المهنية. وهكذا تم منح درجة " 

M.Bفي فترة الحقة بدون عقد حفل التخرج ". 

 

 :مثلة على الدرجات   1.4

 

 :درجة البكلوريوس

ارة عن درجة جامعية تُمنح لدورة أو تخصممص يسممتمر عادة ما تكون درجة البكالوريوس عب

خمس أو سمممت سمممنوات. قد  ،أو في بعض الحاالت والبلدان ،بشمممكل عام لمدة ثالث أو أربع سمممنوات

لدرجة دخول الدراسممممممات العليا مثل بكالوريوس القانون المدني أو بكالوريوس  ا  اسممممممم ا  كون أيضممممممت

لبكالوريوس في جميع أنحاء العالم إلى ثالث فئات الموسممميقى أو بكالوريوس الفلسمممفة. تنقسمممم درجة ا

روبي والنظام األو ا  وهي النظام األمريكي والنظام البريطاني المتبع في جميع دول الكومنولث تقريب

 .القاري

 

 :درجة الماجستير

توفر درجة الماجسمممتير درجة إتقان أو نظرة عامة عالية المسمممتوى على مجال الدراسمممة ذي 

لممارسة المهنية. يمتلك خريجو درجة الماجستير مجموعة من المهارات األكاديمية الصلة أو مجال ا

باالضمممافة  ،ة للمحتويات النظرية والتطبيقيةبما في ذلك المعرفة المتقدمة لهيئة متخصمممصممم ،والمهنية

لقدرة ا، فضممممممال  عن يم النقدي و / أو التطبيق المهنيمهارات عالية المسممممممتوى في التحليل والتقي إلى

 في التخصص قيد الدراسة.لى حل المشكالت المعقدة والتفكير بشكل صارم ومستقل ع

 

درجات الماجستير في اآلداب والماجستير في العلوم هي أنواع الدرجات األساسية في معظم 

أو بشممكل  ،البحث من خالل دراسممة مقررات دراسممية، أو عبر المشمماركة فيوقد تكون قائمة  ،المواد

على البرنممامج. هنمماك  ا  اعتممماد ،ن االثنين. قممد تكون هنمماك حمماجممة إلى أطروحممةم ا  مزيجمم ،نموذجي

 .درجات مختلفة من نفس المستوى مثل درجات الهندسة التي لها أسماء مختلفة ألسباب تاريخية
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تسممجيل في مع  ،الدرجة التي تؤدي إلى الحصممول علىهناك مجموعة من المسممارات كما أنَّ 

ى القدرة على إجراء دراسات درجة أعلى في المجال المقترح. عادة ما يتم يستند إلى دليل عل برنامج

في بعض  ا  على الرغم من تقديمها أيضممممم ،تقديم درجة الماجسمممممتير على مسمممممتوى الدراسمممممات العليا

ماجسمممممممتير  كالوريوس وال ية على درجة الب جامع ية. تنص بعض البرامج ال جامع كدرجة  حاالت  ال

 .اتالمشتركة بعد أربع أو خمس سنو

 

 :دكتوراهالدرجة 

الدكتوراه هي درجة أكاديمية تمثل في معظم البلدان أعلى مسمممممتوى من الدراسمممممة أو البحث 

الرسمممممي في مجال معين؛ كما إنها تشممممير في بعض البلدان أيضمممما  إلى فئة من الدرجات التي تؤهل 

ل لدرجة ا ثال معروف  قانون أو الطب. أفضممممممممل م نة مثل ال نة معي ها لمزاولة مه دكتوراه هي حامل

الدكتوراه في الفلسممممممفة، بينما تشمممممممل األمثلة األخيرة درجة دكتوراه في الطب من الواليات المتحدة 

 .والدكتوراه المهنية الهولندية في الهندسة

 

على الرغم من  ،يُشمممار إلى أعلى درجة في مجال معين على أنها درجة نهائية ،في بعض البلدان

يتم التمييز و ،ال من األحوال. تختلف الممارسمممممة من بلد إلى آخرعالمية بأي ححالة أن هذه ليسمممممت 

مثممل درجممة الممدكتوراه في القممانون في الواليممات المتحممدة، ) بين الممدرجممات المهنيممة النهممائيممة ا  أحيممانمم

والدرجات البحثية النهائية مثل درجات "الدكتوراه في القانون" و "الدكتوراه في علوم التشمممممممريع". 

 هي على النحو التالي:و الدكتوراه درجة نأربعة أنواع م هناك

 

 بحثيةالدكتوراه ال. 

 الدكتوراه المهنية. 

 العليادكتوراه ال. 

 الدكتوراه الفخرية. 

 

تُمنح الدكتوراه البحثية تقديرا  إلتقان طرق البحث والبحث األكاديمي الذي يمكن نشممممممره بشممممممكل 

الدفاع و االطروحة من خالل تقديم ايمهمثالي في مجلة أكاديمية خاضعة الستعراض األقران. يتم تقي

( PhD / DPhilدكتوراه في الفلسممممفة )الرجة معروفة من هذا النوع هي درجة تعتبر أشممممهر د ها.عن

ولكن هناك درجات أخرى تشمممممل الدرجات األمريكية في الهندسممممة  ،الممنوحة في جميع أنحاء العالم

(DEngو )ال( دكتوراه في التربيةEdD)، دسمممممة في المملكة المتحدودكتوراه الهن( ةEngD)  والدرجة

 .(.Dr.rer.nat)113األلمانية دكتور ريروم ناتشوراليوم 

يختلف الحد األدنى من الوقت المطلوب للحصممول على الدكتوراه حسممب الدولة ويمكن أن يصممل 

إلى ثالث سممنوات، باسممتثناء المدة الدراسممية المخصممصممة لدراسممات البكالوريوس والماجسممتير. ومع 

يمكن أن يسمممتغرق بعض المرشمممحين مدة زمنية تسمممتغرق من خمس إلى عشمممر سمممنوات حتى  ذلك،

االنتهاء من دراسة درجة الدكتوراه. متوسط عدد سنوات استكمال درجة الدكتوراه لجميع المجاالت 

                                                           
التي تمنحهمما الجممامعممات في بعض البلممدان النمماطقممة بمماأللمممانيممة لخريجي  Doctor rerum naturaliumدرجممة الممدكتوراه األكمماديميممة  113 

 لفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والجيولوجيا وعلوم الكمبيوتر والصيدلة والعلوم الطبيعية األخرى والمجاالت المماثلة.الرياضيات وا
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في الواليات المتحدة هو سبع سنوات. كان يُطلب من المتقدمين للحصول على درجة الدكتوراه سابقا  

على درجة الماجستير إال أن عددا  قليال  من الجامعات تقبل المتقدمين لدرجة الدكتوراه فيها الحصول 

دون اشممتراط درجة الماجسممتير. في هذه الحالة، يُتوقع أن يكون الطالب قد أتقن المواد المشمممولة في 

 .درجة الماجستير على الرغم من أن الطالب نفسه ال يحمل درجة الماجستير رسميا  

 

نح الدكتوراه المهنية في مجاالت معينة حيث ال يشمممممارك معظم حاملي الدرجة العلمية بشمممممكل تُم

بل في ممارسممة مهنة مثل القانون أو الطب أو الصمميدلة أو الموسمميقى أو  ،أسمماسممي في البحث العلمي

ودكتوراه في  (MD) . ومن األمثلممة على ذلممك الممدرجممات األمريكيممة لممدكتوراه في الطممبالالهوت

دكتوراه في طب األسممممنان الو ،(PDEng)  والدكتوراه المهنية الهولندية في الهندسممممة ،(JD)  نالقانو

 ..( .MVDr) دكتوراه في الطب البيطريالو  (.MDDr) التشيكية

 

لإلشممارة إلى الدكتوراه البحثية مع التركيز على البحث  ا  يسممتخدم مصممطلح الدكتوراه المهنية أيضمم

اه دكتورالتشمممل هذه درجات  ،ألغراض المهنية. من بين أمور أخرىالتطبيقي أو البحث المسممتخدم ل

  دكتوراه في الدراسات المهنيةالو (DBA) دكتوراه في إدارة األعمالالو ،(DPT) في الالهوت العملي

(DPS )ي الواليممات المتحممدة أوف DProf دكتوراه في التربيممةالممو ،في المملكممة المتحممدة  (EdD)، 

في مختلف  الدرجات المهنيةوبعض ( DSc or DScPTي )في العالج الطبيعدكتوراه في العلوم الو

 .المجاالت المهنية المحددة

 

لدكتوراه  منحتم  يادرجة ا لدول  العل ندا وبعض ا كة المتحدة وأيرل لدان مثل الممل في عدد من الب

لعليا ا وراهدرجة  الدكت، وتعتبر و دول االتحاد السممممموفياتي السمممممابقاالسمممممكندنافية ودول الكومنولث أ

على مسمممتوى عاٍل  ا  بحثية وتُمنح على أسممماس مجموعة من األبحاث المنشمممورة المقدمة رسمممميدرجة 

 (DLitt / LittD) دكتوراه في اآلدابالو (DSc / ScD) دكتوراه في العلومال. تشممممممممل األمثلة ا  جد

ة كتوراه النرويجيوبعض شهادات الد ،الموجودة في المملكة المتحدة وأيرلندا وبعض دول الكومنولث

 ،الزراعممة( الممدكتوراه فيأغريممك. )التكنولوجيمما( والممدكتورالممدكتوراه في ).dr.techn  األقممدم مثممل

إلى مؤهل ما بعد الدكتوراه "التأهيل"  ا  يُنظر أحيان)الدكتوراه في الالهوت(. والدكتوراه الدنماركية 

يس درجة ل ،بالمعنى الدقيق للكلمة ،تأهيلعلى الرغم من أن ال ،األلماني على أنه ينتمي إلى هذه الفئة

 .بل هو رخصة مهنية للتدريس في جامعة ألمانية ،أكاديمية

 

 بمساهمات الفرد في ا  تُمنح الدكتوراه الفخرية عندما ترغب إحدى الجامعات في االعتراف رسمي

الممدكتوراه ة )تُمنح درجممة الممدكتوراه الفخريمم .اعترافهمما بممالجهود الخيريممة التي قممدمهممامجممال معين أو 

 يتم ال ،الجامعة عن المتطلبات الرسممممممية المعتادة لمنح الدرجة. بهذا المعنى عندما تتنازل( الشمممممرفية

 الحصول على الدكتوراه الفخرية بنفس طريقة الحصول على المؤهالت األخرى.

 :1التمرين 
 

 ه؟ه) يمكن  تأديد نقاط القوة والضعف في نظام المؤهات المختلفة الموصوف  عا
 



143 
  

هناك تنوع كبير في التسممميات والهياكل األسمماسممية لمنح  ،كما سمميتضممح من المناقشممات أعاله

راءة من الق ا  الدرجات العلمية من بلد إلى آخر. يلخص المربع أدناه بعض االختالفات ويقدم لك مزيد

 حول أنظمة الدولة الفردية

 

 : بعض األمثلة على أنظمة الشهادات حسب الدولة2المربع 

 :نظامان متوازيان للدرجات األكاديمية ا  يوجد في النمسا حالي استراليا
 و ،تبعه الدكتوراهت Magister / Diplom نظام الدورتين التقليدي من •

 .نظام الدورات الثالث للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه على النحو المحدد في عملية بولونيا •
 2010لتدريجي من نظام الدرجات المكون من دورتين بحلول عام سيتم التخلص ا ،مع استثناءات قليلة

http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_degree - cite_note-8 

 منحبمما يسممممممممح للجامعات  ،تم الحفاظ على بعض تسمممممممميات الدرجات العلمية المعمول بها ،ومع ذلك
 .الماجستير ذي الطراز الجديدلخريجي برنامج   "Magister " و "Diplom-Ingenieur درجتي "

 
التعليم العالي في النمسا. الطبعة الثانية. فيينا: (. 2004كاسباروسفسكي و وادساك ) المصدر األساسي:

 النمسا. ،الوزارة االتحادية للتعليم والعلوم والثقافة

)ما  Bacharel بدرجة عادة  ما يتخرج طالب البكالوريوس في البرازيل في الجامعات البرازيلية إما البرازيل

 .يعادل البكالوريوس األمريكي أو البكالوريوس( أو بدرجة مهنية )على غرار الدبلوم األلماني القديم(
  

في معظم مجاالت الدراسة في الفنون أو العلوم اإلنسانية أو العلوم  )البكلوريوس( تُمنح درجات باشاريل
يات أو العلوم الطبيعية و ها مع بعض االجتماعية أو الرياضممممممم تسمممممممتغرق عادة  أربع سمممممممنوات إلكمال

 قانون. تُمنح الدرجات المهنية في المهن التيال برنامج البكلوريوس في االسمممممتثناءات على سمممممبيل المثال
بيل على سمم ،تنظمها الدولة مثل الهندسممة والصمميدلة وطب األسممنان ويتم تسممميتها على اسممم المهنة نفسممها

ثال. درجة ندس( Engenheiro الم ماري( أو  Arquiteto أو )مه ندس مع يب / ) Médico )مه طب

 .جراح
 

ة  درج ا  تقدم الجامعات البرازيلية أيضمممم ،القياسممممية والدرجات المهنية  Bacharelباإلضممممافة إلى شممممهادة

 نحتمالمتاحة للطالب الذين يرغبون في التأهل كمعلمين في المدارس.  ،Licenciatura( 114)الترخيص

ألفراد ا ، ويعتبرالغالب في الرياضمممميات والعلوم اإلنسممممانية والعلوم الطبيعية في Licenciatura درجة 

مؤهلون للقبول في دورات  Licenciatura أو دبلوم مهني أو Bacharel الممذين يحملون إممما درجممة

 .درجات الماجستير أو الدكتوراه المتقدمةالحصول على الدراسات العليا التي تؤدي إلى 
 

ير إلى درجات ماجسممتير أكاديمية أو درجات ماجسممتير مهنية وتعكس العناوين تُصممنف درجات الماجسممت
 .الدكتوراه درجة مجال الدراسة. يتم استخدام ممارسة مماثلة في منح وتسمية

 

                                                           
هو درجة مشمممممممابهة لدرجة الماجسمممممممتير التي تمنحها الجامعات البابوية والجامعات في بعض دول االتحاد األوروبي وأمريكا  الترخيص 114 

 للشخص الذي يحمل هذه الدرجة ا  يضالالتينية. يستخدم المصطلح أ
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وعلى األخص الجامعات الحكومية في والية سممممممماو  ،ال يزال عدد قليل من الجامعات البرازيلية ،ا  أخير
 .الذي يحظى بمكانة أعلى من درجة الدكتوراه 115ente Doc-Livreيمنح لقب ،باولو
 

ورقة مقدمة في  ،"مسممتقبل التعليم العالي في البرازيل"(. 1991س. ) ،المصممدر األسمماسممي: شمموارتزمان

ي السمممممادس المؤتمر الدول ،التعليم العالي في أمريكا الالتينية: آفاق التغيير واإلصمممممالح في التسمممممعينيات
سات أمريكا  ،عشر شنطن ،الالتينيةجمعية درا سان 6-4 ،وا نوفمبر  14تم الوصول إليه في  ،1991 ني

2008. 

ن(. بعد ي" )تقنيTécnicos" )محترفين( أو "Profesionales قد يختار الطالب أن يكونوا " ،في تشيلي تشيلي

 أويمكن للطالب متابعة الدراسمممممممات المهنية أو التقنية في الجامعات  ،االنتهاء من المدرسمممممممة الثانوية
ية عموما ، الجامعات وأكاديميات الجيش.  ، وال يتم منح الدرجات األكاديمية إال من قبل المدارس الفن

 ألنه أكاديمية ولكن هناك العديد من المهن التي ال تتطلب درجة ،تتطلب المهن التقليدية درجة أكاديمية
 :بالمؤهالت الممنوحة في تشيليفيما يلي قائمة تم تصورها على أنها "مهنية" بحتة وليست أكاديمية. 

 
" •Licenciadoعلقتتتطلب ثمانية فصمممول دراسمممية على األقل ت الدرجة البكالوريوس ولكنه ة" مشمممابه 

للشمممممروع في مهنة  ا  الدرجة كافي يعتبر الحصمممممول على هذهمن التخصمممممص.  ا  المواد التي تشمممممكل جزءب
يلزم سممنة أو سممنتين إضممافيتين  ،الممارسممة لممارسممة المهنية. من أجللغرض البدء بأكاديمية ولكن ليس 

 للحصول على كل من اللقب المهني والماجستير.
 "الماجيستر" هو ما يعادل درجة الماجستير في البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية.• 
" •Doctoradoفي تشيلي تصنيفات منفصلة للدكتوراه المهنية . ال يوجد" هو ما يعادل الدكتوراه. 
 

ياغو: سانت ،نحو تطبيق الجودةشيلي: تالتعليم العالي في  ،(2005ألساسي: قسم التعليم العالي )المصدر ا

 .2008 تشرين الثاني 14تم الوصول إليه في  ،تشيلي ،وزارة التعليم

 ،يشممبه نظام الدرجات في كولومبيا النموذج األمريكي. بعد االنتهاء من المدرسممة الثانوية أو "البكالوريا" كولومبيا
يكون لدى الطالب خياران. األول يسمممممممى "المهني" وهو مشممممممابه لدرجة البكالوريوس التي تتطلب من 

سي عبارة عن ثالث سنوات من الدراسة  و" وهTécnicoوالثاني هو " ،ا  تسعة إلى أحد عشر فصال  درا

 ات المتحدةعلى غرار درجة الزمالة الممنوحة في الوالي ،هي  الطالب للعمل الفني أو الميكانيكييو
 

" ودرجة الدكتوراه Magísterالتعليم الرسمممي بعد مسممتوى البكالوريوس هو درجة الماجسممتير بعنوان "

بعد  ،"تخصص" ،الحصول على درجة متخصصة ا  ". يمكن للطالب أيضDoctoradoالمعروفة باسم "

لطالب يمكن ل ،ومبيادرجة البكالوريوس بدال  من مسممارات الماجسممتير والدكتوراه األكثر رسمممية. في كول
 ".Especialización" أو "Magister" دون الحاجة إلى أخذ "Doctoradoالذهاب مباشرة إلى "

 
فممممممي  ،المممممممصممممممممممممدر األسمممممممممممماسممممممممممممي: كممممممولممممممومممممممبمممممميمممممما لمممممملممممممتممممممعمممممملمممممميممممممم الممممممعممممممالممممممي

 tmhttp://www.wes.org/ca/wedb/columbia/cohigher.h  14إليمممه في  الوصمممممممولتم 
 .2008 تشرين الثاني

                                                           
( هو عنوان ممنوح في البرازيل من قبل مؤسمممممسمممممة للتعليم العالي، من خالل مسمممممابقة عامة مفتوحة فقط لحاملي LDترخيص التدريس ) 115 

 .بحثوال والتي تشهد على جودة عالية في التدريس ،(1976 أيلول 11 تم منحه فيدرجة الدكتوراه )

http://www.wes.org/ca/wedb/columbia/cohigher.htm
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بمممريمممطممممانمميمممما 
 وويلز

ية في إنجلترا وويلز هي درجة البكالوريوس مع مرتبة الشمممممممرف )مثل  تعتبر الدرجة األولى القياسممممممم
بكالوريوس )مع مرتبة الشممممرف( في الهندسممممة  ،بكالوريوس )مع مرتبة الشممممرف( لموضمممموعات الفنون

ن لواحد م ا  الشممممرف(. عادة  ما يتم تصممممنيف درجات مرتبة الشممممرف وفق وبكالوريوس العلوم )مع مرتبة
 أربع درجات:

 
 مرتبة الشرف األولى • 
 وتنقسم إلى: ،مرتبة الشرف الثانية• 
o (1: 2أو الثاني العلوي ) ،القسم العلوي 
o ( 2: 2التقسيم السفلي أو الثاني السفلي) 
 مرتبة الشرف الثالثة• 
 

شرف أن يحصلوا على درجة عادية أو درجة النجاحيمكن للطالب الذين ال   دون ،يحققون معيار منح ال
 مرتبة الشرف.

 
في المملكة المتحدة، فيما مضمممممى، يدرس بعض الطالب درجة ماجسمممممتير متكاملة ال تزال درجة أولى. 

 ،على وجه الخصمموص ،سممنوات 4هي  MEngكانت مدة الحصممول على درجة الماجسممتير في الهندسممة 

لتحل محل شمممهادة  ،رجة األولى القياسمممية في الهندسمممة في أفضمممل جامعات المملكة المتحدةالد أصمممبحت
BEng  سنوات. 3القديمة لمدة 

 
م فقط من الدراسمممة بدوا ا  واحد ا  قد تسمممتغرق درجة الماجسمممتير عام ،للتخصمممص السمممابق في التعليم ا  نظر
جة الدكتوراه هو ثالث سنوات بدوام والمقدار المعتاد للوقت الذي يقضيه العمل للحصول على در ،كامل

في الدراسة من مستوى البكالوريوس الطالب في حين أن مقدار الوقت المعتاد الذي يقضيه  ،كامل. لذلك
وقد  ،سممبع سممنوات فقط في المملكة المتحدة يسممتغرق ،تسممع سممنوات حتى الدكتوراه في الواليات المتحدة

لى للشروع في الحصول ع ا  مسبق ا  شرط ا  ير ليست دائمألن درجة الماجست ا  نظر ،تكون ست سنوات فقط
 درجة الدكتوراه.

 
 ا  غالب ،كان هناك ارتفاع كبير في عدد الدورات التي تقدم "دبلومات الدراسات العليا" ،في اآلونة األخيرة

 في مواضمميع محددة للغاية وذات صمملة بالمهنة. تقدم العديد من المؤسممسممات )مثل الجامعة المفتوحة( هذه
 ،مع سمممنة إضمممافية مطلوبة لمنح درجة الماجسمممتير. تعود شمممعبية هذه الدورات ،الدورات على مدار عام

 إلى المتطلبات التشريعية إلثبات الكفاءة اإلدارية في الوظائف ذات الصلة بالقطاع العام. ،ا  جزئي
 

يمكن مقارنة  يمكن منح الدرجة التأسمميسممية إلكمال سممنتين من الدراسممة في ما هو عادة تخصممص مهني.
ويمكن أن تمنحها جامعة أو كلية للتعليم  ،الدرجة التأسمممممميسممممممية بدرجة المنتسممممممبين في الواليات المتحدة

 العالي.
 

 :المصدر األساسي
 ation_and_qualifications_in_the_ukhttp://www.hero.ac.uk/uk/studying/educ 

حيث يمكن للطالب  ،2010تهدف عملية بولونيا إلى إنشمممممماء منطقة التعليم العالي األوروبية بحلول عام  أوربا

االختيار من بين مجموعة واسمممعة وشمممفافة من الدورات عالية الجودة واالسمممتفادة من إجراءات التعرف 

http://www.hero.ac.uk/uk/studying/education_and_qualifications_in_the_uk
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سمملسمملة من اإلصممالحات الالزمة لجعل التعليم  1999 حزيرانر في السمملس. أطلق إعالن بولونيا الصمماد

وقابلية للمقارنة وأكثر تنافسممية وجاذبية لألوروبيين وللطالب والباحثين من  ا  العالي األوروبي أكثر توافق
وال تزال هناك حاجة إلى اإلصمممالح  ،القارات األخرى. كانت هناك حاجة إلى اإلصمممالح في ذلك الوقت

 وال سيما الواليات المتحدة وآسيا. ،رادت أوروبا أن تضاهي أداء أفضل األنظمة أداء  في العالماليوم إذا أ
ودخممال نظممام الممدورات الثالث )بكممالوريوس / ممماجسمممممممتير / بممولويممات الثالث لعمليممة بولونيمما األتتمثممل 
 .ضمان الجودة واالعتراف بالمؤهالت وفترات الدراسةو ،دكتوراه(

 
 :المصدر األساسي

- http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm 
- http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html  

م دبلوم ث ،كانت الدرجة األولى هي البكالوريا )اكتملت بعد المدرسمممممة الثانوية( ،في الجامعات الفرنسمممممية فرنسا
( أو الدرجة األولى DEUG General Academic Studiesالدراسممممات الجامعية العامة لمدة عامين )

وهما  ،درجة الماجسممممتير(الماجسممممتير لمدة عام واحد ) ،ثم الترخيص لمدة عام واحد ،)التعليم الجامعي(

 ،(DEAدبلوم الدراسات الخاصة )وعام واحد أو عامين لدراسة  ،المكونان للدورة الثانية )التعليم العالي(

)التعليم بعد  troisième وهي تشممكل دورة  ،دكتوراه لمدة ثالث سممنواتالودرجة الدراسممات الخاصممة و

 التخرج(.
  
والترخيص )=  ،(Aآلن أبسمممط بكثير: البكالوريا )المسمممتويات أصمممبح النظام ا ،عملية بولونيا انطالق مع

والدكتوراه. يُعرف  ،(DEAوالماجسمممتير )درجة جديدة مدتها سمممنتان تدمج الماجسمممتير و  ،البكالوريوس(

 " والذي يعني ترخيص ماجستير ودكتوراه.LMDهذا باسم نظام "
 

 الرابط التالي . متاح عبر(2005التعليم العالي في فرنسا ) المصدر األساسي:
-  http://www.univ-rennes1.fr/English   

 

العلوم  في تخرج الطالب بعد أربع إلى سمممممت سمممممنوات إما بدرجة ماجسمممممتير أرتيوم ي ،في ألمانيا تقليديا   ألمانيا
 ،صمممممممادواالقت ،في العلوم الطبيعية دبلومو بدرجة واللغويات والفنون أ ،والعلوم اإلنسمممممممانية ،االجتماعية

أكاديمي  أعلى لقب ،وفي الوقت نفسممممه ،والهندسممممة. كانت هذه الدرجات العلمية األولى ،وإدارة األعمال
في العديد من التخصصات قبل استبدالها التدريجي بدرجات أخرى مستوحاة  )باستثناء درجة الدكتوراه(

 يجب اعتبار الماجيسمتير أو الدبلوم ،وني. من مسمتوى الدراسمة األكاديميةاألنجلو سماكسم نظام التعليم من
 معادال  لدرجة الماجستير.

 
، رجة أكاديميةوال يعتبر د من االختبارات ا  خاص ا  نوعStaatsexamen 116 ستاتسيكسامين يعد امتحان

عين العامين امتحان ترخيص حكومي يجب على األطباء والمعلمين والمحامين والقضممممممماة والمد ولكنه
ل ذو مسممتوى يماث سممتاتسمميكسممامينأول امتحان كان والصمميادلة اجتيازه لممارسممة المهنة في المسممتقبل. 

 درجة الماجستير.
 

                                                           
بار  116  يائيو األغذيمة  enStaatsexamاخت لة وكيم ياد ماني يجب أن يجتازه األطباء والمعلمون والصممممممم حان ترخيص حكومي أل هو امت

 والمعالجون النفسيون والقانونيون وكذلك المساحون للعمل في مهنتهم.

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://www.univ-rennes1.fr/English
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يدية تدريجي ،1999منذ عام  بدال الدرجات التقل ( Bakkalaureusبدرجات البكالوريوس ) ا  تم اسمممممممت

 .2007إجراء االنتقال بحلول نهاية عام  ويطلب من الجامعات ،والماجستير )نتيجة لعملية بولونيا(
 

 حسب الكلية: ،تصدر الدكتوراه بأسماء متنوعة
 Doktor؛ )دكتور في العلوم الطبيعية( Doktor der Naturwissenschaftenعلى سممممممبيل المثال 

der Rechtswissenschaften  دكممممتممممور فممممي الممممقممممانممممون( ؛(Doktor der medizinischen 
Wissenschaft الطب( ؛ و  )دكتور فيDoktor der Philosophie ما  ا  . غالب()دكتور في الفلسمممفة

يتم سمممممرد العديد من درجات الدكتوراه والدكتوراه الفخرية وحتى اسمممممتخدامها في أشمممممكال العناوين في 
دم إلى التق سممممتاتسمممميكسممممامينالبلدان الناطقة باأللمانية. يمكن لطالب دبلوم )من جامعة( أو ماجسممممتير أو 

وغيرهما(  " Dr.phil" و "Dr.rer. nat "ترقية الدكتوراه )على سمممممممبيل المثال كما تعتبر . الدكتوراه

 تعادل درجة الدكتوراه وبالتالي فهي أعلى درجة أكاديمية يتم تحقيقها.
 

 ا  ديميأكا مؤهال  وهو توجه خاط  عموما ، اذ يعتبر التأهيل  يعتبر التأهيل في بعض األحيان درجة علمية 
تابة عن طريق ك يتم الحصمممول عليهو ،بعد الدكتوراه من المصمممادقة على التدريس والبحث يسممممح بمزيد
 ( أو تقديم مجموعة من منشممممممموراتHabilitationsschrift) 117 أطروحة التأهيلهي  أطروحة ثانية

 موضوع متقدم. وذلك فيالمؤلف األول  يكون فيها الباحث هو
 

 المصدر األساسي:
- http://www.hochschulkompass.de  

 .2008تشرين الثاني )نوفمبر(  14إليه في  الوصولتم 

سمممى والتي ت ،إحدى الجامعات بعد الحصممول على شممهادة الثانوية العامة التسممجيل فييمكن  ،في إيطاليا إيطاليا
يمكن للمرء أن يلتحق  ،الحصول على الدبلوم. بعد 19دبلومة ماتوريتا التي يتم الحصول عليها في سن 

هندسمممممممة معمارية(. تقدم جميع  ،بالجامعة باختيار أي كلية )مثل الفيزياء والطب والكيمياء والهندسمممممممة
( laurea triennaleدرجتين أكاديميتين. يتم الحصول على الدرجة األولى )تسمى  ا  الكليات اليوم تقريب

طروحة قصمميرة حول موضمموع واحد. يمكن الحصممول على الدرجة أتقديم سممنوات من الدراسممة و 3بعد 

سنتين إضافيتين من الدراسة والتخصص  بعد( laurea Specialistica / Magistraleالثانية )تسمى 

بعض األبحاث األكاديمية أو  laurea magistrale)مثل فيزياء الجسيمات والهندسة النووية(. يتضمن 

 laureaو  laurea triennaleبعد الحصمممممول على  ،. بدال  من ذلكفي شمممممركة خاصمممممة ا  داخلي ا  تدريب
magistrale، الماجسممممتير من المسممممتوى األول بعد  ،يمكن للمرء أن يحضممممر ما يسمممممى الماجسممممتير(

laurea triennale  ؛ الماجستير من المستوى الثاني بعدlaurea magistrale تعتمد .)Dottorato 
di ricerca اه( بشكل أساسي على األبحاث.)تعادل درجة الدكتور 

 
 في ،دليل التعليم األوروبي ،المصدر األساسي: هيكل نظام التعليم في إيطاليا

-  http://www.euroeducation.net  
 

                                                           
صممة تدريس )عادة أطروحة التأهيل هي عمل علمي مكتوب. يتم تقديم أطروحة التأهيل بشممكل عام كجزء من التأهيل للحصممول على رخ 117 

 أستاذية( في جامعة علمية.

http://www.hochschulkompass.de/
http://www.euroeducation.net/


148 
  

الوريوس درجة البكتعتبر ت. يشممممممممل التعليم بعد الثانوي الكليات اإلعدادية وكلية التكنولوجيا والجامعا اليابان
عبارة عن دورة تدريبية مدتها أربع سممنوات على الرغم من وجود برنامج مدته سممت سممنوات يؤدي إلى 

يمكن للطالب اختيار االستمرار في مستوى  ،الحصول على درجة مهنية. عند االنتهاء من البكالوريوس
 الماجستير وبعد ذلك إلى مستوى الدكتوراه.

 
دمج الجامعات الوطنية وتطوير القطاع  -( التعليم العالي في اليابان 2005) بارأوسمممي: المصمممدر األسممما

 متاح عبر الرابط التالي: ،الجامعاتفي  الخاص
-  http://www.tr.emb-japan.go.jp/T_04/Education.pdf  

 

روسمممممممممممميمممممما 
وأوكممممرانمممميمممما 
وبمعمض دول 
االتممممممممحمممممممماد 
السممممممموفيممماتي 
السممممممممممممابمممممق 

 األخرى

 التمييزب ،ا وأوكرانيا وبعض جمهوريات االتحاد السموفياتي السمابقة األخرىالجمهوريات في روسميتقوم 
 بشدة بين الدرجات األكاديمية التعليمية والدرجات األكاديمية المرتبطة بالبحث العلمي.

تُمنح الدرجات العلمية بعد االنتهاء من التعليم الجامعي. هناك عدة مستويات تعليمية يجب على المرء أن 
 بين السنة الثانية والثالثة من الدراسة.يختارها 

 سنوات من التعليم الجامعي. 4عادة ما تستغرق  -درجة البكالوريوس • 
 (1+  4سنوات من الكلية ) 5تُمنح درجة التخصص بعد • 
 (2+  4سنوات من الدراسة الجامعية ) 6تُمنح درجة الماجستير بعد • 

ير درجة البكالوريوس ولكن يتم ذكر درجة عالية فقط عادة ما تتضمن درجات االختصاص أو الماجيست
في الدبلوم النهائي. تتطلب درجات االختصمممممماص والبكالوريوس إجراء امتحانات الحالة النهائية والعمل 

 .الكتابي على التطبيق العملي للمهارات المدروسة أو أطروحة البحث وتعادل تقريبا  درجة الماجستير
"مرشح ... علوم" على سبيل  معادل لدرجة الدكتوراه في الواليات المتحدة ،يسمى أعلى مؤهل أكاديمي

أو مرشمممح العلوم التاريخية(. أقل بقليل مما ورد أعاله هو دكتوراه في  ،مرشمممح العلوم الهندسمممية ،المثال
 العلوم.

 
 الي:تمتاح عبر الرابط ال ،دليل التعليم األوروبي ،المصدر األساسي: هيكل نظام التعليم في روسيا

-  http://www.euroeducation.net  
 

 ،الدرجة األولى القياسمممية في اسمممكتلندا هي إما ماجسمممتير في اآلداب )في أربع جامعات قديمة في أبردين اسكتلندا
س أو بكالوريو ،نسمممانيةللفنون والعلوم اإل ،وبكالوريوس في اآلداب ،ودندي( ،وادنبره ،وسمممانت أندروز

و على المستوى العام أ البرامج المواد العلمية. يمكن إما أن تدرس هذهو في العلوم الطبيعية واالجتماعية
ق وتسمممتغر ،أو بكالوريوس( ثالث سمممنوات إلكمالها ماجسمممتيرمرتبة الشمممرف. تسمممتغرق الدرجة العامة )

 شرف( أربع سنوات.درجة مرتبة الشرف )ماجستير أو بكالوريوس مع مرتبة ال
 

 يتم تصنيف مرتبة الشرف إلى ثالث فئات:
 مرتبة الشرف األولى• 
 مقسمة إلى ،مرتبة الشرف الثانية• 
o ( 1: 2القسم األول) 
o ( 2: 2القسم الثاني) 
 مرتبة الشرف الثالثة• 
 

http://www.euroeducation.net/
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يمكن للطالب الذين يكملون جميع متطلبات الحصممممممول على درجة الشممممممرف ولكن ال يحصمممممملون على 
 أن يحصلوا على درجة خاصة. ،جدارة الكافية لمنحهم مرتبة الشرف الثالثةال
 

عادة ما يتم تعيين درجات الدراسات العليا في اآلداب والعلوم اإلنسانية على درجة الماجستير في اآلداب 
(MLitt؛ في العلوم الطبيعية واالجتماعية )، ير تمثل ماجسمممتير العلوم. عادة ما يتم تعيين درجة الماجسممم

. عادة ما ه( على درجات البحث غير الدكتوراMRes( أو الماجسممممتير في البحث )MPhilفي الفلسممممفة )

يتم تعيين درجات الدكتوراه األولى في أبحاث الدكتوراه في اآلداب والعلوم واإلنسمممممممانيات على درجة 
 الدكتوراه في الفلسفة.

 
متاح عبر  ،2المرحلة  ،: مراجعة التعليم العاليالمصدر األساسي: إطار عمل للتعليم العالي في اسكتلندا

 الرابط التالي:
-  http://www.scotland.gov.uk  

 

كانت  ،لوجود ثالث لغات رسمية في سويسرا )األلمانية والفرنسية واإليطالية( ا  نظر ،قبل عملية بولونيا سويسرا
مية كانت الدرجة األكادي ،على اللغة. في الجامعات الناطقة بالفرنسممية ا  ختلفة اعتمادالشممهادات الجامعية م

أي ما يعادل درجة الماجسممممتير في المملكة  ،سممممنوات من الدراسممممة 5إلى  4األولى هي الترخيص: من 

 قوتسممممتغرالمتحدة أو الواليات المتحدة. وكانت درجة الدراسممممات العليا هي دبلومة الدراسممممات المعتمدة 
أي ما يعادل ماجسمممتير الدراسمممات المتقدمة. في الجامعات السمممويسمممرية  ،لدراسمممةسمممنة أو سمممنتين من ا

 Diplomوالثانية هي  ،سنوات 4وهي درجة مدتها  ،Lizentiatكانت الدرجة األولى تسمى  ،األلمانية
nach dem ersten akademischen Gradلدرجة كانت ا ،. في الجامعات الناطقة باللغة اإليطالية

لتي تسممتغرق وا ،ما بعد لوريا، والدرجة الثانية هي سممنوات 4وهي درجة مدتها  ،األولى تسمممى ليسممينزا

وتتطلب مدة دراسمممممة . درجة الدكتوراه هي المرحلة األخيرة في جميع الجامعات من سمممممنة إلى سمممممنتين
 .تتراوح بين ثالث إلى خمس سنوات حسب تخصص الدراسة

 
 وهو متاح عبر الرابط التالي: ،العالي في سويسراالمصدر األساسي: التعليم 

 
-  http://www.crus.ch   

 

الممممممواليممممممات 
المممممممممتممممحممممدة 

 األمريكية

ل نظام مث ،كان هناك نظام ثالثي الدرجات للبكالوريوس والماجسممممممتير والدكتوراه ،في الواليات المتحدة
 قليال  من الدراسة عن نظرائه األوروبيين. ا  مختلف ا  ع نمطولكن نظام يتب ،المملكة المتحدة

 
مدة أربع  كالوريوس ل ية على درجة الب ياسممممممم ية الق مد معظم البرامج األكاديم حدة، تعت في الواليات المت
سمممممممنوات )غالبا  بكالوريوس في اآلداب، أو بكالوريوس في العلوم(، أو درجة الماجسمممممممتير لمدة عام أو 

تير في اآلداب، أو ماجسمممممتير في العلوم( وسمممممنة أو سمممممنتين أخريين من الدورات عامين )غالبا  ماجسممممم
الدراسممممية والبحث، وبلغت ذروتها في اختبارات شمممماملة في مجال واحد أو أكثر، باإلضممممافة إلى بعض 
الخبرة التدريسمممية، ثم كتابة أطروحة للدكتوراه )معظمها غالبا  دكتوراه في الفلسمممفة أو أنواع أخرى مثل 

 .راه في التربية أو دكتوراه في علم النفس أو دكتوراه في الالهوت(دكتو
تقدم بعض المدارس، ومعظمها من الكليات المتوسمممممممطة وكليات المجتمع وبعض المدارس ذات األربع 
سنوات، درجة الزمالة لمدة عامين كاملين من الدراسة، وغالبا  ما يتم ذلك في مجاالت ما قبل االحتراف. 

http://www.scotland.gov.uk/
http://www.crus.ch/
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البرنامج مقدما  بشكل مستقل، أو يستخدم أحيانا  كتحويل رصيد إلكمال درجة البكالوريوس قد يكون هذا 
 .لمدة أربع سنوات

 
فئة أخرى من الدرجات العلمية تسممممممى "الدرجة المهنية األولى". تم  ا  هناك أيضممممم ،في الواليات المتحدة

 من االعتماد على المنحة تصمممممممميم برنامج الشمممممممهادة هذا للممارسمممممممة المهنية في مختلف المجاالت بدال  
األكاديمية. تتطلب معظم برامج الدرجة المهنية درجة البكالوريوس السمممابقة للقبول )اسمممتثناء ملحوظ هو 

وبالتالي تمثل ما ال يقل عن خمس سممنوات من الدراسممة وما يصممل إلى  ،(الدكتوراه في الصمميدلةبرنامج 
 سبع أو ثماني سنوات في بعض الحاالت.

الدرجة المهنية  بتسممممممممية الالهوتمجاالت مثل الفنون الجميلة أو الهندسمممممممة المعمارية أو بعض التقوم 
ة الماجسممممتير في العلوم الجميل ،)على سممممبيل المثال ماجسممممتيرعلى أنها درجة  ،األولى بعد البكالوريوس

أما ، ( ألن معظم هذه الدرجات تتطلب على األقل إكمال درجة البكالوريوسوالماجسمممممممتير في الالهوت
 بالنسبة للدرجات المهنية في الطب والقانون، فتعتبر درجات دكتوراه.

سي: نظرة عامة على التعليم العالي في الواليات  (.2006إيكل بي دي، وكينغ، جي أي ) المصدر األسا

تم  ،واشمممممنطن العاصممممممة ،المجلس األمريكي للتعليم ،سممممموق العمل التنوع والوصمممممول ودور -المتحدة 
 .2008 تشرين الثاني 14ي الوصول إليه ف
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 الجزء الثاني: تحويل الدرجات واالعتراف بها

 القرادات المقترأة
 1997مجلس  وروبا واليونسكو 

 2005منظمة التعاون االختصاد  والتنمية 

 

 التنسيق بين المؤسسات واالتفاخيات األخرى  2.1

عليم العالي يل البيني ألنظمة التالضممغط الذي تم إنشمماؤه لتعزيز الشممفافية وقابلية التشممغيعتبر 

 د هذا الضغط، ويتولأحد اآلثار الرئيسية للتدويل الذي ال يتم تقديره بشكل كامل في كثير من األحيان

والمؤهالت  بالدرجاتمن خالل تبسممممميط هياكل الشمممممهادات الوطنية وتطوير آليات جديدة لالعتراف 

في أوروبا حيث على أسمماس إعالن بولونيا  ا  حالمكتسممبة في مكان آخر. كان هذا التقارب أكثر وضممو

بذل جهود جادة إلنشممممماء منطقة  تم ،للتعليم ا  أوروبي ا  وزير 29من قبل  1999 حزيرانالصمممممادر في 

 .2010التعليم العالي األوروبية بحلول عام 

 

ن يتشممل العناصمر الرئيسمية لعملية بولونيا الجهود المبذولة لتعزيز قابلية المقارنة والتوافق ب

هياكل درجات التعليم العالي والدرجات العلمية في أوروبا من أجل زيادة فرص العمل للخريجين 

ية األوروبيين ) ثة األورب كل درجات2007البع يا ظام له ماد ن يا اعت ية (. اقترح إعالن بولون كاديم  أ

كتوراه الد يمكن قراءتها بسممهولة وقابلة للمقارنة بناء  على هيكل درجة مشممترك من دورتين. أضمميفت

من ثالث مراحل. في الوقت  ا  الهيكل مؤلف لجتماع الوزاري في برلين مما يجعفي اال 2003في عام 

سه سية لالستقاللية والتنوع لمواجهة االنطباع بوجود دفعة نحو  ،نف أقر إعالن بولونيا بالمبادئ األسا

عليمية في أوروبا في عام التعليم العالي األوروبي. بدأ مشمممممممروع ضمممممممبط الهياكل الت وأنمطةتوحيد 

اسممممتراتيجية لشممممبونة( بقطاع التعليم  ا  بهدف ربط األهداف السممممياسممممية لعملية بولونيا )والحق 2000

تطورت عمليممة التوليف كعمليممة تعكس فكرة أن الجممامعممات ال ينبغي أن  ،العممالي. مع مرور الوقممت

وإنما  ،وبية اإللزامية الموحدةتبحث عن التوحيد في برامج شمممممممهاداتها أو أي نوع من المناهج األور

 لنقاط المرجعية والتقارب والفهم المشترك.الهدف ببساطة الوصول إلى عملية توحيد ل

 http://tuning.unideusto.org/tuningeu 

 

نة. تم تمييز خمسمممممممة خطوط نهج لتنظيم يوفر نهج التوليف منهجية لفهم المناهج وجعلها قابلة للمقار

 مناقشات التعليم العالي في المجاالت الدراسية:

 

 .الكفاءات العامة )األكاديمية العامة( .1
 .قيد الدراسة الكفاءات الخاصة بالموضوع .2

 .118كنظام تراكم( ECTSتحويل وتراكم الرصيد )بالنظام األوروبي دور  .3

 .مناهج التعلم والتعليم والتقييم .4

                                                           
( أداة من أدوات منطقة التعليم العالي األوروبية لجعل الدراسمممممات والدورات أكثر ECTSيعد نظام تحويل الرصممممميد األوروبي والتراكم ) 118 

 في الخارج. يساعد الطالب على التنقل بين البلدان واالعتراف بمؤهالتهم األكاديمية وفترات الدراسةفهو  ؛شفافية

http://tuning.unideusto.org/tuningeu
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ين الجودة في العمليممة التعليميممة )التممأكيممد على النظم القممائمممة على ثقممافممة الجودة دور تحسممممممم .5

 المؤسسية الداخلية(.

  

ما عقد بين الرصممممميداليونسمممممكو ومجلس أوروبا المبادرين الرئيسممممميين آلليات تحويل  كل من كان

دي اون االقتصمممماوزراء التعليم األوروبيون المؤتمر الذي أدى إلى إعالن بولونيا. اتخذت منظمة التع

مبادرة مهمة في نشمممممممر المبادئ التوجيهية لتوفير الجودة في التعليم العالي  2005والتنمية في عام 

توفير جودة متدنية ومقدمين  بهدف حماية الطالب وأصممممحاب المصمممملحة اآلخرين من العابر للحدود

 حت مسممؤولية أمانةتم وضممع هذه الوثيقة بالتشمماور مع اليونسممكو وتم إصممدارها ت، والسمممعة نسمميئي

عام  ثة والثالثين للمؤتمر ال ثال لدورة ال عد قرار ا عاون والتنمية في الميدان االقتصممممممممادي ب منظمة الت

عاون والتنمية في تشمممممممرين األول / أكتوبر  بأن توفير 2005لمنظمة الت . أقرت المبادئ التوجيهية 

عالي  حدودالتعليم ال عابر لل يدةيوفر للطالب والمتعلمين الفرص ال ال ى مثل زيادة الوصمممممممول إل ،جد

ن والمسممممممماهمة في بناء التعاو ،والتحسمممممممينات واالبتكارات في أنظمة التعليم العالي ،التعليم العالي

 الدولي. ومن ناحية أخرى أقرت بما يلي:

 

بشمممممممكل مناسمممممممب من أجل الحد من توفير الجودة  العابر للحدود... يجب إدارة توفير التعليم العالي 

وأنه من المهم بشممممكل متزايد للطالب / المتعلمين وأصممممحاب  ،دمي الخدمات المارقةالمنخفضممممة ومق

لى ... ]و[ هناك حاجة إ ،المصلحة المعنيين أن يكونوا على دراية أفضل بجودة برنامج التعليم العالي
إطار دولي لتقليل مخاطر التوجيه والمعلومات المضممممممللة ... )منظمة التعاون االقتصممممممادي والتنمية 

 (.5ص  ،2005

 

( بأن تضمممع الدول األعضممماء OECDأوصمممت منظمة التعاون االقتصمممادي والتنمية ) ،وهكذا

 :مع التركيز بشكل خاص على ،العابر للحدودمناسبة لتوفير جودة التعليم العالي  ا  أطر
تزويد الطالب / المتعلمين بمصممادر المعلومات الكافية التخاذ قرارات مسممتنيرة لحمايتهم من مخاطر 

 ،وتوفير الجودة المنخفضمممممممة بما في ذلك مقدمي الخدمات المارقة ،لتوجيه والمعلومات المضمممممممللةا

التي تقدم خبرة تعليمية منخفضة الجودة ومؤهالت محدودة الصالحية  ومؤسسات الشهادات الوهمية

 (.6ص  ،2005)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  وهيئات االعتماد الوهمية

 

جعل و ،لمؤهالت سممممهلة الفهم وشممممفافة لزيادة صممممالحيتها الدولية وقابليتها للنقلكما أوصممممى بجعل ا

 وموثوقية. وعدالةإجراءات االعتراف بالمؤهالت أكثر شفافية 

 

ية في عام  لدرجات  2006نشمممممممرت رابطة الجامعات األوروب مبادئ توجيهية في مجال ا

)رابطة الجامعات األوروبية  المشممممتركة والمزدوجة وذلك لتأسمممميس درجات الماجسممممتير المشممممتركة

(، وركزت هذه اإلرشمممممادات بشمممممكل خاص على جوانب ضممممممان الجودة وجذبت االنتباه إلى 2006

يدة،  ماسممممممممك للمؤهالت المشمممممممتركة الجد هداف برنامج مدروسممممممممة جيدا ، وهيكل مت الحاجة إلى أ

 .مجواستراتيجيات التنفيذ الواقعية، وأحكام المراقبة والتقييم، وفرص تحسين البرنا
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بدأت مناطق جغرافية أخرى وقادتها في اتخاذ مبادرات مهمة من حيث زيادة التعاون بين البلدان. 

قرر وزراء االجتماع الثالث لمنظمة التعاون االقتصمممادي آلسممميا  ،2004في عام  ،على سمممبيل المثال

تنظيمية االقتصمممادات تحتاج ... أنظمة شمممفافة وخاضمممعة للمسممماءلة و( أن "APECوالمحيط الهادئ )

مة على االو مان الجودةقائ ماد وضممممممم تدريب عت (. على 9ص  ،2006" )وزارة التعليم والعلوم وال

( INQAAHEأصممدرت الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان الجودة في التعليم العالي ) ،المسممتوى الدولي

 لوكاالت ضمان الجودة. الخيرةإرشادات للممارسات 

  

 :بالرصيد األكاديمياالعتراف 

 

ض من االعتراف بالرصممميد األكاديمي هو تمكين الخريجين من اسمممتخدام مؤهالتهم من الغر

نظام تعليمي ما في نظام تعليمي آخر أو بلد آخر دون فقدان القيمة الحقيقية لهذه المؤهالت. تهدف 

و كاالتفاقية القانونية الدولية الرئيسممممية إلى زيادة االعتراف بمؤهالت اتفاقية مجلس أوروبا / اليونسمممم

بشأن االعتراف بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم العالي في المنطقة األوروبية، والتي تُعرف عموما  باسم 

 .119العترافل اتفاقية لشبونة

 

تم تطوير اتفاقية لشممممممبونة من قبل مجلس أوروبا واليونسممممممكو واعتمدها اجتماع وطني لممثلي اثنتي 

الحين تم التصممديق عليها من قبل معظم الدول  . ومنذ ذلك1997 نيسممان 11عشممرة دولة أوروبية في 

األوروبية األخرى وعدد من الدول غير األعضممممممماء في مجلس أوروبا بما في ذلك أسمممممممتراليا وكندا 

دولة  48تم التصمممممممديق على االتفاقية من قبل  ،2009بحلول عام و ،ونيوزيلندا والواليات المتحدة

 .وتجمع تعليمي في أوربا

 

 ية التفاقية لشبونة ما يلي:تشمل األحكام الرئيس

 

  يجب أن يتمتع حاملو المؤهالت الصمممادرة في بلد ما بومكانية الوصمممول الكافي إلى تقييم هذه

 المؤهالت في بلد آخر.

  ساس مثل الجنس أو العرق أو اللون أو اإلعاقة أو ال يجوز التمييز في هذا الصدد على أي أ

 القومي أو العرقي أو االجتماعي لمقدم الطلب.اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل 

  تقع مسممممممؤولية إثبات أن الطلب ال يفي بالمتطلبات ذات الصمممممملة على عاتق الهيئة التي تقوم

 بالتقييم.

  سواء للوصول إلى التعليم العالي أو لفترات الدراسة  -يجب أن تعترف كل دولة بالمؤهالت

أنها مماثلة للمؤهالت المقابلة في نظامها  على -أو للحصمممممممول على درجات التعليم العالي 

 والمؤهالتالخاص إال إذا كان بومكانها إظهار أن هناك اختالفات جوهرية بين مؤهالتها 

 التي يُطلب االعتراف بها.

                                                           
ية دولية لمجلس ، هي اتفاقليم العالي في المنطقة األوروبية، رسممممميا اتفاقية االعتراف بالمؤهالت المتعلقة بالتعاتفاقية لشممممبونة االعتراف 119 

 .القانوني الرئيسي بشأن تقييم االعتماد في أوروبا تعتبر هذه االتفاقية هيأوروبا وضعت باالشتراك مع اليونسكو. 
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  عالي الصممممممممادرة في دولة أخرى أحد تائجيكون لالعتراف بمؤهالت التعليم ال ية أو الن تال  ال

 :كليهما
بما في ذلك االمتحانات ذات الصممممممملة  ،اسمممممممات التعليم العاليالوصمممممممول إلى مزيد من در

بنفس شروط المرشحين من الدولة التي يُطلب فيها  ،واالستعدادات للحصول على الدكتوراه

 االعتراف.
يخضممممممع لقوانين وأنظمة الدولة التي يُطلب فيها االعتراف )مجلس  ،اسممممممتخدام لقب أكاديمي

 (.2009أوروبا 

 يسهل االعتراف الوصول إلى سوق العمل. قد ،باإلضافة إلى ذلك

  يجب على جميع البلدان تطوير إجراءات لتقييم ما إذا كان الالجئون والمشممممردون يسممممتوفون

حتى  ،أنشممطة التوظيف لى التعليم العالي أو الوصممول إليالمتطلبات ذات الصمملة للوصممول إ

 لمستندية.في الحاالت التي ال يمكن فيها إثبات المؤهالت من خالل األدلة ا

  يجب على جميع البلدان تقديم معلومات عن المؤسمممممممسمممممممات والبرامج التي تعتبرها منتمية

 ألنظمة التعليم العالي الخاصة بها.

 لدان تعيين مركز معلومات وطني مه  ،يجب على جميع الب ها حدى م ثل إ في  الجوهريةتتم

ين وأرباب العمل تقديم المشمممممممورة بشمممممممأن االعتراف بالمؤهالت األجنبية للطالب والخريج

 ومؤسسات التعليم العالي واألطراف أو األشخاص المهتمين اآلخرين.

  يجب على جميع البلدان تشممممجيع مؤسممممسممممات التعليم العالي لديها على إصممممدار ملحق الدبلوم

لطالبها من أجل تسهيل االعتراف بهم. ملحق الدبلوم هو أداة تم تطويرها بشكل مشترك من 

ية ومجلس أوروبا واليونسممممكو وتهدف إلى وصممممف المؤهل بطريقة قبل المفوضممممية األوروب

 (.1999سهلة الفهم )مجلس أوروبا واليونسكو 

 

بين األمين العام لمجلس أوروبا والمدير العام  1992في عام  بالتأسممممممميسبدأت اتفاقية لشمممممممبونة 

أنها أن دة من شمممن االتفاقية هو أن وثيقة واح الهدف الرئيسلليونسممكو لوضممع اتفاقية مشممتركة. كان 

عبر أوروبا وربط المنطقة األوروبية بشممممكل  الرصمممميد األكاديميتسممممهل اتباع نهج مشممممترك لتحويل 

كان الدافع اآلخر هو تضمين المؤسسات الخاصة في أي اتفاقية  ، كماأفضل بمناطق أخرى من العالم

ي تنفيذها ية لشبونة فتكمن أهمية اتفاق ،مثل أي نص قانونيوالمشتركة.  الرصيدبشأن سياسة تحويل 

مؤسممسممات التعليم يشممير ما سممبق أنَّ  . في معظم الحاالتعليها الفعال وهذه مسممؤولية كل دولة موقعة

في حين أن الهيئات المهنية  ،العالي مسممؤولة عن االعتراف بالمؤهالت ألغراض الدراسممة اإلضممافية

 لتوظيف.ألغراض ا مؤهل االكاديميلباوأرباب العمل مسؤولون عن االعتراف 

 

يد  بالمؤهالت األكاديمية داخل أوروبا، تم إحداث نظام تحويل الرصممممممم ولتسمممممممهيل االعتراف 

يد األوروبي والتراكم ECTSاألوروبي والتراكم ) ظام تحويل الرصممممممم لدبلوم. تم تطوير ن ( وملحق ا

وبي وركجزء من برنامج إيراسموس للتعاون في التعليم العالي وهو اآلن جزء من برنامج االتحاد األ

سممممممماعة معتمدة تقيس عبء  60حيث يقوم على مبدأ أن  2013-2007للتعلم مدى الحياة المتكامل 

 25العمل للطالب بدوام كامل خالل عام دراسممي واحد. ومن ثم، فونه يشممير عادة إلى ما يتراوح بين 

م سممممماعة عمل من حيث الرصممممميد االكاديمي. يتم الحصمممممول على المؤهل األكاديمي في نظا 30إلى 
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تحويل الرصمممميد األوروبي والتراكم عند االنتهاء بنجاح من العمل المطلوب والتقييم المناسممممب لنتائج 

التعلم التي تم تحقيقها. وفي الوقت نفسممه، تم تطوير ملحق الشممهادة كأداة متابعة لتنفيذ اتفاقية لشممبونة 

عالي قة بكل مؤهل من مؤهالت التعليم ال قة مرف فا  لطب لالعتراف والتي تعتبر وثي يعة وتوفر وصممممممم

ياق ومحتوى وحالة الدراسمممممممات التي أكملها الخريج بنجاح. يهدف ملحق الدبلوم إلى تعزيز  وسممممممم

 .الشفافية وتسهيل االعتراف األكاديمي والمهني بالمؤهالت

 

كان التقدم في كل من نظام تحويل الرصمممممميد األوروبي والتراكم وملحق الدبلوم مرضمممممميا  ولكنه 

. وبقدر ما 2007عبر الدول األوروبية كما لوحظ في عملية تقييم بولونيا لعام  متفاوت إلى حد ما

دولة من  37، فقد خصممصممت 2007يتعلق األمر بنظام تحويل الرصمميد األوروبي والتراكم، في عام 

على األقل من برامج  %75دولة مشممماركة نظام تحويل الرصممميد األوروبي والتراكم في  46أصمممل 

صة بهم. من بين المشاركين، تم تقديم نظام تحويل الرصيد األوروبي والتراكم في التعليم العالي الخا

جامعات عالمية في بلجيكا وكرواتيا وفنلندا وفرنسممممممما واليونان وأيسممممممملندا وهولندا والنرويج وبولندا 

 دولة من 32واالتحاد الروسي والسويد وسويسرا واسكتلندا، أما بما يتعلق بملحق الدبلوم، فقد قدمت 

مشممممماركة ملحق دبلوم في الشمممممكل الدولي وبلغات أوروبية منتشمممممرة على نطاق واسمممممع  46أصمممممل 

 (.258ص  ،2008)سانتياغو  2007لخريجيها عام 

 

م ت ،ةاألكاديمي تبالمؤهالوالتفاهمات المتفق عليها بشمممممممأن االعتراف  الممارسمممممممات الحميدةلتطوير 

 إنشاء عدد من المراكز: 

 .مجلس أوروبا -

 .اليونسكو -

 .يةي المنطقة األوروبلمفوضية األوروبية بتنسيق الشبكة األوروبية لمراكز المعلومات فا -

 .طني المراكز في االتحاد األوروبيمعلومات االعتراف األكاديمي الومركز  -

 في حين تقدم المراكز ،تعمل هذه المؤسسات على تطوير وثائق حول الممارسات والسياسات الجيدة

حيان معلومات حول االعتراف بالمؤهالت باإلضممممافة إلى أطر المؤهالت األعضمممماء في كثير من األ

مراكز معلومات االعتراف سممماعد ت ،في المملكة المتحدة ،للبلدان المسمممؤولة عنها. على سمممبيل المثال

الموجود في شممممممملتنهام في تنفيذ ملحق الدبلوم بالتعاون مع األكاديمي الوطنية في االتحاد األوروبي 

 والمهارات وجامعات المملكة المتحدة ووكالة ضمان الجودة. وزارة التعليم

 

مدونة ممارسمممممممات لتوفير التعليم عبر وضمممممممع مجلس أوروبا واليونسمممممممكو  ،1999في عام 

من قبل اللجنة الحكومية الدولية التفاقية لشمممممممبونة  2001في عام  ه المدونةالوطني. تم اعتماد هذ

العتراف. لمن قبل لجنة اتفاقية لشممممبونة  2007ي عام تم اعتماده فمنه، العتراف وفي شممممكل منقح ل

يها حدد المبادئ المتفق علي كما أنه ،نبيةيوصمممي هذا القانون بوجراءات ومعايير لتقييم المؤهالت األج

 .عبر الوطنية تفاقياتاالعبر الوطنية بما في ذلك توفير  لالتفاقيات
 ،طاق الوصممممول إلى دراسممممات التعليم العالي... يجب أن يتم تفصمممميلها وإنفاذها ومراقبتها لتوسمممميع ن

تماعية والمسمماهمة في تنميته المعرفية والثقافية واالج ،واالسممتجابة الكاملة للمتطلبات التعليمية للمتعلم

واالمتثال للتشمممممممريعات الوطنية المتعلقة بالتعليم العالي في كل من البلدان  ،والشمممممممخصمممممممية والمهنية
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يجب أن تكون هناك اتفاقيات أو عقود مكتوبة  ،تفاقات التعاونيةالمسمممممممتقبلة والمرسممممممملة. في حالة اال

 (.2007تحدد حقوق والتزامات جميع الشركاء )مجلس أوروبا  قانونيا  وملزمة 

 

 :اتفاخيات االعتراف المتباد)
تمثمل االتفماقمات واإلعالنمات المدوليمة معمالم رئيسممممممميمة في االعتراف عبر الوطني بقرارات 

ع وراء هممذه االتفمماقيممات هو الحمماجممة المتزايممدة للتممأكممد من االعتراف بممدرجممات الممداف ، وكمماناالعتممماد

 الخريجين من برامج في بلد أو منطقة أخرى.

 

اتفاقية االعتراف المتبادل هي اتفاقية دولية تتفق بموجبها دولتان أو أكثر على االعتراف بتقييمات 

 عام  شكيل منظمة التجارة العالمية فيشائعة بشكل متزايد منذ ت أصبحت، والمطابقة لبعضهما البعض

ي. بما في ذلك األبيك واالتحاد األوروب ،داخل وبين التكتالت التجارية المختلفة، وقد تشممممكلت 1995

ولكن  ،ودةلمراقبة الج االتفاقياتمثل العديد من  ،تفاقيات بشمممكل شمممائع على السممملعهذه االيتم تطبيق 

 ت المتعلقة باالعتراف بالمؤهالت المهنية.على االتفاقا ا  المصطلح أصبح ينطبق أيض

 

ى العديد من تم التوقيع عل ،فيما يتعلق باالعتماد في الهندسة والتكنولوجيا الهندسية والحوسبة

واحدة من  1989في العقود الثالثة الماضممممية. تعد اتفاقية واشممممنطن لعام  االعتراف المتبادلاتفاقيات 

. وقد شممرعت اتفاقية واشممنطن في التقدم نحو االعتراف الدولي متعددة الجنسمميات هذه االتفاقياتأهم 

المتبادل باالعتماد الهندسمممممي. كانت النقطة المحورية الرئيسمممممية هي تحقيق معادلة كبيرة لشمممممهادات 

 ،وكندا ،أسمممممممتراليا -كانت هيئات االعتماد لثماني دول  ، وقدالهندسمممممممة المعتمدة بين الدول الموقعة

ي ه -والواليممات المتحممدة  ،والمملكممة المتحممدة ،وجنوب إفريقيمما ،ونيوزيلنممدا ،وإيرلنممدا ،وهونغ كونغ

 يتم قبول دول إضافية كموقعين كل عام.و ؛األطراف الموقعة األصلية

 

 2001تشممممل االتفاقيات األخرى متعددة الجنسممميات في مجال الهندسمممة اتفاقية سممميدني لعام 

تدى تنقل ومن ،لدرجات العلمية لتقنيي الهندسمممة()التي اسمممتكملت اتفاقية واشمممنطن واعترفت بمعادلة ا

 ،(الموقعة )الذي يسمممح للمهندسممين المعتمدين بالممارسممة في الدول األعضمماء 2001المهندسممين لعام 

)حيث وافقت المنظمات الهندسمممممممية الوطنية في المملكة المتحدة وأيرلندا  2002واتفاقية دبلن لعام 

متبادل بمؤهالت ألقاب فني الهندسة(. تعمل اتفاقية دبلن بنفس وكندا وجنوب إفريقيا على االعتراف ال

 الطريقة التي تعمل بها اتفاقيات واشنطن وسيدني.

 

سيات فون العديد من الدول وجمعياتها المهنية موقعة على  ،بصرف النظر عن االتفاقيات متعددة الجن

أيرلندا والصمممممين اتفاقية دولية  وقعت حكومتا 2006في عام  ،االتفاقيات الثنائية. على سمممممبيل المثال

يات كانت الصمممين قد أبرمت بالفعل اتفاق ،لالعتراف المتبادل بمؤهالت التعليم العالي. في ذلك الوقت

 مماثلة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ونيوزيلندا وأستراليا وتايالند.

 

ى. على سمممممممبيل المثال، كما وقعت الهيئات المهنية اتفاقيات ثنائية مع هيئات موازية في دول أخر

العديد من اتفاقيات االعتراف المتبادل مع المنظمات المماثلة  Engineers Australiaأبرمت شركة 
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ماعية  ية واالجت يات إلى تعزيز وتسمممممممهيل وتوسممممممميع الروابط المهن فاق هذه االت هدف  خارج. ت في ال

طرفين والمسممماعدة في والمنظمات الشمممريكة لصمممالح كال ال Engineers Australiaوالتجارية بين 

تعزيز تنقل الممارسين الهندسيين وجودة الممارسات الهندسية في جميع أنحاء العالم. لدى المؤسسة 

 :حاليا  اتفاقيات اعتراف متبادل سارية مع االتحادات الهندسية المدرجة أدناه

 

 ( HKIE: معهد هونغ كونغ للمهندسين )هونغ كونغ -

 ( IEIلنديين ): معهد المهندسين األيريرلنداإ -

 ( IEMماليزيا ) ،: معهد المهندسينماليزيا -

 ( IChemE: معهد المهندسين الكيميائيين )المملكة المتأدة -

 (ICE: معهد المهندسين المدنيين )المملكة المتأدة -

 (CIBSE: المعهد القانوني لمهندسي البناء )المملكة المتأدة -

 والتكنولوجيا : معهد الهندسة البحرية والعلومالمملكة المتأدة -
 معهد الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا :المملكة المتأدة -

 ( IMechE: معهد المهندسين الميكانيكيين )المملكة المتأدة -

 (RAeS: الجمعية الملكية للطيران )المملكة المتأدة -

 ( RINA: المعهد الملكي للمهندسين البحريين )المملكة المتأدة -

 (IStructEالمهندسين اإلنشائيين ): معهد المملكة المتأدة -

 (ASME: الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين )الواليات المتأدة األمريكية -

 

 إعان بولونيا ووثاره 2.2

نص إعالن بولونيا كهدف رئيسمممي على النية إلنشممماء منطقة التعليم العالي األوروبية بحلول 

بة نقطة ،2010عام  يا بمثا  ،تحول مهمة في تطوير التعليم العالي داخل أوروبا وكان إعالن بولون

وأشار إلى التزام قوي من قبل الدول األعضاء بالمشاركة في تنسيق سياسات التعليم العالي الخاصة 

مع احترام تقاليد الحكم الذاتي والتنوع في نفس الوقت )اتحاد مؤتمرات عمداء االتحاد األوروبي  ،بهم

فاقية (. من الواضمممممممح أن 3ص  ،2000ة واتحاد الجامعات األوروبي تاجات يا كانت ن قدرة  ا  بولون لل

التنافسمممية الدولية الجديدة في مجال التعليم العالي. أعربت الدول الموقعة صمممراحة  عن هدفها المتمثل 

في "ضمان أن يكتسب نظام التعليم العالي األوروبي درجة عالمية من الجاذبية تعادل التقاليد الثقافية 

جامعات والعل ية في أوروبا" )اتحاد مؤتمرات رؤسمممممممماء االتحاد األوروبي واتحاد ال عاد مية غير ال

 (.4ص  ،2000األوروبية 

 

نات األخرى التي طورت خطط  يا قات والب فا عدد من االت يا األصممممممملي  أعقب إعالن بولون

مان الذي أنشمممأ السمممجل األوروبي لضممم ،2007كان آخرها بيان لندن لعام و ،اإلصمممالح بشمممكل أكبر

لتديره المؤسممممممسممممممات والطالب ووكاالت الجودة. كما أعاد التأكيد على الحاجة إلى جامعات  ،الجودة

 قوية ومستقلة وبذل جهود حثيثة في تعزيز قابلية توظيف خريجيها.
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دولة منتشرة  46اآلن  يمثلونخاصة وأن المشاركين  ،انتشر تأثير بولونيا على نطاق واسع

هذا االنتشممار خارج حدود االتحاد األوروبي يسمملط تركيا واالتحاد الروسممي. بين أيسمملندا والبرتغال و

ونيا عن بول اتفاقية تتم مراقبة تطورات ، كماالضممموء على القيمة الموضممموعة على التوافق والتقارب

لدان األخرى يد من الب عد ثب في ال ندا  ،ك يا ونيوزيل ندا وأسمممممممترال حدة وك لك الواليات المت ما في ذ ب

 والصين.

 

ن با ه عالي في أورو كل التعليم ال قة في تنظيم وهي بالتغييرات العمي هام آخر يتعلق  جاه  اك ات

ط التقييم . سليعتبر متفاوتا  بعض الشيءكان التقدم داخل أوروبا  ،كجزء من عملية بولونيا. ومع ذلك

ن أكثر مأن حيث  ،الضممممممموء على التقدم الكبير بشمممممممكل عام 2007قبل اجتماع لندن الوزاري لعام 

تعليم الالملتحقين ببرامج ما يقرب من ثالثة أرباع البلدان المشممممممماركة في بولونيا طالب  من 60%

تم  ،العالي في نظام درجة من دورتين متوافق مع مبادئ بولونيا. من بين المشممممممماركين في المراجعة

ولندا ندا وهمن الطالب في برامج شهادات متوافقة مع بولونيا في فنلندا وأيسل %90تسجيل أكثر من 

في بلجيكا وجمهورية التشممممممميك  %89-60والنرويج والمملكة المتحدة. وتنخفض هذه النسمممممممبة إلى 

في كرواتيا والبرتغال وإسبانيا. يتأخر  %59-30وإستونيا وفرنسا واليونان وبولندا وسويسرا وإلى 

 ،2006الي في عام الع بولونيا في السويد حيث تم تمرير التشريع إلصالح نظام التعليماتفاقية تطبيق 

ت النسمممممب الملتحقة وفقا  للنظام الجديد من درجات بل وأكثر من ذلك في االتحاد الروسمممممي حيث كان

 (.259-258ص  ،2008)سانتياغو  ا  جد ةصغير البكالوريوس والماجستير

هنماك تطورات مهممة أخرى تمتمد إلى مما وراء المنطقمة األوروبيمة. يرى عمدد من كمما أن 

يا تحدث  العلماء أن به مع بولون هادات  من خاللأوجه التشمممممممما التطورات األخيرة في معايير الشممممممم

اتخذ التنقل الجامعي في آسممميا والمحيط  ،األمريكية ونظام شمممهادة الثانوية العامة. باإلضمممافة إلى ذلك

نظام إلى نموذج  ا  اسممممتناد (UCTS)رصمممميد الخطوات لتجريب مخطط تحويل  120( UMAPالهادئ )

سيا والمحيط الهادئ. م الرصيد األوروبي تحويل وتراك سيس التنقل اليعتبر مركز لمنطقة آ جامعي تأ

عليم قطاع التمن جمعية تضممم ممثلين حكوميين وغير حكوميين عبارة عن  في آسمميا والمحيط الهادئ

لي أسمممتراليا وتشمممي الجمعيةالعالي في منطقة آسممميا والمحيط الهادئ. تشممممل البلدان المؤهلة لعضممموية 

كندا  باإلضممافة إلى ،صممين واليابان وكوريا ونيوزيلندا وروسمميا من بين المشمماركين في المراجعةوال

 والواليات المتحدة األمريكية وماليزيا.

 

نظام تحويل وتراكم الرصيد األوروبي ورصيد المخطط تحويل لذلك من المحتمل أن يكون ل

اإلصمممممدار المحلي من ملحق  2009ي عام تأثيرات دولية كبيرة في المسمممممتقبل بينما تقدم أسمممممتراليا ف

 الدبلوم باستخدام اسم بيان تخرج التعليم العالي األسترالي.

 

 :2تمرين 
هل بلدك أحد الموقعين العديدين على اتفاقية لشممممبونة بشممممأن االعتراف بالمؤهالت؟ إذا كان األمر 

ة المؤهالت األجنبيمم ممما هي الخطوات التي تم اتخمماذهمما فيممما يتعلق بتنفيممذ إجراءات تقييم ،كممذلممك

                                                           
كجمعية لمؤسممسممات التعليم العالي والشممركاء الحكوميين  1991( في عام UMAPأسمميس التنقل الجامعي في آسمميا والمحيط الهادئ )تم ت 120 

 والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
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وملحق دبلومة لشممممممكل معادل من  الرصمممممميدمخطط تحويل  ا  واالعتراف بها؟ هل قدم بلدك أيضمممممم
 الوثائق المقدمة للخريجين؟

 

 :اآلثار المترتبة على ضمان الجودة 2.3

يجب اإلشمممممممادة بالتطورات الحديثة عبر الوطنية في االعتراف بالمؤهالت وتعزيز ترتيبات 

را  ألن لديها القدرة على زيادة التنقل عبر الوطني للطالب والمهنيين بشممكل كبير. تحويل الرصمميد نظ

 .في الوقت نفسه، تثير هذه التطورات قضايا جديدة مهمة لضمان الجودة واالعتماد

 

هناك بعض الشمممك حول القدرة اإلشمممرافية للحكومات على الرصمممد  ،على المسمممتوى الوطني

مات قد تكون يبدو أن الحكو ،اتفاقية لشممممممبونةتوقيع المختلفة. مع  اهداتوالمعالفعال لتنفيذ االتفاقيات 

ألن مسممؤولية التقييم المهني  والدرجاتأقل مشمماركة مما كانت عليه في الماضممي في تقييم المؤهالت 

ة انتقلت مسممممممؤولي ،انتقلت بشممممممكل متزايد إلى االتحادات المهنية وأرباب العمل. باإلضممممممافة إلى ذلك

يبدو  ،وما  عمعلى أساس الدراسات السابقة إلى مؤسسات التعليم العالي.  رامج الدراسيةالبالقبول في 

أن هناك فجوات خطيرة من حيث البيانات حول عدد المهنيين والطالب الذين يتم تقييم مؤهالتهم وما 

 هي النتائج التي تم الحصول عليها.

 

نطاق األطر التنظيمية في قدرة وب المتعلقةشمممممممكوك ال عديدة هي  ،بصمممممممرف النظر عن هذا

. في دودالعابر للحوخاصمممممممة للتعامل مع الجوانب المختلفة لتطوير التعليم العالي  ،العديد من البلدان

ال تكون األطر الوطنية لضممممان الجودة واالعتماد واالعتراف بالمؤهالت موجهة  ،كثير من الحاالت

 يالتحدي الحاليتمثل الخاصمممممممة الربحية. و العابر للحدودبشمممممممكل جيد لمعالجة جودة تقديم الخدمات 

تطوير اإلجراءات واألنظمة المناسمممممممبة لتغطية مقدمي الخدمة بنظمة ضممممممممان الجودة واالعتماد أل

يم الفوائد لتعظ ويعتبر القيام بذلك بالغ األهميةاألجانب والبرنامج وكذلك مقدمي البرامج الوطنيين. 

الب أدت الزيادة في عدد الط ،العالي. في الوقت نفسمممممه والحد من السممممملبيات المحتملة لتدويل التعليم

إلى وضمممممممع مسممممممممألممة االعتراف  العممابر للحممدودوالموظفين األكمماديميين والبمماحثين والتنقممل المهني 

بالمؤهالت األكاديمية والمهنية على رأس جدول األعمال الدولي. هناك حاجة واضمممممممحة لمبادرات 

والمزيد من المعلومات الشممممفافة حول ضمممممان  ،لشممممبكاتوتعزيز التعاون الدولي وا ،وطنية إضممممافية

الجودة واالعتماد واالعتراف بوجراءات وأنظمة المؤهالت لالسممممممتجابة لالتجاهات الناشممممممئة في نقل 

يجب أن يكون لهذه المبادرات نطاق عالمي وأن تركز على  ، كما والدرجات المؤهالتواعتراف 

عملية إنشمممماء أنظمة قوية للتعليم العالي. بالنظر إلى أن  في ،خاصممممة للبلدان النامية ،دعم االحتياجات

هذه  حتاجتسمم ،بعض البلدان تفتقر إلى أطر شمماملة لضمممان الجودة واالعتماد واالعتراف بالمؤهالت

تشممممكيل جزء مهم من التعزيز الشممممامل والتنسمممميق  بشممممكل يسممممهم فيبناء القدرات  البلدان إلى عملية

 للمبادرات الوطنية والدولية.

 

تتعلق القضمممايا المهمة بمدى فهم المؤسمممسمممات وكبار مسمممؤوليها  ،لى المسمممتوى المؤسمممسممميع

للتطورات الدولية األخيرة فيما يتعلق باالعتراف بالمؤهالت الخارجية واآلثار المترتبة على توفير 

الوصممول على أسمماس عادل للطالب المتعلمين في أنظمة التعليم األخرى ومنح المسممتويات المناسممبة 

همة م قضممممايايثير هذا األمر بدوره تماد على العمل المنجز للمؤهالت الخارجية غير المكتملة. والعل
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 بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بنوع ،السممياسممات واإلجراءات المؤسممسممية لمنح مكانة متقدمةتتعلق ب

ُطلب  يد إذاسمميكون من المف ،متقدمة. عالوة على ذلك درجةالوثائق التي ينبغي االسممتشممهاد بها لمنح 

 ونتائج ،متقدمة درجةمن المؤسممممسممممات اإلبال  عن عدد الحاالت التي تم النظر فيها للحصممممول على 

 هذه التقييمات وإلى أي مدى شارك المتقدمون من ذوي الخلفيات الوطنية.
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 أطر المؤهالت الوطنية الجزء الثالث:

 

بير في مجموعة المؤهالت في كما رأيت في األجزاء السممممابقة من هذه الوحدة، هناك تنوع ك

عالي في التعليم ال العابر للحدودمختلف البلدان، وقد شمممممممك ل هذا االختالف عائقا  كبيرا  أمام التعاون 

وعامال  مثبطا  رئيسممميا  لتنقل الطالب والخريجين. وداخل البلدان أيضممما ، كانت هناك صمممعوبات توجه 

على سمممممممبيل المثال من التعليم المهني إلى التعليم  الطالب الراغبين في االنتقال من نظام إلى آخر،

العالي. كانت هذه التحوالت بعيدة كل البعد عن السمممالسمممة، خاصمممة  عندما تتداخل الدورات التدريبية 

على سممممبيل المثال، في نفس مجال الدراسممممة أو المسممممتوى. ومع ذلك، هناك اآلن خطوات لجعل هذه 

 .األنظمة التعليمية أكثر شفافية

 

سمممممممياق هذه التطورات من التغييرات الكبيرة في التعليم العالي والتي تضممممممممنت النمو  يأتي

العابر المتسمممممممارع لكل من مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص، وزيادة مقدمي الخدمات 

، وتكنولوجيا المعلومات واالتصممممماالت، والتزايد المسمممممتمر في التعليم العالي، والذي أدى إلى للحدود

جذري في إدارة وحوكمة مؤسممممسممممات التعليم العالي، وظهور سمممملطات مختصممممة بالتعليم مدى  تغيير

الحياة، والمؤهالت المكتسممممممبة من خالل التعلم عن بعد، وتركيز أكبر على ضمممممممان الجودة، والتعلم 

ية وأنظمة  ناء القدرات الوطن تائج التعلم، والحاجة إلى ب مدى الحياة، وتطوير أدوات التقييم لقياس ن

من هذه الوحدة هذا السمممممممياق ببعض  3و  2و  1التعليم العالي الوطنية المسمممممممتدامة. تحدد الوحدات 

 .التفصيل

 

كانت نتيجة هذه التغييرات في بيئة التعليم أن الحكومات والمنظمات اإلقليمية مثل اليونسمممكو 

الت على . توفر هذه األطر طريقة لتصمممممنيف المؤهوير أطر المؤهالت الوطنيةقد شمممممجعت على تط

أو يمكن  ،عما يعرفه الطالب تمثل بعض التفاصمميلأي  ،أسمماس سمملسمملة متصمملة بناء  على نتائج التعلم

ن م ا  نتيجة السممتكمال متطلبات مؤهل معين. عادة  ما يكون اإلطار الوطني للمؤهالت جزء ،أن يفعله

التعلم. إنشممممماؤه لالعتراف بنظام المؤهالت الوطني الذي يشمممممكل البنية التحتية التعليمية للبلد الذي تم 

مان ضممم اتفاقياتتشممممل هذه البنية التحتية المؤسمممسمممات والهيئات الحكومية والسمممياسمممات بما في ذلك 

 (.2007 يونغ، 2007، توك، 2006، كوليس) الجودة

 

 اقتصممممرت تطورات ،يحظى تطوير إطار المؤهالت الوطنية  باهتمام دولي كبير. في البداية

ا مثل اسكتلندا وجنوب أفريقيا وأسترالي ،كبير على دول الكومنولث البريطانيمثل هذه األطر إلى حد 

الماضممممممية إلى أجزاء أخرى من  ا  امتد هذا االهتمام على مدار العشممممممرين عام ،ونيوزيلندا. ومع ذلك

العالم ويتم اآلن دمجه في بعض اتفاقيات التجارة الحرة حيث تبحث البلدان عن طرق إلدارة حركة 

 بشكل فعال. لعابر للحدوداالعمالة 
ال  ،بالمنظور العامتعليمي. وتدريب يعتبر تنظيم المؤهالت من أهم السممات األسماسمية ألي نظام كما 

 قرار وطني لتأسيس ولكنها تكون ناتجة عن ،ن احتياجات محددةعتنبثق إطارات المؤهالت الوطنية 

هالت مبادرات من أعلى إلى أسممممفل ما تكون األطر الوطنية للمؤ ا  إطار عمل مشممممترك شممممامل. غالب

 بالسمات التالية: األطر الوطنية مؤهالت. تتصف ا الحكومات أو الوكاالت الحكوميةتقوده
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 صممممممميم المؤهالت وما ينبغي ما تسممممممتند إلى مجموعة من المبادئ العامة حول كيفية ت ا  غالب

 .تحقيقه

 لنقل والشفافيةتهدف إلى توفير نظام لقابلية ا. 

 ة عبر أنواع مختلفة من المؤهالتمشترك إنشاء قواسم. 

 يث ح تحديد المؤهالت من حيث المعايير والمستويات والنتائج بدال  من وصف المدخالت من

 .ومدة البرنامج الدراسيالمنهج 

 وفر مجموعة من المعايير التي يمكن على أسممممممماسمممممممها تقييم أي تعلم من حيث مسممممممماهمته ت

 .لمحتملة في المؤهلا

 من حيث العناصر )مثل الوحدات واالعتمادات والمعايير(. تحديد المؤهالت 

 

 بالخصائص التالية: األطر الوطنية مؤهالتتتصف 

 والتحويل ؛ الرصيدبما في ذلك تراكم  ،تتحقق من خالل التراكم بمرور الوقت 

 من مؤهل واحد لمؤهالت أخرى ؛ ويمكن نقل الوحدات الدراسية أي أنه  ،قابلة للنقل 

  فة يجب أن تكون فا تائج التعلم المطلوبة منهم  ،أي -شممممممم بدقة ن يجب أن يعرف المتعلمون 

 إلثباتها للحصول على مؤهل.

 

يتضمممممن إدخال إطار المؤهالت الوطني عادة  عمليتين ؛ سمممميعتمد التوازن بينهما على مسممممتوى 

مؤهالت ال المخصصات في الدولة والنظام الحالي الذي يتم استبداله. العملية األولى هي إعادة تصميم

والثانية هي تطوير مؤهالت جديدة بناء  على معايير اإلطار في  ،الحالية لتتالءم مع معايير اإلطار

القطاعات المهنية وعلى المسممتويات التي ربما لم تكن موجودة فيها من قبل. يعتمد المدى الذي يؤدي 

ير لنظام القديم على مدى إلزامية معايإلى االستبدال الكامل ل المؤدية به إطار العمل القائم على النتائج

 من قبل الحكومة. ا  قانوني ا  وما إذا كانت معايير اإلطار مطلب ،اإلطار الجديد

 األطر الوطنية مؤهالتأنواع 
ع إلى أنوا ا  جميع أنحاء العالم من أنواع إلزامية تمام فييختلف تنسمممممميق وتفاصمممممميل مثل هذه األطر 

 فضفاضة من األطر.

 

عمل )رسمممممم بياني أو الال يوجد تعبير صمممممريح عن إطار  ،. في هذه البلدانةاألطر الضممممممني .1

مسممتويات المؤهالت معروفة بشممكل عام من قبل المواطنين تعتبر مسممتويات أو واصممفات(. 

 ،لدخول سمممممموق العمل كعامل ماهر ،ما هو المؤهل المطلوب للجامعة ،)على سممممممبيل المثال

 ن قطاعات التعليم والتدريب المختلفة.ال توجد صلة بي ،إلو(. في مثل هذه األطر

سممممملسممممملة محددة من مسمممممتويات التأهيل لواحد أو أكثر من  بالعموم، تعتبر. األطر القطاعية .2

تدريب المهني ثل التعليم وال تدريب )م عات التعليم وال طا عالي ،ق بالغينتعليم ا ،التعليم ال (. ل

ن ال توجد روابط صريحة بين ولك ،ما تحتوي األطر القطاعية على واصفات للمستوى ا  غالب

 األطر القطاعية لقطاعات التعليم أو التدريب المختلفة.
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هي شممكل ضممعيف حيث توجد مجموعة من المسممتويات المشممتركة التي  أطر العمل المنتسممبة .3

تغطي جميع قطاعات التعليم والتي تعتبر األساس فيما يتعلق بوطار كل قطاع تعليم وتدريب. 

أن تحتوي هذه المسممتويات المشممتركة على مجموعة من الواصممفات  يمكن ،في أقوى أشممكالها

 التي تختلف عن تلك الموجودة في األطر القطاعية التي ترتبط بها.

هي مجموعة واحدة من المسمممتويات والوصمممفات التي تغطي جميع قطاعات  األطر التكاملية .4

اصفات كوطار خاص التعليم والتدريب. يستخدم كل قطاع هذه المجموعة من المستويات والو

بين  ا  رسممممممي ا  طر قطاعية منفصممممملة. يشمممممكل اإلطار التكاملي رابط، وليس هناك وجود ألبه

 قطاعات التعليم والتدريب المختلفة.

 

بشمممكلها المسمممتقل، تتواجد األطر القطاعية كأسممماس إلطار العمل المنتسمممب. يشمممكل إطار العمل 

تلفة. باإلضممممافة إلى هذه الفئات من األطر الوطنية رابطا  رسممممميا  بين قطاعات التعليم والتدريب المخ

للمؤهالت، من المفيد أيضمممممما  التمييز بين األطر التنظيمية وتلك التي ليس لها وظيفة تنظيمية. لألطر 

التنظيمية والقانونية القطرية تأثير واسممممع االنتشممممار على تعزيز عمليات ضمممممان الجودة وهذا بدوره 

 .نتائج التعلمسيؤثر على طريقة التعرف على 

بصممرف النظر عن أنواع األطر األربعة الموضممحة أعاله، من الممكن أيضمما  تصممنيفها على أنها 

أطر "صممممممملبة" أو "ناعمة". يعد اإلطار الصممممممملب أمرا  إلزاميا  ويحدد بدقة كيفية تقسممممممميم المؤهالت 

مؤهالت أو وتحديدها. يمكن تشمممممممبيهها بمجموعة من فتحات الحمام التي يجب أن تتناسمممممممب معها ال

 .مكوناتها
يعجبك  ، وقدويحدد البنية المرغوبة ولكنه يسممممممممح باالختالف عنها ،قابل للتطبيقإطار العمل الناعم 

في  أطر المؤهالت الوطنيةمن حيث المؤهالت التي يمكن وصمممفها. يمكن وضمممع معظم  أحد القوالب

 مكان ما على طول هذا الطيف.

 :3التمرين 
؛ نيوزيلندا وماليزيا ينمث) الفلب طر المؤهات الوطنية و اثنين من مواخع  لق نظرة على موخع واأد  

معرفة ما إذا كان ب مكان  وصف األطر الوطنية للمؤهات التي تجدها ذات صلة أاو) وجنوب إفريقيا و
بالف ات األربع المذكورة  عاه و    و على طو) البعد الصلللللب   الناعم. خم بتضللللمين بلد  إذا كان لدي  

  طر المؤهات الوطنية
- http://apps.emoe.gov.my/qad/nqf.html. 
- http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/init/phi_1

7 
- http://www.nzqa.govt.nz/framework   
-  http://www.nqf.org.za/web/guest/home  

 

 

 

 

 

http://apps.emoe.gov.my/qad/nqf.html
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/init/phi_17
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/init/phi_17
http://www.nzqa.govt.nz/framework
http://www.nqf.org.za/web/guest/home
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 قوموي ،نية للمؤهالت اإلقليميةاألطر الوطحالة جديدة مهمة في ظهور  إطار االتحاد األوروبي يعتبر

بدراسمممممة طرق تطوير األطر القطرية  باإلضمممممافة إلى العديد من المناطق األخرىاالتحاد األوروبي 

 واإلقليمية لقياس المؤهالت.

 :4التمرين 
 

( الللذ  تم وصلللللللفلل  "إطللار المؤهات العللالمي" لاتأللاد EQFبللالنظر إلى إطللار المؤهات األوروبيللة )

 من مث) هذه الأركة؟ ا  ) يمكن  التفكير في موخف خد يكون في  بلد  جزده ،األوروبي كك)
- -learning-http://ec.europa.eu/education/lifelong

 policy/doc44_en.htm 
فما  ،ولة لتطوير شلللللبكة إخليمية )مث) منطقة االتأاد األوروبي(إذا كنت في منطقة متأثرة بالجهود المبذ

من وجهة نظر ؟ إذا كنت خارج منطقة تأاو) إنشللللاد إطار  إطار المؤهات األوربيةهي مزايا وعيوب 
 من البلدان. ا  من اتفاخية تغطي عدد ا  ه) تعتقد  ن  من الممكن  ن يكون بلد  جزد -جودة وطني إخليمي 

 

 :5التمرين 
ه) األطر الوطنية للمؤهات اإلصلللللللاج الوطني ألنظمة التعليم والتدريب إل ى    مدى يمكن  ن تسللللللل

 فيما يتعلق بما يلي: التعلم مدى الأياة ووليات ضمان الجودة؟ ،والمؤهات
كيف يمكن ألطر المؤهات الوطنيللة تأسلللللللين االرتبللاط بين خطللاعللات التعليم العللالي والمهني والتعليم 

 والتدريب؟
 يمكن ألطر المؤهات الوطنية  ن تعزز الثقة المتبادلة بين الدو)؟كيف 

 

 

  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
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 بعض االتجاهات الناشئة في تقديم المنهاج الدراسي: الرابعالجزء 

 

كان التاريو الحديث للتعليم العالي غير مسمممممممبوق في معدل النمو والتغير في توقعات أنظمة التعليم 

ر يتضمممممح فيهما التغيي اثنان هناك جانبان، ولة االجتماعيةالعالي كمحركات للنمو االقتصمممممادي والعدا

 بشكل خاص وهما الطريقة التي يتم بها تقديم الدورات وتكوين الجسم الطالبي.

 

 :تقديم البرامج التعليميةطرق  4.1

 

قديم  قد تطورت طرق ت يةل نة األخيرة  البرامج التعليم كل كبير في اآلو جامعات بشممممممم في ال

بين للتفاعل  ا  أسممممممماسممممممم"وجها  لوجه" بنظام  التدريسعليم العالي. لم يعد وخاصمممممممة مع انتشمممممممار الت

اليف ارتفاع تك ، إذ يعتبرالمحاضمرين وطالبهم في األماكن الضميقة للفصمول أو قاعات المحاضمرات

والميزانيات المخفضمممممممة والحاجة المتزايدة للتعليم عن بعد عوامل تؤدي إلى مراجعة طرق  ،البناء

مزيد من  تقدم ،2الوحدة  ،الفصمممممممل الثانيفي مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي. ) عليميةتقديم البرامج الت

األكثر مرونة والتي تتعرف على  التدريسالمناقشمممممممة حول تأثير التقنيات الجديدة وانتشمممممممار طرق 

 ظروف الطالب المتنوعين الذين التحقوا بالتعليم العالي في اآلونة األخيرة(.

 

 على نطاق واسمممممع لوصمممممف عن بعدعلم اإللكتروني أو التعلم يتم تعريف الت ،في هذا القسمممممم

وونغ، ) "المحتوى التعليمي أو تجربة التعلم التي يتم تقديمها أو تمكينها بواسطة التقنيات اإللكترونية"

 والشمممممبكات ،يوسمممممع هذا التعريف التعلم اإللكتروني ليشممممممل اسمممممتخدام اإلنترنت(. 2004لي وونغ: 

فزيون والتل ،والبث الفضممممائي ،والشممممريط الصمممموتي وشممممريط الفيديو ،رجيةالداخلية / الشممممبكات الخا

محتويات المحاضممممرة حيث يتم  تدريسال يقتصممممر االسممممتخدام على و ،واألقراص المدمجة ،التفاعلي

ولة يشمل التوسع اإلضافي استخدام تطبيقات التعلم المحم ، كماتوسيعه ليشمل التفاعل بين المشاركين

 والالسلكية.

 

 :فوائد التعلم اإللكتروني في التغلب علىتساعد 

  .)أ( حواجز المكان والزمان 

 .)ب( حواجز أنماط التعلم

  .)ج( اإلعاقات الجسدية أو غيرها من اإلعاقات حيث يمكن أن يتم التعلم بوتيرة الطالب

 ال إلىالعائالت واالنتق ونقل)د( الحاجة إلى اكتسمممممماب المزيد المهارات دون الحاجة إلى ترك العمل 

 الحرم الجامعي.

 

 يمكن أن يكون التعلم اإللكتروني ، حيثهناك العديد من أبعاد التعلم اإللكترونيكما أنَّ 

 مرن( تعليم)في الوقت الحقيقي( أو غير متزامن ) ا  متزامن. 

 كما هو الحال في التعلم عن بعد أو من نفس المكان كما هو الحال في استخدام  ا  موزع ا  موقع

 .على تنفيذ مهمة تعليميةالمجموعة في الفصل للعمل نظام دعم 

   بينما يعمل اآلخرون بشكل تعاوني كمنتديات مناقشة أو غرف دردشة ا  تمام ا  وفردي مستقال. 



166 
  

  ع وجها  لوجه أو الوضممممممم الحاجة إلى التدريسعبر التكنولوجيا بدون  ا  إلكتروني التدريسيتم

 لتكملة تقديم الفصول الدراسية التقليدية. المختلط حيث يتم استخدام التعلم اإللكتروني

 

ما أنَّ  ثل الطالب والميسمممممممرين ك حة م حاب المصمممممممل ئد من التعلم اإللكتروني ألصممممممم ناك فوا ه

والمؤسمممممممسمممممممات التعليمية عبر اإلنترنت وموفري المحتوى والتكنولوجيا ووكاالت االعتماد وأرباب 

يتعين على الطالب للنجاح في  ،مثال. على سمممممممبيل الالكثير من المخاوفهناك ، ورغم ذلك، العمل

التعلم اإللكتروني تطوير مهارات التفكير النقدي والتقييم للتعلم بشمممكل مسمممتقل وبأقل قدر من التفاعل 

الميسمممممرون مجموعة جديدة من المهارات للنجاح ألنهم أكثر من ، كما يجب أن يمتلك مع الميسمممممرين

لى متزامنة. عالوة عغير  ةيئة تعلم إلكترونيب عبر منسممممق للمحتوى الذي يدرسممممه الطالب بأنفسممممهم

 ا  هناك أيض ، كما أنَّ يتعين على المؤسمسمة حماية معلومات الطالب الحسماسمة مثل هوية الطالب ،ذلك

ومنصمممممممة التكنولوجيا ومنهجية  ،وكاالت االعتماد بقضمممممممايا مثل مالءمة المحتويات ا  من قبلاهتمام

من األهمية بمكان أن يدرك أصمممممممحاب  ،ا  ن والطالب. أخيروالدعم الفني للموظفي ،التدريس المعتمدة

 .التدريسالعمل صحة التعلم اإللكتروني والتركيز على نتائج التعلم بدال  من طريقة 

 

 :6التمرين 
 

كيف سلللللللاهم تطوير تكنولوجيا المعلومات في توفير التعليم بعد الثانو  في بلد ؟ ناخش مزايا وعيوب 
 ات في التعلم عن بعد.استخدام تكنولوجيا المعلوم

 

 : نواع الطاب 4.2

يقدم هذا القسممم نوعين من الطالب في التعليم العالي، وهم  الطالب التقليديون وغير التقليديين. يركز 

الفصمممل  بشمممكل خاص على الطالب غير التقليديين، حيث أن دمقرطة التعليم وتعميمه أديا إلى زيادة 

فق الطالب غير التقليديين، يتعين على مقدمي خدمات التعليم العالي أعدادهم في التعليم العالي. مع تد

ووكاالت ضممممممان الجودة اسمممممتخدام تدابير إضمممممافية لضممممممان إيالء االهتمام الالزم برفاهية الطالب 

 .وتحقيق نتائج التعلم

 

يصف مصطلح "الطالب التقليديون" خصائص معظم الطالب الملتحقين  .الطاب التقليديون -

يشمل هؤالء الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين أواخر سن المراهقة و ،والجامعاتبالكليات 

درسون في وي ،وأوائل العشرينات الذين التحقوا بالتعليم العالي بعد المدرسة الثانوية مباشرة

كامل وأكملوا شمممهادة مدتها ثالث سمممنوات )كما في ماليزيا( في ثالث الدوام الجامعاة بنظام ال

ح على األسممرة أو المن ا  مالي ويعتمدون ،ويقيمون في الكلية أو بالقرب منها ،واتإلى أربع سممن

بشممكل عام ليسمموا متزوجين وال  ا  الدراسممية كمصممدر رئيسممي للدخل. الطالب التقليديون أيضمم

 خاصمممة في البلدان ،تتغير طبوغرافيا الطالب ،مسمممؤولين عن أفراد األسمممرة اآلخرين. اليوم

 (.2001غير التقليديين في التعليم العالي آخذ في االزدياد )كيلر: وعدد الطالب  ،المتقدمة

بدأت مؤسمممسمممات  ،ا  تقريب 1970من عام  ا  بدء ،في أمريكا الشممممالية .الطاب غير التقليديين -

الطالب  مصمممممطلح فقامت بوطالقالتعليم العالي في رؤية تدفق طالب مختلفين بشمممممكل كبير 

(. كان االختالف األبرز 2004ثيلين: كليات المجتمع )خاصة مع نمو  ،غير التقليديين عليهم
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هو أن هؤالء الطالب كانوا أكبر سمممممممنا  وتوقفوا عن تعليمهم الرسممممممممي إما قبل أو بعد إنهاء 

الدول األعضممماء في  ،على سمممبيل المثال ،البلدان المتقدمة األخرىشمممهدت المرحلة الثانوية. 

ن( زياOECDمنظمة التعاون االقتصمممممممادي والتنمية )  ا  دات في التحاق الطالب األكبر سممممممم

يعتقد  ،(. في أوائل القرن الحادي والعشمممممرين2006 ة:منظمة التعاون االقتصمممممادي والتنمي)

يديون هم  ما الطالب التقل يدة بين ية الجد يديين أصمممممممبحوا األغلب البعض أن الطالب غير التقل

 (.2006 بورسلو وبيلكاسترو:األقلية )

  

ألعداد الطالب غير التقليديين عبر البلدان صمعبة بسمبب اختالف أطر  المقارنات المباشمرةتعتبر 

نات. ومع ذلك يا كة المتحدة ودول منظمة  ،جمع الب لة من الواليات المتحدة والممل يمكن رؤية األمث

سممميط تم اسمممتخدام معيار العمر الب ،التعاون االقتصمممادي والتنمية مثل كندا وألمانيا واليابان. في البداية

 للمركز الوطني إلحصممممماءات التعليم ا  أو أكثر لتحديد الطالب غير التقليديين. وفق ا  عام 25لغ الذي يب

(NCES)،  بحلول منتصف  %40نمت نسبة هؤالء الطالب في مؤسسات التعليم العالي إلى أكثر من

 (.2002 شوي:التسعينيات )

 

امعيين المبتدئين في ( للطالب الجNCESوسمممممعت دراسمممممة المركز الوطني لإلحصممممماءات التربوية )

بما في  ،منتصمممف التسمممعينيات من العوامل التي تحدد الخصمممائص غير التقليدية إلى سمممبع خصمممائص

 :ذلك

 

 في الجامعة وقت متأخر عن التسجيل األولي المعتاد. 

 االستقالل المالي. 

 العمل بدوام كامل. 

 الحضور بدوام جزئي. 

 المسؤولية عن المعالين بخالف الزوج. 

 ا  وحيد ا  لدأن تكون وا. 

  :(.1996معادلة الثانوية العامة المقدرة بوسائل أخرى غير الدبلوم )هورن 

 

عامل ك بيشترحد أدنى )  على أنهمفي مستويات الطالب غير التقليديين  ا  صنف البحث أيضكما 

 ،بهذاأربعة عوامل أو أكثر(. يشمممممممترك بأو مرتفع ) ،عاملين أو ثالثة(يشمممممممترك بأو معتدل ) ،واحد(

فت الدراسمممممممة ما يقرب من ثالثة أرباع الطالب الجامعيين المبتدئين على أنهم على األقل غير صمممممممن

 ،ا  جديد ا  تقليديين في طبيعتهم. اقترحت جمعية كندية أمريكية معنية بالوافدين غير التقليديين تصمممممممنيف

برة ون إلى خبدوام جزئي ولكنهم يفتقر يدرسونالذين  ا  ليشمل الطالب األصغر سن  الطالب الجدد""

 : غير مؤرم(.ميهيلحياة البالغين الواسعة )

تم تطبيق عوامل أخرى لتحديد الطالب غير التقليديين. وصممفتهم دراسممة أجريت  ،في مكان آخر

ملوا بل ش ،التسجيل في الدراسةبأنهم ليسوا فقط في سن متأخرة عند  1997في المملكة المتحدة عام 

وعوامل المسممتوى االجتماعي واالقتصممادي )غورارد وآخرون: عوامل عرقية وإعاقة جسممدية  ا  أيضمم

(. قامت ألمانيا بشممكل صممريح بتضمممين الطالب الكبار والعاملين بدوام جزئي في عملية جمع 2006
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بينما يمكن رؤية أيرلندا واليابان على أنهما زادتا من الوصممممول للطالب غير  ،البيانات الخاصممممة بها

ذا يعني أنها تظهر معدل زيادة أقل من تلك الموجودة في بعض البلدان ه، والتقليديين في التسمممعينيات

إلى حد ما ولديهم مؤهالت  ا  أكبر سممنهم يمكن القول إن الطالب غير التقليديين  ،األخرى. باختصممار

هة ربما خصمممائص أخرى شمممبي ،على البلد المعني ا  واعتماد ،لطالب التقليديينا قبول بديلة عن هؤالء

 عوامل ظرفية مثل تلك التي تمت مناقشتها أدناه.بالبالغين أو 

 

من المرجح أن يقيم المتعلمون غير التقليديين في المناطق الحضمممممممرية أو الضمممممممواحي بدال  من 

بقرب المؤسسات التعليمية. تؤكد الدراسات االستقصائية  ا  متعلقاألمر قد يكون هذا ، والمناطق الريفية

ي لاللتحاق غير التقليدي كان التحسمممممين الوظيفي. بالنسممممبة على مدى عدة عقود أن الدافع األسممممماسممممم

 ا  كان الحصول على أوراق االعتماد الالزمة لدخول الوظيفة المطلوبة أمر ،ا  للمشاركين األصغر سن

إلى تحسين آفاق  ا  عام 50و  35ما يسعى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  ا  بالغ األهمية. غالب

في  ا  مهم تحوال  الدافع يمثل هذا ، و(2007متزايدة )المفوضممممممية األوروبية:  حياتهم المهنية بمؤهالت

تطوير قدرات الفرد لمواكبة متطلبات المعرفة والمهارات المتغيرة أو لتحمل مسمممممممؤوليات أكبر. من 

من المرجح أن يسممممممعى األشممممممخاص في سممممممنواتهم األخيرة إلى تحقيق أهداف اإلثراء  ،ناحية أخرى

بير عدد ك يتقدمعي للحصول على شهادات اعتماد من أجل مصلحتهم الخاصة. وحتى الس ،الشخصية

السممابقة  الدراسمماتمن المتعلمين غير التقليديين إلى التعليم العالي من خالل أرصممدة مكتسممبة في  ا  جد

 من المرجح أن يسممممتغرق ،ويكونون مؤهلين لتقييم التعلم غير الرسمممممي لتحويل الرصمممميد. ومع ذلك

أطول إلكمممال شمممممممهمماداتهم من الطالب التقليممديين ومن المرجح أن  ا  التقليممديين وقتمم المتعلمون غير

أولئك الذين يسمممتمرون في السمممنة لدى يواجهوا معدل تناقص أعلى في السمممنة األولى من دراسمممتهم. 

 الثانية لديهم معدالت ثبات أقرب إلى معدالت الطالب التقليديين.

 :7التمرين 
 

 لتقليديين في بلد ؟ما هي خصا ص الطاب غير ا

 

دعم المتعلمين غير التقليديين إن النضمممممممج األكبر لمعظم المتعلمين غير التقليديين وتعقيد حياتهم 

اليومية يعني أن لديهم توقعات مختلفة لتجاربهم التعليمية واحتياجات مختلفة للخدمات التي تسممممتجيب 

لمسممممماعدة المتعلمين غير التقليديين لظروف حياتهم. قامت العديد من المؤسمممممسمممممات بوجراء تعديالت 

ويمكن أن تكون هممذه الخبرة العمليممة موردا  ال يقممدر بثمن ل خرين الممذين يرغبون في اتبمماع هممذه 

 وهي ،الممارسات. يمكن أن يكون هذا الدعم في ثالثة أشكال

 

 (2006لجنة الهجاء، وزارة التعليم األمريكية: ) ،إزالة الحواجز. 

 على المتعلمين ه التعلم للتركيزتوجي. 

 .استمرار الدعم الشخصي واألكاديمي 

 

أمام مشمممماركة  ،على حد سممممواء والتراتبيةالظرفية  ،كان هناك جهد إلزالة الحواجز ،بداية األمر

كانت أكثر هذه العوائق رعبا  هي التشمممممممدد في متطلبات الحضمممممممور التي ال ، والمتعلم غير التقليدية

واالجتماعية لهؤالء الطالب. جلبت خيارات الزمان والمكان تتوافق مع المسممممممؤوليات االقتصممممممادية 
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من المرجح أن يؤدي نمو عروض التعلم عن بعممد غير ، والجممديممدة المزيممد من الخيممارات والمرونممة

ل . كما أصبح الوصوا  المتزامنة من خالل التكنولوجيا اإللكترونية إلى القضاء على هذا الحاجز تمام

معلومات أوضمممممممح عن يمكن الحصمممممممول على . ا  خرى أكثر شممممممميوعالمرن إلى الخدمات الهامة األ

فهي متوافرة بشمممكل دائم.  المؤسمممسمممات والبرنامج المحدد المطلوب للوظيفة أو أهداف التعلم األخرى

ما يتم العثور على برنامج  ا  تحسمممن الوصمممول والتوجيه بشمممأن المسممماعدة المالية. غالبباإلضمممافة إلى 

ول أو التوجيه إلعادة تعريف المتقدمين بالدراسممة على مسممتوى بغرض توفير ورش عمل إعادة الدخ

 الكلية أو لتقليل القلق.

 

كان التغيير الرئيسي الثاني هو إعادة توجيه معاملة التعلم للتركيز على المتعلمين. يتولى أعضاء 

ناهج مكميسرين أو مرشدين للعمل مع المتعلمين لتصميم  ا  هيئة التدريس والمدربون بشكل عام أدوار

ما يعملون في مجموعات ويهدفون إلى خلق منام من االحترام المتبادل والثقة وردود  ا  وغالب ،فردية

الفعل. ال يأخذ هذا النهج التربوي في االعتبار المسمماهمة التي يمكن أن تقدمها خبرة الطالب السممابقة 

، دةار والمعلومات الجديتعزيز روح التفكير النقدي واالنفتاح على األفك ا  بل يحاول أيضمممممم ،فحسممممممب

 .ا  من رعاية المتعلمين المتمكنين والموجهين ذاتي والهدف

 

يحتاج الطالب غير التقليديين بشكل متزايد إلى الدعم األكاديمي والشخصي المستمر. يشمل  ،ا  أخير

ي فالتسمممجيل باإلضمممافة إلى االهتمام الوثيق عند  ،الدعم األكاديمي اإلرشممماد المسمممتمر ومراقبة النمو

مع  لتعاملا. يمكن أن يشمل الدعم التحضير لمغادرة البرنامج مثل اإلرشاد المهني وندوات البرنامج

 القلق من االنتقال الجديد.

 

إلى مجموعة متنوعة من الخدمات غير  ا  يحتاج كل من المتعلمين التقليديين وغير التقليديين أيضممممممم

لطعام أو المرطبات ومساحات الصالة في وقت األكاديمية طوال فترة دراستهم. وتشمل هذه خدمات ا

ورعاية األطفال  ،ومواقف السيارات المريحة وأمن الحرم الجامعي ،متأخر من بعد الظهر أو المساء

لألطفال الصممغار وربما االسممتشممارة الشممخصممية للمسمماعدة في حاالت التوتر أو حاالت الطوارئ غير 

 المتوقعة.

 :8التمرين 
 

 لتلبية اأتياجات الطاب غير التقليديين؟ ا  قبو) وطنيه) هنا  أاجة لنظام م
 

 :9التمرين 
 

 ه) توجد  نظمة كافية مطبقة لتلبية اأتياجات الطاب غير التقليديين؟

 

 :10التمرين 
 

( المساعدة ANTSHEكيف يمكن لمنظمات مث) رابطة الطاب غير التقليديين في التعليم العالي )

  عضا ها؟ دعمفي 
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 راجعمخا مة ال

 

 تم  ،يف ،إطار عمل للتعليم العالي في اسمممممممكتلندا: المرحلة الثانية من مراجعة التعليم العالي

 ، وهو متاح عبر الرابط التالي:2008نوفمبر  14في  بتاريوالوصول 

 http://www.scotland.gov.uk  

 التوسمممع: السممممة المميزة لحقبة ما  -عليم العالي الدولية (. "قضمممايا الت2008) ألباتش بي جي

و تم الوصممول إلى الرابط بتاريالتغيير واإلصممالح: االتجاهات منذ السممتينيات".  ،بعد الحرب

  2009يناير/كانون الثاني  2

 http://education.stateuniversity.com/pages/2042/Higher-Education-International-
Issues  

 ( أطر المؤهالت في منطقة آسمممميا والمحيط 2007شممممبكة الجودة في آسمممميا والمحيط الهادئ )

 الهادئ.

 العالي:  م"تحديات األعمال والتطبيق المبتكر للتكنولوجيا في التعلي ،(2006بي إف ) ،كاري

 20تم الوصمممممممول إلى الرابط بتاريو ". 2012 أي بي أم وجهة نظر التعليم العالي لشمممممممركة

 .2008سبتمبر/أيلول 

 www.ibm.com/industries/global/files/IBM_GBS_White_Paper_Higher_Education_P
oint_of_View  

 ز المرك ،وزارة التعليم األمريكية ،(. "المرحلة الجامعية غير التقليدية"2002س. ) ،تشممممموي

 14تم الوصمممول إلى الرابط بتاريو  ،كولومبياالتعليم العالي في  الوطني إلحصممماءات التعليم.

 .2008 /تشرين الثانينوفمبر

 http://www.wes.org/ca/wedb/columbia/cohigher.htm  

 ( إعالن 2000اتحمماد مؤتمرات عمممداء االتحمماد األوروبي واتحمماد الجممامعممات األوروبيممة )

 بروكسل. ،بولونيا بشأن الفضاء األوروبي للتعليم العالي: شرح

 (. "ضمممان الجودة والتعليم اإللكتروني: انعكاسممات من 2005ج. ) ،أوشممي ،إم جي ،كونولي

-59ص.  ،2005 أبريل المجلد الحادي عشمممممممر، ،الجودة في التعليم العالي ،الخط األمامي"

67. 

 ( بشمممممممأن االعتراف بالمؤهالت المتعلقة بالتعليم 1997اتفاقية مجلس أوروبا واليونسمممممممكو )

 بروكسل. ،العالي في المنطقة األوروبية

  ( مدونة منقحة للممارسممممات الجيدة في توفير التعليم عبر 2007)مجلس أوروبا واليونسممممكو

 بروكسل. ،الوطني

 (. "أشمممممممكال المعرفة في التربية الفنية والنتيجة الطبيعية لألصمممممممالة في 2005إل ) ،كونليف

 ،المجلة الدولية لتعليم الفنون والتصمممممممميم ،تدريس وتقييم مثل هذه األشمممممممكال من المعرفة"

 .208-199ص.  ،المجلد

 ( سم التعليم العالي شيلي:  ،(2005ق سعي نحو الجودةالتعليم العالي في  سانتياغو: وزارة  ،ال

 .2008نوفمبر  14تم الوصول إليه في  ،تشيلي ،التعليم

http://www.scotland.gov.uk/
http://education.stateuniversity.com/pages/2042/Higher-Education-International-Issues
http://education.stateuniversity.com/pages/2042/Higher-Education-International-Issues
http://www.ibm.com/industries/global/files/IBM_GBS_White_Paper_Higher_Education_Point_of_View
http://www.ibm.com/industries/global/files/IBM_GBS_White_Paper_Higher_Education_Point_of_View
http://www.wes.org/ca/wedb/columbia/cohigher.htm
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  التنوع والوصمممممممول ودور  -نظرة عامة على التعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكية

 .2008يكي للتعليم، واشنطن، دي سي، السوق، المجلس األمر

 (. العولمة واإلصمممممالح في التعليم العالي. ميدينهيد: مطبعة الجامعة 2003هـمممممممممممم. ) ،أيغنس

 المفتوحة.

 ( الصندوق االجتماعي األوروبي: 2007المفوضية األوروبية" )من االستثمار في  ا  عام 50

 .2008 /تشرين الثانيوفمبرن 17إلى الرابط بتاريو لوكسمبور ". تم الوصول  ،األفراد

 http://www.ec.europa.eu/employment_social  

 ( عمليممة بولونيمما: نحو منطقممة التعليم العممالي األوروبيممة"2007المفوضممممممميممة األوروبيممة" )، 

 2009 /شباطفبراير 5 ى الرابط بتاريوبروكسل. تم الوصول إل

 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.
html  

 ( مراجعة للتطورات الدولية والوطنية في اسممتخدام أطر 2006مؤسممسممة التدريب األوروبية )

 ك كولز. تورينو.التأهيل: تقرير ماي

 ( إرشممممممادات لتحسممممممين الجودة في برنامج الماجسممممممتير 2006رابطة الجامعات األوروبية )

 بروكسل. ،األوروبي المشترك

 ،(. تغيير التدريس الجامعي. لندن: صفحة كوجان.2000) ايفانس، تي اند نيشن 

 البنك  ،ة(. االتجاهات العالمية في حوكمة الجامعات. واشمممنطن العاصمممم2008جون ) ،فيلدن

 (.9رقم  ،الدولي. )سلسلة أوراق عمل التعليم

 يه جونيور ) ،ووايت ،تي ،بهويندرات ،دي جيه ،جايل (. الحوكمة في جامعة 2003كيو إ

القرن الحادي والعشمممممممرين: مناهج القيادة الفعالة واإلدارة اإلسمممممممتراتيجية. نيويورك: جون 

 وايلي.

 طرق تقديم برنامج التعليم العالي في كلية (. "مراجعة 2008) غولدينغ، غريفيثس و ال ام

FE  .وتقييم تممأثير ذلممك على نتممائج التعلم وتقممدم الطالب. مجلممة التعليم اإلضممممممممافي والعممالي

 .25-15ص.  ،1ال.  ،32الخامس 

 ،( "مراجعة توسممممممميع أبحاث 2006)ادنيت،  و سمممممممالك،  غورارد، سمممممممميث، ماي، توماس

المشممممممماركة في التعليم العالي". مجلس تمويل  المشممممممماركة: معالجة العوائق التي تحول دون

 .2006 /أيلولسبتمبر 23الوصول إلى الرابط بتاريو (. تم 2006. )ي إلنجلتراالتعليم العال

  http://gsi.berkeley.edu/resources 

 ( على الرابط: 2005التعليم العالي في فرنسمما ) نوفمبر/  14الوصممول إلى الرابط بتاريو  تم

 .2008تشرين الثاني 

  http://www.univ-rennes1.fr/english  

 تشمممممرين الثانينوفمبر 14الوصمممممول إلى الرابط بتاريو  تم  ،التعليم العالي في سمممممويسمممممرا/ 

2008. 

 http://www.crus.ch  

 

http://www.ec.europa.eu/employment_social
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://gsi.berkeley.edu/resources
http://www.univ-rennes1.fr/english
http://www.crus.ch/
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  (. التعلم عن بعد وفعالية الجامعة: تغيير النماذج التربوية 2004) هوارد، سينك،  و ديسينزا

 بنسلفانيا: نشر علوم المعلومات. ،للتعلم عبر اإلنترنت. هيرشي

 ( العولمة والسممممممموق في التعليم العالي: ال2002الرابطة الدولية للجامعات .)ماد جودة واالعت

 .والمؤهالت. باريس

 ( دليل تمهيدي ألطر المؤهالت الوطنية: القضمممممممايا المفاهيمية 2007مكتب العمل الدولي .)

 منظمة العمل الدولية. ،والعملية ؛ بواسطة رون تاك. جنيف

 مذكرة موجزة من منظمة التعاون االقتصمممممادي  ،(. لمحة عن التعليم2006ب. ) ،إيشمممممينجر

 متاح عبر الرابط التالي:ة. والتنمية للواليات المتحد

 www.oecd.org/dataoecd  

 (. "هيكل العوامل الحتياجات تطوير التدريس للتعلم 2008) اتش، هيلر، وجوغديف كانوكا

 .139-129ص.  ،2 ،13المجلة الدولية للتطوير األكاديمي.  ،اإللكتروني عن بعد"

 (. التعليم العالي في النمسا. الطبعة الثانية. فيينا: 2004آي ) ،هـممممم و وادساك ،سكيكاسباروف

 النمسا. ،الوزارة االتحادية للتعليم والعلوم والثقافة

 العدد  ،(. "التركيبة السمممممكانية الجديدة للتعليم العالي" مراجعة التعليم العالي2001ج. ) ،كيلر

 .235-219ص.  ،3 ،24

 ( .ا2004كينغ، ر .) لجامعة في عصر العولمة، بمساهمة من سفافا، ادواردس، غيبونس، و

 يوني،    ماكميالن، نيويورك

 (. "الثورة الصمممامتة في التعليم العالي" أسمممئلة أكاديمية.  ص 2008إم ) ،إتش ودريبر ،لندن

221 - 225. 

 الب غير ع الطأنوا -و. )الواليات المتحدة( "الطالب غير التقليديين في التعليم العالي  ،ميهل

حدة يديين في الواليات المت يديين" ،التقل الرابط  الوصمممممممول إلىتم  ،دعم المتعلمين غير التقل

 .2008 /أيلولسبتمبر 11بتاريو  

  http://education.stateuniversity.com 

 الحوكمة والقيادة في التعليم العالي. بوالو  (.2008ج. ) ،ك.ورزماه ،سمممممممارجيت ،س ،منير

 بينانغ: جامعة بنيربيت تنذر ماليزيا.

 مترتبمممة على تخطيط موارد الطالب غير التقليمممديين في التعليم العمممالي: مممما هي اآلثمممار ال

 .2008 /أيلولسبتمبر 4 ى الرابط بتاريوتم الوصول إل ،(2005؟ )المؤسسات

  www.datamonitor.com  

 (. "نموذج للتنفيذ الفعال لتسمممممممليم البرامج 2008آي ) ،وفالكونر، سمممممممي ليتل جون ،نورمان

 .36-25المرن". االبتكارات في التعليم والتدريس الدولي.  ص. 

 با بان 2005ج. ) ،أو يا عالي في ال جامعات  -( التعليم ال ية وتطوير ال جامعات الوطن دمج ال

 .2009 /كانون الثانييناير 3الوصول إلى الرابط بتاريو  تم  ،اصةالخ

 http://www.tr.emb-japan.go.jp/T_04/Education.pdf  

 ( المبادئ التوجيهية لتوفير الجودة في التع2005منظمة التعاون االقتصمممممممادي والتنمية ) ليم

 باريس. ،العابر للحدودالعالي 

http://www.oecd.org/dataoecd
http://education.stateuniversity.com/
http://www.datamonitor.com/
http://www.tr.emb-japan.go.jp/T_04/Education.pdf
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 (. "العوامل التي تؤثر على قبول 2004واي إس ) ،جي واي وانج ،الي ،سمممممممي إس ،أونج

 ،المهنممدسمممممممين لنظممام التعلم اإللكتروني غير المتزامن في شمممممممركممات التكنولوجيمما الفممائقممة"

 .804-795ص.  ،6 ،41اإلصدار  ،المعلومات واإلدارة

  طريق نحو العابر للحدود(. "التعليم العالي 2007والتنمية )منظمة التعاون االقتصمممممممادي :

 تنمية القدرات". باريس: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والبنك الدولي.

 ( أنظمة المؤهالت: جسمممممممور إلى التعلم مدى 2007منظمة التنمية االقتصمممممممادية والتعاون )

 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. ،الحياة. باريس

 (. "إطار عمل تكاملي: تلبية احتياجات الطالب التقليديين 2006)  ،ف. وبيلكاسترو ،رسلوبو

 ،إلينوي ،الجدد" ورقة مقدمة في اجتماع رابطة الكليات والجامعات األمريكية )شممممممميكاغو

 .2008نوفمبر  14(. تم الوصول إليه في 2006 /تشرين الثانينوفمبر

 2( التعليم العالي لمجتمع المعرفة: المجلد 2008) ،سمممممانتييغو، تريمبلي، باسمممممري،  ارنال، 

ومنظمة التعاون االقتصادي  ،والعولمة ،وسوق العمل ،واالبتكار ،السمات الخاصة: المساواة

 باريس. ،والتنمية

 ورقة مقدمة في التعليم  ،"مسممممتقبل التعليم العالي في البرازيل"(. 1991س. ) ،شمممموارتزمان

سادس المؤتمر الدول ،آفاق التغيير واإلصالح في التسعينياتالعالي في أمريكا الالتينية:  ي ال

تم الوصممول إليه في  ،1991أبريل  6-4 ،واشممنطن ،جمعية دراسممات أمريكا الالتينية ،عشممر

 .2008نوفمبر  14

 14  الوصمممممممول إلى الرابط بتاريوتم  ،دليل التعليم األوروبي ،هيكل نظام التعليم في إيطاليا 

 .2008ي نوفمبر/تشرين الثان

 http://www.euroeducation.net  

 ماريالند: جونز هوبكنز ،(. تاريو التعليم العالي األمريكي. بالتيمور2004جي آر ) ،ثيلين، 

 مطبعة الجامعة.

 ( اختبار القيادة: رسممممم مسممممتقبل التعليم العا2006وزارة التعليم األمريكية" .) لي". واشممممنطن

 العاصمة: مكتب طباعة حكومة الواليات المتحدة.

 "م المنتدى الوطني للتعلي ،"المشممممممماركة الجامعية ودور التعليم العالي في المجتمع األمريكي

 .جامعة ميشيغان ،مركز دراسة التعليم العالي وما بعد الثانوي ،العالي من أجل الصالح العام

  2008/أيلول سبتمبر 29  الوصول إلى الرابط بتاريوتم. 

 www.thenationalforum.org  

 (. من المسممتحيل لنجاح التعلم اإللكتروني في التعليم العالي؟ تحليل أصممحاب 2008) ،واجنر

 .36-26ص.  ،3. 11اإلصدار  ،تكنولوجيا التعليم والمجتمع ،المصلحة

  

http://www.euroeducation.net/
http://www.thenationalforum.org/
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 مقدمةال

 

يحتاج الباحثون في قطاع التعليم العالي إلى  ،لتصممميم وإدارة أنظمة وعمليات ضمممان الجودة

 (.HEIsللخصائص والديناميكيات المميزة لمؤسسات التعليم العالي ) بعض الحساسية واالنتباه

ات مؤسممممسممممات التعليم العالي من مجموعة من المنظورات في هذه الوحدة نسممممتكشممممف طبيعة وعملي

نقوم بمراجعة مقاالت لبعض الكتاب البارزين حول التعليم سممممممم ،فضمممممممال  عن ذلكالنظرية والعملية. 

م تكن حتى إذا لووسمملوك المنظمة.  مالتنظيالعالي باإلضممافة إلى بعض المفاهيم األسمماسممية في نظرية 

 سمممتتمكن من  ،نهاية هذه الوحدةبحلول  ،تعليم عالي أخرى قد عملت من قبل في جامعة أو مؤسمممسمممة

اسممممممتخدام المفاهيم البارزة للقيادة التنظيمية واإلدارة إلبال  أفكارك حول األسمممممماليب المؤسممممممسممممممية 

 والخارجية لضمان الجودة من النتائج األكاديمية.

 

 ادر األخرىفكرة جيدة عن المؤلفين والمصممم ا  يكون لديك أيضممم باإلضمممافة إلى ذلك، يجب أن

هناك مؤلفات علمية  حيث أن للحصممممممول على مزيد من المعلومات واألفكار ترجع لهاالتي يجب أن 

ي تشمممير المراجع والقراءات اإلضمممافية فوالتعليم العالي  بنظماإلدارة والتنظيم وكذلك تتعلق بواسمممعة 

إلى مصمممممممادر أخرى. والتي بدورها قد تقودك  ،نهاية الوحدة إلى بعض المصمممممممادر المثيرة لالهتمام

أن كل قسم يبدأ ببعض القراءات التي ستساعدك على فهم األفكار في كل قسم وتوسيع  ا  سترى أيض

 نطاقها.

 

نسمممممتخدم نسمممممخة محدثة من صمممممور التنظيم الكالسممممميكية لغاريث فون نا  ،كوطار لهذه الوحدةو

ر بشمممممممكل القراء للتفكي والتي تعتمد على األدبيات اإلدارية بينما في نفس الوقت نتحدى ،121مورغان

نواع األ ذات( داخل وحول المؤسسات 1995  وييكخالق في الطرق المتنازع عليها لفهم ما يحدث )

عليم العام لمؤسسات الت وهي مهارة مفيدة ألولئك الذين يعملون في ضمان الجودة والتحسين ،مختلفةال

ستعارة في األقسام األولى من هذه تصادف وتستخدم أمثلة أخرى من التشبيه واالك سنالعالي، كما أ

التي تتعامل بشممكل أسمماسممي مع المنظور الهيكلي لمؤسممسممات و ،ال سمميما في األقسممام األولى ،الوحدة

التعليم العالي كمؤسسات. على الرغم من وجود نصوص جيدة خاصة بودارة مؤسسات التعليم العالي 

أنه من الصمممممعب على هذه النصممممموص  إال ،(2000 براون والتي قد ترغب في الرجوع إليها )مثل 

 تغطية جميع أنواع مؤسسات التعليم العالي في السياق المتطور للمنافسة العالمية في مجال التعليم.

 

لى ع ،تشممممممير معظم القراءات في هذه الوحدة إلى البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية ،ومع ذلك

حين  في ،البلدان ومنتشرة في العديد من شائعةالرغم من أن المبادئ العامة حول المنظمات والتنظيم 

 لالحتفال وهو سببأن أشكال المعرفة ووسائل نقلها وتوليدها واستنساخها مختلفة في ثقافات مختلفة )

لم ع( يمكن أن يتحد كل من يعمل في التعليم العالي وحوله باحترام مشمممممممترك للتفي العديد من الدول

 سالمة عمليات التعلم.ول

 

                                                           
 ، وشخصية سياسية سابقة.عام ث هو مورجان رجل أعمال نيوزيلندي، وخبير اقتصادي، ومدير استثمار، ومحسن، ومعلقغاري 121 
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نناقش مؤسسات التعليم العالي كمؤسسات تقع ضمن بيئات  ،الثاني من هذه الوحدة في القسم

 وهو موضمموع ،إمكانيات العمل المؤسممسممي ا  ونسممتكشممف كيف تسمممح هذه البيئات وتقي د أيضمم ،محددة

نأخذ في االعتبار أنظمة الحوكمة في  ،في وحدات أخرى. في القسممممممممين الثالث والرابع سمممممممنالحظه

تبار نأخذ في االع ،لعالي وعناصممر "عملية اإلنتاج" األكاديمية. في القسممم الخامسمؤسممسممات التعليم ا

سمممم في القأما بما في ذلك الثقافة والسممملطة والسمممياسمممة.  ،بعض العناصمممر غير الملموسمممة للمنظمات

مع مالحظة أن القادة والمديرين الفعالين  ،القيادة واإلدارة في بعض الكتابات حول ، فسمممنقرأالسمممادس

ؤسسات التعليم العالي يحتاجون إلى االعتماد على مجموعة واسعة من األفكار حول كيفية عمل في م

 المنظمات.

 

تختتم الوحدة بولقاء نظرة عامة على العدد الكبير من شمممبكات مؤسمممسمممات التعليم العالي التي 

لة.  باد كات الوطنوقد ظهرت إلى الوجود كمجموعات دعم ومناصمممممممرة مت لة للشمممممممب قديم أمث ية تم ت

 واإلقليمية والدولية والمواضيعية.

 :سوف تكون قادرا  على القيام بما يلي ،عند االنتهاء من هذه الوحدة

 ومجموعة من اآلراء المختلفة  ،التعرف على سممممات وديناميكيات مؤسمممسمممات التعليم العالي

 .حول أغراض وطبيعة الجامعات

 ة وكيف يمكن تطبيقها على دراسمممممة للمفاهيم الرئيسمممممية في النظرية التنظيمي عام إظهار فهم

 .مؤسسات التعليم العالي

  تحليل المعضمممالت والتحديات الرئيسمممية في قيادة وإدارة مؤسمممسمممات التعليم العالي لتحسمممين

 .النتائج

  تقييم االسممتراتيجيات المختلفة التي تسممتخدمها مؤسممسممات التعليم العالي في االسممتجابة لبيئتها

 .الخارجية

 للطرق التي يتم بها إدارة العمل األكاديمي واالضطالع به ملوادراك شا إظهار فهم. 

 للمسمماعدة في تحديد نقاط القوة والضممعف في  ،إجراء تحليل تنظيمي لمؤسممسممة التعليم العالي

 أنظمة ضمان الجودة المؤسسية.

 .تحديد شبكات مؤسسات التعليم العالي التي لها صلة خاصة ببلدك 
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 العالي كمنظمات: مؤسسات التعليم األولالجزء 

 لماذا نأن بأاجة للتنظيم؟ .1.1

 الفص) األو) ،( مورغانبوتير  الفص) األو) )السيدة راكو ،مينتزبرغ

 

لبشري ا وهو وثيق الصلة بالميل ،(البشرية والحيوانيةالتنظيم هو سمة أساسية للمجتمعات )

ات القديمة التي تشكل المجتمعنحن على دراية بالعديد من معايير النظام ، فلتنظيم حياتنا وما يحيط بنا

طقوس و( ؛ البدائيةمجتمعات ال" في 122التسممملسمممالت الهرمية للسممملطة )فكر في "ذكر ألفافوالحديثة: 

على سمممممممبيل المثال الصممممممميادون و  ،أنظمة التبادل وتقسممممممميم العملوقواعد حول التكاثر هي الترابط 

 الالقطون.
ماعية، وأنظمة األنشمممممممطة الموجهة نحو المنظمات، في تعريفها العام، هي "الكيانات االجت

فت   يدها" )دا كل متعمد، ذات حدود يمكن تحد (. وعندما نفكر في 1992الهدف، والمنظمة بشممممممم

المنظمات، فوننا قد نفكر في المقام األول في الكيانات الكبيرة ذات المباني المادية، والتي تشممممممممل 

اقف. ومع ذلك، تأتي المنظمات في جميع العديد من األشممخاص وهيكال  رسممميا  يصممف األدوار والمو

األشممممكال واألحجام، فالرسممممم التخطيطي الرسمممممي الذي يوضممممح األدوار هو عنصممممر واحد فقط من 

العناصممممممر العديدة التي تتحد في "الهيكلة" المعقدة للمنظمات: كما أنَّ العناصممممممر األخرى للمنظمات، 

من األهداف والتفاهمات المشمممتركة )أو والتي ال تقل أهمية عن التوصممميف السمممابق للمنظمات، تتضممم

سلطة. باختصار، المنظمة هي نظام اجتماعي تقني إلنجاز  المختلفة(، واألولويات المختلطة وقبول ال

األشممياء، حيث تُظهر العمليات والعالقات )وهو ما تظهره بعض المنظمات( ميزات االنتظام والقدرة 

مما نقوم بمه كمما لو كمانمت كمذلمك: يقوم النماس  (. المنظممات هي7على التنبؤ )كوين وآخرون، ص 

ببنائها اجتماعيا  ويتصمممممممرفون كما لو أنها "حقيقية" على الرغم من أن "المنظمة" ككيان تعدو كونها 

 .حقيقية في كثير من النواحي

 

حدة بسممممممميطة للتفكير في المنظمات والتنظيم:  ،كما يوضمممممممح مورغان قة وا ال توجد طري

عقالنية وهي بالتأكيد ليست متجانسة. الهيكل التنظيمي هو عنصر واحد المنظمات ليست بالضرورة 

بطريقة ما  ا  والتي يتم التفاوض عليها جميع ،فقط من العديد من األنظمة الفرعية والثقافات الفرعية

 في شكل من أشكال النظام بحيث يتم إنجاز األشياء )وال تحدث األشياء السيئة(.

 

ال تخرج أي منظمة بمعزل عن بيئتها  ،منظمة معينة لها حدودفي حين أن  ،عالوة على ذلك

 ا  يكون ذلممك مؤلمم ا  وقممد تختفي أو "تموت" )أحيممانمم ،المجتمعيممة. تظهر المنظمممات أو تنمو أو تتقلص

حيث يمكن اعتبار البقاء التنظيمي أكثر أهمية من األغراض التي تم  ،ألولئك المشمممماركين في العملية

المد والجزر المستمر للموارد داخل وخارج المنظمات ، كما أنَّ في األصل( إنشاء المنظمة من أجلها

والظروف المتغيرة التي تعبر فيها المنظمات عن نفسممممممها تعني أن المنظمات بحاجة إلى القدرة على 

كما هو مذكور في الوحدة ومن مجتمعها.  ا  التغيير والتكيف إذا أرادت االسممممتمرار في أن تكون جزء

ة قابلقدرتها على االسمممتمرار ككيانات  للجامعات هياحدة من العديد من السممممات المدهشمممة و ،الثانية

 قرون من التغيير. للتحديد خالل

                                                           
 الحيوان الذكر السائد في مجموعة معينة. 122 
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سماء )أو نصنف(  يقودنا هذا التعريف إلى ميزة أخرى للمؤسسات، وهي حقيقة أننا نعطي أ

لك قليلة وهي: الجامعات أنواعا  عديدة من المؤسمممممممسمممممممات وفقا  ألهدافها أو وظائفها. األمثلة على ذ

والمسمممممتشمممممفيات والمدارس والقوات المسممممملحة والكنيسمممممة والجمعيات الخيرية واإلدارات الحكومية 

ومحالت السمموبر ماركت والمتاجر وشممركات المحاسممبة وشممركات المسممرح والمتاحف والبنوك، كما 

ها واء ليتم االعتراف بيجب أن تكون المنظمات التي ندرك انتماءها إلى هذه الفئات كافية على حد سمم

كعضمممو في هذه المنظومة، على الرغم من أننا سمممنرى الحقا  بأنه قد تسمممعى منظمة معينة أيضممما  إلى 

 .تمييز نفسها على أساس الجودة والخدمة والسعر والفعالية أو بعض األبعاد األخرى

ا. حقيق أغراضمممهإحدى الطرق التي تم فيها تمييز أنواع المنظمات هي على أسممماس من يسمممتفيد من ت

 :( على سبيل المثال تصنيفا  رباعيا  للمنظمات1962يقترح كل من بلو وسكوت )

 

 

مثل نوادي الجولف والهيئات  ،جمعيات المنفعة المتبادلة )المسمممممتفيدون هم أعضممممماء •

 .إلو( ،المهنية لألطباء والمحاسبين
ن المستفيدو ،المؤسسات اإلنتاجية أو التجارية )مؤسسات القطاع الخاص النموذجية •

 .منها هم أصحابها بما في ذلك المساهمون(
والمسممتفيدون منها  ،المنظمات الخدمية )التي قد يتم تمويلها بوسممائل عامة أو خاصممة •

 .مثل المكتبات( ،هم العمالء الذين يتلقون خدمة معينة
الذين يسمتفيدون من مجتمع منظم  ،منظمات الكومنولث )المسمتفيدون هم عامة الناس •

 مثل قسم الشرطة(. ،ز عام لمعايير التعايشوتعزي

 

من المثير لالهتمام التفكير في مكان وجود الجامعات ومؤسممسممات التعليم العالي األخرى في 

ومع تغير الحدود بين الشممركات "العامة"  ،هذه القائمة. مع النمو السممريع في طبيعة الخدمات والسمملع

من أي وقت مضممى. ضممع في اعتبارك  ا  ر غموضممأصممبحت هذه الفروق التقليدية أكث ،و "الخاصممة"

ليوم هو وحتى ا ا  التعليم العالي: على الرغم من أن أحد المسمممممممتفيدين من التعليم العالي تاريخي عقطا

ي أكبر على الفوائد الت ا  تركيزاآلن نرى ، إال أننا للفوائد الواسمممممممعة لمجتمع متعلم ا  نظر ،عامة الناس

 مثل اآلفاق الوظيفية المحسنة واألرباح مدى الحياة. ،تعود على أفراد التعليم العالي

 

ال تسمممماهم جميع  ،كما نرى من المناقشممممات الحالية حول االسممممتدامة البيئية ،عالوة على ذلك

األغراض والمخرجات التنظيمية بالضرورة في تحقيق أغراض اجتماعية أوسع: توفر شركة تصنيع 

ي فنافسممة قد ال توفر أي سممبب لشممركة تصممنيع السمميارة السمميارات وسممائل النقل ولكن ديناميكيات الم

ال يوجد اتفاق عالمي على أن  ،صمممممنع سممممميارات غير ملوثة أو موفرة للطاقة. بسمممممبب هذا االحتمال

 من ،هناك تاريو طويل من وجهات النظر النقدية حول المنظمات ، حيثالمنظمات حميدة بالضرورة

أدوات لعزل العمال إلى نظريات ما بعد الحداثة عن وجهات النظر الماركسمممممممية المبكرة للمنظمات ك

(. ال ينبغي لنا أن نتجاهل 1996بورشمميل للرقابة ) الذاتية دور المنظمات في تشممكيل النظم التنظيمية

ما تعكس الغموض والتوترات التي يعاني منها  ا  والتي غالب ،هذه األسمممممماليب الحاسمممممممة للمؤسممممممسممممممة
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الفصممممل السممممابع لمورغان حول  ،)انظر على سممممبيل المثالاألشممممخاص الذين يعملون في المنظمات 

 نفسية(.سجون  على أنهاالمنظمات 

 

 

اسمممممممتخدامها لعمليات التحويل  ،التي نالحظ أنها أنشمممممممئت لتحقيق هدف ما ،من سممممممممات المنظمات

أو خدمات. يظهر نموذج بسمميط لعملية اإلنتاج التنظيمي في المربع  ا  سممواء كان ناتجها سمملع ،واإلنتاج

1. 

 
 

مفيد قد يكون من ال ،بالنسبة للمؤسسات التي تقدم خدمات بدال  من المنتجات المادية الملموسة

تاج" التي تحدث ية "اإلن حيث يتم عادة  تضممممممممين أكثر من عملية  ،في كثير من األحيان تفريغ عمل

وتحوله  ا  نيئ ا  ام: فأنت تأخذ طعا  قد يبدو أن عملية اإلنتاج لمطعم بسيطة جد ،واحدة. على سبيل المثال

هنمماك "تجربممة تنمماول الطعممام" بممأكملهمما التي يجممب مراعمماتهما:  ،إلى وجبممات جمماهزة. ولكن بعممد ذلممك

 ،وطقوس الدفع ،وطرق خدمة الطعام ،وطريقة أخذ الطلبات وتسمممممممجيلها ،التخطيط المادي واألجواء

ي حيث سمممممممننظر ف ،توما إلى ذلك. قد يهمك التفكير في كيفية تطبيق النموذج أعاله على الجامعا

 "عملية اإلنتاج" األكاديمية بمزيد من التفصيل في القسم األخير من هذه الوحدة.

 

" إلى طرق التفكير حول المنظمات بشممممكل مجرد لفهم 123يشممممير مصممممطلح "نظرية المنظمة

وإيجاد وسممممائل لمسمممماعدة  ،وكيف تتناسممممب مع نظريات المجتمع األكبر ،كيفية عملها بشممممكل أفضممممل

 .الطارئة لى األداء بشكل أفضل والتكيف مع التغييراتالمنظمات ع
/ أو لكفاءة ولذلك يبحث معظمها )أو أصمممممممحابها( عن طرق لزيادة ا ،تتطلب المنظمات موارد للعمل

الفعالية. تشمممير الكفاءة إلى العالقة بين المدخالت والمخرجات وتهتم بشمممكل أسممماسمممي بونتاج مسمممتوى 

ن المدخالت )على سممبيل المثال من خالل عمليات إنتاج أفضممل وجودة معينين للمخرجات لعدد أقل م

أن تربط  وبالتالي يمكن ،أو انخفاض تكاليف المدخالت(. تتعلق الفعالية بالتحقيق الشممممامل لألغراض

تج الجامعة قد تن ،المدخالت وعمليات اإلنتاج بالنتائج النهائية التي يتم تحقيقها. على سمممممممبيل المثال

 نها قد ال تدرك أهدافها في تخريج خريجين يتعلمون مدى الحياة.خريجين )مخرجات( لك

 

 

                                                           
تتضمن النظرية مفاهيم أو تركيبات مرتبطة بطريقة تشرح سبب حدوث ظواهر معينة. تتضمن النظرية التنظيمية مجموعة من المفاهيم  123 

 ت االجتماعية التي نسميها المنظمات./ التركيبات التي ترتبط ببعضها البعض وتشرح كيف يتصرف األفراد في الوحدا
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توفر نظرية المنظمة رؤى حول كيفية زيادة الفعالية والكفاءة إال أن ه ما من إجابات بسمممممميطة 

أو مختصمممممممرة لتحقيق هذه األهداف، حيث تقدم معظم األطر النظرية نماذج "نقية" مجردة بعيدة كل 

دارة "في العالم الحقيقي". لهذه األسممممباب، ربما من األفضممممل النظر إلى البعد عن فوضممممى وتعقيد اإل

نظريات التنظيم على أنها سملسملة من األدوات المضميئة القتراح مبادئ أسماسمية أو مناهج جديدة. في 

الواقع، يضاف إلى المنظمات ثراء وعمق نطاق المفاهيم التي يستخدمها المدراء من أجل التعامل مع 

تجدة. ولهذا السبب أيضا ، تستخدم العديد من دورات اإلدارة دراسات الحالة والمحاكاة المشاكل المس

 .لتطوير قدرات المدراء

 

تشير القراءات التي يمكن الوصول لها من كتابات كل من مينتزبرج والسيدة روكو بوتيري 

ا مليات. وكمبعض الميزات األسممممممماسمممممممية للتنظيم لتحقيق الهدف عند مواجهة زيادة حجم وتعقيد الع

يالحظ مينتزبرج، فون المشممممماكل المزدوجة للتنظيم هي تلك المتعلقة بتقسممممميم العمل وتنسممممميق الجهد. 

بمجرد فصل المدير )الشخص الذي يريد حدوث شيء ما( عن الوكيل )الشخص الذي يُتوقع منه أن 

ف يجب أن يحدث األشممياء ولكن قد يكون لديه وجهات نظره الخاصممة بشممأن ما يجب أن يحدث، وكي

يحدث هذا وما الفوائد التي سمممممتعود عليهم (، وجدنا حاجة إلى مجموعة كاملة من التقنيات واألجهزة 

المطلوبة للحفاظ على تزامن عمل المدير والوكيل. تقع محاوالت معالجة مشممماكل التنسممميق من خالل 

ظ على لمنظمات للحفاوسمممائل مختلفة في صمممميم العديد من األنظمة الفرعية والعمليات التي تنشمممئها ا

 ا.نفسها وتجديده

 

ما هي األفكار أو المفاهيم التي قد تحملها لفحص كيفية تنظيم  ،لالسمممممتمرار في حالة مطعمنا

 األنشطة في المطعم؟

 يمكنك على سبيل المثال تحديد: ،في حالة المطعم

 )الشعور بالهدف المشترك )توفير طعام جيد للعمالء في الوقت المناسب. 

 يعرف جميع النوادل كيفية تلقي ،المشممممتركة بما يجب أن يحدث )على سممممبيل المثال المعرفة 

 .الطلبات(

 و أ ،الشممممميف مقابل النادل ،التمايز والتخصمممممص في الوظائف واألدوار )على سمممممبيل المثال

 .الشخص الذي يحضر الخضار مقابل الشخص الذي يحضر الصلصات(

 العشاء( طعامتجارة الغداء مقابل  ،ل المثالأنواع ومجموعات مختلفة من العمالء )على سبي. 

  الهياكل الهرمية التي تمنح بعض األشمممخاص سممملطة على اآلخرين أو سممملطة اتخاذ قرارات

 .معينة )من هو الرئيس؟(

 مثل االجتماعات )في نهاية اليوم( ،آليات التنسيق. 

 رد أو صمممممراع القوى بين مختلف المجموعات أو األشمممممخاص من أجل السممممميطرة على الموا

ن " أو أبجودة عاليةهل من المهم أكثر أن يتم تقديم الطعام " ،األولويات )على سمممممبيل المثال

 .؟("بسرعة" هيتم تقديم

 مثل قواعد السالمة من الحرائق  ،آلية تنسيق ا  استخدام القواعد أو اإلجراءات المشتركة )أيض

 .الموضوعة على الحائط(

 كذلك العقوبات على السلوك السي استخدام المكافآت والحوافز الرسمية و. 
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 )التواصل )وسوء التواصل في بعض األحيان. 

 .أنظمة مخصصة لالستجابة عند حدوث أزمة 

 سبيل المثال نصيحة أو "المساعدة" من قبل صديق للتأكد من  ،العالقات غير الرسمية على 

 أن العشاء جاهز في الوقت المحدد.

  سبيل المثال ألطباق جديدة في مطعم(.استعارة أفكار من منظمات مماثلة )على 

  

يضممممع المنظرون التنظيميون هذه األنشممممطة بعدة طرق مختلفة ويرون هذه األنشممممطة كأمثلة لمفاهيم 

 مثل:

 

 )إضفاء الطابع الرسمي )كمية الوثائق التي تحدد ما يجب القيام به أو كيفية القيام به. 

  أو ،إلى مجموعات أضمميق من األنشممطةالتخصممص والتمايز )مدى تقسمميم المهام أو العمليات 

 .األنشطة التي تتطلب مهارات محددة في نقاط محددة(

 )التوحيد القياسي )أو مدى أداء المهام بالطريقة نفسها. 

  التسمممملسممممل الهرمي وتفويض السمممملطة )بما في ذلك المركزية / الالمركزية وتوزيع السمممملطة

 .الرسمية(

 تشعر بالتقدير ،لتجعلك اإليماءات الرمزية أو الطقسية المصممة. 

 الثقافة التنظيمية والثقافات الفرعية. 

 .السيطرة والمقاومة والتفاوض 

 :1التمرين 
على  ا  ه) يمكن  التفكير في اآلخرين؟ خد تكون خادر ،بالتفكير في األنشلللللللطة في المطعم المذكورة  عاه

 التفكير في المزيد.
  و منظمة تعرفها.جرب اآلن هذا التمرين بالتفكير في مكان عمل  

 ه) يمكن  ربط األنشطة باألفكار النظرية األوسع للمنظمات؟

 

(. مع ا  يبدو أن هناك عالقة ما بين عدد من هذه المفاهيم وحجم المنظمة )وربما عمرها أيضمم

سمممتزداد ويتم  إضمممفاء الطابع الرسممممي والتخصمممص والتوحيديبدو من المرجح أن  ،تطور المنظمات

ياء إلى  ،كن حتى في المنظمات الصمممممممغيرة. ولالتركيز عليها باألشممممممم يام  يات وطرق الق تميل العمل

 أو مع تغير ،حيث يلزم حل أو توضمممميح المزيد من المشمممماكل أو الغموض ،التفصمممميل بمرور الوقت

 عمليات اإلنتاج.

 

تتمثل وجهة نظر مينتزبر  في مشمممكلة التنسممميق في تحديد خمس آليات أسممماسمممية لتنسممميق إجراءات 

 العمل:

 .لتعديل المتبادلا .1
 .اإلشراف المباشر .2

 .توحيد العمل .3
 .توحيد النواتج .4

 توحيد المهارات. .5
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يمكننا أيضممما  أن نرى أن بعض هذه األشمممكال الخمسمممة للتنسممميق تشمممتمل على أشمممكال أخرى 

حددناها سممابقا . يُعتبر عدم تنفيذ المهمات المطلوبة، وإضممفاء الطابع الرسمممي، والتخصممص وتفويض 

على توحيد إجراءات العمل، بينما يمكن إرجاع العديد من عناصمممممر الثقافة التنظيمية  السممممملطة، أمثلة

إلى توحيد المهارات. وكما يالحظ مينتزبرج، عندما يفشمممل كل شممميء آخر، يمكن العودة إلى التعديل 

المتبادل من خالل اسممتخدام أجهزة االتصممال مثل االجتماعات، أو إدارة واجهات محددة، أو الترجمة 

 (.نفس اللغة" )على األقل تنظيميا   فورية والوساطة بين المجموعات التي "ال تتحدثال

 :2تمرين 
الخمسلللة للتنسللليق في تنظيم الجامعات ) و مكان عمل  مينتزبرج ضلللع في اعتبار  كيف تنعكس  نظمة 

لى عثور عإذا كنت ال تشلللعر بالثقة في الكتابة عن الجامعات  و مؤسلللسلللات التعليم العالي(. ه) يمكن  ال
 ؟اعناصر ك) منه

 

 :3التمرين 
مزايا وعيوب إضلللفاد الطابع الرسلللمي المتزايد على السلللياسلللات واإلجرادات والعمليات  بر ي ، ما هي

 داخ) المنظمات؟ ما هي بعض البدا ) إلضفاد الطابع الرسمي بشك)  كبر؟

 

 :خصا ص مؤسسات التعليم العالي 1.2

 

 القرادات المقترأة
 ) األو)الفص ،جراهام
 مقرودة ومعاصرة وخد ترغب في خرادة المزيد( كيرب)المقاطع القصيرة في كتاب  13الفص)  ،كيرب

  2008مارغنسون 

 واتسون

 

 ،نأخذ في االعتبار الميزات التي توحد وتميز مؤسسات التعليم العالي المختلفة ،في هذا القسم

 ا  مرغوب ا  بين مؤسمممسمممات التعليم العالي أمرللنظر في المدى الذي يكون فيه تنوع األغراض والنتائج 

نعني بمؤسمممسمممة التعليم العالي منظمة يتم من خاللها توفير التعليم العالي. بينما تم تعريف التعليم  فيه.

التعليم وهي أنها تقوم ب ،قد نالحظ هنا ميزة معينة لمؤسممسممات التعليم العالي ،الثانيةالعالي في الوحدة 

 ،تصادق( على كفاية التعليم الذي قام به طالبها. الستخدام القياس الرياضي)أو  ا  ولكنها تضمن أيض

حيث يعني الحكم بهذا المعنى  ،وظائف "التدريب" و "الحكم" فون مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي تؤدي

وهذا يعني أن مؤسسات التعليم العالي تشير للعالم أن  ،تحديد قواعد االعتماد وما يعتبر بمثابة معرفة

 من القدرة. ا  لمؤسسة قد حقق مستوى معينخريج ا

  

شات من الوحدة   ،لثانيةادعونا أوال  نكرر التنوع الذي نجده في مؤسسات التعليم العالي. لتمديد المناق

فكر في الصممممممورة المادية التي تتبادر إلى الذهن عندما تسمممممممع كلمة "جامعة"؟ ومتى تسمممممممع عبارة 

 "مؤسسة تعليم عالي"؟
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من األشخاص، تستحضر كلمة "جامعة'' الصور التسويقية المألوفة لمجموعة بالنسبة للعديد 

من المباني القديمة الجليلة )والمغطاة ربما باللبالب؟( والهندسمممممممة المعمارية الجديدة المذهلة، مع 

مجموعات من األكاديميين والطالب وهم يشممممقون طريقهم عبر أراضممممي مشممممذبة وقد اسممممتغرقوا في 

خرطوا في مناقشمممممة جادة. قد يكون هناك شمممممعور باالبتعاد عن الجامعة باعتبارها التفكير بعمق أو ان

"مكانا  بعيدا " عن العالم "الحقيقي"؛ لكن "مؤسسة التعليم العالي"؟ هذه فكرة أكثر تجريدية وغموضا . 

" يربما تكون الصور التي تتبادر إلى الذهن هي تلك الخاصة بالالفتات التي تقول "هنا الحرم الجامع

أو الفتات معلقة أمام المباني، أو غيرها من األجهزة التي تشير بشكل أكثر وضوحا  وأقل رمزية إلى 

أن هذا هو المكان الذي يحدث فيه التعلم )أو على األقل حيث تتم العملية التدريسممممممية(، كما أنَّ بعض 

ير عبر اإلنترنت، وتش مؤسسات التعليم العالي قد يكون لها حضور مادي ضئيل، ألنها تقدم دوراتها

ئة  ية لتمييز ف ماد حث عن أكثر من مجرد مظاهر  جة إلى الب حا نا ب هذه الصمممممممور المتنوعة إلى أن

 .المنظمات المعروفة باسم مؤسسات التعليم العالي

 

نعلم من الوحدة الثانية أن مؤسسات التعليم العالي تتخذ العديد من األشكال المتنوعة وتقدمها، 

اذج التعليمية عمره مئات السممممنين، والبعض اآلخر تم إنشمممماؤه للتو. يتراوح عدد وبعض من هذه النم

إلى مئات اآلالف، كما أن بعض الجامعات لديها أكثر من حرم جامعي واحد  10الطالب من أقل من 

ولديها العديد من المواقع التعليمية، والبعض اآلخر تمتلك حرما  واحدا  فقط. يختلف مقدار الموارد 

 .حة لمؤسسات التعليم العالي بالمثل من حيث الحجمالمتا

 

 بما يلي: ا  بل تختلف أيض ،ال تختلف مؤسسات التعليم العالي حسب العمر والحجم فحسب

  في  )قد تقوم بعض الكليات بالتدريس برامجها التعليميةفيها العلمية التي تتاح عدد المجاالت

 .مجال واحد فقط(

 اشكل الملكية الخاصة به. 

 طاقم مؤهل( ،)طالب المدخالتعة طبي. 

  تنظم بها عمليات اإلنتاج الخاصة بهاالطريقة التي. 

  خريجون على مسممممتويات مختلفة كما هو موضممممح  تنتجهاالطبيعة المحددة للمخرجات التي(

 (.الثانيةفي الوحدة 

 

 ، حيث أنتختلف مؤسممممسممممات التعليم العالي في سمممممعتها ومدى شممممهرتها على نطاق واسممممعكما 

هارفارد ومعهد جامعة مثل  ،ومشممهورة على مسممتوى العالموعة صممغيرة من الجامعات معروفة مجم

لى عالجامعات األخرى أكسمممفورد. يتم التعرف على العديد من جامعة ماسممماتشممموسمممتس للتكنولوجيا و

ببسممماطة باالعتراف المحلي. يجب أال ننسمممى أن الكثير  جامعات أخرىتمتع تالمسمممتوى الوطني بينما 

اس ليس لديهم إحسممماس قوي بماهية التعليم العالي أو ما يجري داخل "الصمممندوق األسمممود" أو من الن

 "البرج العاجي" لمؤسسات التعليم العالي.

مويلها تالقيام به، وما يسمح  تختلف مؤسسات التعليم العالي حسب طبيعة ما يُسمح لها ،وبالطبع

تخدام لقب يم العالي التي تفي بشروط معينة باسيُسمح فقط لمؤسسات التعل ،تحقيقه: في بعض البلدانب

 من الجامعات "جامعة" وال يُسممممح لجميع مؤسمممسمممات التعليم العالي "بوجراء بحث". البيئة والغرض



184 
  

هي تركيبات وسيطة مهمة تشكل تنوع مؤسسات التعليم العالي. لقد الحظنا بالفعل أن هناك توازنات 

لمنفعة الخاصمممممممة في البيانات الوطنية حول أغراض التعليم مختلفة بين تنمية القدرات المجتمعية وا

العالي. قد تُمنح بعض مؤسمممممسمممممات التعليم العالي )والجامعات على وجه الخصممممموص( مسمممممؤوليات 

وتعد جنوب إفريقيا  ،واضمممممممحة للتنمية اإلقليمية والدعم أو لألهداف الوطنية للتحول وإعادة اإلعمار

في االعتبار عالقة مؤسممسممات التعليم العالي ببيئتها في القسمم  مجرد حالة واحدة في هذا الصممدد. نأخذ

 .الثالث

 

أحد أهداف نظرية المنظمة هو البحث عن العالقات بين أبعاد المنظمة، ومع ذلك، فنحن بحاجة 

إلى توخي الحذر عند النظر في االرتباطات بين الجوانب المختلفة التي يمكن اسممممممتخدامها لوصممممممف 

ي. ال ترتبط الملكية العامة وعدد الطالب بالضرورة بالسمعة: فجامعة هارفارد مؤسسات التعليم العال

مثال ، هي مؤسمممسمممة خاصمممة ولديها عدد قليل جدا  من الطالب مقارنة بالعديد من الجامعات األخرى. 

من ناحية أخرى، يبدو أن العمر واتسمماع التخصممصممات مرتبطان غالبا  بمدى معرفة مؤسممسممة التعليم 

األقل دوليا  أو وطنيا ، على الرغم من أن هذا سممميعتمد أيضممما  على عوامل ثقافية ووطنية العالي، على 

 .أخرى

 

لالهتمام في هذه النظرة العامة على تنوع  ا  مثير ا  تعد ملكية مؤسممممممسممممممات التعليم العالي عنصممممممر

ة والرقابة. وكمالحألسباب ليس أقلها أنها يمكن أن تثير قضايا معقدة تتعلق ب ،مؤسسات التعليم العالي

تم إنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي من قبل الدولة )من  ،الثانيةفي الوحدة  المناقشةكما تمت 

ية أو  ،بموجب التشمممممممريع( ،قبل الحكومة نه من المحتمل أن يكون لها هوية قانون على الرغم من أ

يزة مضية من يملك الجامعة كما تعتبر ق مؤسسية منفصلة خاصة بها بدال  من كونها إدارات للدولة.

سيس على الرغم من أن الدولة قد تطالب بأصول الملكية في حالة  شكل من التأ مثيرة لالهتمام لهذا ال

 نزع الملكية.

 

مثل نظام  ،تم إنشمممماء بعض الجامعات كجزء من شممممبكة جامعات رسمممممية تسمممميطر عليها الدولة

تم تأسممميس شمممركات أخرى كشمممركات )أو كيانات جامعة كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية. ي

كون مؤسممسممة التعليم العالي تقد سممواء أكان التأسمميس ألغراض ربحية أو غير ربحية، و ،مؤسممسممية(

ة من للسممممميطر ا  خاضمممممع ا  بذاته أو قد يكون شمممممركة فرعية مملوكة بالكامل أو كيان ا  قائم ا  اعتباري ا  كيان

يمية أخرى. ال يزال من الممكن إنشمماء مؤسممسممات والتي يمكن أن تشمممل مؤسممسممة تعل ،شممركة أخرى

 تحت سلطة جمعية معينة. ،مثل الكليات الالهوتية ،التعليم العالي األخرى

 

 

نرى أن هناك آراء قوية ومتنازع عليها حول  ،من القراءات األربع المذكورة في بداية هذا القسمممممممم

 جب دعمها لتحقيق هذه األغراض.أغراض التعليم العالي وبالتالي أي مؤسسات التعليم العالي ي

 

مجال  منضالجامعات بشكل مباشر  ،الجامعاتعلقة بتالمالعديد من األفكار التقليدية  تصنف

الصمممممممحافة  على نحو يشمممممممابه ،أي من بين تلك المؤسمممممممسمممممممات والمنظمات التي ،"المجتمع المدني"

لحكومة أو المصممممملحة بغض النظر عن ا ،للتبادل الحر لألفكار ا  تعطي صممممموت ،ومجموعات المجتمع
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يزة م تعتبر هذه الميزة هي ،)الذاتية( من أولئك الذين يحتفظون بأشكال أخرى من السلطة. في الواقع

يمي أو حق الفرد األكاد ،الحرية األكاديميةمؤسمممسمممات التعليم العالي التي تثير النقاشمممات حول حماية 

 في التعبير عن رأي دون خوف من االنتقام أو األذى.

  

راض لألغ ا  لكن هناك معاٍن أخرى تُعتبر الجامعات فيها أسممماسممم ،بالغ األهميةعنصمممر "العلنية" ريعتب

 على وجه الخصوص. 124كما توضح مقالة سيمون مارجينسون ،العامة

 

أحممد هممذه األغراض العممامممة للجممامعممات هو دورهمما في الحفمماظ على المعرفممة: كممما نعلم من 

دامها أو "إعادة خلقها" لكل جيل، بل من المرجح أن تضيع مع التاريو، فون المعرفة التي ال يتم استخ

ئد التي ال تعود على القوى  عامة األخرى للجامعات هي الفوا مرور الزمن. كما أنَّ أحد األهداف ال

العاملة وحسمممب، بل تتعداها للحفاظ على مجتمعات صمممالحة من "المواطنين المتعلمين": باختصمممار، 

المكاسب الناجمة عن التعليم العالي ال تنحصر على الفرد بل تتعداه إلى  تتمثل فكرة الجامعات في أن

النفع الناجم عن  "رأس المال االجتماعي" العام. كما تفترض حجة أخرى، من عصممممر التعليم العالي 

ادة باالستمرار في أن يصبحوا ق -ملزمون -النخبوي، أن أولئك الذين يتلقون التعليم هم على األرجح 

ت لة لحجة وصممممممممانعي  ها مماث ئدة أخيرة يجب مالحظت فا بل. وهناك  أثير كبير لمجتمعات المسمممممممتق

"المواطنين المتعلمين" من حيث البحث وزيادة مخزون المعرفة اإلنسممممانية وتتمثل هذه الحجة في أنَّ 

عام على المجتمعات ككل، ال على مجموعات أو منظمات  ئد االبحاث تعود بنفعها ال العديد من فوا

 .ون غيرهامعينة د

لك ئد  ا  نظر ،ومع ذ يد الفوا كل متزا قد أدركت بشممممممم عالم  حاء ال ألن الحكومات في جميع أن

عليم العالي فقد رأينا الت ،الملموسممة للتنمية الوطنية ومسممتويات معيشممة الناس لجميع مسممتويات التعليم

هناك رأي  ،الواقعألعداد كبيرة من الطالب أكثر مما كان عليه في الماضمممممممي. في  ا  " أو متاحا  "مكثف

 لكل من يمكنه االستفادة منه بشكل معقول. ا  شائع بأن التعليم العالي يجب أن يكون متاح

 

النظر إلى التعليم العالي كوسممممممميلة لمعالجة  إلى ا  تميل الحكومات في معظم البلدان أيضممممممم

ة لتحاق بالجامعحيث إن العالقة بين ثروة األسرة والوضع االجتماعي واحتمال اال ،الحرمان النظامي

ن حقيقة أن معظم مؤسممممسممممات التعليم العالي تفشممممل أ ، كما راسممممخةهي عالقة ثابتة و والتخرج منها

بشممكل واضممح في تحقيق هذا الهدف هي واحدة من التحديات األخرى التي تواجه صممنع السممياسممات 

امة بمهام محتمل ألولئك الذين يرغبون في أن تقوم مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي الع تحديالعامة و

 اإلصالح االجتماعي أو العدالة االجتماعية.

 

باإلضممممافة إلى ذلك، نرى زيادة عناصممممر توفير "الربحية" في معظم الجامعات، سممممواء كان 

ذلك في شمممممكل بحث يتم إجراؤه بموجب عقد مع رعاة معينين، أو دورات قصممممميرة مدفوعة األجر، 

 .قبل الجامعات مع وجود مبالغ كبيرة ناهيك عن إدارة استثمارية كبيرة ومحافظة جدا  من

                                                           
أكاديمي أسمممترالي يبحث في التعليم العالي. شمممغل مناصمممب أسمممتاذية في التعليم العالي في  Simon Marginsonسممميمون مارغينسمممون  124 

 ن.دج لندجامعة موناش وجامعة ملبورن قبل أن ينتقل إلى المملكة المتحدة كأستاذ للتعليم العالي الدولي في يونيفيرسيتي كولي
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د مهم للتعليم العالي ال  ،يجادل بعض المؤلفين بأن مؤسممممممسممممممات التعليم العالي الهادفة للربح هي مزو 

سمميما أنها تسمماعد على تلبية طلبات التعليم العالي بأسممعار معقولة )مع أو بدون مشمماركة مؤسممسممات 

هذه الجامعات صمممممممغيرة نسمممممممبيا  وتملك األكاديميين  لكون ا  نظر، والتعليم العالي من بلدان أخرى(

بالمرونة للتكيف بسممرعة مع مجاالت الدراسممة الجديدة  تتمتع هذه الجامعاتفمن المحتمل أن المهرة، 

 وتغير الطلب.

 

أن العديد من مؤسسات التعليم العالي الجديدة الهادفة للربح ال يمكن  ،مع ذلك ،يدعي آخرون

بالفعل نواة من الجامعات المسممممممتقرة والشمممممماملة والممولة من القطاع العام أن تنجح ما لم يكن هناك 

الكرز"  بالتقاط" حيث أنهم يتهمون هذه الجامعات بأنها تقومومؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي األخرى. 

ويقصممد بذلك أنها تقدم البرامج التعليمية الشممائعة والمطلوبة، والتي ال تتطلب وجود بنى أسمماسممية أو )

ية للحفاظ على  ،(رة في الجامعةمعدات كبي ية األكاديمية الوطن ية التحت ية البن ومع االعتماد على بق

المعايير واألفكار الجديدة وتزويد األكاديميين المدربين والمناهج في بعض األحيان. يبدو أن مالكي 

جوهرية وائد البالحرية األكاديمية أو الف ا  الجيل الحالي من مؤسمممممسمممممات التعليم العالي ال يهتمون كثير

أو على األقل ينكرون إلى أي مدى يمكن  ،هناك من ينكر شرعية هؤالء المزودين ،للتعلم. في الواقع

عن جامعة  كيرب . تقدم مقالة المؤسمممسمممات العامة" تلك جيدة وتشمممبهأن تكون مخرجاتهم ونتائجهم "

العديد من مؤسمممممممسمممممممات  أنَّ على العديد من األدلة الدامغة بعض الحجج المماثلة. هناك  125دي فري

 التعليم العالي والجامعات الجديدة تكافح من أجل قبولها في التسلسل الهرمي األكاديمي لالحترام.

 

السممممؤال المركزي )والمثير لالهتمام بشممممكل خاص( في التعليم العالي من المهم مالحظة أنَّ 

ئج" مختلفة من حيث هو مدى إنتاج أنواع مختلفة من مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي "مخرجات / نتا

القممدرات والمعرفممة والقممدرة على التكيف واإلبممداع واألداء )في العمممل وفي المجتمع( للخريجين. 

إلى النظر في االختالفات في المدخالت )الطالب على  ا  نحتاج أيضممممم ،لمعالجة هذا السمممممؤال ،بالطبع

مؤسسة والطبيعة  وجه الخصوص( والمزيج المختلف من التخصصات والمؤهالت التي تقدمها كل

الدقيقة للمخرجات التي نسممممممعى إليها )القدرة الفورية على النجاح في القوى العاملة أو المسمممممماهمات 

ستقبلهم يختلفون اختالف ،طويلة األجل في المجتمع(. بالنظر إلى هذه المتغيرات  ا  وحقيقة أن الناس وم

فقد جادل البعض بأنه من غير  ،ريجينالقيود الحالية الختبارات مهارات الخباإلضمممممممافة إلى  ،ا  كبير

 (.2008المحتمل أن نكون قادرين على اإلجابة بشكل كامل على هذا السؤال )بانتا 

سم المشترك بين مؤسسات التعليم العالي؟ حسن ،إذن بصرف النظر عن النقاط  ،ا  ما هو القا

ا يكونون قد اسمممممممتوفوا نفس )وعادة م ا  عالي ا  المتمثلة في أنهم يقدمون تعليمو ،الواضمممممممحة إلى حد ما

مجموعة المعايير الدنيا من أجل السممممممماح لهم بالقيام بذلك( وأن لديهم عمليات إنتاج متشممممممابهة على 

سع م من على الرغ ،قيم و االتفاقيات المشتركة لدى هذه المؤسساتقد نفكر فيما إذا كانت  ،نطاق وا

أنه سممميكون من المعقول التسممماؤل عما  االختالفات في أغراضمممها. اإلجابة هي "نعم" على الرغم من

إذا كانت مؤسسات التعليم العالي نفسها هي التي تتبنى هذه القيم أم أن األكاديميين والمهن األكاديمية 

 تساهم بشكل كبير في نسيج مؤسسات التعليم العالي.

                                                           
، والحرم الجامعي في جميع أنحاء الواليات بح يقع مقرها الرئيسمممممممي في نابرفيل، إلينويجامعة ديفراي هي جامعة خاصمممممممة هادفة للر 125 

 وهي معتمدة إقليميا  من قبل لجنة التعليم العالي. ،من قبل هيرمان أ. ديفراي 1931المتحدة. تأسست المدرسة في عام 
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ية لم ومركزللتع ا  من المتوقع أن تُظهر احترامف ،أغراض مؤسممممسممممات التعليم العاليبغض النظر عن 

بالمعايير المهنية للنزاهة  تلتزم هذه المؤسممسمماتمن المتوقع أن  ، كما ممارسممة أنشممطتها أثناء التعلم 

جب أن يتلك القيم األخالقية التي تعتبر بالغة األهمية لألوسمماط األكاديمية بجميع أشممكالها.  ،والصممدق

 تضمن مؤسسات التعليم العالي ما يلي:

  بأفضل ما لدى المدرسين من قدرات وموارديتم تعليم جميع الطالب. 

  يمتلك األكاديميون المؤهالت والمهارات الالزمة لمسمممماعدة الطالب على التعلم بشممممكل منتج

 .في مجال دراستهم

 هناك احترام لوجهات النظر المتباينة. 

  يتم الحكم على الطالب وتصممممنيفهم بشممممكل عادل وحيادي بنزاهة أكاديمية من جانب كل من

 .واألكاديميين اآلخرين الطالب

 سب ،مثل االسمتفسمار الحر والمفتوح ،احترام أعراف البحث والمنح الدراسمية ة واإلشمارة المنا

 والصدق في اإلبال  عن نتائج البحوث. ،إلى عمل اآلخرين

  

 

وإننا إذ نعلم علم اليقين بأن بعض األكاديميين وبعض مؤسمممسمممات التعليم العالي تفشمممل أحيانا  في 

وانب لكن الغضممممممب واإلدانة التي تحدث عندما يتم الكشممممممف عالنية عن حاالت الفسمممممماد أو هذه الج

 .االحتيال أو خيانة األمانة العلمية إنما تشير إلى قوة هذه االتفاقيات
يمكننا قبول أن مؤسمممسمممات التعليم العالي تخدم مجموعة  ،عند االنتهاء من هذه المناقشمممة ،باختصمممار

مل تشممغيل وعيتوقع المجتمع أن يتم  ،بغض النظر عن هذه االختالفاتولكن  ،متنوعة من األغراض

 لالتفاقيات األساسية لألوساط األكاديمية. ا  إلى حد كبير وفق هذه المؤسسات

 :4التمرين 
نرى  ن هنا  وراد خوية أو) األغراض المختلفة للتعليم العالي وما إذا كانت بعض  شكا) التعليم العالي 

؟ ما ر ي  في المزايا والعيوب المأتملة لك) بذل  سللع  كثر من غيرها. ما هي ورا  مفيدة على نطاق وا
 نوع من  نواع التعليم العالي في تأقيق الهدفين المتمثلين في إفادة المجتمع واألفراد على أٍد سواد؟

 

 :5التمرين 
) التعليم العالي وما ينتقد جراهام في مقالت  الموسلللعة تدخيق الجودة الخارجي. ما هي االفتراضلللات أو
 هي القيم التي تدفع  إلى التعبير عن هذه االنتقادات؟ إلى    مدى تعتقد  نها عادلة؟

 

 منظور هيكلي لمؤسسات التعليم العالي : 1.3

 القرادات المقترأة
يم )التنظ الفصلل) الثالث)خمسللة  جزاد  سللاسللية من المنظمة( و الثاني : الفصلل)مينتزبرجبأث  ليفصلل

 تدفقات(كنظام لل
 الثانيالفص)  ،مورغان
 )البيروخراطية المهنية(  19مينتزبرج 

 ودفيلد وكيني
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أحد عناصر فهم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي األخرى هو النظر في هيكلها الرسمي 

 ،. في هذا القسممممممممإطار المنظمةداخل  األشمممممممخاص واألدوار والمواقف المختلفة التي يتخذها أولئك

. يتضمن هذا النهج اعتبار المنظمة إلى حد كبير كنظام للمنظمة كل واألدوار النموذجيةالهياسندرس 

فون اسمممممممتعارة اآللة لها  ،بدال  من النظر في الرسمممممممم التخطيطي ل لة. كما يالحظ مورغان ،عقالني

 تاريو طويل في دراسات المنظمات وتميل إلى انتشار الكثير من التفكير اإلداري اليوم.

 

التفكير في هيكل تنظيمي نموذجي إلى حد ما لجامعة شممممممماملة متوسمممممممطة الحجم. أول لنبدأ ب

بين األدوار األكاديمية واإلدارية. في الجامعات  ،بشممممكل عام ،شمممميء قد يالحظه المرء هو االنقسممممام

للغاية حيث أن عدد  ا  قد ال يكون الهيكل واضمممح ،وال سممميما الجامعات الخاصمممة الناشمممئة ،الصمممغيرة

 وقد يقوم األفراد بملء أكثر من دور واحد. ا  خاصة الموظفين بدوام كامل سيكون صغيرالموظفين و
 ،من المحتمل أن يكون هناك هيئة إدارية أو مجلس أمناء. بعد ذلك ،في الجزء العلوي من الجامعة

أو نائب رئيس الجامعة أو في الجامعات الخاصمممممممة األصمممممممغر  عميدهناك رئيس تنفيذي )رئيس أو 

وقد تكون هناك مجموعة صغيرة من كبار الضباط يحملون ألقاب أكاديمية  ،أس المنظمة("عميد" ير

على سممبيل المثال  ،( المسممؤولين عن مجاالت واسممعةوالمدراءالرؤسمماء والمديرين  -أو إدارية )نائب

نممائممب الرئيس للبحممث أو التممدويممل والتطوير أو عميممد الطالب الجممامعيين. قممد ال يتمتع بعض هؤالء 

شرةالمدي سلطة موضعية أو "خطية" مبا سي ، فقدرين الكبار ب ر يكونون في األساس قادة لالبتكار وتف

 النوايا االستراتيجية.

 

لية ك ،عادة ما يتم تنظيم الهيكل األكاديمي من خالل مجموعات االنضباط )مثل كلية الهندسة

جمع كقائد رسمممي للت العلوم الصممحية( مع عميد أو رئيس هيئة التدريس أو شممخص يحمل نفس اللقب

هناك تقسمميم إضممافي للتجمعات األكاديمية عادة إلى أقسممام أو مدارس )مثل  ،األكاديمي. داخل الكليات

ل في الجامعات هو أفضم ا  قسمم الهندسمة المدنية(. أحد األسمئلة األكثر شميوع ،قسمم الهندسمة الكهربائية

بحث: ق واالبتكار في التدريس والطريقة للجمع المنطقي بين مجموعات التخصمصمات لتعزيز التنسمي

هل يجب على المرء تحديد موقع مدرسة علم النفس داخل كلية العلوم الصحية أو  ،على سبيل المثال

مثل معاهد  ،بعض المجاالت األكاديمية المنفصممممممملة ا  كلية العلوم االجتماعية ؟ قد تكون هناك أيضممممممم

ة الشركات التي تقدم دورات تأسيسي ،مثالعلى سبيل ال ،البحث والشركات المنفصلة ألغراض محددة

 أو دورات قصيرة خارج برامج الشهادات الرسمية.

أستاذ مساعد /  ،عادة ما توفر كل هذه الوحدات األكاديمية مناصب أكاديمية )مع تسميات مثل أستاذ

. مسمماعد دراسممات عليا( وقد يكون لها طاقم دعم إداري خاص بها ،زميل ما بعد الدكتوراه ،محاضممر

 ،يمكن أن تختلف شممروط التوظيف لألكاديميين على نطاق واسممع: بعض األكاديميين لديهم فترة عمل

والبعض اآلخر يعملون بعقود محددة المدة لعدة  ،أي شمممممغل منصمممممب مسمممممتمر أو دائم في منصمممممب

باسمم الموظفين الدائمين أو غير  ا  بينما أعضماء هيئة التدريس المسماعدون )يشمار إليهم أيضم ،سمنوات

ما يتم توظيفهم لفصممل دراسممي لتدريس مادة واحدة فقط. قد تقدم مؤسممسممات التعليم  ا  الرسممميين( غالب

مواعيد مشممممتركة أو إضممممافية للمهنيين الممارسممممين أو رجال األعمال لتدريس وحدات  ا  العالي أيضمممم

 معينة تتضمن ممارسة مكان العمل أو إللقاء محاضرات للضيوف.
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ستاذ تعترف األلقاب األكاديمية  بمستويات اإلنجاز ولكن ال تعني أن هناك تقارير مباشرة: فأ

علم االجتماع المسمماعد ليس مسممؤوال  أمام أسممتاذ علم االجتماع، على الرغم من أن األسممتاذ المسمماعد 

مثال  قد يكون موافقا  على مسمممممؤوليات منسمممممق برنامج معين فيما يتعلق بالمواضممممميع التعليمية، فيقوم 

 .نامجبالتدريس في البر

قد يكون و ،مجموعة واسممممعة من الوظائف والوحدات اإلدارية ا  يوجد داخل جامعتنا النموذجية أيضمممم

بممما في ذلممك الموظفين اإلداريين وفنيي المختبرات  ،في المممدارس أو الكليممات ا  بعضمممممممهمما موجود

 والمديرين وخدمات الطالب. تشمل الوحدات اإلدارية النموذجية األخرى ما يلي:

 تهمالب وإدارسجالت الط. 

 الموارد البشرية. 

 المالية. 

 تكنولوجيا المعلومات والخدمات. 

 مكتبةال. 

 الصيانة( ،الممتلكات ،المرافق )رأس المال. 

 األمن. 

 )التخطيط )وضمان الجودة. 

 )االمتثال والمراجعة والقانونية )إدارة العقود. 

 على سبيل المثال خدمة اللجنة ،وحدات الحوكمة. 

 لى سممبيل المثال الوظائف واالسممتشممارات والصممحة والرعاية والمسمماعدة ع ،خدمات الطالب

 المالية والقانونية والمرافق الرياضية )وربما بنية تحتية كاملة للرياضة( والتوظيف.
 

وحدات منفصممممممملة لرعاية سمممممممكن الطالب والخدمات الطالبية في الحرم  ا  قد تكون هناك أيضممممممم

ر على الرغم من أن توفي ،ئية والمحالت التجارية والمكتباتعلى سمممبيل المثال المواد الغذا ،الجامعي

 االستعانة بمصادر خارجية لمنظمات أخرى.ب ا  هذه الخدمات يتم غالب
مية هياكل رس ا  هناك دائم ،باإلضافة إلى الهيكل الموضعي الذي يُرى عادة  في المخططات التنظيمية 

 .فصل الثالث تحت تصنيف نظم الحوكمة، ونحن نصنفها ضمن اللتداول واتخاذ القراراللجان 

 

 

 خمسة عناصر أساسية للهيكل التنظيمي: مينتزبرجيصف 

 )جوهر التشغيل )حيث يحدث العمل الرئيسي لإلنتاج أو األداء. 

 )القمة االستراتيجية )اإلدارة العليا. 

 )الخط األوسط )اإلدارة الوسطى. 

 م ممن يقممدمون البيممانممات أو عمليممات مممدققون وغيره ،قممانونيون ،الهيكليممة التقنيممة )محللون

 .التحقق(

 بما في ذلك التنسيق والتوثيق والموارد البشرية والمالية  ،فريق الدعم )وظائف إدارية مختلفة

 وتكنولوجيا المعلومات(.
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 خمسة أنواع من التكوينات الهيكلية للمؤسسات: مينتزبرجحدد  ،بناء  على هذه العناصر

 هيكل بسيط. 

 آللية )أو عمليات بسيطة وليست معقدة(البيروقراطية ا. 

 مقسمالشكل ال. 

 مهنيةالبيروقراطية ال. 

 126دهقراطيةاأل. 

 

مثل التنظيم المثالي واألنظمة السمممممياسمممممية. كما  ،في فترة الحقةآخرين  نوعين مينتزبيرج)أضممممماف 

ضمنته  اشكال  آخر من آلية التنسيق يعتمد بشكل كامل على المعايير المشتركة أكثر مم ا  أضاف أيض

 .فكرة توحيد المهارات(
حيث يمارس األشخاص ذوو المهارات والمعرفة  ،الجامعات هي مثال نموذجي للبيروقراطية المهنية

 المتخصصة درجة عالية من السيطرة على التنظيم وتسيير األنشطة.
مع المواقف الفعلية التي نراها وما مينتزبيرج رؤية كيف يتناسممممب وصممممف  ا  من السممممهل جد

للمنظمممات "غير المترابطممة"  ويكيفممون مفهوم  ،فممه عن تنظيم "عمممل" التعليم العممالي. وبممالمثمملنعر

باط تعني ( يتوافق مع وجهات النظر المنطقية للجامعات: 1982 ويكي) الطبيعة المتنوعة لالنضممممممم

من المهارات وأن عملهم سمممموف يعتمد  ا  األكاديمي أن المهنيين سمممميكون لديهم مجموعات مختلفة جد

قد يكون لدى أسممتاذ الهندسممة  ،مصممفوفات متنوعة على نطاق واسممع المفاهيم. على سممبيل المثال على

من المعرفة بالنظريات في مجال كل منهما وال يمتلك أي منهما  ا  وأسمممممممتاذ علم االجتماع القليل جد

 معرفة كبيرة بنماذج واتفاقيات منظمات األعمال.

 ا  وهو األكثر وضمموح ،ا  عام ا  تجريدي ا  نموذجيصممف مينتزبيرج يجب أن نتذكر أن  ،ومع ذلك

في الجامعات والكليات األكبر. قد يُظهر المخطط التنظيمي لمؤسممسممات التعليم العالي األصممغر درجة 

 على سبيل المثال قمة استراتيجية وخط وسط أقوى. ،أصغر من التخصص أو سيطرة أكثر عمومية
مؤسممممممسممممممات التعليم العالي الهيكلي على أنها  اقترح بعض الكتاب أنه من اإلجحاف تقريبا  وصممممممف

بيروقراطية مهنية، كما قد نفترض، ويشممممممميرون إلى أن هذا الهيكل ينطبق على المنظمات في بيئات 

مسممتقرة ويمكن التنبؤ بها، وهي بالكاد الظروف التي تجد العديد من مؤسممسممات التعليم العالي نفسممها 

عمال وأشمممكال من العمليات داخل مؤسمممسمممات التعليم فيها. كما يشممميرون إلى وجود وحدات ريادة األ

 .العالي والتي تبدو أكثر تميزا  عن األدهقراطية

 

 

بعض النقمماش في األدبيممات حول طبيعممة المهنممة وممما إذا كممانممت  كهنمما ،عالوة على ذلممك

يبدو  حيث ،على سبيل المثال ،"األوساط األكاديمية" تظل مهنة بنفس الطريقة مثل الهندسة أو الطب

إن  في السممنوات األخيرة. تناسممت مهنة األكاديميينأن سمملطات التنظيم الذاتي التي تميز معظم المهن 

على  وزيادة التركيز في التعليم العالي ،الذي يسمممممممتدعي المزيد من األكاديميين ،تكاثر التعليم العالي

تدريس الجيد قديمة حول توحيد المهارات لم تعد سممممممممارية ،ال . من المتفق عليه يعني أن المفاهيم ال

                                                           
بلفظ البيرقراطية وهو، بعكسمممه، يعبر به عن نوع بسممميط من  منحوت من أد هوك بالالتينية أي "من أجله"، قياسممما   لفظهي األدهقراطية  126 

 .يبتغى منه حل المشاكل الطارئة بدل التخطيط لتجنبهاوالذي اإلدارة 
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قدم ت ،لهذا السممبب، وللتدريس بفعالية ا  جديد ا  أن درجة الدكتوراه ال تؤهل بالضممرورة محاضممر ا  عموم

أو إعادة تدريب ألعضممممماء هيئة التدريس في شمممممكل مؤهل  ا  إضمممممافي ا  العديد من الجامعات اآلن تدريب

 و أنشطة التطوير المهني المكثفة.دراسات عليا في التدريس أ

 

 ا  تختلف القوة الداخلية للمهنيين )األكاديميين( واألسمممممتاذ على وجه الخصممممموص وفق ،تأكيدبال

لتأثير العناصمممممر األخرى. على عكس الجامعات في دول مثل المملكة المتحدة وأسمممممتراليا )خاصمممممة 

العليا رة حيث تتمتع اإلدا ،الجامعات الحديثة التي تم إنشاؤها من المعاهد السابقة أو الفنون التطبيقية(

فون الجامعات في العديد من البلدان األخرى لها تاريو من القرارات اإلدارية  ،ا  بسممممممملطة كبيرة جد

( التي تتخذها الدولة. كان أحد آثار بأعلى المناصمممممممب في الجامعةوالتخطيطية )والقرارات المتعلقة 

الداخلية على اتخاذ القرار.  من الرقابة ا  كبير ا  هو التأكد من أن األسمماتذة يمارسممون قدر تلك القرارات

ما يزال  ،خاصمممة في أوروبا مع منح قدر أكبر من االسمممتقاللية للجامعات ،بينما تتغير هذه الترتيبات

أن التوازن بين المهنيين واإلدارة العليا واإلداريين يختلف إلى حد ما عبر الثقافات وبين  من المالحظ

لمؤلفين أن مؤسسات التعليم العالي في بعض البلدان اقترح بعض ا ،المؤسسات المحددة. لهذا السبب

حيث يوجد خط وسممط موسممع للتنسمميق والسمميطرة. كما يالحظ  ،تبدو اآلن أشممبه بالشممركات المنقسمممة

لوك: "انضم بعض كبار األكاديميين إلى كادر متناٍم من" المديرين األكاديميين ". في حين كان هناك 

مهام اإلدارة من قبل كبار األكاديميين على  يتولينص على  –خاصممممممة في الجامعات القديمة  -تقليد 

دال هذا يتم اسمتبو ،على المدى القصمير وفي كثير من األحيان بدوام جزئي ،بالتناوب ،أسماس منتخب

أدوار إدارية "دائمة". وسرعان ما انفصل أو من خالل منح  ،النمط بشكل متزايد بالتعيين بدوام كامل

لوك، ") ا  إداري ا  لكن القليل منهم تلقوا تدريب ،اديميون" عن زمالئهم السمممممممابقينهؤالء "المديرون األك

 (.2007، 18ص
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ها ألنها تحدد الطريقة التي تنتقل ب بالغة األهمية في مؤسمممممسمممممات التعليم العالي الهياكلتعتبر

اذ إلنترانت( وكيفية اتخالمعلومات حول المؤسممممسممممة )حتى عندما يتم نقل الكثير من المعلومات عبر ا

تذكير أنفسممنا بأن الهياكل التنظيمية الرسمممية واألدوار ليسممت  ومن جديد، فوننا بحاجة إلى. ئاتاإلجرا

من خالل : "ذلك عبر القول سمممموى جانب واحد من فهم مؤسممممسممممات التعليم العالي. يالحظ مينتزبرج

 -وعمليات اتخاذ القرار  ،والمعلومات ،ومواد العمل ،للسمممممملطة -التركيز على هذه التدفقات الحقيقية 

سندرس هذه االعتبارات (. 63" )الصفحة بشكل صحيحيمكننا أن نبدأ في رؤية كيف تعمل المنظمة 

 األقسام التالية.بشكل مسهب في 

 :6التمرين 
كيف ترى  ن توازن السلللطة بين المهنيين واإلداريين واإلدارة العليا يختلف باختاف مؤسللسللات التعليم 

 لعالي في بلد ؟ راجع    بأث ذ  صلة تجده لتبرير إجابت .ا

 

 :7التمرين 
على  ن  في "فقدان السللللللليطرة على عملهم" من خا) فرض الضلللللللوابط  مينزبيرغ في كتابات  ينص 

(. ويخلص إلى  ن الوسلليلة الوأيدة للتغيير الفعا) هي xx"يصللبح المأترفون سلللبيين" )ص  ،الداخلية

لبطي ة لتغيير المهنيين". ه) تعتقد  ن هذا صللأيح بالنسللبة للتعليم العالي في بلد ؟ "من خا) العملية ا
 ما هي اآلثار المترتبة على ضمان الجودة الخارجي؟
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 الجزء الثاني: اكتساب واستخدام الموارد

 البي ة الخارجية: ترخيص وتموي) التعليم العالي 2.1

 القرادات المقترأة

 3الفص)  ،مورغان
 )لادوار الخلفية ومستوى النظام( فيلدن

 

تقوم جميع المنظمممات بعملهمما في بيئممات محممددة وتعتمممد على تلممك البيئممات من أجممل البقمماء 

التنظيمي، فهي ال تكتسممممممب الموارد )المدخالت( من بيئتها الخارجية فحسممممممب، بل تعتمد على البيئة 

وفرها المنظمات. عالوة على ذلك، الخارجية لمواصممممممملة المطالبة بأنواع المخرجات والنتائج التي ت

لبيئتها الخارجية على أشمممكال اللوائح المتعلقة  -إلى حد أكبر أو أقل  -تخضمممع ظروف عملها أيضممما  

بالصمممممحة والسمممممالمة، واإلفصممممماح المالي، والتجارة العادلة، واالمتثال القانوني، وحرية المعلومات، 

تاج مؤسمممسمممات التعليم العالي أيضممما  إلى والخصممموصمممية، وتكافؤ الفرص وغيرها، ونتيجة لذلك، تح

 .االمتثال لهذه اللوائح العامة

 

عمليات المنظمات مشمممروطة بقوى اقتصمممادية واجتماعية أوسمممع  نتيجة لكل ما سمممبق، تعتبر

)فكر في تأثيرات التدفق لألزمة المالية العالمية( من خالل السممممممياسممممممات والقواعد الوطنية والمحلية 

 فئة من المؤسسة.الالتي تنتمي إلى نفس النوع أو وسلوك المنظمات األخرى 

 

تقع مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي بشمممممممكل غير مريح بين )أو داخل( المجاالت البيئية الكبيرة 

حيث أصبحت أسواق العديد من مؤسسات التعليم العالي عالمية بشكل متزايد.  ،للحكومات واألسواق

مؤسمممسمممات التعليم العالي مأهولة بمؤسمممسمممات التعليم فون البيئة الخاصمممة بأي من  ،ا  وبشمممكل أكثر قرب

وأربممماب العممممل  ،والخريجين ،والموردين ،ومقمممدمي خمممدممممات التعليم اآلخرين ،العمممالي األخرى

د ونقصم ،والمجتمعات اإلقليمية ومجموعة من أصممحاب المصمملحة اآلخرين ،يينوالصممناع ،للخريجين

( في عملية اإلنتاج الجارية ةية أو سمممممملبياألشممممممخاص أو المجموعات التي لديها مصمممممملحة )إيجاب بهم

ات من خالل متطلب ،بالطبع ،ا  لمؤسممممسممممة تعليم عالي معينة. تتشممممكل مؤسممممسممممات التعليم العالي أيضمممم

وينذر  -( النفاذية بين المنظمات وبيئتها 1980) أوشمممممممييعكس  حيث اومعرفة مجاالت دراسمممممممته

ل من ن خالل اقتراح أن البيئة الداخلية تتشمممكم -بمناقشمممتنا للثقافة الداخلية لمؤسمممسمممات التعليم العالي 

خالل الضغوط الخارجية في "البيروقراطيات" و "األسواق" و "العشائر". يُعرف هذا المنظور باسم 

تبممدو بعض المنظمممات أكثر  ،وكممما يالحظ مورغممان ،وجهممة نظر االعتممماد على الموارد للمنظمممات

 مع بيئات معينة من غيرها. ا  تكيف

 

 التي البيئاتات التعليم العالي )ويسممممممح لها بالوجود( في بيئات مختلفة من مؤسمممممسمممممتتواجد 

تسيطر عليها الدولة وبدرجات مختلفة فيما بينهما. في جميع  تلك البيئات التيإلى  سوق العملقودها ي

سجام ،أنواع مؤسسات التعليم العالي سوق خالص ا  يمكننا أن نرى أن بعضها يبدو أكثر ان شكل   مع 

بينما  ،قائم على السممممممموقالنظام المن  تحتاجهاالتحكم في الموارد التي  تسمممممممتطيع األنه ،ملياتمن الع

شكل كبير على  ساعد الدرجة العالية من المكانة أو تكاليف مساعدة يعتمد البعض اآلخر ب الحكومة. ت

في حين أن  ،مؤسسات التعليم العالي على اإلدارة في نظام قائم على السوق ا  التشغيل المنخفضة نسبي



194 
  

ل على التموي تعتمدما  ا  لخدمة مجموعات معينة في المجتمع غالب ا  تفويضممممم تملك المؤسمممممسمممممات التي

 .االحكومي للوفاء بمهامه

 

أي  على ا  مهم ا  أن قوى ثقافية معينة تمارس تأثير ا  يجب أن نتذكر دائم ،باإلضمممممممافة إلى ذلك

لعالي حيث تعتبر المواقف الثقافية تجاه التعليم ا قطاع خاص في ويمكن مالحظة هذا بشمممممممكلمنظمة 

سية للمجتمعات التي توجد فيها مؤسسات التعليم العالي )انظر على سبيل المثال  سا المعرفة والتعلم أ

 لقسم الحق(. رافدة والتي تم تضمينها كقراءة ،2006 عام المقالة المثيرة للتفكير التي كتبها شاه

يمكننا أن نالحظ أن سمممياسمممة  ،ليم العالي والمجال الحكوميبالنظر إلى العالقات بين مؤسمممسمممات التع

ظم ( في تشمممممكيل البيئة لمعاألسممممماسمممممي)إن لم يكن الدور  ا  رئيسمممممي ا  التعليم العالي الوطنية تلعب دور

 مؤسسات التعليم العالي.

 

 ضمع في اعتبارك بعض الجوانب العديدة لسمياسمة الحكومة التي تتحكم في التعليم العالي في بلدك. ما

 كل مما يلي: عناصر الرئيسية؟ قد تشمل القائمةهي بعض ال

 

  لها أن  يحقلتعليم العالي )وأي منها ال لالتحكم في المنظمات التي يمكن أن تصبح مؤسسات

من غير القانوني في بعض البلدان تشمممغيل  ،على سمممبيل المثال ،تكون مؤسمممسمممة تعليم عالي

وتشممغيل مؤسممسممات التعليم العالي من بلدان  بما في ذلك التحكم في دخول ،"(جامعة وهمية"

مثل ما إذا كانت المؤهالت من مؤسممممسممممات التعليم العالي في الخارج سمممموف يكون  ،أخرى

 .في الوظائف الحكومية ابه ا  معترف

  السمميطرة على شممكل الشممركة الذي يمكن لمؤسممسممات التعليم العالي أن تتخذه وشممكل هيئاتها

 .اإلدارية

  الذين يمكنهم االلتحاق بمؤسممممسممممة تعليم عالي والمؤهالت التي يجب التحكم في عدد الطالب

أن يصلوا إليها لدخول نوع معين من التعليم العالي أو الطرق التي يمكن للطالب من خاللها 

 .التقدم من مستوى تعليمي عاٍل إلى آخر

 الي في عالتحكم في الشروط التي بموجبها يمكن للطالب األجانب االلتحاق بمؤسسة التعليم ال

 .الدولة

 التحكم في مستوى الرسوم التي قد يتقاضاها الطالب. 

  التحكم في مقدار التمويل الذي سممممممميتم تقديمه ألنواع معينة من مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي

اريع لمشوا ،ألعمال الرأسماليةوا ،على سبيل المثال للعمليات ،وشروط استخدام هذا التمويل

 .ذوي الدخل المنخفضدعم الطالب و ،محددةالبحثية ال

  التحكم في مقممدار المسمممممممماعممدة الممماليممة الحكوميممة المتمماحممة للطالب )مثممل القروض والمنح

 .الدراسية(

 التحكم في من يمكن توظيفه في مؤسسة التعليم العالي وظروف عملهم. 

  التحكم في التخصمممصمممات أو مجاالت الدراسمممة التي يمكن لمؤسمممسمممة التعليم العالي أن تقدمها

 .اكن الطالب في كل مجالومقدار أم
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  التحكم في مسمممتوى المؤهالت التي قد تقدمها مؤسمممسمممة التعليم العالي ومتطلبات كل مسمممتوى

 .من المؤهالت

  السممممميطرة على الشمممممروط التي يجوز لمؤسمممممسمممممات التعليم العالي بموجبها قبول التمويل من

 مصادر غير حكومية.

 

المحتملة المتاحة للحكومات لتشمممممممكيل  وافع"دأن هناك مجموعة واسمممممممعة للغاية من "ال نالحظ

مؤسمممسمممات التعليم العالي وبيئتها التشمممغيلية. تتأثر االختالفات في هياكل التعليم العالي والثقافات عبر 

ثال قد على سمممممبيل الم ،البلدان بشمممممكل كبير بالطرق المتنوعة التي يتم بها الجمع بين هذه العناصمممممر

لة للطالب في بعض مؤسممسممات التعليم العالي في بعض تكون هناك ضمموابط على عدد األماكن الممو

ا أو يمكن ممارسته ،التخصصات. يمكن أن تتخذ سياسة الحكومة شكل تشريعات أو الئحة صريحة

كما هو الحال عندما يجب أن تفي مؤسممممسممممات التعليم العالي بشممممروط معينة  ،من خالل قوة التمويل

اد( إذا كان طالبها مؤهلين للحصمممممممول على قروض )مثل الموافقة على التدقيق الخارجي أو االعتم

 .ا  مستهدف ا  بحثي حكومية أو المساعدة أو عندما تقدم الحكومة تمويال  

 

قد تسمح السياسات بدرجة من التنظيم الذاتي من قبل مؤسسات التعليم العالي على الرغم من أن 

و الحال عندما يكون االعتماد من على سبيل المثال كما ه ،بشروط محددة ا  ما يكون مرتبط ا  هذا غالب

للوصمممول إلى أنواع معينة من التمويل. قد نالحظ هنا أنه ال يوجد سممموى  ا  قبل منظمة خارجية مطلوب

وعادة ما يتم وصممفها على النحو  ،عدد قليل من مصممادر التمويل الرئيسممية لمؤسممسممات التعليم العالي

 التالي:

 

 بما في ذلك المنح التشغيلية لألغراض  ،لشروط التي عادة ما تكون خاضعة ،المنح الحكومية

العامة والمنح لمشمممماريع أو أغراض محددة )قد يكون هناك أكثر من مسممممتوى حكومي واحد 

ومبالغ مختلفة من مسمممممماعدة  ا  لذلك قد تقدم مسممممممتويات مختلفة من الحكومة أنواع ،في الدولة

 .التمويل(

 و منخفضممة الفائدة أ ا  يح للطالب قروضممرسمموم الطالب )التي قد تسمماعدها الحكومات التي تت

 .(ا  التي ال تتطلب سداد القروض فور

 رسوم للطالب مقابل خدمات معينة تزيد عن الرسوم الدراسية. 

 ناعة والذي يمكن أن يشممممممممل تمويل الدورات أو  ،التمويل التعاقدي من األعمال أو الصممممممم

ل المعدات والمواد ووقت على سمممممممبيل المثا ،"ا  "عيني ا  المشممممممماريع البحثية وقد يشممممممممل دعم

 .الموظفين

 بما في ذلك تمويل تنمية القدرات أو المساعدة العينية ،الدعم الخيري. 

 لمنح الجامعة  بما في ذلك على سمممممممبيل المثال الوصمممممممايا من الخريجين ،التبرعات والهبات

 .ملكيات محددة

 الدخل المحقق من االستثمارات. 

  على سممممبيل المثال مكتبة أو  ،الخدمة األخرىالدخل المكتسممممب من أنشممممطة الرسمممموم مقابل

 مطبعة جامعية.
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فون بعض البلدان لديها  ،ما يتم تمويل البحث من كل من المصممممادر العامة والخاصممممة ا  بينما غالب

كبير بفرض  إلى حدالدعم المجاني تقليد يتمثل في التعليم العالي "المجاني" للطالب. يتم استبدال هذا 

ما يكون عند مسمممممممتوى منخفض ال يعكس التكاليف الكاملة  ا  ن أن هذا غالبعلى الرغم م ،الرسممممممموم

فون الفروق السمممممابقة الصمممممارمة بين التمويل "العام" و  ،لتوفير دورة دراسمممممية. وعلى نطاق أوسمممممع

لجوانب التمويل لتوفير  ا  "الخاص" قد أفسمممممممحت المجال اآلن في العديد من البلدان لنماذج أكثر دمج

وحتى استكشاف ترتيبات "الشراكة بين القطاعين العام والخاص". إذا عدت إلى مقال  ،التعليم العالي

فستالحظ أنه يشير إلى أن الجامعات في المملكة المتحدة تعتمد بشكل كبير  ،127السير ديفيد واتسون

على الرغم من القممدر الكبير من  ،على العقود العممامممة لكنهمما ترفض فكرة أنهمما "مملوكممة" للحكومممة

 م واإلشراف على قطاع التعليم العالي من قبل حكومات المملكة المتحدة.التنظي
غالبا  ما يؤثر مسمممتوى الدعم الحكومي الذي تتلقاه مؤسمممسمممة تعليم عالي معينة على جاذبية مؤسمممسمممة 

التعليم العممالي للطالب أو الممولين والجهممات الراعيممة األخرى المحتملممة حيممث يمكن اعتبممار هممذا 

لة على ذلك مبلغ التمويل البحثي التمويل مؤشمممممممرا  عل عالي. ومن األمث ى الجودة الجيدة أو األداء ال

ث( انة المرموقة المرتبطة بالبحالحكومي الذي تتلقاه مؤسممممسممممة تعليمية دولية معينة )بالنظر إلى المك

 ./أو مستوى المنح الحكومية للطالب الدوليين لحضور مؤسسات معينةو

 

تتحكم في الدخول إلى المهن مثل الطب والهندسمممممممة مجموعة  تعتبر الجمعيات المهنية التي

أخرى من أصممحاب المصمملحة "المنظمين" للعديد من مؤسممسممات التعليم العالي حيث يمكنها ممارسممة 

تأثير كبير على القرارات المتعلقة بالمناهج الدراسمممية والمرافق داخل الجامعات ومؤسمممسمممات التعليم 

قوم بوعتماد برنامج دراسي واحد في حال تمكن هذا البرنامج من العالي األخرى، وسبب ذلك أنها ست

اسمممممتيفاء شمممممروط معينة. البرامج المعتمدة هي البرامج التي يحق للخريجين التقدم للحصمممممول عليها 

هذه  يات في مواءمة  حد حد الت ية من التعليم، يتمثل أ عالم ئة  عد التخرج. في بي للتسمممممممجيل المهني ب

دس المتخرج، على سمممممممبيل المثال، التدرب في العديد من البلدان دون المتطلبات بحيث يمكن للمهن

الحاجة إلى تسممجيل مهني جديد لكل بلد. أحد التطورات المثيرة لالهتمام في التعليم العالي الدولي هو 

 .نمو المعتمدين "الخاصين" أو غير المحترفين، وهو ما نالحظه أدناه فيما يتعلق بالتسويق

 

واصل النظر في القوى التعاونية والتنافسية في التعليم العالي باالعتماد على أدبيات في القسم التالي ن

 نظرية المنظمة وبعض األفكار األساسية حول التسويق.
 

 

  

                                                           
ونائب رئيس  1992إلى  1990من  . شمممغل منصمممب مدير برايتون بوليتكنيكا  بريطاني ا  وتربوي ا  كان السمممير ديفيد جون واتسمممون أكاديمي 127 

 .2005إلى  1992الجامعة التي خلفتها جامعة برايتون من 
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 التعاون الخارجي والمنافسة 2.2

 القراءات المقترحة
 2006ديماجيو وباول مارغنسون 

 األولالفصل  ،كيرب
 ستينساكر وداندريا

 

تتعلم المنظمات من بيئاتها  ،إلى االعتماد على بيئاتها من أجل الموارد والسممممملطةباإلضمممممافة 

لألفكار الجديدة وطرق العمل بشممممكل أكثر كفاءة أو في  فعاال   ا  الخارجية التي يمكن أن تكون مصممممدر

اص أو وجود أشخ للدراسةاستكشاف أسواق جديدة. يعتمد هذا التعلم على المنظمات التي تكون قابلة 

للتأكد من تحديد األفكار الجديدة أو طرق العمل األفضممممممل  ،ينين مسممممممؤولين عن "تجاوز الحدود"مع

العتمادها. تتمثل إحدى نتائج التعلم من البيئة )ومن سمممياسمممة الحكومة( في أن العديد من مؤسمممسمممات 

 ولها أهداف متشابهة. ا  التعليم العالي في بيئة مماثلة تعمل بطرق متشابهة جد

 

األشمممممكال المختلفة للتأثير الخارجي  صمممممياغةلكيفية  ا  عام ا  وصمممممف وبويل ديماغي يقدم مقال

ي أشمممكال . يمكننا أن نرى فوالتي تحمل بالنتيجة بعدا  متشمممابها   ،للهياكل والعمليات التنظيمية الداخلية

 لتم ممارسممممة القوى المعيارية من خالتبينما ف ،مختلفة من السمممميطرة الحكومية أمثلة للقوى القسممممرية

في  يدةالحمممارسة المتعلقة بالاألفكار  تم ممارسة هذه القوى أيضا  من خاللت، االتفاقيات األكاديمية

على سمممممممبيل المثال إدارة الموارد البشمممممممرية و تكنولوجيا  ،مجاالت العمليات المتطورة )االحترافية(

أنها محاولة من  المعلومات داخل مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي. يمكن النظر إلى قوة المحاكاة على

لى األقل ع االتسويق الذي يعزز جودة تعليمه مؤسسات التعليم العالي للرد على عدم اليقين من خالل

ي، يمكنك مقارنة هذا التحليل بتحليل أوشجودة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي األخرى. البنفس 

 ويمكنك مالحظة أبعاد متشابهة في كليهما.
من مؤسمممممسمممممات التعليم العالي )وجامعة  ا  ال يوجد سممممموى عدد قليل جد ،لمناطقفي بعض البلدان وا 

حدة( ية ،وا خارج ية  قاط مرجع عب العثور على ن قد يكون من الصممممممم نه  ما يعني أ قد تكون  ،م لذا 

 الضغوط التنافسية ضعيفة.

 

خاصممة فيما  ،بشممكل كبير في العديد من مؤسممسممات التعليم العالي التعاون اتفاقياتيتم تطوير 

سممممميكون لدى معظم الباحثين النشمممممطين في إحدى الجامعات شمممممبكات ، كما يتعلق بالبحث األكاديمي

تعد المنظمة "الشممبكية" إحدى سمممات العالم  ،في الواقع  .شممخصممية من الزمالء في جميع أنحاء العالم

 ا  ضممممهؤالء الباحثين أيمن المحتمل أن يكون لدى خاصممممة مع توفر االتصمممماالت العالمية. و ،المعولم

 مع شركات أو صناعات معينة أو مع مجتمعات أو مجموعات معينة في المجتمع. ا  وثيق ا  تعاون
قد يوفر التعاون بين الجامعات وصوال  قيما  إلى الموارد النادرة والمكلفة وإمكانية مشاركتها )خاصة 

لتعاون )أو مشمماركة في العلوم( فضممال  عن الوصممول إلى األفكار؛ كما أنَّ هناك أيضمما  أسممبابا  أخرى ل

بعض القوة( عبر المؤسمممسمممات. يمكن أن توفر مشممماركة المعلومات بيانات قياس مرجعية قي مة حول 

األداء المقارن للمؤسمممممسمممممة )على سمممممبيل المثال حول التكاليف لكل نشممممماط أو كمية الموارد المتاحة 

تع العديد من لمنافسممممين. تتمللطالب( وبالتالي تسمممماعد في تحديد التهديدات المحتملة للبقاء التنظيمي ل

الوحدات اإلدارية داخل الجامعات بتاريو طويل من التعاون لتبادل المعلومات حول عناصممممممر معينة 
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من األداء التنظيمي، على الرغم من أن بعض الوحدات تتجه مؤخرا  إلى قطاعات صمممممممناعية أخرى 

ة الموارد البشمممرية أو تكنولوجيا لتقديم أمثلة عن أفضمممل الممارسمممات والتعلم، مع االعتراف بأن إدار

صناعة. )إحدى  شابهة عبر قطاعات ال سابقا ( لهما عناصر مت المعلومات ) إلعطاء مثالين مذكورين 

السمات الناشئة للتعليم العالي المعولم هي النمو في الشركات التي تقدم مقارنات دولية ألداء مؤسسة 

 ى ذلك استطالعات مقياس الطالب الدوليين.(ومن األمثلة عل ،التعليم العالي أو رضا الطالب

 

من المحتمل أن يتم تسمممممممهيل التعاون بين المؤسمممممممسمممممممات ككل إذا كانت  ،األحيانفي بعض 

رك بصمموت مشممت للمناسممرةلذلك يوفر التعاون طريقة  ،المؤسممسممات تشممترك في خصممائص متشممابهة

 يمكن أن يعمل ،ال  من ذلكباإلضممافة إلى مشمماركة المعلومات بين مقدمي الخدمات "المتشممابهين". بد

كل من ل مثل المعرفة المحلية تقديمهال يسممممتطيع اآلخر ا  التعاون بشممممكل جيد إذا قدم كل شممممريك شمممميئ

 . تتم مناقشمممة أشمممكال التعاون الدولي في التعليم العاليالمؤسمممسمممتين التي تسمممعيان لتحقيق هذا التعاون

 .الفصل ابمزيد من التفصيل في الوحدة التالية من هذ

 

لالهتمام لمؤسممسممات التعليم العالي هي أن نتائج األبحاث تنتقل بسممرعة  حدى المزايا المثيرةإ

في حين أن معظم مؤسممممسممممات التعليم  ،مذهلة حول أجزاء كثيرة من العالم عبر شممممبكات األكاديميين

ة ، وربما ينتج هذا البط  نتيجالعالي أبطأ في تحديد وتنفيذ التحسمممممممينات على ممارسمممممممات التدريس

 صعوبة تغيير السلوك. باإلضافة إلىمتانة األدلة على هذه التحسينات المتعلقة بلمخاوف ا
ل في أو تعم خدمات مشمممابهةأكثر شمممراسمممة بين المنظمات التي تقدم  ا  المنافسمممة أيضمممتعتبر  ،بالطبع

 اآلن منافسممة عالمية بين العديد من أنَّ هناك ،سمميمون مارغينسممونكما توضممح مقالة  ،أسممواق مماثلة

 .على وجه التحديد وال سيما الطالب ،مؤسسات التعليم العالي على الموارد

تساعدنا األفكار المتعلقة بالتسويق على فهم لماذا وكيف تتنافس مؤسسات التعليم العالي على الطالب 

في  ،. النقطة األولى التي يجب مالحظتها هي "المنتج" وهو في الواقعوالطريقة التي يتنافسمممممممون بها

لها بعض الخصائص التي ال نربطها عادة  بشراء منتج. )قد نالحظ  خدمات تقنية ،التعليم العالي حالة

أو مجموعات من المنتجات  ،هنا أن الكثير من المخرجات التنظيمية هذه األيام تتكون من الخدمات

ـ مجمعة بشمممممممكل عام ك ،والخدمات. فالمطعم على سمممممممبيل المثال هو مزيج من المنتجات والخدمات

وفي بعض األحيان من  غير ملموسممممممممةالخدمة المقدمة  ،التعليمفي خدمة مثل خدمات "خدمة".( 

لألغراض المختلفة للتعليم العالي: هل يشممتري الطالب "جواز سممفر" لألرباح  ا  نظرالصممعب وصممفها 

 آخر من أشكال اإلثراء الشخصي؟ أو قدرة موسعة على التعلم مدى الحياة أو شكال   ،المستقبلية

 

 :على النحو التالي بالتسويقبعض ميزات التعليم العالي األكثر صلة يمكن مالحظة 

  حجم الشممممراء )يعد االسممممتثمار في التعليم العالي في بعض البلدان أحد أكبر عمليات الشممممراء

 .كما أن استرداد األموال أمر صعب!( ،التي يقوم بها األشخاص على اإلطالق

 لذا فون توقعات الطالب المرتقبين غير واضحة ،ل الشراءال توجد فرصة حقيقية للتجربة قب. 

 أي أنه من الصمممعب مقارنة الجودة عبر المؤسمممسمممات. كيف  ،محدودية معلومات المسمممتهلك

ختار يكيف س ،يعرف الطالب المحتمل ما هو أفضل قسم هندسة عبر مجموعة من الجامعات

 المحاسبة الذي سيستمتع بالدراسة فيه؟ الطالب برنامج
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 ويصمممممممعب تبديل برامج ا  للوقت ومكلف ا  فاع تكاليف التحويل )يمكن أن يكون مسمممممممتهلكارت 

 .الدراسة(

 في المدرسة قد ال تضمن الدخول( ا  ال يوجد ضمان للقبول )حتى العالمات الجيدة جد. 

 حتى الطالب المجتهدين قد ال يجتازون امتحاناتهم(يوجد ضمانة للنجاح  ال(. 

 أي أن خريجي الجامعات المرموقة قد يكون لديهم وقت  ،تخرج"عائد السمممممعة" عند ال عامل

 أسهل في العثور على عمل بأجر جيد.

 

(، 2006 كوتلر وكيلر) الخدماتفاهيم األسمماسممية في تسممويق ما تسممتخدم الحسممابات القياسممية للم ا  غالب

 عبر ما يلي:

 على سبيل المثال درجة ،: ما هو المنتج أو النتيجة المتوقعة للعمالء / الطالبالمنتج الخدمة 

 .أو تجربة تعليمية غنية )أو كليهما(

 بما في ذلك الوقت وكذلك المال ،: ما يتم تبادله مقابل "المنتج"السعر. 

 كيف يصل المنتج أو الخدمة إلى المستهلكالتنسيب :. 

 اإلستراتيجيات المستخدمة لتسويق المنتج أو الخدمةالترويج :. 

 وبما أن  ،منظمة أن يؤثر على تصمممممور جودة المنتج: يمكن ألي شمممممخص داخل األشلللللخاص

 .فون أهمية جميع التفاعالت عالية لمقدمي الخدمات ،الخدمات تشمل األشخاص عادة

 كيف تؤثر عملية تجربة الخدمة على المستهلكالعملية :. 

  العالمة التجارية وغيرها من الدالالت "الملموسة" للخدمة وما تمثله.الدلي) الماد : 

  

مجتمعة إلى وصمممممممف تسمممممممعى تتداخل هذه المفاهيم إلى حد ما ولكنها  ،مالحظ ببسممممممماطةمن ال

 أو "موقعها" في السمموق ،"الصممورة" العامة التي ترغب المنظمة التي تقدم المنتج أو الخدمة في نقلها

مطعمنا: مقهى الزاوية ومطعم باهظ الثمن يلبي احتياجات المثال السمممممابق لككل. ضمممممع في اعتبارك 

قد تهتم بالتفكير في كيف أن التركيز على  ،المختلفة ولهما مزيج تسمممممممويقي مختلف. أو األسمممممممواق

نظمة إذا كانت الم ،من شممأنه أن يغير المزيج التسممويقي لمنتج أو خدمة معينة ا  السمملوك المسممؤول بيئي

 ترغب في االستفادة من "الوعي األخضر" بين مجموعات معينة من المستهلكين.

 SERVQUAL  رة لتقييم جودة الخدمات عبر المنظمات هو نموذج جودة الخدمةأحد النماذج المؤث
والذي يسمممممممعى إلى تحديد الفجوات بين توقعات  ،(1998) وآخرون 129قبل باراسمممممممورمان من 128

فقد  ،العمالء والخدمة المتلقاة. في حين أن هذا النموذج له قيمة بالنسمممممبة لمؤسمممممسمممممات التعليم العالي

مما يقيد اسممتخدامه في  ،ما تكون محددة بشممكل ضممعيف ا  قبل الدراسممة غالب لوحظ أن توقعات الطالب

 (.2008نغ وفوربيس التعليم العالي )

ر من وتسممعى في كثيكيلر وكوتلر  تتنافس المنظمات على أسمماس السمممات السممبع التي حددها

عالي تعليم الالحاالت إلى تلبية احتياجات شممممريحة معينة من السمممموق. يمكننا أن نرى هذا في أنظمة ال

                                                           
جودة الخدمة هي أداة بحث متعددة األبعاد مصمممممة اللتقاط توقعات المسمممتهلكين وتصممموراتهم للخدمة على طول خمسمممة أبعاد يُعتقد أنها  128 

 ال جودة الخدمة.مقياس القياس السائد في مج تتمثل جودة الخدمة. لقد أصبح

 أستاذ تسويق ومؤلف. وهو أستاذ ورئيس كرسي جيمس دبليو ماكالمور للتسويق بجامعة ميامي. 129 
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الموجهة نحو السوق حيث تتنافس بعض المؤسسات على أساس تقديم خدمة مرموقة بينما قد يتنافس 

 البعض اآلخر على السعر أو الراحة )مثل الدراسة عبر اإلنترنت(.

 

وبالمثل، تستخدم المؤسسات شبكات من موفري "اإلعجاب" للتعاون، ليس في مجال تحسين 

نما على تعزيز صمممممورة خدماتها في السممممموق، كما هو الحال مع مجموعة جودة الخدمة فحسمممممب، وإ

جامعات راسمممممل في المملكة المتحدة أو مؤسمممممسمممممات رابطة اللبالب في الواليات المتحدة األمريكية. 

 .)لمزيد من المعلومات حول هذه الشبكات، انظر الوحدة الثانية(

 

 ليهيطلق عللسمموق بدفع عجلة التنمية )نات والسممماح الإن االتجاه إلى الحد من اللوائح واإلع

"التسممويق"( للتعليم العالي يعزز التغييرات األخرى التي تحدث في البيئة الخارجية لمؤسممسممات  ا  غالب

 يالؤهإيتضممممح هذا بشممممكل خاص في االهتمام العالمي الذي يتم ، والتعليم العالي في العديد من البلدان

 كاديمية المقارنة ونتائج تعلم الطالب.المعايير األتتعلق بللعثور على معلومات 

 

أدى التأثير المتزايد لألسممواق العالمية في التعليم العالي إلى تغييرات في  ،باإلضممافة إلى ذلك

بل  ،وال تتعلق حساسية الموضوع باألسعار المقدمة فحسبالتنظيم الداخلي لمؤسسات التعليم العالي. 

اؤها لفهم والمكاتب التي تم إنش ،الترويجية والتسويقية المكثفة المزيد من الجهودتتعداه أيضا  إلى بذل 

قطاعات السممممموق المختلفة )أنواع مختلفة من الطالب( وتلبية احتياجاتها بشمممممكل أفضمممممل والتغيرات 

تلبية  ينب الصمممراعاألخرى في الديناميكيات الداخلية. تكافح بعض مؤسمممسمممات التعليم العالي لموازنة 

 جالطالب الملتحقين في البرامر االلتحاق األكاديمي والحاجة إلى المزيد من معايي وتحقيق متطلبات

 المالية. الفائدةلتحسين 

 

فون إحدى الصممعوبات الرئيسممية التي يواجهها الطالب في اختيار مكان الدراسممة  ،كر أعالهكما ذُ 

معينة. لهذا  هي المعلومات غير الكاملة عن الجودة والسممممات المميزة ألقسمممام ومؤسمممسمممات أكاديمية

 من عنصر "الترويج" في المزيج ا  مهم ا  تعد التوصيات الشفوية من العائلة أو األصدقاء جزء ،السبب

 إلى نمو ا  التسمممممويقي للعديد من مؤسمممممسمممممات التعليم العالي. أدى البحث عن معلومات موثوقة أيضممممم

ذه الصممناعات هي كما لعل أهم همجموعة من "الصممناعات" الثانوية التي تهدف إلى سممد هذه الفجوة. 

 :يلي

  

 على سممممممبيل  ،الخاصممممممة المختلفة العتماد كليات إدارة األعمال االمتيازاتمثل  ،الجودة ختم

مجلس و ،EQUIS 130  المؤسمممسمممة األوروبية لنظام تحسمممين الجودة للتطوير اإلداري المثال

 .ACSB معايير المحاسبة

 الحميدةلجامعات األسترالية على سبيل المثال دليل ا ،أدلة المعلومات مع التصنيفات. 

 على أساس أدائها البحثي أو سمعتها(. ا  التصنيفات العالمية للجامعات )غالب 

 

                                                           
 نظام االعتماد المؤسسي األكثر شموال  لكليات إدارة األعمال. 130 



201 
  

قد نميل إلى انتقاد الجهود التسمممممويقية والترويجية للعديد من الجامعات التي تطرح  ،من منظور واحد

أو معلومات قوية لدعم هذه باسممتمرار ادعاءات حول التميز وتجربة الطالب المجزية دون تقديم أدلة 

 العبارات.
في قضممممية ذات صمممملة، هناك الكثير من الكتابات في أدبيات التعليم العالي تتعلق بالوصممممف 

الخماط  المفترض للطالب على أنهم "عمالء"، وتعتبر همذه األدبيمات ذات أهميمة كبيرة ألن عالقة 

قة: إنهم "يعيدون تكوين" المعرفة التعلم فريدة ومميزة: الطالب "منتجون مشممممممماركون" في هذه العال

أثناء تعلمهم وبذلك يسمماهمون في تقدمها، كما أنهم يسمماعدون مؤسممسممات التعليم العالي في عملها عبر 

ن الجيل القادم من األكاديميين. بالطبع، لمجرد أن الطالب يدفع  تحديد "المواهب" المحتملة التي ستكو 

ى الدرجة األكاديمية على نحو مشممممابه لعدم وجود الرسمممموم ال يعني أن هناك ضمممممانة لحصمممموله عل

(. في 2008ضممممانة أنك سمممتضممممن لياقتك ورشممماقتك عند مجرد تسمممجيلك في نادي رياضمممي )دييش 

الوقت نفسمممممه، هناك أبعاد "العميل" لهذه العالقة: يحق للطالب الحصمممممول على الدعم اإلداري المفيد 

في أي مؤسسة خدمة أخرى. ومع ذلك، يبدو من  والفعال داخل مؤسسة التعليم العالي كما هو الحال

ستجابة مؤسسات التعليم  المحتمل أن تكون المناهج القائمة على السوق للتعليم العالي قد أثرت على ا

 .العالي الحتياجات الطالب

 

 

تجربة الطالب" بما في ذلك الحياة االجتماعية ووسممممممائل الراحة في باهتمام متزايد " ونالحظ

يجب أن  ،". ومع ذلكالمشمممماركةوحتى تصممممنيف الجامعات حول مدى جودة "ثقافة  ،الحرم الجامعي

نضمممممممع في اعتبارنا أن معظم الطالب يقدرون جودة التدريس والتعليم الذي يتلقونه )والمقدار الذي 

الصممممممور  مثل  ا  يتعلمونه( بشممممممكل أكبر من مجرد أي جانب آخر من جوانب الحياة الطالبية أيضمممممم

ال تعكس الدراسمممممممة بدوام كامل في كثير من األحيان  .في الحرم الجامعي البالغينالتقليدية للطالب 

ال تعممد المرافق الثممانيممة، وفي الوحممدة  الحظنمما ذلممكواقع العممديممد من طالب التعليم العممالي اليوم كممما 

ولكن الوصمممممممول الجيد إلى  ،الرياضمممممممية بالحرم الجامعي مهمة للطالب الذي يدرس عبر اإلنترنت

. تعمل مؤسممممممسممممممات التعليم العالي األكثر ذكاء  في السمممممموق على تطوير بالنسممممممبة له هماإلنترنت م

موعات لمج ا  اسمممممتراتيجيات تجزئة السممممموق التي تتناول السممممممات الخاصمممممة لبيئة التعلم األكثر بروز

 مختلفة من الطالب.

 :8التمرين 
 في بلد . ما هي العوام) ضللع في اعتبار   مثلة على التعاون والمنافسللة بين مؤسللسللات التعليم العالي

التي تعتقد  نها األكثر  همية  ،بما في ذل  العوام) الثقافية واالجتماعية ،المأددة في البي ة الخارجية
    و تعاون؟ما إذا كانت هنا  منافسة خوية و في التأثير على
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 التخطيط االستراتيجي 2.3

 القرادات المقترأة
 ترامجلس تموي) التعليم العالي إلنجل

 دلي) التخطيط االستراتيجي (1999) ليرنير

 1994 مبتزيبيرغ 

 

وتضممممممن من خالل هذه الخطوة وضمممممع أهداف وخطط داخلية لتحقيق أهدافها  علىتعمل المنظمات 

االستجابة لشكوك بيئتها الخارجية )وبالتالي البقاء على قيد الحياة(. تم تعريف التخطيط االستراتيجي 

ستقبلية المحتملة  عملية واعية"على أنه  تقوم من خاللها المؤسسة بتقييم حالتها الحالية والظروف الم

السمممياسمممات ثم تطوير االسمممتراتيجيات و ،وتحديد االسمممتراتيجيات المسمممتقبلية المحتملة لنفسمممها ،لبيئتها

 ،1989 ،'' )بيترسونواحدة أو أكثر من هذه االستراتيجيات وتحقيقهاواإلجراءات التنظيمية الختيار 

12.) 

 

غالبا  ما يبدأ التخطيط االسممتراتيجي بمراجعة أو تطوير رسممالة المؤسممسممة أو رؤيتها، وبيان 

موجز للغرض التنظيمي الذي غالبا  ما يكون ُملهما  وطموحا  في العادة. تشممممل الخطوات التالية عادة  

. من هنا، لمؤسممسممةفحصمما  بيئيا  وتحليال  لنقاط القوة والضممعف والفرص والتهديدات للوضممع الحالي ل

تحدد الخطة االستراتيجية الطرق التي يمكن من خاللها تقريب المؤسسة من أهدافها، على الرغم من 

حاجة المؤسممسممة بالطبع إلى مراعاة مجموعة من القيود، مثل التمويل المحدود أو، كمثال لمؤسممسممات 

 .اج األبحاثالتعليم العالي، والتي تحد من القدرة المحدودة أصال  على زيادة انت

 

للمنظمات، ودورها المتجاوز للحدود، تتمثل العملية  كجزء من عملية التخطيط االسممتراتيجي

جمع المعلوممممات واألفكمممار حول االتجممماهمممات والتغييرات المحتملمممة في الممممدخالت المهممممة في 

ي كال  من لقد يسجل الطلب المتوقع على التعليم العا ،والمخرجات. )بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي

المدخالت المتوقعة والطلب على الخريجين.( تحقق من المراجع أعاله لمزيد من التفاصممممممميل حول 

 عملية التخطيط.

 :9التمرين 
فما هي المعلومات التي تريد  ن تعرفها عن الطاب  ،إذا كنت مسللللللؤوال  عن مؤسللللللسللللللة التعليم العالي

مة. من قا ال خم بتأضيرلسنوات العشر القادمة؟ المأتملين من  ج) التخطيط لمستقب) المؤسسة خا) ا
هذه المعلومات؟ ما هي عناصللر هم األشللخاص الموجودين في مؤسللسللت ، والذين سللتأصلل) منهم على 

المعلومات األخرى التي خد تبأث عنها لمسللاعدت  في تقييم عدد ونوع الطاب المأتملين في مؤسللسللة 
 التعليم العالي الخاصة ب ؟

 

 :تضمن بعض العناصر الموجودة في القائمة من التمرين أعالهمن المحتمل أن ت

 خلفيتهم وما هي ،التركيبة السمكانية للطالب الحاليين في مؤسمسمة التعليم العالي )من أين أتوا 

 وتفضيل الدراسة بدوام ،لاللتحاق بالجامعة ا  ومدى استعدادهم جيد ،االجتماعية واالقتصادية

 .جزئي(

 يا  وإقليميا  ومعلومات عن رغبتهم في األعداد المتوقعة من خر يجي المدارس المؤهلين محل

 .الحصول على مؤهالت التعليم العالي على المدى القصير والمتوسط
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  األعداد المتوقعة من الطالب البالغين الذين يخططون أو يمكن تشجيعهم على الحصول على

 .مؤهالت التعليم العالي )قد تعتمد على حالة االقتصاد(

 في معرفة شميء عن  ا  داد المتوقعة من الطالب الدوليين ودول المصمدر )قد ترغب أيضماألع

 .االتجاهات السائدة في تلك البلدان بما في ذلك التغييرات في سياسة التعليم العالي(

  بة المتوقعة من الطالب الجامعيين الذين سممممممميحتاجون إلى العمل بدوام جزئي لدعم النسممممممم

 .دراساتهم

 (ا  وعالمي ا  يجين حسب التخصص )محليالطلب على الخر. 

 الطلب على مؤهالت الدراسات العليا ورفع مستوى المهارات في صناعات معينة. 

 األعداد المتوقعة من الطالب الذين يتطلعون للدراسة عبر اإلنترنت. 

 بما في ذلك مجاالت الدراسممة الجديدة أو  ،اهتمام الطالب المتوقع بمجاالت الدراسممة المختلفة

الطلممب على العمممالممة ورواتممب الخريجين في تلممك  ا  اشمممممممئممة ومجمماالت التوظيف )أيضممممممممالنمم

 .المجاالت(

 ومدى تأهل  ،الحصمممممممة الحالية من الطالب مقارنة بالمنافسمممممممين أو المؤسمممممممسمممممممات المماثلة

 .ا  المشاركين في مؤسستك بشكل جيد نسبي

 خطط لتوسيع أو تقليص تخصصات معينة بين المنافسين. 

 للمجاالت التي ال يلبي فيها الطلب على العمالة العرض. اإلعانات الحكومية 

 

غممالبمما  ممما تكون هممذه المعلومممات غير متوفرة، وبمماإلضممممممممافممة إلى ذلممك، ونظرا  ألن التخطيط 

االسممممممتراتيجي هو تنبؤي، فهو يعتمد على افتراضممممممات حول ما سمممممميحدث. القائمة أعاله هي مجرد 

أخذها في االعتبار عند التخطيط االسممتراتيجي، عنصممر واحد من مجموعة من المعلومات التي يجب 

مؤثرا  البحوث عنصرا  مهما  وكما يعتبر التوافر المتوقع لألكاديميين المؤهلين لتعليم الطالب وإجراء 

 .آخر

 

هناك الكثير من النقاش داخل الجامعات وغيرها من مؤسممسممات التعليم العالي األكبر حول ما إذا 

يتم إجراؤها بشممكل أسمماسممي  ،السممتراتيجي عملية "من أعلى إلى أسممفل"كان يجب أن يكون التخطيط ا

ومقترحات من األكاديميين  ا  تتضممممممن أفكار ،أو عملية "من أسمممممفل إلى أعلى" ،من قبل اإلدارة العليا

. يعد الحصممممول على االلتزام باألهداف ا  أو مزيج من االثنين مع ،والموظفين على جميع المسممممتويات

لذلك تسمممعى معظم مؤسمممسمممات التعليم العالي إلى بعض الشمممعور "بملكية"  ،ا  ممه ا  ضممممن الخطة أمر

ريق عن ط ا  وكذلك من قبل أصحاب المصلحة المهمين. يتم تحقيق ذلك غالب ،الخطة من قبل موظفيها

 مزج النهجين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى.
لذا فون االسمممممتراتيجيات التي تحددها  ،ما تكون الخطط اإلسمممممتراتيجية وثائق موجزة إلى حد ما ا  غالب

من الشمممائع وضمممع سممملسممملة من الخطط  ،تميل إلى أن تكون عامة إلى حد ما. لتفعيل الخطة الشممماملة

على سممبيل  ،ثم خطط أكثر تفصمميال   ،على سممبيل المثال التعلم والتدريس ،التشممغيلية للمناطق الرئيسممية

حد الجوانب األكثر صمممعوبة في هذه العملية "المتتالية" المثال خطة الكلية أو الوحدة اإلدارية. يتمثل أ

في العديد من مؤسمممسمممات التعليم العالي في ضممممان التوافق الجيد بين الخطة االسمممتراتيجية والخطط 
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يجب أن يوفر نموذج ميزانية المؤسمممسمممة التمويل أو الحوافز للعمل  ،التشمممغيلية. ومن الناحية المثالية

 ية بدال  من تقويضها.الذي يدعم الخطة االستراتيج

 

تحديد األهداف أو الطرق التي يمكن للمؤسسة من خاللها تقييم ما إذا كانت تقترب من يعتبر 

يوفر تحديد األهداف  كما ميزة أخرى مهمة في التخطيط االسمممممممتراتيجي الفعالتحقيق أهدافها أم ال 

 يجية من المسمممتبعد تحقيقها علىخطط إسمممتراتعدم وجود فائدة تذكر من ل ا  نظر ا  " جيدا  حقيقي ا  "فحصممم

يجب أن توضمح الخطط التشمغيلية التي تقع أسمفل خطة إسمتراتيجية شماملة  ،اإلطالق. ألسمباب مماثلة

المناصب أو المجموعات داخل المنظمة المسؤولة عن تنفيذ عناصر الخطة. عادة ما يكون التخطيط 

ش االستراتيجي عملية دورية مستمرة ولكن في كثير من األحيان ل في مؤسسة التعليم العالي هناك ف

أي مراجعة ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه من الخطة السمممممابقة قبل االنتقال إلى  ،في "إغالق الحلقة"

 تطوير التكرار التالي.

غالبا  ما يُنظر إلى التخطيط االسممممتراتيجي على أنه عنصممممر حاسممممم في رسممممم المؤسممممسممممات 

خرين )مثل الحكومات( تقوم بذلك نيابة  عنها، ومن المفيد لمسمممممممارها الدراسمممممممي، بدال  من جعل اآل

بالتأكيد ألغراض ضممممممممان الجودة معرفة ما تحاول المؤسمممممممسمممممممة تحقيقه. ومع ذلك، وكما يالحظ 

ية، على  كديس المعلومات للسممممممميطرة على العمل يل للتخطيط وت ما يكون هناك م با   غال مينتزبرج، ف

لمسمممممتقبل البديل. ال حرج في التغيير التدريجي طالما أن حسممممماب التوليف اإلبداعي الحقيقي وتخيل ا

أغراض وعمليات المنظمة تظل متوافقة مع التغييرات في البيئة الخارجية. في الوقت نفسمممممممه، من 

السهل على من هم داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي األخرى التغاضي عن بعض التغييرات 

الوصمممممممول المفتوح والمتزايد إلى المعلومات، والذي قد يغير  العالمية الكبيرة، على سمممممممبيل المثال،

الطريقة التي يتم بها تصمممممممور التعليم العالي وإدارته. لتهيئة منام أكثر مواءمة للتخطيط، تسمممممممتخدم 

 .بعض المؤسسات تخطيط السيناريو أو "التفكير المستقبلي" لتخيل بيئات وخيارات بديلة ألنفسها

 

 السمممممبب في أنَّ المتشمممممابهة التي حددها ديماجيو وباول تفسمممممر  يمكنك أن تفهم أن الضمممممغوط

الخطط اإلسممتراتيجية للعديد من الجامعات داخل بلد واحد )وعبر العديد من البلدان( متشممابهة إلى حد 

المتوقع أن  ومن ،كبير. قد تشممممجع سممممياسممممة الحكومة التوحيد بدال  من التنوع في توفير التعليم العالي

واسمع  على نطاق متشممابهةكاديمية )المسممتويات المرغوبة والفعلية إلنجاز الطالب( تكون المعايير األ

تشممجع قوى السمموق مؤسممسممات التعليم العالي على تعزيز التزامها كما  ،الدرجات العلميةلكل نوع من 

قد يتسمماءل المرء عما إذا  ،بالنظر إلى التقاء هذه القوىوبـمممممممم "التميز" في كل من البحث والتدريس. 

هناك مجال للكثير من التنوع على اإلطالق في االسممممممتراتيجيات المعتمدة من قبل مؤسممممممسممممممات  كان

 ا  وبالتالي ما إذا كان التخطيط االسمممتراتيجي يحدث فرق ،والحجم المشمممترك التاريوالتعليم العالي ذات 

داخلي لتوضح الخطط اإلستراتيجية لكل من الجمهور ا ،في النجاح التنظيمي. من ناحية أخرى ا  كبير

من المفيد بالتأكيد ألغراض  ،والخارجي األهداف التي قد تكون ضمنية بخالف ذلك. عالوة على ذلك

 ضمان الجودة معرفة ما تحاول المؤسسة تحقيقه.
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 الحوكمة في مؤسسات التعليم العاليالثالث:  الجزء

 : نظمة الأوكمة الداخلية 3.1

 القرادات المقترأة
 الرابعالفص)  ،مورغان

 وديرستادتد 
 كيلر

ولكن ليسلللللللت هنا  أاجة لقرادة ك)  يمكن العودة إلى هذا المرجع،جامعة سللللللليدني ) ،دلي) المديرين
 لسياسات الجامعة(.معلومة في هذا الدلي) المرجعي 

 

 يمكن أن تشير إلى: حيث "الحوكمة" لها معاني مختلفة في جميع أنحاء العالم

 ظم للمجتمع وتوفير الظروف لألسواق للعمل بثقةأنظمة وطنية مصممة لتفعيل األداء المن. 

 أنظمة داخلية تنظيمية للرقابة والمساءلة. 

 .مراقبة المنظمات وتوجيهها من قبل مجلس اإلدارة 

 

حيث نواصممممل توسمممميع أفكارنا حول  ،إن هذين الفهمين األخيرين هما ما نسممممتكشممممفه في هذا القسممممم

ية" نات "عقالن يا عالي كك ها أ ،مؤسمممممممسممممممممات التعليم ال ية التي يجب أن تعمل ب ي حول منطق الكيف

 المؤسسات.
يمكننا  ،باالنتقال أوال  إلى األنظمة التنظيمية الداخلية للرقابة والمسممماءلة في مؤسمممسمممات التعليم العالي

جد عدد كبير  يد  حد تدفق  ا  ت ها في التحكم في  من األنظمة أو األنظمة الفرعية التي تسمممممممماهم جميع

التشمممابه الشمممامل بين األنظمة المختلفة إلى فرض بعض  يهدفلمؤسمممسمممة. األنشمممطة والعمليات في ا

قر إلى فونها سمممممممتفت ،دون مراقبةاألنشمممممممطة التنظيمية التي إذا تُركت  فياالنتظام والقدرة على التنبؤ 

 التنسيق وستكون عرضة لتأثيرات غير متوقعة.

 

لقوانين الداخلية التي تقترن بمظاهر يمكن النظر إلى الحوكمة الداخلية لمنظمة ما على أنها نظام من ا

لما يمكن أن يحدث )وما ال يجب  ا  وتضمع حدود ،هذه القوانين في شمكل إجراءات وقواعد وإرشمادات

كمة للحو األكثر وضمموحا  التالية على أنها العناصممر العناصممر  يمكن ذكر. سمميحدث أن يحدث( وكيف

 الداخلية:

 وإرشمممممادات )انظر قائمة  ،وقواعد ،ونظم ،ولوائح ،في شمممممكل سمممممياسمممممات ،القوانين الداخلية

 .(على هذه القوانين السياسات في دليل المدير كمثال

 تناط السلطة الرسمية بمناصب معينة وتفويض السلطة لتلك المناصب. 

  الصممممالحيات الرسمممممية التخاذ القرارات ووضممممع السممممياسممممات وتقديم التوصمممميات أو تقديم

لتي يتم تفويضمممممها للجان األكاديمية )المكون على سمممممبيل المثال الصمممممالحيات ا ،المشمممممورة

 .األساسي للحوكمة األكاديمية(

 التي تحدد األهداف واإلجراءات المرجوة لتحقيقها ،مثل الخطة اإلستراتيجية ،الخطط. 

 مثل االتفاقية بين المنظمة وموظفيها الجماعيين ،االتفاقات التي يتم التفاوض عليها. 



206 
  

 لالستجابة لتصعيد المشكالت حسب ا  تي تنش  تسلسال  هرمياستراتيجيات إدارة المخاطر ال 

لذلك هناك خيارات متاحة في حالة الفشممممممل  ،في األنظمة االضممممممرورة والتكرار المخطط له

 )مثل خطط التعافي من الكوارث وصيانة نسو من السجالت(.

 

شاء أنظمة أخرى تحدد سبيل المثال ،تؤدي هذه العناصر بدورها إلى إن لتخصيص  أنظمة ،على 

المكافآت المصممة للتأثير بشكل إيجابي على السلوك )مثل منح األبحاث الداخلية أو جوائز التدريس 

داخل مؤسممسممات التعليم العالي(. كما يتم اسممتكمالها بمجموعة كاملة من اآلليات التشممغيلية التي تعمل 

 على تفعيل السياسات وتضمن التشاور والتنسيق المناسبين.
لضمان  ،الحوكمة لضمان وجود "ضوابط وتوازنات" كافية ر آخر مهم ألنظمةتم تصميم عنص

لحد اولضمان  ،مبادئ العدالة الطبيعيةتتناسب مع معاملة األفراد )الطالب والموظفين( معاملة عادلة 

م يعتبر اإلشمممراف على تقيي ،على سمممبيل المثال ،. لهذه األسمممباباألدنى من التصمممرفات غير السممموية

أحد األسمممممئلة األكثر إثارة لالهتمام حول أنظمة الحوكمة هو كيفية  حميدة، كما أنَّ سمممممة الطالب ممار

 ماناتنسو االحتياطي والضقيام بعمليات الضمان قدرة تنظيمية كافية )ولكن ليس أكثر من الالزم( لل

 التكرار المخطط. ونقصد بذلك ،في حالة حدوث فشل في العملية في مرحلة واحدة الموجودة

 

ث ية  لتتم عالي بين الحوكمة األكاديم ية في حوكمة التعليم ال يد حوكمة والمن جهة، الفروق التقل

مع عدم وضممممموح األدوار األكاديمية واإلدارية على مختلف المسمممممتويات و من جهة أخرى،اإلدارية 

 على الرغم من ،من الناحية الموضممعية ا  فون هذا التمييز أقل وضمموح ،داخل مؤسممسممات التعليم العالي

 إلى عناصمممممر ا  أنه واضمممممح بالتأكيد في هياكل اللجان األكاديمية. تشمممممير "الحوكمة األكاديمية" أيضممممم

اتخاذ  بدال  من ،عمليات التعليم العالي حيث يتم اتخاذ القرارات على أسممممممماس الحكم األكاديمي الخبير

المة ضمان سأساس الضرورة التشغيلية أو تفضيل اإلدارة. يهدف هذا الفصل إلى الحكم بناء على 

 تتأثر ال ،على سمممممممبيل المثال ،للتأكد من أن القرارات المتعلقة بدرجات الطالب ،العمليات األكاديمية

 .لقاء الدراسة كبيرة ا  ة أن الطالب يدفعون رسومبعوامل أخرى مثل حقيق

س " أو "مجلا  أكاديمي ا  تمتلك معظم الجامعات والعديد من مؤسسات التعليم العالي األخرى "مجلس

وعادة ما يكون ذلك بموجب السمملطة المفوضممة  ،شمميوم" يمثل السمملطة األكاديمية العليا التخاذ القرار

ا تقدم أي أنه ،تنفيذية وتداولية ا  من الهيئة اإلدارية للمؤسسة. عادة  ما يكون للمجالس األكاديمية أدوار

ا هجودة األكاديمية ولكنتوصيات للموافقة على دورات أو هياكل جديدة وتكون مسؤولة عن ضمان ال

مسممائل السممياسممة األوسممع من خالل المناقشممة الجماعية العامة. في متعلقا  بال ا  اختصمماصمم ا  أيضممتمتلك 

 ،كان هذا الدور األخير يميل إلى أن يقتصممر على المسممائل األكاديمية بشممكل أضمميق ،اآلونة األخيرة

 حيث يمكن ألعضاء مجلس اإلدارة المطالبة ببعض الخبرة.

 

كن رؤية أحد أوضح األمثلة على الحوكمة األكاديمية في السلسلة النموذجية لهياكل اللجان يم

األكاديمية للموافقة على تغيير أو إيقاف برامج التدريس. من الشمممممممائع أن يتم تطوير البرامج من قبل 

 وذلك على األكاديميين داخل األقسمممممممام األكاديمية، ثم يتم الحكم بأن يوصمممممممى بها أو ال يتم اعتمادها

مسممممتوى األقسممممام والكلية قبل إرسممممالها إلى هيئة اتخاذ القرار األكاديمي العليا أو إحدى لجانها لتقديم 

توصمممممممية نهائية إلى مجلس اإلدارة أو الهيئة الحاكمة في الجامعة. تهدف هذه العملية إلى السمممممممماح 
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رغم من أنه من الصمممممممعب بمجموعة من وجهات النظر األكاديمية للتأثير على المقترحات، على ال

 .بالطبع على أكاديمي خارج مجال االنضباط التعليق على مزايا المحتوى المحدد داخل البرنامج

 

 

يذكر العديد من الكتاب في مجال التعليم العالي أن عملية اتخاذ القرار الالمركزية هي سمممممة 

للتأثير الذي تمارسممه  ا  نظر ،من سمممات مؤسممسممات التعليم العالي )والجامعات على وجه الخصمموص(

تظهر  ،كما يشممممير مينتزبرج، والمجموعات التأديبية المختلفة )الكليات( والوحدات األكاديمية الفردية

رى يمكننا أن نحيث  من الالمركزية األفقية والرأسمممممية ا  البيروقراطيات المهنية درجات عالية نسمممممبي

متعلقة القرارات ال المتعلقة بالعديد منات حيث إن المسممؤولي ،هذه الميزة في مؤسممسممات التعليم العالي

 وما يليها(. 184ص  ،1979ضمن مجموعات االنضباط ) ا  بالتعليم والبحث تقع غالب

 

 ا  العديد من الجامعات كبيرة جدهو حجم الجامعة، ف شمممممممديدة األهميةكما أن أحد العوامل 

ن حد ا  )وأحيا ها تحتاج إلىتملك أكثر من حرم جامعي وا لدرجة أن قة  ''(  مع  ،التفويضالعمل بطري

القسمممممممم( مقارنة  إمكانية اتخاذ المزيد من القرارات من قبل الوحدة المفوضمممممممة )هيئة التدريس أو

حاجة إلى  قد تكون هناك ،مينتزبير . باإلضافة إلى آليات التنسيق التي وصفها بالمؤسسات األصغر

تم تفويضها لضمان أن جميع الوحدات هيئات أو عمليات إضافية داخل مؤسسات التعليم العالي التي 

تتبع االسمممتراتيجيات والسمممياسمممات المتفق عليها باسمممتمرار وكفاءة. قد تكون على دراية من تجربتك 

وإضمممممممافة المزيد من الوظائف  ،اإللتحامالخاصمممممممة بالطرق التي تميل بها الوحدات المفوضمممممممة إلى 

سي. ها الخاصة بالتسويق أو البحث المؤستقوم الكلية بتطوير وحدات ،على سبيل المثال ،"المنفصلة"

هي إجراء  قيد التطورللتحقق بشمممممممكل دوري مما إذا كانت الوحدات  ا  إحدى الطرق األكثر شممممممميوع

مراجعة )داخلية أو خارجية( لفعالية سممياسممة أو هيكل أو وظيفة داخل مؤسممسممة التعليم العالي. عانى 

 حيث يتأرجح اتخاذ القرار ،"131تأثير البندولالعديد من األشممخاص الذين يعملون مع الجامعات من "

 كل بضع سنوات.

 

دود وح ،في حدود السمممملطة التقديرية التي توفرها السممممياسممممات والقواعد األكاديمية واإلدارية

االتفاق التي تم التفاوض عليها مع رؤسمماء األقسممام والزمالء )على سممبيل المثال حول دورة أكاديمية 

قدر كبير يتمتع األكاديميون ب ،واألخالقيات والتوقعات المتعلقة بانضباطهم معينة( واالتفاقيات المهنية

من الحرية لتنظيم أعمالهم وتقديمها بطرق إبداعية ومبتكرة وتجريبية. يجب أن نتذكر أن هذه الحدود 

 ليست ثابتة إلى األبد ولكنها في الواقع تتطور باستمرار استجابة للتحديات والتفسيرات الجديدة.
ر عمليات الحوكمة حتما  قضايا التمثيل والمشاركة في صياغة السياسات وصنع القرار. كما نرى تثي

من قراءات هذا القسمممم، غالبا  ما تركز المناقشمممات حول الحوكمة في مؤسمممسمممات التعليم العالي على 

"المطالبات بالمشممممممماركة" المتنافسمممممممة في عمليات الحوكمة والقرارات التي تؤثر على األشمممممممخاص 

صفحة 2007مورتيمر وساثر، ) سية والطالب هم الوحيدون 38، ال (. ال يعتبر أعضاء الهيئة التدري

                                                           
لمكتسب. النظرية التي تنص على يصف الحركة المنتظمة والمتأرجحة للبندول بفعل الجاذبية والزخم ا 1602قانون اكتشفه جاليليو عام  131 

 بين طرفي نقيض. ا  وإياب ا  أن االتجاهات في الثقافة والسياسة وما إلى ذلك تميل إلى التأرجح ذهاب
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الذين يقدمون مثل هذه االدعاءات، بل المدراء اإلداريون وأصمممممحاب المصممممملحة الخارجيون هم من 

 .يرغبون أيضا  في أن يكون لهم دور في توزيع المسؤولية واتخاذ القرارات

 :تتمثل بما يليى ما إذا كان نظام الحوكمة جيد التصميم بعض معايير الحكم عل

  

 الوصول إلى المعلومات( ،اإلجراءات المفهومة بوضوحعلى  ،االنفتاح )على سبيل المثال. 

 إدراج أصحاب المصلحة الخارجيين )مثل الصناعة والمجتمعات المحلية( حسب االقتضاء. 

 إلبال (أنظمة المراقبة وا ،المساءلة )على سبيل المثال. 

 مشاركة كبيرة من الموظفين والطالب. 

 )الفعالية )على سبيل المثال في تحقيق أهداف مؤسسية مهمة. 

 يتم دمج السياسات عبر مجاالت سياسية مختلفة وعبر الكليات /  ،التماسك )على سبيل المثال

 المدارس.

 (2007من المفوضية األوروبية  تم االقتباس)

عد لة في  على الرغم من كثرة القوا عا فون الحوكمة الف جامعات،  لتوجيه السممممممملوك داخل ال

لدى األفراد. من  قة  ية من الث فة التنظيمية المنتجة( تعتمد على درجة عال قا المنظمات المعقدة )والث

الممكن أن يتم التعبير عن األفكار المستندة إلى المعايير المتعلقة بالسلوك األخالقي والنزاهة، وبسط 

مكن أن ال يتم التعبير عنها( في القواعد والسمممياسمممات )بشمممكل متزايد في مؤسمممسمممات الثقة، )ومن الم

التعليم العالي( ولكن ال يمكن إنكار أهميتها. عندما ينهار منام الثقة، قد تعود المؤسمممممسمممممات إلى تنفيذ 

آلية تنسمميق لإلشممراف المباشممر أو زيادة مركزية السمملطة، وقد تحدث نفس الظاهرة أيضمما  في أوقات 

قات األ نه حتى النف قد تقرر بعض المنظمات أ ناك نقص في األموال، ف كان ه ية: إذا  زمات التنظيم

 .البسيطة على القرطاسية أو السفر يجب أن يوافق عليها المدير التنفيذي شخصيا  

 

على  درةلتحقيق القإلى التفكير في كيفية بناء المؤسممسممات  فوننا بحاجة ،كما يوضممح مورجان

تعد القدرة على التعلم أحد الفرضممممميات الرئيسمممممية للتحسمممممين المسمممممتمر للجودة في  ،قعالتعلم: في الوا

إلى االنحالل إذا لم يتم  ،مثل أي أنظمة أخرى ،تميل أنظمة الحوكمة ، كمامؤسمممممسمممممات التعليم العالي

صممبح اللجان وت ،تصممبح السممياسممات قديمة أو تفشممل في معالجة القضممايا الناشممئة حيث صمميانتها بعناية

من المرجح أن يشمل ضمان الجودة الداخلي لمؤسسات التعليم العالي  ،مطاطية". لهذا السبب ا  م"أختا

عالية وف ،بما في ذلك تنفيذها أو أسمممباب تجاوزها أو تجاهلها ،عمليات المراجعة المنتظمة للسمممياسمممات

 اللجان في الممارسة.

 :10التمرين 
؟ عاليالتعليم ال اتمؤسللسلل إأدى ظام الأوكمة فية نما هي األسللاليب التي يمكن اسللتخدامها لتقييم فعالي

إلى المعايير المذكورة  عاه و   معايير  خرى يمكن  التفكير فيها وتأديد بعض وسلللللللا )  خم بالرجوع
 جمع األدلة.
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 مجلس األمناد 3.2

 القرادات المقترأة
 الثالث عشرالفص)  ،كورنفورث

 كتابات شيمس 
 ثالثالالفص)  ،مورتيمر وساثر

 2009باستيدو 

 

العالي أو نظام الجامعة على أنها مجلس أو  يمكن تصممممنيف الهيئة اإلدارية لمؤسممممسممممة التعليم

لإلشممممارة إلى  ا  هناك العديد من المصممممطلحات المسممممتخدمة دوليكما أنَّ  ،إدارة أو مجلس شمممميوم هيئة

لحدود بين المنظمة على ا ا  حاسمممممم ا  أعلى سممممملطة في مؤسمممممسمممممة التعليم العالي. تؤدي هذه الهيئة دور

يوفر المساءلة للجهات الخارجية )التي قد تشمل المالك( عن التوجيه  ، كماالداخلية وبيئتها الخارجية

يمكن لمجلس إدارة مؤسممسممة التعليم العالي أن يعمل  ،االسممتراتيجي وأداء المؤسممسممة. من ناحية أخرى

ئيس فضال  عن ضمان أن الر ،كاديميينعلى حماية االستقالل المؤسسي وبالتالي استقاللية األ ا  أيض

 نائب رئيس الجامعة( لديه السلطة الكافية إلجراء التغييرات الالزمة. ،)رئيس الجامعة

 

 ،أوجه تشمممممممابه بين مجالس اإلدارة من جميع األنواع )مجالس إدارة الشمممممممركاتكثيرة هي 

يم العالي النموذجية( على ومجالس إدارة الجامعات أو مؤسممسممات التعل ،والمجالس غير الهادفة للربح

الرغم من أن االتفاقيات الخاصمممة للتعليم العالي في الدولة وما يسممممى بنموذج "الحوكمة المشمممتركة" 

العديد من الهيئات الحاكمة لمؤسممممسممممة ال تعتبر  ،. بالطبعبعض المرونة المحددةداخل الجامعات تقدم 

ال  ،ا  كما أشمممرنا سمممابق، فسممماهمين كمالكينالتعليم العالي مسمممؤولة بشمممكل مباشمممر أمام مجموعة من الم

يعتبر العديد من مجالس  ،فضممال  عن ما سممبقاإلجابة على سممؤال من يملك جامعة عامة.  ا  يمكن دائم

مع المسممؤولية األسمماسممية  ،الجامعات أنفسممهم مشممرفين أو أوصممياء على الموارد المؤسممسممية والسمممعة

 الخريجون في رؤية األجيال القادمة )ال يرغبلضمان انتقال االسم الجيد وأصول المؤسسة لصالح 

 (.جامعتهم تختفي

 

فون الوظائف  ،في حين أن مجلس اإلدارة هو المسممممممؤول في النهاية عن كل ما يحدث داخل المنظمة

 الرئيسية المحددة لمجالس اإلدارة تشمل:

 

 

 تها لضمممان اسممتمرار قدر ،اإلشممراف على الشممؤون المالية )وغيرها من األصممول( للمؤسممسممة

 .بما في ذلك وظائف التدقيق وإدارة المخاطر ،على العمل كمنشأة مستمرة

 ضمان االمتثال لاللتزامات القانونية واألخالقية واالجتماعية الخارجية. 

 بما في ذلك تحمل المسممممؤولية عن  ،اإلشممممراف والمراقبة على المهمة والخطة االسممممتراتيجية

 .األداء المؤسسي

 بما في ذلك تعيين الرئيس التنفيذي ومراجعة أدائه ،منظمةضمان اإلدارة الفعالة لل. 

 دعم الرئيس التنفيذي. 

 بما في ذلك التوازن المناسب بين األعضاء والمهارات ،ضمان األداء الفعال لمجلس اإلدارة. 
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 لخيرية والتبرعات األخرى للمؤسسةجذب التبرعات ا ،في بعض الحاالت. 

 

 .، مؤسسة الحوكمة، >موقع الحوكمة<2000يدمير، يمكن العودة إلى كتابات هوشين وو)

 

المطلب الرئيسي للهيئة اإلدارية لمؤسسة التعليم العالي هو ممارسة وظائفها بعناية واجتهاد 

 أن الوتجنب المصمملحة الذاتية )انظر مقالة باسممتيدو لمناقشممة هذا الموضمموع( و ،لصممالح المؤسممسممة

بيد أن كال الباحثين ( 1989 ورش وماكليرف لكـممممممممممممم "ختم مطاطي" )يتمثل دورها في لعب دور 

المتعلقة المهمة  المعاهداتإدارة المؤسسة من خالل لجنة. تتمثل إحدى  ا  ال يحاوالن أيض المذكورين

مجالس اإلدارة في أن األمناء "يحكمون" مؤسممممسممممة ولكنهم ال يمارسممممون "اإلدارة" أو يتدخلون في ب

أن األمناء ال يتعدون أحد البنود المهمة لهذه المعاهدات  أن كما ،القرارات التي يحق لإلدارة اتخاذها

من المحتمل أن تكون هناك توترات  ،من وقت آلخر ،على سممممملطة صمممممنع القرار األكاديمي. بالطبع

 داخل مؤسسة التعليم العالي حول ما إذا كانت المسألة هي مسألة "أكاديمية" أم ال.

اإلدارة: يجب أن تشارك المجالس بشكل كاٍف لتكون  مجلس من المالحظ أنه من الصعب تحديد دور

 هذه المؤسمممسممة أن تكون ا  ولكن يجب أيضممم ،على دراية بما يحدث داخل المؤسمممسمممة وبيئة المؤسمممسمممة

( ثالث 2005مسمممممممتقلة بشمممممممكل كاٍف لممارسمممممممة درجة من التدقيق 'من الخارج'. حدد كورنفورث )

على وهي  لتوتر لجميع مجالس اإلدارةمن ا " تؤدي إلى إضمممممممفاء مسمممممممتوى عالٍ "مفارقات للحوكمة

 النحو التالي:

 ية مة المهن ية والأوك مة التمثيل ية أن أعضمممممممماء التوتر بين الأوك مة التمثيل : تقترح الحوك

بينما  ،مجلس اإلدارة يجب أن يتم اختيارهم من مجموعات أصممممحاب المصمممملحة الرئيسمممميين

المهارات التي يجلبونها إلى تقترح الحوكمة المهنية أن يتم تعيين األعضمممممماء حسممممممب أهمية 

أو خبرة محددة في القطاع  ،على سمممممبيل المثال المهارات المالية أو القانونية ،مجلس اإلدارة

 ذي الصلة.

 يؤكد التوافق على العمل لصممممممالح "المالكين" وحماية المواردالتوتر بين المطابقة واألداد :، 

ينطوي على قدر أكبر من المخاطرة حتى لو كان ذلك  ا  بينما يؤكد األداء على المضمممممممي قدم

عديد تنتج ال حيث باألفق الزمني لألداء ا  أو االبتعاد عن الماضمممي. ترتبط هذه المشمممكلة أيضممم

ة االسمممتدامة طويل وإغفالهاعلى النتائج قصممميرة المدى نتيجة تركيزها من كوارث الشمممركات 

مدى كد  ،ال تأ مات المهمة لمجلس اإلدارة هو ال ما فون أحد االهت يذي لذا  من أن الرئيس التنف

جب حتى إذا كان ي ،والمدير التنفيذي ليس لديهم حافز مفرط للتركيز على المدى القصمممممممير

 .ا  تقييم أدائهم خالل فترة زمنية قصيرة نسبي

 عن مراقبة أداء  مجلس اإلدارة مسمممممممؤوال  يعتبر : التوتر بين اإلدارة والشلللللللراكة مع اإلدارة

 والذي قد يتضمن في بعض األحيان عدم ،اإلدارة العليا( ا  نالرئيس التنفيذي للمؤسسة )وأحيا

فون  ،الموافقة على اإلجراءات المقترحة أو حتى السمممممممعي إلقالة الرئيس التنفيذي. ومع ذلك

دور "مجلس صممممموتي" للرئيس التنفيذي لتحسمممممين عملية اتخاذ  ا  مجلس اإلدارة يلعب أيضممممم

س التنفيذي للحفاظ على الثقة الداخلية في ويحتاج إلى إظهار دعمه للرئي ،القرار بشمممممكل عام

إلى أي مدى  ا  ما ينشممممممأ التوتر عندما ال يكون مجلس اإلدارة متأكد ا  . غالبإدارتهسمممممملطته أو 
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إذا ما خاصممممة   ،يمكن الوثوق بمديريه )مديريهم( األقدم أو دعمهم في مسممممار العمل المقترح

 يحظى بشعبية داخل المؤسسة.كان المدير ال 

  

ال سممممممميما فيما يتعلق بعضممممممموية مجلس  ،ما تظهر هذه التوترات في حوكمة التعليم العالي ا  غالب

وهو  ،في مجالسها أعضاء  أكاديميين وطالب بونتخاب بعض الهيئات الحاكمة للجامعة تقوم اإلدارة. 

على سممممبيل المثال عندما يحتاج الرئيس إلى  ،قد يخلق مخاوف كبيرة لرؤسمممماء الجامعاتاألمر الذي 

ديم المشمممورة لمجلس اإلدارة بشمممأن تغيير داخلي كبير وشممميك أو طلب موافقة مجلس اإلدارة على تق

غيير للكشمف عن الت -التغيير. قد يجد أعضماء المجالس من األكاديميين والطالب أنفسمهم في معضملة 

 تأو احترام سرية مناقشات مجلس اإلدارة والتصوي ،لألشخاص الذين انتخبوهم والبحث عن آرائهم

يجب حل هذه المعضلة من خالل االعتراف بأن  ،كأعضاء في مجلس اإلدارة. في الممارسة العملية

بكل وليس تجاه أي مجموعة مصممالح معينة.  ،واجب عضممو مجلس اإلدارة هو تجاه المؤسممسممة ككل

 .تأكيد ليس من السهل تنفيذ كل ما نقوله

 :11التمرين 
بتألي) مشكلة  و تأٍد واجه  مجلس إدارة مؤسسة التعليم  خم ،باستخدام مقا) إعامي  و تقارير  خرى

العالي في بلد . ضلللع في اعتبار  كيف تجسلللد هذه المشلللكلة "المفارخات" التي أددها كورنفورث وما 
 هي االستراتيجيات التي يمكن اعتمادها للتغلب على المشكلة.
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 : "عملية اإلنتاج" األكاديميةالرابعالجزء 

نلقي نظرة سممممريعة على بعض المفاهيم المهمة والتحديات الحالية في "إنتاج"  ،رابعفي هذا القسممممم ال

عالي.  بالتعليم ال قة طيتم توفير الخريجين والبحث والمسمممممممماهمة في حياة المجتمعات التي تحيط  ري

"أربع المعنون ( 1990) بويرأخرى للنظر في هذه العناصمممممممر من العمل األكاديمي من خالل نهج 

 من خالله عن ربط األنواع التالية من النشاط األكاديمي: يدافع والذي  ،منح دراسية"

  االكتشاف 

  التعليم والتعلم 

  التكامل 

 التطبيق 

 

 :التعلم والتعليم 4.1

 القرادات المقترأة
 فرا  ومارشا) 

 8الفص)  ،زيمسكي ووخرون
 2002 دي)

 

م، وليسممت تعلم الطالب وحسممب: يمكن القول إن العملية األكاديمية األسمماسممية هي عملية التعل

سواء من خالل التفاعل  سهم في التعلم المستمر،  سية أنف شارك أعضاء الهيئة التدري من المتوقع أن ي

مع زمالئهم وطالبهم، أو من خالل أبحاثهم وتفكيرهم الشمممممممخصمممممممي. وإننا إذ نركز اآلن على تنظيم 

لعالي. من المالحظ أنَّ هناك اعتراف وإدارة تعلم الطالب بغية فهم كيفية عمل مؤسممممممسممممممات التعليم ا

متزايد بأن "التعلم" بدال  من "التدريس" هو طريقة مثمرة للتفكير في فعالية عملية اإلنتاج األكاديمي، 

 .على الرغم من أن التدريس الجيد بالطبع الذي يشرك الطالب فيه، يلعب دورا  مهما  
لدورة أو ا األكاديميبرنامج الواضمممممحة هي فون نقطة البداية ال ،عند التفكير في تعلم الطالب

الدراسمممممممية. عادة ما يتم تفويض تطوير ومراجعة البرامج والوحدات أو الموضممممممموعات داخل تلك 

)قد تقوم بعض مؤسسات التعليم العالي غير  محدد البرامج لألفراد أو الفرق ضمن تخصص أكاديمي

على  ،ومتنوعة ا  ن هذه الفرق كبيرة جديمكن أن تكوو ،الجامعية بتطوير مناهج من وحدة مركزية(

د من من العدي ا  دراسممميةوالتي تشممممل مواد ،سمممبيل المثال في درجة البكالوريوس في العلوم الجامعية

 امع على سمممبيل المثال الكيمياء والفيزياء والرياضممميات. عادة ما يكون هناك منسمممق ،التخصمممصمممات

 نسيق التدريس في البرنامج.ويكاد يكون هناك منسق واحد لت ،للبرنامج األكادي
يعد تصميم برنامج دراسي للحصول على درجة علمية عملية معقدة للغاية، نظرا  للعديد من 

العوامل التي يجب أخذها في االعتبار. أولها مسممممممألة ما إذا كانت هناك حاجة أو طلب للبرنامج، أي 

ك تسمماؤل حول ما إذا كان البرنامج دراسممة الجدوى لتقديم البرنامج. باإلضممافة إلى ذلك، قد يكون هنا

 .المخطط يتناسب مع الملف الشخصي المرغوب للمؤسسة أم أنه سيكرر البرامج أو الوحدات الحالية
 ا  ابلية المقارنة للمعيار المطلوب: هل يتطلب البرنامج تفكيرالقضمممممممية المتعلقة بق ناهيك عن

الوطنية أو إرشمممممممادات االعتماد المهني؟ بدرجة كافية ومحتوى كاٍف لتلبية أطر المؤهالت  ا  متقدم

 ا  سيؤدي هذا بدوره إلى طرح أسئلة حول كل وحدة من الوحدات أو المواد: هل كل منها متماثل تقريب

سة إذا كان لدى المؤسسة ،من حيث المتطلبات موحدة لمعظم المواد؟ ستكون هناك  رصيدنقاط  سيا
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التي يمكن أن يشممارك بها أصممحاب المصمملحة  بعض القضممايا التي يجب مناقشممتها حول الطرق ا  أيضمم

، كما الخارجيون لضممممان تلبية احتياجات أصمممحاب العمل من حيث المعرفة والمهارات بشمممكل كامل

بأحدث األفكار واألبحاث في مجاالتهم ية  البرنامج لمحتوى  ،يجب أن يكون األكاديميون على درا

 يه الدراسممممي منسممممقي البرنامج تثير قلق التي الحتمية النقاط أي منحة التخصممممص. أحد  ،الدراسممممي

حتى لو كمان ذلمك يعني أن موضممممممموعهم  ،التمأكمد من أن األكماديميين يركزون على البرنمامج العمام

 .ا  الخاص ال يتلقى الكثير من الوقت أو االهتمام الذي يرغبون فيه أكاديمي

 

ثير رنامج؛ إذ يتتعلق السمممملسمممملة الثالثة من األسممممئلة بمخرجات التعلم الشمممماملة وتسمممملسممممل الب

اسمممممتكشممممماف نتائج التعلم المرغوبة أسمممممئلة حول كيفية اسمممممتخدام المهارات العامة، كتطوير مهارات 

االتصممممممممال والعمممل الجممماعي مثال  وذلممك من خالل البرنممامج. تحتمماج الميزات المرغوبممة األخرى، 

هرت العديد من كالمناهج الدولية مثال ، أن يتم إيالؤها بعض االهتمام. فضمممممممال  عما سمممممممبق، فقد ظ

التسمممماؤالت واالسممممتفسممممارات ذات الصمممملة مثل: كيف يتم تطوير مخرجات التعلم المختلفة من خالل 

المواد الدراسية الفردية بحيث يكون هناك تماسك في البرنامج األكاديمي؟ هل يهم إذا خضع الطالب 

سية التي تب سلسالت في المواد الدرا سية بأي ترتيب؟ هل هناك ت عض؟ ني بعضها على بللمواد الدرا

 ؟وبالمثل، هل المقصود إدراج أي فترات من التعلم القائم على العمل أو الخبرة العملية في البرنامج

 

اك أسمممئلة حول أفضمممل السمممبل إلشمممر ا  الفردية أيضممم المواد الدراسمممية الفرديةيثير التفكير في 

معدل التسمممممممرب أو التناقص الطالب في التعلم. تتمثل إحدى المشمممممممكالت في العديد من البلدان في 

يث يُنظر ح ،مما قد يشير إلى فشل البرنامج في إشراك الطالب في أنشطة التعلم ،المرتفع إلى حد ما

إلى "مشمممماركة الطالب" على أنها إلى حد ما مؤشممممر على التناقص. يتم إيالء المزيد من االهتمام في 

مفيدة لممارسمممممممة  ا  منح الطالب فرصممممممممعظم البلدان للمقاربات "المتمحورة حول الطالب" والتي ت

وتوسمممميع المهارات والمعرفة التي يسممممعى البرنامج إلى تطويرها. تقر هذه األسمممماليب بأن مصممممطلح 

ألنه يشير إلى عالقة  ،"الزبون"مثل "العميل" أو  ،"الطالب" ال يمكن اختزاله إلى مصطلحات أخرى

حيث يكون الطالب  ،ة هي عالقة إنتاج مشتركهذه العالق ،ا  مميزة مع عملية اإلنتاج. كما أشرنا سابق

 ممثلين ومشاركين في عملية التعلم.

 

لذا، وباإلضمممممممافة إلى منحة التخصمممممممص، ينبغي النظر في منحة التدريس والتعلم، أو كيفية 

تصمممميم تعليمية تؤدي إلى ظهور تعلم أكثر فعالية. لم يتلق العديد من األكاديميين أي تدريب رسممممي 

وبالنسممبة لألكاديميين الجدد، فون درجة الدكتوراه ليسممت بالضممرورة إعدادا  حصمميفا   في هذا المجال،

لتصميم المناهج والتدريس. نتيجة لذلك، فقد أصبحت "إعادة توحيد" المهارات شائعة اآلن في التعليم 

 .العالي، وذلك من خالل توفير برامج الدراسات العليا في التعلم والتدريس في التعليم العالي

لم يحَظ التدريس لعقود عدة بالتأكيد بمكانة عالية مثل البحث في بعض الجامعات الشممممممماملة، ويرى 

األكاديميون عموما  أن الملف الشخصي البحثي القوي هو السبيل إلى التقدم، كما يوضح تحليل ديل، 

عالي عديد من مؤسمممممممسممممممممات التعليم ال بل الحكومات وال قدير أكبر من ق ألهمية  كما أنَّ هناك اآلن ت

التدريس. بدعم من عمل بوير وآخرين في مختلف أشممكال المنح الدراسممية وإنتاج المعرفة، فقد بذلت 

جهود حثيثة في بعض البلدان، مثل المملكة المتحدة وأستراليا، لتحسين صورة التدريس والتعلم، من 

ي المنح دورا  متزايدا  ف خالل الجوائز وتقديم المنح التنافسمممية والتمويل على أسممماس األداء. تلعب هذه
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توليد ونشمممممممر المعرفة حول ممارسمممممممات التدريس الفعالة، مثل دعم التعلم المتخصمممممممص أو وحدات 

قديم المشمممممممورة  عالي، والتي يتمثل موجزها في ت التطوير األكاديمي داخل مؤسمممممممسممممممممات التعليم ال

 .لألكاديميين، وأحيانا  مساعدة الطالب على تطوير مهارات تمكين معينة

 

إلى  نصل ،البرنامج الدراسيلعودة إلى العناصر األخرى التي يجب مراعاتها في تصميم با

من األهمية بمكان أنه يتعدى أهمية  وهو أمر ،سممممممميتقدمون لهذا البرنامجملف تعريف الطالب الذين 

لمواد امحتوى  يتطلبوتحديد معايير القبول. قد  الدراسمممممممية لبدء البرنامج تحديد المواعيدوأولوية 

 لكونال يمإلى تعديل للطالب الذين  ،المواد الدراسممية األولى في المنهاجخاصممة  ،ووتيرتها الدراسممية

أدنى فكرة عما هو متوقع منهم في الجامعة والذين قد ال يكون تعليمهم قد أعدهم للدراسمممات الجامعية 

ت محددة أو برامج قد تكون هناك حاجة إلى وحدا ، فضممممال  عن ذلك،كما يأمل العديد من األكاديميين

 .يدرسون البرنامج بلغة مختلفة عن لغتهم األم تنموية للطالب الذين
من العوامل األخرى التي يجب  ونظام الدراسمممممة المتبع، وموقع الدراسمممممةتعتبر التكنولوجيا 

تسمممتفيد البرامج األكاديمية في  ،مع مرور الوقت. في عملية تصمممميم البرنامج الدراسمممي "تصمممميمها"

يد م عد نةال لدان من فرص التعلم المر مل أن يتضممممممممن البرنامج حيث  ن الب حتى لو تم  ،من المحت

ات مثل االختبار ،اسممممممتخدام بعض المكونات عبر اإلنترنت ،تصممممممميمه للتعلم وجها  لوجه في الغالب

لم مثل البودكاست. قد تكون توقعات وطرق تع ،التي يتم ارسالها بشكل رقميأو التعليمات  ،القصيرة

 ثيرتاألكاديميين الذين يقومون بتدريسهم. توقعات ما عن  ا  مختلفة نوع" Z" والجيل "Y"الجيل  طالب

وثيق المنهج تالمتعلقة بدورات التعليم عبر اإلنترنت أو التعليم عن بعد بالكامل سممملسممملة من األسمممئلة 

 عم الطالب منود ،مما يضمن تفاعل الطالب ومشاركتهم ،عبر اإلنترنت ا  وجذاب ا  بطرق تجعله متاح

 وتوقيت التقييم والتغذية الراجعة. ،مسافة بعيدة

 

باإلضممافة إلى ذلك، نجد أنفسممنا وجها  لوجه مع مسممألة تصممميم التقييم لكل مادة دراسممية للتأكد 

من أنها صممحيحة وموثوقة وعادلة ومفيدة. أحد أهم العناصممر المتعلقة بتصممميم المناهج هو التأكد من 

ات، الواجبات، المشاريع( يقيس ما إذا كان الطالب قد حققوا نتائج التعلم المرجوة أن التقييم )االمتحان

للمادة الدراسممممية الخاضممممعة للتقييم. يتم التقاط هذا االقتراح البسمممميط في عبارة "المحاذاة البناءة" التي 

م ل، وهي طريقة مؤثرة ولكنها حديثة نسمممممممبيا  في التفكير حول تع1999عام  Biggs بيغساقترحها 

 .الطالب في التعليم العالي
ودة الجبعض قضممممايا ضمممممان لمادة دراسممممية أو برنامج اكاديمي كامل تصممممميم التقييم غالبا  ما يثير 

 :مثل والسياسة األوسع للجامعات

  أو التقييم المعياري )مقارنة عمل الطالب بعمل اآلخرين  الشائعهل تستخدم المؤسسة التقييم

 (؟ا  لمعايير محددة مسبق ا  الب وفقفي الفصل أو تقييم عمل الط

  ؟متحانيةالدرجات اإلإشراف على تقييم أو مراجعة هل هناك عملية 

  ؟في العملية الخارجيون المدققونهل يشارك 

 ؟يتوجب تقديمها ما مقدار التعليقات التي يجب تقديمها حول المهام ومتى 

 لنزاهة األكاديمية والتعامل كيف سيتم الكشف عن الغش أو االنتحال أو أي انتهاكات أخرى ل

 معها؟
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 هل التقييم مصمم لتقليل إغراء الغش؟ 

  

تشمممل الخطوات األخرى في عملية تصممميم المناهج التفاوض بشممأن عمليات المراجعة والموافقة 

ة عملي ا  قد تكون هناك أيضممممممم ، كما في الوقت المناسمممممممب إلدراجها في كتيب العام التالي ،بالجامعة

 العتماد المهنية الخارجية.تفاوض مع هيئات ا

يمكننا أن نرى لماذا يولي العديد من األكاديميين قدرا  كبيرا  من العناية واالهتمام لتصمممممميم مناهجهم. 

تبممدو المنمماهج الممدراسممممممميممة للعممديممد من برامج البكممالوريوس وحتى بعض برامج  ،من نمماحيممة أخرى

ة القيم فيه تكمنالذي مكان اللتسمممممماؤل عن مما قد يدفع المرء إلى ا ،ا  الدراسممممممات العليا متشممممممابهة جد

أن المؤسممسممات ال تقوم بتوضمميح سمملسمملة المهام والموضمموعات في برامجها  المضممافة. من الواضممح

فقد قامت بعض المؤسممسممات مثل معهد ماسمماتشمموسممتس للتكنولوجيا في الواقع بوتاحة مناهج الدراسممية 

ي فيمة المضمممافة، يجب أن ترتكز هذه القيمة بالحديث عن الق على اإلنترنت. ا  التفاصممميل العامة مجان

بداع إلوهو المكان الصحيح والمناسب ل ،وإعداد األكاديميين إلشراك الطالب في عملية التعلم تأهيل

 الحقيقي.

 

من سممميتولى مهمة تدريس الطالب بعد أن يتم تصمممميم البرنامج األكاديمي؟ قد ال يقوم مؤلف 

ناك فريق تدريس يتضممممممن عملياته الخاصمممممة للتنسممممميق كل وحدة بتدريس كل فصمممممل أو قد يكون ه

والتغذية الراجعة. ندرك بشممكل كبير أنه وفي العديد من البلدان، كان هناك منذ عدة سممنوات اسممتخدام 

متزايد للموظفين العرضمميين والمسمماعدين ومسمماعدي الدراسممات العليا لتعليم المواد الدراسممية التي لم 

شمممير شممميء فون ه يشمممير إلى أن تصمممميم المناهج قد تم فصمممله عن يصممممموها بأنفسمممهم، وإن كان هذا ي

التدريس الفعلي. تتمثل إحدى مشكالت التعليم العالي فيما إذا كان هذا النموذج "المتكامل" ينتج تعليما  

وتعلما  أفضل من النموذج الموزع، ويبدو من الصعب إجراء دعوة محددة بشأن هذه العملية بطريقة 

اآلراء اختالفا  كبيرا  حيال ذلك. ولكن إذا لم يكن هذا التفصممميل مهما  في كثير من أو بأخرى وتختلف 

الحاالت، فقد تسممأل نفسممك عما إذا كان هناك مجال لمزيد من الكفاءة في تصممميم المناهج الدراسممية، 

على سممبيل المثال، تشممارك مجموعة من المؤسممسممات في المناهج الدراسممية بدال  من جعل األكاديميين 

 .فراد يطورون برامجهم وموادهم الدراسية الخاصة بهماأل

كما الحظ زيمسممكي وزمالؤه، مع االهتمام المتزايد بالتعلم والتدريس في التعليم العالي، جنبا  

إلى جنب مع تفصممممميل المناهج وممارسمممممات التدريس الفعلية، أن  مسمممممائل حقوق الملكية باتت مهمة، 

 .ميوأنها صارت شبيهة بحالة البحث العل
 هناك نتائج مختلفة أو مقاييس أداء للتدريس والتعلممن خالل تحليل العديد من الدراسممات، نالحظ أن 

دم ويسمممممتخ ،والتدريس للمواد الدراسممممميةتسمممممتخدم العديد من الجامعات تقييمات الطالب الداخلية  إذ 

الخدمات. يتم عن مجموعة من األنشطة وهم العات أوسع لتجربة الطالب أو رضاالكثير منها استط

في و ،والتي نشممأت في الواليات المتحدة األمريكية ،تبني اسممتطالعات الرأي حول مشمماركة الطالب

يممدعو بعض األكمماديميين الزمالء لمراجعممة  ،بمماإلضممممممممافممة إلى ذلممكبعض الممدول الغربيممة األخرى. 

ما في ذلك مراجعات ب ،ما تقدم المراجعات الخارجية للمدارس أو البرامج األكاديمية ا  تعاليمهم. غالب

مالحظات حول الجودة والمالءمة واالتسممممممماق في جودة المناهج الدراسمممممممية وتعلم  ،االعتماد المهني

 الطالب.
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قد يُطلب من الطالب التعليق على رضممممممماهم العام عن برنامجهم وما إذا كانوا  ،بعد التخرج

 عتقدون أن البرنامج الدراسمميحصمملوا على تجربة تعليم جيدة، وما هو المسممتوى الذي ييعتقدون أنهم 

قد زودهم بمهارات عامة. قد توفر البيانات المتعلقة بتوظيف الخريجين ورواتبهم  الذي خضمممممممعوا له

على الرغم من أن  ،على نظرة السمموق للخريجين من تخصممص معين ومؤسممسممة معينة ا  مؤشممر ا  أيضمم

 تيال ختباراتاك العديد من االفضممال  عما سممبق، هنفي ذلك. كبيرا   ا  عوامل أسممواق العمل تلعب دور

على سممممممبيل المثال اختبارات لاللتحاق بمدارس  ،تهدف بشممممممكل مباشممممممر إلى تقييم قدرات الخريجين

على الرغم من أن هذه االختبارات والدراسمممممممات العليا أو االختبارات "الميدانية" للكفاءة التأديبية. 

بينما تحصممل أعداد متزايدة امها وصممقلها. فمن المرجح أن يزداد اسممتخد ،محدودة في أثرها وتأثيرها

قد يبحث أصمممممحاب العمل عن وسمممممائل  ،على سمممممبيل المثال ،من الطالب على درجات البكالوريوس

أخرى للترشممميح في اختيار األشمممخاص الذين سممميتم تعيينهم. تم تصمممميم المقترحات الخاصمممة بملحق 

ة أفضل ات مقارنأصحاب العمل بمعلوم لتزويد ا  الدبلوم أو بيان الخريجين الموسع بشكل مشابه جزئي

 .متقدم للوظيفة عندما كان طالبا  حول ما حققه ال

 

لدورات  تدريس األكاديميين وإلجراء ا يدة ل كما أنَّ هناك اآلن تقييمات غير الرسممممممممية عد

التدريبية عبر اإلنترنت، كما ويتم إنشمممممماء بعض مواقع "التقييمات" من خالل الشممممممبكات االجتماعية 

 .غم من أن مواقع التقييمات المذكورة يتم إدارتها من قبل شركات خاصةعلى الر
التابع  132هيلو يشمممممممار إلى االهتمام العالمي بقياس نتائج تعلم الطالب المقارنة من خالل مشمممممممروع 

 الذي يجري دراسات جدوى حول تطوير المقاييس الدولية. ،التعاون االقتصادي والتنميةلمنظمة 

 :البأث 4.2

 المقترأة القرادات
 هازيلكورن

 11الفص)  ،بو 
 الفصان الخامس والسادس ،سلوتر وليزلي

 

يعتبر البحث سمممة للعديد من مؤسممسممات التعليم العالي، ولكن ليس جميعها بأي حال من األحوال، إال 

أنه يتم إجراؤه أيضمممممما  من قبل مجموعة من المؤسممممممسممممممات والمنظمات األخرى، بدءا  من الوكاالت 

نتهاء  بالشمممممركات الخاصمممممة )تعتبر شمممممركات األدوية خير مثال على ذلك(. نعني بكلمة الحكومية وا

"البحث" عملية تقديم مسماهمة أصملية للمعرفة يمكن أن تشممل حل مشمكلة أو تحديد مشماكل جديدة أو 

 .تقديم رؤى جديدة أو تقنين المعرفة الحالية بطرق جديدة أو إنشاء أعمال فنية جديدة

 

في مقالته أيضا  إلى أنه يمكن تصنيف البحث بعدة طرق، على  ن جراهامجوردوكما ويشير 

امتممداد طيف من البحممث "النقي" أو "االكتشمممممممماف" من خالل البحممث "التطبيقي"، حيممث يتم تطبيق 

األسممممممماليب المعروفة على مشممممممماكل محددة، أحيانا  بطرق جديدة أو من خالل مجاالت جديدة، إلى 

يتم تنقيح االكتشمممممممافات السمممممممتخدامها خارج الجامعة، إلى "نقل  "التطوير" أو "التسمممممممويق"، حيث

التكنولوجيا"، حيث تُسمممممممتخدم نتائج األبحاث فعليا  خارج الجامعة. بالطبع، ال توجد فروق مطلقة بين 

                                                           
( هو توفير البيانات للحكومات والمؤسمسمات والطالب أنفسمهم حول ما AHELOالهدف الرئيسمي من تقييم نتائج التعلم في التعليم العالي ) 132 

 ب في نهاية شهاداتهم األولى )مستوى البكالوريوس( وما يمكنهم القيام بهيعرفه الطال
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هذه المراحل: قد يقترح البحث التطبيقي طرقا  جديدة لمعالجة المشمممممممكالت في البحث المجرد، حيث 

 .لى اكتشاف آخريؤدي أحد االكتشافات إ
 ،فسهان تختلف طرق البحث النموذجية على نطاق واسع عبر التخصصات وحتى داخل التخصصات

فةا  مفيد ا  على الرغم من أن التمييز بين البحث الكمي والنوعي يظل مبدأ تنظيمي على  ،. في الفلسممممممم

ساسي تفكير ،سبيل المثال ما قد يتضمن بين ،جحول المفاهيم والحج ا  فردي ا  قد يتضمن البحث بشكل أ

ينات وأخذ ع البحث في علم األعصمماب بطاريات أو تجارب متعددة باسممتخدام تقنيات معقدة )ومكلفة(

ن يجب أال ننسممممى أ ،باسممممتخدام فريق تحت إشممممراف كبير الباحثين. في هذا الصممممدد ،محكومة بعناية

الذين يسممممعون للحصممممول الكثير من األبحاث الجامعية يتم إجراؤها من قبل طالب الدراسممممات العليا 

على درجات أعلى )عادة  درجة الدكتوراه(. إن ضمممممان اإلشممممراف الجيد والدعم لهؤالء الطالب هو 

 .محور تركيز خاص إلدارة البحث في العديد من المؤسسات

 

عدد مت ا  بأن العديد من المشممممكالت المجتمعية الملحة تتطلب نهج ا  هناك اعتراف متزايد أيضمممم

ن األكاديميين والمهنيين من مجموعة من التخصمممممصمممممات. على الرغم من يجمع بي ،التخصمممممصمممممات

يمكن  ،الثقافات الفرعية التأديبية المختلفة في األوسممممماط األكاديمية )التي نالحظها في القسمممممم التالي(

للفرق متعددة التخصممصممات في كثير من األحيان العمل بسممالسممة تامة حيث يكون هناك تركيز على 

 مجموعة من وجهات النظر.بين الجتها من قضية مشتركة يجب مع

 

العديد  كان هناك ،في التعليم العالي ا  رئيسي ا  حتى قبل أن يصبح "تدويل" الجامعات موضوع

ما يتضممممممممن إجراء البحث محادثات حول  ا  غالبو ،من أوجه التعاون الوطنية والدولية بين الباحثين

سممموى عدد قليل من الخبراء في جميع أنحاء  فمن الممكن أن ال يتوافر ،مواضممميع متخصمممصمممة للغاية

التوتر بين المعرفة المتخصممصممة والتطبيقات متعددة التخصممصممات هو في الواقع أحد حيث أنَّ  العالم

مع سمممممعي العديد من البلدان إلى الوصمممممول إلى المعرفة و ،السممممممات الخاصمممممة للبحوث عالية التأثير

باحثون في العديد من الموضوعات على نطاق واسع ينتشر ال ،الجديدة أو المكانة التي تصاحب جيلها

 .ا  دولي

( النقل 1فون اثنين من المقدمات التي يسمممممممتند إليها البحث الجامعي هما ) ،عالوة على ذلك

مع معلومات كافية حول الطريقة التي تم بها إنتاج المعرفة لتمكين اآلخرين  ،الحر للمعرفة الجديدة

( األحكام الصممادرة على قيمة البحث من خالل 2حقق من صممحتها( و )من إعادة إنتاجها )وبالتالي الت

عملية مراجعة األقران. يعد االلتزام بوجراء وتقديم نتائج البحث بشمممممكل أخالقي وصمممممادق من أقوى 

رع من تتنقل بين دول العالم، بشمممكل أسمممتقارير المعرفة الجديدة كما أنَّ االتفاقيات في التعليم العالي. 

يجب فضال  عن ما سبق، يسهل بدوره تبادل األفكار والممارسات.  هو األمر الذيأي وقت مضى، و

تكون اللغة التي يتم بها اإلبال  عن البحث والوصممممول للبحث ربما  أن نالحظ هنا أن العوامل المقيدة

 مثل المجالت واإلنترنت. ،إلى مصادر المعلومات ذات الصلة
فون احتمالية الوصمممممول الحر يسممممملي، كتب كل من بوك، وسممممملوتر ول كما توضمممممح فصمممممول

ثار بشكل متزايد لتحقيقها في مجاالت البحث التي لها آمنخفضة احتمالية للبحث تعتبر ذات  والمفتوح

يعتبر أمرا  ذو تكلفة كبيرة، إجراء الكثير من األبحاث المهمة من المهم معرفة أن تجارية أو أمنية. 

في شمممكل منح تنافسمممية ممولة من الحكومة أو عقود  سمممواء ،ويجب تمويله من خارج موارد الجامعة

تسمممممعى السمممممياسمممممة الحكومية في العديد من البلدان إلى زيادة  ،مع الصمممممناعة أو الحكومة. في الواقع
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بهدف مزدوج يتمثل في الحصممممول على مزيد من األبحاث التي  ،الروابط بين الصممممناعة والجامعات

دي إلى مزايا أو تأثيرات اقتصمممممممادية أو اجتماعية تدعمها الصمممممممناعة والمزيد من األبحاث التي تؤ

 مباشرة.

كما أنَّ الحاجة إلى موارد من البيئة الخارجية تولد ديناميكية خاصمممممممة للكثير من األبحاث 

الجامعية، فمن المتوقع أن يُطلب من الباحثين )ضمممممنيا  أو صممممراحة ( الحصممممول على التمويل. نتيجة 

في تطوير مقترحات البحث والتفاوض مع الرعاة المحتملين.  لذلك، يقضمممممممي الباحثون وقتا  طويال  

عندما يعتقد الرعاة من القطاع الخاص الربحي أن هناك فرصممممة لتحقيق ميزة تجارية، فونهم عادة ما 

يسمممممممعون المتالك أو على األقل حماية الملكية الفكرية الناتجة عن البحث، مما قد يعني أنه ال يمكن 

نيممة. يظهر عكس هممذا النمو في حقوق الملكيممة في البحممث عنممدممما تهممدف اإلبال  عن النتممائج عال

الجامعات إلى االسممتفادة من الملكية الفكرية التي يتم إنشمماؤها باسممتخدام موارد المؤسممسممة، من خالل 

 .براءات االختراع أو غير ذلك من التسويق التجاري )المحتمل( لنتائج البحث

 

على الرغم من أنه قد ينتج عنه في  ،ذو تكلفة مرتفعة العلمي في الجامعاتألن البحث  ا  نظر

فقد حددت العديد من الجامعات اسممتراتيجيات لـمممممممم "إدارة"  ،لتوليد الدخل في المسممتقبل ا  النهاية فرصمم

مدركة أنه ال يمكن دعم جميع األكاديميين للقيام بجميع المشمممممماريع البحثية التي يرغبون فيها  ،البحث

سبب ندرة األموال. في  وخاصة الجامعات األحدث في بلدان مثل المملكة المتحدة  ،بعض الجامعاتب

 والموارد المطبقة في هذه ،يتم تحديد مجاالت التخصمممص البحثي الواسمممعة كمنافذ محددة ،وأسمممتراليا

للباحثين  "من أجل ضمممان " الكتلة الحرجة ،من خالل إنشمماء مراكز أو معاهد بحثية ا  غالب ،المجاالت

وبالتالي الحصممممممول على بعض االعتراف الخارجي. قد يجادل النقاد بأن الجانب  داخل المؤسممممممسممممممة

السلبي لهذا النهج هو انتشار المراكز الصغيرة التي تعمل على مشاكل مماثلة )مثل تكنولوجيا النانو 

لتشجيع من ا ا  وتغير المنام وأبحاث المياه(. تفكر بعض البلدان في سياسات من شأنها أن تعطي مزيد

حيث يتم توزيع الباحثين حول موضممممممموع ما على نطاق واسمممممممع بين  ،"والتحدثماذج "المحاور لن

للبحممث عن حلول ر ببشمممممممكممل جممماعي أكإال أنممه من المتوقع أن يعمممل هؤالء البمماحثين الجممامعممات 

 لمشكالت ذات األهمية الوطنية.ل
ل نشممممطة في مجامؤسممممسممممات التعليم العالي ال تعتبر جميع  ،كما الحظنا في بداية هذا القسممممم

 دبياتاألعلى الرغم من أن العديد من  ،وبالتأكيد ليس كل األكاديميين يشممممممماركون في البحث ،البحث

إشمممممممارات متكررة إلى "العالقة بين  سمممممممتالحظ الحقا  في التعليم العالي تفترض أن هذا هو الحال. 

ي أجريت ت الوصمممفية التلكن الدراسمممات والتحليال ،التدريس والبحث" في الكتابة حول التعليم العالي

فون أحد  ،حتى اآلن تشمممممممير إلى صمممممممعوبة إثبات تأثيرات البحث على جودة التعلم والتعليم. وبالتالي

األسممممئلة التي لم يتم حلها بالنسممممبة للجامعات هو ما إذا كان من األكثر كفاءة الحفاظ على دمج البحث 

قسام على سبيل المثال. أ ،اطق منفصلةأو في من ،والتدريس إلى حد كبير مع التخصصات األكاديمية

التدريس ومعاهد البحث. يجب أال ننسمممممممى أن العديد من األكاديميين يقولون إن أبحاثهم تتقدم بأفكار 

 وخاصة طالب الدراسات العليا. ،من الطالب
تنفيذ  ا  بل تشمممل أيضمم ،ال تقتصممر إدارة البحث على تطوير اإلسممتراتيجية المؤسممسممية فحسممب

 ،من حيث معالجة ودور موضوعات البحث ،ي تحكم السلوك األخالقي واآلمن للبحوثالسياسات الت

على تطوير وتنفيذ  ا  نطوي أيضمممممكما أنه يوكذلك نزاهة البحث.  ،وتلك الموجودة داخل المؤسمممممسمممممة
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 ،السمممممممياسمممممممات التي تحكم حقوق الملكية في مخرجات البحث وعمليات إدارة المنح والعقود البحثية

 بات مساءلة خارجية.وكالهما له متطل
 ،هي تلك التي تتمتع بسمعة طيبة في مجال البحث ،إلى حد كبير ،أكثر الجامعات المرموقة في العالم

 ،يرثابتا  على نحو كبقياس مخرجات البحث لكل من الباحثين والجامعات  وفي هذه الجامعات، يعتبر

 في قياس البحث، يمكن مالحظة ا  تخدام. من بين التدابير األكثر اسمممممفي حالة بدائيةوإن كان ال يزال 

 :ما يلي

 

  لتي خضممممعت لعملية أي تلك المنشممممورات ا ،المنشممممورات في المجالت المحكمةعدد إجمالي

 .مراجعة األقران

 أي عدد المرات التي اسمممتشمممهد فيها اآلخرون بعمل ما ،معدالت االقتباس لتلك المنشمممورات، 

 .وقياس تأثيره

 اس اقتراح الباحث وسجل اإلنجاز(منوحة )على أسالمنح البحثية التنافسية الم. 

  نوبل وغيرها من مؤشرات التقدير مثل جوائز ،ت التقديرومكافآالجوائز. 

 شرفوا عليهم )وجودة أطروحاتهم(.أعداد خريجي الدكتوراه الذين أ 

 .عدد براءات االختراع 

 

، كما رات العالمي المزدهلتصنيف الجامع ا  رئيسي ا  يعد تجميع هذه المؤشرات بطرق مختلفة مكون

ة مثل تأثير نتيجة البحث أو التطبيق على المجتمعات المحلي ،يعتبر قياس نتائج البحث األوسممممع نطاقا  

 أقل تطورا  على الرغم من أن العمل جار على ذلك. ،والوطنية

 :الخدمة والمشاركة المجتمعية 4.3

 :القرادات المقترأة
 :راملي

 

كما يوصمممممممف في كثير من  ،اإلنتاج األكاديمي هو "الخدمة" للمجتمع أوالعنصمممممممر الثالث في عملية 

ُف المشمماركة على أنها" أو "المشمماركة المجتمعية". المسمماهمة" ،األحيان اآلن : "المنح الدراسممية تُعَرَّ

تشممير إلى أنشممطة التدريس والبحث التي تربط المؤسممسممات األكاديمية  التي ،المسمماهمةأو  ،المشمماركة

(. يمضي المؤلف في 2005الخارجية في عالقات تبادل المعرفة متبادلة المنفعة )هولند بالمجتمعات 

القول بأن المشمممممماركة تقدم طريقة جديدة للتفكير في كيفية إجراء البحوث الجامعية و "إعادة تفسممممممير 

 (.11دور التعليم العالي في خلق" الصالح العام "في عصر العولمة. )المرجع نفسه ص 

 

الثالث لألكاديميين في "خدمة" تخصمممصمممهم المهني وللمجتمع األوسمممع. التقليدي ر يتمثل الدو

 شطةناألوالمشاركة في  ،ومراجعة المقاالت واألبحاث ،يتجلى األول في أنشطة مثل تحرير المجالت

مثل وضممممع مبادئ توجيهية للتسممممجيل المهني. يتم عرض  ،للنهوض بالمهنة بشممممكل عام التي تسممممعى

هذه األنشطة عادة  في توفير المحاضرات العامة أو التعليق العام على قضايا اليوم.  النشاط الثاني من

ين يجمعون بشمممممممكل روتيني ب ،الطبالعاملين في قطاع  فون بعض األكاديميين مثل أولئك ،وبالطبع

 لطالباوهو المكان الذي يكتسممب  ،تعلم الخدمةكما يعتبر األنشممطة األكاديمية والمهنية )السممريرية(. 
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يه ئة العمل ف ية من العمل في المجتمع أو بي يدة األخرى ،خبرة مهن عد لة ال على أنشمممممممطة  أحد األمث

المسممماعدة القانونية لألشمممخاص  يةكما هو الحال عندما يقدم أعضممماء هيئة التدريس القانون ،"الخدمة"

 بدون رسوم.

 

ل المحاضمممرات مث ،خدمات "الصمممالح العام" لمجتمعها ككل ا  تقدم العديد من الجامعات أيضممم

والوصول إلى المكتبات والمرافق الرياضية وغرف  ،العامة أو المعارض الفنية أو شركات المسرح

االجتماعات واإلذاعة المجتمعية والوسممائل األخرى التي يمكن ألي شممخص من خاللها الوصممول إلى 

صمممممر ثالث للعمل يُنظر إلى هذه األنشمممممطة الخدمية على أنها عنالنشممممماط العقلي والبدء ببحث جديد. 

ة إن المشممارك ،في مفهوم هولند ،. ومع ذلكالمجتمعمن الجامعات إلى  النشمماط ينتشممر فيه ،األكاديمي

ولكنها نشممماط متأصمممل بعمق في  ،ا  منفصمممال  أو إضمممافي ا  أو خدمة المجتمع ليسمممت في األسممماس نشممماط

 ادة إفادة مجتمعات الجامعةالتدريس والتعلم والبحث. يتمثل أحد األهداف العامة لهذه المشاركة في زي

على سبيل المثال من خالل إجراء بحث يعالج مشاكل المجتمع واألعمال القائمة أو عن  ،بشكل علني

 طريق روابط أقوى بين التدريس الجامعي والمواقف والقضايا الحقيقية.

 

م القائ من خالل البحث أو من خالل التعلم ،يعد االنخراط في الصناعة واألعمال المحليةكما 

على العمل )أو الممارسمممممة المهنية( شمممممكال  من أشمممممكال المشممممماركة المجتمعية. يعكس االرتباط بين 

المجتمعات )والصناعات المحلية( والبحث الجامعي رغبة متزايدة من جانب الحكومات في أن تؤدي 

 على النحو ،األبحمماث الجممامعيممة إلى إحممداث تممأثيرات يمكن إثبمماتهمما للتنميممة )للمجتمعممات واألعمممال(

قد يُطلب من الطالب المساعدة في حل مشاكل المجتمع أو  ،مذكور في المناقشة أعاله. في التدريسال

 تقديم الخدمات التي ال تستطيع الشركات الصغيرة توفيرها ألنفسهم.

 

لمراكز أو في اليس من المستغرب أن تتبنى الجامعات التي تقع في وسط المناطق الحضرية 

مؤسممسممة حيث يمكن لل ،فلسممفة المشمماركةإلى التجديد والتي هي بأمس الحاجة إلى  الريفية اإلقليمية أو

ويظهر أعضاء هذه الجامعات أنهم  ،أن تقدم مساهمة واضحة في التنمية المستمرة لمجتمعات معينة

. تختلف أدوار الخدمة والمشاركة لمقدمي الخدمات غير الجامعيين على نطاق أبناء مؤسسة صالحة

كما هو موضممح في  ،إلى تكامل شممبه كامل من أدوار المسمماهمة والمشممارك ا  من عدد قليل جد ،واسممع

 من الرعاية الرعوية والتوجيه. ا  طبيعي ا  حيث تعد المنح الدراسية جزء ،بعض الكليات الالهوتية
 ،تفون أحد أهداف أولئك الذين يروجون لنهج جديد للمشاركة هو تمكين المجتمعا ،مهما كان النشاط

بحيث يُنظر إلى المشمماركة على أنها شممراكة حقيقية يفوز فيها الطرفان. لقد سممئمت بعض المجتمعات 

لذلك  ،من إجراء البحوث عليها دون أي رأي في القضممايا التي سمميتم اسممتكشممافها أو طرق القيام بذلك

لق بالوصول متعتغيرا  في سير منهجية البحث  من التفاوض اليمكننا في المستقبل أن نتوقع أن نرى 

إلى األشخاص المشاركين في البحث إلى قضايا تفاوضية إضافية مثل تصميم وتأليف وملكية النتائج. 

في تشمممممكيل بؤرتَي التعليم والتعلم لزيادة اسممممماسمممممي قد ترغب المجتمعات األخرى في لعب دور  كما

 عالقته باالحتياجات المحلية.
طريقة جديدة قوية لتصمممممور العالقات بين الجامعات لم يتضمممممح بعد المدى الذي توفر به المشممممماركة 

ال سيما بالنظر إلى االتجاه التعويضي المتمثل في مزيد من السرية  ،ومجتمعاتها في جميع المجاالت
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واالنفتاح األقل حول البحوث الممولة ذات اآلثار التجارية. تم اختبار مقاييس األداء إلشراك المجتمع 

 ست راسخة بعد مثل المقاييس األخرىفي بعض الجامعات ولكنها لي

 

 :12التمرين 
من وليات ضمان الجودة الداخلية التي  ا  أدد وناخش عدد ،من خا) تفكير  الخاص أو) ضمان الجودة

ستخدمها مؤسسات التعليم العالي في "عملية اإلنتاج األكاديمي" للتدريس والتعلم ؛  البأث ويمكن  ن ت
 والمشاركة.
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 الثقافة التنظيمية في التعليم العالي الجزء الخامس:

 : ما هي الثقافة؟5.1

 القرادات المقترأة

  5الفص)  ،مورغان
 دوبسون وماكني
  الفصلين الثالث والخامس ،بيشر وتروولر

 1982 دي)
 شاه

 

يمكن تعريف الثقافة على أنها "البرمجة الجماعية للعقل التي تميز أعضمممممماء مجموعة أو فئة 

(. يمضمممي هوفسمممتد في اقتراح أن الثقافة تتجلى على 9ص  2001ى" )هوفسمممتد من الناس عن أخر

لكنها تصممبح واضممحة فقط من  ،مسممتويات مختلفة من العمق: القيم الراسممخة في صممميم هذا النموذج

 والتي قد تكون "غير ،الطقوس تظهر ،بقليل ا  خالل الممارسممات والسمملوكيات. على مسممتوى أقل عمق

 ،واألبطال ،للحفاظ على جماعية المجموعة ا  نية" ولكنها مهمة اجتماعيضمممممممرورية من الناحية الف

األشمممممخاص الذين يجسمممممدون الخصمممممائص التي تحظى بتقدير كبير داخل المجموعة. بشمممممكل أكثر و

عكس أو أشياء. قد ت ا  تتجلى الثقافة في رموز يمكن أن تتضمن كلمات أو مستندات أو صور ،سطحية

ويمكن تغييرها أو نسمممخها بسمممهولة.  ،ها أكثر قابلية للتغيير من غيرهاراسمممخة ولكن ا  هذه الرموز قيم

ر ووجود معايي ،يمكن التعرف على "القطع األثرية" الثقافية في اسمممممممتخدام المصمممممممطلحات الداخلية

 (.8الفصل  2001"المحرمات" )هوفستد  ي" وما ها  وأفكار غير مكتوبة حول ما يتم تقييمه "حق

 

بأن الجماعات والمجتمعات واألمم لها ثقافات مختلفة.  د ومورجانهوفسمممممممترنا كتابات كِ ذَ تُ 

غم من على الر ،يمكن اعتبار الثقافات التنظيمية والمهنية مجموعات فرعية من هذه الثقافات األوسممع

فات المحددة قا هذه الث تدويل  مة على  تأثير العول ثار كبيرة لاالعتراف ب ناك آ تذكير عل، وه ى هذا ال

التي تضم بشكل متزايد هيئات طالبية وموظفين متعددي الثقافات والتي قد  ،العاليمؤسسات التعليم 

بدأت اآلثار المترتبة على أنظمة الحكم  ،من البلدان. على وجه الخصوص متعددة تعمل في مجموعة

مقالة شممماه  نااوالقيم للعمليات الكبيرة عبر الوطنية لبعض مؤسمممسمممات التعليم العالي في الظهور. تتحد

مل أن ينعكسنفكر في الطرق التي  أن عالي من المحت تاج التعليم ال قافي في قيم وإن ها التنوع الث  ،في

والتفكير في كيفية اسمممممممتجابة الجامعات للتخفيف من سممممممملبيات "اإلمبريالية الثقافية" في األنشمممممممطة 

 األكاديمية.

 

معظم  نع مالحظمة أمن المتوق ،بعمد النظر في الترتيبمات الهيكليمة والحوكممة للتعليم العمالي

ياتالكتاب في  قافتين تنظيميتين متميزتين في العمل في الجامعات أدب لى ع التعليم العالي يحددون ث

غرار  ". علىالنظام األكاديمي" و "الشممركةوالتي يمكن تلخيصممها على أنها "بيروقراطية  ،أقل تقدير

من "القيم والهياكل والقوة"  إلى أن الثقافة هي مزيجنسمممممني ودوبسمممممون  أشمممممار المؤلفان ،هوفسمممممتيد

حيث تشممممل القيم الرموز والقصمممص التي توجه السممملوك باإلضمممافة إلى طقوس  ،(21ص  ،1995)

عليم احتفاالت التخرج في مؤسسات التأحد األمثلة الرئيسية لهذه الطقوس يتمثل في الهوية والتكامل )

" ألشممممممكال مختلفة من الثقافة في تطوير نموذج "رباعي عملت مؤسممممممسممممممات التعليم العاليالعالي(. 
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: يالمتمثلة ف مما يشمممممير إلى أنه يمكن تصمممممنيف الجامعات باسمممممتخدام العناوين العريضمممممة ،الجامعية

والبيروقراطية والشركات والمشاريع. سوف تنعكس مظاهر الثقافات المختلفة في  الزمالة االكاديمية

كار مثل الميل إلى االبت ،تعليم العاليترتيبات الحوكمة وغيرها من سممممممممات الحياة التنظيمية في ال

 والبحث عن طرق جديدة للقيام باألشياء وكذلك توزيع السلطة.

بات مينتزبير هذا المخطط إلى األذهان يعيد  ( في نهجهم 2006) نيوآخر كوين وكذلك تعليق كتا

م العالي ات التعلي"القيم المتنافسمممة" لإلدارة والقيادة )انظر القسمممم التالي(. لذلك ربما ال تكون مؤسمممسممم

 فريدة من نوعها في ثقافتها العامة كما يفترض العديد من الكتاب.

 

جامعات  ،عالوة على ذلك يد من الموظفين اإلداريين يعملون في ال عد تذكر أن ال يجب أن ن

ومؤسمممسمممات التعليم العالي األخرى على وجه التحديد ألنهم يشممماركون ويحترمون العديد من معايير 

لذا فون التقسيم "الجماعي/اإلداري" البسيط قد ال يعطي رؤى كبيرة للثقافة  ،ط األكاديميةوقيم األوسا

التفكير فيما إذا كان الطالب يشممكلون مجموعة ثقافية منفصمملة  ا  . يجدر أيضمممؤسممسممة تعليم عالٍ داخل 

ين كلتا الثقافت نيدمجوو ،والجماعات متعددة الثقافةالثقافات الجماعية  جزءا  منأو ما إذا كانوا  ا  تمام

فمن المحتمل أن  ،لهذا الغموض ا  نظر ،كذلك ثقافات فرعية محددة خاصمممة بهم. بشمممكل عامويولدون 

وفقا   في مؤسممسممات التعليم العالي لجميع نماذج الثقافة التنظيميةنالحظ العديد من العناصممر المتداخلة 

ي تلفة داخل مؤسمممسمممات التعليم العالقد تكون الثقافات المهنية المخ ،بالطبع. دوبسمممون ومككيلكل من 

مما يجعل بعض الكتاب يتسممممممماءلون عما إذا كانت هناك أي ثقافة عامة  ،مهمة مثل الثقافة التنظيمية

لضممموء على المدى الذي تتمتع به التخصمممصمممات بيشمممر وترولير ا معترف بها للجامعة. يسممملط كتاب

قد  ظيفيالوأن الوالء للثقافة المهنية أو  نالحظ ،وبشمممممكل عام ،األكاديمية المختلفة بثقافاتها الخاصمممممة

 يتجاوز الوالء التنظيمي من نواحٍ عديدة.
ما هي بعض اآلثار المترتبة على مؤسسات التعليم العالي من وجود هذه الثقافات أو الثقافات الفرعية 

 قد يكون من الصمممعب العبور من وحدة إلى أخرى أو من شمممكل من أشمممكال ،أوال   ،ا  المتنوعة؟ حسمممن

 مما قد يمنع المشاركة التنظيمية واألنشطة متعددة التخصصات. ،هيكل السلطة إلى آخر

 

يحتاج القادة والمديرون في مؤسممسممات التعليم العالي إلى مهارات خاصممة في االتصممال  ،ا  ثاني

ال يذهب ما يسمممى بـ  ،وفي صممياغة أنظمة قيمة واسممعة النطاق. في كثير من األحيان ،و "الترجمة"

 دون تغيير السمممممملوكيات التي تؤدي إلى ،ير الثقافي" إلى أبعد من تغيير الرموز أو الشممممممعارات"التغي

 أو النظر في كيفية اختالف )الثقافات التأديبية( المهنية في فهم هذه الرموز. ،انعكاس جدي حول القيم

 

قممد تكون هنمماك اختالفممات عميقممة في القيمممة على األخالق والطرق "الصمممممممحيحممة"  ،ا  ثممالثمم

األمثلة  ومن ،فيما بينها بشممممممكل غير متوقع أو حتى تتعارض االختالفات لتصممممممرف. قد تتقاطع هذهل

عن المؤسمممسمممات التي توظفهم.  ا  على ذلك الحق الذي يؤكده األكاديميون في التحدث بشمممكل نقدي علن

 وهي ،الرأسمممممممالية العالمية تشممممممير النظرية النقدية إلى دور الجامعات في نجاح ونمو ،وكمثال آخر

ثقافة اليجب أال ننسممممممى أن "(: 134ص  ،2003قضممممممية مقلقة لبعض األكاديميين. كما يقول جولد )

األكاديمية متناقضمممممة في جوهرها ألن أعضممممماء هيئة التدريس والمثقفين ليس لديهم فقط تحالف غير 

 تحالف غير مسمممممتقر بالمعرفة التي ا  ولكن أيضممممم ،مسمممممتقر مع القوة المؤسمممممسمممممية المتنامية للجامعة
 ".ينتجونها
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ضممع في اعتبارك كيف يمكن تفسممير "الجودة" بشممكل مختلف  ،كطريقة لفهم الثقافات الداخلية

( من 2008عبر مختلف الثقافات الفرعية للتعليم العالي. يعد كل من هيوسممتن وروبرتسممون وبريبل )

ر النقدي في لتفكيبين المؤلفين الذين اقترحوا أن ضمممان الجودة الفعال يتطلب وسمميلة للتعرف أوال  وا

 قبل التمكن من تصميم استراتيجيات التدخل. ،الفهم المختلف لقضية معينة
ما يبديها األكاديميون لعبارة "ضممممممان الجودة". على  ا  المقاومة التي غالب ا  ضمممممع في اعتبارك أيضممممم

 إال ،في ممارسممة ضمممان الجودة في التدريس والبحث الخاص بهم ا  الرغم من أنهم قد يشمماركون تمام

"اإلدارة" )كلمة رمزية أخرى( في التعليم  صالحيات مع العبارة كرمز لزيادة يتعاملونما  ا  غالب مأنه

 العالي.

 

قافة خفية والعديد من جوانبها غير مرئية )خاصممممممممةأخيرا ، من المالحظ أنَّ  بة الث  بالنسممممممم

ان تنا ممارسمممممين لضممممممومع ذلك فهي مهمة للغاية للحفاظ على جودة التعليم العالي. بصمممممف ،للغرباء(

معينة مع  م الثقافات داخل مؤسممممسممممة تعليم عالٍ يمكننا أن نحاول أن نقطع شمممموطا ما نحو فه ،الجودة

 .ا  ما يكون سطحي ا  االعتراف بأن فهمنا غالب

 :13التمرين 
 ما هي بعض األمثلة على القيم والطقوس واألبطا) والرموز في التعليم العالي في بلد ؟

 

 :14التمرين 
يخ ذات تارهي  وج  التشلللللللاب  واالختاف في الثقافة التنظيمية التي خد تتوخع  ن تجدها بين جامعة  ما

البأث في خطاع التعليم العالي الذ  تسلللللليطر علي  بشللللللدة الأكومة سللللللأيق وأجم كبير وترتكز على 
 وجامعة شابة هادفة للربح تقدم شهادات األعما) في سوق تنافسية للغاية؟ ،الوطنية

 

 :لطة والسياسةالسُ  5.2

 القرادات المقترأة
 الفصان السادس والسابع ،مورغان

  1974بفيفر وساالن  

 1985مينتزبرج 

 

تعتبر القوة والسممياسممة سمممتين حتميتين وواسممعتي االنتشممار في الحياة التنظيمية: حيث أنهما 

نهما فضمممممممال  عن ذلك، فوناجمتان عن عواقب التنظيم، وتمثالن طرقا  تتجلى بها الثقافة التنظيمية. 

سلبية التي يتبناها الكثيرون  تعتبران الوسيلة التي يتم من خاللها إنجاز األشياء. ربما تعكس اآلراء ال

حول اسممتخدام القوة واالسممتراتيجيات السممياسممية مزيجا  من التوترات التي تصمماحب االضممطرار إلى 

افة يطبقون أنظمة مكافآت مختلفة. باإلض استيعاب األشخاص الذين لديهم أفكار وقيم متنافسة والذين

إلى ذلك، ولسممممموء الحظ، فقد عانى العديد من األشمممممخاص من إسممممماءة اسمممممتخدام السممممملطة في الحياة 

 .التنظيمية أو المواقف التي تحولت فيها السياسات التنظيمية إلى "سامة"

 

ن قد يكومن المتوقع حدوث صممراعات قوى وأخرى سممياسممية في مؤسممسممات التعليم العالي، و

بعضممها فوق درجة االسممتقاللية التنظيمية المسممموح بها، كما هو الحال عندما يرغب عميد كلية إدارة 
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األعمال، على سمممبيل المثال، في إعداد برنامج تعليمي خارجي جديد إال أنه يلقى معارضمممة من نائب 

رغبة مسممموح بها، كالرئيس للعالقات الدولية. قد يكون البعض فوق درجة االسممتقاللية الشممخصممية ال

العديد من األكاديميين في تدريس الموضمممموعات التي تهمهم بشممممكل خاص وقضمممماء وقت أطول في 

البحث أكثر من التدريس. قد تتضمممن بعض النزاعات تحديا  للسمملطة الراسممخة، كما هو الحال عندما 

هة اآلراء في مواجيرغب نائب الرئيس في البحث لتقديم طريقة جديدة لمكافأة الباحثين "المميزين" 

السمممملبية من العمداء. قد يعكس البعض اآلخر ببسمممماطة الرغبة في جذب أكبر عدد ممكن من الموارد 

إلى منطقتهم المباشرة، كما هو الحال عندما تستخدم كلية الهندسة، على سبيل المثال، عملية االعتماد 

 .ات جديدةالمهني الخارجي للدفاع عن حاجتها إلى األولوية في إنشاء مختبر

 

إلى التأثير الذي ينسممممبه اآلخرون إلى الفرد. يميز  ،بالمعنى العام في المنظمات ،تشممممير القوة

إلى القوة التي تصمممممماحب الموقف  السمممممملطةحيث تشممممممير  ،بعض المؤلفين بين "القوة" و "السمممممملطة"

ن م التنظيمي الرسمممي والمقبولة على نطاق واسممع باعتبارها شممرعية )يجب اكتسمماب أشممكال أخرى

 السلطة بطرق مختلفة(.
تشممممممل المصمممممادر األخرى للقوة الفردية داخل وتعود هذه الفكرة إلى كتابات ويبر عن البيروقراطية 

 المنظمات التي يتم ذكرها بشكل شائع ما يلي:

 ولديك معرفة متخصصة في مجال ما ا  قوة كونك خبير. 

  األمانة( أو القدرة على التعايش قوة الجاذبية الشممخصممية والسمممات المرموقة )مثل النزاهة أو

 .مع اآلخرين

 القدرة على إعطاء المكافآت أو الخدمات. 

 )سلطة معاقبة أو فرض عقوبات )أو إجبار الناس على التصرف بطرق معينة. 

 .)"القدرة على التحكم في الوصول إلى المعلومات أو إلى أشخاص معينين )"الحراسة 

  

ثر الروايات تعقيدا  وديناميكية للسلطة في المنظمات، فهو ال ( أحد أك1989) ستيوارت كليجيُقدم 

يرى القوة كممتلكات يملكها الفرد وحسب، بل كممتلكات يتم بناؤها وإعادة بنائها باستمرار من خالل 

العالقات بين األشخاص وعناصر أخرى من الحياة التنظيمية. يتعلق هذا المنهج بالسياسات وعناصر 

قة" من خالل الحوكمة األخرى الت ثالث أعاله. تم تحديد ثالث "دوائر للطا ناها في الجزء ال ناول ي ت

الطاقة، مثل الكهرباء، والحركة، وااللتحام في أوقات معينة في األفراد أو المتطلبات والممارسمممممممات 

التنظيميممة. يعتبر هممذا النموذج قممادرا  على إظهممار الطرق التي ال تكون فيهمما القوة داخممل المنظمممات 

صمملة في دور أي شممخص بعينه، بل هي عبارة عن خلق منهجي متعدد الطبقات تحدد آثاره الكلية متأ

حدودا  إلمكانيات العمل المسمممتقبلي. نالحظ من خالل ما سمممبق أن هناك العديد من أوجه التشمممابه لهذا 

لتمكين ا النهج مع دراسممات النوع االجتماعي وعالقات األقليات والطرق الدقيقة التي يتجلى فيها عدم

 .في المجتمع

 

يمكن اعتبار السممياسممة التنظيمية على أنها اسممتخدام لسمملسمملة من األدوات لتحقيق النتائج  ،في المقابل

سلطة الموضعية  ، وغالبا  ما تستخدمالمرجوة لألشخاص ستخدام ال سية النموذجية مع ا سيا التقنيات ال

 :وهي على النحو التالي ،الرسمية
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 د "الحقائق"(حجة عقالنية )مثل تحدي. 

 يمكن  كما ،والذي قد يشمل استخدام القوة الشخصية أو العرض االنتقائي للمعلومات ،اإلقناع

 ."المثلىمناشدات للقيم " ا  أيضأن يشمل 

 إعادة صياغة المشكلة أو إعادة تعريفها. 

 تأجيل اتخاذ القرار حتى وقت أكثر مالءمة أو فرصة جديدة. 

 ذوي االهتمامات أو اآلراء المشتركة أو المتطابقة( تشكيل تحالفات )تحديد األشخاص. 

 مع إمكانية التوصل إلى حل وسط ،التفاوض. 

 المساومة مع المقايضات. 

 د بتوفير موارد لمشروع مقابل دعم سياسة جديدةوالوعك ،الحوافز. 

 مناشدة سلطة أعلى. 

  أزمة لتوليدتنظيم األحداث. 

 .التهديد 

تدريب األكاديميين على أن ي ما يكونون ماهرين في يتم  با   ية وغال غا قديين لل كونوا تحليليين ون

تكوين الحجج المؤيدة أو المعارضممة للتغيير المقترح. لتجنب الجمود المؤسممسممي، من الضممروري في 

بعض األحيان اسممتخدام السمملطة الرسمممية، ومع ذلك، فوننا نعلم أن فرض تغيير غير شممعبي سمميؤدي 

ضممه أو تجاهله. باإلضممافة إلى ما سممبق، من المرجح مقاومة أي تغيير إلى تغييره أو مقاومته أو تقوي

يتم تقديمه على أنه نتيجة "الفائز يأخذ كل شيء" )أي لعبة محصلتها صفر، مع خاسرين واضحين(. 

لهذه األسمممممممباب، غالبا  ما يحاول القادة والمديرون المهرة في المنظمات بناء الدعم للتغيير من خالل 

اسعة، باستخدام أدوات التفاوض والتسوية واإلقناع. وبما يتعلق بمسألة اإلقناع، من إنشاء تحالفات و

المثير لالهتمام غالبا  ما نالحظ أن مناشدة "القيم العليا" تتبع خطوطا  مألوفة للحجج، باستخدام مفاهيم 

 قراطيةشمممممممديدة التجنس، مثل األسمممممممرة، أو السممممممموق، أو الكفاءة في اإلنتاج، أو المجتمع، أو الديم

 (.1991فريدالند وألفورد ، 1991)بولتانسكي وثيفينوت، 

  

وبالتالي، يحتاج القادة والمديرون الجيدون في التعليم العالي إلى مهارات في قراءة األشمممممممخاص 

وفهم القيم والمبممادئ واالحتيمماجممات التي قممد تؤدي بهم إلى التعبير عن موقف معين، إلى جممانممب 

  .ام "األدوات" السياسية التي يعرفون أن اآلخرين سيقومون بتطبيقهااستشعار أفضل السبل الستخد

  



227 
  

 القيادة واإلدارة في مؤسسات التعليم العالي الجزء السادس:

 القرادات المقترأة
 بولدن ووخرون
 الفص) األو)  ،كوين ووخرون
 كليج وماكولي 

 ولفرتون ووخرون
 كامينغز ووخرون

 

عتبار بعض القضممايا المحددة للقيادة واإلدارة في المنظمات. يجب نأخذ في اال ،في هذا القسممم األخير

أن يكون لديك فهم جيد من األقسمممممممام السمممممممابقة للتحديات المحددة للقيادة واإلدارة في التعليم العالي 

 وبعض الطرق التي يمكن من خاللها استخدام الثقافة والسياسة والسلطة لضمان القيادة الحكيمة.
س لكن وصمممممممف القيادة وتحليلها لي ،لناس إنهم يتعرفون على القيادة عندما يختبرونهاما يقول ا ا  غالب

على الرغم من وجود كمية كبيرة من المؤلفات حول هذا الموضمممموع.  ،باألمر السممممهل على اإلطالق

 على الدوامالكثير من الناس وهو ما إذا كان هناك  ايجادل فيهيتبادر إلى الذهن أحد األسمممممممئلة التي 

 ز بين اإلدارة والقيادة.تميي

 :15التمرين 
 كيف تصف خصائص القيادة أو عملية القيادة؟ اذكر بعض الناس الذين تعتبرهم قادة؟

 

 من هذه الكلمات: ا  ربما تكون قد استخدمت بعض ،التمرين أعاله لغرض إكمال

 تقديم رؤية أو هدف. 

 إلهام اآلخرين لتبني قضية. 

 أو يبحثون عن شيء خارج عن المألوفجعل اآلخرين "يفكرون بشكل كبير ". 

 )التأثير )وممارسة تأثير أكبر مما يمكن توقعه من موقف الشخص أو موقعه. 

 شخص ما يبحث عنه الناس للحصول على الحكمة أو النصيحة. 

 إيجاد طريقة للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة بحيث يمكن إحراز تقدم. 

 القيم الشخصية القوية والنزاهة. 

 ل األشياء تحدث والتي يعتقد اآلخرون أنها صعبة للغايةجع. 

 رئيس" المجموعة ،الشخص المسؤول". 

 من التهديدات الحماية. 

 .)الشخص الذي يحتفظ بالسلطة )ويتغلب على التحديات التي تواجهها 

 

ي تيبدو أن هذه األفكار بطريقة ما تدور حول فكرة مفاهيم "التقدم" و "التأثير" وصمممنع المعاني ال

من نموذج  ،هناك العديد من المناهج النظرية لدراسمممممممة القيادة ، كما أنيمكن ل خرين الموافقة عليها

"الرجل العظيم" التاريخي إلى المزيد من الحسابات العرضية التي تنظر إلى القيادة كمفهوم عالئقي: 

لذلك يمكن  ،قية الشخصيةيتصف القائد بالمصدا ا  بدون أتباع لن يكون هناك قادة. تتضمن القيادة أيض

 لكأحد مظاهر ذ ، وفي التعليم العاليالقائد كرمز لـممممممم "نضالهم" أو شرعيتهمينظروا إلى لألتباع أن 
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ي التوجمه  ا  في الجمامعمات هو النقماش المتكرر حول مما إذا كمان الرئيس بحماجمة إلى أن يكون أكماديم

 ثله مؤسسة التعليم العالي.أو لديه خبرات ومؤهالت أخرى ترسل رسائل حول ما تم ا  متميز

 

تشممير الدراسممات الحديثة للقيادة إلى الطرق المعقدة التي تُنسممب بها القيادة إلى الناس، غالبا  على 

أسممماس ما يتوقعه الناس أو يأملون في رؤيته وما يعتبرونه سممملوكا  قياديا  وثيق الصممملة بموقف معين. 

ثهم ونسمممبوه إلى نظرية الهوية االجتماعية؛ وفي تطرق لهذا البحث علماء النفس في دراسممماتهم وأبحا

. ترى إحدى وجهات النظر أن القيادة في 2001هذا الصدد، يمكن العودة إلى كتابات تونير وهاسليم 

أوقات األزمات التنظيمية أو االجتماعية تتطلب سمات مختلفة للقيادة في أوقات أقل اضطرابا . بينما، 

ان سلوك القيادة يختلف وفقا  للثقافة الوطنية، إذ أنَّ هناك بعض األدلة بعد هوفستد، قد نسأل عما إذا ك

على وجود عناصر مشتركة للقيادة المنسوبة التي تتجاوز الثقافات، مثل استخدام قاعدة قيم قوية من 

مثل مدى إظهار القادة للسمملوكيات  ،(. يبدو أن العناصممر األخرى 2004هاوس وآخرون )قبل القادة 

 تختلف باختالف الثقافة. ،التشاركية

 

مدير )على عكس القائد( أو عملية اللوصممممممف  الكلمات التي قد تسممممممتخدمها اآلنضممممممع في اعتبارك 

 تتضمن الكلمات التي ستقوم باستخدامها ما يلي:. ما اإلدارة في مؤسسة

 التخطيط. 

 التنظيم والتنسيق. 

 إدارة الناس. 

 تنفيذ )وتنفيذ التغيير(ال. 

 تفويضال. 

 التواصل. 

 االبتكار. 

 التعلم. 

 التفاوض. 

 تدريب أو تمكين الناس. 

 من خالل مراجعة أداء اآلخرين أو من خالل اإلبال   ،توفير المسممممماءلة )على سمممممبيل المثال

 .الوحدة التي تتم إدارتها( عن أداء

 التحكم. 

 المدير. 

 

ية كسمممة شممخصمم هل يمكننا اإلشممارة إلى أي اختالفات مهمة بين قائمتنا؟ تبدو فكرة القيادة جذابة

 حيث أنَّ  اإلدارة التي تبدو مهتمة باألمور العاديةوليس من الضمممممممرورة بمكان أن يكون هذا حال 

ن بالسمات الشخصية التي تتفق مع فكرة أ ا  الفرق اآلخر هو أن كلماتنا حول القيادة تبدو أكثر ارتباط

سمات لمتعلقة باإلدارة تتعلق أكثر بالكلمات ا ، بينماالقيادة هي سلسلة من القدرات المنسوبة إلى الفرد

رسم صورة أكبر وإلهام األشخاص لمشاركة  ا  وليس الشخص. تقترح كلمات القيادة أيض ،المنصب
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بمعنى أن المدير هو  ا  غالب ،في حين أن قائمة اإلدارة تدور حول كلمات "فعل" محددة ،وجهة نظر

 شخص يتمتع بسلطة تقديرية لتوجيه عمل اآلخرين.

 

ثل إحدى طرق النظر إلى سؤال القيادة / اإلدارة في القول إن على المديرين أن يفكروا في قد تتم

(.  ومع 1977، زيلزنسممك 1989"الكيفية" بمزيد من التفاصمميل وبدرجة أقل حول "الماهية" )بينيس 

ذلممك، وكممما هو مممذكور في تقرير بولممدين وآخرين، فممون التمييز بين اإلدارة والقيممادة أصمممممممبح أكثر 

موضممممما  من أي وقت مضمممممى، ألننا ندرك أن القيادة ضمممممرورية ألدوار األشمممممخاص في العديد من غ

مستويات المنظمة. ربما تكون الطريقة األكثر إنتاجية للنظر في هذا السؤال هي إدراك أن العديد من 

مجرد مهارات اإلدارة مطلوبة لالعتراف بها كقيادة جيد لحالة معينة، لكن هذه القيادة هي أكثر من 

إنها مقياس لثقة الجماعة في الفرد، وهي الثقة التي يمكن تعزيزها أو تقليصممها  –ممارسممة المهارات 

قادة  فة. يمكن للمدراء أن يتطلعوا إلى أن يصمممممممبحوا قادة ولكن ال بمرور الوقت وفي األدوار المختل

 إمكانية التمييز بينبحاجة إلى اسمممممممتخدام مهارات اإلدارة لالحتفاظ بمكانتهم كقادة. بعد النظر في 

القيادة واإلدارة، سمممنقوم، لبقية هذه المناقشمممة، باإلشمممارة إلى المصمممطلحات معا ، كما يفعل العديد من 

 .المؤلفين

 

عة أنظمة قيم  مد على أرب ه يعت ن  يادة واإلدارة، إذ إ كل من كوين وآخرين نهجا  للق يعتبر اقتراح 

لكن أيضمما  في العديد من أنواع المؤسممسممات األخرى. )ثقافات( رئيسممية نعرفها بالفعل في الجامعات و

يهدف نموذج التعاون واإلنشممممماء والتحكم والمنافسمممممة إلى توفير دليل لالختيار والسممممملوك حيث يطلع 

المدراء بالعديد من المهام في نفس الوقت بعدة طرق مختلفة. كما أنَّ إحدى الطريق األخرى لتسمممليط 

المدراء يتم توفيرها من خالل نموذج القيادة الظرفية لهيرسمممي الضممموء على الخيارات التي يواجهها 

(، والذي يجمع بين سممملوك المهمة والعالقة القتراح أربعة أنماط تشمممغيل لمديري 1977وبالنشمممارد )

 .أنواع معينة من األشخاص: اإلخبار والبيع والمشاركة والتفويض

 

 

اف بـممممممممممم "القيادة" وهذا ما ينطبق يهدف العديد من األشممممخاص في المنظمات إلى تحقيق االعتر

بشكل خاص في األوساط األكاديمية التي تضم العديد من العناصر المهنية واألكاديمية. يطمح معظم 

األكاديميين إلى القيام بدور قيادي في تخصمممممممصمممممممهم ويؤكد العديد منهم على دورهم القيادي المهني 

 القسممم الذي يتحمل مسممؤوليات مؤسممسممية بطرق يمكن أن تجعل الحياة صممعبة للغاية بالنسممبة لرئيس

لتقييم األداء وتنفيذ التغيير وكذلك األدوار القائمة على االنضممممباط. في حين أن هناك أسممممبابا  مفهومة 

لهذا الموقف، فون اإلدارة في بيئة ما قد ال يقبل فيها الزمالء السلطة الموضعية )على الرغم من أنهم 

شمممخصمممية( فهي تتطلب مجموعة واسمممعة من االسمممتراتيجيات. من قد يعترفون بالسممملطة المهنية أو ال

الواضمممممح أن مجرد "إخبار" الزمالء األكاديميين بما يجب عليهم فعله لن ينجح على األرجح بشمممممكل 

 .جيد
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( التوفيق بين الثقافات المختلفة في التعليم العالي 2009تحاول دراسممة مؤسممسممة القيادة للتعليم العالي )

لطرق التي يمكن أن تعمل بها "القيادة الموزعة" داخل مؤسسات التعليم العالي. ما من خالل اقتراح ا

 في رأيك؟ ،مدى واقعية هذا الرأي

 

رأيين ، 2005، وكتابات ولفيرتون وآخرون 2005كل من كليغ ومكاولي  قراءاتتقدم كما 

 اخل مؤسمممممسمممممات التعليممختلفين إلى حد ما لألكاديميين الذين يقومون بأدوار كمديرين و / أو قادة د

بينما يشمممممممير األخير إلى الحاجة إلى تطوير مهارات ومعرفة  ،العالي. األول متطور في تصممممممموره

قائد. من ناحية  إال أنه يبدو ،وعلى الرغم من عنوانه ،معينة أقرب إلى صمممممممورة المدير منه إلى ال

لة األخيرة  سممممممملطت ،أخرى لذي يلعبه  الضممممممموءالمقا لدور ا لعمل مع الموظفين في ا المدراءإلى ا

 األكاديميين واإلداريين المسؤولين أمامهم بطرق مختلفة.

يشمممممير فصمممممل مورغان )المنظمات  ، حيثلإلدارة هو دور إدارة األفرادكما أنَّ أحد األدوار المهمة 

كسمممجون نفسمممية( وإشممماراته السمممابقة إلى نظريات التحفيز إلى بعض الطرق المعقدة التي يتعامل بها 

أماكن عملهم. على الرغم من أنه ليس لدينا في هذه الوحدة مساحة لفحص ديناميكيات األشخاص مع 

 النقاط إال أننا قد نالحظ بعض ،المجموعة الصغيرة وبعض التقنيات لتنسيق الفرق وتمكين الموظفين

 ،تحفيز الموظفين الذي تحدث فيه عنمن المحتمل أن يكون عمل هيرزبرج المتعلقة بهذا الشمممممرح، و

زبير  )هيرت ي حدد فيه االختالفات بين "النظافة" )الصممممممميانة( وعوامل "التحفيز" في التوظيفوالذ

 لمؤسسات التعليم العالي كما هو الحال بالنسبة للمنظمات األخرى. ا  مناسب ،(1993وآخرون، 

 

سيجد العديد من األكاديميين والمديرين في مؤسسات التعليم العالي أنفسهم في موقع قيادة أو 

لبرنامج أكاديمي أو مجموعة بحثية أو وحدة خدمة. بالنسمممبة  ا  تدريسمممي ا  سمممواء كانت فريق ،دارة فرقإ

يحتاج المديرون إلى النظر في مزيج المهارات واالهتمامات )ليس فقط الخبرة( التي ستساهم  ،للفرق

ما  ا  لبمن المهارات وطرق العمل غا ا  مع االعتراف بأن مزيج ،بشممممممكل أفضممممممل في تحقيق األهداف

تان من الطرق المعروفة السمممممممتكشمممممممماف االختالفات بين ، ويؤدي إلى أداء أقوى للفريق ناك طريق

مؤشمممممر نوع (، و 2008) 133دور بيلبينمخزون نموذج  األشمممممخاص الذين سممممميعملون في فرق هما

 (.1980) 134الشخصية مايرز بريجز 

جده قد ي ناك مفهومان آخران  مدراء مته قادة في  ال طاع وال عالي  التعليمق ئدةال فا وهما  ،ذو نفع و

 ولكل منهما مؤلفات أكاديمية كبيرة. ،إدارة المعرفة وإدارة التغيير مفهوما
إدارة المعرفة هي إحدى المصطلحات اإلدارية التي ال يزال يتعين اختبار فائدتها بشكل كامل ولكنها 

 ل المثال:على سبي ،في تعريفاتها المختلفة تسلط الضوء على قضايا مهمة للمنظمات

  االعتراف بأن العمليات التنظيمية تنتج المعرفة وهناك خطر أن يؤدي رحيل األشمممممممخاص

 .الرئيسيين إلى فقدان هذه المعرفة للمؤسسة

                                                           
 Belbin Team Roleأو  Perception Inventory (BSPI)-Belbin Selfباسمممممممم  ا  المعروف أيضممممممم ،Belbinيعد مخزون فريق  133 

Inventory (BTRI)، هؤالء  عة أدوار للفريق ؛ كان قد حدد ثمانية من. ابتكرها ريموند ميريديث بيلبين لقياس التفضمميل لتسمما  سمملوكي ا  اختبار

 أثناء دراسة العديد من الفرق في كلية هينلي لإلدارة.
مؤشر نوع الشخصية مايرز بريجز عبارة عن جرد تقرير ذاتي مصمم لتحديد نوع شخصية الشخص ونقاط قوته وتفضيالته. تم تطوير  134 

 ن بريجز بناء  على عملهم مع نظرية كارل يونج ألنواع الشخصية.االستبيان من قبل إيزابيل مايرز ووالدتها كاثري
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 ي "مخفية" ف توليسمم ،ضمممان اسممتيعاب المنظمة للمعرفة الجديدة لتحسممين األداء واسممتخدامها

عتراف بها على أنها ذات صممممممملة عدم اال ،أو األسممممممموأ من ذلك ،معرفة الموظفين الفرديين

 .ا  وبالتالي لم يتم اعتبارها أبد

  التأكد من أن العبء الزائد الذي ال مفر منه من المعلومات حول المنظمة وعملياتها وبيئتها

 يتحول إلى نموذج بارز وملخص ويمكن الوصول إليه من أجل فهم أسرع.

 

ة في قدرة أنظمة المعلومات على الحصممممول تتوافق إدارة المعرفة بشممممكل وثيق مع الزيادة الهائل

حتى  ،على البيانات وتحليلها وتقديمها. لقد بدأنا للتو في التوصل إلى أفضل السبل الستخدام المعرفة

 .كالجامعاتفي بيئة غنية بالمعرفة 
ت ا  تعد إدارة التغيير أمر ،على النقيض من ذلك من اج كل ويحت ،به في الحياة التنظيمية ا  معترف ا  ثاب

إلى التواصمممممل بشمممممكل فعال عبر مجموعة واسمممممعة من المجموعات والثقافات لتنفيذ  والمدراءالقادة 

 التغيير في جميع أنحاء المنظمة.

 

 بما في ذلك: ،ا  بعض ديناميات إدارة التغيير الفعالة مفهومة جيد

  إن وجد(القدرة على إقناع اآلخرين بالحاجة إلى التغيير وأهميته أو إلحاحه )نشاط قيادي. 

  مبرر واضح للتغيير وما الذي سيشمله التغييروجود. 

  وليس مجرد بدايته وتركه  ،دارة المشممممروع لضمممممان تنفيذ التغيير بشممممكل كاملإلنهج وجود

 .أو اإلعالن عن اكتماله عندما يبدأ نصفه فقط ،ا  معلق

 ووضع استراتيجيات للتحايل عليها ا  تحديد العوائق المحتملة مقدم. 

 تراتيجية تغيير لمناشدة القيم والتطلعات السائدةصياغة اس. 

 حيث يتم ب ،إدخال التغيير المتسمممق والمنتشمممر في جميع أنحاء العمليات التنظيمية والتواصمممل

 .دمج التغيير في طرق التشغيل الروتينية

 وبعض "قادة الرأي" اآلخرين داخل المنظمة المدراءر االلتزام من جميع كبار اأظه. 

 وضمان تحقيق "انتصارات" صغيرة مبكرة ،ألبطال والمتبنين األوائل للتغييرتحديد ودعم ا. 

  عودة إلى يمكن اللمساعدة المقاومين عبر الجسر في بيئة متغيرة ) خاصةاستراتيجيات تحديد

 (.1996 كوتلر  كتابات

 لمحددةيمكننا أن نالحظ بسممممهولة أن إدارة التغيير تتطلب ممارسممممة معظم عناصممممر اإلدارة والقيادة ا

 أعاله.
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لتوضممميح أن اإلدارة والقيادة ال  كتابات مورغنمع اقتباس من  ،دعنا نعود إلى البداية ،ا  أخير

من خالل  ويجب صمممممقلهاذوي الخبرة  مرتبطة باألشمممممخاص تكونيجب أن  حيثيمكن تعلمهما فقط 

ناريوهات مختلفة في والقادة المهرة موهبة مواقف القراءة مع وضمممع سمممي المدراءيطور "الممارسمممة: 
بة للتفاهمات ال بار وتزوير األعمال التي تبدو مناسممممممم  "تي تم الحصمممممممول عليها بهذه الطريقةاالعت

هذه المالحظة عند تقييم  من األفضممل أن نتذكر ،(. بصممفتنا ممارسممين لضمممان الجودة1ص  ،2006)

 العمليات الغنية والرائعة التي ال نهاية لها لمؤسسات التعليم العالي.

 :16التمرين 
 

فكر في موقف في مكان عملك حيث تم إدخال تغيير كبير مثل طريقة جديدة "للعالمة التجارية" 
أو تنفيذ رؤية الرئيس التنفيذي الجديد المعين من خارج مكان العمل. ما األسممماليب التي  ،للصمممورة

 تم استخدامها لجذب الجميع لدعم التغييرات؟
؟ كيف يمكن اسمممتخدام سممملطة القادة بشمممكل أكثر كانت ناجحةا ماذناجحة؟ ل العمليات هل كانت هذه

 فعالية إلحداث التغييرات؟
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 الجزء السابع: شبكات مؤسسات التعليم العالي

في بيئة معولمة ذات منافسمممممممة عالية في جذب الطالب، وخاصمممممممة الدوليين منهم، اختارت 

ففي السنوات األخيرة الماضية، كان هناك مؤسسات تعليم عاٍل عدة تكوين عالقات تعاون فيما بينها؛ 

( وال يمكن ذكرها جميعا  في هذا المكان، حيث HEIارتفاع هائل في شبكات مؤسسات التعليم العالي )

أنَّ الغرض من هذا القسم هو تسليط الضوء على أهداف شبكة مؤسسات التعليم العالي واالستشهاد 

قع الويب الخاصمممممممة بهذه الشمممممممبكات وأنواع التعاون ببعض األمثلة على ذلك. تتم اإلشمممممممارة إلى موا

 .المختلفة التي تم تشكيلها
كما تم تجميعها من مختلف أهداف  ،أهداف هذه الشمممممممبكات من مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي تتلخص

 وغايات المنظمات أدناه وبدون ترتيب معين:

 ص من أجل تعزيز االنضممممممممام إلى جمعيات وهيئات دولية معنية بالتعليم العالي العام والخا

 الدولية. ارسالته

  في إنشممماء ومواصممملة تطوير مجاالت التعليم العالي وتعزيز الخبرة  ضممماربةأن تصمممبح قوة

 األكاديمية ألعضائها.

  المسمممممماهمة في النقاش حول الجودة في التعليم العالي وتعزيز اعتماد آليات ضمممممممان الجودة

 داخل الجامعات األعضاء.

 ة الثقافية واالجتماعية والرياضية بين أعضائها.تشجيع التعاون في األنشط 

 .تشجيع وتعزيز ممارسة المهنية واألخالق بين األعضاء 

  ها.ؤالتي يجريها أعضا البرامج التعليميةتحسين جودة وتقديم 

  تسمممهيل نقل المعرفة بين الجامعات المكونة من خالل تبادل الموظفين والطالب حتى يتمكنوا

ة المضممممممافة مع احترام الهويات الثقافية والوطنية للجامعات الفردية من االسممممممتفادة من القيم

 وحريتهم الفردية في التعلم والبحث.

 .تحديد ونشر أفضل الممارسات في التعليم العالي 

 .تحديد سبل التعاون الستغالل الميزة التعاونية للجامعات 

 ة ون مع الجهات الحكوميتحديد ودراسممة المشمماكل الناشممئة في الصممناعة وتنفيذ الحلول بالتعا

 والهيئات المهنية ذات الصلة.

  إنشاء منتدى يمكن للجامعات من خالله مناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك وتحديد طرق

 .ا  العمل مع

 .تعظيم الدخل للمؤسسات األعضاء فيها 

 يالترويج للجامعات والمنظمات األعضاء في جميع أنحاء العالم كمصدر للتميز األكاديم. 

 .تعزيز وتنسيق تطوير صناعة التعليم العالي 

 .حماية وتمثيل المصالح المشروعة لألعضاء في مسائل التشريعات والسياسات واإلجراءات 

  السممممممعي للحصممممممول على تمثيل في اللجان والمجالس والمجالس التي أنشممممممأتها الحكومة أو

 المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالصناعة.

 في رفع جميع جوانب كفاءتها المهنية في إدارة وتشغيل مؤسساتها. مساعدة المؤسسات 

 .أن تكون هيئة اتصال وطنية مع الحكومة والهيئات التشريعية 
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  كون الهيئة التمثيلية الموحدة لمنظمات التعليم والتعليم في الدولة على المستويين الوطني تأن

 والدولي.

 .تعزيز جودة التعليم والمحافظة عليها 

 فاظ بسجل لجميع المؤسسات األعضاء.االحت 

 .توفير المعلومات التعليمية لألعضاء والمنظمات واألفراد المهتمين اآلخرين 

 وبرامج اإلدارة والتطوير ألعضاء الجمعية. ،والتدريب ،توفير مرافق البحث 

 ورابطة أمم جنوب شممرق الهيئات )مثل االتحاد األوروبي  العمل في التعاون االقتصممادي مع

( من أجل المشممماركة في أو تنظيم مشممماريع التعليم العالي والبحث لصمممالح (ASEAN)ا آسمممي

 األعضاء.

 

 ،يتم تصممنيف هذه الشممبكات على أنها شممبكات وطنية وإقليمية ودولية وموضمموعية ،لتسممهيل المناقشممة

 وكلها تعمل على تمكين وتحسين التدريس والتعلم في مؤسسات التعليم العالي.

 :17التمرين 
 
والمناقشممممات األكاديمية تدور حول تنقل  الدراسمممماتكانت الغالبية العظمى من  ،اآلونة األخيرةفي 

كيف ستتقدم هذه األشكال من شبكات التعليم العالي أو تساعد  ،الطالب وقابليتهم للتوظيف. برأيك
 في تحقيق هذين الحاجتين؟

 

 الوطنيةالشبكات 
 ،التعليم العالي داخل الحدود الوطنية. بشممممكل عامهي الشممممبكات التي تظهر التعاون بين مؤسممممسممممات 

على سممبيل المثال مؤسممسممات التعليم العالي  ،يمكن فصممل هذه األنواع من االتحادات حسممب القطاعات

 العامة والخاصة أو الجامعات والمعاهد الفنية.

 

 :تعليم العاليفيما يلي أمثلة على هذه الشبكة الوطنية لمقدمي خدمات ال

 

 لثمانية )الجامعات األسترالية( . مجموعة ا

هي مجموعة من ثماني مؤسممممسممممات جامعية أسممممترالية تعد في الغالب أقدم و ،1999تأسممممسممممت عام 

 1994الجامعات في أستراليا. تم تأسيسها بشكل غير رسمي كشبكة من نواب المستشارين في عام 

أنها النسممخة األسممترالية . ويُنظر إلى المجموعة على 1999في عام وتم االعالن عنها بشممكل رسمممي 

يع يُعرف جم رابطة اللبالب في الواليات المتحدة أو مجموعة روسيل في المملكة المتحدة. من رابطة

( وجامعة نيو سممممممماوث ويلز ANUباسمممممممتثناء الجامعة الوطنية األسمممممممترالية ) ،أعضممممممماء المجموعة

(UNSWو ) الجامعية في أكبر  جامعات الحجر الرملي'' وتقع جميع فروعهم"موناش باسمممممممم جامعة

 أسترالية عواصمست 

http://www.go8.edu.au/  
 

 

http://www.go8.edu.au/
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 ب. مجموعة الثاثة عشر )الجامعات الكندية(

هي مجموعة من الجامعات الرائدة في مجال البحث و ،G13باسممممم  ا  يشممممار إليها بشممممكل أكثر شمممميوع

في  13النشمماط األسمماسممي لمجموعة يتمثل ا في أواخر التسممعينيات. المكثف في كندا والتي تم تشممكيله

بين الرؤسممماء التنفيذيين للجامعات الثالث  G13يتم التناوب على رئاسمممة و ،برامج البحث المشمممتركة

، ويمكن الحصول على حوالي ثلثي التمويل الحكومي للبحوث في كندا G13عشرة. تتلقى مؤسسات 

 ابط التالي:الر مزيد من المعلومات علىال

http://www.nationmaster.com/encyclopedia  

 

 ج. الرابطة الماليزية للكليات والجامعات الخاصة

وتتكون  1997 آذار 18( في MAPCUتم تسممممجيل الرابطة الماليزية للكليات والجامعات الخاصممممة )

الرابطة الماليزية للكليات والجامعات ات خاصمممة كبرى وعريقة في ماليزيا. تضمممم من كليات وجامع

من كليات ومعاهد  وتتألفأعضممماء فرع  10و  ا  مشمممارك ا  عضمممو 14و  ا  عادي ا  عضمممو 45الخاصمممة 

هو تعزيز الشمممراكة الذكية مع الحكومة  الرابطةخاصمممة من جميع أنحاء البالد. الهدف الرئيسمممي من 

 بطةالرالدى جميع أعضمممماء ، وملة لصممممناعة التعليم العالي الخاصاإلمكانات الكاالماليزية لتسممممخير 

ل على يمكن الحصممممممموهدف مشمممممممترك يتمثل في الترويج لماليزيا كمركز إقليمي للتميز في التعليم. 

 الرابط التالي مزيد من المعلومات علىال

http://www.mapcu.com.my/council  

 

 

 د. إدارة شبكة مؤسسات التعليم العالي الصغيرة )ماشين(

وهي عبارة عن شبكة  ،2000في عام  MASHEIN شبكة مؤسسات التعليم العالي الصغيرة تأسست

صمممغيرة تقدم فعاليات التطوير والتدريب على المسمممتوى  بريطانية مؤسمممسمممة 35تضمممم ما يقرب من 

على احتياجات مؤسممممممسممممممات التعليم العالي الصممممممغيرة. يتم تعريف  وتركز بشممممممكل خاص ،الوطني

شمممبكة مؤسمممسمممات طالب. يدعم برنامج  3000أقل من  تضمممم عددا  "الصمممغيرة" على أنها مؤسمممسمممات 

المؤسسات في مجاالت تخطيط التعاقب وإدارة التغيير واالستجابة لتطورات التعليم العالي الصغيرة 

 الرابط التالي: المعلومات على مزيد منيمكن الحصول على الالقطاع. 

http://www.lfhe.ac.uk  

 

 ه. مجموعة راس)
الغرض من مجموعة راسمممل هو توفير قيادة فكرية وتوجيه اسمممتراتيجي للجامعات العشمممرين الكبرى 

على أنها  ا  يها أحيانويشممممممار إل ،1994في مجال البحث العلمي في المملكة المتحدة. تأسممممممسممممممت عام 

اللبالب في الواليات المتحدة. تتلقى هذه المجموعة المكونة من  لرابطة جامعاتالمكاف  البريطاني 

عشمممممممرين جامعة رائدة في المملكة المتحدة ثلثي المنح البحثية للجامعات وتمويل العقود في المملكة 

حدة على أنها من أفضممل الجامعات في ويُنظر إلى جامعات مجموعة راسممل في المملكة المت ،المتحدة

وبالتالي تحصمممممممل على المزيد من  ،العالم الناطق باللغة اإلنجليزية من حيث التحصممممممميل األكاديمي

في األهميممة المجموعممة الطالب الجممامعيين تطبيقممات أكثر من غيرهمما. يمكن رؤيممة أهميممة جممامعممات 

http://www.nationmaster.com/encyclopedia
http://www.mapcu.com.my/council
http://www.lfhe.ac.uk/
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لرسممممممموم الدراسمممممممية واتحادات الطالب على سمممممممبيل المثال فيما يتعلق بدعمها ل ،المعطاة لقراراتها

كمنظمة موازية لتمثيل المصممممالح  135Aldwych ألدويش للجامعات األعضمممماء التي تشممممكل مجموعة

 الرابط التالي: مزيد من المعلومات علىيمكن الحصول على ال المشتركة لجميع الطالب.

http://www.russellgroup.ac.uk  

  

 . اتأاد الجامعات والكليات الكنديةو

( هو صوت الجامعات الكندية. تأسست الجامعة األمريكية AUCCاتحاد الجامعات والكليات الكندية )

، وتمثل الجامعات والكليات الكندية على الصمممممممعيدين الوطني والدولي وهي 1911في القاهرة عام 

يمكن الحصول . بحية وكليات جامعية على مستوى العالمجامعة كندية عامة وخاصة غير ر 90تمثل 

 الرابط التالي: مزيد من المعلومات علىعلى ال

http://www.nationmaster.com/encyclopedia  

 

 ز. رابطة اللباب

ر رياضمممي يضمممم ثماني مؤسمممسمممات خاصمممة كمؤتم ،1954التي تأسمممسمممت عام  ،اللبالببدأت رابطة 

 لم يعد استخدام هذا المصطلح يشير إلى ألعاب ،للتعليم العالي في شمال شرق الواليات المتحدة. اليوم

القوى ولكنه يمثل فلسممممفة تعليمية متأصمممملة في أقدم مؤسممممسممممات التعليم العالي في الواليات المتحدة. 

لى التميز إ ا  اني مدارس تعتبر مجموعة ويشير ضمنيلإلشارة إلى ثم ا  يستخدم المصطلح األكثر شيوع

كما  ،هذه الجامعات التابعة للمجموعةاألكاديمي واالنتقائية في القبول وسممممعة النخبة االجتماعية. إن 

من الحكومة  مراقبتها إلى حد كبيرتتم مملوكة للقطاع الخاص و ،تُعرف هذه المؤسمممممممسمممممممات عادة  

. ،في شمممممممكل منح بحثية ى الرغم من أن العديد منها يتلقى تمويال  عل ،الفيدرالية وحكومات الواليات

هذه  تسممممممممىو ،وحدات أكاديمية مدعومة من الدولةهي الجامعة الوحيدة التي تملك كورنيل  جامعة

د من مزييمكن الحصول على المن المؤسسة.  ا  والتي تعد جزء ،"كليات قانونية أو تعاقدية" الوحدات

 لتالي:الرابط ا المعلومات على

http://www.ivylellowports.com/  

 

 ج. اتأاد الجامعات األيرلندية

( هو الهيئة Cummann Ollscoileanna Éireann( )األيرلندية: IUAاتحاد الجامعات األيرلندية )

( في NUIفي مكتب جامعة أيرلندا الوطنية ) التمثيلية لرؤساء الجامعات األيرلندية السبع ويقع مقرها

ميريون سممممكوير، دبلن. يعتبر اتحاد الجامعات األيرلندية هيئة غير هادفة ربحي ة، تأسممممسممممت في عام 

بخمسممممممة من رؤسمممممماء الجامعات األيرلندية لتوفير منتدى للعمل المشممممممترك في األمور ذات  1972

االتحاد رسممميا  مع الوضممع الخيري واعتمدت ، تم دمج 1997االهتمام المشممترك للجامعات. في عام 

، وتتمثل مهمتها في صممياغة ومتابعة السممياسممات التي تعزز التعليم والبحث 2005اسمممها الحالي في 

في جامعات جمهورية أيرلندا. يتضممممممممن العمل تطوير االسمممممممتراتيجيات واإلجراءات المرتبطة بها 

                                                           
 هي مجموعة اتحادات الطالب ألعضاء مجموعة راسل للجامعات في بريطانيا. Aldwychمجموعة  135 

http://www.russellgroup.ac.uk/
http://www.nationmaster.com/encyclopedia
http://www.ivylellowports.com/
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جممامعممات في الرفمماه االجتممماعي والثقممافي للنهوض بممالتعليم العممالي والبحممث، وتعظيم مسمممممممماهمممة ال

 الرابط التالي: مزيد من المعلومات علىيمكن الحصول على ال. واالقتصادي أليرلندا

www.iua.ie/  
 

 

 الشبكات اإلخليمية

 

  . شبكة جامعة اآلسيان
أمم جنوب شمممرق آسممميا أو آسممميان، التي شمممبكة جامعة آسممميان هي امتداد لألنشمممطة التعاونية لرابطة 

. في قمة اآلسمميان الرابعة، التي عقدت في سممنغافورة في يناير/كانون الثاني 1967تأسممسممت في عام 

، فقد أصمممممبحت التنمية محط اهتمام قادة الشمممممبكة لدعم التعاون في مجاالت التعليم العالي 1992عام 

( في عام AUNفي تشممكيل شممبكة جامعة اآلسمميان )والموارد البشممرية. تم تنفيذ هذه الفكرة وتجسمميدها 

بتوقيع ميثاقها من قبل الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي من دول اآلسيان. تهدف الشبكة  1995

عموما  لتعزيز شمممممممبكة التعاون الحالية بين الجامعات الرائدة في اآلسممممممميان من خالل تعزيز التعاون 

ن، وتطوير الموارد البشممممرية األكاديمية والمهنية، وتعزيز والتضممممامن بين علماء وأكاديميي اآلسمممميا

يد مزيمكن الحصممول على النشممر المعلومات بين المجتمع األكاديمي لرابطة أمم جنوب شممرق آسمميا. 

 الرابط التالي: من المعلومات على

  http://www.aun-sec.org/  
 

 المأيط الهادئب. رابطة جامعات 

جامعة بحثية  42، وهو اتحاد يضممممم 1997( في عام APRUتأسممممس اتحاد جامعات المحيط الهادئ )

تالي  ئدة في منطقة المحيط الهادئ. تهدف الرابطة إلى تعزيز التعليم والبحث والمشمممممممماريع، وبال را

ة في تشمممكيل الرابطالمسممماهمة في التقدم االقتصمممادي والعلمي والثقافي في منطقة المحيط الهادئ. تم 

لوس أنجلوس من قبل مجموعة من قادة الجامعات الذين يطمحون إلى مسممماعدة الجامعات األعضممماء 

على أن تصممممبح مسمممماهمة فعالة في تطوير مجتمع مطور في المحيط الهادي لدعم االزدهار والتقدم. 

ط الهادئ. ت دول المحيمن بين أهداف الشبكة تعزيز التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين اقتصادا

 الرابط التالي: مزيد من المعلومات علىيمكن الحصول على ال

http://www.apru.org 

 

 ج. شبكة الجامعة األفريقية

( هي اسمممممممتجابة عملية لخطة عمل القمة العالمية لمجتمع AFUNETشمممممممبكة الجامعات األفريقية )

. وهي مصممممممممة لتعزيز قدرات الجامعات األفريقية لالسممممممتفادة من الفرص 136(WSISالمعلومات )

( في القمة AUNتم تقديم فكرة "شمممبكة جامعة إفريقيا" ) المرتبطة بظهور مجتمع المعلومات العالمي.

ية لمجتمع المعلومات في  عالم تدريجي بحيث يتم 2003 كانون األولال ماد نهج  . ومن المقترح اعت

                                                           
بصممممممورة و ،كانت القمة العالمية لمجتمع المعلومات عبارة عن قمة من مرحلتين برعاية األمم المتحدة بشممممممأن المعلومات واالتصمممممماالت 136 

 في تونس. 2005في جنيف وفي عام  2003وقد ُعقدت في عام  ،مجتمع المعلومات ،عامة

http://www.iua.ie/
http://www.aun-sec.org/
http://www.apru.org/
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 مزيد من المعلومات علىيمكن الحصمممول على الربط جميع الجامعات األفريقية .  2015بحلول عام 

  الرابط التالي:

http://www.gvu.unu.edu/afunet.cfm  
 

 (CGد. مجموعة كويمبرا )

وأكثر الجامعات شممممهرة في جامعة أوروبية، بعضممممها يعتبر من بين أقدم  38وهي شممممبكة مؤلفة من 

أوروبا. اسممممممتلهمت المجموعة اسمممممممها من مدينة كويمبرا بالبرتغال والجامعة الموجودة هناك، وهي 

، وتم تشمكيلها رسمميا  1985نفسمها واحدة من أقدم الجامعات في أوروبا. تأسمسمت المجموعة في عام 

كسممممل، بلجيكا. تتمثل أهداف ، ويقع مقرها الرئيسممممي في برو1987بموجب ميثاق تم إبرامه في عام 

المجموعة في إنشممممماء روابط أكاديمية وثقافية خاصمممممة من أجل تعزيز التدويل، والتعاون األكاديمي، 

والتميز في التعلم والبحث، وخدمة المجتمع والتأثير على السمممممممياسمممممممة التعليمية األوروبية، وتطوير 

د مزييمكن الحصول على العضاء. أفضل الممارسات من خالل تبادل الخبرات لصالح الجامعات األ

 :الرابط التالي من المعلومات على

http://www.coimbra-group.eu 
 

 الشبكات الدولية

 

  . رابطة جامعات الكومنولث
م قبل عا المعروف باسمممممممم مكتب جامعات اإلمبراطورية البريطانية ،يمثل اتحاد جامعات الكومنولث

جامعة من دول الكومنولث. تهدف هذه الجمعية إلى خدمة المؤسمممممممسمممممممات  480أكثر من  ،1963

ومن خالل توفير مجموعة  ،األعضممممممماء من خالل تعزيز التعاون الدولي والتفاهم في التعليم العالي

مع مؤتمر جامعات  1912واسمممممممعة من الخدمات والتسمممممممهيالت. تأسمممممممسمممممممت في جامعة لندن عام 

 مزيد من المعلومات علىيمكن الحصممممممول على الجامعة مشمممممماركة.  53رية الذي يضممممممم اإلمبراطو

 :الرابط التالي

www.acu.ac.uk  
 

 ب. الرابطة الدولية للجامعات

، وهي جمعية عالمية لمؤسسات التعليم العالي 1950( عام IAUتأسست الرابطة الدولية للجامعات )

( من المؤسمممسمممات والمنظمات من 2008أعضممماء )أغسمممطس/آب  609قرها اليونسمممكو. وتجمع   وم

دولة للتفكير والعمل بشممممممأن القضممممممايا المشممممممتركة وتتعاون مع مختلف الهيئات الدولية  150حوالي 

واإلقليمية والوطنية النشممممطة في مجال التعليم العالي. خدماتها متاحة على أسمممماس األولوية ليس فقط 

ء ولكن أيضممما  للمنظمات والمؤسمممسمممات والهيئات المعنية بالتعليم العالي، وكذلك للسمممياسمممات لألعضممما

الفردية وصن اع القرار والمتخصصين واإلداريين والمعلمين والباحثين والطالب. تهدف الجمعية إلى 

 ئالتعبير عن التزام الجامعات ومؤسممسممات التعليم العالي األخرى كمؤسممسممات اجتماعية بتعزيز مباد

الحرية والعدالة والكرامة اإلنسممانية والتضممامن من خالل التدريس والبحث والخدمات، وتسمماهم، من 

خالل التعاون الدولي، في تطوير المسممممممماعدة المادية والمعنوية لتعزيز التعليم العالي بشمممممممكل عام. 

http://www.gvu.unu.edu/afunet.cfm
http://www.coimbra-group.eu/
http://www.acu.ac.uk/
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ل تي يتمثأعضمماء المؤسممسممات هم الجامعات أو مؤسممسممات التعليم العالي التي تمنح درجات علمية وال

هدفها الرئيسممممي في التدريس والبحث، بغض النظر عما إذا كانت تحمل اسممممم الجامعة أم ال. يسممممتفيد 

األعضممممممماء من مجموعة خدمات الرابطة الكاملة وهم قادرون على المشممممممماركة النشمممممممطة في جميع 

مجموعات عمل الرابطة وأنشممممطتها، كما يحضممممرون المؤتمر العام ويشمممماركون في انتخاب الرئيس 

 .والمجلس اإلداري

 

 :القارات التي تشغل أعلى نسب من العضويةفيما يلي تفصيل 

 .%10أفريقيا: 

 .%23آسيا والمحيط الهادئ: 

 .%41أوروبا: 

 .%8أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي: 

 .%12الشرق األوسط: 

 .%6أمريكا الشمالية: 

 

 :يالرابط التال مزيد من المعلومات علىيمكن الحصول على ال

http://www.unesco.org/iau/  

 

 

 :ج. شبكة جامعات األبأاث الدولية

( هي شممبكة دولية من جامعات األبحاث واسممعة النطاق التي IRUNشممبكة جامعات األبحاث الدولية ) 

جودة البحث والتدريس في جامعة رادبود في نيميغان. تهدف الشممممممبكة إلى زيادة تحسممممممين  أنشممممممأتها

والمؤتمرات والندوات المشممممممتركة.  ،/ الباحثينباإلضممممممافة إلى تبادل الطالب ،الجامعات المشمممممماركة

مزيد ال يمكن الحصول على، مزيد من التفاصيللمشتركة. الدرجة التتضمن الخطط المستقبلية برامج 

  الرابط التالي: من المعلومات على

www.unesco.org/iau  
 

 :الشبكة المواضيعية

 IDEA . رابطة 

وهي تحالف اسمممتراتيجي لخمس من جامعات  ،1999في IDEA League 137 رابطة أيديا تأسمممسمممت

من خالل توقيع مذكرة تفاهم  IDEA، تم تشكيل رابطة 1999التكنولوجيا الرائدة في أوروبا. في عام 

بيممة وهي: الكليممة الملكيممة في لنممدن، وجممامعممة ديلفممت للتكنولوجيمما، و زث بين أربع جممامعممات أورو

زيورم، و جامعة روث آخين. كان لكل منها ملف شممخصممي موجه نحو البحث وكان كل منهما أكبر 

، انضمممممممت شممممممركة باريس تك إلى هذا 2006منتج لخريجي الهندسممممممة والعلوم في بلدانهم. في عام 

                                                           
من خالل توقيع مذكرة تفاهم بين أربع جامعات أوروبية رائدة في مجال  IDEA، تم تشمممممكيل رابطة 1999 /تشمممممرين األولأكتوبر 6في  137 

 .RWTH Aachen، وجامعة ETH Zürichو  ،لتكنولوجيا: إمبلاير كوليدج لندن، وجامعة دلفت للتكنولوجياا

http://www.unesco.org/iau/
http://www.unesco.org/iau
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حرف األول لكل من المؤسممممسممممات التي سمممماهمت في تأسمممميس من ال IDEAالتعاون. يأتي مصممممطلح 

الرابطة، ويتمثل أحد الطموحات الرئيسممممية للرابطة في إعادة تأسمممميس أوروبا كقائد تقني وعلمي من 

خالل تجميع الموارد األكاديمية والمعرفة. حاليا ، تقدم ثالث مدارس تابعة ألعضممممممماء التحالف درجة 

ء التطبيقية حيث يقضمممي الطالب فصمممال  دراسممميا  واحدا  في كل الماجسمممتير المشمممتركة في الجيوفيزيا

 RWTH Aachenو  ETH Zurichو  Delft University of Technologyجممممامممممعممممة )

University ثم يقضون الفصل الدراسي الرابع في كتابة أطروحة في واحدة من المدارس أو في ،)

كميلية في علوم األرض في الجامعات الثالث، صناعة ما. يعتمد البرنامج على نقاط القوة والخبرة الت

كما أنه يقدم مزيجا  من الدراسمممة والبحث. خالل البرنامج، يمكن للطالب التخصمممص في اسمممتكشممماف 

وإدارة الهيدروكربونات أو التحقيقات البيئية والهندسمممممممية، بما في ذلك اسمممممممتكشممممممماف وإدارة الطاقة 

لى يمكن الحصول علبة في التخصص اآلخر. الحرارية الجوفية، وسيحصلون أيضا  على خلفية ص

 الرابط التالي: مزيد من المعلومات علىال

www.idealeague.org 

 

 :. الرابطة الدولية لرؤساد الجامعاتب

 في أكسمممفورد بونجلترا، وهي 1964( في عام IAUPتأسمممسمممت الرابطة الدولية لرؤسممماء الجامعات )

عبارة عن اتحاد للرؤسممممممماء التنفيذيين للجامعات من مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي حول العالم. تهدف 

الرابطة بشمممكل أسممماسمممي إلى تعزيز المهمة الدولية ونوعية التعليم لهذه المؤسمممسمممات في عالم متزايد 

ضمممممممم م. تالترابط، وتعزيز الوعي العالمي والكفاءة وكذلك السمممممممالم والتفاهم الدولي من خالل التعلي

عضممممو كانوا قادة في مؤسممممسممممات التعليم العالي، أي العمداء  600الرابطة بشممممكلها المباشممممر حوالي 

والرؤسممممماء والمسمممممتشمممممارون ونواب المسمممممتشمممممارين. يتم دعم جهود الرابطة من خالل التعاون مع 

 مثلالمنظمات الدولية، مثل األمم المتحدة واليونسمممممممكو والبنك الدولي والمنظمات الدولية األخرى 

(. على المسمممتويات اإلقليمية، تتعاون الرابطة IAUالمفوضمممية األوروبية واالتحاد الدولي للجامعات )

مع المنظمات غير الحكومية في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية وأمريكا الشممممممالية والدول العربية 

  ط التالي:الراب مزيد من المعلومات علىيمكن الحصول على الوآسيا والمحيط الهادئ. 

http://www.iaups.org  

  

 

 :(LERUج. رابطة جامعات األبأاث األوروبية )

، كشممراكة بين اثنتي عشممرة جامعة من أفضممل الجامعات البحثية في أوروبا، 2002تأسممسممت في عام 

جديدة. يقع مقرها الرئيسي في لتشمل ثماني جامعات  2006وقد وسعت الرابطة عضويتها في عام 

( هي "مجموعة LERUلوفين، بلجيكا. وفقا  لبيان مهمتها، فون رابطة جامعات األبحاث األوروبية )

من الجامعات األوروبية التي تعتمد على األبحاث المكثفة وتلتزم بقيم التدريس عالي الجودة في بيئة 

اء في ليرو مسمممؤولة بشمممكل تعاوني عن "الحرم بحثية تنافسمممية دوليا ". ثمانية من الجامعات األعضممم

"، الذي تم تمويله من قبل المفوضمممممية األوروبية كجزء من "برنامج e-LERUالجامعي االفتراضمممممي 

التعليم اإللكتروني". يتيح هذا الحرم االفتراضممي للطالب الدراسممة والحصممول على رصمميد للحصممول 

أيضا   e-LERUت اإللكترونية". يستضيف موقع على البرامج التعليمية عبر اإلنترنت تسمى "الوحدا

http://www.idealeague.org/
http://www.iaups.org/
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" الخاص به. قد ينتمي بعض Top Scienceمحاضرات بالفيديو يلقيها العلماء فيما يُعرف ببرنامج "

 Coimbraمجموعة كومبريا  مثلاألعضممماء أيضممما  إلى شمممبكة أخرى من مؤسمممسمممات التعليم العالي 

Group 138ومجموعة يوروبيما Europaeum 139وشمممبكة أوتريش Utrecht Network  . يمكن

 :  الرابط التالي مزيد من المعلومات علىالحصول على ال

www.leru.org  

 

 :د. شبكة الفضاد

. وهي جمعية دولية غير ربحية وفقا  1989تأسست شبكة الفضاء في مدينة ليل في فرنسا، في العام 

رها الرئيسممممممي في هوغسممممممكول غينت )جامعة كلية غينت( في مدينة غينت للقانون البلجيكي. يقع مق

مؤسممسممة  80البلجيكية، وتم تحديد أهدافها في دسممتورها. نمت الشممبكة لتصممل إلى عضمموية أكثر من 

دولة من كل من أوروبا "القديمة'' و"الجديدة"، مما أدى إلى ملف تعريف معدل  30تعليم عالي في 

. تلتزم الشمممبكة أيضممما  ببناء الجسمممور مع مجتمع األعمال من أجل تمكين للشمممبكة وبيان قوي لمهمتها

أعضممممماء الشمممممبكة من توفير تعليم فعال ومالئم للصمممممناعة لطالبهم، كما تسممممماهم العديد من مبادرات 

 مزيد منيمكن الحصمممول على الالتعاون في سمممد الفجوة الموجودة حاليا  بين المدارس والمؤسمممسمممات. 

 التالي:الرابط  المعلومات على

http://www.space-eu.info   

 

 :ه.  كاديمية التعليم العالي
تأسست أكاديمية التعليم العالي برؤية تهدف إلى تزويد طالب المملكة المتحدة بأفضل تجربة تعليمية 

ية الجودة. تتمثل مهمتها في دعم قطاع التعليم العالي في   توفير أفضممممممممل تجربة تعليمية ممكنةعال

لجميع الطالب. تتمثل األهداف اإلسممممتراتيجية للمنظمة في تحديد وتطوير ونشممممر المناهج المسممممتنيرة 

باألدلة، والتوسمممممط وتشمممممجيع تبادل الممارسمممممات الفعالة، ودعم الجامعات والكليات في إحداث تغيير 

مزيد ى اليمكن الحصول علع مكانة التدريس. استراتيجي، واإلعالم، والتأثير، وتفسير السياسات ورف

 الرابط التالي: من المعلومات على

http://www.heacademy.ac 
 

 :. كبار المديرين الصناعيين ألوروباو

 TIME - Technologies d’Ingénieurs et Mobilitéكبار المديرين الصمممممممناعيين ألوروبا )

Etudiante عبارة عن شبكة تضم أكثر من خمسين كلية وكلية هندسية وتقنية. يشجع االتحاد على )

تبادل طالب الدراسمممممممات العليا والدرجات المزدوجة في جميع أنحاء أوروبا، ويحقق الطالب تعليما  

هندسممممميا  علميا  عالي المسمممممتوى على نحٍو أوسمممممع مع خبرة بين الثقافات من خالل حضمممممور المناهج 

دراسممية في اثنين أو أكثر من المعاهد الهندسممية الرائدة. يشممارك عدة مئات من الطالب األوروبيين ال

في أنشممطة االتحاد للتنقل ويحصمملون على شممهادات مزدوجة كل عام. تتطلب الدرجات المزدوجة أن 
                                                           

من قبل اللورد ويدنفيلد والسير روني غريرسون وأقنعوا روي  1991-1990شبكة من ثماني عشرة جامعة في أوروبا. تم تصميمه في  138 

 لدفع هذه المبادرة بالتعاون مع جامعتي ليدن وبولونيا. ،لجامعة أكسفورد ا  الذي أصبح للتو مستشار ،جينكينز
وتروج الشممبكة لتدويل التعليم العالي من خالل المدارس  ،1987هي شممبكة من الجامعات األوروبية. تأسممسممت في عام  Utrechtشممبكة  139 

 الصيفية وتبادل الطالب والموظفين والدرجات المشتركة.

http://www.leru.org/
http://www.space-eu.info/
http://www.heacademy.ac/
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يب تيقضي طالب الدراسات العليا المشارك عامين في جامعة شريكة وسنتين في جامعته األم )أو تر

عكسمممممي( حتى يتم منحه كال الدرجتين. يُفترض أن تكون الدرجات المزدوجة الممنوحة هي درجات 

الماجسممتير. تتضمممن الشممبكة بشممكل أسمماسممي كليات الهندسممة العليا والجامعات التقنية في جميع أنحاء 

بالشمممممممركاء لديها بعض االمتدادات الخارجية. ارتبط أعضمممممممماء الرابطة في أوروبا   أوروبا ولكن 

 مزيد منيمكن الحصمممممممول على الالخارجيين من خالل تنقل الطالب والتعاون األكاديمي والبحثي. 

 الرابط التالي: المعلومات على

https://www.time-association.org  
 

 

 21 مجموعةز. 

يسجل أعضاؤها  ،دولة. بشكل جماعي ةعشر الثجامعة بحثية مكثفة في ث 21ضم هي شبكة دولية ت

وتخرج من جامعاتها األعضمممممماء  موظف 130000أكثر من  فيها ويعمل ،طالب 650000أكثر من 

تسمممهيل التعاون بين الجامعات األعضممماء وخلق فرص  تهدف الشمممبكة إلىمليون خريج.  2أكثر من 

يمكن  ل التحالفات الثنائية التقليدية.على نطاق لن يتمكن أي منهم من تحقيقه بشكل مستقل أو من خال

 الرابط التالي: مزيد من المعلومات علىالحصول على ال

www.universitas21.com 

 

 

 

 :18التمرين 
 

من شلللللبكة جامعات وسللللليان مسلللللتنسلللللخة  دناه للرجوع إليها. اخر  هذه  7و  6و  2و  1المواد 

ت وعلق عليها مع التركيز بشللك) خاص على كيفية التأكيد على القضللايا المتعلقة بالجودة المقاال
 وتنق) الخريجين.

 

 شبكة جامعة اآلسيان: تنظيم 1المادة 
( لتتألف من الجامعات والكليات الرا دة في AUNيجب  ن يتم إنشللللاد شللللبكة جامعة اآلسلللليان )

 والتي ستعرف باسم الجامعات المشاركة. ،الدو) األعضاد في رابطة  مم جنوب شرق وسيا
 

  

https://www.time-association.org/
http://www.universitas21.com/
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 : الهدف2المادة 
 

ة منطق هو تعزيز شللللبكة التعاون الأالية بين الجامعات فيشللللبكة جامعة اآلسلللليان الهدف العام ل
ن خا) تعزيز الدراسلللللللة التعاونية وبرامج البأث في المجاالت ذات األولوية التي االسللللللليان م

المأددة في تعزيز التعاون والتضلللللامن بين العلماد في الدو) وتتمث) األهداف  ؛الشلللللبكةأددتها 
األكاديمية والمهنية في  ؛ لتطوير الموارد البشلللريةعضلللاد في رابطة  مم جنوب شلللرق وسللليااأل

 ؛ وإنتاج ونق) المعرفة والمعلومات العلمية لتأقيق  هداف اآلسيان.المنطقة
 

 : دور الجامعات المشاركة6المادة 
 

 .شبكة جامعة اآلسيانلمشاركة برامج و نشطة تنفذ الجامعات ا
 

 : مهام األمانة7المادة 
 

 تتولى األمانة المهام التالية:
 .شبكة جامعة اآلسيان( تخطيط وتنظيم برامج ومشاريع و نشطة 1)
 ( تنسيق ومراخبة وتقييم برامج ومشاريع و نشطة مفوضية االتأاد األفريقي.2)
ارات  و وليات للأصلللو) على مصلللادر األموا) وتوليدها لتفعي) ( اختراج وتطوير  فكار  و ابتك3)

 التي تعتمد على الذات واالكتفاد الذاتي.شبكة جامعة اآلسيان 
 بشك) دور .شبكة جامعة اآلسيان ( تقييم ومراجعة إنجازات 4)

 
 المصدر:

-  http://www.aun-sec.org  
 

  

http://www.aun-sec.org/
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 التي تواجه الجامعات في بيئة متغيرة العقبات: منالثاالجزء 

 

في تلبية االحتياجات المتغيرة للمجتمعات متعددة األعراق والثقافات، تنوعت المؤسممممممسممممممات 

التي تقدم التعليم العالي بشمممممممكل كبير في رؤاها ومهامها، وحوكمتها، ومناهجها الدراسمممممممية، ونهج 

يع إلى زيادة الضمممممغوط على الموارد البشمممممرية والمالية التدريس والتوجه البحثي، وقد أدى هذا التنو

الشممحيحة في إدارة الكليات والجامعات. كل ما تبقى علينا توضمميحه في هذا القسممم هو تسممليط الضمموء 

على بعض المشكالت التي تواجه الكليات والجامعات في عملية التنويع لتلبية توقعات عمالئها ونحن 

 . ن الحادي والعشريننمضي خالل العقد األول من القر

 هذه االتجاهات التي من المتوقع أن تتكثف في السنوات القادمة.فيما يلي قائمة ب

 

)أ( ستواصل زيادة الطلب على التعليم العالي وإمكانية الوصول إليه تكثيف الضغط على الحكومات 

 لتخصيص مواردها لتوفير أماكن لجميع شرائح السكان.

 

قراطية في مؤسممسممات التعليم العالي بدرجة عالية من اإلدارة المهنية التي )ب( سمميتم اسممتبدال البيرو

تعكس الرغبة في المسممممممماءلة والحوكمة الرشممممممميدة. سمممممممتكون هناك حاجة إلى موظفين مدربين على 

 مستوى أعلى لضمان تلبية األهداف المؤسسية.

 

رفة من ونشممممر المع ،يةوالتطبيق منها الخالصممممة ،)ج( سممممتظل الملكية الفكرية قضممممية تتعلق بالبحوث

 خالل الوسائط اإللكترونية وغير اإللكترونية.

 

ستمر الطاقم األكاديمي في مواجهة التحدي   ،الحاجة إلى مواكبة مجاالت تخصصهمب المتعلق)د( سي

ف والتعامل مع الطالب من مختل ،والتوافق مع طرق التسمممممممليم المختلفة نتيجة لتكنولوجيا المعلومات

 كل ذلك في بيئة تعاني من قيود مالية. -ت القدرات والخلفيا

 

يجب موازنة الحاجة إلى تحقيق  ،)هـمم( مع توسع التعليم في القطاع الخاص الستكمال جهود الحكومة

فوائض مع التوقعات العادية لما يمكن للكليات والجامعات القيام به بفعالية وكفاءة فيما يتعلق برؤيتها 

 وبيانات رسالتها .

 

وتمأثيرهما في كمل من الغرب  2008األزممة المماليمة لعمام  في أعقماب ا  التحمديمات تعقيمدهمذه  ازدادت

والشممرق ولكن مع ذلك يمكننا أن نتوقع أن نرى االنتقال من نماذج الجامعات التقليدية إلى المزيد من 

 لبات السوق.حتياجات ومتط، والمؤسسات التعليم العالي حيث يستجيب التعليم بشكل كبير للمواطنين
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 :المراجع

 

هذه المراجع لقوائم القراءات الواردة في مربع في بداية كل قسم. مزيد من القراءة والمراجع ترد في 

 .قائمة الحقة

 

  .تحت الطبع(. الصمممممراعات وااللتزامات والتكتالت في حوكمة  2009باسمممممتيدو، مايكل ن(

 .بحوث التربوية األمريكيةالجامعات: اإلغراء األخالقي كتهديد الستقالل الوصي. مجلة ال

 ( .القبائل واألقاليم األكاديمية: البحث الفكري وثقافات 2001بيشمممممممر، ت. وتروولر، ب .)

 .ومطبعة الجامعة المفتوحة :االنضباط. الطبعة الثانية. باكنغهام

 ( .الجامعات في السمممموق: تسممممويق التعليم العالي. برينسممممتون نيوجيرسممممي: 2003بوك، د .)

 .ينستونمطبعة جامعة بر

 ( .التوترات في قيادة التعليم العالي: نحو 2008بولدن، ر.، بيتروف، ج. وجوسممممممملينج، ج .)

 .376-358ص  4، 62نموذج متعدد المستويات لممارسة القيادة. التعليم العالي الفصلية، 

 ( .تصور اإلدارة الوسطى في التعليم العالي: خطاب متعدد 2005كليج، س. وماكولي، ج .)

 .34-19، 1، 27مجلة سياسة وإدارة التعليم العالي، األوجه. 

 ( .عل 2005كورنفورث، سمممممممي ماذا تف فة للربح.  هاد مة وغير ال عا مة المنظمات ال (. حوك

ندن:  هادفة للربح. ل يدج في إدارة المنظمات التطوعية وغير ال لة روتل المجالس؟ سممممممملسممممممم

 .روتليدج

 ( .طة إلصمممممممالح 2005كامينغز، آر، فيليبس، آر، تيلبروك، آر ولوي، ك (. مناهج متوسممممممم 

التعليم الجامعي والتعلم: األبطال يتنقلون بين نهج "من أعلى إلى أسممممفل" ومنهج "من أسممممفل 

يمكن . 1، 6إلى أعلى". المجلمممة المممدوليمممة للبحوث في التعلم المفتوح والتعليم عن بعمممد، 

 :الرابط التالي مزيد من المعلومات علىالحصول على ال

 http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/viewArticle/224/30
7  

 ( تقرير نهائي إلى2004كيمز .) CUC  في سمممتة مجاالت لحوكمة  الممارسمممات الحميدةحول

 27 الوصول إلى الرابط بتاريوتم . 2004 /تشرين األولأكتوبر 1مؤسسات التعليم العالي، 

 .2006 /أياريوليو

 http://www.shef.ac.uk/cuc/pubs.html  

 ( .إدارة الثقممافممة األكمماديميممة: مالحظممات حول إدارة المعنى واالنمم1982ديممل، د .) دممماج

 .20- 303، ص 3، االجتماعي. التعليم العالي

 ( .منظور مؤسمممممسمممممي حول سمممممياسمممممة التعليم العالي: حالة ضممممممان الجودة 2002ديل، د .)

 .التعليم العالي: دليل النظرية والبحث. دوردريخت: سبرينغر األكاديمية. في

  ،إدارة التعليم كتابات وارنر وبالفريمان،   الثقافة التنظيمية. في ، 1996دوبسمممممممون ومنس

  م.العالي. باكنغها

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/viewArticle/224/307
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/viewArticle/224/307
http://www.shef.ac.uk/cuc/pubs.html


246 
  

 ،تات ، األعلىمنظر من ال(. حكم جامعة القرن الحادي والعشمممممممرين: 2004ج. ) دودرشممممممم

(. 157- 137المفاهيم المتنافسمممممممة للحكم األكاديمي: التفاوض على العاصمممممممفة الكاملة )ص 

 .دكتوراه في الطب: مطبعة جامعة جونز هوبكنز ،بالتيمور

 ( .االتجاهات العالمية في حوكمة الجامعات. سمممملسمممملة أ2008فيلدن، ج .) وراق عمل التعليم

 تم الوصول عبر الرابط التالي:. 9الخاصة بالبنك الدولي رقم 
 ces.worldbank.org/EDUCATION/Resources/2782001099079877269/http://siteresour

 1099079956815 /Global_Trends_University_Governance_webversion.pdf-547664 

 ( .مؤسمسمة القيم الفكرية. دراسمات سمانت أندروز في الفلسمفة والشمؤون 2005جراهام، ج .)

 .العامة. إكستر: بصمة األكاديمية

 (. تحفيز األفراد: تنمية البحوث من "قاعدة هشمممممممة". التعليم العالي 2008) هازلكورن، إي

 .171 - 151، ص 2، 14واإلدارة، 

 التخطيط االسمممممممتراتيجي في التعليم العالي: ، 2000، مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا

يل مجلس تمو دليل لرؤسممماء المؤسمممسمممات وكبار المديرين وأعضممماء الهيئات اإلدارية. تقرير

 متاح عبر الرابط التالي: .التعليم العالي في إنجلترا

 http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2000/00_24.htm  

 ( .غرابممة متزايممدة: الحوكمممة التقليممديممة في عممالم جممديممد ملحوظ من التعليم 2004كيلر، ج .)

عالي حدة. في دبليو جي تيرني ال نافسممممممممة للحكم األكاديمي:  ،في الواليات المت فاهيم المت الم

فة الكاملة )ص  (. بالتيمور دكتوراه في الطب: مطبعة 176- 158التفاوض على العاصممممممم

 .جامعة جونز هوبكنز

 ( .شكسبير وأينشتاين والخط السفلي. كامبريدج ماجستير: مطبعة جامعة 2003كيرب، د .)

 .هارفارد

 ( .كتاب تمهيدي للتخطيط االسممممتراتيجي للتعليم العالي1999ليرنر، أ .)لرابط ، متوفر عبر ا

 التالي:

 http://www.sonoma.edu/aa/planning/Strategic_Planning_Primer.p
df  

 ( ،2006مارجينسمممممممون.)  ديناميات المنافسمممممممة الوطنية والعالمية في التعليم العالي، التعليم

 :عبر الرابط التالي. متوفر 39-1، ص 52العالي، 

 http://www.cshe.unimelb.edu.au/people/staff_pages/Marginson/
HEd_2006_national_and_glo bal_competition.pdf  

 ( عالمية ومتعددة ومتفاعلة: هل تغيرت "فكرة جامعة" في عصمممممممر 2008مارجينسمممممممون )

اقتصمممماد المعرفة العالمي؟ ورشممممة العمل الدولية الخامسممممة حول إصممممالحات التعليم العالي، 

وإصمممممممالحات التعليم العالي، معهد التعليم العالي، كلية علوم التربية، تدويل التعليم العالي 

. 2008 /تشرين الثانينوفمبر 6-4، شنغهاي، الصين، (ECNU) جامعة شرق الصين العادية

 عبر الرابط التالي:متوفر 

http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/2782001099079877269/547664-1099079956815%20/Global_Trends_University_Governance_webversion.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/2782001099079877269/547664-1099079956815%20/Global_Trends_University_Governance_webversion.pdf
http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2000/00_24.htm
http://www.sonoma.edu/aa/planning/Strategic_Planning_Primer.pdf
http://www.sonoma.edu/aa/planning/Strategic_Planning_Primer.pdf
http://www.cshe.unimelb.edu.au/people/staff_pages/Marginson/HEd_2006_national_and_glo%20bal_competition.pdf
http://www.cshe.unimelb.edu.au/people/staff_pages/Marginson/HEd_2006_national_and_glo%20bal_competition.pdf
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 http://www.cshe.unimelb.edu.au/people/staff_pages/Marginson/
ECNU%20Workshop%204-
6%20November%202008%20Marginson.pdf  

 ( ،هيكلممة المنظمممات. الطبعممة الممدوليممة. إنجليوود كليفس، نيوجيرسمممممممي: 1979مينتزبرج .)

 .برنتيس هول إنك

 (. سقوط وصعود التخطيط االستراتيجي، هارفارد بيزنس ريفيو. كانون 1994) ،تزبرجمين

 عبر الرابط التالي:متوفر . 1994شباط )فبراير( -الثاني )يناير( 

 ownloads/CCI_downloads/fall_risehttp://tamarackcommunity.ca/d
 _Strat_plan.pdf 

 ( .لندن: سيج2006مورغان، ج .)(. صور المنظمة )طبعة منقحة. 

 ( قيممادة القيم 2006كوين، آر إي، ديجراف، جيممه، ثمماكور، إيممه في، وكمماميرون، ك.س .)

كة المملالتنافسمممممية: خلق القيمة في المنظمات. )آفاق جديدة في سممممملسممممملة اإلدارة(. شممممملتنهام 

 .المتحدة

 ( .مشممممماركة وتكامل البحث والتعليم: معنى جديد للجودة. وقائع منتدى 2005رامالي، ج.أ .)

  عبر الرابط التالي:متوفر ، 2005ني، سترالية: إشراك المجتمعات، سيدجودة الجامعات األ

 http://www.auqa.edu.au/files/publications/full_proceedings.pdf  

 ،أسممس القوة واسممتخدامها في صممنع القرار التنظيمي: حالة الجامعة.  (1974) فيفر وسمماالنك

 .473-453، 4، 19العلوم اإلدارية الفصلية، 

 ( .القيادة التربوية: منظور إسمممممالمي. مجلة البحوث التربوي2006شممممماه، س .) ،ة البريطانية

 385-363، ص 3، 32

 ( الرأسمممالية األكاديمية: السممياسممة والسممياسممات وجامعة 1997سمملوتر، س. وليزلي، إل إل .)

 .ريادة األعمال. بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبكنز

 ( . .العالمة التجارية في التعليم العالي: اسمممتكشممماف 2007سمممتينسممماكر، ب و د أندريا، ف .)

 عبر الرابط التالي:توفر م. ظاهرة ناشئة

 http://www.eair.nl/NewHome/template/publications/monographs
.asp  

 ( دليل المديرين. 2009جامعة سيدني .) عبر الرابط التاليمتوفر:  

 www.usyd.edu.au/hr/managershandbook/chp9/welcome.shtml  

 ( .من يملك الجامعة؟ ورقة إحاطة وكالة ضممممممممان الجودة، 2008واتسمممممممون، السمممممممير د .)

 عبر الرابط التالي:متوفر  .2008/تشرين الثاني نوفمبر

 www.qaa.ac.uk/enhancement/qualityMatters/QMNovember08.asp   

 ( .التحضمممممممير للقيادة: ما يحتاج رؤسممممممماء 2005ولفرتون، إم، أكرمان، آر، وهولت، س .)

. 238 - 227، ص 2، 27األقسمممام األكاديمية معرفته. مجلة سمممياسمممة وإدارة التعليم العالي، 

 :عبر الرابط التاليمتوفر 

 http://www.nerche.org/Wolverton Prepare_for_Leadershp.pdf   

http://www.cshe.unimelb.edu.au/people/staff_pages/Marginson/ECNU%20Workshop%204-6%20November%202008%20Marginson.pdf
http://www.cshe.unimelb.edu.au/people/staff_pages/Marginson/ECNU%20Workshop%204-6%20November%202008%20Marginson.pdf
http://www.cshe.unimelb.edu.au/people/staff_pages/Marginson/ECNU%20Workshop%204-6%20November%202008%20Marginson.pdf
http://tamarackcommunity.ca/downloads/CCI_downloads/fall_rise_Strat_plan.pdf
http://tamarackcommunity.ca/downloads/CCI_downloads/fall_rise_Strat_plan.pdf
http://www.auqa.edu.au/files/publications/full_proceedings.pdf
http://www.eair.nl/NewHome/template/publications/monographs.asp
http://www.eair.nl/NewHome/template/publications/monographs.asp
http://www.usyd.edu.au/hr/managershandbook/chp9/welcome.shtml
http://www.qaa.ac.uk/enhancement/qualityMatters/QMNovember08.asp
http://www.nerche.org/Wolverton%20Prepare_for_Leadershp.pdf
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 ( .أفضممممل هياكل الفريق في مؤسممممسممممات التعليم العالي في2007وودفيلد، س. وكيني، ت .) 

، ص 4، 13المملكممة المتحممدة: التكوين والتحممديممات والتغييرات. التعليم العممالي واإلدارة، 

331-348. 

  (. إعادة تشممكيل الجامعة األمريكية: سمموق ذكي ومتمحور 2006)زامسممكي، وينغر وماسممي

 .حول المهمة. نيو برونزويك: مطبعة جامعة روتجرز

 قراءات إضافيةالالمراجع و

 .ومتابعة للمواد المعروضة في األقسام المختلفة من هذه المالحظاتهذه القائمة مرجعية 

  .عبر الرابط التالي:متوفر اتحاد مجالس إدارة الجامعات والكليات 

 http://www.agb.org/  

 ،عشمممرين: التعليم العالي األمريكي في القرن الحادي وال، 2005ألتباش، بيردال، وغومبورت

صادية. الطبعة الثانية. بالتيمور: مطبعة جامعة جونز  سية واالقت سيا التحديات االجتماعية وال

 .هوبكنز

 ( التقييم من أجل التحسممين مقابل التقييم من أجل المسمماءلة"2008بانتا، تي دبليو" .)، ودة الج

 .راليا، كانبرا، أست2008يوليو  11-9والمعايير في التعليم العالي: إحداث فرق. 

 ( .2008بيلبين، م .)تاح م(. صفحة نظرية دور الفريق )تتضمن تنزيال  لوصف دور الفريق

 عبر الرابط التالي:

 http://www.belbin.com/rte.aspid=8  

 ( ،في أن تصبح قائدا. نيويورك: أديسون ويسلي1989بينيس .). 

 ( ،التدريس من أجل التعلم الجيد في الجامعة1999بيجز :)، باكنغهام. 

 ( ،كيف تعمممل الكليممات: علم التحكم اآللي في التنظيم األكمماديمي والقيممادة. 1988بيرنبوم .)

 .المركز الوطني للحوكمة والتمويل بعد المرحلة الثانوية. سان فرانسيسكو: جوسي باس

  ،مقارن. سان فرانسيسكو: تشاندلر لمنظمات الرسمية: نهج،  ا1962بلو، وسكوت 

 ( تنمية القيادة الجماعية في التعليم العالي: 2007بولدن، ر.، بيتروف، ج. وجوسلينج. جي .)

 متاح عبر الرابط التالي:التقرير النهائي. مؤسسة القيادة للتعليم العالي. 

 www.lfhe.ac.uk  

  (. إعادة صياغة المنظمات: الفن واالختيار والقيادة. 2003أند ديل، تي إي )بولمان، إل جي

 .سان فرانسيسكو: جوسي باس

 مطابع غلمارد :باريس، من التبرير: اقتصاديات العظمة، بولتانسكي وثيفينوت. 

  ،عام 1990)، 1990بوير يد إصممممممممدارها  يات 1997، أع حة: أولو يد النظر في المن (. أع

 .، نيوجيرسي: مؤسسة كارنيجي للنهوض بالتعليماألستاذ. برينستون

 ( ،التنظيم والحوكمة في التعليم العالي. الطبعة الخامسة. لندن: بيرسون2000براون .). 

 ( ،جامعات. المجلة 2008باكالند عام لالسمممممممتراتيجيات في ال ماذج القطاع الخاص وال (. ن

 .2008 /آبالبريطانية لإلدارة. عرض مبكر على اإلنترنت: أغسطس

http://www.agb.org/
http://www.belbin.com/rte.aspid=8
http://www.lfhe.ac.uk/
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  .الحكومة الليبرالية وتقنيات الذات"، في أوزبورن، بي تي وروز، 1996بورشمممممميل، جي" ،

فوكو والعقل السممممياسممممي: الليبرالية والليبرالية الجديدة وعقالنية الحكومة. لندن: مطبعة  ،إن.

 .36- 19جامعة كوليدج لندن، ص 

 ( ،التخطيط االستراتيجي في التعليم العالي: حقي2005كاوبورن .)قة أم خيال؟ وجهات نظر :

 .109-103، ص 4، 9السياسة والممارسة في التعليم العالي، 

 ( نظرية المنظمة والتصممميم. الطبعة الثالثة. سممانت بول: شممركة ويسممت 1992دافت، ر.ل .)

 .للنشر

 ،الفصممممل في شممممكاوى الطالب. الخطاب الرئيسممممي في المؤتمر "إنه ، 2008ديش وبارونيس

 5-4الب وطني للجامعات األسممترالية؟"، بايرون باي، أسممتراليا، أكاديمي: محقق شممكاوى ط

 متاح عبر الرابط التالي:. 2008 /كانون األولديسمبر

 http://www.scu.edu.au/schools/law/index.php/dds/؟dds_sort=typ
e&cat_id=699  

 ( مدى وتأثير إصممممالح حوكمة التعليم العالي في جميع أنحاء 2007المفوضممممية األوروبية .)

أوروبا: التقرير النهائي للمديرية العامة للتعليم والثقافة التابعة للمفوضمممممممية األوروبية. متاح 

 عبر الرابط التالي: 

 http://ec.europa.eu/education/pdf/doc238_en.pdf  

 ( .إعادة المجتمع إلى: الرموز والممارسمممات والتناقضمممات 1991فريدالند، ر. وألفورد، ر .)

 .263-232المؤسسية. شيكاغو، إلينوي: مطبعة جامعة شيكاغو، 

 ( .إضمممفاء الطابع المؤسمممسمممي على ا2005فوركو، أ. وهولندا، ب .) لتعلم الخدمي في التعليم

العالي: قضمممايا واسمممتراتيجيات لكبار المسمممؤولين األكاديميين. ندوة جامعة كاليفورنيا بيركلي 

عبر متاح (. 2005 /أياريونيو 10حول المشممممممماركة المدنية واألكاديمية في التعددية )ندوة: 

 :الرابط التالي

 http://cshe.berkeley.edu/events/seru21symposium2005/backgrou
 nd.htm 

 ( الجامعة في ثقافة الشركة. نيو هافن: مطبعة جامعة ييل2003جولد، إي .). 

 ( .مؤسممسممة القيم الفكرية: الواقعية والمثالية في التعليم العالي. دراسممات 2005جراهام، ج .)

 .سانت أندروز في الفلسفة والشؤون العامة. إكستر: بصمة األكاديمية

 ( التقسممممممميم الطبقي األكاديمي والصمممممممراع 2001جومبورت، بي جيه وباسمممممممتيدو، إم إن .)

: 24المستوطن: سياسة التعليم التعويضي في جامعة مدينة نيويورك. مراجعة التعليم العالي 

333-349. 

 ث الجامعية: تطوير البحث في المؤسمسمات الجديدة. منظمة إدارة البحو، 2005 ،هازيلكورن

 .التعاون االقتصادي والتنمية

 (. إدارة السلوك التنظيمي1977) ،هرسي، ب. وبالنشارد . 

 ( .الدافع للعمل.1993هرتسبر ، ف.، ماوسنر، ب. وسنايدرمان، ب .) 

http://www.scu.edu.au/schools/law/index.php/dds/؟dds_sort=type&cat_id=699
http://www.scu.edu.au/schools/law/index.php/dds/؟dds_sort=type&cat_id=699
http://ec.europa.eu/education/pdf/doc238_en.pdf
http://cshe.berkeley.edu/events/seru21symposium2005/background.htm
http://cshe.berkeley.edu/events/seru21symposium2005/background.htm
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 ( ،عواقب الثقافة. الطبعة الثانية. سيج: ألف أوكس كا2001هوفستيد .)ليفورنيا. 

 (. المنح الدراسمممممممية والرسمممممممالة في جامعة القرن الحادي والعشمممممممرين: دور 2005، )هولند

، 2005المشممماركة. وقائع منتدى جودة الجامعات األسمممترالية: إشمممراك المجتمعات، سممميدني 

 عبر الرابط التالي:متاح 

 http://www.auqa.edu.au/files/publications/full_proceedings.pdf   

 ( فن الوصمماية: دليل أعضمماء مجلس اإلدارة غير الربحيين 2000حوشممين، و ويدمر، سممي .)

 .للحوكمة الفعالة. جوسي باس: سان فرانسيسكو

 ،يدون، دورفمان،  هاوس تا، ف. )هانغير، جاف فة والق2004وجوب قا يادة والمنظمات: (. الث

 .جمعية 62لـ  دراسة

 ( .اسممتكشمماف الجودة في قسممم جامعي: 2008هيوسممتن، د.، روبرتسممون، ت. وبريبل، ت" .)

 .224-209، ص 3، 14وجهات نظر ومعاني. الجودة في التعليم العالي، 

 ( إدارة التسمممممممويق. الطبعة ال 2006كوتلر، بي وكيلر، بي إل .)برنتيس هول. كوتر، 13 .

 .(. قيادة التغيير. بوسطن، ماساتشوستس: مطبعة كلية هارفارد لألعمال1996جي بي )

 ( .)متاح . (. الحوكمة والمراجع األخرى2009مؤسسة القيادة )مؤسسة القيادة للتعليم العالي

 عبر الرابط التالي:

 www.lfhe.ac.uk  

 ( ،الهيئات الوسمممممميطة 2007لوك .) في إدارة التعليم العالي في المملكة المتحدة، مع إشممممممارة

خاصممممة إلى جامعات المملكة المتحدة. في: دراسممممة مقارنة حول وظائف الجمعيات الجامعية 

، جامعة توهوكو، طوكيو، 2007 /آبأغسمممطس 7والهيئات المهنية في إدارة التعليم العالي، 

 عبر الرابط التالي:متاح اليابان. 

 http://oro.open.ac.uk/11795  

 ،الطب الدارويني للجامعة. األكاديميات الحاكمة: من المسمؤول في الجامعة  (2004) لوهمان

 .الحديثة؟ إيثاكا: مطبعة جامعة كورنيل

 ( .بيادق أو حكام: واقع مجالس إدارة الشمممممممركا1989لورش، جيه دبليو، وماكيفر إي .) ت

 .األمريكية. بوسطن ماساتشوستس: مطبعة كلية هارفارد لألعمال

 ( .المنظمات المؤسممممممسممممممية: الهيكل الرسمممممممي كخرافة 1977ماير، جيه دبليو وروان، ب .)

 .2، 83واحتفال. المجلة األمريكية لعلم االجتماع، 

 ( ،التنظيم كسمممماحة سممممياسممممية. مجلة الدراسممممات اإلدارية، 1985مينتزبرج .)133، 2، 22-

154. 

 ( .فن وسممممياسممممة الحكم األكاديمي: العالقات بين 2007مورتيمر، ك.ب.سمممماثر سممممي أوب .)

 .المجالس والرؤساء وأعضاء هيئة التدريس. أبينجدون المملكة المتحدة: غرينوود

 ( .اختالف الهدايا: فهم نوع الشممخصممية. 1995، 1980مايرز، آي بي ويذ مايرز، بي بي .)

 .ماونتن فيو، كاليفورنيا

http://www.auqa.edu.au/files/publications/full_proceedings.pdf
http://www.lfhe.ac.uk/
http://oro.open.ac.uk/11795
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 ي كة 2000) ل، إم ومورجانن قارنة لتطور المهن في الممل (. احتراف الجميع؟ دراسممممممممة م

 .26 - 9، ص 1، 16المتحدة وألمانيا. مراجعة علم االجتماع األوروبي، 

 ( التعليم كخدمة: فهم تجربة الجامعة من خالل منطق الخدمة. 2008آي سمممي إل وفوربس .)

 عبر الرابط التالي:متاح قادم في مجلة تسويق التعليم العالي. 

   http://eric.exeter.ac.uk/exeter/handle/10036/33054 

 ( ،إدارة البحوث الجامعية: مواجهة التحديات المؤسممممسممممية. منظمة التعاون 2004أوكونيل .)

 .االقتصادي والتنمية

 ( األسممواق والعشممائر والبيروقراطيات. العلوم اإلدارية الفصمملية، 1980أوشممي، دبليو جي .)

25 ،1 ،129-141. 

 ،جودة الخدمة: مقياس متعدد العناصمممممممر لقياس  (1998) باراسمممممممورامان، زيثامل، وبيري

 .40-12، 1، 64تصورات المستهلك لجودة الخدمة. مجلة البيع بالتجزئة، 

 ( .تحليل المناهج 1980بيترسون، م و .) .البديلة للتخطيط 

  دبليو بيترسون وشركاه، تحسين اإلدارة األكاديمية: دليل التخطيط والبحث المؤسسي. سان

 .فرانسيسكو: جوسي باس

 ( .1994بفيفر، ج .)(. اإلدارة بالسمممممملطة: السممممممياسممممممة والتأثير في المنظمات )غالف عادي

 .بوسطن ماساتشوستس: مطبعة كلية هارفارد لألعمال

 الرقابة الخارجية على المنظمات: منظور االعتماد على الموارد.  ،2003 ،فيفر وسمممممممالنكيك

 )كالسيكيات األعمال في ستانفورد(. ستانفورد كاليفورنيا: مطبعة جامعة ستانفورد.

  كوين، آر إي، فارمان، إس آر، طومسمممممممون، إم بي، ماكجراث، إم وسمممممممانت كلير، إل إس

 .م التنافسية، اإلصدار الرابع. نيويورك: وايلي(. أن تصبح مديرا  رئيسيا : نهج القي2006)

 ( .تعلم القيادة في التعليم العالي. لندن: روتليدج1998رامسدن، ب .). 

  ،خبرات أساتذة الجامعة في القيادة األكاديمية ، 2007رامسدين، بروسير، ترينغويل ومارتن

 .155 - 140، ص 2، 17ومناهجهم في التدريس. التعلم والتعليم 

  ،(. التخطيط االسممتراتيجي والمراجعات في الجامعة: أسممطورة 2008إم وسممكاينز، آي )شمماه

 . متاح عبر الرابط التالي:فرقالأم حقيقة؟ الجودة والمعايير في التعليم العالي: إحداث 

 http://www.auqa.edu.au/files/publications/auqf2008%20proceedings.pdf  

 ( .الجامعات كمنظمات وإدارتها. الحوكمة في التعليم العالي. لندن: 2001سمممممممكوت، ب .)

 .إيكونوميكا

 ( .القيادة: إدارة المعنى. مجلة العلوم السممممممملوكية 1982سمممممممميرشممممممميك، إل ومورجان، ج .)

 .273-257، ص 3، 18التطبيقية، 

 (. التخطيط االسممممتراتيجي 2007، جي إس، أمارال، إيه ودي لورديس ماتشممممادو، إم )تايلور

في التعليم العالي بالواليات المتحدة: هل يمكن أن ينجح في أوروبا؟ التخطيط للتعليم العالي. 

 متاح عبر الرابط التالي: .17-5، ص.2، 35

http://eric.exeter.ac.uk/exeter/handle/10036/33054
http://www.auqa.edu.au/files/publications/auqf2008%20proceedings.pdf
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 http://www1.scup.org/PHE/FMPro؟-db=PubData.fp5&-lay=ART&-
format=read_inner.htm&-error=error.htm&ID=PUB-
WCdRCbikVX9W4Uz02J&-Find  

 ،18المعقدة: القيادة المتغيرة. القيادة الفصمممممملية، نظرية القيادة ، 2007بين، ماريون، مكلفي ،

 .318-298، ص 4

 ( .االنضباط الخامس: فن وممارسة منظمة التعلم. نيويورك: دوبليداي1990سنج، ب .). 

  ،يادة. في تيرنر، إم إي ، 2001تورنير، وهاسمممممممالم ماعية والمنظمات والق ية االجت  ،الهو

 .سلة البحوث التطبيقية(المجموعات في العمل: النظرية والبحث )سل

 ( ،إدارة التغيير بين العناصر غير المتقاربة. جعل المنظمة منطقية. أكسفورد: 1982ويك .)

 .دار نشر بالكويل المحدودة

 ( .صممنع الحس في المنظمات. سمملسمملة أسممس العلوم التنظيمية. ألف أوكس 1995ويك، ك .)

 .كاليفورنيا؛ حكيم

 ( .المدراء وال1977زالزنيك، أ .)قادة: هل هناك فرق؟ هارفارد بيزنس ريفيو. 

 

 

 

 

 

  

http://www1.scup.org/PHE/FMPro؟-db=PubData.fp5&-lay=ART&-format=read_inner.htm&-error=error.htm&ID=PUB-WCdRCbikVX9W4Uz02J&-Find
http://www1.scup.org/PHE/FMPro؟-db=PubData.fp5&-lay=ART&-format=read_inner.htm&-error=error.htm&ID=PUB-WCdRCbikVX9W4Uz02J&-Find
http://www1.scup.org/PHE/FMPro؟-db=PubData.fp5&-lay=ART&-format=read_inner.htm&-error=error.htm&ID=PUB-WCdRCbikVX9W4Uz02J&-Find
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 مراجع إضافيةالمحور السادس: 

 

 (QAP) المؤهات المهنية في ضمان الجودة

 (QAP) يمكن استخدام القائمة أدناه لتعزيز عملك في جميع وحدات التأهيل المهني في ضمان الجودة

 

 

 ( .تقييم الجودة في التعل1994أشممممممموورث، أ ؛ هارفي، ر" ) ،"يم اإلضمممممممافي والتعليم العالي

 .1994جيسيكا كينجسلي، 

  ،جيلفورد"( "اللياقة للغرض: مقاالت في التعليم العالي1985) بيل وأوروين ،. 

 لمزيد يعني مختلف: توسيع الوصول إلى التعليم العالي، ا1990 ،بيل. 

 ،إحداث فرق: نتائج عقد من التقييم في التعليم العاليبانتا. 

 سممممان ، التقييم عمليا : وضممممع المبادئ للعمل في الحرم الجامعي، 1996  ي؛ لوندبانتا، تي ؛ت

 .فرانسيسكو

 ( ،تحسين التعليم العالي: الرعاية ذات الجودة الشاملة" باكينجهام1992بارنيت" ). 

 ( "رؤى الجودة: كيف يحدد المقيمون جودة البرنامج ويفهمونها 2001لويد، سي  ) د، بنسون

 .ويمثلونها"

 (، "قياس الجودة: االختيار من بين االسمممتطالعات والتقييمات 2001ن، مع أوينز، ج. )بورد

  :األخرى لجودة الكلية" واشنطن العاصمة

 (، "اسمممتخدام مؤشمممرات األداء لتوجيه اتخاذ القرار االسمممتراتيجي1994)  ،بانتا  ،بوردن" ،

 .سان فرانسيسكو

 (  المعممايي1997برينممان، دي فريس، ويليممامز آر" ،) :ر والجودة في التعليم العممالي" لنممدن

 .جيسيكا كينجسلي

 ( ،تحسين جودة التعليم: تأثير تقييم الجودة على المؤسسات1997برينان، فريدريكس" ،)" . 

  ،دارة الجودة في التعليم العممالي: منظور دولي حول التقييم المؤسمممممممسمممممممي ، إ2000برينممان

 .والتغيير

 ( .اال2004برينان جيه آند ويليامز ر" ) عتماد والمسممممائل التنظيمية ذات الصمممملة في المملكة

 .، كلوير، دوردريخت"في "االعتماد والتقييم في منطقة التعليم العالي األوروبية "المتحدة

 تحقيق المساءلة في التعليم العالي: الموازنة بين العام واألكاديمي " (2005) ،بيرك وآسوكس

 .ومتطلبات السوق" سان فرانسيسكو

 (، "اسمممتخدام مؤشمممرات األداء في التعليم العالي: تحدي حركة 1997كوغان، إم ) هنكل، م ؛

 .الجودة"، جيسيكا كينجسلي، لندن

 ( .تقييم انعكاس ألعضاء هيئة التدريس: تعزيز التدريس وتحديد فعالية 1993سينترا، ج" ،)

 .أعضاء هيئة التدريس" سان فرانسيسكو، جوسي باس
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 ( .الدور ا2004تشممممممميفيلر، ت" ) لمتغير للدولة في التعليم العالي الفرنسمممممممي: من التحكم في

ماد والتقييم في منطقة الت ماد البرنامج" )في "االعت ية إلى اعت لدراسممممممم عاالمناهج ا لي عليم ال

 .؛ ويسترهيجدن .( كلوير، دوردريختاألوروبية"، شوارتز

  ،تطورات االعتمممماد والتقييم في بولنمممدا: المفممماهيم وال،  2004شممممممميملكممما، دابروسمممممممكي

 ".في "االعتماد والتقييم في منطقة التعليم العالي األوروبية) "واالتجاهات

 ( ،تأثير الهيئات المهنية والقانونية على المدارس المهنية 1999تشمميرشمممان، ؛ وودهاوس" )

 .226-211، 3، 5داخل مؤسسات التعليم العالي في نيوزيلندا"، الجودة في التعليم العالي، 

 (. "ضممممممممممان الجودة والتعليم اإللكتروني: 2005ونز، إن، وأوشمممممممي، ج. )كونولي، إم، ج

 .انعكاسات من الخط األمامي"، الجودة في التعليم العالي

  ،الصممممادرات التعليمية: وجهة نظر المسممممتورد"، إدارة التعليم "، (1993) وودهاوسكرافت

 .337-333، 3، 5العالي، 

 بعاد التقييم في التعليم العالي"، ألي، دحلوف، يو. هاريس، جي ؛ شممممممماتوك، م ؛ سمممممممتاروبو

 .جيسيكا كينجسلي، لندن

 ( التقييم التربوي حول العممالم: مختممارات دوليممة 2003معهممد التقييم الممدنممماركي" )2003 ،"

 .معهد التقييم الدنماركي، كوبنهاغن

 ( إجراءات الجودة في التعليم العالي األوروبي2003معهد التقييم الدنماركي" ). 

 اسمممتراتيجيات تدويل التعليم العالي: دراسمممة مقارنة ألسمممتراليا وكندا ، 1995و، ويت دي ه"

 .  وأوروبا والواليات المتحدة األمريكية" أمستردام: الرابطة األوروبية للتعليم الدولي

  ،تدويل التعليم العالي في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ؛ تحليل ، 2002ويت دي هو

 . فاهيميتاريخي ومقارن وم

  ،(. "العولمممة واإلصمممممممالح في التعليم العممالي". ميممدينهيممد: مطبعممة الجممامعممة 2003)إيغنس

 .المفتوحة

  األوساط األكاديمية الحاكمة: من المسؤول في الجامعة الحديثة؟" إيثاكا، ، 2005، إهرنبر"

 .نيويورك ولندن: جامعة كورنيل

 عدة إلى القمة: تقرير عن الجوالت الثالث ثقافة الجودة في الجامعات األوروبية: نهج من القا

 ."2006-2002لمشروع ثقافة الجودة 

  ،تغيير التدريس الجامعي". لندن: صفحة كوجان، 2000إيفنس ونيشن. 

 ( .الواليات المتحدة االعتماد ومستقبل ضمان الجودة: تقرير الذكرى 2008إيويل، بي تي" )

 .واشنطن العاصمة ،اليالسنوية العاشرة من مجلس اعتماد التعليم الع

 ( .االتجاهات العالمية في حوكمة الجامعات". واشممنطن العاصمممة، البنك 2008فيلدن، ج" .)

 .(9الدولي. )سلسلة أوراق عمل التعليم، رقم 

 ( يت، كيو أ. االبن ند وا يل، دي جي، تيوار، بي آ جامعة القرن 2003جا (. "الحوكمة في 

 .الة واإلدارة اإلستراتيجية". نيويورك: جون وايليالحادي والعشرين: مناهج القيادة الفع
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  ،مراجعة طرق تقديم برامج التعليم العالي وتقييم تأثير ذلك على ، 2008غولدنغ وغريفينس

 - 15، ص. 1، ال. 32نتائج التعلم وتقدم الطالب". مجلة التعليم اإلضمممافي والعالي. المجلد. 

25. 

 العالي؟" باكينجهام، المملكة المتحدة وبريسمممممممتول، ما هي الجودة في التعليم ، 1994 ،غرين

 .بنسلفانيا: مجتمع البحث في التعليم العالي والجامعة المفتوحة

  ،المدارس الفاسممممدة والجامعات الفاسممممدة: ما الذي يمكن عمله؟"، باريس، "، 2007بويسممممون

 .اليونسكو

  أكاديمية في جميع أنحاء  شبكة 100دليل الجمعيات الدولية في التعليم العالي: دليل عملي لـممم

 .(. جمعية التعاون األكاديمي، بروكسل2009العالم )

 (1996) ،"(، 2000؛ براون، )ز" مجلس جودة التعليم العالي هولممؤشممرات جودة البرنامج

 ."التدقيق الداخلي في التعليم العالي"، لندن، كوجان بيج

 ( التقييم المهني: األثر االجتماعي وا1993هاوس، إي" ،) ،لعواقب السمممممممياسمممممممية"، سممممممميج

 .نيوبورت

  ،التعلم عن بعد وفعالية الجامعة: تغيير النماذج التعليمية "، 2004هوارد، شمممينك، وديسمممينزا

 .للتعلم عبر اإلنترنت". هيرشي، بنسلفانيا: نشر علوم المعلومات

 ( العولمة والسممممموق في التعليم العالي: الجودة واال2002الرابطة الدولية للجامعات" .) عتماد

 .والمؤهالت". باريس

  ،ل جميع المعايير واألدلة في هذا المجااأليزو - ISO9000: 2000،  مفردات التدقيق، تقييم

 .المخاطر

  ،هيكممل العوامممل الحتيمماجممات تطوير التممدريس للتعلم ، "2008كونكمما وهيلير وجوغممداف

 .139-129، ص. 12 ،اإللكتروني عن بعد"، المجلة الدولية للتطوير األكاديمي

 ( عالمي" 2005كيم، ب ية للمنظور ال بات األوروب جا عالي: االسمممممممت تدويل في التعليم ال ( "ال

 .أمستردام: الرابطة األوروبية للتعليم الدولي

 التنظيم الذاتي في التعليم العالي: منظور متعدد الجنسمممممميات حول األنظمة "، (1992)، كيلس

 .ي، لندنالتعاونية لضمان الجودة والتحكم" جيسيكا كينجسل

 (، 1993الجامعة في العصمممر العالمي"، نيويورك: ماكميالن كوغان، إم. )" .(2004) ،كينغ

 ."تقييم التعليم العالي"، جيسيكا كينجسلي لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 ( ،ساتشوستس 2008كوريتز (، "القياس: ما يخبرنا به االختبار التعليمي حقا " كامبريدج، ما

 .ة جامعة هارفاردولندن: مطبع

  ،رة عامة على القضممايا العالمية في ضمممان الجودة"، ، نظ2005 ،وودهاوسكريسممتوفرسممن

 .وكالة جودة الجامعات األسترالية، ملبورن منشورات

 ( الثورة الصمممممممامتة في التعليم العالي" أسمممممممئلة أكاديمية. 2008لندن، إتش ودريبر، إم" .)

 .225 – 221ص  2، 21الخامس 

 مهنة (، "داخل األوسممممماط األكاديمية: تحديات جديدة لل1996ان فوخت، ف  )ماسمممممن، ف. ف

 .األكاديمية"، أوترخت، هولند



256 
  

 ( تكريم الثقممة: الجودة واحتواء التكلفممة في التعليم العممالي" أنكر، 2003ممماسمممممممي، دبليو" )

 .بوسطن

 ،بوسطن ،جودة العمل األكاديمي: دليل للتحسين"" ،2007 ماسي، دبليو ؛ جراهام. 

 يات " ، 2003اكغي، م جامعات وكل عالي في ال يل الجودة األكاديمية: تحسمممممممين التعليم ال دل

 .التعليم اإلضافي"، لندن، صفحة كوجان

 ( ،تقييم فعالية وحدة التدقيق األكاديمي النيوزيلندية"، الجودة 2000ميد ف ؛ وودهاوس" )

 .29-19، 1، 6في التعليم العالي، 

 ،سكة لضمان الجودة الخارجية"، الجودة في " (1996) ،وودهاوس  ميدلهيرست أنظمة متما

 .268-257 ص التعليم العالي: النظرية والتطبيق "

 ( "الحوكمة والقيادة في التعليم العالي". بوالو بينانغ: جامعة 2008روزما )و  سممممممارجيت ك

 .بنيربيت تنذر ماليزيا

 ( نموذج لل2008نورمان، سممممي، ليتلجون، إيه وفالكونر، أنا" .) تنفيذ الفعال لتسممممليم البرامج

 .36-25، ص. 1، ال. 45المرن". االبتكارات في التعليم والتدريس الدولي. ضد 

 تقييم نتائج التعلم في التعليم العالي: مراجعة مقارنة لممارسات مختارة"، (2008) ،نوشين". 

 ( الجودة واالعتراف في التعليم ال2004منظمة التعاون االقتصممادي والتنمية" ) عالي: التحدي

 .العابر للحدود"، باريس

 (  .معايير تقييم البرنامج" الطبعة الثانية، ألف أوكس، كاليفورنيا: 1994سممممممماندرز، ج" ،)

 .سيج

 ،ة في التعليم العالي" ماسممن، (، "أن تسممتمر: متابعة ضمممان الجود1998)  شمميل، ي. ماسممن

 د.هولن

 ( .االعتما2005شممممممميل، ك. ليمبام، ر. دي بروين، ج" ،) د في المنظور الدولي"، أوترخت

 . متاح عبر الرابط التالي:)بالهولندية(

 http://www.onderwijsinspectie.nl/nl/home/naslag/Alle_publicaties/Acc
reditatie_internationaal  

 ( .االعتماد في المنظور الدولي2006شممممممميل، ك. ليمبام، ر. دي ريجكي، ف" ،)"،  طبعة

 . متاح عبر الرابط التالي:منقحة، أوتريخت

 http://www.nvao-event.net/eca/doc/Accreditation-
international_perspective.pdf   

  ،ترتيب مؤسسات التعليم العالي"، تطوير التعليم العالي وتقييمه، "، 2006وودهاوس وستيال

 .ووهان، الصين، )بالصينية(

  ،وكالة  ،6المنشور المؤقت رقم  ،مراكز التعليم العالي" تصنيف"، 2006وودهاوس وستيال

 .ملبورن ،تراليةجودة الجامعات األس

  ،التدويل: المخاطر والتأثير واالسممممممتجابة"، في تدويل التعليم " ، 2008وودهاوس وسممممممتيال

 .العالي األوروبي

http://www.onderwijsinspectie.nl/nl/home/naslag/Alle_publicaties/Accreditatie_internationaal
http://www.onderwijsinspectie.nl/nl/home/naslag/Alle_publicaties/Accreditatie_internationaal
http://www.nvao-event.net/eca/doc/Accreditation-international_perspective.pdf
http://www.nvao-event.net/eca/doc/Accreditation-international_perspective.pdf
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  ،تحت إشمممراف تعزيز ثقافة الجودة، الثقافة الجامعية الحديثة ، ، 2008وودهاوس وسمممتيال ،

للتعليم العالي،  نانزوغ وزارة التربية والتعليم بالصمممممين، تم تحريره بواسمممممطة معهد جامعة

 . متاح باللغة الصينية.54-49(، الصفحات 6ديسمبر )# 

 شمممبكة الجامعة األوربية، "نظام مرجعي للمؤشمممرات وإجراءات التقييم، "2003 ،تافيرناس ،

 .بروكسل

  يد"، (2004)واهالن لة السمممممممو حا ماد:  باالعت هة  يات الشمممممممبي تدقيق إلى العمل في )، "من ال

 .كلوير، دوردريخت ،"منطقة التعليم العالي األوروبية"االعتماد والتقييم في 

  12في التعليم: المجلد من التقدم  5قياس الجودة في الجامعات" )الفصمممممممل "، (2003)وانغ .

 .(، نوفا ساينسناتا، آر

 (، "ضمممان الجودة في التعليم العالي: االتجاهات 2007روزا،  )، ويسممترهيجدن، سممتينسمماكر

 .تحول" سبرينغر، دوردريختفي التنظيم والترجمة وال

  ،24-15، 1، 20، ، نظم جودة مجدية، التقويم والتقييم في التعليم العالي1995وودهاوس. 

 ( .ضمان الجودة: االتجاهات الدولية، االنشغاالت والميزات"، التقييم 1996وودهاوس، د" ،)

 .356-347، 4، 21يم في التعليم العالي، ووالتق

 ( ،1998وودهاوس)،  الجودة في التعليم العالي: السممممممنوات الخمس والعشممممممرون "ضمممممممان

 .273-257، 3، 4الجودة في التعليم العالي،  ،القادمة"

  ،مان الجودة، ويت ونايت، 1999وودهاوس تدويل في التعليم ، الجودة وضممممممم "الجودة وال

 . منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،العالي"

  ،95-87 ،(1) 6 ،يوزيلندا "، التقييمالتدقيق األكاديمي في ن، 2000وودهاوس. 

  ،المراجعممة الممداخليممة في التعليم العممالي، التممدقيق الممداخلي في نيوزيلنممدا، 2000وودهمماوس، 

 .142-131 ،صفحة كوجان

  ،9تحسين الجودة من خالل تدقيق الجودة"، الجودة في التعليم العالي، "، 2003وودهاوس ،

2 ،133-139. 

  ،21رقم  ،الجودة في التعليم ،لعممالمي لضممممممممممان الجودة""التطوير ا، 2004وودهمماوس، 

 .تشيلي )باإلسبانية( ،سانتياغو ،المجلس األعلى للتعليم

  ،مان الجودة"، 2004وودهاوس عالي ،"جودة وكاالت ضممممممم  ،2 ،10 ،الجودة في التعليم ال

77-87. 

  ،أطر الجودة: تممأمالت من الجممامعممات ، أطر الجودة للمؤسمممممممسممممممممات، 2006وودهمماوس"

 .ترالية"، وكالة جودة الجامعات األسترالية، ملبورناألس

 ،سبة للغرض سيا  عرض تقديمي في مؤتمر وودهاوس، الجودة تعني المنا شبكة الجودة في آ

 .2006/ آذار مارس 2شنغهاي،  ،(APQNوالمحيط الهادئ )

  ،12جودة التعليم عبر الوطني: نظرة مقدم "، الجودة في التعليم العالي،، "2006وودهاوس ،

 .281-277 ،2006/ تشرين الثاني ، نوفمبر3
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 ( أطر المؤهالت: بعض القضممممممايا المفاهيمية"، المجلة األوروبية للتعليم، 2007يونغ، إم" ،)

42 ،4 ،445-457. 
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 الفصل الثاني: ضمان الجودة الخارجية 

 مقدمةال: المحور األول

 الترحيب: الجزء األول

 :جدو) المأتويات

 التعريف بالموضوع .1
 ظرة عامة على الموضوعن .2

 

 . التعريف بالموضوع1

 .نرحب بكم في قسم ضمان الجودة الخارجي

على مدى العقود الثالثة الماضممممممية، أدى الطلب على قدر أكبر من المسمممممماءلة العامة إلى زيادة 

( للتعليم العالي على المسمممممتوى الوطني أو اإلقليمي أو EQAعدد كيانات ضممممممان الجودة الخارجية )

توى البرنامج نفسممه، وقد أنشممأِت الحكومات الوطنية العديد من هذه الوكاالت، كما وتأسممس على مسمم

بعضممممها على يد مجموعات من مؤسممممسممممات التعليم العالي، أو من قبل المنظمات المهنية. تم تلخيص 

" و "تقييمخ" و "اعتمممادخ"، على الرغم من أن معنى هممذه  منمماهج هممذه الوكمماالت على أنهمما "تممدقيقخ

 .لحات يمكن أن يختلف عند تطبيقها في ظروف مختلفةالمصط

 

 :نظرة عامة على الموضوع .2

 :ضمان الجودة للتعليم العالي
تسلط هذه الوحدة الضوء على مدى تعقيد مفهوم الجودة وأطر عمل وعمليات ضمان الجودة 

الجودة  نينصب التركيز على وكاالت ضما وبشكل عام، المختلفة المستخدمة لتحديد الجودة وقياسها

( وأنظمة ضممممان الجودة HEIsأي األنظمة الخارجية لمؤسمممسمممات التعليم العالي ) ،(EQAالخارجية )

 الداخلية الخاصة بها.

 :األدوار والمسؤوليات –( EQAضمان الجودة الخارجي )

تناقش هذه الوحدة الوظائف العامة لوكاالت ضمممان الجودة الخارجي والمناهج المختلفة التي 

االت الجودة ألداء أدوارها ومسمممؤولياتها. تنطبق المفاهيم األسممماسمممية أيضممما  على مسمممتوى تتخذها وك

ضمممممممان الجودة على مسممممممتوى البرنامج في حين أن العديد من األمثلة تتعلق بضمممممممان الجودة على 

 .المستوى المؤسسي
 :شبكات وكاالت الجودة الخارجية

والغرض  ضمان الجودة الخارجيت الشبكات الواسعة لوكاالشرحها على هذه الوحدة  تركز

ان ضمممممممم مع التركيز على الشمممممممبكات الدولية وبعض االعتبارات للشمممممممبكات الوطنية لوكاالت ،منها

 مختلفة.الجودة المعلومات مفصلة مستمدة من مواقع الويب لشبكات توفر  ، كما أنهاالجودة

 :(EQAالمعايير المطبقة من خب) وكاالت ضمان الجودة الخارجية )

 ومؤسممسممات التعليم العاليجدل مسممتمر بين الحكومة ووكاالت ضمممان الجودة الخارجي  هناك

معايير التقييم والتفويض واالعتراف أو االعتماد. تختلف المعايير من الوصممممممفات الكمية، ب بما يتعلق

ة حاليا  إلى المعايير القائمة على األهداف والنتائج، وحتى مقاييس الرضا األكثر ذاتية.   واسعخ  دلجثم 

هذه  تهدفكما و ، ولتوضممميح جميع التفاصممميل المتعلقة بالموضممموع،حول اسمممتخدام معايير "الكفاءة"
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 ا  موقف الئمتالمعايير والشعور بالمعايير التي قد ب المتعلقةإلى تزويد الطالب بفهم النقاش  أيضا   الوحدة

 .ا  معين

 :الناش ة التأديات-وكاالت ضمان الجودة الخارجية 
دد وما يهمنا في هذه الص ليم العالي العديد من التحديات خالل العقود الثالثة الماضيةواجه التع

الطريقة التي تعاملت بها وكاالت ضمممممممان الجودة الخارجي مع تلك القضممممممايا، بما في ذلك على هو 

 سبيل المثال ال الحصر عولمة التعليم، واالتجاه نحو الخصخصة، والتقنيات الجديدة، والنمو المؤسف

 دون المسمممتوى دراسمممية وهمية أو مؤهالتشمممهادات " التي تبيع الجامعات الوهميةلما يسممممى بـممممممممم "

 .المقبول
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 المأور األو): المقدمة

 المصطلحات: الجزء الثاني

 

 :جدو) المأتويات

 المقدمة .1
 وصف الموضوع .2
 األهداف .3

 تصميم الموضوع .4
 موارد الموضوع .5

 

 مقدمة. ال1

 ،إلى جانب معلومات وصمممممفية ،على منهج ضممممممان الجودة الخارجي يحتوي هذا الجزء من المحور

 .يمكن العودة إلى هذه المعلومات عند الحاجةوالموارد المفيدة.  ،ونتائج التعلم المقصودة

 

 . وصف الموضوع2

هذا الجزء من المحور خارجي يحتوي  مان الجودة ال نب معلوةعلى منهج ضممممممم مات ، إلى جا

 يمكن العودة إلى هذه المعلومات عند الحاجةونتائج التعلم المقصممممممودة، والموارد المفيدة.  وصممممممفية،

 .إليها

 

 الموضوع وصف

من خالل قراءاتك الالحقة، (. QAيتناول هذا الموضممممموع المناهج المختلفة لضممممممان الجودة )

ستخدام الرسومدى تعقيد مفهوم الجودة واألطر التي تحاول تعريفها وقي سوف تالحظ سيتم ا سها.  م ا

في بيئات وطنية مختلفة  ةالتوضممممميحية لتحديد أدوار ومسمممممؤوليات مزودي ضممممممان الجودة الخارجي

ة مزيد من التفاصمممميل المتعلقعلى عرف ت، كما سممممتوالطريقة التي يقتربون بها من أهداف سممممياسممممتهم

 .ن الجودة الخارجيةضماوراء االختيارات التي تقوم بها وكاالت الكامن األساس المنطقي ب
بينما تختلف ممارسمممات ضممممان الجودة، هناك اتفاق على األسممماسممميات الالزمة إلطار ضممممان 

الجودة الموثوق. تؤكد معظم مخططات ضممممممممان الجودة على أهمية التقييم الذاتي بناء  على معايير 

 ، والمراجعة الخارجية التي يجريها الخبراء.ا  محددة مسبق
سم المناهج تت حيث ن الطرق المختلفة التي يتم بها تطبيق هذه العناصريجب على الطالب تدوي

 التي تتخذها الوكاالت تجاه "المعايير" وقياس اإلنجاز بأهمية خاصة.
ال يمكن للمرء أن يفرط في التأكيد على الحاجة إلى عند االطالع المتزايد على الموضممممممموع، 

س على نظم جودة داخليةأنظمة جودة داخلية قوية أو  سا  ا  المستوى المؤسسي. يوفر هذا الموضوع أ

مان الجودة أو داخل الحكومة أو وكاالت  لذين يختارون العمل في ضممممممم ئك ا مان الجودة ألول ضممممممم

 أو الهيئات أو المؤسسات المهنية. الخارجية
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في السمممنوات األخيرة، تأثرت سمممياسمممات ضممممان الجودة والتعليم في مختلف الدول بالمشممماريع 

ار ومقدميه، واآلث العابر للحدود. يسمممممتكشمممممف هذا الموضممممموع ظاهرة التعليم بر للحدودالعاالتعليمية 

عند الحديث عن الصمممعوبات التي يواجهها المترتبة على التنظيم الوطني وسمممياسمممة ضممممان الجودة. 

مصمممانع سمممنالحظ أن هذه الصمممعوبات تتضممممن على سمممبيل المثال ال الحصمممر  الجودة،ضممممان قطاع 

مان الجودة الوهمية، والحدود غير الواضمممممحة بين المؤسمممممسمممممات العامة الشمممممهادات، ووكاالت ضممممم

 والخاصة، وتأثير تقنيات التعلم المفتوحة والمرنة.
ظهور  تكمن فيفي ضممممممممان الجودة الخارجي  كما أنَّ إحدى التطورات ذات األهمية الكبيرة

قد فنتيجة لذلك،  بعضها ذو امتداد عالمي.و، ةشبكات من وكاالت ومؤسسات ضمان الجودة الخارجي

ومع ذلك، من المهم للطالب التفكير في  ،قدر من التقارب في مفاهيم وممارسات ضمان الجودة برز

 على نتائج مختلفة من دولة إلى أخرى. ا  سبب حصول األطر المتشابهة ظاهري
ياقات في س وكاالت ضمان الجودة الخارجيةباختصار، سوف تتعرف على األساليب المختلفة ل

 ، وربما األهم من ذلك، اتجاهها التطوري.شتىية سياس

 :األهداف. 3

 األهداف: ضمان الجودة الخارجية
 :من خالل دراسة هذا الموضوع، سوف تكون قادرا  على القيام بما يلي

 .شرح المناهج المختلفة آلليات ضمان الجودة •
 ة.شرح األدوار والمسؤوليات المختلفة لوكاالت ضمان الجودة الخارجي •
 .ف طرق تطوير المعايير والنقاط المرجعية لضمان الجودةوص •
ن، التعلم المركتحديد التحديات الناشممئة أمام التعليم العالي وضمممان الجودة،  •

ماد وعمدم وضممممممموح المجمالين العمام والخماص، وظهور  الجمامعمات ووكماالت االعت

 .الوهمية
اسمممتكشممماف دور شمممبكات وكاالت ومنظمات ضممممان الجودة وتأثيرها على  •

 .تقارب سياسة وممارسات ضمان الجودة
يل أهمية التعليم  • عابر للحدودتحل ئات  ال عالي والهي لمؤسمممممممسممممممممات التعليم ال

 .التنظيمية الحكومية ووكاالت الجودة
تحليل العوامل السممممياقية التي تأخذ في الحسممممبان نهج ضمممممان الجودة الذي  •

 .تستخدمه مختلف البلدان
الجودة لسمممممممياق وطني محدد من  تقييم مدى مالءمة نموذج معين لضممممممممان •

 .خالل دراسات الحالة
تطبيق مبادئ عامة على موقف محدد لتحديد أي نظام أو تعديالت لألنظمة  •

 .الحالية ستكون مجدية وفعالة، بالنظر إلى األهداف المختارة

 

 :الموضوع تصميم. 4

 فكيرتوفير رؤية أوسممممممع وتحفيز التولغرض  ،الموضمممممموع إلى خمس وحداتتم تقسمممممميم هذا 

النقدي، يتم تضمممممين مقاالت إضممممافية في المحتوى، أو قد يتم توفيرها بواسممممطة الميسممممر أو الموجه. 

 بشكل عام، هدفنا هو مساعدتك على تطوير الفهم والمهارات التي يمكن تطبيقها في سياقك الوطني.
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من المتوقع أن تتواصممممل مع زمالئك الطالب وأن تشممممارك في المناقشممممات باسممممتخدام أدوات 

يقات التعلاالتصال المتوفرة. سيراقب منسق الموضوع مساهمات الطالب في لوحة المناقشة، ويقدم 

. تعتبر منشوراتك، على وجه الخصوص، وتعزيزهاالمهمة والمصطلحات توضيح المفاهيم المتعلقة ب

 وسيلة إلظهار المهارات التحليلية التي تعد من بين أهدافنا التعليمية.
ائح المفيدة لمسممماعدتك على التعاون مع الطالب اآلخرين. يعزز التفاعل فيما يلي بعض النصممم

 بين أعضاء المجموعة تعلم وفهم المفاهيم والحاالت المعروضة.

 

 :اإلنترنت عبر للتفاع) إرشادات
يجب أن تكون المسممممممماهمات المكتوبة في "لوحة المناقشمممممممة" موضممممممموعية  •

، مهم تحديد قضية أو مشكلةفي صلب الموضوع. من التنصب  وتحليلية و ومقتضبة

 وتحليل كيفية وسبب وجود المشكلة، والتوصية بحل جزئي أو كامل.
 قم باإلشارة إلى أي رسالة أصلية ترد عليها. •
 كن بن اء  عند مناقشة أفكار اآلخرين وتعليقاتهم. •
 نشر الردود في الوقت المناسب.قم ب •
 ي الشخصي.يجب أن تقتصر التعليقات الخاصة على البريد اإللكترون •
 في كيفية تفسمممممممير القارئ لها. قد تكون ملي ا   الكلمات بعناية وفكر قم بانتقاء •

سيطة" أفضل من المصطلحات الفنية. تذكر أن النص المكتوب  "اللغة اإلنجليزية الب

 من الكلمة المنطوقة. ا  أكثر قسوة أو انتقاد ا  قد يبدو أحيان

 

 :التقييم
 التقييم الخاصة بك في بداية الموضوع.سيتم إخطارك بنهج التقييم ومهام 

 

 :الموضوع موارد. 5

سمممتمنحك قوائم القراءة والنصممموص الكاملة والمواقع اإللكترونية المفيدة المصمممادر التي تحتاج 

 إلى الرجوع إليها كقراءة عامة أو دعم ألنشطة تعليمية ومهام تقييم محددة.
ثلة مسمممممتمدة من مجموعة مختارة من مع أم يمنظورنا في هذا الموضممممموع هو المنظور الدول

. تعكس اختياراتنا قيمة وكاالت معينة لضمممان والبرامجيةوكاالت ضمممان الجودة الوطنية واإلقليمية 

 ا  عرضممالموضممموع كنماذج لتطبيق مفاهيم ضممممان الجودة الرئيسمممية. سممميمنحك هذا  ةالجودة الخارجي

، سممميكون ، إال أنه وبكل تأكيدالرائدين للممارسمممات العالمية وأفكار ممارسمممي ضممممان الجودة ا  واسمممع

في االفتراضات األساسية أو استخدام المصطلحات في أجزاء مختلفة من الموضوع، وقد  هناك تباينخ 

بر يعتعلى موقفك وسياقك.  ا  تجد نفسك أكثر أو أقل راحة مع وجهات نظر وممارسات معينة اعتماد

تحسين جودة تجربة التعلم عندما تشارك وجهات نظرك ولن يؤدي إال إلى هذا التوجه طبيعيا  للغاية، 

 ك في منشورات لوحة المناقشة والندوات عبر اإلنترنت.ءوآرا
مع  قد تحتاج إلى التكيففومع ذلك،  ؛لقد حاولنا توضمميح معنى المصممطلحات في السممياق ذي الصمملة

يف ، سممممممتجد أن التكلمعلوماتمن ا االختالفات أثناء العمل خالل الدورة التدريبية. أثناء قراءة المزيد

عندما تتجاوز الحدود الوطنية واإلقليمية إلى أدبيات ضمممممان الجودة للوكاالت في  ا  ضممممروري أيضمممم

 .أماكن أخرى
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 الموضوع: ضمان الجودة الخارجية

 األدوار والمسؤوليات -( EQA: ضمان الجودة الخارجي )المحور الثاني

 لمحة عامةالموضوع: 

 

 :قائمة المحتويات

 قدمةالم .1

 الفصلنظرة عامة على  .2
 األهداف .3
 قراءات رافدة .4

 
 

 :. المقدمة1

 

( والمناهج المختلفة التي EQAتناقش هذه الوحدة الوظائف العامة لضممممممان الجودة الخارجية )

تتخذها الوكاالت ألداء أدوارها ومسممممؤولياتها. تتعلق العديد من األمثلة المقدمة بضمممممان الجودة على 

على ضمممممان الجودة على مسممممتوى  ا  تحتوي على نقاط تنطبق أيضمممم  أن هاإالالمسممممتوى المؤسممممسممممي، 

 البرنامج.

 :الفص) على عامة نظرة. 2

 نظرة عامة –األدوار والمسؤوليات  –( EQA) ةضمان الجودة الخارجي

االستخدام غير المتسق  الكامنة وراء سبابَ األسنحدد في أطر المناهج الوطنية لضمان الجودة 

واالختالفات في مناهج ضممممان الجودة. يتضممممن الموضممموع  ةلجودة الخارجيضممممان المصمممطلحات 

  : التدقيق والتقييم واالعتماد.هي ويصف ثالثة مناهج أساسية ةبضمان الجودة الخارجي ا  عام ا  تعريف

 ضمممان، يسممتعرض الموضمموع أمثلة من إندونيسمميا والمملكة المتحدة والهند على مناهج ا  أخير

 .ةالجودة الخارجي
لط موضمموع "الوظائف العامة لوكاالت ضمممان الجودة الخارجي" الضمموء على الصمملة بين يسمم

 ا  أغراض ضمممان الجودة الخارجي والوظائف العامة لهيئات ضمممان الجودة الخارجي. سممتتعلم أيضمم

وع يتناول الموضكما السياقات الوطنية المتطورة على أغراض ضمان الجودة الخارجي.  تأثير يةكيف

اك ، هنا  ئف األساسية لوكاالت ضمان الجودة الخارجي والمسؤوليات المرتبطة بها. أخيرالوظا ا  أيض

 .ةضمان الجودة الخارجيعن المراحل الثالث ل مقتضبة تتحدثمقدمة 
د من ثالث مراحل. يحدتتألف يُنظر عادة  إلى ضمان الجودة في التعليم العالي على أنها عملية 

تلك المراحل مثل التقييم الذاتي والمراجعة  ةلجودة الخارجيموضمممموع المراحل الرئيسممممية لضمممممان ا

 .ةالخارجية ونتائج ضمان الجودة الخارجي
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على عاملين  EQA لوكاالت ضمممممان الجودة الخارجيةسمممميركز موضمممموع السممممياق التشممممغيلي 

لهما: اثنين رئيسيين  هماثانيو وكالة ضمان الجودة الخارجيةحجم النظام الذي سيتم تغطيته من قبل  أو 

. سمممممممننتقل بعد ذلك إلى اآلثار المترتبة على هذه العوامل من خالل الوكالةالملكية والسممممممميطرة على 

 مناقشة النماذج الوطنية ذات الصلة.
" الجوانب المختلفة لتنفيذ عملية ضممان ضممان الجودة الخارجيةيتناول موضموع "تنفيذ عملية 

عن المتغيرات التي تدخل في تحقيق أدوار ا  كما أننا سممممنقرأ أيضممممالجودة للمؤسممممسممممات أو البرامج. 

 ومسؤوليات ضمان الجودة الخارجي وتناقش مناهج تنفيذ ضمان الجودة الخارجي.

وكاالت ضمممان الجودة ملزمة بوثبات أن عمليات ضمممان الجودة الخارجي الخاصممة بها تعتبر 

 إظهار احة الذين يتوقعون منهمسؤولة أمام العديد من أصحاب المصل ، كما أنَّهاتحقق أهدافها المعلنة

، من يشممممرف على قيد الدراسممممة عددا  من النقاط منها المصممممداقية والموضمممموعية. يغطي موضمممموع

تدابير المساءلة المتخذة لضمان أن وكاالت ضمان الجودة الخارجي ترقى  األوصياء؟ كما أنه يغطي

 إلى تلك التوقعات.

 :األهداف. 3

 األدوار والمسؤوليات –( EQA) ةاألهداف: ضمان الجودة الخارجي

 فهم كل مما يلي:على  ا  عند االنتهاء من هذه الوحدة، يجب أن تكون قادر
 .ةتحديد الوظائف العامة لضمان الجودة الخارجي •
 .وصف المناهج المختلفة ألداء تلك الوظائف •
تحديد االعتبارات والعوامل السياقية التي تشكل أدوار ومسؤوليات وكاالت  •

 .ةة الخارجيضمان الجود
شممممممرح االختالفات في االنتماء والحوكمة وتمويل وكاالت ضمممممممان الجودة  •

 .وتأثيرها على مناهج ضمان الجودة
 .تحليل اآلثار المترتبة على الخيارات المختلفة ألدوار ضمان الجودة •
في سمممياقك  فعالية كبيرة اتذ ةون صمممياغة نظام ضممممان الجودة الخارجيتك •

 .الوطني
لمسممماءلة المباشمممرة وغير المباشمممرة التي تعمل في ضممممان تحليل إجراءات ا •

 .ةالجودة الخارجي

 

 

 :رافدةال قراداتال. 4

 القرادة: القرادة والمراجع المقترأة

 منظور دولي  ،(. إدارة الجودة في التعليم العالي2000ت. ) ،جيه وشممممممماه ،برينان

ة ابية / منظمالصممممحة الجنسممممية واإلنج ،باكنغهام ،حول التقييم المؤسممممسممممي والتغيير

 التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

 ( حدة: األصمممممممول والتطورات 2001إبراهيم الخواس ماد في الواليات المت (. االعت

 .باريس ،وآفاق المستقبل

 الجودة في التعليم العالي ،(. توازن دقيق: دور التقييم في اإلدارة2002) ،إيويل.  
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 ( .التقي2001هاماالينن ك وآخرون .) يمات المؤسممممسممممية في أوروبا: تقارير ورشممممة

 (.ENQAهلسنكي: الشبكة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي.  ،1عمل 

 (. التطورات الدولية في ضممممممممان الجودة وتحسمممممممين الجودة: 2004جيثرو ) ،نيوتن

 .الجودة في التعليم العالي ،التحديات والفرص

  ،مطبعة الجامعة  ،سممة الذاتية المؤسممسممية(. إدارة الدرا2005)واتسممون وماديتسممون

 المفتوحة.

 ورشمممة عمل ما قبل المؤتمر ،(. أسممماسممميات ضممممان الجودة2001د. ) ،وودهاوس، 

 بنغالور. ،2001 الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي مؤتمر 

 لعاليالجودة في التعليم ا ،(. توازن دقيق: دور التقييم في اإلدارة2002) ،إيويل. 

 (. التطورات الدولية في ضممممممممان الجودة وتحسمممممممين الجودة: 2004جيثرو ) ،نيوتن

 .الجودة في التعليم العالي ،التحديات والفرص
 

 مواخع الويب

 ( وحدة التدقيق األكاديمي للجامعات النيوزيلنديةAAU). 

 ( المجلس الوطني العتماد التعليم العاليNCHEA)، منغوليا. 

 برنامج تحسين الجود( ة األكاديميةAQIP). 

 ( وكالة جودة الجامعات األستراليةAUQA). 

 ( مجلس التعليم العاليCHE)، جنوب إفريقيا. 

 ( مجلس اعتماد التعليم العاليCHEA)، الواليات المتحدة األمريكية. 

 الرابطة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي. 

 ( مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلتراHEFCE)، المملكة المتحدة. 

 ( مجلس هونغ كونغ لالعتماد األكاديميHKCAA). 

 ( الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العاليINQAAHE). 

 وكالة المؤهالت الماليزية. 

 الواليات المتحدة المريكية ،لجنة الواليات الوسطى للتعليم العالي. 

 ( المجلس الوطني للتقويم واالعتمادNAAC)، الهند. 

 ( الرابطممة الشمممممممممماليممة المركزيممة للكليممات والمممدارسNCA-HLC لجنممة التعليم )

 .الواليات المتحدة األمريكية ،العالي

 ( لجنة الشمال الغربي للكليات والجامعاتNWCCU). 

 ( وكالة ضمان الجودةQAA)، المملكة المتحدة. 
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 : ضمان الجودة الخارجيةالثاني الفص)

 األدوار والمسؤوليات -( EQAالجودة الخارجي ) : ضمانالمأور الثاني

 أطر المناهج الوطنية لضمان الجودة: الجزء الثاني

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 ةضمان الجودة الخارجياالستخدام غير المتسق لشروط  .2
 ةضمان الجودة الخارجيتعريف عام لـ .3
 في بلدان مختلفة ةضمان الجودة الخارجيأطر  .4

 ملخصال .5

 
 

 :دمة. المق1

( EQAهذا الموضوع أسباب االستخدام غير المتسق لشروط ضمان الجودة الخارجية ) يتناول

في نهج ضممممممان الجودة. ينتقل الموضممممموع بعد ذلك إلى تعريف عام لضممممممان  الناجمة واالختالفات

لة ث: التدقيق والتقييم واالعتماد. يختتم الموضمموع بأملها وهيالجودة الخارجية وثالثة مناهج أسمماسممية 

 من مناهج ضمان الجودة الخارجية من إندونيسيا والمملكة المتحدة والهند.
 أطر المناهج الوطنية لضمان الجودة :األهداف

 القيام بما يلي: على ا  عند االنتهاء من هذا الموضوع، يجب أن تكون قادر
تحديد أسمممباب اختالف مناهج ضممممان الجودة ومصمممطلحات ضممممان الجودة  •

 .الخارجية
 .ضمان الجودة الخارجية من منظور عامتحديد  •
م : التدقيق والتقييةتحديد المناهج األسممماسمممية الثالثة لضممممان الجودة الخارجي •

 .واالعتماد
  ة.تحديد األمثلة ذات الصلة من مناهج ضمان الجودة الوطنية الخارجي •

 

 :ةالخارجي الجودة ضمان لشروط المتسق غير االستخدام. 2

ن من المؤكد أنك الحظت ألجودة والمناهج المختلفة لضمممممممان الجودة، أثناء موازنة تعريفات ا

 ليست دقيقة للغاية. في الواقع، ينتج االلتباس من االستخدام القابل المرتبطة بضمان الجودة التعريفات

ديد ، إلى الطريقة التي تجمع بها العأقل تقديرعلى  ا  ويرجع ذلك، جزئي ؛مصممممطلحاتالللتبادل لبعض 

ضمممممان الجودة مناهج عدة لضمممممان الجودة تحت أي تسمممممية ترغب في نشممممرها. تزداد  من وكاالت

 ضمان الجودة من قبل مجموعة من المتعلمين. مصطلحاتاحتمالية حدوث ارتباك عندما يتم سرد 
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تنشمأ االختالفات في مناهج ومصمطلحات ضممان الجودة من السمياقات الوطنية التي تعمل فيها 

مان الجودة. في بع نظم حاالت، ضممممممم خارجييض ال مان الجودة ال االعتراف الوزاري  ةعادل ضممممممم

عتبر ضمان الجودة في حاالت يأنه نهج تنظيمي. إليه على يُنظر وبالمؤسسات داخل النظام الوطني؛ 

بة أخرى  ثا يةبم يات التنظيم جاوز اآلل ية تت تائج و ،عمل ما يكون لن ند يد من االختالف ع حدث المز ي

بقة مطب على تمويل واستمرارية المؤسسات أو البرامج )والتي ليست عواق ةضمان الجودة الخارجي

هناك تباين آخر وهو أن كل ما يتم من المالحظ أيضا  أنَّ بأي حال من األحوال(.  على مستوى دولي

يختلف  ةوما يتم توجيهه من قبل ضمممممان الجودة الخارجي ةرصممممده من خالل ضمممممان الجودة الداخلي

وذلك  ةالخارجيلسمملطة الجودة متنوعة الدول المختلفة تتخذ مناهج فون  صممار، باختوباختالف البلدان. 

لخدمة األغراض المختلفة لضمممان الجودة. ما يُفهم على أنه نطاق ومنهجية ضمممان الجودة الخارجية 

ذه هعما تشمممممممير إليه المصمممممممطلحات في بلد آخر. لتسمممممممهيل ختلف على نحو كبير في بلد واحد قد ي

 إلى تعريف تشغيلي عام يعترف بالتنوع ويمكن أن يستوعب مناهج مختلفة. حاجةفوننا ب، المناقشة
يقدم مصمممممممطلح "االعتماد" مثاال  على االسمممممممتخدام اإلبداعي والتفسمممممممير. افترض أن بعض 

األشممممممخاص يرغبون في التمييز بين تدقيق الجودة ومراجعة األقران من أسمممممماليب ضمممممممان الجودة 

تمت المناقشمممممة المتعلقة قد ل الخاصمممممة باالعتماد ومعاييره، وجميع التفاصمممممياألخرى. تمت إضمممممافة 

، أصمممبح التدقيق معادال  لمعايير أعلى، وتحسمممين الجودة واالسمممتقاللية، في على نحو مفاج . بالعملية

حين أن االعتماد يتساوى مع الحد األدنى من المعايير، والمعايير اإللزامية، ومراقبة الجودة الطائشة. 

سمممتخدام المصمممطلح المدمج لتقديم حجة للتدقيق واالسمممتقاللية. ضمممع كل هذا في سمممياق بعد ذلك، يتم ا

 وطني مختلف وحركه بقوة.
وكمماالت على أنهمما " وكمماالت الجودة الخممارجيممةتشمممممممير حكومممة الواليممات المتحممدة إلى جميع 

لى يز عوالمعايير المنشورة مع الترك النظماعتماد"، وهي عملية مراجعة خارجية وشهادة تستند إلى 

، إال أنَّ النتائج. تعمل الوكاالت على مسمممتوى المؤسمممسمممات والبرامج على حد سمممواء كجهات اعتماد

والتأثير السممممممملوكي. ال تعمل معايير  العملية، صمممممممعوبةالنواحي التي عادة ما يتم تجاهلها تتمثل في 

افة باإلضمن الجهد  ا  تتطلب بشكل عام مزيد الجودة حيث أنهااالعتماد األمريكية مثل معايير مراقبة 

 .ةيضمان الجودة الخارجتقييم النتائج وتحسينها في "إطار العمل الفوقي" الفيدرالي لوكاالت  إلى
تؤكد وكالة ضممممممان الجودة  ، إذمختلففي نقاش الجودة من منظور المملكة المتحدة  تشمممممارك

ما تأنها  لذاتي ومراجعة األقران من التركيز على التقييم ا  ضمممممممع مزيدال تقوم بمنح االعتماد، وإن  ،ا

 ، وليسالممارسممممات الحميدةتوجيهية( وبيانات عن المبادئ المعايير )فضممممال  عن أن لديها عددا  من ال

. ومع ذلك، تم إخبار المؤسممممسممممات أنه قد يكون من الجيد أن يكون لديك نظام متطلبات يجب تحقيقها

لوكالة ضمممان الجودة البريطانية توجيهية . المبادئ الهإلى أسممفل الهرم ضمممان عالي الكفاءة من أعلى

عمل . بعد كل شمميء، توهناك خطر على مؤسممسممات التعليم العالي التي تقوم بتجاهلهامفصمملة للغاية، 

ما يجب اإلشممارة إليه في ، 140وكالة ضمممان الجودة بالتعاون مع مجلس تمويل التعليم العالي إلنجلترا

ق عليها مصمممممممطلح "االعتماد" يمكن أن تحمل نفس األثر هذه النقطة تحديدا  أن العملية التي ال نطل

 .الذي يحدثه االعتماد

 

 

                                                           
يم انت مسمممممممؤولة عن توزيع تمويل التعلوك المتحدة،مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا هيئة عامة غير تابعة لإلدارات في المملكة  140 

 .1992إنجلترا منذ عام  العالي على الجامعات وكليات التعليم اإلضافي في
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 :الخارجية الجودة ضمان لـوكاالت عام تعريف. 3

من قبل الشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة الخارجي تم تطوير تعريف عام وعملي مفيد ل

 :يتمثل بما يلي (INQAAHEضمان الجودة في التعليم العالي )

راقبة األنشممممطة، والتأكد من الحفاظ على المعايير األكاديمية المناسممممبة وتعزيزها في كل م".. 

ية والمعايير معروفة للمجتمع التعليمي يبرنامج ومن خالله. و مان الجودة إلى جعل العمل متد ضممممممم

 ".وعامة الجمهور

www.inqaahe.org  
 

 من ثالثة مناهج أساسية: ا  ، قد تتبع الوكاالت مزيجضمن هذا التعريف
 .التدقيق األكاديمي •
 .األكاديمياالعتماد  •
 .التقييم •

 يتم شرح ميزات هذه األساليب أدناه:

 تعريف المصطلحاتالمفاهيم والمصطلحات: 
 :التدخيق

 صريحة أوسواء كانت هذه االدعاءات  عن نفسها مؤسسة ما التدقيق هو التحقق من ادعاءات

يتحقق تدقيق  سممتفعله؛أن هذا هو ما  ا  عندما تحدد مؤسممسممة ما األهداف، فونها تدعي ضمممني ضمممنية.

مالية، فونها تقدم ادعاءات ال هاالجودة من مدى تحقيق المؤسممسممة ألهدافها. عندما تنشممر منظمة تقارير

ة ءات صممريحيحدد التدقيق المالي مصممداقية هذه التقارير. عندما تكون االدعاوصممريحة عن نفسممها؛ 

)كما هو الحال في التقارير المالية أو عندما تقوم المؤسسة بمراجعة الجودة الخاصة بها(، فقد يتحقق 

 التدقيق أو يدحض هذه االدعاءات.
 "هل عملياتك فعالة؟" )في تحقيق أهدافك(.  يتمثل بـِ  التدقيق السؤال الذي يطرحه

 يصف التدقيق مدى صحة المطالبات.
 التقييم

على هدف أو وظيفة أو قضمممممية  تركزوعادة ما  ؛الشمممممامل عملية التقييمالتقييمات في تسممممماهم 

محددة. على سممممممبيل المثال، تقييم محدد لتقدم الطالب، ومعدالت التخرج، ورضمممممما صمممممماحب العمل. 

 ا  رقمي ا  درجة أو تصممممنيف قد يكون أبجدي غالبا  ما يتم التقييم بمنحلتسممممهيل اإلجراءات التصممممحيحية، 

..( أو وصمممممممفي )ممتاز، جيد، مرض، غير مرض(. قد تكون هناك أو ال .ب، ت.. أو أ، . 1،2،3)

 توجد نقطة نجاح / فشل ضمن مخطط التصنيف.
ا "م لِـ "ما مدى جودة المخرجات؟" هناك العديد من التعريفات هو التقييم  السؤال الذي يطرحه

"، وما هي العوامل التي  هذه الجودةقد نسأل "من لديه المسؤولية والسلطة لتحديد"  ا"، لذجودة مدى

سم "تقييم"، على الرغم من أن "التقييم" هو المصطلح األكثر  ا  ؟" يُطلق على التقييم أحيانعليهاتؤثر  ا

 شموال .
 األكاديمياالعتماد 

االعتماد هو تقييم ما إذا كانت المؤسمممممسمممممة مؤهلة لوضمممممع معين. قد يكون للوضمممممع آثار على 

طالبها )على سبيل المثال، األهلية للحصول على  وأيل المثال، إذن العمل( المؤسسة نفسها )على سب

 على منح( أو الخريجين )على سبيل المثال، المؤهلين للتوظيف(.

http://www.inqaahe.org/
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 يسممممممأل االعتماد "هل أنت جيد بما يكفي )مناسممممممب( للحصممممممول على" الموافقة "؟ تعني كلمة

يه" ثال، م "موافق عل يل الم نة )على سمممممممب ئة معي ية، وقبول القبول في ف ؤهل لتلقي األموال الحكوم

 .الخريجين كمهندسين مؤهلين، وما إلى ذلك(
ندما على سبيل المثال، ع تدقيق؛ي في بعض البلدان على عنصر اتيشتمل "االعتماد" المؤسس

االعتممماد اإلقليمي في الواليممات المتحممدة معلومممات عن أداء أنظمممة ضممممممممممان الجودة  هيئمماتطلممب ت

معايير ال تطبيق حاجة الجامعات إلى إلى متطلبات هذه الهيئات االقليميةديد من الداخلية. تشمممممممير الع

 ي.هدف كم  الحاجة إلى وجود ، بدال  من اقبلهالمحددة أو المعتمدة من 
مان الجودة.  ا  اعتماد بة المعايير، يمكن أن يوفر االعتماد اإلكراه الالزم لضممممممم على كيفية كتا

على  برامج الهندسممممية، دليال  المانح العتماد ال، ABETتكنولوجيا مجلس االعتماد للهندسممممة وال تطلبي

جودة، مع أحكممام لتقييم النتممائج وتحسمممممممينهمما. يميممل هممذا النهج إلى تغيير الدارة فعممال إل وجود نظممام

 األكاديميين. المدراءسلوكيات 
ايير مع أن يقوم الطالب بتحليل نقدي للطلبات الفعلية التي قدمتها مجموعة من ا  من المهم جد

با  ما االعتماد.   يتطلب االعتماد أكثر من مجرد الوصمممممممول إلى هدف رقمي ثابت. )مقتبس منغال

 (.2010، وفيليبس 2009كتابات وودهاوس 

  

 في بلدان مختلفة ضمان الجودة الخارجية.  طر 4

، نقدم لكم بعض األمثلة على مناهج ضمممممان الجودة الخارجية في كل مع وجود هذه التعريفات

 إندونيسيا والمملكة المتحدة والهند.ن م
 إندونيسيا والمملكة المتحدة والهند كل من من ةضمان الجودة الخارجيأمثلة لنهج 

 ،يتم اسممممممتخدام مقياس تقدير للتعبير عن نتيجة ضمممممممان الجودة أو إجراء نسممممممو احتياطي لها

 بعض األنظمة بالقلق إزاء يشممممممعر العمالء فيوكثيرة هي الفوائد الناجمة عن تطبيق هذا النهج، فهو 

اإلجراءات ذات الدوافع السمممياسمممية. قد تجبر الدرجات أو التصمممنيفات المقي مين على تبرير منهجيتهم 

 اتالتصممنيفهذه مجموع يمكن أن يدعم ونتائجهم بالتفصمميل، وربما تضمميف لمسممة من الموضمموعية. 

سمممممممتخدام التقييمات للتمويل ا ا  يمكن أيضممممممميجمع معدلهما الوسمممممممطي، و ربما أو بالقبول أو الرفض

تزويد المقيِ مين بقليل من  ا  أيضممممم االتفاضممممملي، أو كطريقة السمممممتهداف مجاالت التحسمممممين. كما يمكنه

 "مساحة للمناورة" في إصدار الحكم النهائي. 

 

 إندونيسيا

 Badanمن قبل مجلس االعتماد الوطني للتعليم العالي ) في إندونيسيا ضمان الجودةيتم تقييم 

Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi - BAN-PT )قرار اعتماد رسمممممممي بدرجة  عبر

إلى أن برنامج  Aالدرجة  تشمممممممير حيث – Dإلى الدرجة  Aالصمممممممف  -على مقياس من أربع نقاط 

جودة جيدة، وتشير  يطبق معايير البرنامجإلى  Bالدراسة يتوافق مع المعايير الدولية، وتشير الدرجة 

بات وتعني الدرجة ي برنامجإلى  Cالدرجة  غير معتمد.  البرنامج أن Dفي بالحد األدنى من المتطل

 تساهم التقييمات المختلفة في التقييم الشامل لغرض االعتماد.
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 اسكتلندا

رئيسممي  ( في اسممكتلندا تقريرخ ELIR) 141المراجعة المؤسممسممية بقيادة التعزيز مؤسممسممة ينتج عن

الفردية. يتم نشممممر كال التقريرين على موقع وكالة ضمممممان  للمؤسممممسممممات تقييمهاوملخص عن نتائج 

إلى حكم شممامل واحد يتم التعبير عنه في شممكل بيان "ثقة" بأحد  ا  (. يؤدي التقرير أيضممQAAالجودة )

األشممكال الثالثة: الثقة أو الثقة المحدودة أو عدم الثقة. يجمع هذا المثال بين عناصممر التدقيق والتقييم، 

لة لتلك المرتبطة برفض  على الرغم من أن بدو أنها تنطوي على عواقب مماث قة" ي نتيجة "عدم الث

 ،هيئة تمويل التعليم العالي الوطنية في هذه العملية هياالعتماد. أحد أصممحاب المصمملحة الرئيسمميين 

 تستخدم وكالة ضمان الجودة المصطلح العام "مراجعة". في حين
 الهند

( في الهند على عناصممممر من جميع مناهج NAACعتماد )شممممتمل المجلس الوطني للتقييم واالي

دم معتمدة أم ال. يق التعليمية إذا كانت المؤسممسممة، ويعلن المجلس ما ضمممان الجودة الثالثة في نموذجه

ة ويرتبط التدقيق بمنهجي ؛من تسممممع نقاط مؤلف عنصممممر التقييم ويقيم جودة المؤسممممسممممة على مقياس

ألقران الخارجيين إلى المؤسممممسممممة كأخصممممائيين عامين يتم إرسممممال فريق صممممغير من امحددة حيث 

التعليم  لحجم نظام ا  نظر ةضروري هذه المنهجيةعتبر تيقومون بوعداد تقرير الفريق لالستهالك العام. 

مؤسمسمة للتعليم العالي في هذا  17000العالي الهندي وأهداف ضممان الجودة الخاصمة به. مع وجود 

تقييم واالعتماد مقياس درجات إلظهار التباين في مسمممممممتويات سمممممممتخدم المجلس الوطني لليالقطاع، 

 ، فون الدرجات متعددةالتطويرقيد الجودة. عالوة على ذلك، في قطاع التعليم العالي الذي ال يزال 

المسممممتويات تحفز المؤسممممسممممات على العمل نحو الحصممممول على درجة أعلى وبالتالي يخدم غرض 

ية "التقييم واالعتماد". تم حذف مصطلح "تدقيق"، ألن مراجعة التحسين. في الهند، تسمى هذه المنهج

 األقران تؤدي إلى تصنيفات تبعية.

يد فة التعق ية إلضمممممممما لد في نتيجة إلى هذه العمل مان الجودة ، هناك اختالفات داخل نفس الب ضممممممم

ة عن ( التابع للمجلس الهندي للبحوث الزراعيAB. على سمممممممبيل المثال، يعبر مجلس االعتماد )الخارجي

من ثالث نقاط: االعتماد واالعتماد المؤقت وعدم االعتماد. يشمممممممرف  مؤلف نتيجة االعتماد على مقياس
-المجلس الوطني لالعتماد في الهند على معايير التعليم الفني وبرامج االعتماد على مقياس من نقطتين 

ودة مدة محد اذ ا  ؤسسة أو برنامج. وبالتالي، فون مالممنوحاالعتماد ولكن تتغير مدة –/ غير معتمد  معتمد
 واجه االستعدادات للمراجعة التالية.ي

 

 الثقة من مستويات ثاثة: القرادة
راجع دليل المراجعة المؤسسية التي يقودها التعزيز في اسكتلندا للحصول على تفاصيل حول 

 28ي صممول إليه فمسممتويات الثقة الثالثة التي أوصممت بها وكالة ضمممان الجودة في اسممكتلندا. تم الو

بمصممطلحات عامة، تظهر  ةفي حين أنه من الممكن تعريف ضمممان الجودة الخارجي 2009 حزيران

 ا فمنلذ ؛التجربة أن البلدان المختلفة تطور تعريفاتها الخاصممممممة وتجمعها لتناسممممممب الظروف المحلية

 عملال رضمممممممن إطا يحدث الضممممممروري النظر إلى ما وراء المصممممممطلحات لفهم ما يحدث )ولماذا(

 .لضمان الجودة الخارجية الوطني

                                                           
مما يعني أن الموظفين والطالب من  األقران،( هي طريقة قائمة على األدلة لمراجعة ELIRالمراجعة المؤسممممسممممية التي يقودها التعزيز ) 141 

 من المراجعين لتقييم ما تفعله كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي. المؤسسات األخرى ينضمون إلى فريق
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 :مناخشةال. 5

 مناقشة: مناهج وطنية لضمان الجودة
ضممممان الجودة لديها شمممكل من أشمممكال  يكوناختر ثالث دول، ليسمممت كلها من نفس المنطقة، 

 للتعليم العالي. الخارجية

 . قائمة الجهات الفاعلة الرئيسية في ضمان الجودة في تلك البلدان.1

 التي تتبعها. ضمان الجودة الخارجيةد نهج . تحدي2

يد الوكاالت، هذه الوكاالت. من بين 3 حد جاوز قم بت ها التي تت مان الجودة  وظائفُ  في ضممممممم

 تبرير مالحظاتك.قم بو ،الحكومي التنظيمَ  ةالخارجي

 :ملخصال. 6

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:
ختلفة لضممممممممان الجودة الخارجية لمعالجة األغراض تتخذ البلدان المختلفة مناهج وطنية م• 

 عبر البلدان. ضمان الجودة الخارجيةالمختلفة لضمان الجودة. قد يختلف فهم نطاق ومنهجية 
 تشمل أسباب هذه االختالفات المواقف التي:• 

االعتراف الوزاري بالمؤسسات التي تنتمي  ضمان الجودة الخارجي يعادل .1

 بالتالي نهج تنظيمي.إلى النظام الوطني، وهو 

 ضمان الجودة هو عملية تعلو على اآلليات التنظيمية. .2
مان الجودة الخارجيل .3 تائج ضممممممم ثار خطيرة على تمويل واسمممممممتمرارية  ةن آ

 شامال  بأي حال من األحوال.نظاما  المؤسسات والبرامج على الرغم من أن هذا ليس 

لي وما يتم يختلف ما يتم رصمممده من خالل ضممممان الجودة المؤسمممسمممي الداخ .4

 بين البلدان. ةتوجيهه من قبل ضمان الجودة الخارجي

 ا  ( تعريفINQAAHEوضمممممعت الشمممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممان الجودة في التعليم العالي )• 

 .ة، وهو نهج عام مفيد لوصف استخدام ضمان الجودة الخارجيا  تشغيلي
 كن قد تسميها بشكل مختلف:من ثالثة مناهج أساسية ول ا  تتبع وكاالت ضمان الجودة مزيج• 

 .التدقيق .1
 .االعتماد .2
 .التقييم .3

بطريقة عامة، إال أن الحقيقة هي  ةعلى الرغم من أنه من الممكن تعريف ضممممممان الجودة الخارجي• 

 .ظروف المحليةللوفقا  أن البلدان المختلفة تقوم بتطوير تعريفاتها الخاصة للمصطلحات والجمع بينها 
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 الجودة الخارجية: ضمان الفص) الثاني

 األدوار والمسؤوليات -( EQA: ضمان الجودة الخارجي )المأور الثاني

 ضمان الجودةالوظائف العامة لوكاالت : الجزء الثالث

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 ضمان الجودة الخارجيدور وأغراض  .2
 مع تغير السياقات الوطنية ضمان الجودة الخارجيتطور الغرض من  .3
 ضمان الجودة الخارجيسية لوكاالت الوظائف األسا .4

 ةضمان الجودة الخارجيمقدمة لمراحل  .5
 ةضمان الجودة الخارجينقد عمليات  .6

 ملخصال .7

 
 

 :. المقدمة1

ضمممممان جودة وكالة  تجريهضمممممان الجودة الذي هناك العديد من األغراض والنتائج المختلفة ل

مقصمممودة أم ال. لقد هذه العملية انت سمممواء كخارجية المطبقة من خالل اسمممتخدام نهج واحد أو أكثر، 

في سممممياق السممممياسممممة. سمممموف يسمممملط هذا  ةضمممممان الجودة الخارجيتعرفت على األغراض العامة ل

بالوظائف العامة لهيئات  ةالموضممممموع الضممممموء على كيفية ارتباط أغراض ضممممممان الجودة الخارجي

ى أغراض ضممممان الجودة تأثير تغيير السمممياقات الوطنية عل، كما سمممنالحظ ةضممممان الجودة الخارجي

الوظائف األسمماسممية لوكاالت ضمممان الجودة الخارجي واألدوار  ا  الخارجي. يتناول الموضمموع أيضمم

ضممممممان الجودة ، سممممميقدم الموضممممموع المراحل الثالث لا  والمسمممممؤوليات المرتبطة بكل وظيفة. أخير

 .الخارجية
 ةاألهداف: الوظا ف العامة لوكاالت ضمان الجودة الخارجي

 :على ا  نتهاء من هذا الموضوع، يجب أن تكون قادرعند اال
على النحو الموصى به  ضمان الجودة الخارجيةتحديد أغراض واسعة من  •

 .في الدراسات الحديثة
 ."واقيةعلى أنها "هيئة  ضمان الجودة الخارجيةوصف دور وكالة  •
شممممرح كيف تتطور أغراض ضمممممان الجودة الخارجي مع تغير السممممياقات  •

 .الوطنية
واألدوار  ةيد الوظائف األسمممممماسممممممية لوكاالت ضمممممممان الجودة الخارجيتحد •

 .والمسؤوليات المرتبطة بها
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 .ةضمان الجودة الخارجيتحديد المراحل الثالث ل •

 

 :ةالخارجي الجودة ضمان و غراض دور. 2

التي قام بتحديدها برينان وشاه  ةلضمان الجودة الخارجيدعونا نراجع بعض األغراض العامة 

ية ) (،2000) بات كل من وودهاوس (2007، 2005والمعايير والمبادئ التوجيهية األوروب ، وكتا

 (.2008) وستيلال

 

 (2000توصيات مختلفة برينان وشاه ) – وكاالت ضمان الجودةالغرض من 
 للغرض من وكاالت ضمان الجودة الخارجية:بيانات  10وكالة جودة  12حددت مراجعة 

 موال العامة.ضمان المساءلة في استخدام األ •
 .تحسين جودة التعليم العالي •
 .تنوير قرارات التمويل •
 .إبال  الطالب وأرباب العمل •

 تحفيز التنافسية داخل المؤسسات وفيما بينها. •
 .إجراء فحص جودة للمؤسسات الجديدة )الخاصة في بعض األحيان( •
 .تحديد الوضع المؤسسي •
 .دعم انتقال السلطة بين الدولة والمؤسسات •
 .تنقل الطالب تشجيع •
 .عمل مقارنات دولية •

 (2007، 2005المعايير والمبادئ التوجيهية األوروبية )

 بما في ذلك:ضمان الجودة الخارجية تحدد هذه الوثيقة أربعة أغراض عامة لـ
 الحفاظ على المعايير األكاديمية الوطنية للتعليم العالي. •
 اعتماد البرامج و / أو المؤسسات. •
 حماية المستخدم. •
التزويد العام بمعلومات تم التحقق منها بشمممكل مسمممتقل )كمية ونوعية( حول  •

 البرامج أو المؤسسات.
 تحسين الجودة وتعزيزها. •

 (2008وودهاوس وستيا )

أن هناك العديد  لوحظ، تحليل أهداف وغايات عدد كبير من هيئات ضممممممممان الجودة بناء على

بمعنى و؛ للجودة السمممممممياق الوطنيباالعتماد على  ةضممممممممان الجودة الخارجيمن األدوار التي يلعبها 

 :آخر

مسمممماعدة مؤسممممسممممات التعليم العالي في تطوير أنظمة إدارة الجودة الداخلية  .1

 .)التطوير المؤسسي أو بناء القدرات(

 .مساعدة الجهود المؤسسية لتحسين الجودة )تحسين الجودة( .2

سية، وفعالية هذه تقييم تحقيق األهداف أو المعايير من خالل األنظمة المؤس .3

 .األنظمة )التدقيق(
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لمعيار داخلي أو خارجي  ا  قياس الجودة المؤسمممممممسمممممممية و / أو المعايير وفق .4

 .)تقييم(

تقديم مقارنة صريحة بين مؤسسة واحدة أو أكثر، سواء داخل البلد نفسه أو  .5

 .على الصعيد الدولي )قياس األداء(
 يب(.تقديم ترتيب للمؤسسات حسب معايير األداء )الترت .6

تحديد قدرة مؤسمممممسمممممة ما على تقديم برامج محددة، أو أهليتها لمنفعة معينة  .7

 .()دور حارس، وظيفة اعتماد

 .تحديد المؤهالت واعتمادها )سلطة المؤهالت( .8
 .للمؤهالت )إطار عمل( محدد إنشاء والحفاظ على إطار .9

اكم تمكين تر لهممممدف تقييم وتوثيق التعلم، بممممما في ذلممممك التعلم التجريبي .10

 .(الرصيد)تجميع وتحويل  الرصيدحويل وت

أو التخطيط أو  االستراتيجيةتوجيه المؤسسة في اتجاهات معينة، من حيث  .11

 .األساليب )التوجيه أو التحول؛ يتعلق بمالءمة الغرض(
 .تقديم تقرير عن المؤسسة كأساس للتمويل )الحكومي( .12

 ارد األخرىتقديم تقرير عن المؤسمممسمممة فيما يتعلق باسمممتخدام األموال والمو .13

 .)على سبيل المثال، العمل كوسيط أو وسيط نزيه؛ المساءلة(

 .مراقبة االستمرارية المالية للمؤسسة )قابلية البقاء( .14
 .التحقق من االمتثال المؤسسي للمتطلبات القانونية وغيرها )االمتثال( .15

تقديم معلومات مسممتقلة حول المؤسممسممة لمختلف الفئات المسممتهدفة )الطالب  .16

 .ين، أرباب العمل، الصناعة، إلو.( )المعلومات(المحتمل

 تقرير عن جودة ومكانة قطاع التعليم العالي بأكمله )تقرير قطاعي(. .17
 .جمع نتائج أنشطة وكاالت ضمان الجودة الخارجي األخرى )التنسيق( .18

 

 ن؟يالتأس مالمسادلة  
األغراض سمموف  كما تشممير المناقشممات السممابقة، فون تركيز ضمممان الجودة الخارجي على هذه

سياق الوطني. ضع في اعتبارك الجدل الحالي ويتبدل يتغير  مان الجودة ض بماهية تركيزمع تغير ال

المساءلة أو التحسين. بالنسبة لبعض آليات ضمان : هل يجب أن يكون التركيز على في المقام األول

ن، فهو ضمان عام لالمتثال الجودة الخارجي، يكون الهدف الغالب هو مراقبة الجودة؛ بالنسبة ل خري

لمعايير جودة معينة أو مسمماءلة المؤسممسممات. في حاالت أخرى، يعد التحسممين الذاتي المؤسممسممي هو 

. في معظم الحاالت، يكون هدف ضمان الجودة هو مزيج من كل ما من هذه العملية الهدف األساسي

ي صمممممائص نظام التعليم العالسمممممبق مع االختالفات الوطنية في التركيز. يعتمد هذا االختالف على خ

بعبارة أخرى، قد تتعايش مخاوف المسمممممماءلة و ،ودرجة المسمممممماءلة التي تتطلبها السمممممملطات المختلفة

وخطط التحسممين في أي نظام لضمممان الجودة، لذا فهي ليسممت مسممألة اختيار صممارم بين المسمماءلة أو 

 التحسين.
 :المسادلة مقاب) االستقالية
الحجة المضممممادة هي أن المسمممماءلة بيد أنَّ تعني اسممممتقاللية أقل؛  يجادل البعض بأن المسمممماءلة

بمعنى الثمن الذي تدفعه مؤسممسممات  -الجانب اآلخر من االسممتقاللية المؤسممسممية  بشممكلها الحقيقي، هي
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(. وللحفاظ على االستقالل المؤسسي وإبقاء الحكومة 1997، فرازيرالتعليم العالي مقابل االستقاللية )

اليد، يجب على المؤسسات أن تظهر قدرتها على الحكم الذاتي الفعال والقدرة على  بعيدة عن متناول

تلبية متطلبات المسمممممماءلة مع تدخل أقل مباشممممممرة من قبل الحكومة. يمكن لوكاالت ضمممممممان الجودة 

الخارجي أن توفر وسممممميلة إظهار للحكومة لماذا وكيف يمكن منح المؤسمممممسمممممات ذات الجودة العالية 

تقاللية. عند القيام بذلك، تفترض الوكالة دور "هيئة عازلة"، أي هيئة وسممميطة يمكنها من االسممم ا  مزيد

سات الواقيةتمثيل المؤسسات للحكومة والعكس صحيح. كانت الهيئات  ، شائعة كهيئات تمويل وسيا

مسمممماعدة  ا  بينما أصممممبح دورها كهيئات جودة أكثر أهمية في السممممنوات األخيرة. يمكن للوكالة أيضمممم

 :تنفيذ كل مما يلي ات من أجلالمؤسس
 التفكير في تطورات تحسين المساءلة. •
تقييم مصممممداقية األدلة المقدمة للتحقق من صممممحة جهود تحسممممين المسمممماءلة  •

 المؤسسية.
 تقييم التقدم المؤسسي نحو تحقيق هذه المتطلبات، •
اتخاذ قرارات مهنية وشمممرعية بشمممأن تلك التقييمات التي يمكن أن يكون لها  •

 .ددةمح عواقب

 

 مع تغير السياخات الوطنية ة. تطور الغرض من ضمان الجودة الخارجي3

التسممممهيل والتوسممممط  ةألي أغراض معينة، تتضمممممن الوظيفة العامة لضمممممان الجودة الخارجي

ألنشطة محددة للتعليم العالي. من خالل القيام  ةوالتقييم والقيام بدور نشط في ضمان الجودة الخارجي

تغييرات في قطاع التعليم العالي وتتغير نفسممممها مع بحدوث  ةلجودة الخارجيبذلك، تسممممبب ضمممممان ا

 تطور السياق الوطني.

( إلى أن درجة التركيز على وظائف الرقابة / المساءلة في 2000) برينان وشاه كل من أشار

 ب،وحسممم )بدال  من مجرد وظائف التحسمممين / التغيير( ال تختلف بين الدول ةضممممان الجودة الخارجي

ر ، أدى نمو التنوع المؤسمممسمممي واالفتقامثال   في منتصمممف القرن العشمممرين؛ فتتغير بمرور الوقت إنما

شاء وكاالت ا ان الهدف ، وكعتماد في الواليات المتحدةالإلى االتساق في معايير التعليم العالي إلى إن

يد الدراسمممة قد األسممماسمممي لهذه المؤسمممسمممات هو التأكد ما إذا كانت المؤسمممسمممة أو البرنامج الدراسمممي ق

 وجود وكاالت االعتماد الحظت. بمرور الوقت، اسممممتوفى المعايير المطلوبة المحددة بشممممكل مسممممبق

 ،في يومنا هذادور أوسممع لالعتماد، ال سمميما دورها في مسمماعدة المؤسممسممات على تحسممين المعايير. 

حسمممممممين المسمممممممتمر. تتابع وكاالت االعتماد في الواليات المتحدة مبادرات جديدة تدعمها أجندة الت

، 2001 (، التي تأسست فيAUQAوكالة جودة الجامعات األسترالية )قامت لالستشهاد بمثال آخر، 

لمسممممممماعدة في تحسمممممممين الجودة تقدم قدرا  كبيرا  من ا 2007جديدة من األهداف في  بتحديد مجموعة

 وتقديم المشورة بشأن ضمان الجودة.
تغيير الغرض من ضمممممممان الجودة  الم إلى أن  من جميع أنحاء العوالممارسممممممة تشممممممير الخبرة 

السممممممتيعاب االحتياجات المتغيرة في السممممممياق الوطني أمر ال مفر منه. توصممممممي المبادئ  ةالخارجي

 الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان الجودة في التعليم العاليالتوجيهية للممارسممات الجيدة التي وضممعتها 

م ضمممان الجودة المسممتمر ألنشممطتها الخاصممة التي ضمممان الجودة الخارجي نظاوكاالت بأن "تمتلك 
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تؤكد على المرونة في االسممممتجابة للطبيعة المتغيرة للتعليم العالي، وفعالية عملياتها، ومسمممماهمتها في 

 .(www.inqaahe.orgتحقيق أهدافها. األهداف." )

 

 :ةجودة الخارجي. الوظا ف األساسية لوكاالت ضمان ال4

 ، يمكنةبينما يتم تنفيذ مجموعة واسممعة من األنشممطة من قبل وكاالت ضمممان الجودة الخارجي

ضممممممان الجودة تحديد مجموعة أسممممماسمممممية من الوظائف. من المتوقع أن تقوم كل وكالة من وكاالت 

 بما يلي: الخارجية
الل في قطاع التعليم العالي من خ ةتسممممهيل إنشمممماء ضمممممان الجودة الخارجي •

 .العمل مع المؤسسات والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين
، والتحقق من صحة العملية من خالل ةضمان الجودة الخارجيإجراء عملية  •

 .تقييم جماعي وشفاف من األقران
 .الكشف عن النتائج التي سيكون لها عواقب على المؤسسة •

 معالمسمممممممؤوليات التي تتداخل تشمممممممتمل كل وظيفة من هذه الوظائف على عدد من األدوار و

 اإلدارة والتنسيق واتخاذ القرار.

 

 :والمسؤوليات األدوار إدارة

 :اإلدارة
تشممممل الوظائف اإلدارية مسمممؤوليات مثل إخطار المؤسمممسمممات بسمممياسمممات وإجراءات ضممممان 

 ةمن األقران الذين سمممميشمممماركون في عملية ضمممممان الجودة الخارجي وتطوير كادر ةالجودة الخارجي

 نتيجة ضمان الجودة النهائية.ونشر 
 :التنسيق

التفاعل مع أصمممحاب و ةتشممممل وظائف التنسممميق أنشمممطة تطوير إطار ضممممان الجودة الخارجي

تدريب األقران على أداء المهام الحاسمة، وال ومراقبة المراحل الرئيسية لضمان الجودة والمصلحة 

 .ةضمان الجودة الخارجي إرشادات للمؤسسات قبل وأثناء عمليةتقديم و التقييم؛سيما 
 :القرار صناعة

تشممممل وظائف صمممنع القرار المشممماركة في زيارات المراجعة للمؤسمممسمممات، والقيام بدور في 

 دور في اتخاذ القرار النهائي لضمان الجودة. ذه الوظائفالمراجعة مثل كتابة التقارير، وله

 

ت وإجراءات متشابهة إلى عمليا ةضمان الجودة الخارجي عملية على الصعيد الدولي، تتضمن

ن باي ناك ت ما من حيث الوظائف اإلدارية، ولكن ه يذ وظائف  ا  كبير ا  حد  ية )ومن يقوم( بتنف في كيف

ق الوظائف اإلدارية مسؤولية الموظفين الفنيين أو فريبالمنظور العام، تعتبر التنسيق وصنع القرار. 

متد يرئيسممية في تنسمميق الوظائف.  ا  أدوار الدعم بينما يأخذ الموظفون ذوو الخبرة في ضمممان الجودة

دور الموظفين في بعض الوكاالت ليشمل األنشطة المتعلقة باتخاذ قرارات ضمان الجودة، بينما يُعهد 

، ومن الممكن بالقرارات النهائية إلى مجلس تداول أو على األقل إلى مجموعة مختلفة من األشخاص

سمممممممل لزيارات الموقع. ال يزال هناك فرق بين "كمسمممممممتشمممممممار" أو مرا المؤهلأن يعمل الموظف 

ة الحميداإلجراءات التي تؤدي إلى قرارات ضممممان الجودة واتخاذ القرارات الفعلية. تملي الممارسمممة 

 أن تتحمل المجموعات المختلفة )ذات المؤهالت المناسبة( هذه المجموعات من المسؤوليات. وتقترح

http://www.inqaahe.org/
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 :ةالخارجي الجودة ضمان لمراأ) مقدمة. 5

 في أنظمة مختلفة. تنقسم عمليات ةضمان الجودة الخارجيسننظر اآلن في كيفية تحديد مراحل 

 " يمكن تقسيمها إلىفتراتإلى ثالث "مراحل" أو " ا  في التعليم العالي عموم ةضمان الجودة الخارجي

 . ا  أجزاء أكثر تحديد

 

 :الخارجية الجودة لضمان الثاثة المراأ)
 علومات والتقييم الذاتيالم :األولى المرألة

ومنشممورة بشممكل يجب على المؤسممسممات أو البرامج تقديم معلومات ذات صمملة بمعايير محددة 

"بتقييم ذاتي" أو "دراسممممممة ذاتية" توفر  ةمصممممممحوب ه المعاييركون هذت. في معظم الحاالت، مسممممممبق

 وكالةو لعاليمؤسمممممسمممممة التعليم اتتضممممممن هذه المرحلة تنسممممميق الجهود بين  ، كماالتفسمممممير والتحليل

 .االعتماد
 تقرير الفريقو زيارة الموخعو مراجعة التقييم الذاتي :الثانية المرألة

يلة. يجب الزيارة بفترة طو التقييم قبلتبدأ هذه المرحلة بمراجعة التقييم الذاتي من قبل فريق 

قق نهاية، التح، وفي المشممممماكل ةمن وجود أيأن تمكن زيارة الموقع الفعلية فريق األقران من التحقق 

لى وكالة إالتي ترفع توصمممميات الفريق و/ أو التقرير  ه الزيارةمن صممممحة التقييم الذاتي. ينتج عن هذ

 جودة المؤسسة أو البرنامج والتحسينات الممكنة. ضمان الجودة حول
 القرار الرسمي والتوصيات :الثالثة المرألة

ق النظراء. النتيجة، أو اإلجراء، صممالح تتخذ الوكالة القرار النهائي، مع مراعاة توصمميات فري

لفترة محددة من الوقت. قد يتضمممممن أسمممماس القرار النهائي مراجعة فريق المراجعة للتقييم الذاتي أو 

تقرير الزيارة أو توصية الفريق أو المعلومات األخرى ذات الصلة، مثل خطط التحسين الفعلية التي 

ح العلني عن قرارات ضمممممان الجودة باختالف البلدان قد تتطلب زيارة متابعة. يختلف مدى اإلفصمممما

عملية  من الغرض من تنبثقوالوكاالت، في حين أن الطبيعة والتأثير المحتمل لنتائج ضممممان الجودة 

 تقييم الجودة.

 

 الخارجية الجودة ضمان عمليات
هذه المراحل الثالث إلى أربع أو خمس  ةقسممممممممت بعض وكاالت ضممممممممان الجودة الخارجي

 ريعتب .ةلكن نموذج المراحل الثالث مقبول بشمممكل عام في مجتمع ضممممان الجودة الخارجي ،خطوات

األسممممممماس المنطقي لمزيد من هو  ضممممممممان الجودة الخارجيةالتركيز على جوانب معينة من عملية 

 وبالتالي قد تضيف بعض النماذج عناصر مثل "متابعة" التقرير والتوصيات. ،المراحل

( الخاص باالتحاد األوروبي، إلى مراجعة قام EQAاألوروبية للجودة )اسممممممتند نموذج الوكالة 

، باسممتخدام العناصممر العامة الثالثة. اسممتمرت المعايير 1993بها فان فوخت وويسممترهيجدن في عام 

( في 2007، 2005والمبادئ التوجيهية الالحقة لضممممان الجودة في منطقة التعليم العالي األوروبية )

ضمممممممان لمعايير  3.7العناصممممممر ولكنها أضممممممافت "إجراء المتابعة". ينص المعيار التأكيد على هذه 

عالي  الجودة الخارجي يات منطقة التعليم ال يات المسمممممممتخدمة من قبل الوكاالت على أن عمل والعمل

 األوروبية من المتوقع عادة  أن تشمل:



279 
  

  

مان الجودة  • ية ضممممممم تقييم ذاتي أو إجراء مكاف  من خالل موضممممممموع عمل

 .ةيالخارج
تقييم خارجي من قبل مجموعة من الخبراء، بما في ذلك، حسب االقتضاء،  •

 .الوكالة)أ( طالب عضو )أعضاء(، وزيارات ميدانية على النحو الذي تقرره 
 نشر تقرير، بما في ذلك أي قرارات أو توصيات أو نتائج رسمية أخرى. •
ان إجراء متابعة لمراجعة اإلجراءات التي اتخذها موضممممممموع عملية ضمممممممم •

 في ضوء أي توصيات واردة في التقرير. ةالجودة الخارجي

•  http://www.enqa.eu/files/ESG_v03.pdf  

ويظهر الطبيعة الدورية المسممتمرة  ةضمممان الجودة الخارجيينظر إيتون إلى الصممورة األكبر ل

 للعملية كخطوة رئيسية أخرى.

 :ظرة عامة على االعتماد األمريكين

 يسرد إيتون الخطوات الخمس الرئيسية التالية في االعتماد األمريكي:
الدراسمممة الذاتية: تقوم المؤسمممسمممات والبرامج بوعداد ملخص مكتوب لألداء بناء  على معايير • 

 المنظمة المعتمدة.
وجراء مراجعة بي المهنة ن فوواإلداري يةهيئة التدريسمممممممالأعضممممممماء  يقوممراجعة الزمالء: • 

يقوم هؤالء الزمالء بمراجعة الدراسمممة الذاتية ويعملون ضممممن فرق ؛ كما واالعتماد بشمممكل أسممماسمممي  

زائرة تقوم بمراجعة المؤسممممسممممات والبرامج بعد االنتهاء من الدراسممممة الذاتية. يشممممكل األقران غالبية 

 ة االعتماد.بشأن حال ا  أعضاء لجان االعتماد أو المجالس التي تصدر أحكام
 لمراجعة مؤسممسممة أو برنامج ا  زائر ا  عادة ما ترسممل المنظمات المعتمدة فريق :الموخع زيارة• 

سة الذاتية األساس لزيارة الفريق. قد تضم الفرق، باإلضافة إلى األقران الموصوفين ما . توفر الدرا

 أعضممماء الفريق متطوعونأعاله، أعضممماء  عموميين )غير أكاديميين مهتمين بالتعليم العالي(. جميع 

 وال يتم تعويضهم بشكل عام.
لجممان تحممدد بتعيين منظمممات االعتممماد  تقوم :االعتمللاد منظمللة خبلل) من( الأكم) اإلجراد• 

، ا  االعتماد للمؤسسات والبرامج الجديدة، وتعيد تأكيد االعتماد للمؤسسات والبرامج المعترف بها سابق

 ال تفي بالمعايير المنشورة. وترفض اعتماد المؤسسات والبرامج التي
تسممممتمر مراجعة المؤسممممسممممات والبرامج بمرور الوقت في  :المسللللتمرة الخارجية المراجعة• 

وتخضع الذاتية  يتم اعداد الدراسمةدورات تتراوح من كل بضمع سمنوات إلى عشمر سمنوات. عادة ما 

ة أو التقارير المرحليب تتعلق لزيارة الموقع في كل مرة. لدى بعض الوكاالت أحكام خاصة المؤسسة

 .المبدئية
  المصدر:

www.chea.org/pdf/OverviewAccred_rev0706.pdf  

 

في إيجاد  رغبةخ  البعضَ  تتملك، لذلك ا  تم انتقاد نموذج ضممممممممان الجودة العام باعتباره مرهق

وما ف ،بعينهاالتركيز على مرحلة من حدة . قد تقلل هذه البدائل الجودة الخارجيةلضممممممان نماذج بديلة 

الدراسممممة الذاتية )التي يمكن أن تسممممتند ببسمممماطة إلى اإلحصممممائيات( أو مراجعة األقران )التي يمكن 

 إحدى المراحل. تقوم بولغاءإجراؤها عن بعد(، أو 

http://www.enqa.eu/files/ESG_v03.pdf
http://www.chea.org/pdf/OverviewAccred_rev0706.pdf
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 :ةالخارجي الجودة ضمان عمليات نقد. 6

بأنها تعوق االبتكار واإلبداع. من  ا  أحيان ضممممممممان الجودة الخارجيةعمليات وكالة يتم اتهام 

ضممممممممان الجودة هذا االنطباع. تتضممممممممن عملية ر يمالحظة اآللية التي يتم من خاللها تطوالسمممممممهل 

بعض الوسممممممائل، ثم اتخاذ قرار مهني جماعي أو مسممممممتخدمة  المشممممممتركة جمع المعلومات  الخارجية

 وخبرة األشخاص ضمان الجودة،ستند هذا الحكم على المعايير التي وضعتها هيئة وي ما؛ حكمإطالق 

 المشاركين في العملية
ون كتهذا هو الحال في عملية االعتماد النموذجية حيث و ،المستقبل اليعكس كالهما الماضي 

 لةليسمممت مشمممك أن هذه التأكد على األقل من اسمممتيفاء الحد األدنى من المعايير. يمكن القول يه الغاية

في طريقة تقييم الجودة، ولكن باألحرى عملية مقارنة النتائج الفعلية مع النتائج المرجوة. من  بحق

يعزز وجهة النظر بأثر رجعي، على األقل عندما يجب  يبدو كما لو أنه المؤكد أن ضممممممممان الجودة

 اتخاذ قرار صعودي أو تنازلي في وقت معين.
المراجعة، مع التركيز على العمليات الحالية )باإلضمممممممافة إلى  هو نهج المقترحة أحد البدائل

النتائج الحالية والسممممابقة(، وعلى المؤشممممرات التي تشممممير إلى أنه يمكن الحفاظ على النتائج اإليجابية 

بيرا  ، كما أنه يتطلب قدرا  كلمؤسسة أن تثبت ادعاءاتهاليمكن  هأن هذا البديل يفترض، وبمرور الوقت

 األفكار المبتكرة واإلبداعية. نبذال يتم  كيالبصيرة والحكم من جانب المراجعين المرونة ومن 
زيز إضافة أو تع ذلكونقصد ب؛ هااعتماد حالحتى في  هو مراجعة معايير التقييم البديل اآلخر

األحكام الخاصممة بالنتائج المسممتدامة. يمكن اعتبار هذا النهج كشممكل من أشممكال "التحسممين المسممتمر" 

 م تقييم االبتكار الظاهر.حيث يت
ة النموذجية التي تثبت أن وكاالت ضممممان الجودة  ةالعديد من ممارسمممات ضممممان الجودة الخارجي ثم 

ليسممت متحفظة حتما ، ويمكنها أن تأخذ زمام المبادرة في توجيه المؤسممسممات في االتجاهات  ةالخارجي

ة مثل حيث تتآلخر؛  حينعة "معاييرها" من . تقوم وكاالت االعتماد اإلقليمية األمريكية بمراجالمرجو 

إضمممافة مطلب يفيد بأن المؤسمممسمممات تعالج التنوع العرقي في في على سمممبيل المثال، هذه المراجعة، 

ة   أثارت الحكومة في البداية مخاوففقد ومع ذلك،  ؛تكوين الطالب والموظفين بشمممممممأن رفض  جم 

 هي انت إحدى القضممايا الجديرة بالمالحظةاالعتماد على أسمماس مثل هذا الحكم على وجه التحديد. ك

ما إذا كان بومكان هيئة االعتماد أن تسممن سممياسممة تتعدى على الوالية والسمملطة التشممريعية الفيدرالية. 

في هذه الحالة، لم تكن الحجة القائلة بأن وكاالت ضممممممممان الجودة تعمل كوكالء معتمدين للحكومة 

 .بحق مقنعة
 وهي إشمممارة ،جودة / المملكة المتحدة الطلبات المقدمة من الطالبتتضممممن تقييمات وكالة ضممممان ال

يا وتلميح بأن مدخالت الطالب مهمة. في جنوب إفريق جامعات  عددة  ،لل فات مت يتم اسمممممممتخدام تعري

 أن ضمان الجودة ا  للجودة لجعل الجامعات تفكر على نطاق واسع في عملها. من الجدير بالذكر أيض

 .ا  ذاتي ا  القيمة تعتمد على الثقافة وسيكون تعريفها عادة  عنصر إال  أنَّ  ،يتضمن تحديد قيمة شيء ما
مما  ،مرونة في التقييم الذاتي والمراجعة الخارجية ضممممممممان الجودة الخارجيأدخلت بعض هيئات 

سممممح بتكامل المكونين مع الجهود المؤسمممسمممية المسمممتمرة نحو التحسمممين المسمممتمر. بعض األمثلة هي 

التممابع للجنممة التعليم العممالي في الواليممات المتحممدة    142(AQIPودة األكمماديميممة )برنممامج تحسمممممممين الج
                                                           

من قبل لجنة التعليم العالي التابعة التحاد الشممممال المركزي  1999الذي تم إطالقه في عام  ،(AQIPبرنامج تحسمممين الجودة األكاديمية ) 142 

 تلبي معايير االعتماد من خالل عملية تحسين الجودة المستمرة.هو عملية تثبت من خاللها الكليات والجامعات أنها  ،للكليات والمدارس
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والحرية الممنوحة للمؤسسات في اختيار موضوعات  ،سكتلندا بقيادة التعزيزالمراجعة المؤسسية إل

التركيز للمراجعة كما هو موضمممممممح في رابطة الدول الوسمممممممطى )الواليات المتحدة( ووكالة جودة 

 (.AUQAرالية )الجامعات األست

. سممتكون هناك حاجة إلى ةضمممان الجودة الخارجيتسممتمر المناقشممات حول فعالية وكفاءة  ،في الختام

يجب أن تضمممممممع هذا في ، ووالحفاظ عليه ةضممممممممان الجودة الخارجيالتفكير اإلبداعي إلثبات قيمة 

دي الطريقة التي تؤو ضمممممان الجودة الخارجياالعتبار أثناء تحليل األدوار والمسممممؤوليات المختلفة ل

 بها الوكاالت هذه األدوار.

 :ملخصال. 7

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

(، المعممايير والمبممادئ التوجيهيممة األوروبيممة 2000حممدد برينممان وشمممممممماه ) •

قليال  من األغراض العريضممة  ا  ( عدد2008( ووودهاوس وسممتيال )2007، 2005)

 .ةضمان الجودة الخارجيل
 لويتبدعلى تلك األغراض سوف يتغير  ةز ضمان الجودة الخارجيإن تركي •

مع تغير السمممياق الوطني. يمكن أن تتعايش خطط المسممماءلة والتحسمممين في أي نظام 

 لعملية التحسين.محددة  ا  لضمان الجودة، ال سيما عندما تتضمن المعايير أحكام
هيئة يمكنها  أن تلعب دور "هيئة عازلة"، أي الجودة الخارجيةيمكن لوكالة  •

بطريقة ما تمثيل المؤسممممممسممممممات للحكومة والعكس صممممممحيح. تبرر الهيئات العازلة 

منح المؤسممممسممممات ذات الجودة العالية من خاللها يمكن  اآللية والماهية التيللحكومة 

 من االستقاللية. ا  مزيد
مع مرور الوقت  ةمن الحتمي أن يتغير الغرض من ضمان الجودة الخارجي •

 تغييرات في قطاع التعليم ةالوطني. تسبب ضمان الجودة الخارجي مع تطور السياق

 نفسها مع مرور الوقت مع تطور السياق الوطني. هذه األغراض العالي وتتغير
 ما يلي: ةشمل الوظائف األساسية لوكاالت ضمان الجودة الخارجيت

في قطاع التعليم العالي  ةيسممممتدعي تسممممهيل وضممممع ضمممممان الجودة الخارجي .1

 وثيق واالتصال مع المؤسسات وأصحاب المصلحة في التعليم العالي.العمل ال

، وإضممممفاء الشممممرعية على العملية من ةضمممممان جودة خارجيإجراء عملية  .2

 خالل تقييم جماعي وشفاف من األقران

 اإلفصاح الصحيح عن النتائج التي لها عواقب على المؤسسة .3
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 بوظائف اإلدارة والتنسيق وصنع القرار.فيما يلي األدوار والمسؤوليات المتعلقة • 

 اتخاذ القرار التنسيق االدارة

 المهام:
إخطار المؤسسات بما • 

يمممدخمممل في ضمممممممممممان الجودة 
وسممممممميممماسممممممممماتهممما  ةالخمممارجيممم
 وإجراءاتها
تطوير قممائمممة األقران • 

الذين سممممميشممممماركون في عملية 
 ةضمان الجودة الخارجي

نشممممممر نتيجة ضمممممممان • 
 الجودة النهائية

 المهام:
تنظيم األنشطة لتطوير • 

 ةإطار ضمان الجودة الخارجي
االتصممال مع أصممحاب • 
 المصلحة
إدارة مراحل ضمممممممان • 

 الجودة الرئيسية
تممدريممب األقران على • 

 أداء مهام التقييم
تممممموجممممميمممممه اإلعمممممداد • 

المؤسمممممسمممممي لعمليات ضممممممان 
 ةالجودة الخارجي

 المهام:
إخطار المؤسسات بما • 
ضمممان الجودة  عملية يدخل في

وسممممممميممماسممممممممماتهممما  ةلخمممارجيممما
 وإجراءاتها
تطوير قممائمممة األقران • 

الذين سممممميشممممماركون في عملية 
 ةضمان الجودة الخارجي

نشممممممر نتيجة ضمممممممان • 
 الجودة النهائية

 

من ثالث مراحل، ولكن يمكن تضممممين المزيد  ةتكون ضممممان الجودة الخارجييبشمممكل عام، • 

 .الجودة الخارجية ضمانمن الخطوات للتأكيد على جوانب معينة من عملية 

  

لمعلومات ذات الصمممممملة ا: تقديم المؤسممممممسممممممة )أو البرنامج( األولى المرألة .1

 .ا  بتحقيق معايير التقييم المنشورة والمحددة مسبق

مراجعممة التقييم الممذاتي، ثم زيممارة الموقع من قبممل فريق  :الثللانيللة المرألللة .2

ير التي ستوفر األساس لتقر خارجي من األقران للتحقق من صحة التقييم الذاتي والمعلومات

 الفريق.
بنمماء  على توصممممممميممات فريق  ا  نهممائيمم ا  تتخممذ الوكممالممة قرار :الثللالثللة المرألللة .3

 النظراء، يليها الكشف عن نتيجة صالحة لفترة زمنية محددة.
 حدد إيتون الخطوات الخمس الرئيسية التالية في اعتماد الواليات المتحدة:• 

 .الدراسة الذاتية .1

 .انمراجعة األقر .2
 .زيارة الموقع .3

 .)حكم( من قبل منظمة االعتماد إطالق .4
 .مراجعة خارجية جارية .5

على أنها محافظة ويتم إلقاء اللوم عليها لمنع  ةما يتم تصنيف وكاالت ضمان الجودة الخارجي غالبا  • 

كار أو التغيير مان الجودة الخارجي عدد ،االبت قد اتخذت وكاالت ضممممممم من الخطوات  ا  ومع ذلك، ف

 .ين المؤسسات من التحرك في اتجاهات جديدة مرغوبةلتمك
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني

 األدوار والمسؤوليات -( EQA) ة: ضمان الجودة الخارجيالمأور الثاني

 الملخص: الجزء الرابع

 

 :جدو) المأتويات

 

 برنامج ضمان الجودة الخارجيةلطالب في ا .1

 ملخصال .2

 

 :جودة الخارجيةبرنامج ضمان اللطاب في ا  .1

بشممممكل مكثف مع التقييم الذاتي ودور مراجعة  2.4في مواد البرنامج األصمممملية، تعامل القسممممم 

األقران. بناء  على خبرتنا في تدريس هذه الوحدة وعلى التعليقات الواردة، كان من األنسممممممب تحويل 

 برنامج ضممماني هذا القسممم بالكامل إلى موضمموع تشممغيل وكالة جودة خارجية واالحتفاظ بملخص ف

 . "الجودة الخارجية
 نقترح أن تتعرف على الملخص أدناه.

 

 :ملخصال. 2

مراحممل الثالث، يتبع التقييم الممذاتي ال يذ برنممامج ضممممممممممان الجودة الخممارجيممةفي نموذج • 

 .برنامج ضمان الجودة الخارجيةوالمراجعة الخارجية نتيجة عملية 
العالي على توفير المعلومات المطلوبة من قبل  ال يسممممماعد التقييم الذاتي مؤسمممممسمممممات التعليم• 

 يمكن أن يؤدي إلى تحسينات حتى بدون تدخل خارجي. بل، ة وحسبالهيئة الخارجي
فيممما يلي بعض العقبممات التي تحول دون تطوير قممدرات التقييم الممذاتي، والتي قممد ال تعطي • 

 صورة حقيقية لنقاط الضعف:

 .إلى تقرير متحيز القلق من التدقيق الخارجي، مما يؤدي .1
أنظمة المعلومات، وآليات المشمممممماركة، وعدد كعدم وجود آليات مناسممممممبة ) .2

 .بدوام كامل( يةهيئة التدريسالكبير من أعضاء 

 .ثقافة التقييم امتالكعدم  .3

 ( العديد من االستراتيجيات العامة الممكنة إلجراء التقييم الذاتي:1998) كينغيحدد • 

 .نهج المسح .1
 .ي الموجهالتقييم الذات .2

 .نهج فريق التقييم .3
 .التقييم الذاتي للتعلم المنظم .4
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 يلخص الجدول أدناه مزايا وعيوب عملية التقييم الذاتي:• 

 العيوب المزايا

يممؤدي إلممى تممقمميمميممم أكممثممر اسممممممممتممنممممارة • 
 .وموضوعية
يقيم أداء أنظمممة وإجراءات ضممممممممممان • 

 .الجودة ومراقبة الجودة
 اتالكليات / اإلدارأنَّ يضمن • 

أمممام  للمسممممممممماءلممة والخممدمممات تخضمممممممع
 .المؤسسة
تمكن المؤسمممممممسمممممممة من تلبية توقعات / • 

 ة.متطلبات ضمان الجودة الخارجي
تحسمممممممين القدرة المؤسمممممممسمممممممية لتحديد • 

 .أولويات القضايا وتسهيل اتخاذ القرار
يعمل كعامل مسمممماعد للتعلم والتحسممممين • 
 .والتطوير
بمثابة وسمميلة لجمع األدلة ونشممر يعتبر • 

 الناجعة.ممارسات ال
زيادة الوعي بقضايا الجودة والمساعدة • 

في بناء الفريق من خالل مشممممممماركة واسمممممممعة 
 .للموظفين
 .يساعد على التطوير المهني الشخصي• 
 التوجمممه تجممماهمنممماطق الخمممدممممة  دفع• 

 .الرئيسي للمؤسسة

 كلفةالت •
 (الناقدون والمنتَقَدونالوقت )• 
 السخرية •
 إجهاد التقييم• 
 وبة الحفاظ على االلتزامصع• 
 إمكانية تحديد مجاالت كثيرة للتحسين• 

 

هو األسممممماس الذي يبني عليه فريق المراجعة الخارجي فهمه للمؤسمممممسمممممة أو  الذاتيتقرير ال• 

 البرنامج.
 ضمانيشير "المراجع الخارجي" إلى خبير خارج البرنامج أو المؤسسة يشارك في عملية • 

مراجعون الخارجيون وجهة نظر خارجية تثري وجهات نظر البرنامج أو . يقدم الالجودة الخارجية

 المؤسسة.
حة •  لذاتي والتحقق من صممممممم يل ومناقشممممممممة تقرير التقييم ا يقوم المراجعون الخارجيون بتحل

بجمع المعلومات قبل وأثناء  ا  المطالبات المقدمة من خالل زيارة المؤسمممممممسمممممممة. يقوم الفريق أيضممممممم

 خالل المقابالت الشخصية مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.الزيارات الميدانية ومن 
النظراء بتقدير جيد أو إذا كانت  يمكن أن تكون عملية المراجعة الخارجية معيبة إذا لم يحظَ • 

. كممما قممام كممل من فون فمماوغممت أدوات التقييم والمعلومممات المقممدمممة للمراجعممة غير مرضممممممميممة

 :بـ ثة انتقادات حول آلية مراجعة األقران تم التعبير عنهاثال ( بتحديد1994ووستيرهيجدين )

 أ. التحيز االجتماعي
 ب. التحيز الفكري
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 عشوائيالخطأ الج. 
. ةبناء  على نهج ضمان الجودة الخارجي ةيختلف اإلفصاح عن نتائج ضمان الجودة الخارجي• 

ير بينما يتم اإلفصممممممماح عن تقر في حالة االعتماد النموذجي، يتم اإلفصممممممماح عن النتيجة النهائية فقط

 المراجعة الكامل في حالة التدقيق النموذجي.
 .معينة ا  من النتيجة إما "نعم" أو "ال" أو قد تتضمن شروط ا  قد تكون القرارات التي تشكل جزء• 
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني

 ياتاألدوار والمسؤول -( EQA) ة: ضمان الجودة الخارجيالمأور الثاني

 ةالسياق التشغيلي لضمان الجودة الخارجي الجزء الخامس:

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 التعليم العالينظام  ونطاقحجم  .2
 الملكية والسيطرة .3
 الحوكمة .4

 التمويل .5
 االستقالل .6

 مناقشةال .7
 اآلثار المترتبة على االختالفات في السياق .8

 ملخص .9

 
 

 :. المقدمة1

تشمممل و ؛في بلد ما ضمممان الجودةبشممكل كبير على سمملطة قد تحدد العوامل السممياقية أو تؤثر 

 :مما يلي كال   العوامل هذه
 سياسة التعليم العالي، الماضي والحاضر. •
 المرحلة التنموية لنظام التعليم العالي. •
 النظام. ونطاقحجم  •
 أهداف محددة تخدمها آلية ضمان الجودة. •
 لجودة. تقاسم المسؤولية بين مختلف الجهات الفاعلة في ضمان ا •
 .ضمان الجودة الخارجيةملكية ومراقبة المؤسسات ووكاالت  •

 

 سيركز هذا الموضوع على عاملين رئيسيين:
 .حجم ونطاق نظام التعليم العالي المعني• 
 ملكية ومراقبة ضمان الجودة الخارجية.• 

 

 إلى جنب مع النماذج الوطنية المختارة ا  سيتم النظر في اآلثار جنب
 ق التشغيلي لضمان الجودة الخارجيةاألهداف: السيا



287 
  

 على: ا  عند االنتهاء من هذا الموضوع، يجب أن تكون قادر
 .ةضمان الجودة الخارجي شرح تأثير حجم النظام على •
ضممممممممان الجودة تحديد الكيانات المختلفة التي قد تدعي المسمممممممؤولية عن  •

 .الخارجية
 .ان الجودةآثار ملكية ضمان الجودة على استقاللية ووظائف ضم وصف  •
وصمممممممف دور الهيئممات الخممارجيممة التي تقيم و / أو تعتمممد البرامج المهنيممة  •

 .والممارسين
مل التي تؤثر على حوكمة وكاالت وأنظمة  • يد العوا حد مان الجودة ت ضممممممم

 .الخارجية
 .ضمان الجودة الخارجيةتحديد مصادر التمويل األولية لوكاالت  •
 .لية ضمان الجودةتحديد التدابير المتخذة لضمان استقاللية عم •
وتحديد اآللية التي وصممممف طرق ضمممممان اتخاذ قرارات مسممممتقلة وأخالقية  •

 .ختالفات في مناهج ضمان الجودةالاالختالفات في السياق إلى ا من خاللها تؤدي

 

 العالي التعليم نظام ومدى أجم. 2

، ةكامل منطقة تغطي جامعةقد يتراوح الحجم الكلي ونظام التعليم العالي من جامعة واحدة إلى 

وانتهاء  الهادئ؛مثل جامعة جنوب المحيط الهادئ، التي تخدم اثنتي عشمممممممرة دولة من جزر المحيط 

واحد كما في الصمممممين والهند. في الواليات المتحدة، ال يوجد في البلد اللعديد من المؤسمممممسمممممات في با

ة. لمسممممممتقلة تعمل بموافقة فيدراليالعديد من الوكاالت ا إال أن  ، زية لنظام التعليم العاليمرك الواقع أي

 ليلإلى عدد ق المؤسسات وبالتالي، قد يتراوح عدد المؤسسات والبرامج التي سيتم خدمتها من آالف

من المؤسممسممات، يجب تشممكيل  ا  كبير ا  عدد ضمممان الجودة الخارجية. عندما تخدم آلية من المؤسممسممات

 ويؤثر ذلك على ما يلي: لذلك ا  ميزاتها التشغيلية وفق
 النظر في البرامج )أي البرامج، وعلى أي مستوى، وبأي معايير( •
سلطة  • سات  سلطة الوكالة والمسؤولية عن قرارات ضمان الجودة سيا مثل 

 ضمان الجودة.
 مشاركة موظفي الوكالة في الزيارات الميدانية. •
 وحدة التقييم )مؤسسة أو برنامج(. •
 متابعة قرارات وإجراءات ضمان الجودة. •
 راجعين وتشكيل فرق المراجعة. وأحكام تدريب المراجعين.اختيار الم •

ال تزال في مرحلة  ضمممممممان الجودة الخارجيةيجب مراعاة قابلية التوسممممممع عندما تكون وكالة 

التخطيط، مما يعني القدرة على التكيف أو النمو استجابة للتغيرات في السياق االجتماعي والسياسي 

 ل المهمة ما يلي:واالقتصادي والتعليمي. تشمل العوام
 .المرحلة التنموية لنظام التعليم العالي •
 .الحجم الحالي والمحتمل للنظام •
 .النطاق المقصود لضمان الجودة. البرنامج أو المؤسسة أو كليهما •
 .أهداف ضمان الجودة الوطنية واإلقليمية •
 .مستوى المشاركة بين الوكالة والمؤسسات •
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دي والتعليمي الحالي وإمكانية السمممممياق االجتماعي والسمممممياسمممممي واالقتصممممما •

 التغيير.
 متطلبات الموارد البشرية والمالية في ضوء المطالب الحالية والمستقبلية. •

 في األنظمة الكبيرة، قد يكون من المسمممممممتحيل على موظفي الوكالة المشممممممماركة في كل زيارة

اصممممممة قائد الفريق. عادة أكبر على المراجعين الخارجيين، وخ ا  قد يعني هذا اعتماد، وللموقع ميدانية

ما يتم تفويض المسممممؤوليات مثل كتابة تقرير الزيارة وتقديم التوصمممميات إلى المراجعين الخارجيين، 

الذين يجب أن يكونوا قادرين على العمل نيابة عن الوكالة مع الحد األدنى من التوجيه المباشممممممر من 

ء مشمممممكلة أقل في أنظمة التعليم العالي موظفي الوكالة. قد يكون العثور على مراجعين خارجيين أكفا

 .كبيرا   ا  األكبر ولكن تدريبهم على اتباع السياسة واإلجراءات مع االتساق يظل تحدي
همذا األمر  يفترض، وللتحكم في التبماين في كفماءة الفرق المختلفمةالحثيثمة يجمب بمذل الجهود 

 .وجود إشراف مختص من قبل موظفي الوكالة
التعليم العالي واسمممممممعة النطاق على ضممممممممان الجودة على المسمممممممتوى  ما تركز أنظمة ا  غالب

المؤسممسممي، بينما قد تركز األنظمة الصممغيرة بسممهولة أكبر على البرامج. بصممرف النظر عن الحجم 

 لمدراءاوالنطاق، قد تكون هناك عوامل أخرى في العمل. على سممبيل المثال، التأثير السممياسممي لكبار 

يث يميل كل حنسممممبة للكليات، واالتحادات األكاديمية، والهيئات التأديبية، التنفيذيين المؤسممممسمممميين، بال

 بسياسة ضمان الجودة.منهم إلى االهتمام 
من  بحجم النظام. قد ال يكون ضمان الجودة الخارجيةتتأثر الموارد الالزمة لتنفيذ استراتيجية 

هل ، وقد ال يكون من السممممذا األمرنتيجة تكلفة القيام به المفيد لألنظمة الصممممغيرة إلنشمممماء هيكل جديد

. يتمثل أحد الخيارات في إعادة تنظيم الهياكل القائمة، لتنفيذ هذه المهمة العثور على موظفين مناسبين

 مع زيادة التركيز على إدارة الجودة الداخلية من قبل المؤسسات.
 دمات التي تقدمهاآخر، أو حتى الخ ا  ضمممممان الجودة اإلقليمية خيار واتفاقياتقد تكون وكاالت 

إذا كان بومكان الحكومة ضمممممممان موثوقية مقدمي الخدمات  –وكاالت ضمممممممان الجودة عبر الوطنية 

 "المستوردين".
قد يكون من الصممممعب تشممممكيل فرق مراجعة خارجية في أنظمة التعليم العالي الصممممغيرة كما  

شمممممممخصمممممممية العالقات ذوي المحدودة من األكاديميين المرموقين  مجموعةٍ  سممممممموى تعطىال عندما 

 .يجب تحديد سياسة تضارب المصالح في وقت مبكر وبشكل جيد ، كمامهنيةالو

ماد )كأن يكون نظام كبير  مثال   يمكن يNAACالمجلس الوطني للتقييم واالعت قائ عند  ا  ( في الهند انت

ي ة التمن الوالي ينحدرونالمراجعون الذين  ، ويمكن أال يكوناختيار المراجعين من مجموعة كبيرة

 مؤهلين لتلممك المراجعممة )والتي قممد ال تعمممل في حممالممة للتقييمتقع فيهمما المؤسمممممممسممممممممة الخمماضمممممممعممة 

( هو عامل ملموس عند التخطيط لنظام ا  أو صغير ا  كانوبالتالي، فون الحجم )كبير(. 143موريشيوس

 .ةضمان الجودة الخارجي

 

 :. الملكية والسيطرة3

كان هناك نمو و ،الوطني على مدى سممنوات عديدة الطلب على ضمممان الجودة على المسممتوى تنامى

ربما يعكس رد فعل الحكومة على  ،مواز في عدد الجهات الفاعلة في ضمممممان الجودة وشممممكلها العام

                                                           
 ، بشواطئها وبحيراتها وشعابها المرجانية.دولة جزرية في المحيط الهندي 143 
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فون هذا االتجاه يمثل  ،الدعوات إلى مزيد من المساءلة. وكما أكد نيف منذ أكثر من عقدين من الزمن

ة للتمويل مشممروط خاصممة سمميؤدي ذلك إلى سممياسممات ،العملية"صممعود الحالة التقييمية". من الناحية 

لتعلم تحقيق أهداف ا ،ومؤخرا   ،ومقاييس المخرجات ،و "القيمة المضمممافة" ،بتحليالت التكلفة / الفائدة

 ونتائجها.
ذي  ةتم تبني آليات جديدة لضمممممممان الجودة الخارجية في السممممممعي لتحقيق المسمممممماءلة. يتم إدار

كأدوات سممياسممية لمن يسمميطر عليها. األسممئلة  بمجملهاتعمل  إال أن ها، ةمختلف قةٍ بطريوتمويلها  اآلليات

هي أسمممممممئلة مهمة لفهم أدوار إنما  EQAالمتعلقة بمن ينشممممممم  ويمتلك ويحكم ويتحكم ويدفع لـممممممممممممم 

 تطرقبالومسؤوليات العبي ضمان الجودة الخارجية في قطاع تعليم معين عالي الجودة. سنقوم اآلن 

 بالتفصيل.هذه العوامل ل
ولية هيئة تم إنشاؤها بدعم مباشر من الحكومة ؤمسهي من قد تكون ضمان الجودة الخارجية 

أو مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي أو بدونها. هناك ما ال يقل عن أربع طرق مختلفة لوصمممممممف االنتماء 

 :ةالخارجي ةضمان الجودوالملكية لوكاالت 

 :الجودة ضمان وكالة ملكية
 :أكومية وكالة
كوحدة في وزارة  مثال   العملكإلى وكالة حكومية؛  وكالة ضمممان الجودةعهد سمملطة تُ ز أن يجو

 أخرى سابقة في أوروبا الشرقية(. ودولالمجر وكمبوديا وهو حال التعليم )
 :الأكومة عن مستقلة هي ة

دور أي عن الحكومة، دون  ا  ولية هيئة مسممتقلة تمامؤمسمم وكالة ضمممان الجودةقد تكون سمملطة 

كومة في عملياتها. تم العثور على الحاالت التي أنشأت فيها مؤسسات التعليم العالي نفسها وكالة للح

لضمممان الجودة في الواليات المتحدة والفلبين. يمكن الحصممول على دعم التشممغيل من خالل الرسمموم 

 التي تدفعها المؤسسات والبرامج.
 :"عازلة" هي ة
تم إنشمممماؤها في إطار منظمة يولية هيئة "عازلة" ؤمسمممممن كون ضمممممان الجودة الخارجية يقد 

في إنشممممممائها، لكنها تُدار بشممممممكل مسممممممتقل عن  ا  للقيام بوظيفة حكومية. قد تلعب الحكومة دور محلية

( في المملكة المتحدة أو وكالة جودة QAAالحكومة )على سمممممممبيل المثال، وكالة ضممممممممان الجودة )

 ( في أستراليا(AUQAالجامعات األسترالية )

 :مهنيّة ي ةه
للحكومة أن يكون ون دولية هيئة منشممأة بؤمسمم وكالة ضمممان الجودة الخارجيةقد تكون سمملطة 

. قد تقدم الهيئات والمجالس المهنية التقييم واالعتماد فيها دور مباشممرأي أو مؤسممسممات التعليم العالي 

ن الرسمموم المؤسممسممية م ا  مزيج اوقد يكون دعمه ،لمهن مثل الهندسممة والمحاسممبة والطب وما إلى ذلك

واإلعانات التي تدفعها الجمعيات المهنية والهيئات التأديبية المشاركة. قد تعتقد هذه الكيانات أن هناك 

 ميزة مادية في تحمل مسؤولية جودة التعليم في المجاالت التي تمثلها.

رغم ، على اللها آثار على استقاللية العمليات المقابلة ضمان الجودة الخارجيةإن ملكية سلطة 

 –بما في ذلك تلك التي أنشممأتها وتمولها حكوماتهم  – ضمممان الجودة الخارجيةمن أن معظم وكاالت 

تطالب بدرجة معينة من االسممممممتقاللية عن الحكومة. من الواضممممممح أن الهيئات غير الحكومية يمكنها 

 المطالبة بأكبر قدر من االستقالل في صنع القرار.



290 
  

 ن وزارة التعليم في الهيئات الوطنية أوعالمسمممؤولون مثل ممثل  في بعض الحاالت، قد يجلس

ما يا ) رب ماد في كمبود يل المثال، لجنة االعت ها )على سمممممممب (. عندما تكون مملوكة ACCيرأسمممممممون

على القبول الطوعي لإلجراءات من قبل  ضمممممممان الجودة الخارجيةللمؤسممممممسممممممات، تعتمد سمممممملطة 

ضمممان الجودة  وكالة سممات نفسممها قد تشممكل عمليةالمؤسممسممات األعضمماء على الرغم من أن المؤسمم

أن يوقظ مسممممممألة اسممممممتقاللية الوكالة في  ما من شممممممأنهوالمعايير التي يجب اتباعها، وهذا  الخارجية

 تعامالتها مع المؤسسات أو مجموعاتها.
يوجد توجه "من أسمممممممفل إلى أعلى" في الواليات المتحدة حيث تكون وكاالت االعتماد كيانات 

منظمات ضمان الجودة تعتمد على عضوية من  ا  ة في قطاع التعليم العالي. عدد قليل نسبيغير حكومي

 . معتعتمد على نظام العضمموية، على الرغم من أن معظم المنظمات "األم" مؤسممسممات التعليم العالي

، عادة ما يتم دمج هيئات ضممممممممان الجودة الخارجيةمراعاة المسمممممممؤولية القانونية إلجراءات وكالة 

 عتماد األمريكية بشكل منفصل عن المنظمات األم.اال
إلى جنب مع الغرض من  ا  جنب وكالة ضممممممممان الجودة الخارجيةما تتم مناقشمممممممة ملكية  ا  غالب

ضمممممان الجودة. قد تجعل المخاوف السممممياسممممية واأليديولوجية من الصممممعب عزل القضممممايا الحقيقية. 

الجودة قييم ت بيروقراطية يتم عملية ية على أنهابالنسبة لبعض المجموعات، يُنظر إلى الملكية الحكوم

مع التركيز على التحكم. من ناحية أخرى، يُنظر إلى ملكية  ا  لمعايير خارجية محددة مسممممممبق ا  وفقفيها 

مؤسسات التعليم العالي على أنها نهج داخلي غير بيروقراطي، مع التركيز على تحسين الجودة بدال  

 ضمان الجودة الخارجيةال توجد عالقة بسيطة ومباشرة بين ملكية وكالة فون ه من الرقابة. ومع ذلك، 

تؤكد العديد من األنظمة المملوكة للحكومة على تحسممين  حيث والتوازن بين تحسمممين الجودة والرقابة

الجودة، بينما تميل بعض الوكاالت المملوكة للمؤسممسممات إلى العمل كحراس البوابة، مما يمنع دخول 

ضمممممان الجودة د إلى سمممموق التعليم العالي. أظهرت التجربة أن أهداف وتركيز سمممملطة الوافدين الجد

 إلى أن تكون مستقلة عن الملكية. الخارجية تميل
تقدم الواليات المتحدة مثاال  على كيفية اسممممتخدام االعتراف الحكومي بهيئات االعتماد في تنفيذ 

 ال الحكومة الفيدرالية األمريكية كلمة، فونسمممممممياسمممممممة الحكومة من خالل االعتماد. بالمعنى الدقيق لل

، فون ومع ذلك ؛من الدسممتورالبند  بأي اختصمماص مباشممر في مجال التعليم، حيث تم حذف هذا تتمتع

 عن كمسؤوليتها مثال  الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن اإلدارة واالستخدام النهائي لألموال الفيدرالية، 

أو اإلعانات المتعلقة بالطالب والمؤسمممممممسمممممممات ومراكز البحث لمسممممممماعدات المالية للطالب والمنح ا

 ا  الجامعية. تسممتخدم الحكومة االعتماد لتحديد األهلية المؤسممسممية للوصممول إلى األموال الفيدرالية. وفق

خذ وتت ضمممممان الجودة الخارجيةلذلك، تدير لجنة من وزارة التعليم "إرشممممادات" للتعرف على وكالة 

قة بعمل االعتراف  ال أن  . على الرغم من كل الحديث عن االسمممممممتقالل والملكية، إهاالقرارات المتعل

. من سملوكيات هذه الوكاالتويغير  ا  يسمتدعي االنتباه حق ضممان الجودة الخارجيةالفيدرالي بوكاالت 

 يخضع جميع المعتمدين األمريكيين لالعتراف الفيدرالي، وبهذه الطريقة، يصبحون بدائل للحكومة.
 ضمممممان الجودةلدعم الحكومي لسمممملطة لون ف ،قوض االسممممتقالل التشممممغيلي للوكاالتعندما ال ي

يمكن إطالق مبادرات ضمممان الجودة كجزء من اسممتراتيجية إصممالح  ؛ إذالعديد من المزايا الخارجية

في  أما ؛في البلدان التي يخضع فيها نظام التعليم العالي لإلصالح مستقلة عن الحكومة والمؤسسات

مان ضممفي مناقشممات سممياسممة  ا  بارز ا  قد تلعب مؤسممسممات التعليم العالي دورف، ا  كثر نضممجاألنظمة األ

 وتساعد في تشكيل التطورات المهمة في النظام. الجودة الخارجية
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تطور االعتماد المؤسممسممي في الواليات المتحدة من خالل عملية شممكلتها مؤسممسممات التعليم لقد 

يسممممية هو أن الدول الفردية كانت تفتقر إلى الموارد الالزمة العالي نفسممممها. كان أحد االعتبارات الرئ

ها متعددة( يمكن الجمعيات اإلقليمية )التي تغطي دوال   إال أن  )حتى اليوم(،  ضمممممممان الجودة الخارجيةل

القيام بالمهمة بدعم من مجموعة من المؤسمممممسمممممات. في معظم األنظمة األخرى، جاءت المبادرة من 

 ضممممان الجودة الخارجيةبدو أن رغبة الحكومة في اسمممتخدام نتائج سممملطة الحكومة. على أي حال، ي

ضممممممممان الجودة التخاذ القرارات الحيوية، مثل الوصمممممممول إلى التمويل، تعزز دور وتأثير سممممممملطة 

 .الخارجية
لتوضمميح نهج الملكية والسمميطرة بشممكل أكبر، دعونا نسممتعرض حاالت المجر وكندا والفلبين. 

واضممحة للغاية  ضمممان الجودة الخارجيةزير المعني في إنشمماء وتشممغيل هيئة إن أدوار الحكومة والو

 في حالة المجر.

 

 حكومية )المجر( – ضمان الجودة الخارجيةاالنتساب إلى وكاالت 

(، تأمر HEAالتعليم العالي )ب المتعلق 80/1993من القانون رقم  80(، القسمممممم 7لفقرة )وفقا  ل

 الحكومة بما يلي:

 :(HAC) المجرية االعتماد للجنة يالقانون الوضع

( هي هيئة مستقلة أنشأتها HAC( لجنة االعتماد المجرية )المشار إليها فيما يلي بـممممممم: 1. § )1

 من قانون التعليم العالي. 81§ القسم لمهام المحددة فيلقيام باالحكومة ل

على  يتعينلعالي، من قانون التعليم ا 80§القسمممممممم  (،7المادة )الواردة في ( عمال  بالفقرة 2)

وزير الثقافة والتعليم )المشمممار إليه فيما يلي بـممممممممم: الوزير( ممارسمممة حقوق اإلشمممراف القانوني على 

ا إذا على الوزير فحص م ويتعينمفوضية العون اإلنساني. في إطار صالحياته لإلشراف القانوني، 

انين القرار تتوافق مع القو وتنظيمها وتشمممغيلها وآليات صمممنع لجنة االعتماد المجريةكانت تشمممكيالت 

 .... االعتماد؛واللوائح وكذلك مع قواعد التنظيم والتشغيل الخاصة بمركز 
 :المجرية االعتماد لجنة سكرتارية

( تنشمممم  الحكومة سممممكرتارية تتولى العمل اإلداري لمركز المسمممماعدة اإلنسممممانية. 1. § )31

 ت كاملة، وتمول من الميزانية المركزية.يشرف الوزير على األمانة العامة وهي هيئة ذات صالحيا

 مسمممابقة عامة ضممممن( يتم تعيين رئيس األمانة العامة وإعفائه من منصمممبه من قبل الوزير 2)

مفتوحة لهذا المنصممممب. كما يقوم الوزير، باالتفاق مع رئيس مفوضممممية العون اإلنسمممماني، بوصممممدار 

ة كهيئ لجنة االعتماد المجريةموافقة يكون برئيس األمانة  منصمممممممباإلعفاء من  ، كما أنَّ التفويض

 مشتركة.

 .(اليونسكو، االعتماد في نظام التعليم العالي في المجر، باريس: 2003)تاماس كوزما، 

 

( زمام المبادرة COUعلى عكس المجر، في أونتاريو، كندا، أخذ مجلس جامعات أونتاريو )

 وأنشأ آلية لضمان الجودة ألعضائه.

 

مملوكة لمؤسمسمات التعليم العالي )مقاطعة ال – ضممان الجودة الخارجية االنتسماب إلى وكاالت

 .أونتاريو، كندا(
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 :(COU)  ونتاريو جامعات مجلس

(، وقد تم تشمممممكيل CPUOكانت تُعرف في األصمممممل باسمممممم لجنة رؤسممممماء جامعات أونتاريو )

 لتوسع التعليمي.استجابة  للحاجة إلى المشاركة المؤسسية في اإلصالح وا 1962المنظمة في عام 

شمممممممكل الرئيس التنفيذي لكل جامعة من جامعات أونتاريو المدعومة من المقاطعات اللجنة. تم 

ن كل عضو ومؤسسة منتسبة: الرئيس التنفيذي )رئيس الجامعة، علتشمل ممثلين  ا  توسيع اللجنة الحق

كاديمية العليا لكل جامعة. مدير أو رئيس الجامعة( والزميل األكاديمي المعين من قبل هيئة اإلدارة األ

 ، غيرت اللجنة اسمها إلى مجلس جامعات أونتاريو.1971في عام 

لتنفيذ وذلك ( OCGSونشممممماء مجلس أونتاريو للدراسمممممات العليا )ب مجلس جامعات أونتاريوقام 

وظائف ضمان الجودة في برامج الدراسات العليا. يتكون مجلس أونتاريو للدراسات العليا من عمداء 

دراسمممممممات العليا )أو موظف معادل( في كل من الجامعات المدعومة من المقاطعات في أونتاريو. ال

بوجراء تقييم قياسممي لبرامج الدراسممات العليا الجديدة المقترحة،  مجلس أونتاريو للدراسممات العليايقوم 

ي ية فوتقييم دوري على أسمممماس متكرر عن طريق االنضممممباط، لجميع برامج الدراسممممات العليا الحال

أونتاريو، من خالل لجنة التقييم الخاصممممممة بها والتي تتكون من أعضمممممماء كبار من أسممممممتاذ جامعات 

 .مجلس أونتاريو للدراسات العلياأونتاريو األعضاء، يتم انتخابهم من قبل 

http://ocgs.cou.on.ca 
 

مؤسسات التعليم العالي هي "أعضاء" في وكاالت االعتماد  عتبرت حيثمختلفا   ا  اعتمدت الفلبين نظام

 .الخاصة، المنظمة على غرار نظام التعليم العالي المجزأ

 

 :وكاالت االعتماد الخاصة ذات العضوية المنتسبة في الفلبين

من خالل مبادرة التربويين من مؤسمممممسمممممات  ،1951بدأت حركة االعتماد في الفلبين في عام 

الي الخاصمممممممة الذين اقتنعوا بالحاجة إلى تعزيز الجودة في التعليم العالي من خالل نظام التعليم الع

ات القرن خمسينيات حتى سبعينيمن  .والتقييم الذاتي الطوعي ،والمراقبة المستمرة لتنفيذها ،المعايير

 : جمعيممة االعتممماد الفلبينيممة للمممدارس والكليمماتوهي اعتمممادهيئممات  ثالثالممماضمممممممي، تم تشمممممممكيممل 

PACU-لجنممة االعتممماد ) -الرابطممة الفلبينيممة للكليممات والجممامعممات و؛   144(PAASCUوالجممامعممات )

COA)145  ؛ واتحاد المدارس والكليات والجامعات المسممممميحية- ( وكالة االعتمادAA-ACSCU)146 .

 لكل اتحاد أدوات ومعايير االعتماد الخاصة به.

المشمممممتركة، تم تأسممممميس اتحاد السمممممعي نحو المعايير واألدوات  ، ومن ضممممممن1976في عام 

ماد في الفلبين ) لة لوكاالت  يوه –( FAAPوكاالت االعت ماد.منظمة شممممممممام حاد وكاالت  االعت ات

االعتماد في الفلبين هي الهيئة التنسممممميقية التحادات االعتماد الثالثة. إلى جانب تشمممممكيل وكالة اعتماد 

جمعيممة اعتممماد الكليممات وهي  –ة للكليممات والجممامعممات الحكوميممة، تم تشمممممممكيممل هيئممة اعتممماد رابعمم

                                                           
مسممممممجلة لدى لجنة األوراق وجمعية االعتماد الفلبينية للمدارس والكليات والجامعات هي شممممممركة خاصممممممة وتطوعية وغير هادفة للربح  144 

 بورصات في الفلبين.المالية وال

بمؤسمسمة تعليمية من  ا  رسممي ا  ( وكالة اعتماد خاصمة تمنح اعترافPACUCOAتعتبر الرابطة الفلبينية للكليات والجامعات لجنة االعتماد ) 145 

 .خالل إثبات أن برنامجها األكاديمي يحافظ على معايير ممتازة في عملياتها التعليمية
. وهي تقر وتلتزم بالمهمة المقدسة المتمثلة في توفير تعليم 1946( عام ACSCUوالجامعات المسيحية )تأسس اتحاد المدارس والكليات  146 

 مسيحي جيد وتعزيز الشعور بالوحدة والتفاهم والزمالة بين أعضائها لخدمة المجتمع بشكل أفضل.

http://ocgs.cou.on.ca/


293 
  

بشممكل أسمماسممي ألعضمماء الرابطة الفلبينية  ةمخصممصمم يوه AACUPوالجامعات المعتمدة في الفلبين 

جمعيممة االعتممماد الفلبينيممة للمممدارس والكليممات بينممما  ،(PASUCللجممامعممات والكليممات الحكوميممة )

ية الرابطة الفلبينانت ، في حين كبشمممكل أسممماسمممي للمدارس الكاثوليكية ةمخصمممصمممكانت والجامعات 

ات اتحاد المدارس والكليمخصممصممة للمجموعات غير الدينية، بينما تم تخصمميص  للكليات والجامعات

، مع ذلك: بعض غير مقيدنظام هيئات االعتماد  إن   للقطاع البروتسمممممممتانتي. المسممممممميحيةوالجامعات 

كليات والجامعات، هم من جمعية االعتماد الفلبينية للمدارس والالحاصمملة على عضمموية  المؤسممسممات

 ينيةالدالجماعات غير الطائفية أو البروتسمممممممتانتية، أو من قطاع الدولة، في حين أن بعض المدارس 

 معتمدة من قبل الرابطة الفلبينية للكليات والجامعات.

سممعيا  وراء الجودة المسممتمرة في التعليم العالي من خالل االعتماد. التجربة  ،2003أرشمميلو، )

 .(اليونيسكوية. باريس: الفلبين

 للتعليم المهني وكاالت ضمان الجودة الخارجية
ال ي ولتعليم العالال تتبع لمن قبل مؤسممسممات  ضمممان الجودة الخارجييتم توفير بعض أشممكال 

جودة التعليم في مجاالت الدراسة المهنية.  ، حيث أن الهم المشترك لهذه الوكاالت هو ضمانلحكومةل

المهنية التي تقيم وتعتمد برامج الشمممممممهادات  ضممممممممان الجودة الخارجياالت يجب أن نفرق بين وك

 الجامعية، والهيئات المهنية المعنية بالترخيص المهني أو التسجيل لخريجي الجامعات.
تركز الفئممة األولى على التعليم المؤدي إلى "الممدرجممة المهنيممة األولى"، بينممما تهتم الفئممة الثممانيممة 

وخير  ،التعليم المهني المسمممممممتمرتعتمد معايير يجين، وفي بعض الحاالت، باالعتراف المهني للخر

هو العدد الكبير من هيئات االعتماد "المتخصممصممة"  وجود وكاالت ضمممان الجودة المهنيةمثال على 

في الواليات المتحدة؛ على سممممبيل المثال، الهندسممممة المعمارية واألعمال والهندسممممة وعلوم الكمبيوتر 

 .المختلفة وما إلى ذلكوالعلوم الصحية 
تقدم الهيئات المهنية في المجموعة الثانية شمممممممكال  من أشمممممممكال ضممممممممان الجودة من خالل إجراءات 

على مؤهالت الخريجين وتقدمهم نحو التسمممممجيل المهني الكامل. في وتركز  الترخيص أو التسمممممجيل

 الوطنية للمهندسمممممممين يتم تطوير امتحانات التسمممممممجيل الهندسمممممممي من قبل الجمعية ،الواليات المتحدة

اد(. اعتم اتهيئ ابالتعاون مع مجلس مجالس ترخيص الوالية )وكالهما ليسممممممم ،(NSPEالمحترفين )

وخبرة العمل  NSPEعلى أسمممماس نتائج امتحانات  147ترخيص المهندس الخبير تمنح مجالس الدولة 

س مجلفي  ضمممموتانعفون هاتين المنظمتين  ،اعتماد مهنيةالمعتمدة. إلى جانب حوالي عشممممرين هيئة 

 د األمريكي المعترف به للهندسة.المعتمِ وهو  ،االعتماد للهندسة والتكنولوجيا
رابطة المهندسمممممين المحترفين في نوفا سمممممكوشممممما لهذه الحالة حيث تعتبر  تقدم كندا مثاال  آخر

(APENS هيئة الترخيص والهيئة التنظيمية لحوالي )من المهندسمممين المحترفين والمهندسمممين  4500

حممت التممدريممب الممذين يمممارسمممممممون التممدريممب في نوفمما سمممممممكوشمممممممما أو في مشمممممممماريع المقمماطعممات ت

(www.apens.ns.ca) .كمهندس لتقديم خدمات هندسية احترافية للجمهور في نوفا  لمزاولة مهنتك

مهندسممين المحترفين في سممكوشمما، يلزم الحصممول على ترخيص من هذه الهيئة. إن اعتراف رابطة ال

نوفا سمممكوشممما، وتقدير المنظمات المماثلة في جميع أنحاء العالم، له آثار على التنقل الوطني والدولي 

( CCPEالمجلس الكندي للمهندسمممين المحترفين ) ، كما تعتبر الرابطة عضممموا  فيللمهندسمممين المهنيين

                                                           
العمل تحت إشمممراف مهندس محترف لمدة و ،يجب على المهندسمممين إكمال شمممهادة جامعية مدتها أربع سمممنوات ،للحصمممول على ترخيص 147 

 والحصول على ترخيص من مجلس الترخيص في واليتهم. ،واجتياز اختبارين مكثفين للكفاءة ،أربع سنوات على األقل

http://www.apens.ns.ca/
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فاقية واشمممممممنطن لالعترا بالتعليم الهندسمممممممي بين والذي بدوره هو أحد الموقعين على ات بادل  ف المت

. من المثير لالهتمام أن المجلس الكندي للمهندسمممين المحترفين وهو هيئة وطنية كندية الموقعين عليه

مع التقييم واالعتراف بالدرجات التي يقدمها المرشمممممحون للحصمممممول على الجنسمممممية  ا  تعامل أيضمممممي

 الكندية.

 :الأوكمة. 4

جودة ضمان العلى ترتيبات سلطة  ا  ن الجودة الخارجية جزئيتعتمد الحوكمة والتحكم في ضما

. على سمممممممبيل ضممممممممان الجودة الخارجيةالمعمول بها في الوقت الذي يتم فيه تقديم أنظمة  الخارجية

تحكم التعليم العالي البريطاني والنظام المثال، تم تطوير ميزة الممتحن الخارجي منذ فترة طويلة في 

أثر هذا على الطريقة التي تطورت بها  ، وكان لهذا األمرعليم العالي نفسهافيها من قبل مؤسسات الت

 في المملكة المتحدة. ضمان الجودة الخارجيةسلطة 
ظمة في أنمن ناحية أخرى، قد يؤدي االفتقار إلى القدرة المؤسمممممسمممممية لتقييم الجودة والمراقبة 

ما  ا  في اتجاه تطوري مختلف. غالب ةضمممممان الجودة الخارجيإلى دفع سمممملطة التعليم العالي الناشممممئة 

الوطنية اسممتجابة لمشمماكل ضمممان الجودة التي ال يمكن  ضمممان الجودة الخارجيةيكون إنشمماء سمملطة 

ة الوطنية لضمممممان الجودة مسممممؤولي االتفاقياتتصممممحيحها من خالل اآلليات القائمة. وبالتالي، تعتبر 

 ومسؤوليات مختلفة ولكنها متكاملة.مشتركة بين العديد من الالعبين الذين لديهم أدوار 
ة المعين ضمممان الجودة الخارجيةعادة ما يعكس مسممتوى ونوع المسممؤولية التي تتحملها وكالة 

مدى مشاركة الحكومة في تشكيل تلك الوكالة. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تلعب وكالة 

جاوز الجودة في أمور مثل التفويض المؤسممسممي، في نظام التعليم العالي الوطني، وت ا  مركزي ا  ما دور

ية  لدرجات العلم طة منح ا يدة، أو منح سمممممممل جد قة على البرامج ال مل أن تكون  فمن-أو المواف المحت

بوجراءات  لدول األخرى االعتراف  لدان أو ا ما يكون من المهم للب ند عة. ع لداف الحكومة هي القوة ا

ون للحكومة المزيد من المدخالت في إنشمممممماء وتنفيذ وقبولها، فقد يك ضمممممممان الجودة الخارجيةنظام 

وال يعني هذا بأي شممكل من األشممكال أن يصممبح دور ضمممان الجودة . ضمممان الجودة الخارجيةنظام 

ظام من الن ا  وظيفة حكومية، حتى عندما يتم توفيرها من قبل منظمة مسممممممتقلة ال تزال جزء الخارجية

 العام.
 ا  من أن وكاالت االعتماد في الواليات المتحدة ليسمممت جزءتجدر اإلشمممارة إلى أنه على الرغم 

، إال أنها تسمممممممتمد سممممممملطتها من اعتراف الحكومة بالوكاالت ا  فيدرالي من نظام عام وال تتلقى تمويال  

 واستخدام االعتماد لتحديد األهلية للوصول إلى التمويل الفيدرالي والوالئي.
عندما يكون الغرض الرئيسممممي من ضمممممان  ا  مركزي ا  تلعب المؤسممممسممممات دور من المحتمل أن

ندما يكون الغرض هو التأكد من أن التعليم المهني يلبي أهداف ومعايير النقابة، ، وعا  الجودة أكاديمي

 فون االتحادات المهنية تأتي في المقدمة.
أظهرت الدراسمات االسمتقصمائية اإلقليمية لهيئات ضممان الجودة أنه في معظم الحاالت، يكون 

هو الحكومة. في حاالت قليلة فقط، تأتي السممممملطة  وقوتها ضممممممان الجودة الخارجيةسممممملطة أسممممماس 

 .ضمان الجودة الخارجيةمباشرة من المؤسسات، التي هي نفسها عمالء 
. بشممكل عام، ضمممان الجودة الخارجيةتؤثر النقاط المذكورة أعاله على حوكمة مزودي سمملطة 

سة. توفر هذه  االستراتيجيةمع  هناك هيئة إدارة مركزية أو مجلس يتعامل سيا واألهداف وقرارات ال

عادة ما يتم ترشممميح أعضممماء مجلس اإلدارة أو ضممممان الجودة، والقرارات إطار عمل لتنفيذ برنامج 

لقواعد المنظمة. ستحاول الوكاالت ضمان تمثيل قطاع عريض من أصحاب  ا  تعيينهم أو انتخابهم وفق
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كوين ما يشمممير ت ا  خلفيات وخبرات مختلفة إلى مجلس اإلدارة. غالبالمصممملحة المعنيين من أجل تقديم 

ضمممممان الجودة مجلس اإلدارة إلى القوة النسممممبية لمختلف أصممممحاب المصمممملحة. تضممممع بعض أنظمة 

 خبراء دوليين في مجلس اإلدارة للحصول على وجهات نظر خارجية. الخارجية

 :التموي). 5

 ا  هناك خطط تمويل مختلفة تشمل إما واحدفون  مة، كما هو متوقع من مناقشات الملكية والحوك

 أو أكثر مما يلي:

 :الأكومي التموي) مخططات
التي أطلقتها الحكومة، توفر الحكومة التمويل األولي،  ضممممممممان الجودة الخارجيةفي أنظمة 

ملوكة لما ضمان الجودة الخارجيةمن النفقات التشغيلية للوكالة. حتى وكاالت  ا  وتدفع على األقل جزء

 التحاد مؤسسي قد تحصل على إعانات ومنح من حين آلخر من الحكومة.
 :العالي التعليم مؤسسات من المالية الواردة الرسوم

خدمات االعتماد في العديد من األنظمة، سمممممممواء كانت مدعومة من  لقاءتدفع المؤسمممممممسمممممممات 

اريف المتعلقة بالمراجعة الحكومة أو مملوكة لمؤسمممسمممات التعليم العالي. تغطي الرسممموم عادة  المصممم

عتبر وتالخارجية، باإلضمممافة إلى تكلفة أنشمممطة التدريب. في بعض الحاالت هناك رسممموم "صممميانة"، 

 حصة متناسبة من نفقات تشغيل الوكالة.هذه الرسوم 
 :الخدمات رسوم

للخدمات المقدمة للمؤسسات أو  ضمان الجودة الخارجيةهو الدخل الذي تحصل عليه وكالة و

ات، خمممارج عمليمممة االعتمممماد. قمممد تتعلق همممذه الخمممدممممات بمممالمؤتمرات أو ورش العممممل أو المنظمممم

 االستشارات أو األبحاث أو المشاريع الممولة بالمنحة.

مبدأ "اسمممممممترداد التكلفة" أو "رسممممممموم الخدمة"  ضممممممممان الجودة الخارجيةتتبع معظم وكاالت 

 المتعلقة بها، ن الجودة الخارجيةضممماعلى مؤسممسممات التعليم العالي مقابل خدمات  ا  وتفرض رسمموم

 بغض النظر عن ملكية الوكالة.
أشارت الدراسات االستقصائية التي أجريت بين اقتصادات منظمة التعاون االقتصادي آلسيا 

تحصمممممل على تمويل كبير  ضممممممان الجودة الخارجية( إلى أن معظم هيئات APECوالمحيط الهادئ )

 .دعي أنها مستقلة عن الحكومةألغراض ضمان الجودة، حتى تلك التي ت

 :االستقا). 6

لجميع  ا  أن يكون واضممممح يُفترض ؛ إذتعتمد شممممرعية أنشممممطة ضمممممان الجودة على االسممممتقالل

أصممحاب المصمملحة أن أنشممطة وقرارات ضمممان الجودة خالية من التدخل من أطراف ثالثة. لضمممان 

 الضوابط والتوازنات: االستقاللية، عادة ما تشتمل عملية ضمان الجودة على سلسلة من
الخاصة  ضمان الجودة الخارجيةتصرح الحكومات أو تشرف على وكاالت  •

/ "المسمممتقلة" )على سمممبيل المثال، تطبق وزارة التعليم األمريكية مجموعة صمممارمة 

 .من اإلرشادات لالعتراف بوكاالت االعتماد وشفافيتها وتشغيلها(
ية  • ئات يعمل األكاديميون وممثلو الجمعيات المهن كمراجعين خارجيين للهي

 العامة.
 معالجة تضارب المصالح المحتمل. •
د وهذه البنواسممممممتقالليتها ا  تتعلق ببنودتملك بعض وكاالت ضمممممممان الجودة  •

 .الخاص بهذه الوكالة في التشريع أو الدستور متاحة
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مان ضممم لةوكاأن أصمممل تمويل الوكالة يحدد اسمممتقاللية الوكالة. بالنظر إلى أن كل  جزافا  يُعتقد 

. عن مصادر تمويله ا  يوجد شيء مستقل تمام إنه التحتاج إلى تمويل، يمكن القول  الجودة الخارجية

ا يجب فم –لحسن الحظ، ليس من الضروري في الواقع أن تكون الوكاالت مستقلة من حيث التمويل 

 ا  محددة جيد أن يكون مسممممتقال  هو أحكامها. من الممكن أن يكون لديك سممممياسممممات وإجراءات وهياكل

لضممممان اسمممتقاللية اتخاذ القرار، من خالل ضممممان مراعاة جميع األدلة ذات الصممملة، وأن القرارات 

 تستند بالكامل إلى هذه األدلة.
 ، ولعلةهذه الغاي لتنفيذللمجتمعات المختلفة وجهات نظر مختلفة حول أفضمممل ما يمكن تحقيقه 

 :يتمثل بما يليالطرق من هذه بعض 
ة من وجهات نظر أصممحاب المصمملحة، بحيث "يحافظ كل تضمممين مجموع •

 .طرف على صدق اآلخرين"
توزيع صمممممممنع القرار، حيث يتم اتخاذ أنواع مختلفة من القرارات من قبل  •

 لجان مختلفة داخل المنظمة.
يمكن ضمممممان االسممممتقالل من خالل تضمممممين المتطلبات في التشممممريع، مع  •

تدريب  مكافآتعواقب االنتهاكات )على سمممممممبيل المثال، مجلس  التعليم العالي وال

(HETAC ،)إيرلندا). 

مسمممؤولية اإلشمممراف لوزير التعليم )على سمممبيل المثال، هيئة المؤهالت  منح •

  .(NZQAالنيوزيلندية )

 إسناد مسؤولية الرقابة إلى مجلس النواب. •
 

ومع ذلك، ال يمكن ضمممممان السمممملوك المناسممممب واألخالقي في أي مجال من مجاالت النشمممماط 

أن يفشممممل االسممممتقالل بسممممبب نقص الهياكل، أو بسممممبب تجاهل الهياكل أو  فمن الممكن ل مطلقبشممممك

أو  وكمالمة ضمممممممممان الجودة الخمارجيمةتجماوزهما أو تخريبهما. في بعض األنظممة، قمد يتردد موظفو 

من العواقب السممملبية المباشمممرة. في حاالت أخرى، يمكن  ا  المراجعون في أن يكونوا صمممريحين خوف

من خالل المصمممالح القوية التي تضمممغط على الوكالة للموافقة  ضممممان الجودة الخارجيةتخريب نظام 

على مؤسسة ال تفي بالمعايير المطلوبة. في معظم أنظمة التعليم العالي، هناك نظام انتقائي وإحساس 

عام بالمؤسمممسمممات "الجيدة" و "السممميئة". عندما يتصمممرف من هم في السممملطة )أو حتى أعضممماء لجنة 

ضممممممممان الجودة ة( لفرض األفكار المسمممممممبقة دون الرجوع إلى الحقائق، يتم تقويض نظام المراجع

العالي، فمن الممكن حدوثها في قطاع من  ال تقتصر مثل هذه المشاكل على قطاع التعليمالخارجية، و

 .قطاعات المجتمع

 المناخشة. 7

 ضمان الجودة الخارجيةمناقشة: السياق التشغيلي ل
نظام التعليم العالي في بلدك ومقدار ضمممممان الجودة الذي يتعين القيام  ضممممع في اعتبارك حجم

وما  ضممممممان الجودة الخارجيةبه. في هذا اإلعداد، ما هو نوع الملكية والتحكم الذي سمممممتقترحه آللية 

 هو األساس المنطقي الخاص بك؟
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 السياق في االختافات على المترتبة اآلثار. 8

لسمممياقات االجتماعية والتعليمية واالقتصمممادية والسمممياسمممية التي تعمل في ا التبايناتبالنظر إلى 

 نهجبين الو ضمان الجودة الخارجيةضمان الجودة، ستكون هناك اختالفات بين وكاالت سياسة فيها 

 .الذي تنتهجه
كل من فان  ، جادلضمممممان الجودة الخارجيةبعد النظر في عدد من دراسممممات الحالة لوكاالت 

( بأنه "في حين أن النموذج العام الذي يتألف من وكالة وطنية، والتقييم 1993) نفوغت وويستيرهيغ

الذاتي المؤسممممسممممي، ومراجعة النظراء الخارجية والتقارير المنشممممورة ال تزال صممممالحة، فونها تخفي 

(. تشممممممممل 2000بالكامل مجموعة من االختالفات في األسممممممماليب المسمممممممتخدمة ")برينان وشممممممماه، 

 ما يلي: ام الباحثان بتحديدها كلقاالختالفات التي 
 مستوى التقييم )مؤسسة أو برنامج(. •
 تركيز التقييم )على التدريس والبحث واإلدارة(. •
 .أنواع األقران المستخدمة )بما في ذلك اختيارهم وتدريبهم( •
 .التوازن بين استخدام المالحظة المباشرة أو المقابلة أو مؤشرات األداء •
وحدة أو مرنة للتعامل مع األنواع والخصمممممممائص ما إذا كانت األسممممممماليب م •

 .المؤسسية المختلفة
 طبيعة التقارير والنتائج األخرى. •
 على سبيل المثال، بين االعتماد والتمويل.، االرتباط بصنع القرار •

 

تسمملط تقارير المسممح الخاصممة باقتصمماديات منظمة التعاون االقتصممادي آلسمميا والمحيط الهادئ 

 .ضمان الجودة الخارجيةالملحوظة في العديد من جوانب نهج  الضوء على االختالفات

 

 واالختاف التشاب   وج 

وملكيتها وأسممسممها القانونية وحوكمتها وتمويلها  ضمممان الجودة الخارجيةيختلف إنشمماء وكالة 

ومسممتوى اسممتقاللها بين اقتصممادات منظمة التعاون االقتصممادي آلسمميا والمحيط الهادئ. في المقابل، 

نطاق وأهداف الوكالة وخصمممممائص إطار ضممممممان الجودة الخاص بها. تظهر االختالفات في يختلف 

 جوانب مثل:
 .وحدة ضمان الجودة: المؤسسة مقابل البرامج •
 .: إلزامية مقابل طوعيةضمان الجودة الخارجيةطبيعة عملية  •
 .الحسبانفي  المتعلقة بضمان الجودة التي يجب أخذها الجوانب •
 .كيل فريق المراجعةدور المؤسسات في تش •
 .دور موظفي الوكالة في الزيارة الميدانية •
 .اإلفصاح عن نتائج ضمان الجودة •
 .اآلثار المترتبة على نتيجة ضمان الجودة •
 .آلية االستئناف •
 .متابعة ما بعد ضمان الجودة •
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في ضمممان الجودة من  ضمممان الجودة الخارجيةنهج أنظمة في الوقت نفسممه، بغض النظر عن 

في منطقة اقتصادات منظمة التعاون االقتصادي  األنظمة الواقعةانب المذكورة أعاله، فون حيث الجو

 آلسيا والمحيط الهادئ لديها العناصر األساسية المشتركة التالية:
 .ا  المراجعة بناء  على معايير محددة مسبق •
 عملية ضمان الجودة على أساس مزيج من التقييم الذاتي ومراجعة األقران. •
 .ضمان الجودة الخارجيةر النهائي من قبل وكالة القرا •

المصدر: تعزيز أنظمة ضمان الجودة في التعليم العالي في االقتصادات األعضاء في منظمة 

مجلس التعليم والتدريب عن بعد في الواليات التعاون االقتصممممممادي آلسمممممميا والمحيط الهادئ، أعدت ل

 .2006ت األسترالية، بواسطة وكالة جودة الجامعاالمتحدة األمريكية 

 النظام مقارنات
هناك العديد من االختالفات التشممممممغيلية بين أعضمممممماء منظمة التعاون فون  كما هو مبين أعاله، 

دة ضممان الجواالقتصمادي آلسميا والمحيط الهادئ. من المحتمل أن تبدو التجمعات اإلقليمية األخرى ل

 ومع. ا  اسممية، وخاصممة المعايير المحددة مسممبقهي نفسممها. ما يهم هو تشممابه العناصممر األسمم الخارجية

يتم ذكر أي شيء عن جوهر ومقارنة المعايير. تتمثل إحدى طرق مقارنة  ذلك، يمكن مالحظة أنه لم

ما إذا كان نظام ضمممان  –أنظمة ضمممان الجودة في تحديد ما يدفع كل نظام األشممخاص إلى القيام به 

 .لكيقة يقوم بذالجودة يغير السلوكيات وبأي طر

 

 الملخص. 9

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:
ويؤثر على ما  ا  حاسم عامال   وكالة ضمان الجودة الخارجيةحجم النظام الذي ستغطيه يعتبر • 

 يلي:

 .النظر في البرامج .1
 ضمممان الجودة الخارجيةدور وكالة كسممياسممات وممارسممات ضمممان الجودة  .2

 .في قرارات ضمان الجودة

 .ظفي الوكالة في الزيارات الميدانيةمشاركة مو .3
 .وحدة التقييم )مؤسسة أو برنامج( .4

 .متابعة نتيجة ضمان الجودة .5
 .اختيار المراجعين .6
 .تشكيل فريق المراجعة .7

 .المكان المخصص لتدريب المراجعين .8
وكالة ضممممممممان تعتبر األسمممممممئلة المتعلقة بمن يحدد ومن يملك ومن يحكم ومن يتحكم ويمول • 

ضممرورية لفهم طبيعة األدوار والمسممؤوليات التي يضممطلع بها الالعبون في سمملطة  يةالجودة الخارج

 في قطاع التعليم العالي األوسع. ضمان الجودة الخارجية
 مسئولية أي من الكيانات التالية: ضمان الجودة الخارجيةقد تكون سلطة • 

 .وكالة حكومية .1

 .عن الحكومة ا  هيئة مستقلة تمام .2
 .ئت في إطار منظمة محليةهيئة "عازلة"، أُنش .3
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 هيئة تم إنشاؤها دون أي دور مباشر للحكومة أو لمؤسسات التعليم العالي .4
 تتمتع الهيئات غير الحكومية بأكبر قدر من االستقاللية في اتخاذ القرار.• 
 ا  تعتبر الملكية الحكومية بيروقراطية مع تقييم الجودة بدقة نحو معايير خارجية محددة مسمممبق• 

يز على الرقابة. في المقابل، يُنظر إلى ملكية مؤسممممممسممممممات التعليم العالي على أنها نهج داخلي والترك

 غير بيروقراطي مع التركيز على تحسين الجودة بدال  من السيطرة.
تجري الهيئات والمجالس المهنية اعتماد البرامج في مجاالت الدراسمممة المهنية مثل الهندسمممة • 

 والمحاسبة.
 دةاتفاقيات الجو ضمان الجودة الخارجيةالحوكمة لسلطة  نظمالتي تؤثر على تشمل العوامل • 

المعمول بها بالفعل في مؤسسات التعليم العالي ومستوى ونوع المسؤولية التي تتحملها وكالة الجودة 

 الخارجية الفردية.
 من خالل مخططات مختلفة، والتي تشممممل ضممممان الجودة الخارجيةيتم تمويل آليات سممملطة • 

 مما يلي: ا  أو مزيج ا  إما واحد

 .التمويل الحكومي .1
 .رسوم من مؤسسات التعليم العالي .2

 .رسوم الخدمات .3
 فيما يلي بعض الفحوصات للتأكد من استقاللية عملية ضمان الجودة:• 

o تفويض أو اإلشراف على وكاالت ضمان الجودة الخارجية الخاصة من قبل الحكومة. 

o الجمعيات المهنية كمراجعين خارجيين للهيئات العامة إدراج األكاديميين وممثلي. 

o معالجة تضارب المصالح المحتمل. 

o الخاص بوكالة ضمممممان  وجود بنود حول االسممممتقالل مكتوبة في تشممممريع أو دسممممتور النظام

 .الجودة الخارجي
 فيما يلي بعض المناهج لضمان عملية اتخاذ قرار أخالقية ومستقلة:• 

 .هات نظر أصحاب المصلحةتضمين مجموعة من وج .1

 .وجود مستويات متعددة من صنع القرار .2
إدراج الشمممممممرط في التشمممممممريع، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة  .3

 .لالنتهاكات
 .المسؤولية لوزير التربية والتعليم منح .4

 للبرلمان. منح المسؤولية .5
فيه  سممي الذي تعملاالختالفات في السممياق االجتماعي والتعليمي واالقتصممادي والسممياتؤدي • 

واألسماليب التي تسمتخدمها. يمكن  ضممان الجودة الخارجيةضممان الجودة إلى اختالفات بين وكاالت 

أن تشمممممل هذه االختالفات مسممممتوى التقييم وتركيزه، وطبيعة التقارير، وأنواع األقران المسممممتخدمة، 

 والروابط مع اتخاذ القرار.
معرفمة المعطيمات التي تمدفع همذه  الجودة الخمارجيمةضمممممممممان من الطرق الجيمدة لمقمارنمة أنظممة • 

ما إذا كان النظام يغير السمملوكيات المؤسممسممية وسمملوك أعضمماء هيئة الوكاالت الجامعات للقيام به، و

 .التدريس وإلى أي مدى
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني

 : شبكات وكاالت الجودة الخارجيةالمحور الثالث

 مةنظرة عا: الجزء األول

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 الوحدةنظرة عامة على  .2
 األهداف .3
 الرافدة قراءاتال .4

 
 

 . المقدمة1

على غرار المجاالت المهنية األخرى، أنشمممأ ممارسمممو ضممممان الجودة في التعليم العالي، على 

ر يعتب، ومدى ثالثة عقود، جمعيات ذات روابط تعاونية قوية توفر تبادل المعلومات والدعم المتبادل

ضممممممممان مجموعات من وكاالت  عبارة عناألفراد ولكن معظمهم ب هذه المنظمات مأهوال  القليل من 

. يُنظر إلى هذه المجموعات على أنها "شممممبكات" من الوكاالت المسممممتقلة التي تعمل الجودة الخارجية

 بشمممممممأن القضمممممممايا والمشممممممماريع والمؤتمرات وغيرها من االهتمامات ذات االهتمام جنبا  إلى جنب

 المشترك.
سيسها والغرض منها.  شبكات وتأ هذه  بعضمن الممكن مالحظة أنَّ تصف هذه الوحدة هذه ال

. تم جمع المعلومات عدها الوطنيعمل بعضممها اآلخر ضمممن بُ يفي حين ، ةدولي الوكاالت هي وكاالت

 درايةمن المواد الموجودة على مواقع الوكاالت المختلفة. يجب أن يصبح طالب ضمان الجودة على 

 باستخدام مواقع الوكاالت كمصدر للروابط المفيدة ألدب ضمان الجودة.

 :الفص) على عامة نظرة. 2

 نظرة عامة –شبكات وكاالت الجودة الخارجية 

ولمحة  ضممممان الجودة الخارجيةللبدء، يقدم السمممياق األسممماس المنطقي إلنشممماء شمممبكات وكالة 

تعلم عن القضمممايا الوطنية والمتعددة الجنسممميات ذات ت، كما سمممالمختارة في العملالشمممبكات عامة عن 

ضممان الجودة معلومات حول أهداف عدد من وكاالت  ا  الصملة بالتعليم العالي. يوفر الموضموع أيضم

 .الخارجية
شبكة الدولية نقوم بوصف بعد ذلك،  شبكة ال لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي، وهي ال

وأهدافها وأغراضمممها ودورها في تقييم وتحسمممين وصممميانة  شمممائهاإنونتحدث عن ، من نوعها األولى

 الجودة في التعليم العالي.
مان أصممل ونمو شممبكات ضممونتحدث عن أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ننتقل بعد ذلك إلى 

 :كل من الجودة اإلقليمية في
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 148(RIACESالتعليم العالي ) الشبكة األيبيرية األمريكية لجودةأمريكا الالتينية وإسبانيا: • 

 149(CANQATEدول الكاريبي: شبكة منطقة البحر الكاريبي لضمان الجودة في التعليم العالي )• 

سممتجد في شممبكات ضمممان الجودة األوروبية نماذج جديرة باالهتمام لشممبكات وكاالت ضمممان 

ي وروبية لضمان الجودة فالجودة في منطقة مليئة بالوكاالت الوطنية. من بين هذه النماذج الشبكة األ

نمو الشممممبكة  نتتبع(. تم ECA( واالتحاد األوروبي لالعتماد في التعليم العالي )ENQAالتعليم العالي )

 .1999األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي من وقت إعالن بولونيا في عام 

التعليم العالي كان إنشمممماء شممممبكة وكاالت ضمممممان الجودة في أوروبا الوسممممطى والشممممرقية في 

(CEEN عالمة على الجهود المكثفة لتطوير ضممممممممان الجودة من قبل بلدان أوروبا الشمممممممرقية ومن )

 أجلها. يسلط هذا الموضوع الضوء على تداخل الشبكات الوطنية واإلقليمية والدولية.

( ظهور اتحاد وكاالت ضمان APQNيناقش موضوع شبكة الجودة في آسيا والمحيط الهادئ )

دة في منطقة تضم أكثر من نصف سكان العالم. سوف تتعلم عن مبادرة بيان بريسبان وأسباب الجو

االفتقار إلى التماسممممك والهدف المشممممترك عبر المنطقة. ينتهي الموضمممموع بنظرة عامة على شممممبكة 

 وأهدافها وغاياتها. ASEAN (AQAN)ضمان الجودة 

(، وأهدافها EAQANن الجودة )ننتقل بعد ذلك إلى الشمممممممبكة األوروبية اآلسممممممميوية لضمممممممما

وظهورها وتأثير التاريو والسياقات االجتماعية على الطريقة التي يتماشى بها األعضاء  وأغراضها

 من مختلف البلدان مع شبكات ضمان الجودة.

( تحديات كبيرة منذ ANQAHEواجهت الشممممممبكة العربية لضمممممممان الجودة في التعليم العالي )

 شبكات متعددة لضمان الجودة مصدر قلق للمنطقة العربية.ظهور  ، حيث شك لإنشائها
جودة تقديمك إلى الشبكة األفريقية لضمان ال، وسيتم الشبكات في أفريقيا هي في الواقع متعددة

(AfriQANوالتعرف على نشمممممممأ ) ة( المجلس األفريقي والملغاشمممممممي للتعليم العاليCAMES .) كما

لمؤسممسممات التعليم في ضمممان الجودة  CAMESادرات سممنلقي نظرة خاصممة على أهداف ورسممالة ومب

 .العالي
تتعمق شمممممممبكات االهتمامات الخاصممممممممة في قطاع مثير لالهتمام، وهو قطاع التعليم المهني 

والمتخصممممممص. لقد اضممممممطلعت الشممممممبكات في هذا القطاع ببعض المهام الصممممممعبة، ليس أقلها تنفيذ 

المهم فهم  منت والكفاءات التعليمية الهندسممممية. االتفاقيات الدولية بشممممأن االعتراف المتبادل بالمؤهال

 المبادئ األساسية، بالنظر إلى قيمتها المحتملة في المجاالت األكاديمية والمهنية األخرى.
شممممبكات ضمممممان الجودة داخل  "، هناك العديد منكما يشممممير العنوان "الشممممبكات داخل البلدان

الشمممبكات الموجودة داخل الدولة والشمممبكات متعددة هناك أوجه تشمممابه واختالف بين  ، كما أنَّ البلدان

 م جهة اعتماد مهنية رئيسية داخل الواليات المتحدة.افي أهداف وأغراض ومه ا  البلدان. سننظر أيض

سنناقش مبادرات ا  أخير شبكات،  شبكات  INQAAHE، في العالقات بين ال لزيادة تعاونها مع ال

 ت ضمان الجودة العالمية واإلقليمية والخاصة.األخرى، فضال  عن تشجيع التعاون بين شبكا

 

                                                           
بهدف خلق تفاعل بين  ،2003هي جمعية ظهرت في عام  - RIACES--الشمممممبكة األيبيرية األمريكية لضممممممان الجودة في التعليم العالي  148 

 ف حاالت التقييم واالعتماد وضمان الجودة في أمريكا األيبيرية.مختل

ت تأسممسممت كشممبكة فرعية إقليمية للشممبكة الدولية لوكاال ،هيئة مهنيةهي  شممبكة منطقة البحر الكاريبي لضمممان الجودة في التعليم العالي 149 

 .INQAAHEراض (. تتوافق أهدافها وموضوعاتها مع أغINQAAHEضمان الجودة في التعليم العالي )
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 األهداف. 3

 األهداف: شبكات وكاالت الجودة الخارجية
 على ذلك ا  عند االنتهاء من هذه الوحدة، يجب أن تكون قادر

شممرح نطاق وديناميكيات الشممبكات الدولية والوطنية واالتجاهات في النشمماط التعاوني داخل • 

 ة.مجتمع ضمان الجودة الخارجي
تحليل بيانات األهداف من أجل تحديد الشممبكة / الشممبكات المتوافقة مع منطقتك الجغرافية أو • 

 اهتمامك بضمان الجودة.
أهداف  ا  ، وأحيانتحديد التحديات الكامنة في إنشمماء والحفاظ على شممبكة مع أعضمماء متباينين • 

 متضاربة، وجدول أعمال يخضع لقوى سياسية أوسع.

  

 :رافدةال قراداتال. 4

 القرادة: القرادة والمراجع المقترأة

 (. تحديات شبكة ضمان الجودة الناشئة، مؤتمر اليونسكو، تنزانيا.2007بدراوي، ن. )• 

 .(، االتصاالت الشخصية2008دافنبورت، سي )• 

 .(، االتصاالت الشخصية2008كاالنوفا، س. )• 

 العال في القرن الجودة في التعليم دة،الجو(. التطوير العالمي لضمان 2004وودهاوس، د. )• 

 .، المجلس األعلى للتعليم، سانتياغو، تشيليالحادي والعشرين

(. دور وكمماالت ضممممممممممان الجودة في التعليم العممالي في القرن الحممادي 2006د. ) ،وودهمماوس• 

-11 ،هورال ،الخطاب الرئيسي في المؤتمر الدولي األول لتقييم الجودة في التعليم العالي ،والعشرين

 .2006 /ديسمبركانون األول 13
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 شبكات وكاالت الجودة الخارجية: المأور الثالث

 لسياقا: الجزء الثاني
 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 التعاون والتبادل بين الدول .2
 : األساس المنطقي ونظرة عامةضمان الجودة الخارجيةشبكات وكاالت  .3

 ول الدولي للوكاالت الوطنيةالوص .4
 أهداف الشبكة .5
 مناقشةال .6

 مناقشةال .7
 مناقشةال .8

 ملخصال .9

 
 

 :. المقدمة1

شممبكات ضمممان الجودة يأخذ هذا الموضمموع في االعتبار األسمماس المنطقي األسمماسممي لشممبكات وكالة 

من خالل االطالع على هذا الفصممل، سممتحصممل على . هذه الشممبكاتويقدم لمحة عامة عن  الخارجية

 ضمممممان الجودةلة بالتعليم العالي وعن القضممممايا الوطنية والمتعددة الجنسمممميات ذات الصمممممحة عامة ل

الجودة معلومات عن أهداف وكالة فضمممممممال  عن ذلك، العديد من اليوفر الموضممممممموع كما . الخارجية

 .الخارجية
 األهداف: السياق

 :سوف تكون قادرا  على القيام بما يلي ،الفصلمن هذا  االنتهاءعند 

 

 .الجودة الخارجيةشرح األساس المنطقي وراء وجود شبكات وكالة  •
 .ضمان الجودة الخارجيةتحديد بعض الشبكات العالمية واإلقليمية لوكاالت  •
 .التعرف على فوائد شبكات ضمان الجودة •
 .تحديد القضايا الوطنية والمتعددة الجنسيات ذات الصلة بالتعليم العالي •
 .ه الشبكاتهذتحديد أهداف وأولويات  •
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 :. التعاون والتباد) بين الدو)2

أن التلغراف الذي تم  ،المؤلف األمريكي في القرن التاسمممممممع عشمممممممر ،عندما أُبلغ مارك توين

من الجنوب إلى أقصى شمال  ا  )قفز Maine 150يناسيسمح لتكساس بالتحدث إلى م ا  اختراعه حديث

 يسممممتأهلأي شمممميء "ولكن هل لدى تكسمممماس : قائال  ل آنذاك اءتسممممقيل إنه  ،شممممرق الواليات المتحدة(

القدرة على التواصممممل ومع مرور الوقت  التلغراف لوالية مين؟" مهما كانت اإلجابة، فقد أثار طرحه

 . فجأة،فللتأثير السابق للتلغرا ، للهاتف المحمول تأثير مماثلوقتنا الحالياعتمادنا عليه. في زاد من 

 من النهار أو الليل. ا  ي أي وقت تقريبلهاتف المحمول فلم يعد باستطاعة األصدقاء استخدام ا
تعتمد على سمممرعة الشمممخص الذي يقوم المعلومات  سمممرعة حتى القرن التاسمممع عشمممر، كانت

)مع استثناءات صغيرة، مثل إشارات الدخان(. انتظرت الدول بحملها سواء نقلها االنسان أو الحيوان 

لم رسالها، وبو كانت تقومالرسائل التي للرد على  ا  شهور في األجزاء البعيدة من العالم بشكل روتيني

 منها. االستفادةتعتمد حياتهم على التبادل السريع للمعلومات الهامة وال 

مح ألنه سمم ،ا  مرفوضمم ا  لم يكن العمل مع المعلومات التي تتحرك ببطء في أفضممل األوقات أمر

، وعلى نحو تصمممماالت بعيدة المدى، أصممممبحت االفي فترة سممممابقة من الماضممممي بتدخل خارجي أقل.

متزايد أمرا  سهل الوصول، ومتاح للجميع، وتم االعتماد عليه من قبل الجميع، وخالل فترة قصيرة، 

ا يومنة مع ظهور تقنيات الفاكس والبريد اإللكتروني. في يددعمرات زادت سممممممرعة هذا التواصممممممل 

)أحد جوانب "العولمة"( الناس في األماكن  تمنح إمكانية االتصال السريع في جميع أنحاء العالم هذا،

بالنظر  أو حتى التهديد. –سواء للتعلم أو اإلعالم أو المساعدة أو التأثير  التواصل،البعيدة الرغبة في 

ننظر إلى المجتمعات التي تعيق التفاعل الدولي على أنها مجتمعات سممممممملبية فوننا  كقاعدة،إلى ذلك 

 وسيئة.
يتم التعبير عن االحتماالت الجديدة لالتصمممال عن بعد بطرق مختلفة،  ،العاليفي مجال التعليم 

 على سبيل المثال ال الحصر: بما في ذلك
o ينهافيما ب جمعيات التعليم العالي التي تتبادل األفكاروشبكات / ال. 
o التعلم عن بعد / عبر اإلنترنت. 
o لحدودالعابر لتعليم ال. 
o التعاون البحثي الدولي. 
o ارية الدولية للنظم األكاديمية واإلدارية ونتائجهاالمقارنة المعي. 
o .التصنيف الدولي للمؤسسات 
o  الجامعات الوهمية وهيئات االعتماد الوهميةالتشاور حول. 
o  ية لتسمممممممهيل تنقل شمممممممبكات االعتراف بالمؤهالت الكاملة والجزئ

 .الطالب والخريجين
o  المساعدة واالعتراف بين وكاالت ضمان الجودة.تبادل 

  

 

 

                                                           
بساحلها الصخري وتاريخها البحري ومناطقها الطبيعية مثل جزر  ،الواقعة في أقصى شمال شرق الواليات المتحدة ،تشتهر والية ماين 150 

 الجرانيت والتنوب في حديقة أكاديا الوطنية.
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 :: األساس المنطقي ونظرة عامةضمان الجودةشبكات وكاالت  .3

 :األخرانتعلم 

 

" وهم 151، يشمممممممرع بعض الناس في "إعادة اختراع العجلةيتم إدراك الحاجة إلى نظام جديد عندما

أطول من وقت إنشمماء األنظمة الخاصممة به. يجد  ا  يعتقدون أن اسممتنسممام األنظمة الحالية يسممتغرق وقت

يفضل المبرمجون عادة  كتابة رمز جديد بدال  من ، حيث بداع أكثر متعة من التقليدبعض الناس أن اإل

. إحدى التفسيرات األخرى في ما يكتبه شخص آخر ا  وغالب ،حيحهالحفاظ على الكود الموجود أو تص

ثل في  كان يتم يدونأن معظم الهذا الم بأنهم فر قاد  لك ال يمكن أن ومميزون ناس يحبون االعت لذ  ،

 هناك نظام يالئم احتياجاتهم.يكون 

 

رون فائدة البناء هناك أشممخاص لديهم رد الفعل المعاكس لحاجة جديدة ويعلى الطرف اآلخر، 

حتى إسمممممممحاق نيوتن يعترف  عن أمثلة يمكنهم التعلم منهاهؤالء الناس  ن ويبحثعلى عمل اآلخري

نظرت بعض أنظمة  لجودة،افي مجال ضممممممان ". 152بدينه ل خرين: "لقد وقفت على أكتاف العمالقة

 ترامباالحألن نظام التعليم العالي فيها يحظى بوعجاب ضممممممممان الجودة األولية إلى الواليات المتحدة 

 .ذات مستوى متقدم ضمان الجودة الخارجيةعلى نطاق واسع وألن الواليات المتحدة لديها أنظمة 

 

 اهانطالق، إال أنه ال يمكن تطبيقالتجربة كنقطة هذه  من االسمممممممتفادة ه يمكنأنَّ على الرغم من 

جهات االعتماد األمريكية "اإلقليمية" الكبيرة مملوكة من قبل جمعيات على مسمممممممتوى دولي، إذ أنَّ 

 ا  (، تكون الحكومة مالكهامؤسسية وتخدم المؤسسات فقط. في معظم البلدان األخرى )وإن لم يكن كل

شممكل من أشممكال الميثاق  للمؤسممسممات التي لديها (، وفي الواقع، مشممغال  ا  أو محرضمم ا  جزئي ا  )أو مالك

"المسمممتقل". كما هو مذكور في مكان آخر، ال تعترف حكومة الواليات المتحدة إال بالجهات المعتمدة 

" من خالل تحديد ما إذا كانت المؤسمممسمممات تفي بمعايير الجودة وبالتالي ا  فيدرالي ا  التي تخدم "غرضممم

لحكومة الواليات المتحدة "امتالك" مؤسمممسمممات  يحق  فيدرالية. ال فهي مؤهلة للوصمممول إلى األموال ال

 نها تستخدم االعتماد كأداة للسياسة التنظيمية.إال أ، الجودة

يا بحث طان طاني إلى بري يد من دول الكومنولث البري عد كار وخبرات ا  نظرت ال ي عن أف دة جد

 ال انهإظام البريطاني على ذلك، شمممجع االسمممتخدام الشمممائع للغة اإلنجليزية والخبرة الواسمممعة للنحيث 

تكييف األفكار لتعمل في سمممممممياقات اجتماعية مختلفة. حدثت توجهات مماثلة في  على الدواميجب 

، على الرغم من أن األنظمة اإلسمممممبانية والفرنسمممممية لم تكن متطورة والفرنكفونيالعالمين اإلسمممممباني 

 في االنتشار. لخارجيةضمان الجودة اللغاية في الثمانينيات عندما بدأت أنظمة 
بالنسممبة لمعظم البلدان، تكون النقاط المرجعية البريطانية واألمريكية بعيدة في الجغرافيا أو الثقافة أو 

الدول المجاورة، ويمكن أن تكون نظم الجودة في كليهما، لذا فون رد الفعل الطبيعي هو النظر إلى 

                                                           
 خرين.إن إعادة اختراع العجلة هو تكرار طريقة أساسية سبق إنشاؤها أو تحسينها من قبل اآل 151 

 فذلك ألنه كان يعمل في ضوء االكتشافات ،من المفهوم أن العبارة تعني أنه إذا تمكن نيوتن من اكتشاف المزيد عن الكون أكثر من غيره 152 

 nanosإنها اسمممممتعارة لألقزام التي تقف على أكتاف عمالقة )التينية:  إما في وقته الخاص أو في وقت سمممممابق. ،التي قام بها زمالئه العلماء
gigantium humeris insidentes وتعبر عن معنى "اكتشممممماف الحقيقة من خالل البناء على االكتشمممممافات السمممممابقة". وقد تم تأريو هذا )

دت في وشممعبية ور ا  منسمموب إلى برنارد شممارتر. لكن أكثر تعبيراتها شمميوع ،لجون أوف. سممالزبوري ا  المفهوم إلى القرن الثاني عشممر ووفق

 فونني أقف على أكتاف العمالقة". ،كتبها إسحاق نيوتن: "إذا كنت قد رأيت المزيد 1675رسالة عام 
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أو حتى تم تطويرهم بنفس المسممممتوى من  هذه الدول متشممممابهة، وحتى تعاني من مشمممماكل مشممممابهة،

 .الخبرة، أو نفس مراحل التطوير ونقصد بذلك الحافز على تصميم نظام الجودة الخارجية

 

 التعاون اإلخليمي
لضمممان  نظام وطني تكوين العديد من أنظمة ضمممان الجودة الناشممئة أو الحكومات التي أرادت هناك

با أوروالنظم وتشمممممممل هذه  ،ل تعاون دولي ألغراض أخرىالجودة في المناطق التي يوجد فيها بالفع

وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا الوسطى وآسيا الوسطى والدول العربية. تم إنشاء 

( كشممممممبكة عالمية في عام INQAAHEالشممممممبكة الدولية لوكاالت ضمممممممان الجودة في التعليم العالي )

كممانممت هنمماك تحركممات في أوروبمما  ،1993الثمماني في عممام  وبحلول وقممت انعقمماد مؤتمرهمما ،1991

 لتشكيل شبكة جودة أوروبية.

 ،1998ومنتدى األعضمممماء كل عامين منذ عام  ،1991كل عامين منذ عام  INQAAHEيُعقد مؤتمر 

الشممممبكة وقد أثبت وجود مثل هذه األحداث في منطقة ما أنه حافز لمبادرات ضمممممان الجودة. سممممهلت 

ذلك من خالل تخصممميص أوقات في جداول أعمال ضممممان الجودة في التعليم العالي الدولية لوكاالت 

 المؤتمرات لمناقشة القضايا اإلقليمية.

وقد مر البعض بعدة مراحل في الشمممممكل أو يمكن ذكر بعض من شمممممبكات الجودة في القائمة التالية، 

 العنوان.

 .(1991) (INQAAHE)العالي  : الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليما  عالمي• 

 .(1992) 153الشبكة االسكندنافية لوكاالت ضمان الجودة• 

 .(1997) (CSUCAمجلس جامعة أمريكا الوسطى العليا )أمريكا الوسطى: • 

 .(2000) (CAMESالمجلس األفريقي والملغاشي للتعليم العالي )أفريقيا الفرنكوفونية: • 

 (RIACESكممة األيبيريممة األمريكيممة لجودة التعليم العممالي )الشمممممممبأمريكمما الالتينيممة وإسمممممممبممانيمما: • 

(1999/2003). 

( / الرابطة األوروبية لضممممان الجودة 2000الشمممبكة األوروبية لضممممان الجودة في التعليم العالي )• 

 .(2004) (ENQA)في التعليم العالي 

 .(2000/2002) (CEEN)شبكة أوروبا الوسطى والشرقية • 

بكممة منطقممة البحر الكمماريبي لضممممممممممان الجودة في التعليم العممالي )كممانكيممت( دول الكمماريبي: شممممممم• 

(2002/2003). 

 .(2003 (APQN)شبكة الجودة في آسيا والمحيط الهادئ • 

 (2003) (ECA)االتحاد األوروبي لالعتماد في التعليم العالي • 

 (EAQAN)وية دول كومنولث الدول المسممممممتقلة: شممممممبكة ضمممممممان جودة التعليم األوروبية اآلسممممممي• 

(2004). 

 .(8( )القسم 2007) (ANQAHE)الشبكة العربية لضمان الجودة للتعليم العالي • 

 .AfriQAN (2007)(، وشبكة 2004) AQANetشبكة  أفريقيا:• 

                                                           
منتدى لنشر المعلومات وتبادل الخبرات ومتابعة المشاريع ذات االهتمام المشترك. الهدف الرئيسي هو خلق فهم مشترك لوجهات نظر  153 

 ي.الشمال المختلفة حول القضايا المتعلقة بضمان جودة التعليم العال
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 .(2008)( AQANشبكة ضمان الجودة التابعة آلسيان )• 

ان ر اليونسممكو بأن شممبكات ضمممتق ، إذفي ضمممان الجودة للتعليم العالي ا  نشممط ا  تلعب اليونسممكو دور

الدولية زيادة فهم التطورات والتحديات ونشمممممممر المعرفة والجودة هي منصمممممممات لتبادل المعلومات 

 .الخبرة المهنية لموظفي الوكالة ومقيمي الجودة وتحسين
الجامعات لتحسمممممين الوعي بالمؤهالت والمؤسمممممسمممممات الوهمية )" شمممممبكات الجودةيمكن اسمممممتخدام 

 جات المريبة ووكاالت ضممان الجودةير أنظمة المراقبة واإلبال  التي سمتحدد الدرولتطو ،"(الوهمية

 االعتماد سيئة السمعة.و

 :. الوصو) الدولي للوكاالت الوطنية4

نه، تخطط لتنفيذه التعليم العالي هو مورد وطني  مع ممارسمممة بعض السممميطرة على والحكومات وتؤم 

 ، لذلك تم إنشمماءا  وطني ا  وكاالت الجودة الوطنية مشممروع يعد إنشمماء ،نظام ومؤسممسممات التعليم العالي

 .من قبل الحكومات أو المؤسسات ذات المسؤولية والسلطة في بلد واحد ا  جميع الوكاالت تقريب
العديد من هناك جوانب قليلة من التعليم العالي خاصمممممممة بدولة واحدة. باألحرى هناك فونَّ  ،ومع ذلك

 (2004 ،)وودهاوس هذه الجوانب

 الة بحيث تكون عالمية بشكل فعتنشأ بشكل مستقل في العديد من البلدان المختلف •
بحيث تكون هناك حاجة لألنظمة  ،تحدث على المسمممممممتوى فوق الوطني أو الدولي •

 والهياكل الدولية لمعالجتها بشكل فعال.
 ق الوطنية(ا فوألن األفراد واألمم تولد ثم تشارك في القضاي بشكل كبير )هاتان الفئتان مترابطتان

 ة:من اهتمامات الحكومات الوطني، والتي تعتبر بعض القضايا المتعلقة بالتعليم العالييمكن ذكر 

معنى وهدف التعليم العالي: هل يسمممتمر التعليم العالي إذا زاد عدد الطالب بشمممكل كبير؟ أين  .1

 هي الحدود النوعية للتعليم العالي مع زيادة حجم النظام؟

القيمة مقابل المال و المتزايدة. المسمممماءلة عن األموال ي ذلك مصممممادر األموالبما ف ،التمويل .2

 للطالب(. حكومية أو أمواال   )سواء كانت أمواال  

 ودور التدريس والبحث في ذلك. -االقتصادية واالجتماعية  -التنمية الوطنية  .3

كام حهم، واألدراسممممتأثناء وبعد  ،بما في ذلك تنقل الطالب واالعتراف بهم ،تحويل الرصمممميد .4

 إلكمال البرنامج عن طريق عودة الطالب.الخاصة 

 (2006 ،المؤسسات والبرامج. )وودهاوس وتصنيفمعايير  .5

 بعض القضايا متعددة الجنسيات ما يلي.تشمل 
 :خضايا متعددة الجنسيات ذات االهتمام بتصدير التعليم

 :تصدير التعليم
الي في الخارج؟ التعليم كتجارة: ما هي انعكاسمممممممات ما هي االعتبارات ذات الصممممممملة ببيع التعليم الع

 ؟154االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )الجاتس(
 :استيراد التعليم

                                                           
. جميع 1995( دخلت حيز التنفيذ في عام WTO( هي معاهدة لمنظمة التجارة العالمية )GATSاالتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ) 154 

على جميع قطاعات  ،من حيث المبدأ ،أعضممممماء منظمة التجارة العالمية هم أطراف في الجاتس. تنطبق المبادئ األسممممماسمممممية التفاقية الجاتس
 الخدمات.
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 ا  ثقافي ا  ما هي االعتبارات ذات الصملة باسمتيراد التعليم العالي األجنبي؟ كيف نعرف ما إذا كان مناسمب

تتحقق؟ هل تسمممح قوانيننا بالسمميطرة الحقيقية على أو ما إذا كانت النتائج المطالب بها سمم ،ا  أو أكاديمي

 مزودي التعليم العالي األجانب الذين يسعون للعمل داخل حدودنا؟
 :طرق التعليم اإللكترونية

إلى  دمالقا غير المحظور وغير الخاضممممممع للرقابةهل هو التعليم  ،ما هو التعليم العالي األجنبي القادم

 بالدنا؟
 الوطنية التعليم با أدود  و عبر

الوطنية عندما تكون وكاالت الجودة وطنية بشمممممممكل  العابر للحدودمن المسمممممممؤول عن التعليم الذي ي

أسمممممماسممممممي؟ هل يجب أن تتحدث حكومتنا عن هذا مع الحكومات المجاورة؟ هل أسممممممفرت مثل هذه 

 المناقشات عن أي تأثيرات مرئية؟
 :بمؤهات العم) والدراسة العابر للأدوداالعتراف 
م الحكومة االعتراف بالمؤهالت التعليمية ألغراض الترخيص أو الممارسمممممممة المهنية أو أي هل تنظ

االعتراف والجزئي من أجل إكمال مؤهل في مؤسممسممة  بالرصمميدعمل آخر؟ وهذا يشمممل االعتراف 

بمؤهالت كاملة لمزيد من الدراسة في مكان آخر. ماذا نعرف عن مؤهالت المهاجرين؟ على العكس 

يمكن لخريجي المؤسممممسممممات في بلدنا الحصممممول على وظائف أو متابعة الدراسممممة في هل  ،من ذلك

 الخارج؟
 :التعليمية غير ذات النفع  و الفا دةبرامج ال"( والجامعات الوهميةمؤسسات وهمية )"

 حماية الناس من الخداع؟و التعامل بشكل قانوني مع مثل هذه الحاالتكيف يمكننا 

 

دة الجنسمميات إحدى اآلليات لتمكين وكالة وطنية للجودة من تعد شممبكات ضمممان الجودة متعد

 العمل بفعالية في المجال الدولي من خالل توسيع تأثير أعمالها من خالل أعضاء الشبكة.
تم إنشممماؤها على المسمممتوى الوطني للتشمممغيل  ا  على الرغم من أن جميع وكاالت ضممممان الجودة تقريب

المنظمات أو الهياكل التي تم إنشاؤها عن عمد مع وظيفة ضمان  قليال  من ا  إال أن هناك عدد ،الوطني

ومراجعات  ،(EUAوتشممممممممل هذه المراجعات اإلدارية التحاد الجامعات األوروبية ) ،الجودة الدولية

والنظام األوروبي لتقييم الجودة  ،جودة التدويل التي طورتها منظمة التعاون االقتصمممممممادي والتنمية

يقوم  ( ومجلس اعتماد أمريكا الوسممممممطى الذي EQUISة وإدارة األعمال )وتحسممممممين واعتماد اإلدار

من قبل مجلس اعتماد أمريكا الوسمممممطى قد تم تعزيز ؛ ووكاالت ضممممممان الجودة في المنطقةباعتماد 

يا ) كا الوسمممممممطى العل عة أمري جام مة وهي ،(CSUCAمجلس  عا عات ال جام حاد لل بارة عن ات في  ع

 .المنطقة

 

 :.  هداف الشبكة5

 الحالية هي: ضمان الجودة الخارجيةلشبكات  ا  هداف األربعة األكثر شيوعاأل
 .مشاركة المعلومات •
 .البحث وتطوير السياسات •
 .تحسين الجودة •
 .االتصال •
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ودة الوطنية واإلقليمية توضمممممح المعلومات الواردة أدناه أمثلة ألهداف عدد من شمممممبكات ضممممممان الج

 ن خالل الرجوع إلى مواقعها على شبكة األنترنت.وتم الوصول إلى هذه المعلومات م والخاصة
 أهداف الشبكة

 فيما يلي بعض األمثلة على أهداف عدد من شبكات ضمان الجودة الوطنية واإلقليمية والخاصة.

 

 

 (INQAAHEالشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي )

 الشبكة: أهداف

 يات والممارسممممات الحالية والمتطورة في تقييم إنشمممماء وجمع ونشممممر المعلومات حول النظر

 .صيانة الجودة في التعليم العاليوتحسين و

 لصلة بالجودة في التعليم العاليإجراء البحوث أو التكليف بها في المجاالت ذات ا. 

 لتعبير عن اآلراء الجماعية ألعضائها حول المسائل المتعلقة بالجودة في التعليم العالي من ا

 .وبوسائل أخرى الت مع الهيئات الدوليةخالل االتصا

 تحسين الجودة في التعليم العاليتعزيز النظرية والممارسة ل. 

 ت ضمان الجودة الحالية والناشئةتقديم المشورة والخبرة لمساعدة وكاال. 

 وشبكات دعم وكاالت ضمان الجودة تسهيل الروابط بين وكاالت ضمان الجودة. 

 الوطنية وتسمممهيل  العابر للحدودايير المؤسمممسمممات العاملة مسممماعدة األعضممماء على تحديد مع

 .راف الدولي بالمؤهالت المستنيرةاالعت

 ستخدام أنظمة تحويل ال ات سلتعزيز تنقل الطالب بين المؤس الرصيدمساعدة في تطوير وا

 .الوطنية( العابر للحدود)داخل و

 مالئمةمات ضمان الجودة غير التمكين األعضاء من التنبه لممارسات ومنظ. 

  عند الطلب. مراجعات لعمل الوكاالت األعضاءتنظيم 

 المصدر:

www.inqaahe.org  
 

 (CEE) 155شبكة وكاالت ضمان الجودة في  وروبا الوسطى والشرخية في التعليم العالي

 الشبكة:  هداف

 ضاءتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الوكاالت األع. 

 تبادل المعلومات حول خلفية وأهداف وإجراءات ونتائج أنشطة الوكاالت األعضاء 

 التوصية بالخبراء. 

  لقضايا المتعلقة بضمان الجودة في التعليم العالي في خاصة بمناقشة اأن تكون بمثابة غرفة

 .بلدان أوروبا الوسطى والشرقية

                                                           
، في مجال ضمممممان ألعضمممماء في تطوير ومواءمة أنشممممطتهامنظمة غير حكومية وغير ربحية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المنظمات ا 155 

 الجودة وتحسين الجودة في التعليم العالي في وسط وشرق أوروبا

http://www.inqaahe.org/
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 من أجل ،في ضممممان الجودة مسممماعدة بعضمممنا البعض في وضمممع تدابير لتنسممميق األنشمممطة 

م ولعب دور اسمممتباقي في تشمممكيل منطقة التعلي ،المشممماركة في البعد األوروبي للتعليم العالي

 .العالي األوروبية

  فتح إمكانيات مشممممتركة في إطالق مشمممماريع جديدة من أجل جودة أفضممممل في التعليم العالي

 مويل.بما في ذلك تطبيقات الت ،وبناء اتحادات لألنشطة المشتركة
 المصدر:

www.ceenetwork.hu  
 

 (EAQANالشبكة األوروبية اآلسيوية لضمان الجودة )

 الشبكة:  هداف
 التأكيد على األهمية الكبرى لجودة التعليم العالي في الحياة العصرية. •
 عالمي.مراعاة توجهات تطوير التعليم على المستويين الوطني وال •
االعتراف بضمممممممرورة الحفاظ على الخصمممممممائص الثقافية والتاريخية واالجتماعية  •

 والوطنية لألنظمة التعليمية.
 التأكيد على أهمية تطبيق الخبرة التاريخية الغنية وتقاليد التعاون في مجال التعليم. •
 مراعاة الخبرة العملية للشبكات الدولية في مجال جودة التعليم وهي: •

 ،INQAAHEدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي الشبكة ال -

شبكة التعليم العالي في أوروبا  - شرقية لوكاالت ضمان الجودة في  شبكة أوروبا الوسطى وال

 ،الوسطى والشرقية

 ENQAالجمعية األوروبية لضمان الجودة  -

تعليم المهني العالي على أسممممممماس قرار المؤتمر الدولي المكرس لتطوير وإدماج أنظمة تقييم جودة ال

لثالث بين األول وا ،الذي عقد في يوشكار أوال )روسيا( ،في كومنولث الدول المستقلة ودول البلطيق

 ،بهدف المساعدة على جودة التعليم في الدول األعضاء في الشبكة ،2003 تشرين األولأكتوبر/من 

 (.EAQANاآلسيوية لضمان الجودة ) التوقيع على االتفاقية الحالية بشأن إنشاء الشبكة األوروبيةو

 يسترشد نشاط الشبكة باللوائح الخاصة بشبكة ضمان الجودة األوروبية اآلسيوية.
 المصدر:

www.eaqan.org  
 

 (AfriQANشبكة ضمان الجودة األفريقية )

لوكاالت ضمممممان الجودة في شمممماملة غير ربحية شممممبكة ضمممممان الجودة األفريقية هي منظمة 

 أفريقيا.
 الشبكة:  هداف

  األفريقية؛تعزيز التعاون والروابط بين وكاالت ضمان الجودة داخل القارة 

  يدةتعزيز مارسممممممممات الحم قارة  الم عالي في ال في الحفاظ على الجودة في التعليم ال

 األفريقية وتحسينها.

 ألفريقية.التعاون في بناء القدرات لضمان الجودة في القارة ا 

http://www.ceenetwork.hu/
http://www.eaqan.org/
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  تسمممهيل البحث في ممارسمممة إدارة الجودة في التعليم العالي وتطبيق نتائج البحث في

 تحسين جودة التعليم العالي في إفريقيا.

  تقديم المشمممممورة والخبرة للمسممممماعدة في تطوير وكاالت جديدة لضممممممان الجودة في

 المناطق األفريقية.

  الوطنية العابر للحدودعاملة لتحديد معايير المؤسسات ال الشبكةمساعدة أعضاء. 

  المناطق؛السماح باعتراف دولي أكثر استنارة بالمؤهالت في جميع أنحاء 

 لتعزيز تنقل الطالب بين  الرصممممميدلمسممممماعدة في تطوير واسمممممتخدام خطط تحويل ا

 الوطنية؛ العابر للحدودالمؤسسات داخل و

  توجيهية عامة وتقديم مبادئ الشمممبكةتعزيز تبادل أفضمممل الممارسمممات بين أعضممماء 

بة في  ماد والمنظمات المري ماد واألحكام من أجل تجنب ممارسممممممممات االعت لقرارات االعت

 .القارة

  تمثيل المناطق األفريقية وتعزيز مصممممالح المنطقة في الشممممبكات والمنظمات الدولية

لى ذلك على نحو مشممابه للشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان الجودة في األخرى، مع التركيز ع

 يم العالي.التعل
 المصدر: 

www.afriqan.net  
 

 (CANQATEشبكة منطقة البأر الكاريبي لضمان الجودة في التعليم العالي )

 الشبكة:  هداف
الترويج والمسممماعدة في تنفيذ أفضمممل الممارسمممات في مجال ضممممان الجودة  •

(QA.في التعليم العالي ) 

الشممممممبكات وات محدثة عن قضممممممايا ضمممممممان الجودة للوكاالت توفير معلوم •

 ومؤسسات التعليم العالي في منطقة البحر الكاريبي.
ضممممممممان االعتراف المتبادل بين وكاالت ضممممممممان الجودة في منطقة البحر  •

 الكاريبي.
دعم وكاالت ضممممممممان الجودة اإلقليمية في تحديد التمويل للمسممممممماعدة في  •

 أنشطتها.
 الجودة الوطنية في المحافل اإلقليمية والدولية.مناصرة هيئات ضمان  •
العمل مع الهيئات المهنية األخرى في مسمممائل ضممممان الجودة واالعتماد في  •

 المنطقة.
ية  • كاريب ية ال ئات اإلقليم ية والهي كاريب عة ال لدعم والمشمممممممورة للجما قديم ا ت

 األخرى بشأن المسائل المتعلقة بوطار عمل إقليمي لضمان الجودة.
 ادر من المهنيين في مجال ضمان الجودة في المنطقة.تطوير ك •
 تشجيع ودعم البحث في مجال ضمان الجودة في المنطقة. •
 . التشبيك إقليميا ودوليا مع المنظمات المماثلة •

 

http://www.afriqan.net/
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 المصدر:

www.canqate.org  

 

 (ANQAHE) 156الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي

كمنظمة غير حكومية  2007 حزيرانفي الشممبكة العربية لضمممان الجودة في التعليم العالي تأسممسممت 

 غير ربحية.
شبكة ل ضمان وتعزيز ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي وتعزيز التعاون بين منظمات تهدف ال

مية جودة اإلقليات ضمممان الضمممان الجودة المماثلة في الدول العربية وكذلك تطوير التعاون مع شممبك

 بين الدول العربية من أجل: محددة خلق آلية، كما تهدف الشبكة لوالدولية األخرى
 .تبادل المعلومات حول ضمان الجودة •
 .بناء وكاالت أو منظمات جديدة لضمان الجودة •
وضمممممع معايير إلنشممممماء وكاالت جديدة لضممممممان الجودة أو دعم الوكاالت الموجودة  •

 .بالفعل
 .في ضمان الجودة الممارسات الحميدةنشر  •
 .ختلفةتعزيز االتصال بين هيئات ضمان الجودة في الدول الم •

 المصدر:

http://english.anqahe.org 

 

 (CAMESالمجلس األفريقي والملغاشي للتعليم العالي )

 الشبكة:  هداف
 الدول األعضاء. تعزيز التفاهم والتضامن بين •
 إقامة تعاون ثقافي وعلمي بين الدول األعضاء. •
ومعلومات عن  ،جمع وتوزيع جميع الوثائق الخاصمة بالجامعة أو إحصماءات البحث •

والمعلومات المتعلقة بالوظائف  ،والرسممممممموم البيانية ،والتاريو ،واألدلة ،االمتحانات

 الشاغرة وطلبات التوظيف من جميع المصادر.
وعات االتفاقيات بين الدول المعنية في مجاالت التعليم العالي والبحث إعداد مشمممممممر •

 العلمي والمساهمة في تنفيذ هذه االتفاقيات.
تطوير وتعزيز الحوار بهدف تنسمممممميق أنظمة التعليم العالي والمؤسممممممسممممممات البحثية  •

 ،لمواءمة البرامج ومسممتويات التوظيف في مختلف مؤسممسممات التعليم العالي والبحث

 وكذلك تبادل المعلومات. ،التعاون بين مختلف الوكاالت وتعزيز
 المصدر:

www.cames.bf.refer.org  
 

 

 

                                                           
 ر ربحية.كمنظمة غير حكومية غي 2007تأسست الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي في عام  156 

http://www.canqate.org/
http://english.anqahe.org/
http://www.cames.bf.refer.org/
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 (RIACESالشبكة األيبيرية األمريكية العتماد جودة التعليم العالي )

 الشبكة:  هداف
الوكمماالت والكيممانممات في أمريكمما تعزيز التعمماون وتبممادل المعلومممات والخبرات بين  •

 الالتينية التي تتمثل مهمتها في تقييم واعتماد جودة التعليم العالي.
تسممممهيل نقل المعرفة والمعلومات ألنشممممطة التنمية في كل دولة سممممعيا  لتقوية وتأهيل  •

فضال  عن الجهات  ،عمليات تقييم واعتماد المؤهالت أو البرامج والكليات األكاديمية

المقي مين والوكاالت األخرى والهيئات الحكومية المشمماركة في سممير  دوري التي تؤد

 هذه اإلجراءات.
لومات بيالمسمماهمة في التطوير التدريجي لنظام االعتماد الذي يفضممل االعتراف بالد •

هيل لتسمم ،والدرجات وفترات الدراسممة والبرامج األكاديمية ومؤسممسممات التعليم العالي

ل وكذلك عمليات التكام ،التدريس والمهنيين األكاديميينتنقل الطالب وأعضاء هيئة 

من  ا  التعليمي في البلدان التي تعد مكاتبها ووكاالتها اإلقليمية للتقييم واالعتماد جزء

 .الشبكة
المسممممماعدة في تعزيز ضممممممان الجودة في التعليم العالي في دول أمريكا الالتينية من  •

 والتعاون الوطني والدولي. خالل أنشطتها الخاصة وبدعم من الوكاالت
ماد في دول المنطقة التي تفتقر  • نات التقييم واالعت يا دعم تنظيم أنظمة ووكاالت وك

 إليها وتبدي اهتمامها بالحصول عليها.
تشممممممجيع التفكير في سمممممميناريوهات مسممممممتقبل التعليم العالي في أمريكا الالتينية من  •

ر لجودة المؤسسات والبرامج التي منظور التقييم واالعتماد كأدوات للتحسين المستم

 تدرسهم.
 المصدر:

www.riaces.net  

 

 (ENQAالرابطة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي )

 الشبكة:  هداف
وال سممممممميما فيما يتعلق بالتطورات  ،تشمممممممجيع وتطوير تبادل المعلومات والخبرات •

 .الحميدةة الممارسات المنهجية وأمثل
وتطوير واقتراح المعممايير واإلجراءات والمبممادئ  ،العمممل كمنتممدى للسممممممميمماسممممممممات •

 التوجيهية لضمان الجودة.
والسممممممملطات العامة  ،تلبية طلبات الخبرة والمشمممممممورة من وزراء التعليم األوروبيين •

 بيةوبمنطقة التعليم العالي األورالوطنية واإلقليمية والهيئات األخرى المرتبطة 
 تسهيل أنشطة ضمان الجودة في مجال التعليم العالي عبر الوطني. •
ن لوكمماالت ضممممممممممان الجودة تعزيز تطوير وتنفيممذ أنظمممة فعممالممة لمراجعممة األقرا •

 .واالعتماد
صمممملحة األوروبية األخرى الحفاظ على التعاون وتطويره مع منظمات أصممممحاب الم •

 .المناسبة
 .لي األوروبيةمنطقة التعليم العاالمساهمة في إنشاء  •

http://www.riaces.net/


314 
  

  

 المصدر:

www.enqa.org 
 

 (APQNشبكة الجودة في وسيا والمأيط الهادئ )

 الشبكة:  هداف

  في  يفي الحفاظ على الجودة وتحسمممينها في التعليم العال الممارسمممات الحميدةتعزيز

 .منطقة آسيا والمحيط الهادئ

  حول ممارسة إدارة الجودة في التعليم العالي وفعاليتها في تسهيل البحث في المنطقة

 .جودة التعليم العالي في المنطقةتحسين 

 جديدة لضممممممان الجودة في  تقديم المشمممممورة والخبرة للمسممممماعدة في تطوير وكاالت

 .المنطقة

 قبول قرارات وأحكام بعضها البعضتسهيل الروابط بين وكاالت ضمان الجودة و. 

  العابر للحدودسمممممات العاملة على تحديد معايير المؤسممممم شمممممبكةالمسممممماعدة أعضممممماء 

 .الوطنية

 المؤهالت في جميع أنحاء المنطقةلسماح باعتراف دولي أكثر استنارة با. 

 لتعزيز تنقل الطالب بين  الرصمميدمسمماعدة في تطوير واسممتخدام مخططات تحويل ال

 .الوطنية العابر للحدودؤسسات داخل والم

  ن االنتباه لممارسمممات االعتماد والمنظمات المشمممكوك فيها م الشمممبكةتمكين أعضممماء

على سمممبيل المثال مقابل  ،تمثيل المنطقة وتعزيز مصمممالح المنطقة ،الضمممرورةعند و

 الشبكات والمنظمات الدولية األخرى. 

 المصدر: 

www.apqn.org  

 

 :الشبكات داخ) الدولة

 (AAACعتماد الكندية )رابطة وكاالت اال

ميز في إلى التكما تسممممممعى  ،تعزيز أعلى مسممممممتويات الجودة في التعليم للمهنيينتعمل الشممممممبكة على 

 معايير وعمليات االعتماد:
 الشبكة:  هداف

 توفير منتدى للتواصل وتبادل المعلومات. •
 وضع معايير لمعايير وعمليات االعتماد. •
ية تمثيمل مصممممممممالح وكماالت اعتمماد التعليم  • المهني لمدى الحكوممات والهيئمات المهن

 والمؤسسات التعليمية والقطاعين العام والخاص.
 تعزيز خبرات وكاالت اعتماد التعليم المهني الكندي داخل كندا وخارجها. •
رصد والتحقيق في القضايا المشتركة المتعلقة باعتماد المهنيين وتنقلهم على الصعيد  •

 الدولي.

http://www.enqa.org/
http://www.apqn.org/
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 (RAC-C) 157خليميةمجلس لجان االعتماد اإل

كلية  3000من سمممممممبعة جهات اعتماد إقليمية تعتمد أكثر من مجلس لجان االعتماد اإلقليمية يتكون 

وجامعة في الواليات المتحدة تعمل كل منها داخل منطقة محددة من الواليات المتحدة وتجري أنشطة 

 في الخارج.

 سمماننيمن  ا  )اعتبار عتماد اإلقليميةمجلس لجان اال بتضمممنت األنشممطة الرئيسممية األخيرة الخاصممة 

 ( ما يلي:2007

  العمل مع كونغرس الواليات المتحدة ووزارة التعليم بشممأن تشممريعات ولوائح جديدة

 من شأنها أن تؤثر على عمليات جهات االعتماد. 

 .العمل مع مؤسسات ومؤسسات التعليم العالي وغيرها في هذه المجاالت 

 لوائح اعتممماد من خالل س لجممان االعتممماد اإلقليميممةمجلل التنظيمي الهيكممل تعزيز 

 جدد. موظفين بتوظيف والتفويض جديدة داخلية

  التعاون في األمور ذات االهتمام المشمممترك مثل معاملة المؤسمممسمممات التي تعمل في

 .أكثر من منطقة

  العمل على اعتماد سمممممياسمممممات مشمممممتركة، مثل االعتراف المتبادل بجهات االعتماد

 .لشقيقة" ومعاملة المؤسسات المعتمدة التي تخضع للرقابة الخارجيةاإلقليمية "ا

 .تعزيز التعاون األقاليمي بين الموظفين الفنيين لجميع جهات االعتماد اإلقليمية 

قامت الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي بطرح تساؤل ، 2008في يناير 

 ، وتمثلت اجابة الشبكات األخرى بما يلي:ة القصوىلشبكات األخرى عن أولوياتها الحاليل
 .بناء القدرات •
 .عملية فعالة ةإظهار أن ضمان الجودة الخارجي •
 .التعامل مع أنواع مختلفة من المؤسسات •
 تكلفة وكفاءة ضمان الجودة الخارجية. •

 

 .من بين هذه األولويات األربع، تتداخل األولويات األولى فقط مع األهداف الرسمية

 

 ألي) وتصنيف  هداف الشبكةت
 المختلفة. شبكات ضمان الجودة الخارجيةيلخص الجدول التالي وظائف شبكات 

 األهداف المحددة تطبيق شبكات الجودة لهذه األهداف

 

INQQ

AAHE 
ENQ

A 
CE 

EN 
EAQ 

AN 
AP 

QN 
RIAC 

ES 
CANQ 

ATE 
AfriQ 

AN 
ANQ 

AHE 
CAM 

ES 

                                                           
كلية وجامعة في البالد.  3000( المنظمات السمممممممبع المسمممممممؤولة عن اعتماد ما يقرب من RAC-Cيمثل مجلس لجان االعتماد اإلقليمية ) 157 

في ضممممان حصمممول الطالب الملتحقين بمؤسمممسمممات ما بعد المرحلة الثانوية المعتمدة في الواليات المتحدة على فرص  عمل المجلسيسممماعد 
 تعليمية جيدة.
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 مشاركة المعلومات * * * * *   * * *

 صتصال والتعاوناال

 الممارسات الحميدة  * * * * * * *  *

 صتحسين الجودة          

بناء القدرات في وكاالت ضمممممان   * *  * *    *

 الجودة

 المعايير  *        *

*    * *  *  
* 

 صتحويل الساعات واالعتماد

* 
* 

 السياسات والنصائح واألبحاث   * *  *  

 
* 

 لبرامجياالعتماد ا   *   *  

* 
* 

 مراجعة الوكالة        

* 
* 

 االستشارات     *   

  *  *  *   
* 

 االعتراف المتبادل

 المراقبة      *    

* 
* 

  *  * *  
* 

 المناصرة
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 التمويل    *      

 
* 

التعليم العممالي في منطقممة االصتحمماد         

 االوربي

 مجتمع الكاريبي    *      

 

 

 

في  تم طرح نفس التسمممممممماؤل، ولكن عنممدممما ا  ثالث األولى هي األكثر شممممممميوعمماألولويممات ال

األولويات األربع األكثر  تتضممممممماربعن أعلى أولوياتها الحالية آنذاك، لم  2008 كانون الثانييناير/

 :حيث تم طرح األولويات التالية التي تم اإلبال  عنها مع األهداف الرسمية ا  شيوع
 .بناء القدرات •
  .ضمان الجودة الخارجيفعالة ل عملية إظهار •
 .التعامل مع أنواع مختلفة من المؤسسات •
 .وتكلفتهتكلفة ضمان الجودة الخارجي  •

 المناخشة. 6

 مناقشة: أهداف الشبكة وتصنيفها

راجع المعلومات المقدمة في "أهداف الشممبكة" و "تحليل وتصممنيف أهداف الشممبكة". ضممع في 

 أكثر مالءمة أو فائدة. اعتبارك ما إذا كان تصنيف آخر سيكون

 

 :المناخشة. 7

 ضمان الجودة الخارجيةمناخشة: األساس المنطقي لتطوير شبكات ال
ال يزال تبادل المعلومات هو األسممماس المنطقي لوجود الشمممبكات، إذا وسمممع المرء هذا ليشممممل 

يمكن  . ما الذيالعامةمعلومات الاالسمممممتشمممممارات والمراجعة، فكالهما يتشممممماركان في نوع معين من 

للشمممممممبكممات أن تفعلممه وال تسمممممممتطيع الوكمماالت الفرديممة القيممام بممه، أو من خالل المزيممد من التعمماون 

 المخصص؟

 

 :المناخشة. 8

 مناخشة: الأاجة لشبكات ضمان الجودةال
ما مقدار التجميع في شممبكات ضمممان الجودة بسممبب الطبيعة االجتماعية للبشممر، وما مقدار ما 

 جاوز ذلك فيما يتعلق بضمان الجودة؟يرجع إلى حاجة "حقيقية" تت
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 :الملخص. 9

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:
من بين اإلمكانيات الجديدة لالتصممممال، نجد الشممممبكات والتعلم عبر اإلنترنت  •

 .العابر للحدودوالتعليم 
تسممارعت عملية تطوير شممبكات وكاالت الجودة الخارجية الوطنية والدولية  •

 غبة في التعلم من األنظمة األخرى، وبناء التعاون اإلقليمي.من خالل الر
ما تعتمد أنظمة ضمممان الجودة الناشممئة على  ا  في مجال ضمممان الجودة، غالب •

عمل اآلخرين، مثل جهات االعتماد األمريكية وأنظمة ضمان الجودة البريطانية في 

ان المجاورة لها ومع ذلك، فون معظم البلدان تسمممممممتخدم البلد ؛حالة دول الكومنولث

 كنقطة مرجعية بسبب القرب الجغرافي والتشابه في الثقافة.
 ا  وطني ا  وجدت العديد من أنظمة ضمان الجودة أو الحكومات التي تريد نظام •

لضمممان الجودة نفسممها في مناطق جغرافية حيث يوجد بالفعل تعاون دولي ألغراض 

ارجية على القرب الجغرافي، أخرى. ال يلزم بناء شبكات وكاالت ضمان الجودة الخ

 ولكن على مقربة من المصالح األخرى.
 فيما يلي بعض القضايا المتعلقة بالتعليم العالي والتي تهم العديد من الحكومات الوطنية:

o معنى وهدف التعليم العالي. 
o التمويل. 
o التنمية الوطنية. 
o تحويل الرصيد. 
o معايير وترتيب المؤسسات والبرامج. 

 القضايا المتعلقة بالتعليم العالي ذات التوجه متعدد الجنسيات:فيما يلي بعض 
o تصدير التعليم. 
o استيراد التعليم. 
o طرق التعليم اإللكترونية. 
o التعليم بال حدود أو عبر الوطني. 
o  بمؤهالت العمل والدراسة العابر للحدوداالعتراف. 
o  تعليم دون ذات نفعمؤسسات وهمية وبرامج. 

يتم إنشاؤها على المستوى الوطني من  ا  وكاالت ضمان الجودة تقريبعلى الرغم من أن جميع 

أجل التشممممغيل والسمممملطة الوطنية، إال أنه ال يوجد سمممموى عدد قليل من المنظمات أو الهياكل التي تم 

 لتنفيذ وظيفة ضمان الجودة على المستوى الدولي. ا  إنشاؤها عمد
 :تتمثل بما يليجودة الخارجية لوكاالت ضمان ال ا  األهداف األربعة األكثر شيوع• 

o .تبادل المعلومات 
o .البحث وتطوير السياسات 
o تحسين الجودة. 
o .االتصال 

ق عاليلمسمممممممح  ا  وف مان الجودة في التعليم ال ية لوكاالت ضممممممم لدول لذي أجري الشمممممممبكة ا في  ا

 ، فون األولويات األربع القصوى لوكاالت ضمان الجودة الخارجية هي:2008 كانون الثانييناير/
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o ناء القدراتب. 
o ةضمان الجودة الخارجي يةفعال إثبات. 
o التعامل مع أنواع مختلفة من المؤسسات. 
o .تكلفة وكفاءة ضمان الجودة الخارجية 
 :المراجع

 الجودة في التعليم  الجودة،التطور العالمي لضمان 

 دور وكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين
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 : ضمان الجودة الخارجيةلثالفص) الثا
 شبكات وكاالت الجودة الخارجية: المأور الثالث

أولى شبكات الجودة : الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي: الجزء الثالث

 الدولية

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1
 التأسيس .2

 مناقشةال .3
 النمو والتواصل .4

 مناقشةال .5
 ملخصال .6

 
 

 :. المقدمة1

( هي شممبكة عالمية نشممطة في INQAAHEالدولية لوكاالت ضمممان الجودة في التعليم العالي ) الشممبكة

ها ونمو الشممبكةالنظرية والممارسممة لضمممان الجودة في التعليم العالي. يصممف هذا الموضمموع إنشمماء 

 وأهدافها وأغراضها ودورها في تقييم وتحسين وصيانة الجودة في التعليم العالي.
 :األهداف
 القيام بما يلي: على ا  يجب أن تكون قادر ،نتهاء من هذا الموضوععند اال

الشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم تحديد األسممماس المنطقي إلنشممماء  •

 .العالي
 .الشبكةقائمة أهداف  •
 .الشبكةتتبع نمو  •
 .فيما يتعلق بالجودة في التعليم العالي الشبكةوصف بعض المبادرات التي اتخذتها  •

 

 :. التأسيس2

مجتمعة في هونغ كونغ، كانت  وكاالت ضمممممان الجودة الخارجية، ةعد ت، اتفق1991في عام 

شبكة للدعم والمساعدة المتبادلين شكيل  شبكة الدولية لوكاالت ضمان ، وعلى ت شاء ال أدى ذلك إلى إن

وشمممماملة،  ن تكون داعمةكان الهدف من تأسمممميس الشممممبكة أ(. INQAAHEالجودة في التعليم العالي )

بدون تفويض أو رغبة في السممميطرة أو توجيه وكاالت ضممممان الجودة. تم اختيار مصمممطلح "شمممبكة" 

 ا  شممارة إلى النية لتقديم الدعم المتبادل. واتسمماقإللإلشممارة إلى ذلك، وللتأكيد على التفاعل الجماعي، ول
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الوكاالت، مع إدراج تبادل المعلومات بين  فيالمركزي  هدف الشمممممممبكة، تم تحديد المنطلق مع هذا

 .طموحة ومستقبليةاألهداف األخرى على أنها أهداف 
م القيا من خالل تبادل المعلومات هذا وغير ذلك" ينبغي للشمممممبكةونصمممممت األهداف األولى على أنه "

 :بما يلي

 في الحفاظ على الجودة وتحسينها في التعليم العالي. الممارسات الحميدةتعزيز  •
 إدارة الجودة في التعليم العالي. تسهيل البحث في ممارسة •
 تقديم المشورة والخبرة للمساعدة في تطوير وكاالت جديدة لضمان الجودة. •
 الوطنية. العابر للحدودتسهيل الروابط بين هيئات االعتماد التي تمتد آثارها  •
مسمماعدة األعضمماء على تحديد معايير المؤسممسممات ومقدمي التعليم اآلخرين العاملين  •

 الوطنية. دودالعابر للح
 .اف دولي أكثر استنارة بالمؤهالتالسماح باعتر •
ل لتعزيز تنق الرصممميدعلى المسممماعدة في تطوير واسمممتخدام مخططات تحويل  القدرة •

 .الوطنية العابر للحدودسات داخل والطالب بين المؤس
 .المريبة تمكين األعضاء من التعرف على ممارسات االعتماد والمنظمات •

 

يث ح ،لم يتم فرض رسوم اشتراك خالل السنوات األربع األولى ،الشبكةشمولية كجزء من 

( موارد لنشمممممممرة إخبارية وقاعدة بيانات HKCAA) 158يوفر مجلس هونغ كونغ لالعتماد األكاديمي

وقد تم اإلبقاء على هذه  ،رسوم العضوية تحديدو الشبكة تم اعتماد دستور ،1995لألعضاء. في عام 

قد سمماهم و ،فية بحيث ال تسممتثني الوكاالت األقل ثراء  من البلدان الناميةالرسمموم منخفضممة بدرجة كا

الوكاالت يُطلب من موظفوها في جميع أعمال الشمممممممبكة وسمممممممفرها بمفردهم أو من موارد وكالتهم. 

( على النحو المحدد LDC) 160( والبلدان األقل نمواLIC) 159البلدان ذات الدخل المنخفض الواقعة في

 ا  تخفيض ا  يضأدفع نصف الرسوم السنوية التي تدفعها بقية الدول، كما تقدم الشبكة من قبل اليونسكو 

 متبادال  في الرسوم ألعضاء الشبكات اإلقليمية.

 

 :مناخشةال. 3

 مناقشة: الشبكات مقابل الجمعيات
هل "الشمممبكات" و "الجمعيات" متشمممابهة أم مختلفة؟ الحظ أن التركيز ينصمممب على إنشممماء منصمممات 

 والتعلم من بعضنا البعض. ا  وتبادل المعلومات والعمل معللتعاون 
  

                                                           
الذي دخل حيز التنفيذ  HKCAAVQهو هيئة قانونية تأسمممسمممت بموجب قانون  ،مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنية 158 

 .2007 تشرين األول 1في 

. ا  دوالر 6102فون البلدان منخفضممممممة الدخل هي الدول التي يقل نصمممممميب الفرد فيها من الدخل القومي اإلجمالي عن  ،للبنك الدولي ا  وفق 159 

 ا  نصممميب الفرد من إجمالي الناتج القومي( هو القيمة الدوالرية للدخل النهائي لبلد ما مقسممموم ا  نصممميب الفرد من إجمالي الدخل القومي )سمممابق
 على عدد سكانها.

رضممممون بشممممدة للصممممدمات إن أقل البلدان نموا  هي بلدان منخفضممممة الدخل تواجه عوائق هيكلية شممممديدة أمام التنمية المسممممتدامة. فهم مع 160 

 االقتصادية والبيئية ولديهم مستويات منخفضة من األصول البشرية.
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 :لنمو والتواص)ا. 4

شبكة ،عضو 15من حوالي شبكة عضويات أولية مؤلفة من  الدولية لوكاالت ضمان الجودة  نمت ال

تمثل تغطية  دولة 60عضمممممممو من أكثر من  200أكثر من  ليزيد أعضممممممماؤها إلى في التعليم العالي

 .توى العالم. في فترة الحقة، تم إحداث فئات مختلفة من عضوية الشبكةشبكات الجودة على مس
 .ضمان الجودة الخارجيةاألعضاء الكاملون هم وكاالت  •
ضمممممان الجودة األعضمممماء المنتسممممبون هم هيئات أخرى لها مصمممملحة مباشممممرة في  •

 ولكن ليس لها دور تقييمي فعلي. ،الخارجية
ضممممان وكاالت سمممات الحميدة لتطبق الممارمؤسمممسمممات  يالمؤسمممسمممات األعضممماء ه •

 .المعنية الجودة الخارجية
 .العضوية الفردية لألفراد المتخصصين في ضمان الجودة •

حيث تتمتع بوضمممممع قانوني  ،في نيوزيلنداالشمممممبكة  وتسمممممجيل ترخيص تم  ،1999في عام 

 ،ىبدون تفويض خارجي من هيئة أخر ،للمنظمات ا  ذاتي ا  معلن ا  طوعي ا  اتحاد ، بحيث بقيترسممممممممي

ارتباط ب تمتعت أو على األقل ،تع بعض الشممبكات اإلقليمية بتفويضتتم ،مثل األمم المتحدة. في المقابل

الرابطة األوروبية لضمممممان الجودة في التعليم العالي  ،بهيئة إقليمية أخرى )على سممممبيل المثال ،وثيق

 ي منطقةففي التعليم العالي الشممبكة األيبيرية األمريكية لضمممان الجودة االتحاد األوروبي؛  في منطقة

 –( CANQATEشمممبكة منطقة البحر الكاريبي لضممممان الجودة في التعليم العالي )؛  161ميركوسمممور

 - AfriQANاتحاد الجامعات العربية؛  - الشبكة العربية لوكاالت ضمان الجودة؛ 162منطقة الكاريبي

عالقاتها  تكتسمممب الشمممبكة حيثمن أعضمممائها  INQAAHEاتحاد الجامعات األفريقية(. يأتي تفويض 

 الدولية من المكانة التي اكتسبتها بمرور الوقت من خالل مساعدة وتمثيل أعضائها.
والهيئات الوطنية ذات  ،إلى التعاون مع الهيئات العالمية األخرى الشممممبكةسممممعت  ،منذ مرحلة مبكرة

ي التعليم العالي. وكمثال التوجه العالمي مع االهتمام أو المسمممممممؤولية عن األمور المتعلقة بالجودة ف

في العام الذي تأسمممسمممت فيه اتفاقية مع اليونسمممكو في إطار مخطط التوأمة  الشمممبكةوقعت  ،على ذلك

(. كانت إمكانية المشمممممماركة النشممممممطة في إطار هذا المخطط UNITWIN) 163والشممممممبكات الجامعية

تم  ،2005ام في ع، وألنها كانت موجهة بشممممممكل أكبر إلى الشممممممراكات بين المؤسممممممسممممممات ،محدودة

و كمنظمة قبل اليونسكمن الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي ب ا  االعتراف رسمي

في  بكةالشممفقد تفاوضممت  ،. وإذ تضممع في اعتبارها نيتها في مسمماعدة الوكاالت الناشممئةغير حكومية

يئات األخرى. في عام دعم أعضمممماء البلدان النامية من خالل اليونسممممكو واله لغرضعدة مناسممممبات 

صممندوق المنح الدراسممية والتوجيه الخاص بها )أعيدت تسممميته  الشممبكة بشممكل رسممميقدمت  ،2000

. يؤدي (الخاص بالشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العاليباسم صندوق التنمية  ا  الحق

لى إ ،ألعضممماء التطوعيةالتي تزيد من تبرعات ا ،إلى تحويل بعض رسممموم العضمممويةالصمممندوق هذا 

 أنشطة اإلرشاد والتدريب.

                                                           
ميركوسممور كتلة اقتصممادية وسممياسممية تتكون من األرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي. وقعت ميركوسممور اتفاقيات تجارية مع  161 

 ال تزال بعيدة المنال. ،والواليات المتحدةبما في ذلك مع االتحاد األوروبي  ،لكن الصفقات األكبر ،عدة دول
دولة عضمممممو في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي ولها أهداف أسممممماسمممممية لتعزيز  15الجماعة الكاريبية هي منظمة حكومية دولية من  162 

 جية.وتنسيق السياسة الخار ،لضمان تقاسم فوائد التكامل بشكل عادل ،التكامل االقتصادي والتعاون بين أعضائها
إلى تعزيز البحث والتدريب وتطوير البرامج في جميع مجاالت  ،1992الذي تأسس في عام  ،يسعى برنامج التوأمة والشبكات الجامعية 163 

 اختصاص اليونسكو من خالل بناء شبكات جامعية وتشجيع التواصل بين الجامعات.
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منحة من البنك الدولي لبناء القدرات اإلقليمية في ضممممممممان الجودة من خالل  الشمممممممبكةتلقت 

قرر البنك  ،(. بعد بضمممع سمممنوات من تقديم هذا الدعمAPQNشمممبكة الجودة آلسممميا والمحيط الهادئ )

سممممممممى المبادرة العالمية لبناء قدرات ضممممممممان دمج هذه األموال في برنامج ي 2007الدولي في عام 

الذي تديره اليونسممممكو. تتدفق األموال من هذا البرنامج إلى شممممبكات ضمممممان  ،(GIQAC) 164الجودة

مع مسممؤولية ضمممان أن المجموعة على  للمبادرةفي المجموعة التوجيهية  الشممبكةيتم تمثيل والجودة 

بعض األموال  الشممممبكةكما اسممممتخدمت  ،دراية باحتياجات ومصممممالح جميع شممممبكات ضمممممان الجودة

 الواردة من هذا البرنامج لدعم شبكات ضمان الجودة األخرى بشكل مباشر.

نذ ذلك الحين "ورقة موقف" حول العمل مع الشمممممممبكات األخرى وم الشمممممممبكةأعدت  ،2007في عام 

نب الجوامع نمو الشمممممبكات اإلقليمية التي تركز أكثر على و الجودة، لشمممممبكاتعقدت عدة اجتماعات 

قات مع والعال ،أكثر نحو تطوير السممياسممات الشممبكةتحول تركيز  ،التشممغيلية لوكاالت ضمممان الجودة

 ،(والبنك الدولي ،ومنظمة التعاون االقتصممممادي والتنمية ،الوكاالت العالمية األخرى )مثل اليونسممممكو

اء لألعضممممممللغاية تقديم بعض الخدمات العملية  الشممممممبكةتواصممممممل  ،وتقييم وكاالت الجودة. ومع ذلك

 .المنتسبين لها
سممواء كانت  ،ذات ممارسممات حميدةمفتوحة ألي وكالة ضمممان جودة  الشممبكةعضمموية تعتبر

 ال المنظمات التي ت الوكالة من عضممويتهاطويلة األمد أو ناضممجة أو جديدة وعديمة الخبرة. اسممتبعد

ذكر أن مصمممممممالح وكاالت تظهر جوانب حسمممممممنة في عملها )مثل هيئات االعتماد الوهمية(. جدير بال

 الجودة يمكن أن تكون متضاربة، ورغم ذلك، تهدف الشبكة لخدمة جميع أعضائها وفقا  ألهدافها.

 

 :مناخشةال. 5

 الجودة مناخشة: إنشاد شبكةال
 ضع في اعتبارك األسئلة التالية:

 ؟إلنشائها . ما مقدار المال الذي تحتاجه الشبكة1

؟ التي تحتاجها وكاالت الجودة ،"البيروقراطية" و "الحكومة" و "افاإلشر" و . ما مقدار "اإلدارة"2

 كيف تقيم ما إذا كانت فوائد الشبكة تستحق هذه البنية الفوقية؟

 :ملخصال. 6

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 ،1991في عام  الشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم العاليتأسمممسمممت  •

 ضممممممممان الجودة الخارجيةسممممممماسمممممممي هو تبادل المعلومات بين وكاالت وهدفها األ

 المختلفة.
 ،أي تفويض أو رغبة في السمميطرة على وكاالت ضمممان الجودة الشممبكةلم يكن لدى  •

 تفويضها يأتي من أعضائها. حيث أن

عضو  200إلى أكثر من  الشبكةنمت  ،عضو 15من عضوية مبدئية بلغت حوالي  •

 دولة.  60من أكثر من 

                                                           
لضممممممان الجودة في البلدان واألقاليم النامية وكذلك البلدان التي تمر بناء القدرات لتوليد ممارسمممممات وأنظمة قوية يهدف الصمممممندوق إلى  164 

 بمرحلة انتقالية من خالل دعم أنشطة التدريب وتبادل المعرفة
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سمواء كانت طويلة األمد  ،مفتوحة ألي وكالة ضممان جودة صمالحة الشمبكةضموية ع •

 وناضجة أو جديدة وعديمة الخبرة.
مع هيئات عالمية أخرى )مثل اليونسكو ومنظمة التعاون االقتصادي  الشبكةعاون تت •

والتنمية والبنك الدولي( في عدد من المبادرات المتعلقة بالجودة في التعليم العالي. 

اآلن أكثر نحو تطوير السمممممممياسمممممممات والعالقات مع الوكاالت  الشمممممممبكةه تركيز يتج

 العالمية األخرى وتقييم وكاالت الجودة.
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 شبكات وكاالت الجودة الخارجية: المأور الثالث

 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيشبكات : الجزء الرابع

 

 :ياتجدو) المأتو

 

 المقدمة .1

 (RIACESالشبكة األيبيرية األمريكية لجودة التعليم العالي ) .2

 (CANQATEشبكة منطقة البحر الكاريبي لضمان الجودة في التعليم العالي ) .3

 مناقشةال .4
 ملخصال .5

 
 

 :. المقدمة1

 في: هايتتبع هذا الموضوع أصل شبكات ضمان الجودة اإلقليمية ونمو

 

الشمممممممبكممة األيبيريممة األمريكيممة لجودة التعليم العممالي  أمريكمما الالتينيممة وإسمممممممبممانيمما: ·

(RIACES). 

مان الجودة في التعليم العالي  · دول الكاريبي: شمممممممبكة منطقة البحر الكاريبي لضممممممم

(CANQATE). 

 

عن أنشمممطة بناء القدرات  ا  يبحث الموضممموع في أهداف وغايات هاتين الشمممبكتين. سممموف تتعلم أيضممم

 (.RIACESأليبيرية األمريكية لجودة التعليم العالي )والتنسيق التي تقوم بها الشبكة ا

 

 األهداف:  مريكا الاتينية ومنطقة البأر الكاريبي

 

 :على ا  عند االنتهاء من هذا الموضوع، يجب أن تكون قادر
شمممبكة ووصمممف األسممماس المنطقي لتشمممكيل الشمممبكة األيبيرية األمريكية لجودة التعليم العالي · 

 .يلضمان الجودة في التعليم العالالبحر الكاريبي  منطقة

 

شبكة األيبيرية األمريكية لجودة التعليم ·  تحديد أنشطة بناء القدرات والمواءمة التي طورتها ال

 .العالي
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التعرف على أهداف وغايات شممبكة منطقة البحر الكاريبي لضمممان الجودة في التعليم العالي · 

(CANQATE). 

 (RIACES) العالي التعليم لجودة األمريكية األيبيرية الشبكة- 2

لشمممممبكة اتم اإلعالن عن تشمممممكيل الشمممممبكة األيبيرية األمريكية لجودة التعليم العالي في مؤتمر 

في سممممانتياغو، تشمممميلي وميندوزا،  1999 الدولية لوكاالت ضمممممان الجودة في التعليم العالي في عام

 بالفعل كآلية للتعاون ا  ية، موجودوهو تحالف لدول أمريكا الجنوب ،ميركوسممممممموريعتبر األرجنتين. 

لم يتم متابعة أي من هذه األبعاد إال أنه  ، ورغم التأسممممميس،اإلقليمي في األبعاد االقتصمممممادية وغيرها

يسي لدرجة أنه سيكون اإلنجاز الرئ ا  بحماس كبير، ولكن النشاط في التعليم العالي وحوله أصبح نشط

نوات عديدة. تتميز هذه الشممبكة بأنها تعمل في الغالب ميركوسممور لسمم منطقةللسمموق المشممتركة لبلدان 

 .اإلسبانيةوهي اللغة  بلغة واحدة

 

ودة وكاالت ضممممان الج تتألف منالشمممبكة األيبيرية األمريكية لجودة التعليم العالي هي شمممبكة 

ا اإلقليمية األخرى التي لهوالوكاالت الحكومية والجمعيات المؤسممسممية أو الفرعية  ا  التي تشمممل أيضمم

وهي تغطي ثمانية عشر دولة، من المكسيك إلى تشيلي، بما في ذلك  ،اهتمامات بجودة التعليم العالي

أمريكا الوسممممطى ومنطقة البحر الكاريبي الناطقة باإلسممممبانية، باإلضممممافة إلى إسممممبانيا )التي تشممممرح 

 استخدام كلمة "إيبيرو" كجزء من اسمها(.

، وبحلول منتصممف 1990مريكا الالتينية في عام تم إطالق أولى مبادرات ضمممان الجودة في أ

التسمممعينيات، كان لدى كل من المكسممميك وكوسمممتاريكا وكولومبيا واألرجنتين وتشممميلي أنظمة ضممممان 

التي كرة مبتالمناهج ال لتتمحور حول تطوير هذه الشممممبكات. تم وذات فعالية كبيرةجودة جيدة التنظيم 

 يةسممممممميكالمكتقوم الحكومة ألنظمة التعليم العالي الوطنية. تتالءم مع االحتياجات والميزات الفعلية 

ها لدي عاملة  ئات الجودة ال ماد هي كا  في حين تملك ،باعت تاري ماد طوعي، وتركز  برنامجكوسممممممم اعت

إلى جنمممب مع التقييم اإللزامي  ا  كولومبيممما على "االعتمممماد الطوعي عمممالي الجودة" للبرامج جنبممم

 ا  إلزامي ا  األرجنتين اعتمادوفي نفس الوقت، تملك م العالي، للمتطلبات األسمممماسممممية لمؤسممممسممممات التعلي

يص لديها مخطط ترختشممميلي  التقييم المؤسمممسمممي، في حين أن ، فضمممال  عن"ذات النفع العامللبرامج "

لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، واالعتماد التطوعي المؤسسي والبرامجي، باإلضافة إلى االعتماد 

 تدريب المعلمين.اإلجباري لبرامج الطب و

 

تطورت الشمممممبكة األيبيرية األمريكية لجودة التعليم العالي إلى مجتمع نشمممممط وإقليمي ومتكامل 

 لضمان الجودة، والذي شارك في عدد من أنشطة بناء القدرات والمواءمة.

 

 :RIACES العالي التعليم لجودة األمريكية األيبيرية الشبكة مبادرات

 :والتعاون الدعم
ز وكاالت ضمان الجودة الحالية، والمساهمة في تطوير عمليات ضمان الجودة في دعم وتعزي

البلدان التي تكون فيها مبادرات ضممممممان الجودة جديدة أو تواجه صمممممعوبة في االنطالق على أرض 

 الواقع.
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 :العالي التعليم  نظمة تنوع
ى وكاالت ها التنويع علالتعامل مع تنوع أنظمة التعليم العالي، وبالتالي، التحديات التي يفرضمممم

 ضمان الجودة؛ وكذلك تطوير المعايير واإلجراءات المناسبة.

 

 :الجودة لضمان جديدة مناهج

 

سممعى الشممبكة األيبيرية األمريكية لجودة التعليم العالي إلى اتباع مناهج جديدة لضمممان الجودة ت

حاجة إلى تقلل في الوقت نفسه ال قد تسرع في تطوير ثقافة الجودة )كما يفعل اعتماد البرنامج(، بينما

 أعداد كبيرة من المراجعين الخارجيين والتكاليف المترتبة على ذلك.
 ،، خاصممممة  ألنه يتعامل مع الجودة في صممممميم التعليم العاليوفعاال   ا  يعتبر اعتماد البرنامج مفيد

ون هذا ع ذلك، قد يكوم ؛يهتم بأعضمماء هيئة التدريس والطالب، والقضممايا األسمماسممية للتعليم والتعلمو

إلى الطويل للعديد من المؤسسات في المنطقة بسبب األعباء النهج غير مستدام على المدى المتوسط 

في المال والوقت والتدريب. تمت مناقشممممة االعتماد المؤسممممسممممي أو التدقيق كبديل، ولكنه يعني فقدان 

 المشاركة من القاعدة إلى القمة والتي ثبت أنها مهمة للغاية.

 

 :الجودة ضمان عمليات تأثير

 

 تقييم أثر عمليات ضمان الجودة على جودة التعليم العالي في مجالين:

 

مخرجات تعلم الطالب، والتي تطرح مشممكلة بسممبب الصممعوبات في التعامل  ·

 مع العديد من المتغيرات المتداخلة بين ضمان الجودة ونتائج التعلم.
يث أن العديد من عمليات ضمممان اإلدارة المؤسممسممية، والتي تبدو أسممهل، ح ·

 الجودة لها صلة مباشرة بقرارات اإلدارة.

 

النقطة المهمة هنا هي إيجاد طريقة إلظهار أن ضمممان الجودة له تأثير فعلي على جودة التعليم 

 العالي.

 

 :الجودة ضمان نتا ج
 آلياتكان الشمماغل المسممتمر للحكومة هو إيجاد طرق السممتخدام نتائج ضمممان الجودة لتحسممين 

 االعتراف بالدرجات ولتعزيز تنقل الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمهنيين.

 

 :(CANQATEشبكة منطقة البأر الكاريبي لضمان الجودة في التعليم العالي ).3

( في منتدى CANQATEنشممممممأت شممممممبكة منطقة الكاريبي لضمممممممان الجودة في التعليم العالي )

التي و 2002لعام  الت ضممممان الجودة في التعليم العاليالشمممبكة الدولية لوكاوورشمممة عمل أعضممماء 

عقدت في مونتيغو باي، جامايكا. قرر المشممماركون الكاريبيون تشمممكيل شمممبكة فرعية إقليمية لضممممان 
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جمعات بشممأن الت الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان الجودة في التعليم العاليمع سممياسممة  تماشمميا  الجودة 

 اإلقليمية.

 

(، وقد CNQAAفي البداية اسممم الشممبكة الكاريبية لوكاالت ضمممان الجودة )أُطلق على الشممبكة 

شبكة كهيئة مهنية وشبكة إقليمية فرعية  شاء ال شبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعتم إن ليم لل

الشمممممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممممان الجودة في التعليم ، مع أهداف وغايات متوافقة مع أهداف العالي

 ى وجه التحديد:؛ علالعالي

 

 المساعدة في تنفيذ أفضل الممارسات في ضمان الجودة. .1
توفير معلومات محدثة عن قضممممممايا ضمممممممان الجودة لوكاالت منطقة البحر  .2

 الكاريبي.

 الكاريبي؛ضمان االعتراف المتبادل لضمان الجودة في منطقة البحر  .3
دة لمسممماعدعم الشمممبكة الكاريبية لوكاالت ضممممان الجودة في تحديد التمويل ل .4

 في أنشطتها.

( داخممل TVETالتعليم المهني والتممدريممب )والمجممالس الفنيممة ودعم الهيئممات  .5

 .المنطقة

مسممممماعدة الدول األعضممممماء في منطقة البحر الكاريبي في تشمممممكيل وكاالت  .6

 .وطنية لضمان الجودة

 أن تكون مناصرة للهيئات اإلقليمية في المحافل اإلقليمية والدولية. .7
 المهنية األخرى في مسائل ضمان الجودة واالعتماد.العمل مع الهيئات  .8

ل .9 تأثير في الجماعة الكاريبية )إحداث ا ( ومنظمة دول CARICOMدعم وال

 ( في المسائل المتعلقة باإلطار اإلقليمي لضمان الجودة.OECSشرق البحر الكاريبي )

 

الوطنية  سممممممميشممممممممل التمثيل في الشمممممممبكة الكاريبية لوكاالت ضممممممممان الجودة هيئات االعتماد

وزارات التعليم )إذا لم يتم إنشمممممماء هيئات اعتماد وطنية(؛ بما في ذلك األعضمممممماء والمؤسممممممسممممممات و

المنتسمممممبين )على سمممممبيل المثال، وكاالت االعتماد الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس لجنة الكليات 

(SACSCOC ومجلس )التعليم العالي والتدريب( والجمعيات المهنية. اعتماد 

 

ي ويتم تمثيلها ف ا  من المقرر أن تجتمع الشمممممبكة الكاريبية لوكاالت ضممممممان الجودة سمممممنويكان 

الشمممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممان الجودة في و المنطقة الكاريبيةالدولية )مثل واالجتماعات اإلقليمية 

 .ا  ( كهيئة مهنية، ولكن بخالف ذلك تعمل إلكترونيالتعليم العالي

 

تم إنشاء شبكة منطقة البحر الكاريبي  2003شبكة منقحة، وفي عام  أدى المزيد من العمل إلى

لشممممبكة الدولية ( كهيئة مهنية، تعمل كشممممبكة فرعية لCANQATEلضمممممان الجودة في التعليم العالي )

قليمي، . على المستوى اإللكال الشبكتين ، مع أهداف متوافقةلوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي
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ك بل تم االعتراف بشمممممممب عالي من ق مان الجودة في التعليم ال كاريبي لضممممممم طقة المنة منطقة البحر ال

 للتواصل، وللدعم األكاديمي والمهني والجماعي في ضمان الجودة. ا  ، وستضع إطارالكاريبية

 

وافقت الشمممبكة في المؤتمر االفتتاحي لشمممبكة منطقة البحر الكاريبي لضممممان الجودة في التعليم 

 :ما يلي على 2004 شرين الثانيتنوفمبر/في  العالي

 

  العمل مع المؤسممسممات والحكومات والجماعة الكاريبية والمنظمات الطالبية

وأربمماب العمممل وغيرهم للحفمماظ على معممايير وجودة التعليم العممالي في المنطقممة 

 وتعزيزها.

 بادل بالمؤهالت لتسمممممممهيل حركة الطالب  ا  العمل مع لزيادة االعتراف المت

 المنطقة.والخريجين داخل 

  بما في  الكوادرأمور مثل تطوير  علىمن خالل التعاون الشمممممبكة تسمممممعى(

بادل المراجعين  عالي(، وت كل من الوكاالت ومؤسمممممممسممممممممات التعليم ال لك موظفو  ذ

األكاديميين وتبادل المعلومات، إلى تحسين القدرة على ضمان الجودة واالعتماد في 

 المنطقة.

  لشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة امن خالل الشراكة مع تسعى الشبكة

تكوين عالقات عمل فعالة مع التجمعات إلى والوكاالت األخرى،  في التعليم العالي،

 اإلقليمية األخرى لضمان الجودة ووكاالت االعتماد.

  السمممممممعي إلى إقممامممة روابط مثمرة مع النقممابممات المهنيممة والهيئممات المممماثلمة

 األخرى في المنطقة.

 ن األصمممممغر في المنطقة على اسمممممتدامة وتعزيز قدرتها على مسممممماعدة البلدا

 ضمان الجودة واالعتماد.

 لة االعتماد  توعية لذي الطالب المحتملين بحا للمؤسمممممممسممممممممة أو البرنامج ا

 .يرغبون بااللتحاق به

  تشجيع الوعي العام بالدور الذي تلعبه الجودة في نظام التعليم وخاصة على

 مستوى التعليم العالي.

  إلى تقديم الدعم والمشمممممممورة للجماعة الكاريبية والهيئات  بكةالشمممممممتهدف

 اإلقليمية الكاريبية األخرى بشأن المسائل المتعلقة باإلطار اإلقليمي لضمان الجودة.

 

 

النظر  صمممرفمفتوحة لجميع البلدان في منطقة البحر الكاريبي الكبرى، ب الشمممبكةعضممموية إن 

هاعن لغ حالي، على الرغم من عدم وجود أعضمممممممماء ت باإلنجليزية في الوقت ال ناطقين  ، من غير ال

 اصمملتسممعى الشممبكة للتو. األمر وتعتبره أحد أولوياتها االسممتراتيجيةمعالجة هذا  وتعمل الشممبكة على

بشمممكل خاص مع البلدان الناطقة بالهولندية )مثل سمممانت مارتن وأروبا وكوراسممماو( والبلدان الناطقة 

 ينجذب الناطقون باإلسبانية )مثل كوبا( بشكل طبيعي إلى ، كما(بالفرنسية )مثل جوادلوب ومارتينيك

 .الشبكةأنشطة 
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 :مناخشةال. 4

 

 مناخشة: إنشاد شبكة ضمان الجودة
 ضع في اعتبارك األسئلة التالية:

 ؟شبكات الجودة الخارجيةما الذي يجب مراعاته عند إنشاء  .1
 في منطقتك؟ جودة كيف تنش  شبكة .2

 .ملخص .3

 

 لنقاط الرئيسية التالية:غطى هذا الموضوع ا

  1999عام التأسمممسمممت الشمممبكة األيبيرية األمريكية لجودة التعليم العالي في ،

تمتد  دولة 18وكاالت ضممممان الجودة تغطي  تضمممم عددا  منوهي عبارة عن شمممبكة 

ي منطقة البحر الكاريبمرورا  بمن المكسيك إلى تشيلي، بما في ذلك أمريكا الوسطى 

 باإلضافة إلى إسبانيا. الناطقة باإلسبانية،
  قممامممت بلممدان أمريكمما الالتينيممة مثممل المكسممممممميممك وكوسمممممممتمماريكمما وكولومبيما

واألرجنتين وتشممميلي بتطوير أنظمة فعالة وناضمممجة لضممممان الجودة من خالل اتباع 

باالحتياجات والسممممممممات الفعلية ألنظمة التعليم  ا  وثيق ا  مناهج مبتكرة مرتبطة ارتباط

 العالي الوطنية.
 

ضممممممممان الجودة المتكامل  العالي مجتمعالشمممممممبكة األيبيرية األمريكية لجودة التعليم طورت 

 من أنشطة بناء القدرات والتنسيق، بما في ذلك ما يلي: ا  عدد توطور

 

 .دعم وتعزيز وكاالت ضمان الجودة الحالية ·

 .التعامل مع تنوع أنظمة التعليم العالي ·

 .إيجاد مناهج جديدة لضمان الجودة ·
 .ثير عمليات ضمان الجودةتقييم تأ ·

 .تحليل نتائج ضمان الجودة ·

 

تم إنشمماء شممبكة منطقة البحر الكاريبي لضمممان الجودة في التعليم العالي في منتدى أعضمماء · 

كهيئة مهنية وشمممممبكة إقليمية  2002لعام  الشمممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممان الجودة في التعليم العالي

متوافقة مع  وغايات، بأهداف الجودة في التعليم العاليلشمممممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممممان فرعية ل

 .الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العاليأغراض 

 

تهدف شممممممبكة منطقة البحر الكاريبي لضمممممممان الجودة في التعليم العالي إلى تقديم الدعم والمشممممممورة 

 ن المسمممممممائل المتعلقة باإلطار اإلقليميللجماعة الكاريبية والهيئات اإلقليمية الكاريبية األخرى بشمممممممأ

مفتوحة لجميع البلدان في منطقة البحر الكاريبي الكبرى، بغض  عضمموية الشممبكةإن لضمممان الجودة. 

 .النظر عن اللغة
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 شبكات وكاالت الجودة الخارجية: المأور الثالث

 الجودة في التعليم العاليالرابطة األوروبية لضمان  :الجزء الخامس

 

 :جدو) المأتويات
 

 المقدمة .1

 (: نشأة طويلةENQA)الرابطة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي  .2

 وعملية بولونيا الرابطة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي .3

 (ECAاالتحاد األوروبي لالعتماد في التعليم العالي ) .4

 مناقشةال .5
 ملخصال .6

 
 

 :قدمة. الم1

يوفر هذا الموضمموع معلومات حول شممبكتين أوروبيتين لضمممان الجودة: الشممبكة األوروبية لضمممان 

(. ECA)  165( واالتحممماد األوروبي لالعتمممماد في التعليم العممماليENQAالجودة في التعليم العمممالي )

عام  يمن وقت إعالن بولونيا فالشمممممبكة األوروبية لضممممممان الجودة في التعليم العالي سمممممتالحظ نمو 

 .االتحاد األوروبي لالعتماد في التعليم العاليدور  ا  يصف الموضوع أيضو ، 1999

 

 األهداف: شبكات ضمان الجودة األوروبية

 

 :على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 

الشمممبكة األوروبية لضممممان الجودة في التعليم تحديد األسممماس المنطقي وراء إنشممماء  •

 .العالي
في جوانب ضمممان الشممبكة األوروبية لضمممان الجودة في التعليم العالي صممف دور و •

 .الجودة لعملية بولونيا
 .االتحاد األوروبي لالعتماد في التعليم العاليتحديد أهداف والغرض من  •

 

                                                           
( هو جمعية لوكاالت االعتماد وضمممان الجودة المعترف بها في أوروبا. تتمثل رؤية ECAاالتحاد األوروبي لالعتماد في التعليم العالي ) 165 

ECA لالبتكار في االعتماد وضمان الجودة في التعليم العالي. ا  لعمل كمحرك معترف به دوليفي ا 



332 
  

 :تاريخ طوي)(: ENQA. الشبكة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي )2

 كشبكة دولية 1991في عام  ت ضمان الجودة في التعليم العاليالشبكة الدولية لوكاالظهرت 

 ،توما زال ،صمممغيرة. كانت أوروباالكبيرة وال ،قليميةاإلشمممبكات اليئات أو لضممممان الجودة تضمممم اله

 ،وإحسممممممماس بالهويات الوطنية والجماعية ،تتمتع بديناميكية معينة ،منطقة كبيرة ومكتظة بالسمممممممكان

تولد االحسممماس العام لمتخصمممصمممي الجودة  1993. بحلول عام مية كبيرةذات أهوأنظمة تعليم عالي 

 الجودة.ضمان جمعية أوروبية متميزة لوكاالت بالحاجة إلنشاء 

 

كانت الدول األوروبية في ذلك الوقت تسمممممممعى إلى تحقيق هدف التعاون والتوحيد في العديد 

في عدد  "لترشممميد" الميزانية ،ة تغييركانت الثمانينيات بالنسمممبة ألوروبا فترو ،من األنشمممطة واألبعاد

عاد االهتمام إلى مسمممممممألة الجودة في التعليم  ،مضمممممممي فترة من الزمنمن أنظمة التعليم العالي. بعد 

 ما كانت ا  غالب ،وإلى الحاجة إلى مناهج متعددة الجنسممميات للمشممماكل الشمممائعة. كما هو متوقع ،العالي

حول مسممائل مثل مشمماركة المعلومات  ،تجاهات مختلفةالحكومة ومؤسممسممات التعليم العالي تتجه في ا

 وتخصيص األموال األوروبية لتطوير السياسات والمشاريع التعاونية.

 

( من أوائل 1995-1994) 166كان المشروع األوروبي الرائد لتقييم الجودة في التعليم العالي

جودة عن المشممممممروع المشمممممماريع المهمة في ضمممممممان الجودة. انبثقت المنظمة األوروبية لضمممممممان ال

 1998 بتاريو أيلول EC/  98/561  رقم توصية المجلس األوروبيحيث تلقت دفعة في " ،التجريبي

 ،1999" ومن خالل إعالن بولونيا لعام بشأن التعاون األوروبي في ضمان الجودة في التعليم العالي

لتعزيز  2000ي عام ( فENQAتم تشممممممكيل الشممممممبكة األوروبية لضمممممممان الجودة في التعليم العالي )

وكان من بين أهدافها الرئيسمممممية التحرك نحو المقارنة  ،التعاون األوروبي في مجال ضممممممان الجودة

 بين مختلف أنظمة ضمان الجودة الوطنية في أوروبا.

 

الشممممممبكة إلى الرابطة األوروبية لضمممممممان بتحويل الجمعية العامة  قامت ،2004 تشممممممرين الثانيفي 

 .الشبكة(. تواصل المفوضية األوروبية تقديم دعم المنح ألنشطة ENQAلعالي )الجودة في التعليم ا

 

 :وعملية بولونيا الرابطة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي. 3

 

التزم وزراء التعليم األوروبيون بمممونشممممممممماء "منطقمممة التعليم العمممالي  ،(1999في إعالن بولونيممما )

شبكةلعبت  ،مدار أكثر من عقد. على 2010األوروبية" بحلول عام  سيقي ا  دور ال في جوانب  ا  مهم ا  تن

 ضمان الجودة في عملية بولونيا .

 

 

 

 

                                                           
 ، أحد اوائل المشاريع األوربية الرائدة في ضمان الجودة.المشروع األوروبي الرائد لتقييم الجودة في التعليم العالي 166 



333 
  

 .1999وعملية بولونيا  الرابطة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالينظرة عامة على 

 

عالي تعليم العلى التعاون األوروبي في ضمممان الجودة لل ،من بين أمور أخرى ،يشممجع إعالن بولونيا

األهداف المهمة األخرى المتفق عليها في  ، ومن بينبهدف تطوير معايير ومنهجيات قابلة للمقارنة

ونظام يعتمد على دورتين رئيسممممممميتين )تم  ،قابلة للمقارنة بسمممممممهولةالعلمية الدرجات البولونيا هي 

 تنقل الطالب والمعلمين.( وECTSمشترك لالعتمادات )النظام أوروبي الو ،تضمين دورة ثالثة اآلن(

 

2001 

 

للتعاون في  شمممممممبكةال، دعا وزراء التعليم األوروبيون، المجتمعون في برا ، 2001في عام 

إنشممماء إطار أوروبي  علىإنشممماء إطار مرجعي مشمممترك لضممممان الجودة، والذي سممميعمل مباشمممرة 

 .2010لضمان الجودة بحلول عام 

 

2003 

 

لية بشكل مباشر أكثر في عم الشبكةلوزراء بأن تساهم بعد ذلك بعامين، في برلين، أوصى ا

 من الوزراء السمممتكشممماف ا  مزدوج ا  في بيان برلين تفويضممم الشمممبكةضممممان الجودة األوروبية. تلقت 

طرق ضمممان وجود نظام مناسممب لمراجعة األقران لوكاالت ضمممان الجودة وتطوير مجموعة متفق 

 .جيهية بشأن ضمان الجودةعليها من المعايير واإلجراءات والمبادئ التو

 

2005 

 

تبنى وزراء التعليم األوروبيون "المعممايير والمبممادئ  ،2005 أيممارفي اجتممماع بيرغن في 

زم الوزراء التالشمبكة، والتوجيهية لضممان الجودة في منطقة التعليم العالي األوروبية" التي صماغتها 

كما رحبوا بمبدأ السمممجل  ،لجودة الوطنيةبتقديم النموذج المقترح لمراجعة النظراء لوكاالت ضممممان ا

األوروبي لوكاالت ضمممممان الجودة على أسمممماس المراجعة الوطنية وطالبوا بتطوير الجوانب العملية 

بل  يذ من ق كةللتنف عاون مع  الشمممممممب ية )بالت عات األوروب جام طة ال ية و  (EUAراب طة األوروب الراب

مع تقديم  ،ESIBلوطنية للطالب في أوروبا االتحادات او  EURASHEللمؤسممسممات في التعليم العالي 

ياتقرير إلى الوزراء من خالل  عة بولون تاب طة تم قبول  ،(. في بيرغنBFUG) 167مجموعة م الراب

 .مجموعة متابعة بولونياكعضو استشاري جديد في األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي 
 

 

 

                                                           
في اإلشممراف  ا  مهم ا  دور BFUGماع الوزاري. تلعب اجتماعات ( على عملية بولونيا بين االجتBFUGتشممرف مجموعة متابعة بولونيا ) 167 

 على تنفيذ البيانات الوزارية وكذلك في تطوير عملية بولونيا.
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2007 

التي كممان من أبرز القرارات و ،يون في لنممدناجتمع وزراء التعليم األوروب ،2007في مممايو 

والذي سممميكون بمثابة مهمة  ،(EQARإنشممماء السمممجل األوروبي لوكاالت ضممممان الجودة )صمممدرت 

مع تقديم تقرير إلى  ،168E4وأيدوا إنشاء السجل على النحو الذي اقترحته مجموعة  ،طوعية ومستقلة

ليم ة للتعبوحراز تقدم في قطاع ضمان الجود . أقر الوزراءمجموعة متابعة بولونياالوزراء من خالل 

شممجع بيان لندن منتديات ضمممان الجودة الناجحة  ، كماال سمميما فيما يتعلق بمشمماركة الطالب ،العالي

 .بشكل سنويعلى االستمرار  E4التي تنظمها مجموعة 

 

ين ب الذي تم إحرازهعلى مراجع للبالغات الدورية حول التقدم  للحصممموللملحق يمكن العودة ل

 .جوانب ضمان الجودة في عملية بولونيا في 2010و 2000عامي 

 مصدر:ال

http://www.enqa.eu/bologna_overview.lasso 

 

 (ECA) العالي التعليم في لاعتماد األوروبي االتأاد. 4

 

بشمممممكل مجرد  االعتمادعملية ( على ECAي التعليم العالي )يركز االتحاد األوروبي لالعتماد ف

جودة ضممممان التحتضمممن الشمممبكة األوروبية لضممممان الجودة في التعليم العالي جميع أشمممكال  في حين

خطوة مهمة وهي ويهدف إلى االعتراف المتبادل باالعتماد وقرارات ضمان الجودة )كما ، الخارجية

 ظمة(.المقارنة األساسية لألن تتعدى حدود

 

راف سيساهم في االعت النهج يعتقد أعضاء االتحاد األوروبي لالعتماد في التعليم العالي أن هذا

قل الطالب والخريجين في أوروبا عالي وتن ة ضمممممممرور ا  وقد يلغي أيضمممممممم ،بالمؤهالت في التعليم ال

ن االتحاد وبالتالي فو ؛العابر للحدوداالعتماد المتعدد للبرامج والمؤسمممممممسمممممممات المشمممممممتركة العاملة 

أضيق من الشبكة األوروبية لضمان الجودة في  عمل األوروبي لالعتماد في التعليم العالي لديه نطاق

 كبر.أ ا  وعملي ا  سياسي ا  في نفس الوقت، يشكل تحدي ،االعتراف المتبادل إال أن  التعليم العالي، 

 

 بما يلي: أهداف االتحاد األوروبي األخرى لالعتماد في التعليم العاليتتمثل 
 .تشجيع التعلم المتبادل ونشر أفضل الممارسات في االعتماد •
 توفير معلومات شفافة حول الجودة ودعم تدويل المؤسسات والطالب. •

 

 4واتفاقية ثنائية لالعتراف المتبادل  12 االتحاد األوروبي لالعتماد في التعليم العاليكما وقع 

 :، وتهدف باإلضافة إلى ذلك إلىخطابات نوايا
 .الممارسات الحميدةااللتزام بمدونة  •
 الخبراء. النتقاءااللتزام بمجموعة من المبادئ  •

                                                           
( و الرابطة EUAرابطة الجامعات األوروبية )، والرابطة األوروبية لضمممممان الجودة في التعليم العاليكل مما يلي:  E4تضممممم مجموعة  168 

 ESIBو االتحادات الوطنية للطالب في أوروبا  EURASHEالتعليم العالي األوروبية للمؤسسات في 

http://www.enqa.eu/bologna_overview.lasso
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التعاون في مشممممممماريع لتسمممممممهيل االعتراف المتبادل من خالل زيادة التفاهم  •

 والثقة المتبادلين.

 

اتفق  عضلللاد اللجنة االختصلللادية ألفريقيا على اعتبار  دوات االعتماد الخاصلللة بهم متوافقة 

 من االختافات الجوهرية. وخالية

 

ويعتبر هذا االتفاق نحو االعتراف المتبادل بمثابة "تمهيد الطريق" لتوقيع اتفاقيات االعتراف 

المتبادل. وقع االتحاد األوروبي لالعتماد في التعليم العالي والوكاالت الحكومية التي تقدم المشممممممورة 

( في ستة بلدان على إعالن ENIC / NARICة )والرأي بشأن االعتراف بالمؤهالت المحلية واألجنبي

 مشترك بشأن االعتراف "التلقائي" بالمؤهالت المعتمدة.

 

ضممممان منذ منتصمممف التسمممعينيات، كان هناك عدد من الدراسمممات حول إمكانية مقارنة أنظمة 

مام تم إيالء قدر أقل من االهت قدو؛ اإلجرائية جوانبها في األوروبية، وال سممممممميما الجودة الخارجية

قابلية المقارنة للمعايير،  ى "األدوات عل تركيز االتحاد األوروبي لالعتماد في التعليم العالي إال أنل

 " قد ينذر بولقاء نظرة فاحصة على المعايير.والطرق

 

االعتراف المتبادل على أسممممممماس "المعادلة الجوهرية" لالعتماد أو عدم ليس من الجيد تطبيق 

موجودة لبعض الوقت في اتفاقية واشمممممممنطن، وهي هذه األداة لقد كانت ، وجود "اختالفات جوهرية"

هيئات االعتماد الهندسية في األنظمة الناطقة باللغة اإلنجليزية. يعتمد االعتراف األساسي اعتماد أداة 

بدال  من التحليل  بالدرجات ألغراض الترخيص على معادلة سممممممياسممممممة ومعايير وإجراءات االعتماد

 ف من البرامج الفردية. المعقد لعدة آال

عالي شمممممممماملة عن يمكن العثور على معلومات  ماد في التعليم ال ر عباالتحاد األوروبي لالعت

 :الرابط التالي

http://www.ecaconsortium.net 
 

 مناخشةال. 5

 

 م العاليمناخشة: الشبكة األوروبية لضمان الجودة في التعلي

 

 يمكن الرجوع إلى موقع الشبكة واالطالع على جميع التفاصيل التشغيلية:

http://www.enqa.eu/documents.lasso 
 

  

على وجه الخصممممموص، راجع "معايير وإرشمممممادات ضممممممان الجودة في منطقة التعليم العالي 

 األوروبية".
http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf 

http://www.ecaconsortium.net/
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 في اعتبارك هذه األسئلة: ضع

 

ما هي مجاالت هذه الوثيقة أو األحكام الفردية التي تعتقد أنها تتطلب معظم  •

الوقت والعمل للتنفيذ والتحقق عبر مجموعة متعددة الجنسممممممميات من أنظمة التعليم 

 .العالي / ضمان الجودة الوطنية؟ )كما في أوروبا(
ح أن تثير اختالفمممات في مممما هي المجممماالت أو األحكمممام التي من المرج •

 االستجابة الوطنية أو حتى المقاومة؟
ضممممممممان الجودة ما الذي يمكن أن يحدث على األرجح إذا تم تطبيق إطار  •

 في بلدك؟ ضمان الجودة الخارجيةاألوروبي هذا على نظام  الخارجية

 

 ملخصال. 6

 

 النقاط الرئيسية التالية:إلى هذا الموضوع  تطرق

 

ينيات، كان هناك قدر كبير من التفكير والمناقشممممة حول بحلول أوائل التسممممع •

شبكة أعضاء و ،فكرة االتحاد األوروبي لوكاالت الجودة ستصبح مثل هذه الجمعية 

 .الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العاليكبيرة داخل 

( في ENQAتم إنشمماء الشممبكة األوروبية لضمممان الجودة في التعليم العالي ) •

 لتعزيز التعاون األوروبي في مجال ضمان الجودة. 2000م عا

قرر وزراء التعليم األوروبيون إنشاء منطقة التعليم العالي األوروبية بحلول  •

. على مدار أكثر من عقد، كانت الشممممممبكة 1999في إعالن بولونيا لعام  2010عام 

ودة انب ضمممان الجاألوروبية لضمممان الجودة في التعليم العالي العبا  رئيسمميا  في جو

 في عملية بولونيا.
ف، هديركز االتحاد األوروبي لالعتماد في التعليم العالي على االعتماد، وي •

بشمممممممكل مهم، إلى االعتراف المتبادل باالعتماد وقرارات ضممممممممان الجودة. أهداف 

بادل ونشمممممممر أفضممممممممل  االتحاد األوروبي لالعتماد في التعليم العالي هي التعلم المت

يل المممارسممممممممات  في االعتمماد وتوفير معلوممات شمممممممفمافمة حول الجودة ودعم تمدو

 .المؤسسات والطالب
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 شبكات وكاالت الجودة الخارجية: المأور الثالث

شبكة وكاالت ضمان الجودة في أوروبا الوسطى والشرقية في التعليم العالي : الجزء السادس

(CEEN) 

 

 :تجدو) المأتويا

 

 المقدمة .1

 (CEENإنشاء شبكة أوروبا الوسطى والشرقية ) .2

 مناقشةال .3
 ملخصال .4

 
 

 :. المقدمة1

إنشممممماء شمممممبكة وكاالت ضممممممان الجودة في أوروبا الوسمممممطى  يناقش هذا الجزء من المحور

ن ليس فقط بي ،شبكاتبين  تداخال   أيضا   تبرز المناقشة ، كما(CEEN) 169والشرقية في التعليم العالي

بين  ا  ولكن أيضمممممم ،الشممممممبكة الدولية لوكاالت ضمممممممان الجودة في التعليم العاليإلقليمية والشممممممبكات ا

شبكة وكاالت ضمان الجودة في أوروبا الوسطى والشرقية في التعليم مثل  ،الشبكات اإلقليمية نفسها

سممممميكون من الواضمممممح أن  ،. ومع ذلكالرابطة األوروبية لضممممممان الجودة في التعليم العاليوالعالي 

 .بين مصالح وعالقات هذه الشبكات ا  لتداخل ليس بالضرورة تضاربا

 

 (CEEN)شبكة وكاالت ضمان الجودة في أوروبا الوسطى والشرقية في التعليم العالي األهداف: 

 

وصممممف األسمممماس المنطقي وراء إنشمممماء  على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضمممموع

 روبا الوسطى والشرقية في التعليم العاليشبكة وكاالت ضمان الجودة في أو

 

 (CEEN) شبكة وكاالت ضمان الجودة في  وروبا الوسطى والشرخية في التعليم العالي. إنشاد 2

ال إ ،في المجال السمموفيتي ا  كانت منطقة دول وسممط وشممرق أوروبا تقع سممابق ،2000في عام 

تراثهم  فون لضممممان الجودة، ورغم ذلك، أنها تحولت في فترة الحقة لتصمممبح تابعة للشمممبكة االوربية

شمممبكة ل تم تشمممكيونتيجة لذلك،  ،إقليميةشمممبكة متعلقة بوائد بوجود فوخصمممائصمممهم المشمممتركة توحي 

                                                           
، في مجال ضمممممان ألعضمممماء في تطوير ومواءمة أنشممممطتهامنظمة غير حكومية وغير ربحية تهدف إلى تعزيز التعاون بين المنظمات ا 169 

 .في تطوير وتنفيذ منطقة التعليم العالي األوروبيةوبالتالي المساهمة  ،الجودة وتحسين الجودة في التعليم العالي في وسط وشرق أوروبا
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ـ كـممممممم "شبكة فرعية إقليمية لوكاالت ضمان الجودة في أوروبا الوسطى والشرقية في التعليم العالي 

 ،في بودابسمممت 2000 تشمممرين الثانيفي " لعاليالشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم ا

 .2002عام  تشرين األولفي  ربحيةمنظمة غير حكومية وغير ك وأصبحت مرخصة بشكل رسمي

العضممموية مفتوحة للوكاالت المعترف بها على أنها وكاالت وطنية أو إقليمية لضممممان الجودة من إنَّ 

ي والتي تعمل على أسمماس غير ربح ،الشممرقيةقبل السمملطات القانونية في بلدها في أوروبا الوسممطى و

 وغير تجاري.
الشمممبكة األوربية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم بالتوازي مع ظهور  الشمممبكةبدأ إنشممماء 

فون ما  ،في إظهار إمكانية تداخل الشممبكات على المسممتويين اإلقليمي ودون اإلقليمي. ومع ذلك العالي

لمحتم تضارب. من اوإنما إلى شكل من أشكال اللى أدوار تكميلية قد ال يشير إ يعتبره البعض تداخال  

أن تتشمممممممكل التكتالت طالما أن أنظمة التعليم العالي تحتفظ بهويات وطنية وثقافية متميزة. تشممممممممل 

الشمممممبكة األوربية لوكاالت داخل منطقة  170النورديةشمممممبكة ال"الشمممممبكات اإلقليمية الفرعية" األخرى 

سيانوشبكة  ،العالي ضمان الجودة في التعليم سيا والمحيط  آ شبكة الجودة في آ شئة داخل منطقة  النا

 .(APQNالهادئ )

 

 مناخشةال. 3

 تداخ) الشبكات
 داخل شبكة الجودة في آسيا والمحيطآسيان لضمان الجودة شبكة كتم إنشاء الشبكات داخل الشبكات )

 ؟نشاء هذه الشبكات الفرعيةالهادئ(. ما هي المبررات الثقافية والسياسية واالجتماعية إل

 

 :ملخصال. 4

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

ت تأسسوقد ، يةبحرشبكة أوروبا الوسطى والشرقية هي منظمة غير حكومية وغير  ·

في فيينا. تم إنشاء شبكة وكاالت ضمان  2002 عام تشرين األولنوفمبر/في  ا  رسمي

ة في التعليم العالي في األصل كـممم "شبكة فرعية الجودة في أوروبا الوسطى والشرقي

 ".لشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العاليلإقليمية 
شمممبكة وكاالت ضممممان الجودة في أوروبا الوسمممطى والشمممرقية في التعليم عضممموية  ·

عالي  ها التي تعمل على أسمممممممس غير ربحية وغير ال مفتوحة للوكاالت المعترف ب

 تجارية.
شبكة وكاالت ضمان الجودة في أوروبا الوسطى والشرقية في التعليم نشاء يوضح إ ·

 مثل ،مع شمممبكة إقليمية أكثر عمومية مخصمممصمممةكيف يمكن أن توجد شمممبكة العالي 

كاالت الشبكة الدولية لوثم  الشبكة األوربية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي

مان الجودة في التعليم العالي ت. ضممممممم نوعا  من أنواع بالضمممممممرورة داخل ال يعني ال

                                                           
إلنشممماء اتصممماالت مقصمممودة بين الطالب والخريجين للمسممماعدة في دعم الطالب خالل سمممنوات  Norse Networkتم تطوير برنامج  170 

 دراستهم الجامعية وإعدادهم للحياة بعد الكلية.
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قد يشمممير ببسممماطة إلى وجود تكتالت ثقافية وسمممياسمممية واجتماعية الصمممراع، إال أنه 

ق إما عن طري ،على كيفية تعريف المنطقة ا  داخل منطقة أكبر. يعتمد الكثير أيضممممممم

 الحدود الوطنية أو الوحدات الجغرافية األكبر.
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 شبكات وكاالت الجودة الخارجية: لمأور الثالثا

 (APQNشبكة الجودة في آسيا والمحيط الهادئ ): الجزء السابع

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 (APQNإنشاء شبكة الجودة آلسيا والمحيط الهادئ ) .2

 وبيان بريسبانشبكة الجودة في آسيا والمحيط الهادئ  .3

 (AQANوب شرق آسيا )شبكة ضمان الجودة التابعة لرابطة أمم جن .4

 مناقشةال .5

 مناقشةال .6
 ملخصال .7

 
 

 :. المقدمة1

كان العقد األول من القرن الحادي والعشرين ذو أهمية كبيرة لتشكيل شبكات ضمان الجودة 

. في هذا الفصمممل سممموف ننظر في ظهور شمممبكة الجودة الجودة الخارجية في التعليم العالي وشمممبكات

هي عبارة عن اتحاد لوكاالت ضممممان الجودة في منطقة تضمممم و -( APQNآلسممميا والمحيط الهادئ )

وأسممباب االفتقار إلى  171عن مبادرة بيان بريسممبان ا  أكثر من نصممف سممكان العالم. سمموف تتعلم أيضمم

التماسممك والهدف المشممترك عبر المنطقة. ينتهي الموضمموع بنظرة عامة على شممبكة ضمممان الجودة 

 وأهدافها وغاياتها. (AQAN) آسيان

 

 :(APQNاف: شبكة الجودة في وسيا والمأيط الهادئ )األهد

 

 تحديد كل مما يلي: على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 

منذ ظهورها كجمعية شمممممبكة الجودة آلسممممميا والمحيط الهادئ تتبع التقدم المحرز في  ·

 .من وكاالت ضمان الجودة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

                                                           
للغاية.  ا  ، إال أن التعافي االقتصادي العالمي ال يزال بطيئئيسية تتمتع بنمو قويقتصادات الرالبيان إنه على الرغم من أن بعض اال يشير 171 

ية والتوتر  مال لة. ال تزال هناك مخاطر مثل السممممممموق ال ما جات الع يا كاد يلبي احت ال يزال النمو االقتصممممممممادي اإلقليمي غير متوازن وال ي
 الجيوسياسي.
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ودة شبكة الجنقص التعاون بين الوكاالت األعضاء في الكامنة وراء ب سبااألتحديد  ·

 .آلسيا والمحيط الهادئ
 .شبكة الجودة آلسيا والمحيط الهادئالتعرف على أهداف ومقاصد  ·

 

 (APQN. إنشاد شبكة الجودة آلسيا والمأيط الهادئ )2

 

ت المناقشة اإلقليمية هي شبكة أخرى انبثقت من مجموعاشبكة الجودة آلسيا والمحيط الهادئ 

. اكتسمممبت الزخم الالزم لتأسممميس INQAAHEالشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة في مؤتمرات 

في مؤتمر عقده مجلس  2003 كانون الثانيحدث التأسممميس الفعلي في  ، حيث2001نفسمممها في عام 

 هونج كونج لالعتماد األكاديمي.
غير عادية )بين الشممبكات( من خالل عدم  وةخط اتخذت شممبكة الجودة آلسمميا والمحيط الهادئ

. INQAAHEلشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة على نحو مشابه ل تبني هيكل الحوكمة على الفور

م د سمممممتة مشممممماريع تهيحدالتشمممممغيلية، وتم ت وبدال  من ذلك، ركز االجتماع االفتتاحي على اإلجراءات

 أول مجلس إدارة. نواةأصبح قادة المشروع  لك،وبعد ذ ؛ن قادة لكل مشروعيعيتم تالمشاركين، و

 

 :مما يلي كال   تضمنت المشاريع

 

مما أدى إلى إصمممدار منشمممور رئيسمممي حول  الفلبين؛أطر المؤهالت )بقيادة  ·

 .(ما هيكل وإنشاء أطر المؤهالت، لالستخدام في أي بلد يفكر في إنشاء أو مراجعةٍ 
 .تقوده اليابان( ضمان الجودة للتعلم اإللكتروني )مشروع مستمر ·

 .(2001مؤشرات الجودة )في أعقاب العمل الذي بدأته الهند في عام  ·

 .االعتراف المتبادل بقرارات وأحكام ضمان الجودة الخارجية ·

 

آسمميا أن  ، إال: يتم تحديد إفريقيا وأمريكا الجنوبية من خالل سممواحلهامشللكلة التعريف اإلخليمي

 عن ناهيك؟ هاخارج مأ القارةي: هل تركيا ودول الخليج داخل لديها أسمممئلة تعريفية في الطرف الغرب

ونيوزيلندا والعديد من  كل من أسممممممتراليا المحيط الهادئ. كان من الممكن أن تغادرب العوامل المتعلقة

مية الشبكة تكون تستم االتفاق على أن  ا فقدلذخاصة، لتشكيل شبكة  الشبكة الدول الجزرية الصغيرة

طرح سممؤال تعريفي في الطرف الشممرقي من المنطقة:  رغم ذلك، تميط الهادئ". ة "آسمميا والمحشممبك

( جميع البلدان الواقعة على حافة APECتضممم مجموعة التعاون االقتصممادي آلسمميا والمحيط الهادئ )

لبعض الوقت، وكان صممعب الحل تعريف المنطقة اسممتعصمماء ل أدى ذلك إلى حصممول المحيط الهادئ.

ن ثم فونه . وم(لكنه يسممتند إلى الدول األعضمماء في اليونسممكو)يف اليونسممكو حتى تقرر اسممتخدام تعر

يحذف بعض الدول بشممممكل مباشممممر في آسمممميا الجغرافية، ويتغير من سممممنة إلى أخرى. في النهاية، تم 

تعريف الشبكة على أنها تمتد من جبال األورال في الغرب عبر المحيط الهادئ، بما في ذلك جزرها، 

 احل شرق المحيط الهادئ.ولكن ليس إلى سو
بعض وبالسممكان  ا  تغطي الشممبكة حوالي نصممف سممكان العالم، بما في ذلك أكثر دولتين اكتظاظ

. لم يكن من السهل تحديد أفضل السبل لخدمة مثل هذه الجماهير المتنوعة. ومع ا  الدول الصغيرة جد
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، 2002ية، ألنه في عام ( محظوظة للغاAPQNذلك، كانت شممبكة الجودة في آسمميا والمحيط الهادئ )

كان البنك الدولي يفكر في تمويل أنشممطة الجودة لمنطقة بأكملها بدال  من البلدان الفردية. أدت دراسممة 

لمدة  ا  ألف دوالر أمريكي سممنوي 360عن المنطقة اآلسمميوية إلى قيام البنك الدولي بتقديم منحة قدرها 

لجودة في البلدان النامية في المنطقة ( لبناء القدرات في ضممممممممان ا2007-2005ثالث سمممممممنوات )

( هي األداة المناسبة APQNقرر البنك الدولي أن شبكة الجودة في آسيا والمحيط الهادئ )واآلسيوية. 

شبكةلتكون مسؤولة عن االستخدام المناسب لهذه األموال. بدأت  بداية أفضل من أي شبكة أخرى  ال

يس أعضمممائها، ول التفكير بشمممكل دائم أنها تهدف لخدمةالشمممبكة على كان أنه ، على الرغم من ا  تقريب

 وال يمكن التخطيط لمرحلة ما بعد المنحة. قيود معينة على اسممممممتخدامهابوالتي جاءت  –فقط للمنحة 

، قرر البنك الدولي دمج هذه األموال 2007شكل مختلف قليال : في عام بفي الواقع، استمرت المنحة 

(، التي تديرها GIQACالمية لبناء القدرات لضممممممممان الجودة )في إطار خطة تسممممممممى المبادرة الع

 اليونسكو.

 

لتأثير المنحة. حدد  2008كان أحد شممروط منحة البنك الدولي هو شممرط إجراء تدقيق في عام 

يا والمحيط الهادئ ) ( كانت ناجحة للغاية في بناء APQNهذا التدقيق أن شمممممممبكة الجودة في آسممممممم

 بير إلى مستوى التمويل الكبير.القدرات، ويرجع ذلك إلى حد ك

 

 ( وبيان بريسبانAPQN. شبكة الجودة في وسيا والمأيط الهادئ )3

 

( من قبل منتدى التعاون االقتصادي APQNتم اختيار شبكة الجودة في آسيا والمحيط الهادئ )

ث ، حيالمنتدىآلسممميا والمحيط الهادئ إلجراء دراسمممة لعمليات ضممممان الجودة واحتياجاتها في بلدان 

في شممبكة الجودة في آسمميا والمحيط  ا  موجودة أيضممعضمموة في المنتدى دولة  21من دولة  16كانت 

سيا والمحيط الهادئ )نفس منطقة قام  ،2006 نيسانالهادئ. في  ( APQNوزراء التعليم في منطقة آ

ي التعليم فعلى بيان بريسممبان بشممأن التعاون في أربعة مجاالت، بما في ذلك ضمممان الجودة بالتوقيع 

بعد ذلك توسمممميع نطاق دراسممممتها لتشمممممل  العالي. ُطلب من شممممبكة الجودة في آسمممميا والمحيط الهادئ

 المنطقة بأكملها.

 

سم المشتركة وكذلك االختالفات الكبيرة بين الدول األعضاء  سات بعض القوا تظهر هذه الدرا

على مستوى المنطقة يمكن أن  ال توجد شبكة سياسية أو حكوميةمن المهم مالحظة أنه في المنطقة. 

شبكة ألنشطة ضمان الجودة )على الرغم من وجود مجموعات إقليمية فرعية مثل رابطة يُبنى عليها 

(. SEAMEOو منظمة وزراء التعليم في جنوب شمممممرق آسممممميا  ASEANدول جنوب شمممممرق آسممممميا 

لشمممائعة على مسمممح وبالتالي، هناك نقص في التماسمممك والهدف المشمممترك عبر المنطقة. أحد الردود ا

هو  2005( في APQNاالحتياجات اإلقليمية الذي أجرته شممممبكة الجودة في آسمممميا والمحيط الهادئ )

متاحة باللغة اإلنجليزية لتسمممهيل التفاهم المتبادل  ضممممان الجودة الخارجيةالرغبة في أن تكون وثائق 

 والتعلم والتعاون.

تصادي آلسيا والمحيط الهادئ موجودون على الرغم من أن معظم أعضاء منتدى التعاون االق

(، إال أن وجود دول شمممرق المحيط الهادئ في APQNفي شمممبكة الجودة في آسممميا والمحيط الهادئ )
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منشمممود على التأثير ال بيرسممميانالسمممابق )وال سممميما الواليات المتحدة( يغير الديناميكية. لم يكن لبيان 

ية. تحظى دول  ية اإلقليم عاون العميق والتنم ية الت كة العرب بل الشمممممممب الخليج بتغطية أفضممممممممل من ق

(ANQAHE؛) من المرجح أن يكون آلسيا الوسطى شبكتها الخاصة؛ ويمكن للمرء أن يتصور في و

قات على العال ا  )اعتماد واالسمممتمرارية قابلة للحياةكشمممبكة المسمممتقبل المنظور "شمممبكة جنوب آسممميا" 

 السياسية بين األطراف المعنية(.

 

 (AQANالجودة التابعة لرابطة  مم جنوب شرق وسيا ). شبكة ضمان 4

 

 10من  مؤلفة ا  ( هي مجموعة موجودة مسمممبقASEANرابطة دول جنوب شمممرق آسممميا )تعتبر 

وهي موجودة لخدمة المصمممممممالح  ،داخل منطقة شمممممممبكة الجودة في آسممممممميا والمحيط الهادئ تقعدول، 

جودة إلى ضمممممان ال ا  وقد حولت اهتمامها مؤخراالقتصممممادية والتجارية والتعليمية والثقافية المتبادلة، 

، 2008 زتمولتشكيل شبكة ضمان الجودة الخاصة بها. في  ا  خطط، وتملك الشبكة في التعليم العالي

وافقت دول اآلسمممميان العشممممر )التي لديها أمانات لمختلف الوظائف، بما في ذلك التعليم( على إنشمممماء 

 ،الحميدةالجودة، وبناء القدرات، وتبادل الممارسممات  شممبكة ضمممان الجودة آسمميان لبناء إطار ضمممان

 (.2015وتسهيل االعتراف بالمؤهالت )بحلول عام 

 

فيما يتعلق باالعتراف المتبادل بقرارات وأحكام ضمان الجودة الخارجية، حددت شبكة الجودة 

منطقة بحلول لالعتراف المتبادل في جميع أنحاء ال ا  طموح ا  هدف (APQNفي آسممميا والمحيط الهادئ )

. وقد تم إنجاز بعض العمل في هذا الشمممممممأن، ولكن الطبيعة والمراحل المختلفة ألنظمة 2010عام 

 التنقل إذ أنَّ  مهمة صممممعبة للغاية القيام بهذا األمرضمممممان الجودة في جميع أنحاء المنطقة جعلت من 

ع الطالب على لتشمممممممجي ا  يهدفخططيعتبر م( UMAPالجامعي في منطقة آسممممممميا والمحيط الهادئ )

لنموذج إيراسمممممممموس  ا  إجراء بعض دراسممممممماتهم في مؤسمممممممسمممممممات تعليمية أخرى في المنطقة )وفق

ال يبممدو أنممه كممان لممه تممأثير أوسمممممممع على مزيممد من االعتراف العممام بممالبرامج  إال أنممهاألوروبي(، 

الت والمؤهالت. تم إنشممماء شمممبكة الجودة في آسممميا والمحيط الهادئ اآلن، بهدف التعرف على المؤه

ذات مصممممالح اقتصممممادية وتجارية  ا  . من خالل العمل من مجموعة دول موجودة مسممممبقالعابر للحدود

جاوز )وإن كان قد ت الشبكةبأنه سيكون هناك تحرك نحو هدف  متبادلة، يمكن للمرء أن يكون متفائال  

 التاريو المستهدف الطموح(.

 

 :مناخشةال. 5

 

 ؟مناخشة: شبكات متجانسة  و غير متجانسة
 ضع في اعتبارك األسئلة التالية:

إلى أي مدى يجب أن تكون وكاالت ضممممممممان الجودة الخارجية متشمممممممابهة  ·

 ضمن شبكة واحدة، أو ال يهم؟
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إلى أي مدى يجب أن تكون الثقافات الوطنية متشممممممابهة بالنسممممممبة للوكاالت  ·

أو  ةلتكون في نفس الشبكة، أو ال يهم؟ بالمقابل، كيف يجب أن تكون الشبكة متجانس

 غير متجانسة؟
 

 :مناخشةال. 6

 :المجموعات الطبيعية غير اإلخليمية

 

 ضع في اعتبارك األسئلة التالية:
)قارن الدول الصغيرة  ؟ما هي بعض المجموعات غير اإلقليمية "الطبيعية" ·

 بلغة معينة(؟ ةالمتحدث
 ما الذي يجعل المجموعة طبيعية؟ ·
ئد وا · بة لهذه المجموعات، ما هي الفوا لصمممممممعوبات والعقبات التي بالنسممممممم

 المهمة؟ القيام تعترض إنشاء الشبكة؟ كيف ستشرع في

 

 :الملخص. 7

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

( عن مجموعات APQNانبثقت شمممممبكة الجودة في آسممممميا والمحيط الهادئ ) ·

 INQAAHEالمناقشة اإلقليمية في مؤتمرات الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة 

 .2001وتم تأسيسها في مؤتمر الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة لعام 

، تم ا  كان من الصممممعب تحديد منطقة آسمممميا والمحيط الهادئ وتغطيتها. أخير ·

عبر المحيط الهادئ، بما في  ا  تعريف الشمممممبكة على أنها تمتد من جبال األورال غرب

 ذلك جزرها، ولكن ليس سواحل شرق المحيط الهادئ.
شمبكة الجودة في آسميا والمحيط الهادئ بداية ميمونة عندما تلقت منحة  قتتل ·

( لبناء قدرات ضمممان الجودة في البلدان النامية 2007إلى  2005من البنك الدولي )

كانت  الشبكةإلى أن  2008في المنطقة اآلسيوية. خلصت مراجعة أجريت في عام 

 كبير إلى مستوى التمويل الكبير.ناجحة للغاية في هذا الصدد، ويرجع ذلك إلى حد 

بين التعاون في أربعة مجاالت، بما في سمم، أطلق بيان بري2006 نيسممانفي  ·

التأثير المطلوب على  التعاون هذايحقق ذلك ضممممممممان الجودة في التعليم العالي. لم 

دول كثيرة بين الالختالفات أهمها على الغالب االالتعاون والتنمية، وذلك لعدة أسباب 

 اء في المنطقة.األعض
ستند إليها  ما من · سية أو حكومية على مستوى المنطقة يمكن أن ت سيا شبكة 

 أنشطة ضمان الجودة. لتطبيقشبكة ال
تعممد الطبيعممة والمراحممل المختلفممة ألنظمممة ضممممممممممان الجودة عبر المنطقممة  ·

يتم تغطية دول  ،والتداخل بين الوكاالت من العوامل المسمممماهمة. على سممممبيل المثال

 (.ANQAHEبشكل أفضل من قبل الشبكة العربية )الخليج 
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 هناك نقص في التماسك والغرض المشترك عبر المنطقة. ، كاننتيجة لذلك ·

لبناء إطار  2008 تموزيونيو/تأسممممسممممت شممممبكة ضمممممان الجودة آسمممميان في  ·

الجيدة، وتسممممممهيل االعتراف  السمممممملوكياتلضمممممممان الجودة، وبناء القدرات، وتبادل 

 (.2015بالمؤهالت )بحلول عام 
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 شبكات وكاالت الجودة الخارجية: المأور الثالث

 (EAQANالشبكة األوروبية اآلسيوية لضمان الجودة ): الجزء الثامن

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 (EAQANإنشاء الشبكة األوروبية اآلسيوية لضمان جودة التعليم ) .2

 مناقشةال .3

 مناقشةال .4

 صملخال .5

 
 

 :. المقدمة1

 

العقد األول من القرن ( خالل EAQANظهرت الشممممبكة األوروبية اآلسمممميوية لضمممممان جودة التعليم )

الحادي والعشممممرين، على نحو مشممممابه للفترة التي ظهرت فيها العديد من الشممممبكات ووكاالت الجودة 

ماعي ريو والسياق االجتالتا وتأثير ،وغاياتها الشبكة أهدافالخارجية، وسوف تتعلم في هذا الفصل 

 على الطريقة التي يتماشى بها األعضاء من مختلف البلدان مع شبكات ضمان الجودة.

 

 

 (EAQANاألهداف: الشبكة األوروبية اآلسيوية لضمان الجودة )

 

 على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع
 .ان جودة التعليمالشبكة األوروبية اآلسيوية لضمتحديد أهداف ومقاصد  ·
الشمممبكة األوروبية اآلسممميوية لضممممان التعرف على التحديات المسمممتقبلية التي تواجه  ·

 .جودة التعليم

 

 :(EAQAN. إنشاد الشبكة األوروبية اآلسيوية لضمان جودة التعليم )2

 ااالسممممتمرار في التمتع بفوائد تفاعله الناشممممئةاالتحاد السمممموفياتي، أرادت البلدان  تم حلعندما 

رابطة فضمممفاضمممة تسممممى كومنولث الدول وقد بقيت هذه الدول سممموية  في  ،الوثيق على مر السمممنين
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الحفاظ على الروابط الثقافية واالقتصممادية والسممياسممية، بما في ذلك الروابط بغية ( CIS) 172المسممتقلة

والجودة  مفي التعليم العالي. نتج عن هذا التفاعل المسمممممتمر مؤتمر دولي بعنوان "تنسممممميق نظام التقيي

 شرين األولتللتعليم العالي في دول البلطيق ورابطة الدول المستقلة"، والذي عقد في كازاخستان في 

اد اتحو ،. وكان من بين المشممماركين رؤسممماء مكاتب إدارة التعليم وهيئات االعتماد في روسممميا2004

 .الكازاخستانية وجمهوريات كازاخستان وقيرغيزيا وإستونيا، باإلضافة إلى أعيان المؤسسات

 

( EAQANاتفق المشممماركون على إنشممماء الشمممبكة األوروبية اآلسممميوية لضممممان جودة التعليم )

لتبممادل المعلومممات حول عمليممات التعليم العممالي في بلممدان رابطممة الممدول المسمممممممتقلممة، والحفمماظ على 

حقبة ما بعد  من أوجه التشمممممممابه في ال بأس بهالعالقات داخل مجموعة من البلدان التي لديها عدد 

كان هذا موضممع اهتمام حتى بالنسممبة للبلدان )على سممبيل المثال، دول البلطيق( ، واالتحاد السمموفيتي

 والشممبكات اتفاقية بولونياالتي تتعلق أكثر بـمممممممم الرابطة األوروبية لضمممان الجودة في التعليم العالي و

 .األخرى األوروبية

الشممممبكة األوروبية اآلسمممميوية أعضمممماء التالي، جميع دول كومنولث الدول المسممممتقلة )وبتعتبر 

لضمممان جودة التعليم( مؤهلة لالنضمممام إلى شممبكة الجودة في آسمميا والمحيط الهادئ أو شممبكة أوروبا 

الوسمممطى والشمممرقية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم العالي أو الرابطة األوروبية لضممممان الجودة 

جميع بلدان رابطة الدول المسمممممممتقلة تتحرك  ، فون  ا(. عمليا  في التعليم العالي )أو أكثر من واحدة منه

في اتجاه توثيق التعاون مع أوروبا، وال سيما مع رابطة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي. 

وقع وزراء التعليم في بلدان دول كومنولث الدول المسمممتقلة األوروبية، باسمممتثناء بيالروسممميا، إعالن 

كتابة هذا التقرير، بدا أنهم يستوفون متطلبات القبول في رابطة األوروبية لضمان  بولونيا، وفي وقت

عال عة يالجودة في التعليم ال تاب ماد ال مان الجودة واالعت فون بعض وكاالت ضممممممم ول دل. في الواقع، 

 .كومنولث الدول المستقلة هي نتيجة مشاريع مع شركاء مهمين في أوروبا الغربية

 

ألنها خارج المنطقة األوروبية )على  ،ضع بالنسبة لدول آسيا الوسطىيختلف الو ،ومع ذلك

الرغم من أن كازاخسممممممتان كانت تعمل من أجل توقيع إعالن بولونيا. قد يكون من الممكن أن تنشمممممأ 

وية بية اآلسمميالشممبكة األوروشممبكة جديدة لضمممان الجودة من بلدان آسمميا الوسممطى. يمكن بعد ذلك حل 

مع انضمام جميع أعضائها إلى الشبكات التي تتوافق بشكل أفضل مع تفكيرهم  ،لضمان جودة التعليم

الشمممبكة األوروبية اآلسممميوية يمكن أن تسمممتمر  ،الحالي وتاريخهم وسمممياقهم االجتماعي. بدال  من ذلك

كما وجدت الدول التي كانت في السابق داخل  ا  تمام ،في شكل ارتباط فضفاضلضمان جودة التعليم 

ي على الرغم من عضممممويتها ف ،ة البريطانية قيمة في االنتماء إلى الكومنولث البريطانياإلمبراطوري

 .ا  ونشاط ا  تجمعات أكثر تركيز

 

في تطوير إجراءات ضمان  االخاصة وسرعته ابلدان دول كومنولث المستقلة معاييرهلك تتم

ماد عتماد من قبل وكالة االعت، يتم إدارة عمليات االمثال   الجودة والتعليم العالي بشكل عام. في روسيا

توجد وكاالت مسمممتقلة في روسممميا، لكنها مخولة لالعتماد  ، كماالوطنية، تحت إشمممراف وزارة التعليم

                                                           
. 1991إقليمية في أوروبا الشرقية وآسيا. تم تشكيلها بعد تفكك االتحاد السوفيتي في عام كومنولث الدول المستقلة منظمة حكومية دولية  172 

 .نسمة 239796010كيلومتر مربع ويقدر عدد سكانها بـ  20368759وهي تغطي مساحة 
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فقط، بينما يمكن للوكاالت الحكومية ذات الصلة إجراء االعتماد المؤسسي والمتخصص.  المتخصص

ستثناء كازاخستان، قوانينها  سيا الوسطى، با ستخدم نلم تغير دول آ ظام المتعلقة باالعتماد وال تزال ت

شمممهادة الضممممان الجودة السممموفيتي السمممابق في شمممكل تفتيش حكومي، ومراعاة متطلبات الترخيص و

 .حكوميةال

 

 :مناخشةال. 3

 :مناخشة: الشبكات االفتراضية

 

 ا  سممممميرئي ا  سمممممبب ه الطبيعة تشمممممكلبالنظر إلى الطبيعة االجتماعية لألشمممممخاص، وحقيقة أن هذ

 ؟ إلى أي مدى يكون االجتماعا  نشممماء الشمممبكات، ما مقدار العمل المفيد الذي يمكن القيام به إلكترونيإل

إلنشاء شبكة؟ كما يتفق معظم الناس، أصبح السفر الجوي  ا  كافي ا  للفعالية أو سبب ا  لوجه ضروري ا  وجه

 .طويال ، وأقل متعة ا  أكثر تكلفة، ويستغرق وقت

 

 :مناخشةال. 4

 

 شبكات متعددة البلدانمناخشة: 
 ضمممممان الجودة الخارجيةإلى أي مدى وبأي طرق يمكن لشممممبكة متعددة البلدان أن تسمممماعد أعضمممماء 

 أو لتوسيع نفوذهم؟ ا  الوطنيين على العمل دولي

 :ملخصال. 5

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

o  تان كازاخسمم ،ي ألما آتافالشممبكة األوروبية اآلسمميوية لضمممان جودة التعليم تم إنشمماء

كة. وتوحد 2004 تشمممممممرين األولأكتوبر/في  ئات  الشمممممممب لدول هي دول كومنولث ا

 لجودة التعليم العالي. ا  خارجي ا  التي تقدم تقييمالمستقلة 
o  الرئيسية في: الشبكةتتمثل أهداف 

 

  دول كومنولث الدول المستقلةتبادل المعلومات حول عمليات التعليم العالي في بلدان. 

 في ضممممموء أوجه الشمممممبه بينها في حقبة ما بعد االتحاد  ،الحفاظ على العالقات بين هذه الدول

 .السوفيتي

 رابطة الوخاصممة مع  ،إلى التعاون مع أوروبا ا  تتجه جميع بلدان رابطة الدول المسممتقلة تقريب

ا يولكن هذا ليس هو الحال بالنسممممبة لدول آسمممم ،األوروبية لضمممممان الجودة في التعليم العالي

من الممكن أن تظهر شممممبكة جديدة لضمممممان الجودة من بلدان آسمممميا  ،الوسممممطى. نتيجة لذلك

أو الشممممممبكة األوروبية اآلسمممممميوية لضمممممممان جودة التعليم الوسممممممطى. يمكن بعد ذلك إما حل 

 ؤديه في الوقت الحاضر.تاالستمرار في أداء دور االرتباط الفضفاض الذي 
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 ية: ضمان الجودة الخارجالفص) الثاني
 شبكات وكاالت الجودة الخارجية: المأور الثالث

 (ANQAHEالتاسع: الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي )الجزء 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 إنشاء شبكة عربية .2
 إنشاء شبكة ضمان الجودة .3
 مناقشةال .4

 خرىاألشبكات ال .5
 ملخصال .6

 
 

 :. المقدمة1

ل الشمممممممبكة العربية لضممممممممان الجودة في التعليم العالي تشمممممممكي يناقش هذا الجزء من المحور

(ANQAHE سمموف تتعرف على التحديات التي واجهها مؤسممسممو ومخططو شممبكة ضمممان الجودة .)

سلط الموضوع الضوء أيض شبكات متعددة  ا  هذه. ي شأن ظهور  على المخاوف في المنطقة العربية ب

 لضمان الجودة.

 

 تحديد ما يلي: على ا  ، يجب أن تكون قادرالفصلاألهداف: عند االنتهاء من هذا 

 

تحديد األسممممممباب التي أدت إلى تطوير شممممممبكة ضمممممممان الجودة في المنطقة  •

 .العربية
تحديد مهمة وأهداف ومنهجية الشممممممبكة العربية لضمممممممان الجودة في التعليم  •

 .العالي
ها بدراوي توصمممممف التحديات في إنشممممماء شمممممبكة ضممممممان الجودة كما حدد •

(2007). 

 ا  موضوع كانيف أن ظهور شبكات متعددة داخل المنطقة العربية مناقشة ك •

 .للقلق ا  مثير
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 العالي التعليم في الجودة لضمان العربية الشبكة إنشاد. 2

كما هو الحال في آسممممممميا، تختلف دول المنطقة العربية في تعريفها للجودة، واختيارها لنظام 

هيئات ضممممان الجودة. وقد أدى ذلك إلى خلق ضممممان الجودة أو االعتماد، ومنهجية ونطاق ووظيفة 

انت ، إال أن الشبكة كا  في حين أن إنشاء شبكة ضمان الجودة لم يكن عمال  فذف: موقفا  مستعصي الحل

 ستشكل آلية جيدة للتعامل مع القضايا األكثر إثارة للجدل.
 على وجه التحديد، كانت هناك حاجة إلى شبكة عربية من أجل:

 .حول ضمان الجودة تبادل المعلومات •
 .بناء مؤسسات جديدة لضمان الجودة، باستخدام الحكمة المشتركة •
 .بناء المعايير المؤسسية واألكاديمية •
 .في ضمان الجودة الحميدةنشر الممارسات  •
 .تعزيز االتصال بين هيئات ضمان الجودة في مختلف البلدان •

 

 :ثل بما يليتتمالجودة في التعليم العالي كانت القوة الدافعة وراء إنشاء الشبكة العربية لضمان 

 

 .الرغبة في تحسين الجودة في التعليم العالي في المنطقة العربية •
 .العولمة وسوق العمل المفتوح في البلدان األخرى •
 .وجود شبكات ضمان الجودة اإلقليمية حول العالم •
 .منظمات ضمان الجودة الناشئة بسرعة والشبكات اإلقليمية •
 .دولية لضمان الجودة واالعتمادوجود شبكة  •
 .توصيات المنظمات الدولية التي تتعامل مع التعليم العالي •
ية  • لدول العرب مان الجودة في بعض ا ثابرة خبراء ومديري ضممممممم رغبة وم

 بينهم.فيما للعمل بشكل تعاوني لتقوية الروابط 

 

مت دعوة العديد القاهرة. ت الذي عقد 2004جاءت فكرة إنشمماء شممبكة عربية خالل مؤتمر عام 

كانت هناك مناقشممممممة مائدة و ،من الدول العربية لمعالجة قضممممممايا ضمممممممان الجودة الخاصممممممة ببلدانهم

، مما أدى إلى ثالثة سيناريوهات محتملة: األول ا  مستديرة حول كيفية عمل هيئات ضمان الجودة مع

لتطوير لجنة ضمممان  والثالث الجودة؛الثانية إلنشمماء منظمة غير حكومية لضمممان  شممبكة؛هو إنشمماء 

الجودة واالعتماد في مؤسممممسممممات التعليم العالي العربية. كان اإلجماع الذي تم التوصممممل إليه في عام 

 هو إنشاء شبكة عربية لضمان الجودة واالعتماد. 2005

 

 2007 حزيران( في ANQAHEتم إطالق الشممبكة العربية لضمممان الجودة في التعليم العالي )

ا واسممممها وأعضممماء مجلس إدارتها. الشمممبكة العربية لضممممان الجودة في التعليم باالتفاق على تكوينه

ت الشممبكة الدولية لوكاال العالي هي منظمة مسممتقلة غير حكومية وغير ربحية، تأسممسممت بالتعاون مع

اتصال مع ب العاليالشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم في التعليم العالي، وتعمل  ضمان الجودة

وهي منظمة قانونية غير ربحية وغير حكومية تضمممممممم أكثر من  ،(AArUلجامعات العربية )اتحاد ا

 التعليم العالي في العالم العربي. اتمؤسس من ا  عضو 190
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 رسالة و هداف ومنهجية مهمة الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي

 

ؤسمممسمممات التعليم العالي وتعزيز "ضممممان وتعزيز ضممممان الجودة في م تتمثل مهمة الوكالة في

التعاون بين منظمات ضمممممممان الجودة المماثلة في الدول العربية وكذلك تطوير التعاون مع شممممممبكات 

 ضمان الجودة اإلقليمية والدولية األخرى."

 

 

 :األهداف

 

 إلى تحقيق ما يلي: الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العاليتهدف 
 ن الجودة في المنطقة العربية.دعم وتعزيز منظمات ضما •
آلية للتعاون في مجال ضممممممممان الجودة في التعليم العالي في الدول  إنشممممممماء •

 العربية.
 بدء واستدامة التعاون اإلقليمي والدولي في ضمان الجودة في التعليم العالي. •
 تبادل المعلومات حول ضمان الجودة في التعليم العالي. •
 ضمان الجودة في المنطقة العربية.تطوير نظام لبناء قدرات هيئات  •

 

 :المنهجية
 تتمثل منهجية الشبكة بما يلي:

 

نشممر المعلومات من خالل الموقع اإللكتروني للشممبكة والنشممرات اإلخبارية  .1

 لكتروني.اإلورقي أو ال هاوالمجالت والكتب سواء في شكل والصحف
بالشبكات  والموارد الخاصة الحميدةمراجع من قواعد البيانات والممارسات  .2

 اإلقليمية والدولية األخرى.
تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات على المسمممممممتويين اإلقليمي ودون  .3

 اإلقليمي.

ادتبادل الزيارات  .4 ق  والخبراء العاملين في مجال التعليم العالي ضممممممممان  للن

 الجودة.

المسممممممماعدة في االعتراف المتبادل بين مختلف هيئات ضممممممممان الجودة في  .5

 العربية. المنطقة

 الوسائل األخرى المناسبة على النحو الذي يحدده المجلس العام. .6
 

 

 :ضمان الجودة اتإنشاد شبك .2

في مؤتمر اليونسمممممممكو في تنزانيا، حددت الدكتورة  2007عام  تم تقديمه في عرض تقديمي

ودة عيمكن المن التحديات التي تمت مواجهتها في تشممكيل شممبكة ضمممان الجودة ) ا  نادية بدراوي عدد
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شبكة، يتمثل العرض المقدم، و(. 2007بدراوي،  إلى بحث شاء أي  الذي يوفر مؤشرات مفيدة في إن

 ما يلي:

 

 :. تأديد المنطقة1

 للغة أو الموقع الجغرافي أو نظام التعليم. ا  كان التحدي األول هو تحديد المنطقة وفق

 

دولة. )الجزائر  22البالغ عددها  كان الخيار األول هو تضمين جميع البلدان الناطقة بالعربية• 

والبحرين وجيبوتي ومصمممممممر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وجزر 

القمر وعمان وفلسمممطين وقطر وتونس والمملكة العربية السمممعودية والصمممومال والسمممودان وسممموريا 

 واإلمارات العربية المتحدة واليمن. (

 

و توسمميع النطاق ليشمممل منطقة الشممرق األوسممط وشمممال إفريقيا بأكملها، كان الخيار الثاني ه• 

 بوضافة دولتين أو ثالث دول متطورة في مجال التعليم.
 نتم اختيار الخيار األول، على الرغم من أنه لوحظ في أماكن أخرى وجود حاالت لبلدان تكو  

شبكة ومثال  ودة في التعليم العالي الرابطة األوروبية لضمان الجكفي أكثر من منطقة واحدة ) أعضاء  

يل على سممممب ،مصممممرتعتبر أوروبا الوسممممطى والشممممرقية لوكاالت ضمممممان الجودة في التعليم العالي(. 

( أو المناطق العربية. MENAمؤهلة لالنتماء إلى إفريقيا أو الشرق األوسط / شمال إفريقيا ) ،المثال

طة األوروبية لضممممممممان الجودة في التعليم العالي الرابال يعتبر المثال المطروح المتعلق )مالحظة: 

ث ، حيا  تمام ا  وشمممبكة أوروبا الوسمممطى والشمممرقية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم العالي واضمممح

ة لضمممان األوروبي الرابطةإذ تعتبر يختلفان في النوع والتركيز واألنشممطة والحجم والشمممولية، أنهما 

 .ر شموال (الجودة في التعليم العالي أكبر وأكث

 

 . تمثي) صغير الأجم لجميع البلدان في منطقة معينة2

 12تمثيل هيئات ضمممممان الجودة في الدول العربية ليس عاليا  في هذه المرحلة. وقد شمممماركت 

هيئة في العملية حتى اآلن ولم تشممارك جميعها في كل اجتماع في نفس الوقت.  22هيئة فقط من بين 

مشاركة كاملة لهيئات ضمان الجودة في الدول األعضاء البالغ عددها ستحتاج خطة عمل الشبكة إلى 

 دولة. 22

 

 مختلفة دو) في الجودة ضمان مفهوم( غياب  و) اختاف. 3

بدراوي إلى أن خمسممممة من البلدان الناطقة بالعربية لديها  تفي وقت كتابة هذا التقرير، أشممممار

ن وفلسممطين والمملكة العربية السممعودية : مصممر واألردوهي هيئات شممبه مسممتقلة في ضمممان الجودة

كان من المقرر أن تنشمممم  دول أخرى وكاالت شممممبه مسممممتقلة لضمممممان و ،واإلمارات العربية المتحدة

في وزارة التعليم  متخصممممصممممة الجودة، وهو ما حدث في عدد من الحاالت. معظم الدول لديها وحدة

بلدان فقط بضممممان الجودة واالعتماد العالي لإلشمممراف على ضممممان الجودة واالعتماد. تقوم بعض ال

كما  ،بينما يقوم البعض اآلخر بذلك لكل من المؤسسات العامة والخاصة الربحيةللمؤسسات الخاصة 

هناك دول تقوم بوجراء ضمممممان الجودة واالعتماد المؤسممممسممممي بينما يقتصممممر البعض اآلخر على  أنَّ 
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ردة بينما طور البعض اآلخر نماذج وطنية اعتماد البرامج. تسممتخدم بعض البلدان أنظمة دولية مسممتو

بعض الدول في المنطقة التي ال تزال غير نشممطة في  ا  هناك أيضمم فضممال  عما سممبق،لضمممان الجودة. 

إلى  حاجةيشممممممكل تحديا حقيقيا عندما تكون هناك وهو األمر الذي  مجال ضمممممممان الجودة واالعتماد

هي ما إذا كان ينبغي أن تقتصر العضوية على  دلالقضية المهمة المثيرة للجالموافقة على العضوية. 

وكاالت ضمان الجودة التي تتبع المبادئ التوجيهية الدولية أو ما إذا كان ينبغي وضع مبادئ توجيهية 

 إقليمية مناسبة لتنوع األنظمة العربية.

 

 المالية القيود. 4

تأسمممميس األموال لبدء كانت هناك حاجة إلى ، وا  صممممعب ا  كان بدء شممممبكة بدون تمويل أولي أمر

كان من شممأن ذلك أن يسمممح  ، كماشممبكة وتضمممين أكبر عدد ممكن من هيئات ودول ضمممان الجودة

بزيارة هذه الهيئات أو االجتماع لمناقشمممة بناءة. تم الحصمممول على بعض التبرعات، وتم توفير منحة 

 .2008( من عام GIQACالبنك الدولي في إطار المبادرة العالمية لبناء القدرات لضمان الجودة )

 

وقد أدى قرار االنضممممام التحاد الجامعات العربية  ا  كان وجود الهيكل المالي نقطة مهمة أيضممم

 واستخدام وحدتها المالية القائمة )بحساب مصرفي منفصل( إلى حل هذه المشكلة.

 

 . نقص الخبرة المهنية في ضمان الجودة5

 

ي الوزارات الوطنية للتعليم العالي. ومع األعضممماء األسممماسممميون هم وحدات ضممممان الجودة ف

 في ضممممممممان ا  ذلك، فون العديد من هذه الوحدات كانت إما تفتقر إلى الخبرة أو ببسممممممماطة لم تعمل أبد

الجودة. وبالتالي، كانت إحدى األولويات المبكرة للشمممممممبكة العربية هي وضمممممممع خطة لبناء القدرات 

 لتحسين الخبرة المهنية للوكاالت.

 

 التصا) مع هي ات ضمان الجودة في الدو) المختلفة. خصور ا6

في حين أن بعض هيئات ، فشمممكل عدم التواصمممل مع مختلف هيئات ضممممان الجودة تحديا آخر

ضمممان الجودة في الدول العربية لديها مواقع إلكترونية بأسممماء وعناوين بريد إلكتروني أسمماسممية، لم 

البريد اإللكتروني لم يتم الرد عليها. البعض اآلخر والعديد من رسممممممائل  ا  تكن المعلومات محدثة دائم

 لتحديد الزميل المسمممممممؤول في ا  كبير ا  على اإلطالق. لذلك يتطلب األمر جهدأنترنت ليس لديهم موقع 

 أكبر لضمان تحديث بيانات هذا الشخص. ا  كل بلد وجهد

 . التدخ) السياسي والسيطرة على المؤسسات المملوكة للدولة7

 ،البلدان العربية، غالبية مؤسمممممسمممممات التعليم العالي عامة وبالتالي مملوكة للدولة في العديد من

عليها وتمويلها من قبل وزارات التعليم العالي. تؤدي وزارات التعليم العالي  والسمميطرةيتم تنظيمها و

وبالتالي، هناك ضغط سياسي كبير على المؤسسات وهيئات  ،دور كل من مقدمي الخدمة والمقيمين

ان الجودة. ال توجد منافسة بين المؤسسات في قبول الطالب أو تعيين الموظفين أو دعم الطالب ضم

سلطات العليا. كما تخضع  سي ومقاومة من ال سيا أو معايير الجودة. في بعض الحاالت، هناك تدخل 
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ون ف مؤسممممسممممات التعليم العالي الخاصممممة للتنظيم والسمممميطرة من قبل وزارات التعليم العالي. وبالتالي

 التأثير السياسي يتنافس مع ضمان الجودة داخل مؤسسات التعليم العالي.

 
 

 . ه) يجب  ن تكون الشبكة أكومية  م مستقلة؟8

ليس لديها هيئة مسمممممتقلة لضممممممان الجودة. لذلك، إذا كانت هيئات  22غالبية الدول العربية ال 

. ا  رد ما، فسيكون التأثير السياسي كبيضمان الجودة ومؤسسات التعليم العالي والشبكة حكومية إلى ح

وبالتالي، تم تأسمممممميس الشممممممبكة العربية لضمممممممان الجودة في التعليم العالي ككيان غير حكومي، لكن 

األعضممممممماء هم هيئات ضممممممممان الجودة، ومعظمها امتدادات للحكومة. إن الحفاظ على التوازن بين 

 ،عاليلشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم الكبيرا  ل ا  القضايا الحكومية وغير الحكومية يمثل تحدي

التوازن بين الجهات الحكومية وغير الحكومية هو موضوع مركزي يجب أن تدرسه الشبكة. كما أنَّ 

ساعد قرار االنتساب إلى منظمة غير حكومية تتعامل مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة أو العامة، 

 .ا  ل هذه المشكلة جزئيمثل اتحاد الجامعات العربية، على ح

 المناخشة. 4

 نجاج شبكات ضمان الجودة

 

 ضع في اعتبارك األسئلة التالية:
 كيف تقيس نجاح الشبكة؟• 

 

اختر شممممممبكة ضمممممممان الجودة وابحث عن األدلة التي نجحت في تحقيق أهدافها المعلنة. هل • 

ر كذلك، فما الذي تعتبره إذا كان األم السمممنوي؛الملخص  شمممكل من أشمممكال التقرير أوتنشمممر الشمممبكة 

إنجازات؟ هل توفر الشمبكة قائمة بوصمداراتها ووثائقها، أو روابط مفيدة لمصمادر المعلومات المتعلقة 

 بضمان الجودة؟ قدم تقديرك لمدى فائدة هذه المعلومات للممارسين.

 

 :. شبكات  خرى5

 ،ثل مشممكلة حية للغايةإن ظهور العديد من الشممبكات ذات األسممماء المتشممابهة لنفس المنطقة يم

والسمممممبب الرئيسمممممي لذلك هو ازدهار أعمال ضممممممان الجودة واالعتماد في المنطقة العربية. لكل من 

اء ج وقد المنظمات الربحية وغير الربحية مصمملحة في إنشمماء شممبكات إلنشمماء سمموق في هذا المجال

فة، بما تطوير شمبكات مختلإنشماء الشمبكة العربية لضممان الجودة في التعليم العالي في أعقاب خطط ل

( وأخرى مطروحة من 2004على أسممماس مجلس التعاون الخليجي ) إحدى الشمممبكات القائمةفي ذلك 

، تم إنشممممماء الشمممممبكة العربية لضممممممان الجودة واالعتماد ANQAHEقبل األردن. حتى أثناء تشمممممكيل 

(AQAANبموجب القانون البلجيكي، صراحة  لتجنب التدخل السياسي من أي حك )ى ومة عربية. عل
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 منحالرغم من أنها تسممممى شمممبكة، إال أن أهدافها تحددها في المقام األول على أنها وكالة جودة تنوي 

 واالعتماد والوظائف ذات الصلة. الترخيص
لجودة ضمممان ا اتفاقياتللمنطقة حيث تحاول إنشمماء  ا  جديد ا  يمثل نمو المزيد من الشممبكات تحدي

في مناطق أخرى ضمن مجال الشبكات القائمة )على سبيل  تظهرخرى وهناك شبكات أ ،الخاصة بها

هناك مخاوف بشممأن األسمماس المنطقي والهيكل  ، كما أنَّ المثال، آسمميا الوسممطى وجنوب شممرق آسمميا(

التشغيلي، فضال  عن خبرتهم ومصداقيتهم وقدرتهم على أداء المهام األساسية الستدامة أي مؤسسة 

 من هذا القبيل.

 :ملخصال. 6

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

كمنظمة غير  2007 حزيرانتأسممسممت الشممبكة العربية لضمممان الجودة في التعليم العالي في • 

 حكومية وغير ربحية، وتهدف إلى ما يلي:

 

 تبادل المعلومات حول ضمان الجودة. 

 إنشاء منظمات جديدة لضمان الجودة. 

 كاديمية.تطوير المعايير المؤسسية واأل 

  في ضمان الجودة الممارسات الحميدةنشر. 

 تعزيز االتصال بين هيئات ضمان الجودة في مختلف البلدان. 
 

فيما  نذكر، والشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي مع بعض التحدياتترافق ظهور 

ا هتاز، كما حدديلي بعض التحديات التي تمت مواجهتها في الوصممممممول إلى هذا المسممممممتوى من اإلنج

 (:2007بدراوي )

 تحديد المنطقة. 

 تمثيل صغير الحجم للبلدان في منطقة معينة. 

 .اختالف )أو غياب( مفهوم ضمان الجودة في مختلف البلدان 

 القيود المالية. 

 نقص الخبرة المهنية في ضمان الجودة. 

 .أوجه القصور في االتصال مع هيئات ضمان الجودة في مختلف البلدان 

 .التدخل السياسي والسيطرة على المؤسسات المملوكة للدولة 

 القرار: هل يجب أن تكون الشبكة حكومية أم مستقلة؟ 

 

 مقال البدراوي قراءة مهمة ومفيدة.• 
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يث للمنطقة العربية ح ا  جديد ا  ظهور شممممبكات متعددة بنفس االسممممم للمنطقة نفسممممها يمثل تحدي• 

اصمة بها. من المهم تكوين خبرة ومصمداقية هيكل وأنشمطة أي ضممان الجودة الخ اتفاقياتأنها تضمع 

 شبكة لضمان استدامتها.

 

 :مراجعال

 .(. تحديات شبكة ضمان الجودة الناشئة، مؤتمر اليونسكو، تنزانيا2007. )ناديابدراوي، 
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 شبكات وكاالت الجودة الخارجية: المأور الثالث

 في أفريقيا شبكات ضمان الجودة: اشرالجزء الع

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 (AfriQANالشبكة األفريقية لضمان الجودة ) .2

 (CAMESالمجلس األفريقي والملغاشي للتعليم العالي ) .3

 مناقشةال .4
 ملخصال .5

 
 

 :. المقدمة1

المجلس ( وننتقل إلى ظهور AfriQANنبدأ بمقدمة موجزة عن الشمممممبكة األفريقية لضممممممان الجودة )

المجلس األفريقي على أهداف ورسالة ، كما سنتعرف (CAMESاألفريقي والملغاشي للتعليم العالي )

 .العاليفي مجال ضمان الجودة لمؤسسات التعليم  وكذلك مبادراته ،والملغاشي للتعليم العالي

 

 :األهداف: الشبكات في إفريقيا

 

 ما يلي:ب القيام على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع
الشممبكة األفريقية لضمممان الجودة مناقشممة ظهور الشممبكات األفريقية لضمممان الجودة:  ·

 .والمجلس األفريقي والملغاشي للتعليم العالي
 .المجلس األفريقي والملغاشي للتعليم العاليتحديد أهداف ورسالة نظام  ·

 

 :(AfriQAN. الشبكة األفريقية لضمان الجودة )2

 

كانت هناك محاولة لتشكيل شبكة جنوب أفريقية لالستفادة من االهتمام الذي  ،1997م في عا

، إال أن هذه في ذلك العام في جنوب إفريقياالشمممممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممممان الجودة ول ده مؤتمر 

 ا  على الرغم من وجود مجلس تنمية الجنوب األفريقي الموجود مسمممممممبقالمحاوالت لم تتكلل بالنجاح، 

 فون أفريقيا منطقة ليس لديها الكثير من ،وعلى نحو مشممممابه آلسمممميا ياته الخاصممممة بالتعاون الدولي.بآل

( OAUلم تقدم منظمة الوحدة األفريقية ) ،القواسممممم المشممممتركة على وجه العموم. باإلضممممافة إلى ذلك
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توى على مسممتفاعل لضمممان الجودة  يتضمممنإلى الحد الذي   كافيا  لشممبكة ضمممان الجودة ا  ثابت ا  أسمماسمم

 (.AAUالقارة يتم تسهيله من قبل اتحاد الجامعات األفريقية )

 

لكنها  ،(AQANetتم اإلعالن عن تشممكيل شممبكة ضمممان الجودة األفريقية ) ،2004في عام 

في  ،2007 أيلولالتي أُعلن عنها في ، حيث ال تزال الشمممممممبكة، لم تحظ إال بقدر ضمممممممئيل من الزخم

رق آخذة في الظهور في شممم شمممبكات الجودة األخرىقيد التنفيذ. كما أن  ،مؤتمر اليونسمممكو في تنزانيا

 وجنوب إفريقيا.

 :المجلس األفريقي والملغاشي للتعليم العالي - 3

 

 ،: بنينوهي دولة أفريقية ناطقة بالفرنسمممممممية 17 فريقي والملغاشمممممممي للتعليم العالييمثل المجلس األ

 ،كوت ديفوار ،الكونغو ،تشممممماد ،فريقيا الوسمممممطىجمهورية إ ،الكاميرون ،بوروندي ،بوركينا فاسمممممو

 الغابون وغينيا كوناكري وغينيا بيساو ومدغشقر ومالي والنيجر ورواندا والسنغال وتوغو.

 

 ،كوكالة تنسيق لمؤسسات التعليم العالي الناطقة بالفرنسية في إفريقيا 2000في عام  المجلستأسس 

يهممدف إلى تعزيز ، و( واليونسمممممممكو وغيرهمماAUF)بتمويممل من الوكممالممة الجممامعيممة للفرنكوفونيممة و

ه كل ، كما تشمممل أنشممطتاالعتراف المتبادل بالمؤهالت وتعزيز التنقل المهني والطالبي بين أعضممائه

 :مما يلي

 

 .نشر الوثائق والبحوث التي تقوم بها الجامعات األفريقية الناطقة بالفرنسية ·
 .إنشاء شبكة لتبادل المعرفة على اإلنترنت ·
 ة أنظمة التعليم العالي لتسهيل تحويل االعتمادات بين الدول.مواءم ·

 

ة دراسممممي دورات بوجودهيكل مشممممابه إلعالن بولونيا الخاص باالتحاد األوروبي يعمل المجلس على 

ثالث وخمس وثممماني سمممممممنوات )تعممادل البكممالوريوس والممماجسمممممممتير والممدكتوراه( من تتراوح بين 

 العليا. اتالدراس

 

 لمجلس بما يلي:لعامة لتتمثل األهداف ا
 .التفاهم والتضامن بين الدول األعضاء ودعمتعزيز  ·
 .إقامة تعاون ثقافي وعلمي دائم بين الدول األعضاء ·
 ،ومعلومات عن االمتحانات ،تجميع ونشر الوثائق الجامعية أو البحثية: اإلحصاءات ·

ومعلومممات عن عروض وطلبممات  ،والجوائز ،والسمممممممجالت ،والتقممارير السمممممممنويممة

 .لتوظيفا
إعداد مقترحات االتفاقيات بين الدول فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث والمسممممماعدة  ·

 .في تنفيذ هذه االتفاقيات
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جل مواءمة االإبرام وتعزيز  · عالي وأنظمة البحث من أ يات لتنسممممممميق التعليم ال فاق ت

 وتشممممممجيع ،البرامج وجهود التوظيف لمؤسممممممسممممممات التعليم العالي والبحث المختلفة

 تعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات المختلفة.ال

 

 :مناخشةال. 4

 

 مناخشة: شبكات ضمان الجودة في إفريقيا

 

 ضع في اعتبارك األسئلة التالية:

 

 من المحتمل أن و ،كان هناك عدد من المحاوالت إلنشمممماء شممممبكة ضمممممان الجودة في أفريقيا

ت الشممبكة الدولية لوكاالأعقب مؤتمر  تجمع الجنوب أفريقي الذي ى تمثلت فياألولالمحاولة 

الشبكة األفريقية لضمان الجودة ظهرت  حيث ؛في جنوب إفريقيا 1997ضمان الجودة لعام 

ولكن بحلول عام  2007في عام  عنها بشمممممممكل رسمممممممميتم اإلعالن عن و؛ 2004في عام 

ار انتشالدافع لعدم . ما هو السبب وراء ذلك؟ هل على مستوى واسعلم تكن العضوية  2009

قضممية مالية أم مسممألة ثقافية أم مرحلة تنمية عامة أم أولويات أم انعكاس للقوة  الشممبكة نتيجة

 والتأثير العام لوكاالت ضمان الجودة الوطنية األفريقية؟

  والمجلس األفريقي والملغاشي  رابطة الجامعات األفريقيةتتم أنشطة ضمان الجودة من خالل

ترك أساس راسو ومشهما ل ن من مؤسسات التعليم العالي يبدو أنوهما شبكتا ،للتعليم العالي

 ؟انتشار هاتين الشبكتين. ما الذي يمكن تعلمه من في التعليم العالي

 هل هناك شبكات إقليمية أخرى لم يرد ذكرها في هذا الموضوع؟ 

 

 :ملخصال. 5

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

دو أن حيث يب ،سمموى القليل من الزخمفي أفريقيا بكات ضمممان الجودة لم تكتسممب محاوالت إنشمماء شمم

 في المنطقة األفريقية ليس لديها سوى القليل من القواسم المشتركة. الواقعة البلدان

 عقب مؤتمر اليونسكو في تنزانيا. ،2007 أيلولفي الشبكة األفريقية لضمان الجودة تم إنشاء 

كوكالة تنسمميق لمؤسممسممات التعليم  2000في عام  للتعليم العاليالمجلس األفريقي والملغاشممي تأسممس 

 :ويهدف المجلس إلى تحقيق كل من العالي الناطقة بالفرنسية في إفريقيا

 

 االعتراف المتبادل بالمؤهالت تعزيز. 

 .تعزيز التنقل المهني والطالبي بين أعضائها 
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 ت وكاالت الجودة الخارجيةشبكا: المأور الثالث

 االهتمامات الخاصة الجودة ذات شبكات: الجزء الحادي عشر

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 المعتمدون المحترفون .2
 مجموعات المصالح الخاصة األخرى .3

 مناقشةال .4
 ملخصال .5

 
 

 :. المقدمة1

 لى االتفاقياتشممبكات االهتمامات الخاصممة مع التركيز بشممكل خاص ع يناقش هذا الجزء من المحور

 الدولية التي تحكم االعتراف المتبادل بمؤهالت التعليم الهندسي والكفاءة المهنية.

 

 

 :األهداف: شبكات االهتمامات الخاصة

 

 ما يلي:ب القيام على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 

  بممالمؤهالت التعرف على االتفمماقيممات الممدوليممة التي تحكم االعتراف المتبممادل

 .التعليمية الهندسية والكفاءة المهنية

 تحديد متطلبات اإلدراج في اتفاق واشنطن. 

 مناقشة أسباب عدم إحراز تقدم في شبكات المصالح الخاصة األخرى. 

 

 :. المعتمدون المأترفون2

 

يد تنقل الخريجين ية ،مع تزا يدة لتقديم خدكان  ،ال سممممممميما في المجاالت المهن  مةهناك حاجة متزا

للخريجين الذين يرغبون في االعتراف بمؤهالتهم في بلدان غير تلك التي تلقوا فيها تعليمهم. عالوة 

تخلق األنشطة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات الحاجة إلى آلية اعتراف لتقييم أوراق  ،على ذلك
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 قديم حللت ا  رنامج دوليالوطنية. يتعاون المعتمدون على مسمممممممتوى الب العابر للحدوداعتماد الموظفين 

 .لهذه المشكلة

 

 هندسةال

 

بين هيئات  173ربما يكون التعاون األكثر شمممهرة واألكثر االسمممتشمممهاد به هو اتفاق واشمممنطن

االعتماد الهندسمممممممي المحترف في البلدان الناطقة باإلنجليزية. ترتبط معظم هذه الهيئات بطريقة ما 

فاقيات هناك سممت اتكما أنَّ  أصممحاب مصمملحة رئيسمميين. ىتتحول إلالتي  ،بالجمعيات المهنية والتقنية

في  ا  بيرك ا  تختلف اختالفوهي  ،دولية تحكم االعتراف المتبادل بالمؤهالت الهندسممممية والكفاءة المهنية

يجوز للدول / االقتصممممادات الراغبة في المشمممماركة التقدم  ،تأثيرها الفعلي. في كل من هذه االتفاقيات

 ن على االتفاقية.لتصبح أعضاء أو موقعي
 هناك ثالث اتفاقيات تتناول االعتراف المتبادل بمؤهالت المستوى العالي في الهندسة:

 

 .(1989اتفاقية واشنطن ) •

 .(2001اتفاق سيدني ) •

 .(2002اتفاقية دبلن ) •

 

 االتفاخيات الهندسية الدولية: المؤهات الجامعية في الهندسة

 

 :اتفاق واشنطن

 

وعمليات االعتماد  ونظمبالتكافؤ الكبير لمعايير  1989لموقعة في عام تقر اتفاقية واشمممنطن ا

 ،تعتبر األنظمة األعضمماء على أنها "ناطقة باللغة اإلنجليزية". وبالتالي ، كماالهندسممي بين أعضممائها

يحق لخريجي برامج الدرجة المهنية األولى اسمممممممتخدام اللقب المحمي "مهندس" ويعتبرون محترفين 

)على غرار  174ترخيص مهندس محترف ومؤهلين لبدء عملية تؤدي إلى ،بتدئينعلى مسمممممممتوى الم

المهندس البريطاني المعتمد(. وتشممممممممل تلك العملية خبرة عمل تحت إشمممممممراف الجمعيات المهنية 

 المختلفة.

 

 :اتفاق سيدني

وعملياته لبرامج  ونظمهبالتكافؤ الكبير لمعايير االعتماد  2001يعترف اتفاق سممممممميدني لعام 

درجات العلمية في تكنولوجيا الهندسممممة. يشممممغل الخريجون في هذا المجال أدوار الدعم التكنولوجي ال

بمسممتوى أعلى من مسممتوى فني وأقل من مسممتوى مهندس محترف مرخص. ال يُعتبر تدريب "التقني 

                                                           
ين ب ،العتراف المتبادلاتفاق واشمممممنطن هو اتفاق دولي بين الهيئات المسمممممؤولة عن اعتماد برامج الشمممممهادات الهندسمممممية. يحدد االتفاق ا 173 

 لبرامج الشهادات الهندسية المعتمدة. ،الهيئات المشاركة
هي أعلى معايير الكفاءة  PE( هو مهندس مرخص له من قبل مجلس تسجيل الدولة لممارسة الهندسة. رخصة PEالمهندس المحترف ) 174 

 ورمز اإلنجاز وضمان الجودة. ،في مهنة الهندسة
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ية الفنون التطبيقية األلمانية في  يلالتعليم المهني العاأو  ،الهندسمممممممي" معادال  لما هو مذكور في كل

 أو المملكة المتحدة. ،175هولندا

 

 :اتفاخية دبلن

 

اتفمماقيممة دبلن هي اتفمماقيممة لالعتراف بممالتكممافؤ الجوهري في اعتممماد المؤهالت الجممامعيممة في 

 .2002في عام العمل بها وعادة ما تكون مدتها سنتان. بدأ  ،الهندسة الفنية

 ،التكافؤ على مسممممتوى المهندس الممارسفيما يلي االتفاقيات الثالث األخرى التي تغطي االعتراف ب

 أي أنها تتعامل مع األفراد بدال  من المؤهالت التي يُنظر إليها على أنها تلبي المعيار القياسي.

  منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئالتابعة لمنطقة مهندس الاتفاقية 

(1999). 

 ( 2001اتفاقية منتدى المهندسين المتنقلين). 

 (2003اقية منتدى التنقل التقني الهندسي )اتف. 

 

 االتفاقيات الهندسية الدولية: معايير الكفاءة للمهندسين الممارسين

 (1999) 176منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئالتابعة لمنطقة مهندس الاتفاقية 

محيط دي آلسمممممميا والمنتدى التعاون االقتصمممممماالتابعة لمنطقة مهندس الاتفاقية بموجب اتفاقية 

تنش  المنظمة التمثيلية لكل اقتصاد سجال  للمهندسين الذين يرغبون في االعتراف بهم على  ،الهادئ

. قد تدرك االقتصممادات األخرى هذا عندما يسممعى مثل هذا المهندس ا  عام ا  دولي ا  أنهم يسممتوفون معيار

 إلى االعتراف بكفاءته الفعلية.

 

 (2001لمتنقلين )اتفاقية منتدى المهندسين ا

لى إ منتدى التعاون االقتصمممممادي آلسممممميا والمحيط الهادئالتابعة لمنطقة مهندس التم توسممممميع 

دول و 177منتدى الحليب األوربي(. ويهدف إلى تقريب بلدان 2001اتفاقية منتدى تنقل المهندسمممممين )

ل العضممموية من بعضمممهما البعض من خال منتدى التعاون االقتصمممادي آلسممميا والمحيط الهادئمنطقة 

 على المستوى الدولي.
 

 

 

 

                                                           
فون  ،؛ حرفيا "التعليم المهني العالي"( نحو التعليم العالي والتدريب المهني. وبالتالي  beroepsonderwijsHoger) HBOتم توجيه  175 

HBO  هي ما يعادل التعليم الجامعي في الواليات المتحدة. بعدHBO  يمكن للتالميذ التسمممممممجيل في برنامج  ،سمممممممنوات( 6إلى  4)عادة من

 أو دخول سوق العملالماجستير )المهني( )من سنة إلى سنتين( 

ألغراض االعتراف بـمممممممممم "التكافؤ الجوهري" للكفاءة المهنية في الهندسمممة. يمكن لدول  APECبين عدد من دول  APECتم إبرام اتفاقية  176 

APEC ولية المتفق ر الدللمعايي ا  التقدم لتصممبح أعضمماء في االتفاقية من خالل إثبات أن لديهم أنظمة مطبقة تسمممح بتقييم كفاءة المهندسممين وفق

 .APEC Engineerعليها التي حددتها اتفاقية 

عب دور 177  يب األوروبي هو منظمة غير ربحية تل تدى الحل ي ا  من بادرات  ا  حيو بادل م في دفع عجلة التطوير االسمممممممتراتيجي واإلدارة وت

 المعلومات المتكاملة حول الحليب ومنتجات األلبان في جميع أنحاء أوروبا
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 (2003اتفاقية منتدى التنقل التقني الهندسي )

تم التوقيع على اتفاقية منتدى التنقل التكنولوجي الهندسمممممممي من قبل االقتصمممممممادات / الدول 

واتفق األطراف في االتفاقية على العمل نحو خطة االعتراف المتبادل  ،2003المشممممممماركة في عام 

 ة.لتقنيي الهندس

يتمثل مفهوم المواثيق الثالثة في أن الشمممممممخص المعترف به في بلد ما على أنه يفي بمعايير 

الكفاءة الدولية المتفق عليها يجب أن يتم تقييمه بالحد األدنى فقط )بشكل أساسي للمعرفة المحلية( من 

 أجل الحصول على تسجيل في بلد عضو آخر.

 

يرلندا ونيوزيلندا إفاقية واشممممممنطن هي أسممممممتراليا وكندا وات الموقعة علىكانت الدول السممممممت األولى 

 والمملكة المتحدة والواليات المتحدة. فيما يلي قائمة باألعضاء الكاملين األصليين والالحقين:

 .(1989) 178يمثلها إنجينيرز أستراليا -  ستراليا •

 .(1989ممثلة من قبل المهندسين الكنديين ) - كندا •

 .(2007معهد التعليم الهندسي في تايوان )يمثلها  - تايبي  الصينية •

 .(1995في معهد هونغ كونغ للمهندسين ) ممثلة   - يةهونغ كونغ الصين •

 .(1989) 179يمثلها إنجينيرز إيرلندا - يرلنداإ •

 .(2005يمثلها مجلس االعتماد الياباني للتعليم الهندسي ) - اليابان •

 .(2007كوري )يمثلها مجلس االعتماد للتعليم الهندسي ال - كوريا •

 .(2009يمثلها مجلس المهندسين الماليزي ) - ماليزيا •

 .(1989) 180النيوزيالنديينيمثلها معهد المهندسين المحترفين  - نيوزيلندا •

 .(2006يمثلها معهد المهندسين بسنغافورة ) - سنغافورة •

 .(1999يمثلها المجلس الهندسي بجنوب إفريقيا ) - جنوب إفريقيا •

 .(1989يمثلها المجلس الهندسي بالمملكة المتحدة ) - المملكة المتأدة •

 .(1989يمثلها مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا ) - الواليات المتأدة •

 

وتتمثل بما  ،حصممملت سمممتة بلدان أخرى على وضمممع مؤقت كمرشمممحين معترف بهم ،2011في عام 

 يلي:

 

سممممممميممة في الهنممدسممممممممة ممثلممة بوكممالممة االعتممماد األلمممانيممة للبرامج الممدرا -  لمللانيللا •

 .181والمعلوماتية
 .يمثلها المجلس الوطني العتماد مجلس عموم الهند للتعليم الفني - الهند •

                                                           
 ظمة غير ربحية مكرسة لتكون المنتدى الوطني للنهوض بالمجال الهندسي داخل أستراليا وعضو في اتفاقية واشنطن.هيئة مهنية ومن 178 

. تمثل المؤسمسمة بشمكل أسماسمي األعضمماء 1835وقد تم تأسميسمها في عام  ،ثاني أقدم جمعية هندسمية في جزر بريطانيا العظمى وأيرلندا 179 

 المقيمين في أيرلندا.

غير هادفة للربح تعزز نزاهة ومصالح األعضاء والمهنة والصناعة. تسعى إلى "إعادة الهندسة إلى الحياة" وتضم أكثر من هيئة مهنية  180 

 عضو. 20000

كجمعية قائمة على العضوية  ASIINوكالة اعتماد البرامج الدراسية للهندسة وعلوم المعلومات والعلوم الطبيعية والرياضيات. يتم تنظيم  181 

 ة للربح بموجب القانون األلماني.وغير هادف



364 
  

 .يمثلها المجلس الهندسي الباكستاني - باكستان •
 .تمثلها الرابطة الروسية للتعليم الهندسي - روسيا •
 .يمثلها معهد المهندسين بسريالنكا - سريانكا •
 .182قييم واعتماد البرامج الهندسيةجمعية تتمثلها  - تركيا •

 

 اتفقت هذه الجمعيات على ما يلي:
 ديميةالمعايير والسمممياسمممات واإلجراءات المسمممتخدمة من قبلهم العتماد البرامج األكا •

 الهندسية قابلة للمقارنة.
 قرارات االعتماد الصادرة عن إحدى الجمعيات مقبولة لدى االتحادات األخرى. •

 

 من التنقل. خريجي الهندسة مستوى عالٍ  منح يؤدي هذا االتفاق إلى

 

أحد أسمممممباب نجاح اتفاقية واشمممممنطن هو أن تخصمممممص الهندسمممممة مسمممممتقل إلى حد كبير عن 

فكرة مقبولة على نطاق واسمممممممع حول ما يجب أن يعرفه المحترف  ا  هناك أيضممممممم ، كما أنَّ الجغرافيا

 ي للعضوية في اتفاق واشنطن هو أنفون المطلب األساس ،على القيام به. لذلك ا  المبتدئ ويكون قادر

إلى حد كبير" لنطاق األعضمماء اآلخرين. الشممرط الثاني هو عملية  ا  يكون نطاق جهة االعتماد "مكافئ

جموعة م ،من وقت آلخر ،تستضيف كل دولة ،اعتماد شاملة فيما يتعلق بهذا النطاق. للتحقق من ذلك

لمراقبة إحدى مراجعات االعتماد الخاصممة بها.  عضمموة في االتفاقيةمن المراجعين الهندسمميين لدولة 

ولكن  ،ليس بالنسممممبة للمؤسممممسممممات ،فون العضمممموية في االتفاق يمكن أن تكون باهظة الثمن ،وبالتالي

هو أنشطة وكالة وطنية إلقامة  كما أنَّ أحد البنود األخرىللمنظمات "غير الهادفة للربح" إلى حد ما. 

ثالث هو تعميم ودراسممممممممة أي  والحفاظ على العالقات مع التراخيص ية. الشمممممممرط ال ئات المهن والهي

 مراجعات إجرائية أو سياساتية تقوم بها إحدى الجمعيات.

 

نطن ومع من اتفاقية واشمم ا  الترخيص أو التسممجيل الفعلي للمهندسممين المحترفين جزءال يعتبر 

عتماد من قبل وكاالت االيتم التعامل مع المتطلبات األكاديمية األسمماسممية للترخيص أو التسممجيل  ،ذلك

لذلك يجب على المهندسممين االتصممال بالدولة  ،األعضمماء. تختلف عملية الترخيص بين الدول الموقعة

الموقعة الفردية التي يرغبون في الحصمممول على ترخيص فيها من أجل إبالغهم باللوائح والمتطلبات 

 الوطنية.

 

 مهن أخرى

 

وقد يرجع هذا  إال أنها لم تنتج العديد من النسمممممو ،واشمممممنطنعلى الرغم من االهتمام الموجه التفاقية 

 نتيجة لكل مما يلي:

 

                                                           
هي منظمة غير حكومية تعمل لغرض المسمماهمة في تعزيز جودة التعليم الهندسممي  ،(MÜDEKجمعية تقييم واعتماد البرامج الهندسممية ) 182 

 عن طريق االعتماد والتقييم وتقديم خدمات المعلومات لبرامج التعليم الهندسي في مختلف التخصصات.
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 وع لذا فون الموضمم ،متطلبات التعليم الهندسممي هي بطبيعتها دولية ومحددة للغاية

 الذي تتناوله أنشطة الجمعيات المختلفة متشابه للغاية.

 طويال . ا  غرق وقتية مكلفة وتستالعملية المتفق عليها للحفاظ على عملة االتفاق 

  .ال يتعين ،فضال  عن ذلكاالتحادات الهندسية بصفة عامة "مملوكة" ألعضائها 

على األشمممخاص االنضممممام إلى اتحادات هندسمممية من أجل الحصمممول على حق 

في استخدام لقب "مهندس" )يعتمد هذا بشكل أكبر على التنظيم الحكومي  ا  قانوني

تقوم جمعيممة المهنممدسمممممممين المحترفين  ،لممدانلأللقمماب المهنيممة. في العممديممد من الب

 .(وإدارة امتحانات الهندسة المهنيةبصياغة 

 

اف مهمة االعتر عتبر ا  المهن التي يسيطر عليها القانون أو القانون بشكل أكثر إحكاممن المالحظ أنَّ 

 فقد تم إحراز تقدم في عدد من المجاالت األخرى. ،المتبادل أكثر صعوبة. ومع ذلك

 

وأدى العمل  ،1996تم االتفاق على ميثاق دولي في عام  ،ندسمممممممة المعماريةفي اله •

 بالشممممممراكة مع على ذلك إلى نظام التحقق من صممممممحة التعليم المعماري لليونسممممممكو

 .اد الدولي للمهندسين المعمارييناالتح

سنوات • واتحادهم الدولي هو أول  ،تعمل ممرضات التخدير على هذا األمر منذ عدة 

، أو منظمة طبية دولية طورت "معايير دولية للتعليم والممارسمممممممة"منظمة تمريض 

مفهوم االعتماد الدولي حسممب  ا  أيضمم الرابطة الدولية لممرضممي التخديراعتمدت  كما

 لكن األمر سيستغرق عدة سنوات قبل تطويره وتنفيذه. ،المنطقة
 

 . مجموعات المصالح الخاصة األخرى3

 

 على الرغم من ،فقط من شممبكات ضمممان الجودة على أبعاد أخرىيركز عدد قليل  ،في الوقت الحالي

مع ضمان الجودة  ،( يدعمها كومنولث التعلمSIDSوجود شبكة من الدول الجزرية الصغيرة النامية )

 الشمممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممان الجودة لدى كل من  ، وتملكفي التعليم العالي  على جدول أعمالها

 بما في ذلك قدرات ضمان الجودة. ،( لمساعدة الدول الصغيرةواليونسكو مشاريع )تعاونية

 

 :مناخشةال. 4

 

 مناخشة: عاخة شبكات ضمان الجودة بالمنظمات األخرىال
تركز هذه الوحدة على شمممبكات وكاالت ضممممان الجودة. ما هي قيمة االرتباط بمؤسمممسمممات من أنواع 

 ة؟أخرى؟ هل ينبغي للمرء أن يدمج الروابط الرأسية واألفقي

 

 ،ميةوبنوك التن ،والمؤسممسممات ،بمنظمات أخرى مثل اليونسممكو ا  كيف يجب أن ترتبط الشممبكات عموم

 إلو؟ ،والحكومات الوطنية
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 يمكن الرجوع إلى موقع اتفاقية واشنطن لالطالع على تفاصيل إضافية:

http://www.washingtonaccord.org/Washington-Accord  

 

ختلف ، ويوال سممميما "التكافؤ الجوهري" ألنظمة االعتماد ،تعرف على مبدأ العمل الوارد في االتفاقية

عن االعتراف القائم على تحليل مفصمممممل للدراسمممممات التي أكملها األفراد. بمعنى أنه يعمل هذا األمر 

 تتوج بامتحان الترخيص. ،خول في فترة خبرة عمل مدققةويحدد من يمكنه الد ،"كحارس البوابة"

 

األهمية الحقيقية لالتفاق؟ هل هناك مجاالت أو تخصممممصممممات أو مجاالت مهنية أخرى  برأيكما هي 

 يمكن فيها تطبيق مبدأ التوافق لتحقيق نتائج جيدة؟

 

 :ملخصال. 5

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

 ية المتعددة الجنسممممممميات المتزايدة للشمممممممركات وتنامي تنقل أدت العمليات التجار

الخريجين في المجاالت المهنية إلى خلق حاجة إلى الحصمممممممول على مؤهالت 

 معترف بها في بلدان أخرى غير تلك التي تم فيها الحصول على المؤهالت.

  فيما يلي ثالث اتفاقيات تغطي االعتراف المتبادل فيما يتعلق بمؤهالت المستوى

 عالي في الهندسة:ال

 

 اتفاقية واشنطن. 

 اتفاقية سيدني. 
 اتفاقية دبلن. 
فيممما يلي االتفمماقيممات الثالث األخرى التي تغطي االعتراف بممالمعممادلممة على مسمممممممتوى المهنممدس • 

 الممارس:

 

 .منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئاتفاقية مهندس  .1
 .اتفاقية منتدى المهندسين المتنقلين .2
 .ية منتدى التنقل التقني الهندسياتفاق .3

 

 فيما يلي متطلبات اإلدراج في اتفاقية واشنطن:

  لتلممك الخمماصممممممممة  إلى حممد كبيرمكمماف   نطمماق جهممة االعتممماد ومبممادئممه وطرقممه

 باألعضاء اآلخرين.

 يتم إجراء عملية اعتماد شاملة فيما يتعلق بهذا النطاق. 

 ياسممممممماتها أو إجراءاتها تعميم أي مراجعات تجريها أي من االتحادات على سممممممم

 والنظر فيها.

 

http://www.washingtonaccord.org/Washington-Accord
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 :هما تم تنفيذ اتفاق واشنطن بنجاح لسببين رئيسيين

   تخصص الهندسة مستقل إلى حد كبير عن الجغرافيا.إن 

   هناك فهم مشترك على نطاق واسع لما يجب أن يعرفه المهندس إن

 على القيام به. ا  يكون قادريفترض به أن المبتدئ و المهني

 

مع اتفاقية واشممممممنطن، كان هناك تقدم أقل بكثير في شممممممبكات االهتمامات الخاصممممممة للمهن بالمقارنة 

 .طويال  إلنشاء وصيانة الشبكة ا  األخرى ألنها عملية مكلفة وتستغرق وقت
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 شبكات وكاالت الجودة الخارجية: المأور الثالث

 المحلية داخل بلدانهاشبكات الجودة : الجزء الثاني عشر

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 تقاسم الموارد من أجل قضية مشتركة .2
 مناقشةال .3

 ملخصال .4

 
 

 :. المقدمة1

شمممممبكات ضممممممان الجودة داخل البلدان. سممممموف تتعلم المزيد عن أوجه  يناقش هذا الجزء من المحور

بالتفصيل  ا  يوضح الموضوع أيض ، كماالتشابه واالختالف بين الشبكات داخل البلد والمتعدد البلدان

 ومقرها في الواليات المتحدة. ،أهداف وأغراض ومهمة جهة اعتماد مهنية رئيسية داخل الدولة

 

 األهداف: شبكات داخ) الدو)

 

 تحديد كل مما يلي: على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع
 .تحديد دور الشبكات الداخلية •
 .ات داخل الدولة ومتعددة البلدانمقارنة ميزات الشبك •
 .تقديم أمثلة على بعض الشبكات داخل البلد •

 

 :خضية مشتركةفي سبي) . تقاسم الموارد 2

شأت معظم الحكومات "وكالة وطنية لضمان الجودة". في هذا الظرف، حتى لو كانت هناك  أن

ها  لدي لدولة، فمن المحتمل أن تكون من نوع مختلف، أو  لذلك وكاالت أخرى في ا تركيز مختلف، 

 تتطلع الوكالة بطبيعة الحال إلى البلدان األخرى للتعاون مع الوكاالت المشابهة.
حدة، لك تتم لة وا لدان أكثر من وكا لدان أمر ممكن مابعض الب عاون بين الب ي ، فيعني أن الت

 ما يلي:م كلمثيالت  حين تشمل

 

نظام ضمممممان  ا  مع األنظمة الفيدرالية حيث يكون لكل والية وكالة، وتشممممكل •

 الجودة للبلد بأكمله.
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 .وكاالت االعتماد المهنية في مختلف المجاالت تعمل معا  إن   •
عليم التكتتعاون الوكاالت المسؤولة عن الجوانب المختلفة للمؤسسة نفسها ) •

 ( مع بعضها البعض.مثال   المهني والعالي

 

 جهات االعتماد العامة أو المهنية:فيما يلي بعض األمثلة على الشبكات داخل الدولة، سواء من 
 

 انهيمك ، كماواحد في بعض الميزات مع الشممممممبكات متعددة البلدانالبلد التشممممممترك الشممممممبكات داخل 

ستخدام خبراءِ تبادل مشاركة المقي مين، و سات  ا سيا بعضهم البعض كمدربين، والتعاون في تطوير ال

كما يمكن  ؛وما إلى ذلك ةاألكاديمي لمؤهالتبالشممهادات واواإلجراءات، وتشممجيع االعتراف المتبادل 

للحكومة  مقاربات مشتركة كوجراء، فعلها للشبكات متعددة البلدان ال يمكنالقيام بأشياء  لهذه الشبكات

على  ب  ينصمممن اهتمامها  ا  كبير ا  نفسممها. بالنسممبة للشممبكات متعددة البلدان، من ناحية أخرى، فون قدر

 .لتعليم والطالب والخريجينمن اكل ٍ ل العابر للحدودالتنقل 

 

توضممممح المعلومات التالية بالتفصمممميل أهداف وأغراض ورسممممالة رابطة المعتمدين المتخصممممصممممين 

 وهي شبكة داخلية مقرها الواليات المتحدة األمريكية. ،(ASPAوالمحترفين )

 

 183األمريكية ASPA المعتمدين المتخصصين والمحترفين جمعية

 يةأمثلة على الشبكات الداخل

 

 المعتمدون العامون

 ( مجلس لجان االعتماد اإلقليميةC-RAC، )الواليات المتحدة األمريكية. 

 ( جمعية شنغهاي للتقييم التربويSEEA، شنغهاي، )الصين. 

 ( ية يدرال ية الف ماد" الحكوم ية و "وكاالت االعت  التي (GAAsالواليات واألقاليم األسمممممممترال

 .(JCHللتعليم العالي ) تتعاون من خالل آلية المجلس المشترك

 

 المعتمدون المأترفون

 ( رابطة المعتمدين المتخصصين والمحترفينASPA، )الواليات المتحدة األمريكية. 

 ( جمعيات وكاالت االعتماد الكنديةAAAC). 

 ( جمعية المعتمدين المتخصصين والمحترفينASPA، )الواليات المتحدة األمريكية. 

 

ة ما بعد المرحلة الثانويلواليات المتحدة األمريكية مجلس اعتماد في الثمانينيات، كان لدى ال

(COPA )كان الغرض منه تمثيل مجتمع االعتماد لدى الحكومة والمؤسممممممسممممممات على حٍد سممممممواء. و

، قرر مجلس اعتماد 1993فعالية هذه المنظمة، وفي عام العديد من االسمممتفسمممارات المتعلقة بظهرت 

                                                           
من التمريض  -مهنة مختلفة وتخصمممصمممات مختلفة  100نظمات التي تقيم جودة البرامج في الكليات والجامعات ألكثر من جمعية من الم 183 

 والعالج الطبيعي إلى الهندسة. ،إلى الهندسة المعمارية
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. تم تنظيم مجلس اعتماد ما بعد المرحلة الثانوية مع عدد من حلهسممممممميتم ما بعد المرحلة الثانوية أنه 

مخصممممصممممة لالعتماد المتخصممممص / المهني. وضممممع أعضمممماء هذه الجمعية  كانت إحداهاالتجمعات، 

جمعية المعتمدين المتخصممممصممممين للمتابعة تشممممكيل منظمتهم الخاصممممة، وعقد االجتماع األول  ا  خطط

 .1993 عام لتشرين األوأكتوبر/والمحترفين في 

 

كما هو الحال مع أي منظمة جديدة، كان التحدي األسمماسممي لجمعية المعتمدين المتخصممصممين و

 عمل الجمعيةاسمممممممتمرار  علىالمتطوعون  عملوالمحترفين هو كيفية تنفيذ مهمتها بموارد محدودة. 

جمعية لفيذي لعامها األول، بمسمممماعدة شممممركة إدارة جمعية في العام الثاني. تم تعيين أول مدير تنفي 

اظ للحف ا  عدة لبناء أساس للمنظمة وما زال يمثل تحديسنين . استغرق األمر 1995عام الفي منتصف 

 على العمليات اليومية مع توفير استجابة في الوقت المناسب للقضايا الحالية.

 

هو توفير التطوير المهني لمجتمع االعتماد المتخصمممممممص. ترتبط  الجمعيةكان أحد أهم أدوار 

 . 1995، والتي تم تبنيها في عام الجمعيةلعضو  الحميدةبرامج التدريب عادة  بقواعد الممارسات 

 

 

 :جمعية المعتمدين المتخصصين والمأترفينمهمة 

 

 ا  ماعيج ا  وصمممموت ا  وفر جمعية المعتمدين المتخصممممصممممين والمحترفين منتدى تعاونيت 

تعليم العالي المتخصمممممممصمممممممة والمهنية لمجتمع الوكاالت األمريكية التي تقيم جودة برامج ال

ها في قضممممممايا جودة التعليم التي تؤثر على المؤسممممممسممممممات ؤتمثل أعضمممممماو، كما والمدارس

على تطوير المعرفممة والمهممارات  ا  أيضمممممممم الجمعيممةوالحكومممة والطالب والجمهور. تعمممل 

تحسين ة لوااللتزامات األخالقية للُمعتمدين، وتنقل قيمة االعتماد كوسيل الممارسات الحميدةو

 جودة التعليم.

 

 : غراض جمعية المعتمدين المتخصصين والمأترفين

 

تعزيز الجودة والنزاهة في االعتماد غير الحكومي المتخصمممممممص والمهني  •

 لبرامج ومؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية.
باالعتماد  • ية للعمل المشمممممممترك للمهتمين  يل وآل قاش والتحل تدى للن توفير من

 المتخصص والمهني.
عالجة قضايا االعتماد في السياقات التعليمية والحكومية وسياقات السياسة م •

 العامة والتواصل مع الجمهور بشأن االعتماد.
 تسهيل التعاون بين البرامج والمؤسسات ومنظمات االعتماد. •
 االعتماد. المسؤولة عنتوفير آلية للتعليم المستمر لألفراد والمنظمات  •
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أعضمممماء جمعية المعتمدين المتخصممممصممممين والمحترفين للممارسممممات  : مدونةالمقترحة القراءة

 .الحميدة

 

للحصول على المدونة والوثائق األخرى، بما في ذلك القيم األساسية والمبادئ المستخدمة في 

 :الخاص بالجمعيةمراجعة السياسات والمقترحات التشريعية، قم بزيارة الموقع اإللكتروني 

usa.org-https://aspa  

 

 

 :مناخشةال. 3

، ويفضممممل أن تكون في بلدك وتحقق من فعاليتها. ضممممع في أحد البلداند شممممبكة داخل يحدقم بت

اعتبارك تلك الجوانب التي تميزها عن شمممبكة متعددة البلدان، والحظ تلك الجوانب التي تشمممترك فيها 

 مع الشبكات متعددة البلدان.

 

 :صملخال. 4

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

أنشممممممأت معظم الحكومات "وكالة وطنية لضمممممممان الجودة"، وبعض البلدان  •

 .ا  ممكن ا  لديها أكثر من وكالة واحدة، مما يجعل التعاون بين البلدان أمر
 ام خبراء بعضممهتتبادل اسممتخداقد تشممارك الشممبكات داخل الدولة المقي مين، و •

ين، وتتعاون في تطوير السمممياسمممات واإلجراءات، وتشمممجع االعتراف البعض كمدرب

 الطالب ومؤهالتهم، وما إلى ذلك مع الشبكات متعددة البلدان. اتالمتبادل بائتمان
يمكن للشبكات داخل الدولة القيام بأشياء غير ممكنة بالنسبة للشبكات متعددة البلدان،  •

مقابل، تركز الشمممبكات متعددة مثل وضمممع مناهج مشمممتركة مع نفس الحكومة. في ال

 .للتعليم والطالب والخريجين العابر للحدودالبلدان بشكل أكبر على التنقل 

  

https://aspa-usa.org/
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 شبكات وكاالت الجودة الخارجية: المأور الثالث

 شبكات الجودةالعالقات بين : الجزء الثالث عشر

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 ضمان الجودة الخارجيةن وكاالت وشبكات التعاون بي .2
 مناقشةال .3

 ملخصال .4

 
 

 :. المقدمة1

لزيادة تعاونها الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة مبادرات  يناقش هذا الجزء من المحور

فضممممال  عن تشممممجيع التعاون بين شممممبكات ضمممممان الجودة العالمية واإلقليمية  ،مع الشممممبكات األخرى

وزيادة الوعي  ،إلى تعزيز مفهوم الشممممبكة ،في جزء صممممغير منها ،لمبادراتوالخاصممممة. تهدف هذه ا

 بالتأثير المحتمل والفعلي للشبكات.

 

 األهداف: العاخات بين الشبكات

 

 ما يلي:ب القيام على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 

ات اون بين الشبكفي تشجيع التعالشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة وصف دور  ·

 .العالمية واإلقليمية وشبكات المصالح الخاصة

 

 ضمان الجودة الخارجية. التعاون بين وكاالت وشبكات 2

 

شبكة الدولية الوحيدة لوكاالت  شبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة، كانت ال شاء ال عندما تم إن

في حالة بعض الشمممبكات إليها، و تم االسمممتفادة من الشمممبكة وانضممممام العديد منضممممان الجودة. اآلن 

هو ما إذا كانت هناك حاجة لشمممبكة  المطروح هنا واحدة. السمممؤالشمممبكة من  تم انضممممام أكثرالبلدان 

عالمية وكذلك لشمممممممبكات إقليمية وذات اهتمامات خاصمممممممة؛ وإذا كان األمر كذلك، فما هي األدوار 

 المناسبة؟
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ة الدولية لوكاالت ضمان الجودة ورقة موقف بعد مناقشة هذا األمر لعدة سنوات، أنتجت الشبك

". تحدد هذه الورقة بعض األفكار حول أفضممممممل ما يمكن القيام به ا  بعنوان "العمل مع 2007في عام 

على المسممتويين العالمي والمحلي، وتؤكد اسممتعداد الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان الجودة للعمل مع 

عديد مذكرات تعاون مع ال الشبكةبشكل مشترك. وقعت  ا  الشبكات األخرى بالشكل الذي يرونه مناسب

 التركيز المطلوب للجهود التعاونية. لتحديدمن الشبكات، 

 

 شبكات وكاالت الجودة: نعمل معا  

 

فبالنظر إلى شمبكات الجودة،  ،سمألة التعاون بين الشمبكات األخرىإحدى المسمائل المهمة هي م

يوجد اليوم عدد كبير من الشبكات، لذلك ، والوكاالت نتضم عددا  ممجموعات  يمكن توضيحها بأنها

. ليس من المنطقي التفكير في "مجموعات من الشمممممممبكاتقد يتسممممممماءل المرء عن العالقة بين هذه 

الشمممبكات"، ولكن مثلما تجد الوكاالت قضمممايا ذات أهمية مماثلة ويمكنها االسمممتفادة من تبادل األفكار 

 الشمممممبكات األفكار أو تتعاون في العديد من تتبادل ؛ حيثكاتحولها، ينطبق األمر نفسمممممه على الشمممممب

. لتسممممهيل هذا التفاعل بين األقاليم، دون بناء هيكل آخر، تعقد الشممممبكة الدولية المشممممتركة المشمممماريع

لوكاالت ضممممممان الجودة اجتماعات عرضمممممية لممثلي الشمممممبكات، وتوزع المعلومات من الشمممممبكات 

 رة لالتصال بالشبكة.المختلفة، وتعين أعضاء مجلس اإلدا

 

 مناخشةال. 3

 ضمان الجودة الخارجية:التعاون بين شبكات 

 

  ؟قهالتحقيأفضل اآلليات ما هي ، وتحقيق العالقات بين الشبكاتمن  فوائدالما هي 

  لة أو عاون الموجه نحو المشمممممممك ية الت ما هي إمكان يد،  حد جاد حل على وجه الت إي

 ؟للمشكلة

 

 ملخصال. 4

 

 النقاط الرئيسية التالية:غطى هذا الموضوع 

 

  العمل معا "  المعنونة بـمممممممممورقة الشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة تحدد"

بعض األفكار لزيادة التعاون وتوضممح اسممتعداد الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان 

 دة األخرى.الجوالجودة للعمل مع شبكات ضمان 

  العالم األفكار أو تتعاونالعديد من شبكات ضمان الجودة في جميع أنحاء تتبادل 

د تعقوفي المشممممماريع. لتسمممممهيل التعاون اإلقليمي بين شمممممبكات ضممممممان الجودة، 

الشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة اجتماعات عرضمممية لممثلي الشمممبكات، 

وتوزع المعلومممات من مختلف الشمممممممبكممات وتكلف أعضمممممممماء مجلس إدارتهمما 

 .بمسؤولية االتصال بالشبكة
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 مان الجودة الخارجية: ضالفص) الثاني

 (EQAالمعايير المطبقة من قبل وكاالت ضمان الجودة الخارجية ): المحور الرابع

 نظرة عامة: الجزء األول

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1
 نظرة عامة على الوحدة  .2

 األهداف .3
 القراءة .4

 
 

 . المقدمة1

ائل حكام السلبية حول مستميل وسائل اإلعالم الشعبية إلى مناقشة "المعايير" في إشارة إلى األ

ومع ذلك، فون تعريفهم للمعايير يميل إلى أن  ،مثل التعليم أو السممممممملوك األخالقي أو كفاية النقل العام

االت وكتعتبر يكون مجرد فكرة مجردة، فهم يتحدثون عن شممممممميء يفي بالمعايير دون ذكر ماهيتها. 

ال تزال األسممئلة مطروحة و الفضممفاض، بمنظورهامهتمة "بالمعايير" ولكن  ضمممان الجودة الخارجية

. يرغب كيتم ذل تطبيق المزيد من المعايير المطلقة في التعليم العالي وكيف باإلمكانحول ما إذا كان 

المعايير المطلقة والمطلوبة للمؤسمممممممسمممممممات والبرامج  تأكيد وتحديدفي المجتمع ككل في  ونالكثير

ن إيجاد المعايير واألسممماليب المناسمممبة التي تلبي ألاطة أبعد ما يكون عن البسممم إال أن األمر التعليمية

 .ةمستمرو ية دائمةتوقعات المجتمع هو عمل

 

 . نظرة عامة على الوأدة 2

 ( EQAالمعايير المطبقة من قبل وكاالت ضمان الجودة الخارجية ) على نظرة عامة

 موضوع االفتتاح، المعايير: 

ر من قبل المعايي المترتبة على تحديد وتطبيقائد المفاهيم األسمممماسممممية والفو هذا الفصممممل يناقش

ى إل، وينتقل بعد ذلك وكاالت ضمان الجودة الخارجية لعامة الناس والطالب والمؤسسات وبرامجهم

مجموعة من المصمطلحات التي تسمتخدمها وكاالت ضممان الجودة الخارجية لتحديد المعايير. سمتتعلم 

 من التحليل ووحدة التحليل على صياغة المعايير.الغرض ية تأثير كيف ا  أيضفي هذا الفصل 
في ضمان الجودة على المستوى المؤسسي، ستأخذ في االعتبار القضايا التي تتعلق بمؤسسات 

عالي والتي  عايير التقييم  يتوجبالتعليم ال ها في م عالجت ية م خارج مان الجودة ال على وكاالت ضممممممم

 ين عريضين لضمان الجودة تتبناهما المنظمات التيعن نهجين فلسفي ا  تتعلم أيض، كما سالخاصة بها
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تضممع المعايير لمؤسممسممات التعليم العالي. ينتهي الموضمموع بمناقشممة الدور المهم ألصممحاب المصمملحة 

 في تطوير المعايير.

 

بعد ذلك، يفحص ضمان الجودة على مستوى البرنامج مجاالت التداخل بين مراجعات ضمان 

على المجاالت المهمة التي يجب  في فترة الحقة لبرنامج. ستتعرفالجودة على مستوى المؤسسة وا

االعتبار عند تطوير معايير مراجعات البرنامج. ينتهي الموضوع بمناقشة دور أصحاب  بعينأخذها 

 المصلحة في تطوير هذه المعايير.
ير، معايتطوير ال أيضا  العقبات والصعوبات التي يمكن ان تتعرض لها أثناء يناقش الموضوع

خطأ في تطوير المعايير، مهما كانت جدية. يوضمممممح الموضمممموع الالطرق التي يمكن أن يحدث بها و

 التي يجب اتباعها من أجل تجنب مثل هذه المخاطر. الحميدةتفاصيل الممارسات أيضا  
، في االتجاهات الحالية في تطوير المعايير، سمممتنظر في الكيفية التي أدت بها التطورات ا  أخير

ولوجيممة إلى إحممداث تغييرات في هيكممل التعليم العممالي وتقممديمممه، وتممأثير التغيير على تطوير التكن

تتعلم عن االتجاهات الحالية في تطوير المعايير، وكيف تغير هذه التطورات دور ، كما سمممممممالمعايير

 .ضمان الجودة الخارجيةوكاالت 

 

 . األهداف3

 (EQAالجودة الخارجية )األهداف: المعايير المطبقة من قبل وكاالت ضمان 

 تحديد ما يلي:على  ا  عند االنتهاء من هذه الوحدة، يجب أن تكون قادر

 

  تحليل مجموعة من تعريفات المعايير وتحديد نقاط القوة والضمممعف

 .فيها

  تقييم مدى مالءمة األسممممممماليب المختلفة للمعايير التي تسمممممممتخدمها

 .تلفة لضمان الجودةوكاالت ضمان الجودة الخارجية ألغراض ومستويات مخ

 مناقشة القضايا واالتجاهات المعاصرة في تطوير المعايير. 

 

 والمراجع المقترأة . القرادة4

 ( .االعتماد األمريكي ومسمممممممتقبل ضممممممممان 2008إيويل، بى تى .)

الجودة: تقرير الممذكرى العمماشمممممممرة لمجلس اعتممماد التعليم العممالي. العمماصممممممممممة 

 .واشنطن: مجلس اعتماد التعليم العالي

 ( خصمممائص التميز 2006لجنة الواليات الوسمممطى للتعليم العالي .)

 في التعليم العالي. فيالدلفيا، بنسلفانيا: المؤلف.

 ( .2009مجلس اعتماد اإلرشممممماد والبرامج التربوية ذات الصممممملة ،

 .يناير(. وثيقة سياسة

 ( .مسمممممممرد الجودة التحليلي. الجودة للبحوث 9-2004هارفي ل .)

 ول إلى الرابط من خالل:الوصالدولية. تم 

 http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/ 

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني

 (EQAالمعايير المطبقة من خب) وكاالت ضمان الجودة الخارجية ): المأور الرابع

 األساسية والفوائد المعايير: المفاهيم : الجزء الثاني

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 مقدمة عن المعايير ومزاياها .2
 مناقشةال .3
 نظرة عامة على أنواع المعايير واستخداماتها التفاضلية .4

 تحديد المعايير: المصطلحات األساسية .5
 مناقشةال .6

 أجلها تطوير المعايير يتم مناألغراض التي  .7
 ةمناقشال .8

 وحدة التحليل .9
 ملخصال .10

 
 

 . المقدمة1

ألنشمممممطة لعامة  ضممممممان الجودة الخارجيةفوائد وضمممممع معايير  يناقش هذا الجزء من المحور

الناس والطالب والمؤسممممسممممات وبرامجهم. يسممممتكشممممف الموضمممموع مجموعة من المصممممطلحات التي 

 كيف يؤثر الغرض ا  تتعلم أيضممم، كما سممملتحديد المعايير ةتسمممتخدمها وكاالت ضممممان الجودة الخارجي

 من التحليل ووحدة التحليل على تطوير المعايير.

 

 األهداف: المعايير: المفاهيم األساسية والفوائد

 

 تحديد ما يلي: على ا  عند االنتهاء من هذا الموضوع، يجب أن تكون قادر

 

  التعرف على قيمممممة تحممممديممممد المعممممايير لقيمممماس جودة البرامج

 .والمؤسسات

 يف المختلفة للمعايير التي تسمممممممتخدمها وكاالت التعرف على التعار

 .ضمان الجودة الخارجية

 شرح كيف يؤثر الغرض من وضع المعايير على نهجها ومحتواها. 



377 
  

 وصف كيف تؤثر وحدة التحليل على تطوير واستخدام المعايير. 

 

 . مقدمة عن المعايير ومزاياها2

 لقاموس ويبستر على اإلنترنت: ا  وفق

 

 للمقارنة أو نقطة مرجعية يمكن على أساسها تقييم أشياء أخرى" "المعيار هو أساس

 

 المصدر:

http://www.webstersonlinedictionary.org/S T / STANDARD.html  
 

س فيه تقي ا  خارجية المعايير، فونها تضمممع إطاروبالتالي، عندما تتبنى وكاالت ضممممان الجودة ال

 الجودة.
تضع وكاالت ضمان الجودة الخارجية معايير تقييم للحكم على جودة الوظائف الرئيسية، مثل 

ان ضممم كل  من من ا  تعاوني ا  ويفضممل أن يكون هذا جهد ،المناهج والتعليم والتعلم واإلدارة المؤسممسممية

 ن.ين الحكومييت، وفي بعض أنظمة التعليم العالي، المبعوثالجودة الخارجية، وموظفي المؤسسا
يمكن النظر إلى أنشممممطة وضممممع المعايير من قبل وكاالت ضمممممان الجودة الخارجية على أنها 

 على الجودة، ومعايير التحسين.  لألحكام المتوقعة أو المحققة ا  خدمة عامة، والتي توفر إطار

 لتفصيل.دعونا نلقي نظرة على فوائد المعايير با

 

 فوا د المعايير
 الجمهور العام

عندما تقوم وكاالت ضمان الجودة الخارجية بمراجعة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها مقابل 

 مجموعة من المعايير المنشورة، يتم تزويد الجمهور العام بما يلي:

 

 تعليمية محددة بوضوح ومناسبة ا  وضعت المؤسسة وبرامجها أهداف 

 ؛لعملها

 المؤسسة وبرامجها الموارد الالزمة لتحقيق األهداف. تمتلك 

 متواصلة لتقييم تقدمها نحو تحقيق  ا  تبذل المؤسسة وبرامجها جهود

 األهداف المعلنة. 

  المؤسسة وبرامجها للخضوع لمراجعة خارجية لتحديد مدى تستعد

 نجاحها في تحقيق أهدافها المعلنة.
 :الطاب
طالب المسمجلين في البرامج والمؤسمسمات التي اسمتوفت معايير الفائدة التي تعود على التتمثل 

معرفة أن اسممتثمارهم في التعليم العالي والدرجات التي يحصمملون عليها  في ةضمممان الجودة الخارجي

 كل  من: من المرجح أن يتم االعتراف بها من قبل

http://www.webstersonlinedictionary.org/S%20T%20/%20STANDARD.html
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المؤسممسممات األخرى، إذا كانت ترغب في مواصمملة التعليم  .1

 .)المتقدم(

التي ترخص الممارسمممين في ولرقابية أو المعتمدة الهيئات ا .2

 .مهن معينة
أصمممممممحمماب العمممل الممذين يبحثون عن مرشمممممممحين مؤهلين  .3

 للوظائف الشاغرة.

 

 (HEIsمؤسسات التعليم العالي )

عندما تقوم المؤسممممسممممات والبرامج بوجراء ف ،يحفز اسممممتخدام المعايير التقييم والتحسممممين الذاتي

ا وعملياتها مقابل مجموعة من المعايير الخارجية، فونها تمكن تقييمات مفتوحة وصمممممادقة لعروضمممممه

هذا عتبر حيث ينفسمممممممها من التفكير في نقاط قوتها وقيودها وتقييمها بالنسمممممممبة للتوقعات الخارجية. 

خطوة أسمممماسممممية أولى في أي عملية مراجعة ضمممممان الجودة  "التقييم الذاتي""التحقق من الواقع" أو 

 .ةالخارجي

 

دم المؤسسات والبرامج معايير وكالة الجودة الخارجية، فونها يمكن أن تستفيد من عندما تستخو

شارات المستمرة، واالعتراف  وتوفيرنظام مساءلة فعال من حيث التكلفة،  مراجعة الخبراء، واالست

العام واألقران. باإلضمممممافة إلى ذلك، قد تكون المراجعة في بعض البلدان مقابل معايير وكالة الجودة 

 لخارجية مرتبطة بالتمويل العام للمؤسسات و / أو الطالب المسجلين بها.ا

 

 :مناخشةال. 3

 ةمناقشة: فوائد معايير ضمان الجودة الخارجي

 

ضع في اعتبارك فوائد حضور مؤسسة وبرنامج تمت مراجعته من قبل وكالة ضمان الجودة 

ة هذه الفوائد من خالل البحث. د عدة طرق يمكن من خاللها التحقق من صمممممممحة، وقم بتحديالخارجي

ضمممممممع في اعتبارك الفوائد من منظور مؤسمممممممسمممممممي وحدد كيفية التحقق من تلك الفوائد. ناقش  ،اآلن

 بالغ األهمية لعملية ضمان الجودة الخارجية. ا  األسباب التي تجعل التحقق من الفوائد المتصورة أمر

 

 لية. نظرة عامة على  نواع المعايير واستخداماتها التفاض4

ة ما تستخدم وكاالت ضمان الجود ا  يمكن تحديد المعايير وتطبيقها بعدة طرق. في الواقع، غالب

في التعليم العالي مجموعة متنوعة من المصممممممطلحات عند اإلشممممممارة إلى "معاييرها"، مما  ةالخارجي

 يجعل من المهم فحص المصطلحات شائعة االستخدام.
من أجلها تطوير المعايير تشممكل محتواها ودورها  يتم باإلضممافة إلى ذلك، فون األغراض التي

من التقييم مقابل المعايير، يمكن أن تتراوح  ا  وتأثيرها الملحوظ في عملية مراجعة ضمان الجودة. بدء

األغراض من مراقبة الجودة إلى المسممممممماءلة أو التحسمممممممين. في كل حالة، يمكن صمممممممياغة المعايير 

 ة.وصياغتها واستخدامها بطريقة مختلف
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ا في كيفية تطوير المعايير واسممتخدامه ا  رئيسممي ا  يلعب المسممتوى المقصممود من التحليل دوركما 

في عملية المراجعة. في التعليم العالي، قد تكون وحدة التحليل مؤسممممسممممة كاملة )على سممممبيل المثال، 

 مجال برنامج متخصممممص أو تخصممممص أكاديمي )مثل الهندسممممة والتمريض وتعليمأو جامعة، كلية(؛ 

 أو الموظفين(.  يةهيئة التدريسالالمعلمين(؛ أو األفراد )على سبيل المثال، الطالب أو أعضاء 

 هذه، سنخصص الفرد كوحدة تحليل.مناقشتنا في 

 

 . تأديد المعايير: المصطلأات األساسية5

 

ألن وكاالت ضمممممان الجودة تسممممتخدم مصممممطلحات مختلفة لتحديد مقاييس الجودة، فمن  ا  نظر

تكون على دراية بمجموعة المصممممطلحات المسممممتخدمة. سممممتجد أدناه بعض المصممممطلحات  المهم أن

 .ةالتي تستخدمها وكاالت ضمان الجودة الخارجي ا  األكثر شيوع

 

 :اختاف المصطلأات المستخدمة

 

 :معاييرال
هارفي عده البروفيسمممممممور لي  لذي أ ف مسمممممممرد الجودة التحليلي ا ها  184يعر  عايير على أن الم

 صر التي يتم إصدار الحكم على أساسها.مواصفات العنا

 

 المصدر:

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/#c  

 

 :المعايير

 

 العناصممممر األخرى بناء   ، المرجع الذي يمكن تقييما  يمكن أن تكون "المعايير"، باعتبارها اسممممم

ى معنى فيما يتعلق بتمثيل المثل األعل ا  عليه أو نقطة مرجعية للمقارنة. يمكن أن تأخذ المعايير أيضممممم

الذي يمكن إصممدار األحكام على أسمماسممه. عند اسممتخدامه كصممفة، يمكن وصممف مصممطلح "قياسممي" 

 قياسي". بشيء معترف به على نطاق واسع كنموذج للسلطة أو التميز؛ "عمل مرجعي
 المصدر:

www.webstersonlinedictionary.org/definition/ST/STANDARD.html  

 

مصممممطلح "المعايير" أكثر  المصممممطلح، ألنحتى في هذه المرحلة، من الضممممروري توضمممميح 

". قد يعبر المعيار عن مبدأ أوسع، على سبيل المثال، "يجب أن تقدم المؤسسة تالمتطلباشموال  من "

ع لالسممتدامة". تضم ا  مناسممب ا  للطالب" أو "يجب أن يتلقى طالب الهندسممة عرضمم فعاال   ا  اسممتشمماري ا  دعم

، لكنها ال تقدم فكرة عما يُقصمممممممد بعبارة فعالة أو كافية أو اسمممممممتشمممممممارية أو محددا   هذه البيانات مبدأ  

                                                           
من  ا  بحث ومؤخر لي هارفي هو مدير مركز البحث في الجودة. يتمتع البروفيسمممور هارفي بخبرة واسمممعة في البحث االجتماعي كمنهج 184 

 آخر. ا  منشور 18والذي نتج عنه  ،خالل مشروع الجودة في التعليم العالي

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/#c
http://www.webstersonlinedictionary.org/definition/ST/STANDARD.html
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اصر العنوهذه هي النقطة التي يتوجب أن تكون فيها المعايير مطلوبة، كما يجب أن تكون مستدامة. 

شعور بالمحددة موجودة للتحقق من صحة مبدأ.  جب ياالرتباك عندما يكون لديك معيار يقول "يبدأ ال

مرا  أ والمتطلب". في الواقع، يصممبح المعيار أن يكون لدى كل طالب خمسممة كتب مدرسممية بالضممبط

 التي يتوجب أن يملكها كل أي شممميء عن الكتب التي تشمممكل الخمسمممة الثمينة يذكرلم  متشمممابها ، ألنه

 .طالب

 

 PI’s -مؤشرات األداء 

 

يديعتبر  كل طفيف ا  هذا المصمممممممطلح أكثر تحد باتمن " بشممممممم ل حيث تمي " تقييم الجودةمتطل

عي أو التنظيمي بالنسمممممبة لمجموعة مؤشمممممرات األداء إلى التركيز على قياس األداء الفردي أو الجما

محددة من المهارات أو مجموعة المعرفة. وبالتالي، قد تكون مؤشمممرات األداء هي مجموعة البيانات 

التي يمكن من خاللها توثيق ومقارنة التغييرات في األداء. يشير التعريف من مسرد الجودة التحليلية 

 إلى أن البيانات عادة ما تكون بيانات كمية.

 

 لمصدر:ا

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/#p  

 

 

معان مختلفة. على سممبيل  ا  في خضممم هذه الخصمموصممية، يمكن أن يكون لهذا المصممطلح أيضمم

ت الكثير من بيانا مثل المصممممممطلح فيى مراقبة الجودة، يتالمثال، في نظام ضمممممممان الجودة القائم عل

والمخرجممات. قممد تتعلق البيممانممات بممالموارد الممماديممة، وقبول الطالب، والتنمماقص  اتاإلدخممال والعمليمم

السمممممممنوي، وعدد الخريجين، والوقت الالزم إلكمال الدرجة، ومعدالت النجاح في اختبارات محددة، 

تقرير إلى  يتم إرسممالثم  ،اء أخرى يمكن اختصممارها إلى أرقاموأشممي –العرق والعمر / ووالجنس / 

تبر . تععندما أو فيما تنحرف البيانات عن القاعدة المحددة يقرع ناقوس الخطرمكتب حكومي حيث 

 .جزءا  من مؤشرات األداء عناصر البيانات

 

يمكن  الحال، بطبيعةفي التعليم العالي وضممممممممان الجودة.  ا  مهم ا  تعتبر فكرة "الكفاءات" تطور

استخدام أجهزة الكمبيوتر". المهارة على "يمتلك كل خريج الكفاءة ويظهر  كأنبـممممم "معيار"،  أن نبدأ

حتى إذا كان المعيار يعبر عن هدف الكفاءة، على النحو الوارد أعاله، فهذه ليسمممممممت الكفاءة الفعلية. 

رض أن المعايير تتضممممممممن . لنفتمؤشمممممممرات األداءنحن اآلن بحاجة إلى معايير، وربما حتى بعض 

مؤشممممممر  بتحديد، قمنا ا  معرفة عملية بالتطبيقات البرمجية الرئيسممممممية ألنواع معينة من األنظمة. أخير

، والذي يمثل في هذا المثال المهام المحددة التي يجب على الطالب إتقانها، بعضممممها األداء المناسممممب

من الضمممروري أن يكون مؤشمممر األداء فليس يتعلق بالبرمجيات، وبعضمممها يتعلق باألجهزة. وهكذا، 

هائية النتيجة الن غير أن  ، ا  وظيفة المراجع أكثر تعقيد سمممتصمممبحقيمة عددية. في حال عدم مالحظتك، 

 تقييم أداء أكثر حدة. تتمث ل فييجب أن 

 

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/#p
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 المعايرة

ف قاموس ويبسمممتر على اإلنترنت  يمكن من خالله قياس شممميء  ا  معيار اباعتباره المعايرةيعر 

." يستمر هذا القاموس في تقديم تعريف تخصص عند لجودةل معيارا  لوحاته تحدد ؛ "و الحكم عليهأ ما

في قاموس تحسمممممين اسمممممتخدامه في مجال المعلومات. يحدد هذا التعريف المعيار على النحو التالي: 

ية أو عالجودة، المعيار هو األفضل في اإلنجاز في الفصل. يصبح هذا اإلنجاز بعد ذلك النقطة المرج

 .الذي يتم من خالله قياس العمليات المماثلةومعيار التميز المعترف به 

 

   المصدر:

 http://webstersonlinedictionary.org/defintition/benchmark 

 

 

قيق "للمعيار" إلى عالم المؤسمممسمممات التي تكافح من أجل دعونا ننتقل اآلن من هذا التعريف الد

ت، لتحديد المشممكال ا  منظم ا  تحسممين الجودة. ربما تكون المقارنة المعيارية بالنسممبة لمعظم الناس جهد

ا ف هذوإليجاد مؤسمممسمممات أو كليات أخرى وجدت بطريقة ما طريقة أفضمممل للقيام بشممميء ما، ولتكي  

ي كلمة "أفضممممل" بالضممممرورة "األفضممممل في فئتها"، ألن العديد من االبتكار مع ظروف الفرد. ال تعن

الفكرة ف األفضممل، لكنها تفتقر إلى الموارد أو اإلرادة لتكون أفضمملالمؤسممسممات يمكن أن تعمل بشممكل 

. في التعليم العالي، تأتي بشممممممكل جيدهي البحث الخارجي عن حل عملي لمشممممممكلة محددة  الجوهرية

 لتفاعل مع أقران خارجيين.بعض أفضل المعايير من خالل ا

، حيث يكون مسمممممتوى الخصممممموصمممممية هو االختالف عد ة هذه التعريفات أوجه تشمممممابهلك تتم

 ؛كيف يمكن للوكاالت اسمممتخدام بعض أو كل المصمممطلحات بالتبادل ا  الرئيسمممي. يمكنك أن تتخيل جيد

كاالت وتعريف على نهج الو ا  ومع ذلك، كن على دراية باالختالفات في معنى المصممممممطلحات اعتماد

على ما إذا كانت المؤسممسممة أو البرنامج الدراسممي هي  ا  الجودة. قد تعتمد المصممطلحات المختارة أيضمم

مؤشمممممممرات األداء من قبل الوكاالت التي تركز على البرامج ما يتم اسمممممممتخدام  وحدة التحليل. كثيرا  

رفة والمهارات والمواقف( المهنية. كما هو موضح أعاله، فون أحد أسباب ذلك هو أن الكفاءات )المع

المطلوبة للدخول في الممارسممممممة العملية في مهن معينة قد تم تحديدها وتوضمممممميحها وقبولها من قبل 

 أولئك النشطين في هذا المجال.

 

يصعب تطوير مؤشرات األداء واالتفاق عليها عندما يكون التركيز على مؤسسة بأكملها. في 

 تساهم هذه المؤشراترات األداء كمية. على هذا النحو، قد هذا المستوى، من المرجح أن تكون مؤش

 في التقييم الشامل، ربما كأداة تشخيصية.

 

  

http://webstersonlinedictionary.org/defintition/benchmark
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 :مناخشةال. 6

 

 مناخشة: المصطلأات األساسية

 

 تسممبب في قيام وكالة الجودة تي قد ت، التما هو المصممطلح )المصممطلحات(، إن وجد

عتبرها التوثيق المناسمممممممب لعملية مراجعة الخارجية بتحديد أو تقييد أنواع المعلومات التي ت

 ضمان الجودة؟

 

 ماأظة:

في فحص األسممممممئلة ومتطلبات البيانات الفعلية أو  المؤشممممممراتتتمثل إحدى طرق التعامل مع 

ون كتما  ا  غالب، والضمممنية الموجودة في إرشممادات التقييم الخاصممة بوكاالت ضمممان الجودة الخارجية

 .تطلباتمواللمعايير من ا ا  أكثر وضوح هذه المؤشرات

 

 تطوير المعايير الغايات من. 7

 

ع تضممممممم هذه المعايير، حيث نهجوالتي يتم تطوير المعايير من أجلها محتوى  الغاياتتشمممممممكل 

نشممممممأت فقد ، ا  ألغراض االمتثال أو مراقبة الجودة. كما لوحظ سممممممابق ا  محددةبعض الوكاالت معايير

 يرلمعايبيل المثال، يجب أن تمتثل صممممممناعة األلعاب معايير مراقبة الجودة في الصممممممناعة. على سمممممم

الغرض األساسي من هذه ، والسالمة المنصوص عليها من قبل مختلف الحكومات والهيئات الخاصة

المعايير هو حماية صحة وسالمة المستهلكين والمستخدمين من مختلف المخاطر، بحيث يتم تحديدها 

تم تحديد معايير مراقبة الجودة لمؤسمممسمممات التعليم العالي ألغراض االمتثال ومراقبة الجودة. عندما ي

ما يتم كتابتها على أنها بيانات "الزمة". على سممبيل  ا  ، فغالبضمممان الجودة الخارجيةمن قبل وكاالت 

معايير تتطلب من المؤسممسممة أو البرنامج  بوضممافة وكالة الجودة الخارجية من الممكن أن تقومالمثال، 

سية، أو مؤهالت أعضاء توثيق محتوى معين لت ساللبية متطلبات المناهج الدرا لتدريس  ةيهيئة التدري

ة ها" أثناء عمليؤيتم "اسممممممتيفاء" المعايير أو "عدم اسممممممتيفاأن . في مثل هذه الحاالت، إما بعينهامواد 

 المراجعة، ومن ثم يكون البرنامج مسؤوال  عن الحفاظ على االمتثال لها.

 

ر معايير لنهج "المالءمة للغرض" في ضممممممممان الجودة. في هذه في بعض األحيان يتم تطوي

الحالة، قد تتم كتابة المعايير لتوفير المرونة في كيفية إثبات مؤسممممممسممممممة أو برنامج ما أن عروضممممممه 

صمملة بتلبية مهمته وأهدافه، بما يتماشممى مع المعايير الخارجية.  اومؤهالت أعضمماء هيئة التدريس له

في المعايير التي طورتها وطبقتها لجنة الواليات الوسمممطى للتعليم العالي  يظهر أحد األمثلة على ذلك

(MSCHE) األول كيف يمكن كتابة المعايير بنهج المالءمة للغرض في  اللجنةيوضممممممح معيار  حيث

 ضمان الجودة المؤسسي، كما هو مفصل في المعلومات أدناه:

 

 

 



383 
  

 ة واألهداف: المهملجنة الواليات الوسطى للتعليم العاليمعيار 

 

 هاخدمت الفئة التيتحدد رسممالة المؤسممسممة بوضمموح هدفها في سممياق التعليم العالي وتشممير إلى 

. تحدد األهداف المعلنة للمؤسمممممسمممممة، المتوافقة مع اإنجازههي األهداف التي تنوي  المؤسمممممسمممممة وما

لرسمممالة ايتم تطوير  ، كماتطلعات وتوقعات التعليم العالي، بوضممموح كيف سمممتفي المؤسمممسمممة بمهمتها

سممتخدم لتطوير واألهداف واالعتراف بها من قبل المؤسممسممة بمشمماركة أعضممائها وهيئتها اإلدارية وتُ 

 وتشكيل برامجها وممارساتها وتقييم فعاليتها.

 

 2006خصائص التميز في التعليم العالي 

http://www.msche.org/publications/CHX06060320124919.pdf 
 

 

لجنة  الصمممممممادر عن صمممممممائص التميز في التعليم العاليخ من منشمممممممور 2006 عام في طبعة

الواليات الوسمممممطى للتعليم العالي، نجد هذه التعليمات: "يجب تفسمممممير كل معيار وتطبيقه في سمممممياق 

لى كل ع اان في أقسام السياق سيتم تطبيقهأجزاء كل بي جميعمهمة المؤسسة ووضعها" وأن "ليست 

هم التأكد من أن تقارير باستخدام" الفطرة السليمة " اللجنةمقي مي فريق  يطلب من(. 9مؤسسة ")ص 

 (.9تعكس فهم المؤسسة المعينة قيد المراجعة واألهداف التي حددتها المؤسسة لنفسها )ص. 

 

ايير التي يجب تطبيقها على األغراض التي سممميتم ما تعتمد أنواع المع ا  ، غالبا  كما ذكرنا سمممابق

ير عند تطونتيجة لذلك، . األغراض لكتل وحدة التحليلآلية اسممممممتخدام اسممممممتخدام المعايير من أجلها و

ر المعايير ومن هي المعايير، يجب على وكاالت ضمممان الجودة الخارجية أن تسممأل عن سممبب تطوي

 تتضمن بعض األسئلة المحتملة ما يلي:والجهة التي يتم تطوير المعايير من أجلها، 

 

  هل ستركز وكالتنا بشكل أساسي على الحد األدنى من مشكالت مراقبة الجودة؟ من

المحتمل أن يتم تعريف ذلك في الوثائق المقدمة للحصمممول على إذن حكومي من الوكالة، إن 

 لم يكن في وثائق تأسيسها.

 مي؟ والسممؤال ذو الصمملة هو ما إذا هل سممتُسممتخدم تقييماتنا ألغراض التمويل الحكو

كانت نتائج المراجعة لها تأثير خطي مباشمممر على التمويل الخارجي أو التخصممميص الداخلي 

 للموارد.

  إذا كانت هذه المنظمة مسمممممممؤولة عن مراجعة برنامج مهني معين، فهل يجب أن

ن كان هذا سممممميكوعلى ما إذا  ا  نركز على كفاءات الطالب ونتائج التعلم؟ تعتمد اإلجابة جزئي

 للترخيص المهني أو االعتراف بالخريجين. ا  مفيد

 هل ينبغي تضممممممممين مؤشمممممممرات األداء في معاييرنا؟ إذا كان األمر كذلك، فما هي 

 مؤشمممرات األداءوهل يتم االتفاق عليها بشمممكل عام على أنها مقبولة؟ بدون  مؤشمممرات األداء

، كما المعيار ومتى وإلى أي مدى يكون من الصمممممعب الحكم على ما إذا كان قد تم تحقيقسممممم

 المقي مين في إصدار أحكام أكثر موثوقية. تساعد مؤشرات األداء

http://www.msche.org/publications/CHX06060320124919.pdf
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  هل سمممتعمل المنظمة بشمممكل صمممارم على المسمممتوى المؤسمممسمممي من منظور تحسمممين

الجودة؟ إذا كان األمر كذلك، فما هي أفضممممممل الطرق لتقييم تحسممممممين الجودة في هذه البيئة؟ 

ه هذهل  ، ولهذا،التركيز على اسممتراتيجيات الجودة والتحسممين هي المسممتخدمة إحدى الطرق

ما هي النتائج المرجوة. وكيف وذات مصمممممداقية؟ هل تم تنفيذها؛ الطرق موجودة، وهل هي 

 ؟االستراتيجيةسنعرف متى يتم تنفيذ 

  هل تسمح مهمة المنظمة بالمراجعات لتشمل منظورين فلسفيين أو أكثر؟ على سبيل

للمؤسمممسمممة وضمممع معايير الحد األدنى ألغراض مراجعة االمتثال ووضمممع المثال، هل يمكن 

 المعايير التي تركز على قضايا تحسين الجودة المؤسسية أو البرامجية؟ 

 

 :مناخشةال. 8

 

 تطوير معايير وكاالت ضمان الجودة الخارجية

 

ضممممان باسمممتخدام األسمممئلة أعاله، اعمل مع اثنين من أعضممماء الفصمممل اآلخرين لتطوير وكالة 

خيالية ذات مهمة وهدف معينين. ما هي األسممممئلة األخرى التي ظهرت أثناء محاولتك  جودة خارجية

 وضع األساس لوكالة جديدة؟

 

 . وأدة التألي)9

 

التي تطبقها وكاالت ضمممممان الجودة الخارجية في  المتطلباتلفهم أغراض وأنواع المعايير أو 

 .ا  التحليل، والتي يمكن أن تكون مؤسسة أو برنامج التعليم العالي، من المفيد فهم سياق وحدة

 

 المعايير المؤسسية و   و المعايير البرامجية

 

 المعايير المؤسسية
إذا كانت وحدة التحليل مؤسممممسممممة )على سممممبيل المثال، كلية أو جامعة(، فيجب وضممممع معايير 

 من الدرجات والعديد من لتقييم المؤسممسممة ككل كوحدة تشممغيل واحدة، على الرغم من أنها تقدم العديد

 البرامج المختلفة.

 

 المعايير البرمجية
في  يمكن تطوير المعايير للتطبيقفعندها عندما تكون وحدة التحليل على المستوى البرنامجي، 

مجال أكاديمي معين )مثل العلوم السياسية والرياضيات( أو على برنامج يُعد الطالب لاللتحاق بمهن 

 (.ات األخرىهندسواللهندسة المعمارية، المحاسبة واكمتخصصة )
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 مختلطة؟الوضاع األ
قلة قليلة من وكاالت ضممممان الجودة الخارجية قادرة على تدريب كوادر منفصممملة من الخبراء 

والحفاظ عليها للمراجعة المؤسمممممممسمممممممية والبرنامجية. من الناحية النظرية، قد يكون لدى وكالة كبيرة 

. في الواليات المتحدة، على سمممممممبيل ال أنَّ هذا األمر غير مرجحإمنفصممممممملة ألغراض مختلفة  لجانخ 

فالمثال، يجب على الوكاالت التي تسممعى للحصممول على تفويض فيدرالي أن  ى وجه نفسممها عل تعر 

 م دليل على الحاجة إلى وكالة أخرى.يتقدساتي أو برامجي مع سوكالة ترخيص مؤالتحديد على أنها 

 

 :ملخصال. 10

 

 وع النقاط الرئيسية التالية:غطى هذا الموض

  تعمل المعايير التي وضمممممعتها وكاالت ضممممممان الجودة الخارجية في التعليم

العالي على تحديد التوقعات ووضمممممممع القيم ألداء وجودة منتج أو عملية أو خدمة. 

باإلضمممافة إلى إفادة الجمهور والطالب المسمممجلين، تقدم المعايير فوائد للمؤسمممسمممات 

 خدمها.والبرامج التي تست

  تسمممممتخدم وكاالت ضممممممان الجودة مصمممممطلحات مختلفة لتحديد كيفية قياس

 على نهج وكاالت ضمان الجودة وتعريف الجودة. ا  الجودة، اعتماد

  تطوير المعايير محتواها والدور الذي تلعبه في مراجعة  الغايات منتشممممكل

لجودة، ضمممان الجودة. تضممع بعض الوكاالت معايير ألغراض االمتثال أو مراقبة ا

 .المرجوة والبعض اآلخر يطورها بمزيد من االعتبار لألهداف والنتائج

 فية في كي ا  رئيسمممي ا  دور ا  يلعب مسمممتوى التحليل المقصمممود من المعايير أيضممم

 تطويرها ثم استخدامها في عملية المراجعة.

 

 مراجعال

يا، (. خصممممممممائص التميز في التعليم 2006لجنة الواليات الوسمممممممطى للتعليم العالي ) العالي. فيالدلف

 .مؤلف بنسلفانيا:
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني

 (EQAالمعايير المطبقة من خب) وكاالت ضمان الجودة الخارجية ): المأور الرابع

 ياتضمان الجودة على المستوى المؤسس: الجزء الثالث

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 اتيةمعايير ضمان الجودة المؤسس .2
 وضع المعاييرمنظمات  .3
 مناقشةال .4

 ملخصال .5

 
 

 . المقدمة1

 

على  يجب العالي التيالقضممايا المتعلقة بعمل مؤسممسممات التعليم  يناقش هذا الجزء من المحور

 ا  أخذها في االعتبار عند وضع معايير للمراجعة. سوف تتعلم أيض ضمان الجودة الخارجيةوكاالت 

الذي اعتمدته المنظمات التي تضممممممع المعايير  عن النهجين الفلسممممممفيين الواسممممممعين لضمممممممان الجودة

لمؤسسات التعليم العالي. ويختتم الموضوع بمناقشة حول الدور المهم ألصحاب المصلحة في تطوير 

 هذه المعايير.

 

 األهداف: 

 ضمان الجودة على المستوى المؤسسي

 

 تحديد ما يلي: على ا  ، يجب أن تكون قادرالفصلعند االنتهاء من هذا 

 

جاالت التركيز التي يجب على وكاالت ضممممممان الجودة الخارجية شمممممرح م ·

 .أخذها في االعتبار قبل تطوير المعايير
لوضممع المعايير التي تسممتخدمها وكاالت ضمممان  المحددين وصممف النهجين ·

 .الجودة الخارجية
 .تحديد أصحاب المصلحة في عملية وضع المعايير للمؤسسات ·
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 . معايير ضمان الجودة المؤسسي2

 

 ،يتعامل ضمان الجودة المؤسسي في التعليم العالي مع المؤسسة بأكملها كوحدة تشغيل واحدة

غرض واحد، ولكن كمؤسممممسممممة للتعليم  يقد يطلق على المؤسممممسممممة اسممممم كلية أو جامعة أو معهد ذو

العالي، فونها تمنح في النهاية على أدنى مسممممممتوى درجة الزمالة أو البكالوريوس. في بعض األنظمة 

 األولى. الدرجةلمؤسسات، تكون درجة الماجستير هي أو ا

 

يجب أن تدرس كيفية عمل الوحدة ضمممان الجودة الخارجية ألن المراجعات المؤسممسممية ل ا  نظر

سة. لذ ا  ككل، فونها ال تستطيع عموم ب أن تركز ، يجاالتركيز على التفاصيل الدقيقة لكل برنامج درا

ايا الشماملة المحيطة بوظائف الوحدة. قد تشممل مجاالت المراجعات الخارجية للمؤسمسمات على القضم

 ما يلي:كل م التحليل هذه

 

 مجاالت التألي) لتطوير المعايير

 

 الرسالة المأددة للمؤسسة
 والسممكان والدولةيجب أن يحدد بيان مهمة المؤسممسممة غرضممها في سممياق التعليم العالي واألمة 

 .لمؤسسة لتحقيقهالذي تسعى اوما  تخديمهم( الذين يتم المجتمع)

 

 الحوكمة المؤسسية والهيكل اإلداري
يجب تصمممميم الهياكل اإلدارية والحوكمة للسمممماح بجمع المعلومات المناسمممبة وعمليات صمممنع 

القرار لتطوير السممياسممات، بما يتماشممى مع أهداف المؤسممسممة ونوعها وحجمها. يجب أن يكون هناك 

شممماء الخدمات والحفاظ على أعضممماء هيئة تسممملسمممل واضمممح للسممملطة، وكذلك ملكية مشمممتركة في إن

 التدريس المؤهلين لتعزيز التعلم والبحث والمنح الدراسية.

 

متطلبات المناهج الدراسمممممممية األسممممممماسمممممممية للمؤهالت )على سمممممممبيل المثال، درجة الزمالة أو 

 .البكالوريوس(
 تمثل تطلب المؤسسات من جميع الطالب إكمال مجموعة من متطلبات المناهج الدراسية التي

تعريف المؤسمممسمممة للحد األدنى من المعرفة والمهارات على مسمممتوى الكلية المطلوبة للحصمممول على 

ية درجة بعلم غال هارات  ا  .  قة بم ناهج المتعل بات الم هذه متطل عام  بات التعليم ال ما تتضممممممممن متطل

سية، والتفكير ال شفوي والمكتوب، والتفكير الكمي، والمبادئ العلمية األسا قدي، والكفاءة ناالتصال ال

 التكنولوجية، وفهم المواطنة والسلوك األخالقي.

 

 عدد ومجموعات البرامج األكاديمية  و مجاالت الدراسة

تستخدم المؤسسات بيان مهمتها لتحديد أنواع البرامج التعليمية التي سيتم تقديمها، سواء كانت 

راسممات العليا والشممهادات المتقدمة. مقصممورة على التعليم الجامعي أو بما في ذلك برامج شممهادات الد
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يجب أن تتوقع المؤسممسممة أن يكون لجميع البرامج أهداف محددة بوضمموح للمنهج المطلوب وأهداف 

 تعلم الطالب التي تتوافق مع مهمة المؤسسة.

 

 الموارد المالية وخضايا االستقرار المؤسسي

 

رسممالة وأهداف المؤسممسممة. يجب يتوافق مع  ا  سممليم ا  مالي ا  يتطلب االسممتقرار المؤسممسممي تخطيط

تحديث خطتها المالية لضممممان تقوم بعلى المؤسمممسمممات إثبات أنها تحلل محافظها المالية باسمممتمرار و

 التمويل الكافي لتنفيذ مهمتها ودعم البرامج المقدمة للطالب.

 

 المطلوبةالمرافق المادية 
جربة على الفصل الدراسي أو ت ا  قائم ا  تقليدي ا  يجب أن تكون المؤسسات، سواء كانت تقدم تعليم

تعليمية عبر اإلنترنت، قادرة على توثيق أن منشآتها أو منشآتها المادية يتم صيانتها لتوفير الوصول 

اآلمن والمالئم إلى موارد التعلم، والمعمممدات التعليميمممة، ومرافق المكتبمممة، ولتكون بمثمممابمممة قممماعمممدة 

 للموظفين الرئيسيين.

 

 خدمات دعم الطاب
لمؤسمممسمممات خدمات دعم الطالب التي تعزز قدرة كل طالب على تحقيق أهدافه وأهداف تقدم ا

المؤسمممسمممة. ومن األمثلة على هذه الخدمات تقديم المشمممورة للطالب أو إرشمممادهم، وإجراءات التظلم 

والشكوى، واالحتفاظ اآلمن بسجالت الطالب )مع السياسات المناسبة لإلفصاح عن هذه المعلومات(، 

 التعلم التكنولوجي. وأنظمة دعم

 مصادر التدريس والتعلم
إيالء االهتمام لجودة فون ه يتم ألن التدريس والتعلم أسمممممماسمممممميان لمهمة أي مؤسممممممسممممممة،  ا  نظر

ومؤهالت المهنيين الممذين يقومون بممالتممدريس عبر العرض التعليمي والممدعم المقممدم لتعلم الطالب. 

يئة التدريس / األكاديميين المؤهلين لضممممان يُتوقع من المؤسمممسمممات توثيق أعداد كافية من أعضممماء ه

فحص أحكام تطوير أعضماء هيئة التدريس  ا  أيضم من الممكنأن ه كما تماسمك البرامج واسمتمراريتها. 

لضمان اتخاذ التدابير المناسبة لتطوير مهارات  ضمان الجودة الخارجيةوالموظفين من قبل وكاالت 

ين ألعضممممماء هيئة التدريس والطالب الجدد. باإلضمممممافة التدريس أو إجراء البحوث أو العمل كموجه

إلى ذلك، يُتوقع من المؤسسات توثيق الوصول إلى مصادر التعلم، مثل مصادر المعلومات أو مرافق 

 المختبرات التي تدعم اكتساب الطالب للمعرفة والمهارات.

 

 ضمان الجودة الداخلي و نظمة المسادلة
ت متعددة من العمليات المؤسمممممسمممممية من خالل تطوير عملية على مسمممممتويا والتقويميتم التقييم 

الذاتي  لتقويمواتختبر الفاعلية العامة للمؤسمممسمممة في تحقيق أهدافها. تسمممتخدم المؤسمممسمممة نتائج التقييم 

لتحسمممممممين عملياتها  (عند الضمممممممرورة)تغييرات اللتحديد ما إذا كانت تحقق أهدافها بالفعل وإلجراء 

 م.وتعزيز تحصيل الطالب وتعلمه

 لكتما يعتمد القرار بشممأن أفضممل السممبل لتطوير المعايير لكل مجال من مجاالت التحليل  ا  غالب

 على نوع المنظمة المسؤولة عن نظام مراجعة ضمان الجودة.
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 . منظمات وضع المعايير3

يمكن وصف المنظمات التي تضع المعايير لمؤسسات التعليم العالي من خالل نهجين فلسفيين 

اآلخر هو تنظيم أو الئحة حكومية أو شممممبه وهو التنظيم الذاتي؛  أولهمامان الجودة. عريضممممين لضمممم

 .الوسط األكاديميحكومية من خارج 

 

 التنظيم الذاتي مقاب) اللوا ح الأكومية  و شب  الأكومية

 

 :التنظيم الذاتي
الي هي ععندما تعمل هيئة وضمممع المعايير من فلسمممفة التنظيم الذاتي، فون مؤسمممسمممات التعليم ال

المحركات األسممماسمممية للعملية. يشمممغل ممثلو مؤسمممسمممات التعليم العالي مناصمممب في مجالس مراجعة 

فرق ويكونون مسمممؤولين بشمممكل أسممماسمممي عن توجيه اإلجراءات الضممممان الجودة، ويشممماركون في 

ث يهو النهج المتبع في الواليات المتحدة، ح يعتبر هذا النهجوتطبيق المعايير في عملية المراجعة. 

تتم مراجعة المؤسمممممممسمممممممات واعتمادها من قبل المنظمات غير الحكومية الخاصمممممممة التي تعتمد على 

متطوعين من مؤسساتها األعضاء. يقال إن الجانب المستقل للتنظيم الذاتي للمنظمات غير الحكومية 

 من التركيز على تحسين الجودة أكثر من التركيز على معايير مراقبة الجودة. ا  يعكس مزيد

 

 لكنه ال –عندما يكون كل شممميء على ما يرام  يعتبر جيدا  التنظيم الذاتي من المهم مالحظة أن 

ن وقت فعاليتها م المؤسسة يجب أن تثبت حيث يوفر أي حصانة من الرأي العام والسياسة المناوئين

لمنظمات اي فآلخر. مع بداية التسعينيات في الواليات المتحدة، تعرض كبار المعتمدين المؤسسيين )

لفشلهم في التخلص من المؤسسات السيئة، وتحسين  وذلك غير الحكومية الخاصة( النتقادات شديدة

 ، قدرات الخريجين مقارنة بأقرانهم الدوليين.ا  التعليم العالي بشكل عام، وبشكل أكثر تحديد

 

ج يم النتممائمن وزير التعليم األمريكي العتممماد إجراءات تقي ا  أمر كممانممت إحممدى النتممائج عمليمما  

، فونها لن تحصممممممل على تجديد لوكاالت التي أهملت هذا األمر لفترة طويلةل ، وبالنسممممممبةوتحسممممممينها

لمعمماييرهم  ا  جوهريمم ا  في تلممك المرحلممة، بممدأ معظم المعتمممدين األمريكيين إصمممممممالحمم العتمممادهمما.

 بمحاولة تحديد "النتائج". ا  وإجراءاتهم، بدء

 

 اللوا ح الأكومية  و شب  الأكومية
عندما تكون المنظمات الحكومية أو شمممبه الحكومية )أي الوكاالت العامة المسمممتقلة التي تمولها 

الحكومة( مسمممممؤولة عن عملية ضممممممان الجودة الخارجية، فون مبادرة تطوير وتطبيق المعايير تكون 

د دول. يعتمالقد تشمممممل هيئات صممممنع القرار ممثلين تعينهم الحكومة أو رؤسمممماء وفي أيدي الحكومة 

على الرغم من أن و ،قرار الحصمممول على تمثيل من المؤسمممسمممات على الهيكل الذي تضمممعه الحكومة

ما ترتبط بعوامل التحكم أكثر من التنظيم الذاتي،  ا  المشاركة الحكومية في عملية وضع المعايير غالب

 إال أن هناك العديد من هذه األنظمة التي تختار التركيز على قضايا تحسين الجودة.
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ض النظر عن النهج الفلسممفي المتبع أو التنظيم الذاتي أو التنظيم الحكومي / شممبه الحكومي، بغ

ب من مجموعة واسعة من أصحا يجب أن يشمل التطوير األولي للمعايير التي سيتم استخدامها تمثيال  

 المصلحة الذين سيتأثرون بتطبيق المعايير.

 كل مما يلي: قد تشمل فئات أصحاب المصلحة

 

 .سات التعليم العالي )مديرو التعليم العالي أو األمناء(مؤس ·
 .العلوم واألوساط األكاديمية )باحثو ضمان الجودة، أعضاء هيئة التدريس( ·
 .المستهلكون )الطالب، أولياء األمور( ·
الحكومة و / أو جهات تنظيمية أخرى )ممثلون على المسممممممتوى الوطني أو  ·

 .اإلقليمي(
 ريجين(.الصناعة )أصحاب العمل للخ ·

 

االعتبار، وينبغي أن تشمممل عملية تطوير  بعينيجب أن تؤخذ آراء جميع أصممحاب المصمملحة 

نشر المسودات على نطاق عام مع عمليات مفتوحة وشفافة والمعايير ووضع اللمسات األخيرة عليها 

 لنظر فيها.يتم التقديم التعليقات ل

 

 :مناخشةال. 4

 

 ضمان الجودة على المستوى المؤسسي

 

قامت بتحديد وحدة التحليل على أنها مؤسممسممة في سممياسمماتها  ضمممان جودة خارجيةاختر وكالة 

، قم بتقييم أفضمممل ما يمكنك، وبيان مهمة ضممممان الجودة الخارجية. باسمممتخدام معايير وكالة المكتوبة

 تمؤسممممسممممتين، وأهدافهما التعليمية االسممممتراتيجية، ومتطلبات الدرجة الواسممممعة، بناء  على المعلوما

 المقدمة على موقع كل مؤسسة.

 

ممما هي المشممممممممماكممل التي واجهتهمما في العثور على هممذه  .1

 المعلومات؟ هل قدمت المؤسسات هذه األشياء بتأكيد ووضوح كافيين؟

تخيل أنك عضممو في فريق من الخبراء سمميذهب إلى إحدى  .2

هذه المؤسممممممسممممممات. سممممممتكون مهمتك هي الحكم على مصممممممداقية المهمة 

السمممتراتيجية ذات الصممملة وتوفير الموارد المادية المؤسمممسمممية واألهداف ا

والبشمممرية لتحقيق تلك االسمممتراتيجيات. ما أنواع المعلومات التي تعتبرها 

 ضرورية للمراجعة؟
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 :ملخصال. 5

 النقاط الرئيسية التالية: الفصلغطى هذا 
 الئم للوحدة:المتركز المراجعات الخارجية للمؤسسات على القضايا التالية المتعلقة بالتشغيل · 

 .الرسالة المحددة للمؤسسة .1

 الحوكمة والهيكل اإلداري للمؤسسة. .2

 متطلبات المناهج األساسية للتأهيل .3

 .عدد ومجموعة البرامج األكاديمية المقدمة .4

 .الموارد المالية وقضايا االستقرار المؤسسي .5

 .المرافق المادية التي قد تكون مطلوبة .6

 .خدمات دعم الطالب .7
 .س والتعلممصادر التدري .8

 .أنظمة داخلية لضمان الجودة والمساءلة .9
تميل المنظمات التي تضمممع المعايير لمؤسمممسمممات التعليم العالي إلى أن تندرج ضممممن نهجين · 

 فلسفيين عريضين لضمان الجودة:

  التنظيم الذاتي: في هذه الحالة، تعتبر مؤسمممسمممات التعليم العالي هي المحرك

 األساسي للعملية.

 مية أو شمممممممبه الحكومية: في هذه الحالة، تأخذ الحكومة زمام اللوائح الحكو

 المبادرة لتطوير وتطبيق المعايير.

 

 .يجب أن يأخذ التطوير األولي للمعايير في الحسبان آراء مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة· 
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني

 (EQAن الجودة الخارجية )وكاالت ضما التي تطبقهاالمعايير : المأور الرابع

 ضمان الجودة على مستوى البرنامجالجزء الرابع: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 مراجعات ضمان الجودة على مستوى البرنامج .2
 منظمات وضع المعايير لضمان الجودة البرامجية .3
 مناقشةال .4

 ملخصال .5
 المراجع المقترحة .6

 
 

 . المقدمة1

 

تتداخل بين مراجعات ضممان الجودة على مسمتوى المؤسمسمات  يتناول هذا الموضموع المجاالت التي

بار عند تطويرسممممممم ، كماوالبرامج معايير لمراجعة  تتعلم عن المجاالت التي يجب أخذها في االعت

ويختتم الموضمموع بمناقشممة الدور الرئيسممي ألصممحاب المصمملحة في تطوير المعايير على  ،البرنامج

 هذا المستوى.

 

 األهداف

 ى مستوى البرنامجضمان الجودة عل

 

 على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 شرح الفروق في التركيز بين المراجعات المؤسسية وتقييمات البرامج 

 وصف عمل أجهزة وضع المعايير التي تراجع برامج التدريب المهني 

 تحديد أصحاب المصلحة المشاركين في عملية تطوير المعايير للبرامج 
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 . مراجعات ضمان الجودة على مستوى البرنامج2

قد تتضمممممممن مراجعات ضمممممممان الجودة لبرامج درجات أكاديمية ومهنية معينة بعض مجاالت 

من الواضممح أنها قد تختلف في ، والمراجعة الموجودة في المعايير الموضمموعة للمراجعة المؤسممسممية

تماد متخصممصممة معايير للموارد المالية قد يكون لدى جهة اع ،المسممتوى والتركيز. على سممبيل المثال

 واالستقرار المؤسسي.

 

: ما إذا كانت كفاءة تتمثل في كل من المراجعة المؤسمممممسمممممية والبرنامجية مخاوف مماثلة تملك

ما والمنظمة والوضع المالي يشيران إلى االستقرار على األقل لفترة االعتراف. وعلى وجه التحديد، 

لكليات توفير الموارد والمدخالت الكافية )من جميع األنواع( للبرامج إذا كان بومكان المؤسممممسممممة أو ا

 بشأن االستدامة. ا  قيد المراجعة. بكل بساطة، قد يكون المعتمد للبرنامج أكثر قلق
التداخل الثاني بين المراجعات المؤسسية والبرنامجية هو النظر في بيانات المهمة. عندما تقوم 

جعة بيانات المهمة واألهداف على المسمممممتوى المؤسمممممسمممممي، فونها تتوقع وكالة الجودة الخارجية بمرا

ة. يحدد والمنطق وسياق الدولةللغرض العام وعمالء المؤسسة في سياق التعليم العالي  ا  واضح ا  تحديد

 بيان المهمة معايير واسعة ألنواع التعليم التي سيتم تقديمها.
، حيث ترغب وكالة الجودة في ا  ى المهمة واضممحفي مراجعة مسممتوى البرنامج، ال يكون التركيز عل

لحكم على مدى توافقه مع األغراض المؤسمممممسمممممية. من بين هذه االطالع على بيان أهداف البرنامج ل

أصممحاب مصمملحة. بصممرف النظر عن المهمة، يجب على كاألغراض تحديد من سمميخدم كعمالء أو 

من أجل المقاصممممد الفعلية واألهداف  وكاالت ضمممممان الجودة الخارجية أن تنظر في االسممممتراتيجيات

 .والنتائج التي يجب تحقيقها

 

 معايير في المجاالت التالية:عددا  من السيضع المعتمدون المتخصصون والمهنيون 

 

 تأديد معايير البرنامج

 

 هيك) القيادة اإلدارية
مع  ،نامجمناهج البريجب أن يوفر الهيكل التنظيمي للبرنامج أو الكلية أو القسمممممممم قيادة فعالة لتطوير 

التركيز على االتساق مع أهداف المؤسسة واالنضباط والمهن ذات الصلة. يمكن الحكم على "القيادة 

 أي صياغة السياسات والتخطيط والنشر واإلشراف والتقييم. ،الفعالة" من حيث إدارة السياسات

 

 المتطلبات المنهجية لبرنامج الدراسة المأدد
وأفكار حول إجمالي سممماعات الدراسمممة التي يتعين  ،ة متطلبات أسممماسممميةالبرامج المتخصمممصمممتملك 

وخيارات التدريب. السممممؤال إذن هو "ما الذي يجب أن يفعله  ،العملي والمشمممماريع والتدريب ،إكمالها

؛ أي ا  الطالب بالفعل وما مدى صمممممعوبة ذلك؟" يجب على المراجع البحث عن أوصممممماف مقررة جيد

 ،اتوالتقييم ،والمشمماريع ،والتمارين المتدرجة ،االمتحاناتمثل  ،تخصمميص الوقت لمواضمميع محددة

 وما إلى ذلك.
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 عاخة برنامج الدراسة االبتدا ية بمجاالت الدراسة األخرى
عندما يجب على الطالب إكمال الدورات في أكثر من مجال أكاديمي واحد كجزء من البرنامج الذي 

أسممممماسمممممي عن الطالب توثيق المكونات األكاديمية يجب على البرنامج المسمممممؤول بشمممممكل  ،يختارونه

 والعالقات بين األقسام أو الكليات المختلفة.
 متطلبات المنشأة الخاصة باالحتياجات التدريبية للبرنامج

برامج  ضممممممممان الجودة الخارجيةقد يجد مراجعو  ،على المهنة أو مجال الدراسمممممممة ا  اعتماد

درب قد تحتاج البرامج التي ت ،لتعلم. على سبيل المثالتتطلب مرافق ومعدات محددة لتحقيق أهداف ا

سات العالج الفردية سبة لجل شارين إلى غرف منا هذه  تحتاج، ومن الممكن أن علماء النفس أو المست

ر قد تكون غرف عمل الكمبيوتو ،إلى أحكام للمراقبة والتواصل بين المعلمين والطالب أيضا   الغرف

ا قابلة للتكيف مع الطالب في مجاالت الدراسممممممة المختلفة. قد يطلب ولكنه ،مجهزة لالسممممممتخدام العام

التقييم الذاتي من أعضمماء هيئة التدريس تحديد أهداف ونتائج تعليمية محددة السممتخدام مرافق معينة. 

ق أموال لصمممميانة وتحديث المرافالتقييم مشممممكلة غير محببة للمؤسممممسممممة تتمثل في دفع  ينتج عن هذا

 والمعدات.

 

 عم الطالب فيما يتعلق بالبرنامج أو احتياجات الطالبخدمات د
قد تأخذ مراجعة مسمممتوى  ،باإلضمممافة إلى خدمات الدعم المقدمة على المسمممتوى المؤسمممسمممي

البرنامج في االعتبار خدمات الطالب المرتبطة مباشممممرة بتقدم الطالب ونجاحهم في مجال معين من 

لتي واألنشممطة ا ،والدراسممة العالجية أو التصممحيحية ،قد تنظر المراجعة في معايير القبولو ،الدراسممة

والمسممممماعدة في إعداد  ،والوصمممممول إلى مسمممممتشممممماري البرامج والوظائف ،تحقيق الحرفيةتهدف إلى 

 ودعم عمليات البحث عن الوظائف. ،الملفات

االسممممممتثناء حتى في بعض أنظمة التعليم العالي  الفي عالم مثالي، سممممممتكون هذه األحكام هي القاعدة 

 ال تدفع عقود، فمن الممكن أ، فون التمويل لمثل هذه الخدمات نادر في أحسمممممن األحوالا  األكثر تطور

في و أعضاء هيئة التدريس مقابل الوقت المستغرق في إرشاد الطالب أو حتى أنشطة ضمان الجودة

شارية الهيئاتبعض المؤسسات، قامت  ست ارير ق، وفي أغلب األوقات، يتم نشر تالطالبية بوظائف ا

راجع على دراية بالظروف النظامية والهيكلية التي تخفيضمممممممات الميزانية. يجب أن يكون المُ تتعلق ب

 .ما تحد من خدمات دعم الطالب ا  غالب

 

 وصول الطالب وأعضاء هيئة التدريس إلى موارد التعلم
ز اكمثل المجالت والكتب ومر ،يجب أن توثق البرامج إمكانية الوصمممممول إلى موارد المكتبة

مصادر البحث والتعلم المالئمة لمهمة وأهداف البرنامج المهني المحدد أو المجال األكاديمي الذي يتم 

 مراجعته وتدعمه.

 

 موارد ومؤهالت أعضاء هيئة التدريس
يُتوقع من البرامج تحديد أعضاء هيئة التدريس الرئيسيين والداعمين المسؤولين عن تدريس 

إلى جانب أي  ،رضمممين لتدريسمممها. يمكن تحديد المتطلبات التعليمية للكليةمواد معينة والمؤهلين المفت

لتعيين حد أدنى من األكاديميين  ا  قد تكون هناك حاجة للبرامج أيضمم ، كماشممهادة أو ترخيص مطلوب



395 
  

من أجل ضممممممممان أن الطالب يتعرضمممممممون لمجموعة متنوعة من الموضممممممموعات  ،ألدوار التدريس

 من الدراسة. ا  معين والمنهجيات التي تميز مجاال  
كوين مع التغييرات في ت ،خاصممممممة في بعض البلدان المتقدمة ،يجب أن يتعامل التعليم العالي

 المدرسمممون ، يمثلوالمسمممار الوظيفي األكاديمي. في بعض األنظمة ،وممارسمممات التوظيف ،الكليات

 يسعضاء هيئة التدرن غير المتفرغين نسبة متزايدة من أووالمدرسالمنتدبون واألساتذة المساعدون 

رى كما ن ا  تمام ،انخفضمممت النسمممبة المئوية ألعضممماء هيئة التدريس في مناصمممب المسمممار الدائم حيث

لتدريس أو إلجراء معظم األبحاث لهدف وحيد هو االمزيد من أعضممممممماء هيئة التدريس يتم تعيينهم 

ما إذا و ،من يعلم ماذاالذي يرغب في معرفة  ،عمل المراجع يتسمممممممبب هذا األمر في تعقيدالتطبيقية. 

وأين ذهبت بعض الوظائف التقليدية ألعضممممممماء هيئة  ،في مجالهم ا  وما إذا كانوا حالي ،كانوا مؤهلين

 التدريس بدوام كامل.

 

 عمليات تقييم البرامج والطالب
يشارك أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج في تقييم مستمر ومنهجي يوضح كيفية قياس رسالة 

وكيفية اسمممتخدام معلومات التقييم لتحسمممين البرنامج بشمممكل أكبر. باإلضمممافة  ورؤيتهه البرنامج وأهداف

 مهنية.ومعالجته لتنمية الهوية ال ،ا  وعملي مهنيا   ،يوثق البرنامج كيفية تقييمه لتعلم الطالب ،إلى ذلك

 

هل تعتقد أن هذا السيناريو موجود في معظم المؤسسات؟ ماذا عن المؤسسات في بلدك؟ هل 

ما يقوم  ا  فلنفترض أن شمممخصممم ،ضممممان الجودةلالموارد والوقت للقيام بهذه األشمممياء؟ بالنسمممبة  تلكتم

 ،ولكن في الواقع ،بشيء ما في مكان ما. من األفضل القيام بضمان الجودة من خالل العمل الجماعي

 ،ييمقونظام الت ،أو شممخصممين في هيئة تدريس بالبرنامج يتعاملون مع ضمممان الجودة ا  قد نجد شممخصمم

 فال عجب آنذاك من انخفاض مستوى تنفيذ االهداف في المؤسسة ألقل من المطلوب. وربما التحسين

 

 . منظمات وضع المعايير لضمان الجودة البرامجية3

قد تعمل المنظمات التي تضممع المعايير التي تراجع البرامج المهنية أو المتخصممصممة كهيئات 

فون أصحاب المصلحة  ،في حالة البرامج المهنية ،ومع ذلك صنع القرار الحكومية أو غير الحكومية.

بل المهن نفسها. من المهم هنا مالحظة أن أي مهنة معينة  ،األساسيين ليسوا مؤسسات التعليم العالي

من الممارسين الفرديين والمعلمين إلى مجموعات أوسع مثل  ا  لديها العديد من أصحاب المصلحة بدء

والهيئات التشممممريعية أو التنظيمية المسممممؤولة عن الترخيص أو إصممممدار  جمعيات العضمممموية المهنية

وأربماب العممل للخريجين البماحثين عن عممل في همذا المجمال. قمد تعممل همذه  ،الشمممممممهمادات لألفراد

لكنها قد تمثل مصالح متنافسة. في الحاالت   ،المجموعات بشكل جماعي أثناء عملية وضع المعايير

 ،بتنظيم المهنة )على سمممممممبيل المثال ا  وثيق ا  ارتباط مان الجودة الخارجيةضمممممممالتي ترتبط فيها عملية 

" أو مرخصعندما يجب أن يكون المرشمممممممح للترخيص المهني حاصمممممممل على درجة من برنامج "

 حيح.والعكس ص بشكل كبير بالحكومة أو التنظيم الجودة الخارجيةستتأثر معايير وكالة  ،"معتمد"(

 

علوم الصمممممممحية والهندسمممممممة والقانون وعلم النفس والهندسمممممممة الطب والك ،مهن ةُ عد تعير

بالمعايير التعليمية، وال سمممميما قدرة خريجيها على العمل كمهنيين  ا  مشممممترك ا  عملي ا  اهتمام ،المعمارية
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مبتدئين. ومن هنا نشأ منظمات غير حكومية وجهات اعتماد مهنية تضع وتطبق المعايير التي تعكس 

 .عتبر ضرورية لاللتحاق المهنيالتعليم والمواقف التي ت
ن ولكن يتم دمجهم بشكل منفصل م ،معظم المعتمدين المحترفين لديهم ارتباط بجمعية عضوية مهنية

مد ية عن إجراءات المعت قانون ية ال جل عزل المنظمة "األم" عن المسمممممممؤول هذا األمرأ أن  ، ويعني 

 زلالعحتى ولو جزئية. يمكن تعزيز هذا  ،دون الحصممول على ملكية ا  مالي ا  المنظمة األم قد تقدم دعم

 ،من خالل تقييد مقاعد مجلس اإلدارة التي يشمممممممغلها مندوبون من المنظمة األم. في بعض الحاالت

سير القواعد الحكومية لموافقة الوكالة في اتجاهين لحكومة أن احيث ترغب في وقت واحد  مختلفين ت

 ى جنب مع قدر كامل من االستقالل.إل ا  جنب ،لوكالة ما ا  مستقر ا  مالي ا  ترى دعم

 

 ، فونهم يطلبونوالمتطلباتعندما يطور المعتمدون المحترفون أو المتخصمممممصمممممون المعايير 

مدخالت من ية إذ يطلبون المعلمين والممارسمممممممين؛  ال يد المعرفة والمهارات العمل حد على وجه الت

ية التي يجب على الطالب اكتسممممممممابها. يتعاون عدد من هذه المنظمات مع مجالس  والمواقف المهن

 .الترخيص أو التسجيل المهنية في تطوير المعايير
ب من الطالب ومسمممممممؤولي التعليم العالي  ،في مرحلة ما ،مدخالتالما يتم تطوير المعايير مع  ا  غال

ن يُطلب من المعتمدي ،في عدد من البلدانو ،والمنظمات المهنية ذات الصممملة والباحثين والمسمممتهلكين

من سمممممممتة أشمممممممهر إلى عام قبل االعتماد  والمتطلباتن التغييرات المقترحة في المعايير اإلعالن ع

 ،مجلس االعتماد للهندسمممممة والتكنولوجياالرسممممممي. يمكن العثور على مثال جيد في دسمممممتور ولوائح 

 مشاركة أصحاب المصلحة أمر ال بد منه. ،الوكالة األمريكية لالعتماد الهندسي. باختصارو

 

 185لي من مجلس إدارة مجلس اعتماد االسمممممممتشمممممممارات والبرامج التعليمية ذات الصممممممملةالمطلب التا

(CACREP )توضممممممميح لكيفية قيام منظمة االعتماد البرنامجي لمهنة اإلرشممممممماد في الواليات يتمثل ب

 للمعايير: مراجعتها األخيرةالمتحدة بتعريف أصحاب المصلحة الرئيسيين خالل فترة 

 

 

  يسيينتأديد  صأاب المصلأة الر
 المطلب الثالث

على المسممودات من دائرة انتخابية محددة على نطاق واسممع تشمممل  التغذية الراجعةيتم طلب 

شاريين ومسؤولي التعليم  البرامج وأعضاء هيئة التدريس والطالب والممارسين والمستهلكين االست
 .العالي

مسممودات عامة لمعاييرها  ثالث CACREPنشممرت لجنة مراجعة معايير  ،المتطلب الضمممان اتباع هذ

ميع من ج التغذية الراجعةالمنقحة على اإلنترنت على مدى ثالث سممنوات ونصممف السممنة تطلب فيها 

قدم أعضمماء اللجنة المسممودات المختلفة في جلسممات مفتوحة في جميع  ،المكونات. باإلضممافة إلى ذلك

حكوميممممة )المنظمين أنحمممماء البالد في مؤتمرات المعلمين والممممممارسمممممممين ومجممممالس الترخيص ال

 الحكوميين( والمنظمات األخرى المشاركة في التعليم العالي أو مهنة اإلرشاد.

                                                           
لبرامج االسمممممتشمممممارة في  CHEAيعتبر مجلس اعتماد برامج االسمممممتشمممممارة والبرامج التعليمية ذات الصممممملة جهة اعتماد معترف بها من  185 

 الواليات المتحدة.
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 فيما يلي دراسة حالة مثيرة لالهتمام في تطوير معايير البرامج المهنية من تشيلي.
 

 تطوير المعايير بمشاركة أصحاب المصلحة: مثال من شيلي
امج المهنية )مثل الطب والهندسممة والعمارة للعديد من البر مخصممصممة شمميلي معاييرتطورت 

 لقيام بذلك، دعت ممثلين من البرامج؛ ولوعلم النفس والتمريض والقانون وتدريب المعلمين وغيرها(

األكاديمية في الجامعات العامة والخاصمممة، من الجمعيات المهنية ومن أرباب العمل أو جهات أخرى 

خريجين توقعاتهم لل لتشممكيلعملت هذه "اللجان الفنية"  وقد؛ للخريجين )مثل برامج الدراسممات العليا(

أصبح من الواضح أن جميع المجموعات تميل إلى النظر في نفس القضايا، وبالتالي و في كل برنامج

 :في ثمانية مجاالت اختصت وضعت الوكالة مجموعة من المعايير األساسية

 

 الغايات واألهداف .1
 يم واإلدارةالتنظ .2

 المناهج .3
 التوظيف .4
 التدريس والتعلم .5

 الفعالية والكفاءة .6
 مصادر التدريس والتعلم .7

وسمموق  ،والمهنة ،الروابط مع البيئة الخارجية )بما في ذلك التخصممصممات .8

 العمل والمجتمع(

 

 ،عليهم النظر في المعممايير المقترحممة وكممان يتوجممبإعممادة تحممديممد دور اللجممان بعممد ذلممك تم 

 كما كان يطلب منهم ،امج الذي كانوا يعملون عليهوإجراء أي تعديالت يرون أنها ضمممممممرورية للبرن

 ،تحديد الكفاءات الرئيسية التي يجب على كل خريج من البرنامج اكتسابها في عملية التدريس والتعلم

)أو ملف تعريف  ELOs  186تطوير مجموعمممة من نتمممائج التعلم المتوقعمممة ،وعلى همممذا األسممممممممماس

 بة" لمتطلبات تطوير المناهج.والتي ستصبح بعد ذلك "النواة الصل ،الخريجين(

 

 ،والمعايير الخاصمممممة بكل برنامج إلى كل برنامج في الدولةنتائج التعلم المتوقعة تم إرسمممممال 

تمت إعادة التعليقات إلى اللجنة التي قررت للحصول على تغذيتهم الراجعة، ومع تحديد موعد نهائي 

 إدراجها.
لصمممممملبة" مع نتائج التعلم األخرى التي أرادت كان من المتوقع من كل مؤسممممممسممممممة أن تكمل "النواة ا

كانت نتيجة هذا المزيج هي اإلطار الذي تم في حين ؛ بناء  على مهمتها أو مبادئها ،المؤسسة تحقيقها

 تطبيق المعايير على أساسه في كل تمرين تقييم.

 

 

                                                           
ومات أو المعرفة أو الفهم أو المواقف أو القيم أو المهارات أو الكفاءات أو السمممملوكيات التي يجب تحدد نتائج التعلم المتوقعة مجمل المعل 186 

 على المتعلم إتقانها عند االنتهاء بنجاح من المنهج.
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 رافدة خرادة

 تطوير معايير البرامج المهنية في شيلي

 

يارة الموقع قم بز ،ومعايير البرامج )باللغة اإلسبانية(التعلم المتوقعة  نتائجاالطالع أكثر عن لعرض 

 اإللكتروني التالي:

https://www.cnachile.cl  

 

 

 مناخشةال. 4

 

 ضمان الجودة على مستوى البرنامج

 

لبرنامج دراسمممممي احترافي  واضمممممحة معاييرضممممممان جودة خارجية قامت بتحديد اختر وكالة 

 ضمان جودةمحدد )على سبيل المثال، إدارة األعمال والهندسة والتمريض(. باستخدام معايير وكالة 

قالخارجية تائج  ا  ، قم بتقييم برنامجين دراسممممممميين وف هداف التعلم والن نات أ يا للمنهج المنشمممممممور، وب

، لمطلوب، واالمتحانات، وتقييم الكفاءات(المرجوة، والنهج المتبع في تقييم الطالب )إكمال البرنامج ا

ومؤهالت أعضممماء هيئة التدريس، بناء  على المعلومات المقدمة على موقع المؤسمممسمممة أو في نشمممرة 

 من نشرتها الرسمية على الويب(. PDFرسمية. )تضع بعض المؤسسات ملف 

لة  يتمثمل أحمد أهمداف همذا التمرين في معرفمة إلى أي ممدى، إن وجمدت، تنعكس معمايير وكما

 الجودة الخارجية، أو تتوافق مع المعلومات المنشورة من قبل المؤسسات أو كليات البرنامج.

 

 هل وكالة االعتماد مذكورة في المواد المنشورة؟ .1
إلى نوع المعلومات  ا  يجب أن تشممير معايير االعتماد ضمممن .2

 التي حددتها الوكالةالمعايير  تطبقأو األدلة التي سمممممممتثبت تحقيقها. هل 

 ذلك؟

خارجية هل وجدت معايير  .3 مان جودة ال حة ضممممممم واضممممممم

 ومباشرة، خاصة عندما حاولت تطبيقها؟

من المحتمل أنك سمممتواجه أشمممياء ، فتمرين غير عادلالهذا  .4

 ال تعرف الكثير عنها حتى اآلن. ال مشكلة ولكن ما الذي لم تعرفه؟
  

https://www.cnachile.cl/
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 ملخصال. 5

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:
 ل المراجعات على مستوى المؤسسات والبرامج، على سبيل المثال،قد تتداخ· 

 ،والنقطة  الموارد المالية واالسمممممتقرار المؤسمممممسمممممي: في مراجعات البرامج

ي ما إذا كانت المؤسسة توفر التمويل بشكل موثوق ومدى المهمة في هذا الصدد ه

 لضمان استمرارية البرامج. تهموثوقي

 إذا كانت مهمة  فيمابرنامج، تكمن المشمممممكلة بيانات المهمة: في مراجعات ال

 برنامج معين تتماشى مع مهمة وأهداف المؤسسة بأكملها.

  يكون بيان والبرامجي: على المسمممتوى المؤسمممسمممي االسمممتراتيجيةاألهداف ،

 مثل األهداف والخطط االستراتيجية المنبثقة عنه. ا  المهمة جيد
يجوز لوكاالت ضممممان الجودة الخارجية في  باإلضمممافة إلى قضمممايا الدعم المالي والرسمممالة،· 

 في هذه المجاالت: را  محددةمجاالت الدراسة المتخصصة والمهنية أن تضع معايي

 

  أن سياسة اإلدارة هي العامل األهم مالحظةمع هيكل القيادة اإلدارية. 

 المتطلبات المنهجية لبرامج دراسية محددة. 

  البرنامج االبتدائي خارج يتم تدريسهادورات داعمة أو تكميلية. 

 .متطلبات المرافق الخاصة بأهداف التعلم للبرنامج 

 خدمات دعم الطالب من حيث البرنامج أو احتياجات الطالب. 

 وصول الطالب وأعضاء هيئة التدريس إلى موارد التدريس / التعلم. 

  موارد ومؤهالت أعضممممممماء هيئة التدريس والموظفين، فيما يتعلق بأهداف

 .ئج المرجوةالتعلم والنتا

 البرنامج وعملية تقييم الطالب. 

 

قد تعمل المنظمات المعنية بوضمممممع المعايير التي تراجع البرامج المهنية أو المتخصمممممصمممممة · 

 كهيئات حكومية أو غير حكومية لصنع القرار.
في حالة البرامج المهنية، فون أصمممممحاب المصممممملحة األسممممماسممممميين في عمل الوكاالت غير · 

 المهن نفسها. يؤسسات بقدر ما هالم تالحكومية ليس
 بأصحاب المصلحة التاليين: ا  يعترف المعتمدون المحترفون عموم· 

 

 ن ومجالس ون العاملون والمهنيواألعضممممماء المحترفون، بما في ذلك المعلم

 .الترخيص أو التسجيل ذات الصلة

 الطالب. 

 .مسؤولو التعليم العالي 

 .المنظمات المهنية ذات الصلة 

 هذا المجال الباحثون في. 

 مستهلكو الخدمات المهنية. 
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 . خرادة المراجع6

 

 ضمان الجودة على مستوى البرنامج

 

 على مواقع الويب:
سة )المملكة المتحدة(. راجع  وكالة ضمان الجودة / المملكة المتحدة: معايير موضوعات الهند

 ا  لمعايير تعكس شمميئالمراجع الخاصممة بمعايير الموضمموع في التخصممصممات األخرى. يقال إن ا ا  أيضمم

 آخر غير االعتماد، بقدر ما هي مبادئ توجيهية.
يتم فرض متطلبات التعليم الهندسي من قبل "المؤسسات المعتمدة" )المنظمات( فونه ومع ذلك، 

التي تمثل مجاالت ومهن هندسمممممممية محددة في المملكة المتحدة. من المثير لالهتمام التفكير في كيفية 

 ير للتخصصات األخرى.إعادة صياغة المعاي

 

 باتوالمتطلعلى المعايير  ا  تقدم معايير مجلس االعتماد للهندسمممممممة والتكنولوجيا الهندسمممممممية مثاال  هام

المسمممممتندة إلى الكفاءة، باإلضمممممافة إلى نهج متطلب لتحسمممممين الجودة. في الواقع، يجب أن يكون لدى 

ل تمر حتى يتم اعتمادها. يتم فحص ككليات وبرامج الهندسمممة عمليات لتقييم الجودة والتحسمممين المسممم

من المثير لالهتمام  وفي هذا الصممدد،من مخرجات مسممتوى البرنامج وأغراض ونتائج تعلم الطالب. 

 .تجربة أهداف الكفاءة، لمعرفة كيف يمكن كتابتها لمجاالت أخرى من الدراسة

 

 .مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيادليل سياسات وإجراءات  ·
 .لالعتماد الهندسي )الواليات المتحدة(لس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا مجمعايير  ·

 

تحت  ،ومقرها في بروكسممل ،: برنامج اعتماد لكليات إدارة األعمالEFMD 187نظام تحسممين الجودة

 .المؤسسة األوروبية للتنمية اإلداريةرعاية المؤسسة األوروبية لتطوير اإلدارة 

مع التركيز على صممياغة  ،على "المدرسممة" أو المسممتوى المؤسممسممي ةنظام تحسممين الجوديعمل تقييم 

 فون "المدرسة" والبرنامج هما نفس الشيء. ،وتنفيذ االستراتيجيات. بمعنى ما

  

                                                           
، للإلدارة وإدارة األعما هو نظام اعتماد المدارس الدولية. وهي متخصممصممة في مؤسممسممات التعليم العالي EFMDنظام تحسممين الجودة  187 

 دولة حول العالم. 45مؤسسة في  189والتي تديرها المؤسسة األوروبية للتنمية اإلدارية. اعتمد نظام تحسين الجودة 
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني

 (EQAالمعايير المطبقة من خب) وكاالت ضمان الجودة الخارجية ): المأور الرابع

 في تطوير المعايير وبات والعقباتالصع الجزء الخامس:

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 في تطوير المعاييرالصعوبات والعقبات  .2
 ملخصال .3

 
 

 . المقدمة1

 

ع إلى جنب م ا  يناقش هذا الفصمممممممل الصمممممممعوبات والعقبات المحتملة في تطوير المعايير، جنب

 .التي يجب اتباعها من أجل تجنب مثل هذه المشاكل الحميدةالممارسات 

 

 األهداف: 

 عيوب في تطوير المعاييرتحديد ال

 

 تحديد ما يلي: على ا  عند االنتهاء من هذا الموضوع، يجب أن تكون قادر
 .وصف المخاطر المحتملة في تطوير المعايير ·
 .في تطوير المعايير الحميدةتحديد الممارسات  ·

 

 . الصعوبات والعقبات في تطوير المعايير2

 

عمليممة تطوير المعممايير، بممما في ذلممك الجممداول الزمنيممة غير بطممة بعممديممدة هي العيوب المرت

الواقعية، والتركيز الضمميق، والفهم السممي  للسممياق والعواقب، والتوازن بين الخصمموصممية والمرونة، 

 .وهي بعض األمثلة التي تسرد بعض العيوب المتوقعة

 

 .الصعوبات والعقبات في تطوير المعايير

 العمليات المعزولة
 تعملأن  من هذه المعاييرالمرء المعايير "بمفرده في جزيرة صمممممممحراوية" ويتوقع  ال يطور

. من المهم إشممممراك أصممممحاب المصمممملحة الرئيسمممميين في البدء بمرحلة التطبيقببراعة بمجرد  دورها
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عملية التنمية. ببسممماطة شمممديدة، إذا لم تتم اسمممتشمممارة أصمممحاب المصممملحة الرئيسممميين والمسمممتخدمين 

يشممكل المعايير المناسممبة، فقد ال يتعرفون عليها وال يسممتخدمونها عن طيب خاطر.  النهائيين حول ما

التي  القطمماعمماتفي المجمماالت أو  ا  وواعيمم ا  منظممم ا  عالوة على ذلممك، يتطلممب تطوير المعممايير بحثمم

 ستخضع للمراجعة.

 

 جداو) زمنية غير واخعية
 ا  بداية، يسممممممتغرق األمر وقتال يمكن تحديد المعايير في يوم أو أسممممممبوع أو حتى شممممممهر. في ال

لتحليل مقصد ونتائج المعايير الحالية. بناء  على فهم الماضي، ما الذي يجب أن يتغير وإلى أي مدى؟ 

 صراع. ستكون هناك حاجة إلى وقت إلشراكمحتمل للبعد ذلك تأتي البيئة السياسية وإمكانية نشوب 

في البحث ذي الصممملة، والجهود المبذولة  أصمممحاب المصممملحة الرئيسممميين بعناية وتقدير، تليها جولة

لتلقين المجتمع المحلي، وإعداد المسمممممودات المشمممممروحة والموافقة عليها وتوزيعها، ثم تأتي بعد ذلك 

 دورة التغذية الراجعة. لألسف، ال يوجد أي ذكر للتفاعل مع المنظمين الحكوميين.

 

 خلة فهم السياق والنتا ج
ئة العمل المؤسممممسممممي حيث يتم "تطوع" بعض األشممممخاص يجب أن يفهم واضممممعو المعايير بي

 من حيث الدعم من أعلى إلىاألمر المطمئنين لتنفيذ مجموعة المعايير الجديدة. ما الذي سيتطلبه هذا 

أسفل والقبول من أسفل إلى أعلى؟ كم عدد األشخاص الذين يجب أن يشاركوا، وعلى أي مستويات؟ 

؟ ماذا عن متطلبات البيانات والدعم بشمممممكلها الحقيقياري كيف تبدو عملية العمل المؤسمممممسمممممي واإلد

 مؤسسة؟ال فيبروتوكول جديد  يتم تطبيقالكتابي؟ إذن، ماذا يمكن أن يحدث عندما 

 

 الكمالية
محاولة تطوير مجموعة كاملة من المعايير، سواء كان ذلك لسلوك الفرد أو لالستخدام من قبل 

 يثح ما يؤدي السعي إلى الكمال إلى الصالبة والدفاع ا  لبالمؤسسات والبرامج، هو دعوة للفشل. غا

يجب أن تسعى المنظمات التي تضع المعايير إلى تطوير معايير قابلة للتكيف وقابلة للتطوير في بيئة 

مفرطة المعايير اإللزامية ال ، فخالل فترة قريبة من الزمن، سمممتصمممبحالتعليم العالي المتغيرة بسمممرعة

 .جزءا  من الماضي
يتخذ السممممممعي للكمال شممممممكل طلبات غير واقعية للجدارة الفنية والكمية وتوافر المعلومات.  قد

بـممم "ما يحدث" عندما تصطدم مطالب معينة بمؤسسة  ا  واقعي ا  يجب أن يمتلك واضعو المعايير إحساس

 ، كما أنَّ تقديم مطالب تتجاوز ببسممماطة قدرات أنظمة ضممممان الجودة المؤسمممسمممية ا  ما. من السمممهل جد

، ا  أو جديد ا  المبدأ الذي ينطبق على كل من المؤسممممممسممممممات والجهات المعتمدة هو أن "كل هدف، قديم

 على األقل ليكون له أي معنى". ا  واحد ا  سيتطلب تقييم
 

 المبالغة في التبسيط
 ا  مثلما يجب تجنب المعايير اإللزامية بشكل مفرط، فون المعايير المكتوبة على نطاق واسع جد

ما أنَّ ك"التالعب بالنظام".  تسممه ل منالدقة قد تؤدي إلى تفسمميرات متعددة أو خاطئة، أو  أو بقليل من

التوازن المناسب بين الخصوصية والمرونة بعيد المنال، لذلك قد يكون من الضروري توفير التوجيه 

 للبرامج والمؤسسات والجمهور.
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إرشمممادات" رقمية لعدد السممماعات في أواخر الثمانينيات، اسمممتخدم أحد المعتمدين الرئيسممميين "

على سمممممممبيل المثال، الرياضممممممميات والعلوم  مختلفة؛المعتمدة التي يحتاجها الطالب إلكمالها في مواد 

والحوسمممبة والتحليل الفني وأعمال مشمممروع التصمممميم والموضممموعات غير الفنية. كشمممفت التقييمات 

 تأي ليسمم ،تحويل الرصمميدقيق إلرشممادات الذاتية عن جهود دقيقة من قبل الكليات لتوثيق االمتثال الد

الطبيعة البشرية أن اختزال المعيار إلى رقم يؤدي إلى التقيد شبه علمتنا أكثر أو أقل.  المسألة مسألة

 الطائش.

 

 متازمة مسكت 
د بها فو أو ال يقصمم -يجب أن تكون المعايير مكتوبة بشممكل واضممح لتسممهيل التنفيذ والتفسممير "

 تحديد على أمللحذق. والغرض منها هو توفير مقياس مفيد لضممممممان الجودة معاقبة المرشمممممح غير ا

 خط البداية لتحسين الجودة.
. ليس من الصمممعب للغاية تصمممميم تقييم ا  صمممعب ا  ، يمكن أن تكون الكمالية التقنية أمرومن جديد

ثلها مثل مهذه مشكلة بالنسبة لوكاالت ضمان الجودة  ، إذ تعتبريفشل فيه معظم المؤسسات والكليات

 الطرف اآلخر، حيث ال يزال المرشحون المعروفون بنواقصهم يستوفون المعايير.
 

 تقييد الوصو)
إن وضع المعايير التي ترفع المستوى عاليا  بحيث ال يتمكن سوى عدد قليل من مؤسسات أو 

الي. يمكن أن لعبرامج النخبة من تلبيتها لن يكون له في النهاية تأثير يذكر على الجودة في التعليم ا

يكون للمعايير تأثير في رفع متطلبات التخرج ومعها التكلفة اإلجمالية للدرجة. أضمممف إلى ذلك تأثير 

 أي عدد من المؤسسات التي تفقد أهليتها للتمويل.

 

 االعتقاد بوجود منتج نهائي واحد
صممممالحة لألبد. مجموعة من المعايير الفليس هناك مثلما ال توجد مجموعة كاملة من المعايير، 

حتى في الوقت الذي يتم فيه تطوير معايير جديدة واعتمادها لالسممممتخدام، يجب أن يكون لدى منظمة 

جدول زمني لمراجعة المعايير. تعد مراجعة  ضممممممممان الجودة الخارجيةوضمممممممع المعايير أو وكالة 

 كل مما يلي: المعايير ضرورية إلدراج التغييرات والتطورات الجديدة في

 .تعليم العاليهيكل ال .1
 .البحث في البرامج المهنية والتخصصات األكاديمية .2

 االحتياجات المجتمعية. .3

 سياسات تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم.  .4

 

في االعتبار الوقت الالزم للمعايير الجديدة للعمل في  ا  يجب أن تأخذ جداول المراجعة أيضممممممم

 دم تكرارها بشكل كبير بحيث تكون مربكة.طريقها من خالل النظام التعليمي، مع ع

 تفاصيل نموذج سياسة مراجعة المعايير.هي المعلومات الواردة أدناه 
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 نموذج لسياسة مراجعة المعايير
 مراجعة المعايير

سمممميجري مجلس اإلدارة مراجعة منهجية وشمممماملة لمعاييره كل سممممبع سممممنوات. يتضمممممن ذلك 

، (CACREPالسمممتشمممارة والبرامج التعليمية ذات الصممملة )التشممماور مع جميع أعضممماء مجلس اعتماد ا

ثال للتغييرات المقترحة. خالل وقت المراجعة و يتطلب مهلة حتى تتمكن البرامج المتأثرة من االمت

 هذا يمكن تعديل أو إضافة متطلبات األهلية.

 

 في غضممون ذلك، سممينظر مجلس اإلدارة فقط في التوصمميات التي توضممح المعايير الحالية أو

، عن طريق تأخير التنفيذ، على إعداد المسممتشممارين وممارسممي شممؤون الطالب في ا  التي سممتؤثر سمملب

 التعليم العالي.
من الناحية الفلسمممممفية، يلتزم مجلس اإلدارة بمقاييس النتائج والمؤشمممممرات الكمية والنوعية للنجاح في 

، يجب أن يكون األفراد اذتدريس المهارات وتشمممممممجيع المواقف الالزمة للعمل اإلرشمممممممادي الفعال. ل

الذين يقدمون مقترحات المعايير حسممماسمممين لالحتياجات التي سممميحتاجها موظفو البرنامج في محاولة 

 .تلبية أي متطلبات
ج مجلس اعتماد االسممتشممارة والبرامفيما يلي شممروط ضممرورية لتقديم بيانات جديدة أو منقحة لمعايير 

األعضممممماء الداعمين أو المكونين  هذه البيانات فقط منسممممميتم اسمممممتالم مثل و ،التعليمية ذات الصممممملة

 لمجلس:ل

 

نطقي والحاجة الواضمحة يجب أن يشمتمل االقتراح على بيان باألسماس الم .1

 .للتغييرات

ي بما ف ،يجب أن يتضممممممممن االقتراح مراجعة للعملية المتبعة في تطويره .2

والبرامج  ،مدخالت من مجموعات المسمممتهلكين ،على سمممبيل المثال ،ذلك

وكذلك المصمممادقة من  ،والمجموعات المتخصمممصمممة ذات الصممملة ،المتأثرة

 .لالتحاد )االتحادات( المهنية قبل الهيئات اإلدارية

يجب أن يوضح االقتراح كيف سيتم تطبيق البيانات الجديدة في الممارسة  .3

المترتبة على التكلفة بالنسمممممممبة لمجلس اعتماد بما في ذلك اآلثار  ،العملية

و / أو المؤسممسممات في تطبيق برامج التعليمية ذات الصمملة االسممتشممارة وال

 هذه البيانات كمعايير يجب الوفاء بها لالعتماد.

 

ير لن يتم تنفيذ البيانات أو المعاي ،سيقوم المجلس بوجراء مراجعة لجميع هذه المقترحات. في كل حالة

ير سمميتم توف ،سممبيل المثالالجديدة لالعتماد إال بعد دراسممة شمماملة وبطريقة منظمة ومدروسممة )على 

وقت للبرامج المتأثرة لالستجابة و / أو إجراء تغييرات على البرنامج(. يشجع مجلس اإلدارة طلبات 

ثل مسوف يمنع االستشارة أو المعلومات قبل وأثناء أي مراجعات للمعايير أو تطوير معايير جديدة. 

 عالجة.هذا التشاور التأخير أو االزدواجية أو األخطاء في الم
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 مراجعال

 سياسة.ال(. وثيقة 2009كانون الثاني مجلس اعتماد اإلرشاد والبرامج التعليمية ذات الصلة. )

 

 ملخصال. 3

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

المقابلة التي يمكن أن تسممماعد  الحميدة. يلخص الجدول أدناه مخاطر تطوير المعايير والممارسمممات 1

 :الصعوبات والعقباتذه في تجنب ه

للمعايير المكتوبة لبرامج  ا  سممتجد مراجع ،ضمممان الجودة على مسممتوى البرنامج ،4.4. في الفصممل 2

اإلدارة. يمكن العثور على معايير المراجعة المؤسممممسممممية واالعتماد على مواقع والهندسممممة واألعمال 

( NEAمثل جمعية نيو إنجالند ) ،سيةالويب الخاصة بالمؤسسات األمريكية )اإلقليمية( المعتمدة الرئي

قاء نوصممي بول ،ورابطة الشمممال المركزية. لالطالع على نهج "اسممتراتيجي" لضمممان الجودة والتقييم

 (.مؤسسة األوروبية لتطوير اإلدارة)في إطار ال EQUIS نظام تحسين الجودة نظرة على برنامج

 

 الأميدةالممارسات  الصعوبات والعقبات

 إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية تطوير المعايير. ولةالعمليات المعز

تحممديممد جممداول زمنيممة غير 
 معقولة

 للعملية. ا  كافي ا  خصص وقت

تطوير معمممايير مرنمممة ويمكن أن تتكيف في بيئمممة التعليم العمممالي  الكمالية
 المتطورة.

م جدوى مخطط العمل عن كثب مع المؤسمممممممسمممممممات التجريبية لتقيي سوء فهم السياق والعواقب
 وخاصة البيانات والمتطلبات الشخصية ،ضمان الجودة المقترح

 تطوير معايير بمستوى مناسب من الدقة والنوعية. المبالغة في التبسيط

 تطوير معايير يمكن تفسيرها وتنفيذها بسهولة. متالزمة مسكتك

 سات.وضع المعايير التي تأخذ في االعتبار جميع أنواع المؤس تقييد الوصول
قاد بوجود منتج نهائي  االعت

 واحد
 النظر في مراجعة المعايير كجزء من تطوير المعايير.

 

 مراجعال

 يناير(. وثيقة سياسة. ،2009مجلس اعتماد اإلرشاد والبرامج التعليمية ذات الصلة. )
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني

 (EQAضمان الجودة الخارجية ) المعايير المطبقة من خب) وكاالت: المأور الرابع

 االتجاهات الحالية في تطوير المعايير الجزء السادس:

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 االتجاهات الجديدة وتأثيرها على تطوير المعايير .2
 تغيير دور وكاالت ضمان الجودة .3
 مناقشةال .4

 ملخصال .5

 
 

 . المقدمة1

ي وتأثير تقدم التكنولوجنتيجة لل التعليم العالي الهيكل المتغير وتقديم  يناقش هذا الجزء من المحور

ذلمك على تطوير المعمايير. سممممممموف تتعلم عن االتجماهمات الحماليمة في همذا المجمال والمدور المتغير 

 .ضمان الجودة الخارجيةلوكاالت 

 

 : األهداف

 االتجاهات الحالية في تطوير المعايير

 

 تحديد ما يلي: على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 

 .رعلى تطوير المعايي في هيكل وتقديم التعليم العالي مناقشة تأثير التغييرات ·
 .وصف االتجاهات الحالية في تطوير المعايير ·
 .في مراقبة هذه التغييرات ضمان الجودة الخارجيةشرح دور وكاالت  ·

 

 . االتجاهات الجديدة وتأثيرها على تطوير المعايير2

 

 ،اك أي شيء ثابت في التعليم العالي فهو حالة تغيير ثابتة في المؤسسات والبرامجإذا كان هن

وهياكل  ،في صياغة الرسالة واألهداف ا  ألنه يجلب تحسين ،فيه ا  بل مرغوب ،ا  التغيير متوقعإذ أصبح 

 وإجراءات التقييم. ،وخدمات الطالب ،وعروض المناهج ،التشغيل
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ر هيكممل التعليم العممالي وتقممديمممه لمواكبممة التطورات خالل السمممممممنوات الممماضممممممميممة، تم تطوي

التكنولوجية، كما غيرت منصمممممممات التعلم عبر اإلنترنت العالقة بين الطالب والمعلم إلى األبد. منذ 

وقت ليس ببعيد، كانت التجربة التعليمية تتمحور حول الفصل الدراسي، بينما يتم توزيعها اليوم على 

وتر مثل بث الفيديو وغرف الدردشممممممة التعليمية اآلمنة. وهكذا وسممممممعت المتعلمين عبر تقنيات الكمبي

المؤسمممممممسمممممممات من قدرتها على خدمة المتعلمين في البيئات التقليدية وغير التقليدية، والتي كانت في 

 .السابق بعيدة المنال

 

تم وضممممممع معايير العديد من وكاالت ضمممممممان الجودة الخارجية لالسممممممتخدام في بيئة الحرم 

التقليدية من الفصممول الدراسممية والمكتبات، مع قيام األسمماتذة بولقاء محاضممرات للطالب في الجامعي 

مقاعد غير مريحة عادة. يمك ن التعلم عن بعد التعليم من التغلب على حدود المكان والزمان، وفي 

الوضممممممع "غير المتزامن"، يمكن للطالب تحديد وقت ومكان االتصممممممال بمقدمي الخدمات. كان على 

الت ضممممممان الجودة الخارجية إعادة النظر في كيفية قياسمممممها للجودة وقد أدى هذا االنعكاس إلى وكا

دفع عدد من وكاالت الجودة الخارجية المدرجة أدناه للنظر في توسمميع نطاقها من منظور وطني إلى 

تأثير  ىمنظور دولي. نرفق فيما يلي االتجاهات المتعلقة في تطوير المعايير التي يمكن إرجاعها إل

 .التكنولوجيا على التعليم العالي

 

 في تطوير المعايير المتعلقة االتجاهات

 

 تركيز أكبر على نتائج تعلم الطالب والمعايير القائمة على األدلة
من المعايير المسممتندة إلى المدخالت إلى التركيز على نتائج ة ضمممان الجودة الخارجيانتقلت وكاالت 

ل أقة ضممممممان الجودة الخارجيوكاالت  ، وكانتأو معايير قائمة على األدلةتعلم الطالب كمعايير و / 

وأماكن جلوس  ،للتركيز على وجود مبنى مكتبة به مجموعة "مناسمممممممبة" من الكتب والمجالت ميال  

وساعات عمل منتظمة )ويفضل أن يكون ذلك على مدار الساعة طوال أيام األسبوع(. بدال   ،مناسبة

مؤسمممسمممات إظهار أن الطالب يمكنهم الوصمممول إلى المعلومات العلمية والتقنية يُطلب من ال ،من ذلك

 ،نترنتعبر اإل التوجه يمكن الحصول على الكثير من هذا ،الحالية المناسبة للمنهج الدراسي. بالطبع

 في التقييم. 188هذا أحد األمثلة على تراجع أساليب "عد الفول"و ،إذا كان هناك محطات كافية فقط

 

كان السممممؤال هو "كم برتقالة لديك وما لونها؟" يطرح السممممؤال اليوم على هذا النحو: "أنت  ذات مرة

ر يمكننا إضمممافة معايي ،لكن هل يمكنك صمممنع عصمممير برتقال؟" لهذه المسمممألة ،تقول إن لديك برتقال

 للطعم والقيمة الغذائية واالتساق.

 

أهداف  تشمممممير إلىي تشمممممير إلى أدلة اآلن على المعايير التة ضممممممان الجودة الخارجيتركز وكاالت 

ل ومن أج ،دراسممية واضممحة للمعرفة والمهارات العملية التي يجب أن يكتسممبها الطالب في كل دورة

ألن اللعبة  ،لم يعد من الكافي تصمممممممميم دورات حول منهج تقليديعلمية، و الحصمممممممول على درجة

                                                           
 .عد الفول البيروقراطي يهدد بتجاوز التدريس المدروس والمستنير 188 
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الطالب على "فعل شمميء ما" يتضمممن بما في ذلك قدرة  -ونتائج تعليمية محددة  ا  تتضمممن اآلن أهداف

 توليفة من النظرية والتطبيق.

 

د هذا . يتم تحديا  يتجاوز الوصممول إلى مسممتوى اإلنجاز المحدد مسممبق ا  اكتسممبت المسمماءلة معنى إضممافي

أو" النجاح العالي ". قد تتضممممن  72من الدرجة " ا  المسمممتوى اآلن من حيث نتائج التعلم األكثر تعقيد

آلن تقييمات لألداء في سمممممت مهام محددة يتم دمجها في الكفاءة. ويشمممممير هذا إلى مؤشمممممرات األداء ا

ى وأسمماليبنا في التقييم والدرجات. عالوة عل ،حدوث تغيير في الطريقة التي نصممو  بها أهداف التعلم

ومنح  ،. كان التقدير مرة واحدة يركز على اإلجابات الصممحيحةهنقوم بقياسممهناك اختالف فيما  ،ذلك

هناك تركيز أكبر على حل المشمممكالت  ،في بعض المواد. ومع ذلك ا  يزال الصمممواب مهمجة، والالدر

 كشكل فني( وعمليات التفكير التي تؤدي إلى االستنتاج. ا  )تقريب

 

بالفعل في شمممممممكل ما في بروتوكوالت االعتماد المهني  ا  الحد األدنى من معايير األداء موجوديعتبر 

ضممممممممان الجودة  وكاالت من ا  المعايير المسمممممممتندة إلى األداء عدد والمتخصمممممممص. دفع التحول نحو

شكل أهداف الكفاءة. تتراوح المعاي ا  والتي تتنكر أحيان ،إلى تبني متطلبات الممارسة الخارجية ير في 

القائمة على الممارسممممة من أنشممممطة التعلم في المناهج العامة إلى متطلبات التدريب العملي والتدريب 

 ق بـتتعل من الشائع إلى حد ما العثور على إشارات ،بعض االختالف في المصطلحاتمع و ،الداخلي

 "تكامل النظرية والتطبيق" و "التركيب العملي".

 

يعتبر تشكيل البرامج والفصول الدراسية نقطة أخيرة يجب التركيز عليها قبل المضي قدما ، 

نفصمملة ومضممغوطة نوعا  ما ومكتفية وهو يشممير إلى تخطيط الدورات وتقديمها في وحدات دراسممية م

ذاتيا  إلى حد كبير. غالبا  ما يسمممتخدم المصمممطلح لوصمممف عناصمممر الدورات التدريبية عبر اإلنترنت. 

واألكثر صممممملة، مع ذلك، هو التحويل إلى الدورات المعيارية التي دفع لتشمممممكيلها إعالن بولونيا لعام 

يا" هو جعمل أهمداف الت1999 تائج . كمان أحمد أهمداف "بولون علم للمدورة التمدريبيمة، والمحتوى، والن

المقصممودة "قابلة للقراءة" ويمكن نقلها بسممهولة من نظام تعليمي عالي إلى آخر، أو ترجمتها بسممهولة 

للطالب المنقولين. في الواقع، أدى هممذا التطور إلى دفع القممارة األوروبيممة لتشمممممممكيممل ممما يرقى إلى 

 .قييم جديدة(الكفاءات )التي خلقت الحاجة إلى طرق ت

 

 تركيز  كبر على معايير التنوع
م على قضمممايا التنوع في التعلي ا  جديد ا  وضمممعت التكنولوجيا وصمممعود السممموق العالمية تركيز

( في كتابه االعتماد األمريكي ومسمممتقبل ضممممان الجودة إلى أن 2008) 189العالي. يشمممير بيتر إيويل

بالتنوع من جانب التعليم العال لديموغرافية "االهتمام األكبر  ي كله مطلوب في ضممممممموء التحوالت ا

ألن درجة البكالوريوس ...  ا  (. نظر136التي سممممممميحدثها العقد القادم" )ص و ،الكبيرة في االلتحاق

تحل محل مؤهل الخروج من المدرسمممة الثانوية باعتباره الحد األدنى من المتطلبات التعليمية للدخول 

ون فون الطالب الذين يلتحق ،ة على الخدمات في الدول المتقدمةإلى أسممواق العمل التكنولوجية والقائم

                                                           
كلية وجامعة و  400لى ذلك، فقد تشمماور مع أكثر من في مجال التعليم العالي. باإلضممافة إ ا  يُعد الدكتور إيويل من بين أكثر العلماء إنتاج 189 

 للتعليم العالي حول موضوعات تشمل التقييم ومراجعة البرامج واالعتماد واالحتفاظ بالطالب. ا  حكومي ا  نظام 27
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 ا  بالمؤسمممسمممات سممميأتون بشمممكل متزايد من مجموعات سمممكانية متنوعة ومحرومة وسممميتطلبون تنوع

 أعضاء هيئة التدريس لتلبية احتياجاتهم ".في  ا  متزايد

سيناريو الذي وصفه إيويل سيهل تنوع أعضاء هيئة التدريس هو القضية  ،في ال أم  ،ةاألسا

لذلك دعونا نتناولها  ،الموضوع المحددة هي نقطة تركيزنا في هذاواحدة من قضايا عديدة؟ المعايير 

ية بحركة تصاعد ا  مصحوب ،من هذا المنظور. يتوقع إيويل حدوث تحول ديموغرافي )يحدث بالفعل(

ى ناك بالفعل نقاش حول مده ،للحد األدنى من معايير التعليم لدخول الوظيفة. في الواليات المتحدة

ي جامعة فعل ية وال حد األدنى للقبول في الكل يار ال يادة  - ا  تراجع مع نات ز يا ته. تظهر الب ياد وليس ز

ملحوظة في النسممبة المئوية للطالب الذين يحتاجون إلى عمل عالجي أو تنموي في المواد األكاديمية 

تتولى الكليات والجامعات هذه المهمة  للمهمة" حيث ا  يرى بعض المراقبين "زحف ، كمااألسممممممماسمممممممية

من الذي  ،في النقاش؛ على سممممبيل المثال ا  كمصمممماحبة لتوسمممميع نطاق الوصممممول. يدخل المال أيضمممم

 ،جيل األطولأو تكلفة التس ،سيتحمل التكلفة )والتوتر السياسي( إما لتحسين اإلعداد للمدارس الثانوية

كن كما ول ،إلى نقطة عادلة في هذا المسمممار القصممميرأو التأثير المالي لتناقص الطالب؟ يشمممير إيويل 

مشممممكلة  ،بعد كل شمممميء ،يجب النظر إليها في سممممياق أوسممممع. إنها ،هو الحال مع العديد من األشممممياء

 متعددة األبعاد بدون حلول سهلة.

 

 هناك حاجة أكبر لفحص مؤشرات الجودة المتعلقة بتقديم التعليم
مان ضمممن قبل وكاالت  ا  والعمليات المسممتخدمة تقليدي على المعاييرالتدريس عن بعد لقد أثر 

أدت التطورات التكنولوجية في تقديم التعليم على مدى السمممممممنوات العشمممممممر  ، كماالجودة الخارجية

 بعد التدريس عنفون  ،الماضية إلى تعميم مصطلحات مثل التعلم المتزامن وغير المتزامن. ومع ذلك

امج طورت المؤسممسممات والبر حيث كل مجتمعات التعليم العاليليس التغيير الوحيد الذي حدث في هي

وفرص تعلم الخدمة ووحدات  ،والتقويمات األكاديمية المنقحة ،نماذج جديدة مثل مجموعات الطالب

الدورة التدريبية. لم يكن هناك وقت إلجراء بحث كاٍف حول النماذج التي تعمل بشممممممكل أفضممممممل مع 

 كانت هناك نتائج قابلة للمقارنة عبر منصات التعلم.إذا فيما مجموعات الطالب أو حتى 

 

 نأو تطوير معايير عالمية التوج 
أدى االعتراف بالتعليم العالي كخدمة تتجاوز الحدود إلى تغيير هيكل التعليم العالي بينما أجبر بعض 

 على توسيع خدماتها من منظور وطني إلى منظور دولي. ضمان الجودة الخارجيةوكاالت 

 

  تحديد ما إذا كانت  ضممممان الجودة الخارجيةكان على وكاالت  ،المسمممتوى المؤسمممسممميعلى

 ،سممتشمممل الفروع الدولية للمؤسممسممات الوطنية الراسممخة في عملية المراجعة. في نفس الوقت

ضمممممممان الجودة تطلب المؤسممممممسممممممات األجنبية اآلن مراجعات ضمممممممان الجودة من وكاالت 

ذا االعتراف قد يمثل مسمممممممتوى أعلى من الجودة ألن ه ،الموجودة في دول أخرى ةالخارجي

 في نظر الجمهور.

 ألن ،العابر للحدودالعمل  ضممممممان الجودة الخارجيةبدأت وكاالت  ،في حالة البرامج المهنية 

بشمممممكل خاص على المهن مثل  هذا األمر ينطبقو ،خريجيها كانوا يفعلون ذلك منذ سمممممنوات

تلقت وكاالت  ،صممممحية. في حاالت أخرىالمحاسممممبة والحوسممممبة والهندسممممة وبعض المهن ال

العاملة على مسمممممممتوى البرنامج طلبات من البلدان التي تسمممممممعى  ةضممممممممان الجودة الخارجي
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إلى معايير الجودة  ا  ويرجع ذلك جزئي ،للحصمممممممول على خدمات مراجعة ضممممممممان الجودة

حتى  .ةضمان الجودة الخارجيل جديد كطريقة أقل تكلفة إلنشاء برنامج ا  وجزئي ،الخاصة بها

بادل  يات اعتراف مت فاق عابر للحدودأن بعض المهن دخلت في ات ناء  على فكرة ال ية ب  الوطن

الهندسمممة المعمارية؛  ،)على سمممبيل المثال اجوهري لمعايير التحضمممير الخاصمممة بهالتكافؤ ال

أن اعتماد الهندسمممممممة المعمارية في بعض األنظمة يتضممممممممن إجراء  ،ومن المثير لالهتمام

 "محفظة"(.

 ضممممان الجودة الخارجيةيعتمد "التكافؤ" على مقارنة معايير وإجراءات  ،بعض الحاالت في 

ال يمكن االعتماد عليها التي المقارنات إلى اإلجراءات وفي هذا الصمممدد، ال تسمممتند الوطنية. 

"عمليات محرك المعايير". جمعت بعض المهن  يتم االعتماد على ،بعد كل شممممممميءف؛ ا  دائم

لتطوير معممايير عممالميممة أو إقليميممة )مثممل التقنيممات والعلوم  ا  مختلفممة معممممثلين من بلممدان 

 .الصحية(

 

 . تغيير دور وكاالت ضمان الجودة3

 

 ،مثلما تم دفع هذه االتجاهات من خالل التغييرات في التعليم العالي المنسمممموبة إلى التقنيات المحسممممنة

يرات على عملية مراجعة ضمان الجودة. تحتاج وكاالت ضمان الجودة إلى النظر في تأثير هذه التغي

هل هناك حاجة لتطوير معايير جديدة أو تحسين المعايير الحالية للحفاظ على  ،على وجه الخصوص

على الحاجة إلى وضممع المعايير  ا  الجودة في العروض التعليمية؟ تسمملط هذه االتجاهات الضمموء أيضمم

 من أجل: ضمان الجودة الخارجيةلوكاالت 

 

المعايير على يك عمليات وإجراءات شممممممفافة ومفتوحة لمراجعة أن يكون لد .1

 .أساس منتظم ومنهجي
يل التي يتم تطوير .2 يد الواضمممممممح لألغراض ووحدة التحل حد أو مراجعة  الت

 .المعايير من أجلها

فهم النهج الفلسممممممفي الكامن وراء تعريف الجودة. بدون إحسمممممماس واضممممممح  .3

اليوم إمالء نهج واحد يناسممب على اهتمام  ا  من السمممهل جد ،بالهدف والنتائج

مما يؤدي إلى  ،الجميع لتقييم الجودة أو إضمممممممافة معايير جديدة باسمممممممتمرار

 بدال  من من التقييم من أجل الجودة. ،التقييم لذاته

 

 مناخشةال. 4

 ضمان الجودة الخارجيةاالتجاهات المستقبلية ودور وكاالت 
؟ مجتمعية التي تؤثر على تقديم التعليم العاليكيف ترى االحتياجات والتغيرات ال !تأمل المسمممممممتقبل

إلى تعديل نهجها في التقييم ودورها الداعم في إدارة  ضمان الجودة الخارجيةكيف ستحتاج وكاالت و

 التعليم العالي؟
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 ملخصال. 5

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:
 هيكل التعليم العالي تتطور المؤسممممسممممات والبرامج باسممممتمرار لمواكبة التغيرات في ·

 وتقديمه والتي تُعزى إلى التقدم التكنولوجي.
ضممممممممان الجودة دفع ظهور هياكل التعليم العالي وطرق التسمممممممليم الجديدة وكاالت  ·

مما يؤدي إلى اتجاهات جديدة في  ،إلى إعادة فحص كيفية قياسممممها للجودة الخارجية

 مثل: ،تطوير المعايير

 

 على  والمعايير القائمة ،وال سممممممميما نتائج الكفاءة ،لم الطالبزيادة التركيز على نتائج تع

 .األدلة
 زيادة التركيز على الحاجة إلى معايير التنوع. 
 الحاجة إلى تكييف مؤشرات الجودة بشكل أفضل مع تقديم أشكال جديدة من التعليم. 
 حركة نحو تطوير معايير عالمية. 

 

تجاهات وتطوير معايير جديدة أو تحتاج وكاالت ضممممممان الجودة إلى مراقبة هذه اال ·

 تحسين المعايير الحالية للحفاظ على الجودة في العروض التعليمية.
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني

 التحديات الناشئة :: وكاالت ضمان الجودة الخارجيةالمحور الخامس

 نظرة عامةالجزء األول: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1
  حدةنظرة عامة على الو .2

 األهداف .3
 رافدة قراءات .4

 
 

 :. المقدمة1

 

ظهرت العديد من التحديات في التعليم العالي خالل العقد الماضمممممممي وتم إنشممممممماء العديد من 

وكاالت ضمممان الجودة الخارجية أو إعادة تنظيمها للتعامل معها. تشمممل هذه القضممايا الناشممئة عولمة 

" يةالجامعات الوهمونمو ما يسمى بـممممممم " ،ات الجديدةوالتقني ،واالتجاه نحو خصخصة التعليم ،التعليم

 بموافقة وكاالت االعتماد الوهمية. ا  البوغ ،التي تبيع مؤهالت وهمية أو دون المستوى
. في ضممممان الجودة الخارجيةنمو وكاالت  علىينعكس حجم العمل المطلوب لمواجهة هذه التحديات 

 ،(INQAAHEت ضمان الجودة في التعليم العالي )عندما تم تشكيل الشبكة الدولية لوكاال 1991عام 

 ،منظمة عضو 180نمت إلى  2008وكالة لضمان الجودة إلى الشبكة ولكن بحلول عام  18انضمت 

منها كانت وكاالت جودة. عندما يدرك المرء أنه في معظم الحاالت ال يمكن أن يكون هناك  100

الواضح عدد البلدان التي أنشأت وكاالت ضمان يصبح من  ،سوى وكالة واحدة أو وكالتين لكل دولة

 الجودة على مدى عقدين من الزمن.

 

 :. نظرة عامة على الوأدة2

 :نظرة عامة –التأديات الناش ة  – وكاالت ضمان الجودة الخارجية

 

سممنناقش ظهور التعليم بال حدود، والذي يشممار إليه  (CBHE) في التعليم العالي العابر للحدود

سوف نتعرف على نمو التعليم العالي العابر للحدود  .(CBHE) لتعليم العالي العابر للحدودعادة باسم ا

سنوات األخيرة والتحديات التي يفرضها على األشكال التقليدية لتقديم التعليم. يسلط الموضوع  في ال

 .الضوء أيضا  على الجدل الدائر حول إيجابيات وسلبيات التعليم العالي العابر للحدود
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ينمماقش موضممممممموع "الجممامعممات الوهميممة" و "هيئممات االعتممماد الوهميممة" نمو " الممدرجممات الوهميممة 

)الدبلومات(" التي تبيع مؤهالت وهمية أو دون المسمممممممتوى وظهور "هيئات االعتماد الوهمية" التي 

تصمممممادق بشمممممكل إلزامي على هذه الجامعات الوهمية. سممممموف تتعرف على الضمممممرر الناجم عن هذا 

رق اكتشاف وكبح نمو الجامعات وهيئات االعتماد الوهمية. ستالحظ أيضا  قائمة مفيدة االنحراف وط

من إشممارات الخطر التي يمكن أن تسمماعدك على تحديد ما إذا كان موفر التعليم عبر اإلنترنت عبارة 

 .عن جامعة وهمية
د وهو تح -ة نناقش االتجاه نحو الخصمممخصمممة في التعليم العالي في المؤسمممسمممات الخاصمممة والعام كما

. يسلط الموضوع الضوء على الجدل القائم بين مؤسسات التعليم العالي 1990ظهر منذ حوالي عام 

 .الخاصة والعامة، ويتتبع النمو العالمي للتعليم العالي الخاص

 

دور المؤسسات الربحية في التعليم  ،/غير الهادفة للربحموضوع المؤسسات الربحيةيناقش 

يسلط الموضوع الضوء على الجوانب اإليجابية للمؤسسات الهادفة  ، كماالعالي في جميع أنحاء العالم

ذات الصمملة. ينتقل الموضمموع إلى مناقشممة تطبيق المعايير القائمة على  القضمماياللربح ويكشممف زيف 

ي نجاح هذه المؤسسات. يختتم الموضوع بمناقشة اعتماد المؤسسات الربحية والعوامل التي تساهم ف

 تفصيلية حول التعليم كسلعة يمكن تداولها والتحديات التي يفرضها ذلك.
 وسممنناقش ،المرن والتعليم،بعدوالتعليم عن  التعلم المفتوح ،تم مناقشممته الحقا  هوتالموضمموع الذي سمم

م تعلم عن ظهور "التعلنلماضممممية. سمممموف النمو في أشممممكال التعليم الجديدة على مدى العقود الثالثة ا

المرن والموزع"  والقضايا المصاحبة لوكاالت ضمان الجودة. يوضح الموضوع بالتفصيل المبادئ 

 التوجيهية والممارسات والنهج التي طورتها وكاالت ضمان الجودة لمواجهة هذه التحديات.

 

ضمممممان وكاالت ثير من الجدل في وهو الموضمممموع الذي أثار الكتكلفة الجودة  سمممموف ندرس ،ا  أخير

(. يأخذ HEIsمؤسممممممسممممممات التعليم العالي )الجودة الخارجية، وهو الموضمممممموع الذي يلقي بظله على 

ي فالموضمممممموع في االعتبار التكلفة والتأثير ثم يبحث في منظور التكلفة / الفائدة والقيمة مقابل المال 

 الجودة. مقابل

 

 :. األهداف3

 

 :التأديات الناش ة -ارجية وكاالت ضمان الجودة الخ
 تحديد كل مما يلي:على  ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذه الوحدة

  حدودلل العابرمناقشة قضايا التعليم العالي. 
  الجامعات وهيئات االعتماد الوهميةالتعرف على سمات. 
 رتحليل السمممات المميزة للمؤسممسممات العامة والخاصممة والقضممايا المتعلقة بتوفي 

 .التعليم العالي الربحي وغير الربحي
  شمممممممرح اآلثار المترتبة على جودة طرق التدريس والتعلم الجديدة القائمة على

 .استخدام التقنيات الجديدة
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 تحديد اآلثار المالية المترتبة على تنفيذ أنظمة ضمان الجودة. 

 

 :مقترأة . خرادات4

 

 مراجعالقرادات وال
 مراجع

 

 تعليم العالي ومفاوضممات الجاتس: التدخل في الدفاع عن المصمملحة (. ال2002) ألبورت سممي

 وكوبنهاغن. ،مؤتمر الجاتس ،العامة

 التعليم عمممل العولمممة(. التعليم العممالي ومنظمممة التجممارة العممالميممة: 2001. )بي جي ،ألبممام ،

 .بوسطن ،العالي الدولي
 http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/News23/text001.htm 

 

 ( اتحممماد الجمممامعمممات والكليمممة الكنمممديمممةAUCC)، ( المجلس األمريكي للتعليمACE)،  اتحممماد

(. إعالن 2001) (CHEA)مجلس اعتممماد التعليم العممالي  ،(EUAالجممامعممات األوروبيممة )

رابطمة الجمامعمات  ،لتعليم العمالي واالتفماقيمة العماممة للتجمارة في الخمدمماتمشمممممممترك حول ا

 جنيف. ،األوروبية

 (. ضمان الجودة الخارجي للمؤسسة االفتراضية1999دي وآخرون. ) ،وودهاوس ،بترفيلد، 

 وحدة التدقيق األكاديمي لجامعات نيوزيلندا.

 (. اإلرشممممممادات الكندية للتعلم اإللكتروني2002ك. ) ،باركر ( الموصممممممى بهاCanREGs)، 

عدادها لرابطة المجتمع للتعليم المجتمعي ] يات التعلم ]CACEوالتي تم إ [ OLT[ ومكتب تقن

 .)الرابطة الكندية لتعليم المجتمع( و لتنمية الموارد البشرية في كندا التابع

 ن التعلم ع(. القيم األكاديمية األساسية والجودة واالعتماد اإلقليمي: تحدي 2000ج. ) ،إيتون

 واشنطن العاصمة. ،مجلس اعتماد التعليم العالي ،بعد

 تقرير من المناطق: تصمممممممورات المعتمدين حول دور  ،(2000بي ) ،إيويل بي آند شممممممميلد"

 PS-00-01Wتقرير  ،لجنة التعليم بالواليات ،وتأثير المؤسممسممات الربحية في التعليم العالي"

 دنفر.

 منتدى ،لحدود في أمريكا الشمممممممماليةالعابر لالثانوي  (. التعليم ما بعد2003) غرين ونايت 

منظمة التعاون االقتصمممممادي والتنمية / النرويج بشمممممأن التجارة في الخدمات التعليمية: إدارة 

 تروندهايم. ،تدويل التعليم ما بعد الثانوي

 ( .التعلم اإللكتروني في التعليم ما بعد الثانوي2001هيرش د .)، اون تقرير ندوة منظمة التع

 طوكيو. ،االقتصادي والتنمية حول التعلم اإللكتروني

 كومنولث التعلم ،الوجوه المتغيرة للتعليم االفتراضيدة، (. ضمان الجو2001أ. ) ،هوب. 

 (. تلبية االحتياجات وتحقيق األرباح: صممممعود المؤسممممسممممات الربحية لمنح 2001ك. ) ،كيلي

 لجنة التعليم بالواليات. ،الدرجات العلمية

http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/News23/text001.htm
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 مرصممممممد التعليم العالي  ،(. التجارة في خدمات التعليم العالي: آثار الجاتس2002ج. ) ،نايت

 لندن. ،بال حدود

 (. التعليم العالي العابر للحدود: دليل ل ثار المترتبة على االتفاقية العامة 2006ج. ) ،نايت

نسممكو لم واليوتقرير ُمعد لكومنولث التع ،العابر للحدود( للتعليم GATSللتجارة في الخدمات )

 وفانكوفر وباريس.

 (. التجارة في الخدمات التعليمية: االتجاهات والقضمممممممايا2002ك وآخرون. ) ،الرسمممممممن، 

 .868-849 ،(6) 25 ،االقتصاد العالمي

 ( التعليم العالي الخاص الذي يهدف إلى الربح مقابل المؤسمسمات غير 2009ليفي دي سمي .)

 بوسطن. ،كلية بوسطن ،2009شتاء  ،5 العدد ،التعليم العالي الدولي ،الربحية

 ( .ضمممان جودة التعلم عن بعد: قضممايا للمناقشممة الدولية والعمل، 2002مارجينسممون، س .)

الجودة العالمية، الفرص والقضممممايا، قنصمممملية اعتماد الدراسممممات العليا،    في القيم :  مراجعة

 .2002، حزيران العاصمةواشنطن 

 الشبكةأوراق  ،ن الجودة ألشكال التعليم العالي الجديدة(. آثار ضما2001ر. ) ،ميدلهورست 

 .هلسنكي ،الشبكة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي ،األوربية لضمان الجودة

 (. دور توفير الخدمات عبر الوطنية والخاصمممممممة 2004س. ) ،وودفيلد ،إم ،ميدلهيرسمممممممت

: رسمممممممم الخرائط والتنظيم والربحيممممة في تلبيممممة الطلممممب العممممالمي على التعليم العممممالي

 فانكوفر. ،ومنولث التعلم واليونسكو ٍ،والتأثير

  اون منظمة التع ،: نظرة عامةالعابر للحدودأمانة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. التعليم

 االقتصادي والتنمية / النرويج

 ترونممدهممايم ،منتممدى التجممارة في الخممدمممات التعليميممة: إدارة تممدويممل التعليم ممما بعممد الثممانوي، 

2003. 

  أمانة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. التطورات الرئيسية واألسباب المنطقية للسياسات

منتممدى منظمممة التعمماون والتنميممة في الميممدان  ،العممابر للحممدودفي التعليم ممما بعممد الثممانوي 

عد يم ما باالقتصمممممممادي / النرويج بشمممممممأن التجارة في الخدمات التعليمية: إدارة تدويل التعل

 .2003 ،تروندهايم ،الثانوي

 (. ضممممممممان الجودة في التعليم عن بعد: التحديات التي يجب 2003أ. ) ،أ. وجنانام ،سمممممممتيال

 .160-143 ،47 ،التعليم العالي ،مواجهتها

  المبادئ التوجيهية لليونسممكو / منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصممادي بشممأن "توفير

 العالي العابر للحدود" الجودة في التعليم

 ( مركز كلية بوسطن للتعليم العالي الدوليCIHE) 

 ( مجلس اعتماد التعليم العاليCHEA) 

  تجنب الدرجات الزائفةDirectgov - التعليم والتعلم 

GetEducated.co 

Quackwatch 
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 التأديات الناش ة :وكاالت ضمان الجودة الخارجية: المأور الخامس

 (CBHE) العابر للحدودالتعليم العالي الجزء الثاني: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 العابر للحدودالتعليم العالي نمو  .2
 العابر للحدودالتعليم العالي آراء مختلفة حول  .3
 مناقشةال .4

 مناقشةال .5
 ملخصال .6

 
 

 :. المقدمة1

 

ة  والذي يشمممار إليه عادجاوز حدود الدولة الواحدة، في هذا الفصمممل في التعليم الذي يتتكمن المشمممكلة 

في التعليم العالي العابر للحدود (. سمممممموف تتعلم عن نمو CBHEباسممممممم التعليم العالي العابر للحدود )

ذا النظام هومزايا وعيوب  ،والتحديات التي تواجه األشممكال التقليدية لتقديم التعليم ،السممنوات األخيرة

 .التعليمي

 

 األهداف: 

 :(CBHEالتعليم العالي العابر للأدود )

 

  ما يلي:ب القيامسوف تكون قادرا  على  ،الفصلعند االنتهاء من هذا 
حات التعليم " · يد مصمممممممطل حد جاوزت حدود" و " المت عابر لل حدود" و "ال  بالالتعليم لل

 .حدود"
ة يشممرح نمو التعليم "بال حدود" في جميع أنحاء العالم وكيف يتحدى األشممكال التقليد ·

 .للتعليم
 ."العابر للحدودتحديد وجهات النظر المتنوعة حول مزايا وعيوب "التعليم العالي  ·
ي البلدان فالتعليم العالي العابر للحدود تحديد القضمممايا ذات االهتمام فيما يتعلق بنمو  ·

 .النامية
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 :التعليم العالي العابر للأدود. نمو 2

 

" و "بال حدود" العابر للحدود"عبر الوطني" و " ما يتم اسمممممتخدام مصمممممطلحات التعليم ا  غالب

إلى أن  (2003) نايت على الرغم من اختالف الفروق الدقيقة في المفاهيم بينهما. يشمممممممير  ،بالتبادل

األمرين األولين موجهان إلى القضمممممممايا التي تنشمممممممأ عندما يعبر التعليم الحدود ومن ثم يؤكدان على 

بر الوطني" "ع للتعليماستخدام آخر يشيربال حدود" اختفاء الحدود. وجود الحدود بينما يعني "التعليم 

تشير  ،إلى الترتيب الذي يكون فيه الطالب في بلد مختلف عن المؤسسة التي تمنح المؤهل. في الواقع

كل هذه االسمممممتخدامات بطريقة ما إلى طمس الحدود المفاهيمية والتخصمممممصمممممية والجغرافية التقليدية 

 للتعليم العالي.

 

مصممممطلح "التعليم بال حدود" الذين كانوا يحققون في فريق من الباحثين األسممممتراليين صمممما  

التأثير التنافسي المحتمل على التعليم العالي األسترالي للتطورات في مجال الوسائط الجديدة )كننغهام 

كة المتحدة  ؛ 1998 ،وآخرون مجلس و  CVCP 190لجنة نواب رؤسمممممممماء ومديري جامعات الممل

(. دفع 2003 ،؛ نايت 2002 ،ميدلهورسممت ، 191 2000(HEFCEالتعليم العالي في إنجلترا ) تمويل

ذه باسمممتخدام والذي يتم تنفي ،حجم الدولة وتناثر السمممكان أسمممتراليا إلى االلتزام بتطوير التعليم عن بعد

 ،مجموعة من الوسمممممائط المختلفة. مع النمو غير المسمممممبوق في تكنولوجيا المعلومات واالتصممممماالت

قليلة  صبحتأ يبدو أن الحدود الجغرافية ،وتطبيقها اإلبداعي على التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني

شمل المصطلح اآلن التعليم الذي ي صبح التعليم عن بعد "بال حدود". ي لوطنية ا العابر للحدوداألثر وأ

يتم  ،"ليم بال حممدودفي بعض تعريفممات "التع ،وليس فقط التعليم عن بعممد. )في الواقع ،بممأي شمممممممكممل

 عن بعد.( الذي يتم تنفيذه بالكاملاستبعاد التعليم 

 

 :2000كما ورد في تقرير بريطاني حول التعليم بال حدود عام 

 

ال سممممميما حول ما يسممممممى بتوفير" افتراضمممممي "وحول  ،(ا  "... تم نشمممممر العديد من المقاالت )مؤخر

ت وتكنولوجيا المعلومات لمختلف أشمممكال التعليم اإلمكانيات التي توفرها األشمممكال الجديدة لالتصممماال

 ". مشكلة بعد اآلنفون الوعي بالتحدي لم يعد  ،والتعلم. وبالتالي
ألن طرق التعامل معها معقدة وجديدة  ،تأتي األشممممكال الجديدة للتعليم مصممممحوبة بتحديات ،ومع ذلك

 في العديد من البلدان.
ي أصمممبحت المنافسمممة الدولية ف ،في أواخر التسمممعينيات ا  ألن نمو التعليم بال حدود أصمممبح كبير ا  نظر

 شرهالذي نالبحث كان سوق التعليم بال حدود غير مقيدة لدرجة أن الحكومة األسترالية الحظت ذلك. 

للتحقيق في مخاوف الحكومة األسمممترالية بشمممأن التهديد الواضمممح  ا  ( محوري1998كننغهام وآخرون )

                                                           
تشكيل  تحدةحصل نواب المستشارين على تفويض من جامعاتهم بأن "من المستحسن في المصالح المشتركة للمملكة الم ،1930في عام  190 

أصممبحت لجنة نواب المسممتشممارين ومديري  ،2000 كانون األول 1لجنة من نواب المسممتشممارين والمديرين ألغراض التشمماور المتبادل". في 

 جامعات المملكة المتحدة جامعات المملكة المتحدة.

وكانت مسمممممممؤولة عن توزيع تمويل  ،كة المتحدةكان مجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا هيئة عامة غير تابعة لإلدارات في الممل 191 

 .1992التعليم العالي على الجامعات وكليات التعليم اإلضافي في إنجلترا منذ عام 
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والحرص المفترض لشممركات اإلعالم على دخول  ،ا  ناشممئة سممريعالذي تشممكله "جامعات الشممركات" ال

 سوق التعليم من خالل استثماراتها في التقنيات الجديدة.

 

در دخل الذين يمثلون مص ،خشي قسم التعليم الفيدرالي األسترالي من فقدان الطالب الدوليين

جامعات ية ،حيوي لل حادات التعليم اإلعالمي األمريك مام ات حدود عبر الويب أو حيث يعبرو ،أ ن ال

آكل مما يؤدي إلى ت ،روابط األقمار الصمممممناعية لتقديم التعليم مباشمممممرة  للطالب في بلدانهم األصممممملية

 (.2006 ،)ريان ةسترالياألسواق األ

خلصمممت الدراسمممة األسمممترالية إلى أن المنافسمممة على مقدمي الخدمات التقليديين كانت على األرجح و

جامعات االفتراضية أكثر من الشركات اإلعالمية العالمية )على الرغم تأتي من ظهور الشركات وال

لم يقدم أي نوع من المنظمات منافسممة جادة للمؤسممسممات األسممترالية(. أبرز  ،من مرور عشممر سممنوات

ة حيث تكافح العديد من المنظمات الحكومي ،المخاوف العالمية بشممأن االعتماد والتعبير ا  التحقيق أيضمم

س والمؤهالتعليمية إليجاد حلول لمشكلة تحديد وتقييم واعتماد الدورات والمؤسسية والت وق بال في 

 (.1998 ،حدود )كننغهام وآخرون

 

كلفت حكومة أسممممتراليا بدراسممممة أخرى لفحص التهديد المحتمل من الشممممركات  ،بناء  على هذا البحث

ير رعالي. سمممملط هذا التقوالجامعات االفتراضممممية واسممممتكشمممماف التسممممويق التجاري المتزايد للتعليم ال

ال أشار التقرير األسترالي عن أعمال التعليم ب، كما "بال حدود" لتعليمالضوء على الطبيعة المتغيرة ل

 ( إلى ما يلي:2000حدود )

سممميتم اسمممتيعاب التعليم عبر اإلنترنت في البرامج التقليدية التي تقدم كال  من" التكنولوجيا العالية "... 
ع إلى جنب م ا  سمممممممتظهر برامج موثوقة عبر اإلنترنت بالكامل جنب ،. ومع ذلكجودةوالتعليم عالي ال

 "." ؛ وقد حدث ذلك بالفعلغير شرعيةعمليات "

، 1996كما سلط التقرير الضوء على طبيعة الحدود التي كانت في طريقها للزوال. في عام 

أنهمما حممدود جغرافيممة  عنممدممما بممدأ الفريق األسمممممممترالي التحقيق األول، تم تصمممممممور "الحممدود" على

، وجدت الدراسممة الثانية أن االنتهاك الحقيقي 2000وجيوسممياسممية، وحدود للزمان والمكان. في عام 

للحدود كان يحدث بين الجامعات والشمممممممركات، وبين التدريب والتعليم، وبين الجامعات والكليات 

 :رير إلى أنالمهنية، وبين خبرات التعلم داخل الحرم الجامعي وخارجه. وأشار التق

"في هذه العملية، رأينا بالفعل ظهور الجامعة الُمنظمة، وتعلم دروس األعمال. التحدي الذي نواجهه 

 ".هو تشكيل هوية جديدة تحافظ على" األعمال األساسية "مع استغالل إمكانات عدم وضوح الحدود

 

عات والمدراء في كلف مجلس نواب رؤسمماء الجام ،بالتوازي مع الدراسممة األسممترالية الثانية

( بوجراء دراسمممممممة عن HEFCE( ومجلس تمويل التعليم العالي في إنجلترا )CVCPالمملكة المتحدة )

مع نتائج وخطوات مماثلة مقترحة لـ  ،تأثير التعليم العالي بال حدود على مؤسمممسمممات المملكة المتحدة

ط لمؤسمممسمممات عمليات التخطيقطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة. وأوصمممى التقرير بأن تطور ا

االسممتراتيجي الخاصممة بها لالعتراف بتطور التعليم العالي بال حدود. وشممددت على أن العوامل غير 

المعروفة المصممممماحبة للتنمية بال حدود تتطلب من المؤسمممممسمممممات دمج األشمممممكال المناسمممممبة لتخطيط 

 .االسيناريو وتحليل المخاطر في عمليات التخطيط االستراتيجي الخاصة به
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تم نشر  ،في حين أن التحقيقات الرائدة المذكورة أعاله مخصصة لتفسير مصطلح "التعليم بال حدود"

". ر للحدودالعابالعديد من المقاالت والتقارير خالل تلك الفترة تشمممممير إلى التعليم "عبر الوطني" أو "

 ، كمادودالعابر للحتعليم تم تطوير المبادئ والمبادئ التوجيهية والمعايير لمعالجة مختلف جوانب ال

ببيانات حول كيفية  ا  ( ووكاالت ضممممان الجودة أيضمممHEIsأدلت جمعيات مؤسمممسمممات التعليم العالي )

سوف  ،واإلبال  عنه ضمن اختصاصها األوسع. في هذا الموضوع العابر للحدودتقييم جودة التعليم 

 (.CBHEنستخدم مصطلح التعليم العالي العابر للحدود )

 

 :التعليم العالي العابر للأدودمختلفة أو) . وراد 3

 

 إلى: العابر للحدوديشير تعريف اليونسكو للتعليم العالي 
لمؤسممسممة / االتعليم العالي الذي يتم في المواقف التي يكون فيها المعلم أو الطالب أو البرنامج أو "... 

لعابر اقد يشمل التعليم العالي ، وةلحدود القضائية الوطنيبرنامج الدراسي متجاوزا  لالمزود أو مواد ال

عام / الخاص وغير الهادف للربح  للحدود عالي عن طريق القطاع ال  ماك والتعليم الربحي،التعليم ال
وجها  لوجه )بأشكال مختلفة مثل  التعليم في سلسلة متصلة من ،يشمل مجموعة واسعة من األساليب

الخارج( إلى التعلم عن بعد )باسمممممتخدام تقنيات الطالب الذين يسمممممافرون إلى الخارج والجامعات في 

 (. "مختلفة بما في ذلك التعلم اإللكتروني

 

 :العابر للأدودالقرادة: التعليم العالي 

 

كطريقة جيدة لتسممممليط الضمممموء على األشممممكال والحركات  2005في  نايتيعمل اإلطار الذي طوره 

 .العابر للحدودالتعليم العالي المختلفة داخل 

( GATSالعالي العابر للحدود: دليل ل ثار المترتبة على االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ) التعليم

 .2006 ،تقرير أعدته لكومنولث التعلم واليونسكو بقلم جين نايت ،العابر للحدودللتعليم 

لعابر االتعليم العالي أو لمهمة تتعلق بأشممممممكال  ،يوصممممممى بهذا التقرير لمزيد من القراءة بشممممممكل عام

 التي قد تكون موجودة في بلدك. للحدود

 

كة الطالب فون حر ،التي تناولها هذا التقرير العابر للحدودمن بين األشممممكال المختلفة للتعليم 

 ر منالذي ظه العابر للحدودفون التعليم  ،من أجل التعليم لها تاريو طويل. ومع ذلك العابر للحدود

 المنشأ )باستثناء بعض األشكال التقليدية للتعليم عن بعد التيخالل تنقل البرامج والمؤسسات حديث 

تسمممتخدم وسمممائل اإلعالم المطبوعة( وقد ازداد بشمممكل ملحوظ خالل العقدين الماضممميين. قبل عشمممر 

يد . مع وجود المزيد والمزالعابر للحدودلتعليم العالي اسمممتخدام "تنقل الطالب" كوكيل ال تم ،سمممنوات

تنقل  فون ،والمؤسمممسمممات التي تقيم شمممراكات خارجية وفروع جامعية ر للحدودالعابمن البرامج التي ت

 .العابر للحدودالطالب هو عبارة أقل مالءمة للتعليم 
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نسممممبة بالهناك آراء مختلفة حول المزايا والعيوب.  فونَّ  ،العابر للحدودالتعليم العالي مهما كان شممممكل 

قدرات في كأداة لتنمية ال العابر للحدودالتعليم العالي  يرى للفريق الداعم لهذا النوع من التعليم، فونه

 بينما يرى البعض اآلخر أنه عيب كبير في البلدان النامية. ،التعليم العالي

 العابر للأدودالتعليم العالي وجهات نظر مختلفة على 
 كأداة لتنمية القدرات العابر للأدودالتعليم العالي 

 ،صمممحيةالمنافسمممة ال -يسمممتشمممهدون بفوائد  العابر للحدوديم العالي التعلأولئك الذين يجادلون لصمممالح 

التعليم  وتعزيز فرص الوصول إلى ،وإنشاء شبكات مهنية ،وتحفيز المؤسسات التقليدية على االبتكار

أولئك الذين يدعمون هذه اآلراء قلقون من أنه حتى مقدمي الخدمات والبرامج و ،وما إلى ذلك ،العالي

ية الجودة ال ية يتم تقييدها من قبل عال تي يمكن التحقق منها والتي تسمممممممعى إلى عبور الحدود الوطن

 العابر للحدودالتعليم العالي الحكومة بسمممممممبب عدم الثقة العام ووجهة نظر مفادها أن مقدمي خدمات 

 عليميتمتع المتعلمون بالحق في الت ،هم يجادلون بأنه في السممممموق العالمية، كما أنيسمممممتغلون المتعلمين

الجيد ويجب تمكينهم من اتخاذ خياراتهم بأنفسممهم )على الرغم من أنه ليس من الواضممح كيف يرفض 

 ما لم يقلل مقدمو الخدمات التقليديون من السعة(. ،االختيار العابر للحدودالتعليم العالي 

 

 غير مؤات للبلدان النامية العابر للأدودالتعليم العالي 
لتعليم العالي العابر للحدود سممميكون فقط اسمممتنزافا  لبلد نام؛ إذ تتمثل هناك شمممك لدى المعلقين في أن ا

القضممممية األسمممماسممممية أو الجذرية هنا في قدرة البلدان النامية على المشمممماركة بفعالية في نظام التجارة 

بة  تدريس والبحث يحتالن مرت لدولي في ال عاون ا بادل والت فاهم المت عالمي. على الرغم من أن الت ال

جدول أعمال التدويل في العديد من البلدان، فقد أصبحت جداول األعمال االقتصادية وتوليد  عالية في

اإليرادات أكثر أهمية في اآلونة األخيرة، وأصممبحت في بعض األحيان الشممغل الشمماغل. يميل التعليم 

 .ريالعالي العابر للحدود اليوم نحو توليد اإليرادات وبالتالي يُنظر إليه على أنه نشاط تجا

 

 للسيادة الوطنية ا  تهديد على اعتباره العابر للأدودالتعليم العالي 
 وأن التعليم العالي يجب أن يظل منفعة عامة ،أولئك الذين يرون أن التعليم ليس سممممممملعة قابلة للتداول

 ،ةللسممممممميادة والثقافة الوطني ا  ينظرون إلى التعليم العالي التربوي باعتباره تهديد ،ومسمممممممؤولية عامة

هناك تحفظ آخر وهو أن مقدمي ، كما أنَّ على القيم األسممممماسمممممية لنظام التعليم العالي ا  خطير ا  هجومو

الخدمات من البلدان النامية لن يكونوا قادرين على اختراق سممممممموق التعليم في البلدان المتقدمة. لذلك 

لدان يجيات اإلنمائية للبباالسممممترات ا  أحادي االتجاه وضممممار ا  دائم العابر للحدودالتعليم العالي سمممميكون 

النامية. تشممممممير هذه الحجة عادة  إلى المؤسممممممسممممممات األسممممممترالية والبريطانية واألمريكية العاملة في 

 االقتصادات الناشئة.

 

 المهمة: القضايا العابر للأدودالتعليم العالي 
ة والمبلغ قيم الوطنيتبرز نزاهة ال ،في البلدان النامية العابر للحدودالتعليم العالي مع زيادة عمليات 

ي )والتي تكون ف العابر للحدودإلى مقدمي الخدمات األجانب  والذين يذهبانالمتزايد لرسممموم الطالب 

إلى  الطالب الذين ينضمونكما يعتبر بعض األحيان أقل من المعايير الدنيا( كقضايا تهم الحكومات. 

غير مؤهلين للحصمممممممول على مزايمما  ودالعممابر للحممدالبرامج التي يقممدمهمما موفرو الجودة المتممدنيون 
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يواجه الطالب صممعوبات في ترجمة الشممهادات التي حصمملوا عليها من  ،حكومية. باإلضممافة إلى ذلك

 إلى معادالت وطنية في العديد من البلدان. العابر للحدودمقدمي الخدمات 
عة والجودة في فال يزال هناك سممؤال حول الوصممول والسمم ،إذا أخذنا هذه الحجة األخيرة في ظاهرها

تعليم الأنظمة المنزل التقليدية. من العدل أن نسممأل عما إذا كانت هناك أسممباب هيكلية للطالب لرعاية 

 .العابر للحدودالعالي 

 

بتسويق دوراتهم التدريبية بقوة من خالل ضمان المساواة  العابر للحدوديقوم بعض مقدمي الخدمات 

لبلد المقدم. تشير تجربة الطالب مع العديد من هذه المشاريع في ا بشهاداتهمفي المعاملة واالعتراف 

ميزة تنافسممممية أو فائدة في مزيد من الدراسممممات أو التوظيف في حتى اآلن ال تمنح  المؤهالتإلى أن 

الذين يجمعون والبلد المقدم. يتم اإلبال  عن المزيد من الحاالت لمقدمي الخدمات المشمممممممكوك فيهم 

فون قضممممية حماية  ،لوصممممول إليهم عندما يكتشممممف الطالب الخداع. وبالتاليالرسمممموم ولكن ال يمكن ا

ي ف األمرهذا ، ويدعو المتعلم حقيقية ويتم الضممممممغط على الحكومات التخاذ خطوات لحماية الجمهور

 .عابر للحدودالالتعليم العالي العديد من البلدان إلى تعزيز أطر السياسات الوطنية للتعامل مع قضايا 

 

شارت در سكو في آذار / مارس أ سة مكتبية أُجريت لليون شبكة  2004ا ستقصائية أجرتها  سة ا ودرا

 تملكإلى أنه )من بين البلدان المستجيبة(  2005( في عام APQNالجودة في آسيا والمحيط الهادئ )

 آلية ما لضمان جودة الصادرات من مؤسسات التعليم دون غيرهاأستراليا والهند وماليزيا ونيوزيلندا 

 أسمممتراليا وهونغ كونغخاصمممة بكانت هناك آليات  ،. السمممتيراد الخدمات التعليميةاالعالي الخاصمممة به

يا ونيوزيلندا والفلبين. في العديد من البلدان يابان وماليزيا ومنغول يا وال لوزارات  كان ،وإندونيسممممممم

عالي التعليم دور تنظيمي في خدمات  عابر للحدودالتعليم ال ح ال  لى أي مدى كانإ ا  ولم يكن واضممممممم

في هذه اآلليات. أشمممارت الدراسمممات االسمممتقصمممائية التي أجريت بين  ا  رئيسمممي ا  لضممممان الجودة دور

وامتدت إلى الموقعين  2006اقتصمممادات منظمة التعاون االقتصمممادي آلسممميا والمحيط الهادئ في عام 

طر الوطنية لضممممان كن األلم ت ،إلى نتائج مماثلة. بعبارة أخرى ،2007على بيان بريسمممبان في عام 

في التعليم العالي متطورة بشممكل جيد في ذلك الوقت وقد ال تكون  العابر للحدودلتعليم العالي الجودة ل

 أفضل اآلن.

 

وضممممممعت اليونسممممممكو ومنظمة  ،العابر للحدودالتعليم العالي لمسمممممماعدة البلدان على مواجهة تحديات 

. ال تتناول هذه اإلرشمممممادات 2005في عام التعاون االقتصمممممادي والتنمية مجموعة من اإلرشمممممادات 

 أصحاب المصلحة المختارين. ا  بل تتناول أيض ،وكاالت ضمان الجودة أو الحكومات فحسب

 

 :مناخشةال. 4

 العابر للأدودالتعليم 
الموجودة في قطاع التعليم العالي في بلدك. صمممممممنف تلك  العابر للحدودقم بتحليل أنشمممممممطة التعليم 

 (.2005) نايتللمخطط الوارد في  ا  وفقاألشكال المختلفة 
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 :مناخشةال. 5

 إرشادات اليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االختصاد 

 

شأن توفير الجودة  اقرأ الوثيقة التوجيهية لليونسكو ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ب

 في التعليم العالي

 

 ا  ث التي كان أو سيكون من الصعب جدما هي التوصيات الثال ،في رأيك .7

ما هي مواءمة بلدك بشمممممممكل كبير مع  ،تنفيذها في بلدك؟ بشمممممممكل عام

 التوصيات الواردة في اإلرشادات؟

تصمممممممفح المعلومممات حول وكممالتين وطنيتين من وكمماالت الجودة  .2 .8

ساتهما وممارساتهما لمعرفة مدى توافقهما  سيا الخارجية وارسم خريطة ل

 .مقدمة لوكاالت ضمان الجودة في اإلرشاداتمع التوصيات ال

تم ي العابر للحدودالتعليم العالي اسمممممممتكمل تحليلك: إلى أي مدى تعتقد أن  .9

تناوله بشممممكل صممممحيح في سممممياسممممة وإجراءات حكومتك الوطنية ووكالة 

بهذا  هل توصممممممميو ؟إن وجدت ،ضممممممممان الجودة الوطنية؟ ما التغييرات

 ؟النظام التعليمي

 

 :ملخصال. 6

 

 هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية: غطى

 

o  لذي يتم في المواقف التي عالي ا حدود إلى التعليم ال عابر لل عالي ال يشمممممممير التعليم ال

يتجاوز فيها المعلم أو الطالب أو البرنامج أو المؤسممممممسممممممة / المزود أو مواد الدورة 

 حدود الوالية القضائية الوطنية.
o بدأت كل من الحكومتين أدى نمو التعليم بال حدود إلى منا ية شممممممممديدة.  فسممممممممة دول

األسمممممممترالية والمملكة المتحدة دراسمممممممات للتحقيق في تأثير الشمممممممركات والجامعات 

 االفتراضية.
o  سممممملطت هذه الدراسمممممات الضممممموء على المخاوف العالمية بشمممممأن االعتماد والتعبير

لي اوالطبيعة المتغيرة للتعليم بال حدود وأوصممممت بأن توسممممع مؤسممممسممممات التعليم الع

عمليات التخطيط االسممتراتيجي الخاصممة بها لتأخذ في االعتبار تطوير التعليم العالي 

 بال حدود.
o  يا وعيوب فة حول مزا يد من اآلراء المختل عد عالي هناك ال عابر للحدودالتعليم ال  .ال

في  كأداة لتنمية القدرات العابر للحدودالتعليم العالي في حين أن البعض ينظر إلى 

 يرى البعض اآلخر أنه عيب كبير للبلدان النامية. ،عاليالتعليم ال
o  على أنها تهديد  العابر للحدودالتعليم العالي مجموعات ترى عمليات كما أنَّ هناك

 للسيادة الوطنية والثقافة.
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o  فيما يلي بعض القضمممممممايا ذات االهتمام فيما يتعلق بنمو عملياتCBHE  في البلدان

 النامية:

 

 يم الوطنيةسالمة الثقافة والق. 
  الذي يقدمه مقدمو الخدمات  العابر للحدودزيادة مبلغ رسممممممموم الطالب التي تدخل في التعليم

 .أقل من الحد األدنى من المعايير ا  األجانب والذي يكون أحيان

  العابر للحدودالصمممعوبات في ترجمة الدرجات التي تم الحصمممول عليها من مقدمي الخدمات 

 .إلى معادالت وطنية
 المتعلم في حاالت مقدمي الخدمة المشكوك فيهم حماية. 

 

 :مراجعال

 

 في أمريكا الشمممممممالية العابر للحدود(. التعليم ما بعد الثانوي 2003ج. ) ،إم و نايت ،جرين، 

منتدى منظمة التعاون االقتصممممادي والتنمية / النرويج بشممممأن التجارة في الخدمات التعليمية: 

 تروندهايم. ،نويإدارة تدويل التعليم ما بعد الثا

 مرصممممممد التعليم العالي  ،(. التجارة في خدمات التعليم العالي: آثار الجاتس2002ج. ) ،نايت

 لندن. ،بال حدود

 (. التعليم العالي العابر للحدود: دليل ل ثار المترتبة على االتفاقية العامة 2006ج. ) ،نايت

ير ُمعد لكومنولث التعلم واليونسممكو تقر ،العابر للحدود( للتعليم GATSللتجارة في الخدمات )

 وفانكوفر وباريس.

 (. نظم ضمممممان الجودة في التعليم العالي في االقتصممممادات األعضمممماء في 2006أ. ) ،سممممتيال

تقرير صممادر عن وكالة جودة الجامعات  ،منظمة التعاون االقتصممادي آلسمميا والمحيط الهادئ

 كانبرا. ،DESTاألسترالية لـ 
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 الجودة الخارجية : ضمانالفص) الثاني
 التأديات الناش ة :وكاالت ضمان الجودة الخارجية: المأور الخامس

 لجامعات الوهمية وهيئات االعتماد الوهميةاالجزء الثالث: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 االحتيال في سوق التعليم العالي .2
 الجامعات الوهميةتحديد  .3

 من هم العمالء؟ .4
 ما هو الضرر؟ .5
 مناقشةال .6

 عتماد والجامعات الوهميةهيئات اال .7
 عبر اإلنترنت برامج الدبلومات الوهمية .8

 هيئات االعتماد الوهمية .9
 مناقشةال .10

 األوصياء .11
 ملخصال .12

 
 

 :. المقدمة1

" التي تسممممممموق المؤهالت الزائفة أو الجامعات الوهميةنمو " يناقش هذا الجزء من المحور

الجامعات دق على هذه االتي تصممممممم "هيئات االعتماد الوهميةدون المسمممممممتوى وظهور "المؤهالت 

شاف وكبح نمو الوهمية سببها هذا االتجاه وطرق اكت ات الجامع. سوف تتعرف على األضرار التي ي

التي يمكن أن  بمؤشمممممممرات الخطرقائمة مفيدة  ا  . يوفر الموضممممممموع أيضممممممموهيئات االعتماد الوهمية

تي الشممركات الوهمية الرنت أو تسمماعدك في تحديد موفري التعليم دون المسممتوى المطلوب عبر اإلنت

 .تقدم برامج الدبلوم
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 األهداف: 

 الجامعات وهي ات االعتماد الوهمية

 

 ما يلي:ب القيام على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 " هيئات االعتماد الوهمية  " و "الجامعات الوهمية  تحديد". 

  ت الوهميةالجامعاالتعرف على طرق التعرف على. 

 التعرف على العمالء المحتملين للحصول على شهادات مزورة. 

  للجامعات الوهميةوصف العواقب المدمرة. 

 تحديد أسباب عدم سعي بعض المؤسسات للحصول على االعتماد. 

  الجامعات وهيئات االعتماد الوهميةتحديد اإلجراءات الكفيلة بوقف نمو. 

 جامعة أن المدرسمممة أو الجامعة المفترضمممة هي تحديد اإلشمممارات العشمممر التحذيرية ب

 .وهمية

 

 :. االأتيا) في سوق التعليم العالي2

 

هنمماك أدلممة جيممدة على أن المؤهالت العلميممة تسمممممممماعممد في الحراك االجتممماعي وتؤدي إلى المنفعممة 

 ،الوصممممول إلى مناصممممب معينةعلى سممممبيل المثال ال الحصممممر الشممممخصممممية والعامة. تشمممممل المزايا 

يأتي الطلب على  ،والمكانة االجتماعية. مع إمكانية الحراك االجتماعي ،واألجور األعلى ،والترقية

تأثر  ،مربحة لمقدمي التعليم العالي. كما نرى في شمممممركات أخرى ا  التعليم العالي والذي يغذي سممممموق

لعناصر حد اأ ، حيث أنَّ سوق التعليم العالي بالمؤسسات االحتيالية التي تستغل احتياجات المستهلكين

لتي الجامعات الوهمية اغير المرغوب فيها في التعليم العالي التي تسمممممممتفيد من الطلب المتزايد هو "

ة " أو "المؤسممسممالوهمية الدبلوم المؤسممسممات الوهمية التي تقدم برامج" أو "تقدم برامج تعليمية وهمية

ي مشمممممممروعة لبرنامج درجة ف" التي تبيع الدرجات العلمية بأقل من التكلفة الغير الحقيقية الوهمية

 مثل هذا المؤهل.لحصول على مناسبة لوغيرمقابل دراسة أقل بكثير 

 

يتم التعامل مع شممهادات الدرجات العلمية أو الشممهادات أو أوراق االعتماد التي تصممدرها مؤسممسممات 

من قبل  ةالتعليم العالي للخريجين كدليل على المعرفة أو الكفاءات المكتسبة. يتم قبول شهادات الدرج

أصحاب المصلحة مثل الحكومة وأرباب العمل على أساس الثقة التي يضعونها في مؤسسات التعليم 

العالي. عندما يتم تقويض هذه الثقة بسمممممممبب وجود مزودي خدمات التعليم العالي دون المسمممممممتوى 

شرعيو ا  فونها تقوض أيض ،المطلوب  ن. أصبحتقيمة أوراق االعتماد التي يقدمها مقدمو الخدمات ال

المؤسممسممات الوهمية تُعرف باسممم "مصممانع الدرجات العلمية" التي تصممدر شممهادات الدرجات العلمية 

 ، وفي هذه المؤسمممممسمممممات الوهمية، تكونالذي ينتج رقائق الخشمممممب أو حبوب اإلفطار المصمممممنعمثل 

بات أقل من الحد األدنى من المعايير التي   يزيد ما المقابل  الكثيرالعميل غير الحذر  تكلفالمتطل

 .ال قيمة لهاعن قطعة من الورق 
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 :الجامعات الوهمية. تأديد 3

وال يوجد تعريف ال جدال فيه  الجامعات الوهميةليس من السهل وضع قائمة مرجعية مباشرة لتحديد 

 ،من االحتيال الواضمممح إلى المشمممكوك فيه. من ناحية أخرى ،لميزاتها. هناك مجموعة من األنشمممطة

وهناك منظمات تطلب من  -قطع ورق مطبوعة بشكل فعال  - عة الدرجات العلميةمصانع طباهناك 

تذكر فقط  ،" ؛ في بعض البلدان192الوثيقةالمرشمممممح تقديم بعض المعلومات. يمكن أن يختلف معنى "

دون تأكيد إلكماله أو درجاته. تتطلب  -وربما يكون قد التحق بدورات معينة  ا  أن الطالب كان حاضر

. من الدراسممممة ا  صممممغير ا  لدرجات العلمية بعض األعمال الكتابية أو ربما تتطلب قدربعض مصممممانع ا

هناك مؤسممسممات ال تلبي المعايير التعليمية الحالية لمسممتوى التحصمميل األكاديمي بالنسممبة إلى  ،ا  أخير

 "المؤهالت" الصادرة.

 

ادة  ما تقدم درجات ات تعليم عالي مشمممكوك فيها، وعدتصمممف اليونسمممكو الجامعات الوهمية بأنها مزو

علمية ووثائق اعتماد أخرى باهظة التكلفة وال تتضممممن سممموى القليل من الخبرة التعليمية القوية. هذا 

هو الحال بشممممكل خاص مع الشممممهادات التي يتم تسممممليمها إلكترونيا ، والتي هي غير منظمة وتشممممكل 

 ،م توفر بيانات موثوقة وشماملة. على الرغم من عدمشمكلة خطيرة إلى حد كبير في العديد من البلدان

تعمل في جميع أنحاء العالم. يسمممممممتمر الطلب المتزايد  الجامعات الوهميةفمن المقدر أن اآلالف من 

بدو أن ي ، كماعلى بعض خدمات التعليم العالي على األقل في تغذية السوق لمقدمي الخدمات الوهمية

في اتخاذ الخطوات الالزمة لتثقيف  ،بما ترغبأو ر ،القليل من الحكومات أو المنظمات لديها مواقف

 الجمهور أو تنظيم هذه الشركات.

 

اكتشممافها على الرغم من وجود  ا  وتنوعها إلى أنه ليس من السممهل دائم الجامعات الوهميةيشممير عدد 

 أدلة من شأنها أن تساعد في تحديد األنشطة غير المشروعة.

 

 سممعر مع وصممف بسمميط للسممالمة  إذا صممادفت إعالنات تقدم درجة علمية مقابل

جامعات وهمية فمن المرجح أنها تتضممممن  ،األكاديمية للبرنامج أو مدة الدراسمممة

 درجات علمية. تمنح

  العديد من اإلعالنات عبر اإلنترنت وعروض البريد اإللكتروني تدور حول بيع

شمممممهادات الدرجات العلمية دون الحاجة إلى اسمممممتيفاء أي متطلبات أكاديمية. قد 

 اعد فحص هذه الشهادات في تحديد العمليات االحتيالية.يس

 عند وضعه في ا  ويقصد به أن يبدو جيد ،بعض الشهادات لها اسم مؤسسة مبتكر 

يحتوي اإلعالن على إخالء  ،إطممار وتعليقممه على الحممائط. في بعض األحيممان

ث حيهذه الحالة هي حالة خداع صرفة ولكن  ،مسؤولية يقول "هذا للتسلية فقط"

مكن تقديم مثل هذه الشممهادة إلى صمماحب عمل غير حذر للحصممول على ترقية ي

ولكن ليس  ،أو زيادة في الراتب. تأتي الشمممممهادات األخرى باسمممممم جامعة حقيقية

الجامعات عدد  تملك تزوير. ه العملية هي عمليةومن الواضممح أن هذ ،بسمملطتها

                                                           
، وهي وثيقة قانونية يتم توفيرها عند منح شمممهادتك / شمممهادتك. يتحقق ة التي تسمممتخدمها الجامعة لشمممهادتكهي الكلم Testamurالوثيقة  192 

 باسم المخطوطات. ا  جائزتك بشكل قانوني وحصلت على مؤهل جامعي. كان يشار إلى هذا سابق الشاهد من أنك منحت
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مكن ألي شممممخص بما في ذلك خدمات التحقق )ي ،من الطرق لمعالجة هذا األمر

أن يسأل عما إذا كانت شهادة معينة في اسم الشخص أصلية( وطباعة شهادات 

 الدرجة على ورق غير قابل إلعادة اإلنتاج.

  تميل المؤسمسمات التي لها تاريو وسممعة طيبة إلى جذب المزيد من االهتمام من

اكة ما يدعون الشممر ا  الجمهور ويسممتفيد مقدمو الخدمات الوهميون من ذلك. غالب

بينما قد تكون الشمممممممراكة الفعلية مع مزود دون  ا  مع مؤسمممممممسمممممممات معروفة جيد

سم سكان المحليين  ،ا  مشابه ا  المستوى المطلوب يحمل ا وهو أمر غير واضح لل

قد ال يكتشممف الشممخص العادي اختالفات طفيفة  ،في بلد آخر. على سممبيل المثال

جامعة كولومبوس  في تهجئة األسمممممماء واالختالفات في األسمممممماء نفسمممممها مثل

 وجامعة كولومبيا أو جامعة نيو كاسل وجامعة نيوكاسل.

 تقدم بعض  ،بصمممرف النظر عن االختالفات في اسمممم مؤسمممسمممة حسمممنة السممممعة

سمعة. على  الجامعات الوهمية ادعاءات كاذبة حول االنتماء إلى هيئات حسنة ال

أو  تسمممتخدم اسمممم اليونسمممكو جامعات وهميةرصمممدت اليونسمممكو  ،سمممبيل المثال

شممعارها في اإلعالن عن انتمائها. يوفر موقع اليونسممكو على اإلنترنت مالحظة 

يجب أن ينظر بحذر إلى أي مزود للتعليم العالي أو وكالة اعتماد "ه تحذيرية أن
تدعي أو تعطي االنطباع بأنها معتمدة و / أو معترف بها من قبل اليونسمممكو. قد 

 ."د أساليب احتيالية مختلفةتستخدم هذه المؤسسات أو وكاالت االعتما

 •  وبممالمثممل، قممد يطممالممب مقممدم الخممدمممة الوهمي بنوع من االعتراف من قبممل

حكومة الوالية أو المقاطعة، وهذا نادر الحدوث في الواليات المتحدة وال يشممكل 

اعتمادا  شمممرعيا . ال تمنح الحكومات االعتماد، وتترك القيام بذلك لوكالة معترف 

قد يؤكد مقدم  ها.  ية أو ب بل جمعية مهن ها من ق ته معترفخ ب هاد مزيف أن شممممممم

 .والتي ال تمتلك السلطة لمنح االعتماد –تجارية 

 

تم إنشاء مؤسسة معينة في والية أسترالية حيث كانت هناك سياسات واضحة بشأن المؤسسات التي 

لكن هذه  ،وةولكن ال يوجد نص لمالحقة أو مقاضممماة الجناة. تم تصمممحيح هذه الفج ،تعمل دون اعتماد

ألن  ا  مدعية وجود صلة أسترالية. نظر ،المؤسسة بالذات استمرت في الظهور في جميع أنحاء العالم

مثل فقد يكون ذلك قد خلق فرصممة ل ،أسممتراليا يُنظر إليها بشممكل إيجابي من حيث جودة التعليم العالي

امعات سات المحلية السم الجهذه المؤسسة. توضح المعلومات التالية بالتفصيل كيفية استخدام المؤس

 المشهورة في بلد أجنبي الكتساب المصداقية.

 

 

 ؟وماذا يتضمن االسم هوما   

 28 ،193بزنس ديلي أفريكا صمممحيفة ،درجات المملكة المتحدة المقدمة في كينياتتعلق باسمممتفسمممارات 

 .2008 شباط

                                                           
هي صممحيفة أعمال يومية تصممدر باللغة اإلنجليزية وتنشممر في كينيا. تصممدر الصممحيفة  ،المعروفة باسممم بيزنس ديلي ،بيزنس ديلي أفريكا 193 

 كينيا. ،ن في شارع كيماثي في نيروبيمن قبل مجموعة نيشن ميديا من مقرها الرئيسي في مركز نيش
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قد  نيافي كي بمصممروف معيشممتهم بتكفلون.... لقد ظهر اآلن أن اآلباء وأولياء األمور والطالب الذين 

شلنات من الرسوم  منهم بأنهم سيحصلون على شهادات  ا  األخرى اعتقاد والمبالغيخسرون ماليين ال

مراسمممممل مع مركز المن خالل عالقة  -كامبريدج وأكسمممممفورد  -من جامعتين بريطانيتين شمممممهيرتين 

 (.DALCالتعلم االستشاري الرقمي )

 

ية فروع في جميع أنحاء البالد مع تركيز عاٍل في نيروبي، أنه يقدم يزعم المركز، الذي يضمممممممم ثمان

 .دبلوم وشهادة جامعية من الجامعتين، ولكن الواقع مختلف بالكامل

رابطة كامبردج  –يتعاون مركز التعلم االسمممممتشممممماري الرقمي مع مؤسمممممسمممممتين في المملكة المتحدة 

 ل يتين منفصمممملتين تقدمان دورات في اإلدارة،واللتين تديران ك –للمديرين ورابطة أكسممممفورد لإلدارة 

 .ولكن ليس لهما عالقة عمل مع جامعات كامبريدج أو أكسفورد

 

اعتادت الجامعة األيرلندية الدولية اسممممممتئجار  ،... لتظهر كشممممممريك لجامعات أكسممممممفورد وكامبريدج

 مرافق للتخرج في جامعات أكسفورد أو كامبريدج.

أنها تنظر في تجارب حياة مقدم  الجامعات الوهميةتعلن بعض  ،إلظهار صورة زائفة لـمممم "الشرعية"

لكن سيكون هناك تدقيق ضئيل للغاية في المهارات المكتسبة من خالل التجارب  ،الطلب لمنح شهادة

سممياسممات وإجراءات واضممحة لتقييم ما اكتسممبه المتعلمون  ا  الحياتية. تمتلك المؤسممسممات الحقيقية أيضمم

كبير من هذه اإلجراءات بالوثائق التي توضح صالحية وحداثة التعلم السابق يتعلق جزء  ، كمابالفعل

 ومدى مالءمته لبرنامج معين.

 

باألنشمممممممطة  مة  قائ بة  تا جامعة الوهمية مجرد دعوة للعمالء المحتملين لك قد يكون إجراء ال

ك اوالتجارب السممممابقة على عكس النهج الصممممارم للمؤسممممسممممات الحقيقية. في بعض األحيان يكون هن

شمممعار: "قد يكون لديك بالفعل شمممهادة وال تعرفها". "ليس عليك أن تحضمممر محاضمممرات. نحن نولي 

أهميممة لتجربممة الحيمماة"؛ "نقممدم الممدكتوراه ألولئممك الممذين لممديهم أكثر من ثالث سمممممممنوات من العمممل 

 الوظيفي"؛ وال يوجد هناك كتب وال دورات وال دراسمممممممة. الدرجات المعتمدة على ما تعرفه بالفعل"

هي المتغيرات األخرى. في بعض األحيان، يلزم تقديم مقال شمممخصمممي حول موضممموع مألوف، مثل 

تجربة حياة المرء. الشهادة المقدمة على هذا األساس ليست فارغة تماما ، ولكنها ال تختلف كثيرا  عن 

 .الشهادة المزيفة؛ وخالصة القول هي أن الغرض من ذلك هو الخداع فحسب

 

لجامعات العلمية الوهمية تعتمد على اإلنترنت، فقد ال يكون هناك شمممممممرط نظرا  ألن معظم ا

حضور على اإلطالق. تشير اإلعالنات التي تدعي أنه يمكن للمرء الحصول على شهادة في أسبوع 

بوضوح إلى أن الدرجة ال يمكن أن تكون من مؤسسة مرموقة. ال تقدم العمليات المشكوك فيها عادة  

و عنوان حرم جامعي أو نشاط تجاري، مع إدراج صندوق بريد فقط. غالبا  ما معلومات حول موقع أ

تكون "إشارة الخطر" هو أن هناك القليل من المهام، إن وجدت، للطالب لكسب أرصدة، أو متطلبات 

مرئية للتخرج، وهذا األمر غير عادل لحاملي الشممممهادات الشممممرعية الذين يقضممممون سممممنوات طوال 

 .يةللحصول على درجات علم
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يمكن اعتبار بعض مصممانع الدرجات العلمية أصمملية ولكنها منخفضممة الجودة لدرجة أنها تقع 

خممارج معممايير النظممام الممذي توجممد فيممه؛ وأحممد األمثلممة على ذلممك هو جممامعممة غرينتش )وليس اللغممة 

اإلنجليزيمة( التي انتقلمت من هماواي )حيمث لم تتمكن من الحصمممممممول على االعتمماد األمريكي( إلى 

ة أسممترالية )حيث أصممبحت معروفة بالكامل(. عندما أنشممأت الحكومة األسممترالية لجان مراجعة جزير

للتحقيق في المؤسسة، وجدوا أن درجة غرينتش كانت تقريبا  السنة األولى من شهادة أسترالية مدتها 

ف احقيقية، بمسممممتوى منخفض للغاية. تم تشممممديد القواعد األسممممترالية في نهاية المط -ثالث سممممنوات 

 .إلزالة الثغرة التي سمحت لشركة غرينتش بالعمل

 

ان مهما ك ،تعد بعض مصانع الدرجات العلمية بالمرونة في مدة الدورة لتناسب راحة العميل

عن المعايير الشرعية. المرونة  ا  تمام ا  قد يكون طول الدراسة خارج ،. ومع ذلكالبرنامج قيد الدراسة

 ،ومع التطورات التكنولوجية ،سممممممممة بارزة لبرامج التعلم عن بعدفي مدة الدورة ووتيرة التعلم هي 

سات مرنة قائمة على اإلنترنت. تكمن المشكلة مع  شرعية درا تقدم المزيد والمزيد من المؤسسات ال

 مقدمي الخدمة المشكوك فيهم في االدعاء المتعمد وغير المناسب بالمرونة.

 

 لى مقدمي الخدمة المحتالين والقضمماء عليهمتتخذ العديد من المنظمات إجراءات للسمميطرة ع

عالي ) حيث ماد التعليم ال  ،( جميع الواليات األمريكية على اتخاذ إجراءاتCHEAيحث مجلس اعت

ضممممممماء عليهم في نهاية المطاف. لتثبيط مقدمي خدمات التعليم العالي المحتالين والق ،حسمممممممب الحاجة

الجامعات سمممممممئلة لتمكين المسمممممممتخدم من تحديد مجموعة من األمجلس اعتماد التعليم العالي  أدرج

. إذا كانت اإلجابة على أكثر من الوهمية، ويمكن االطالع على هذه األسمممممممئلة في الفقرة التالية أدناه

امعة تتم في جفهذا يشمممير إلى أن العملية قيد الدراسمممة قد تكون  ،عدد قليل من هذه األسمممئلة هي "نعم"

 .وهمية
 :رجة مطحنةأسئلة يجب طرحها لتحديد د

 هل يمكن شراء الدرجات العلمية بسعر منخفض بشكل غير عادي؟ .1
 هل يتم المطالبة باالعتماد في حالة عدم وجود دليل على هذه الحالة؟ .2

 هل هناك مطالبة باالعتماد من منظمة اعتماد مشكوك فيها؟ .3
 إلى ترخيص أو سلطة حكومية أو اتحادية للعمل؟العملية هل تفتقر  .4

من المحاضممممرات، أو ال يطلب منهم  طالب حضممممور عدد قليل جدا  يطلب من الهل  .5

 سواء عبر اإلنترنت أو في الفصل؟ ،القيام بذلك على االطالق

 هل هناك عدد قليل من المهام المطلوبة للطالب لكسب رصيد؟ .6
 هل هناك فترة زمنية قصيرة للغاية للحصول على درجة علمية؟ .7

وهل  ،ى الخبرة أو مراجعة السممممممميرة الذاتيةهل الدرجات العلمية متاحة فقط بناء  عل .8

 هناك رسوم على كل رصيد أكاديمي ممنوح؟

 هل هناك متطلبات قليلة للتخرج؟ .9
في توفير معلومات حول موقع أو عنوان حرم جامعي أو  الجامعةهل تفشل  .10

 عمل تجاري واستخدامها فقط في صندوق بريد؟
 دريس ومؤهالتهم؟في تقديم قائمة بأعضاء هيئة الت الجامعةهل تفشل  .11

 اسم مشابه لكليات وجامعات أخرى معروفة؟ للجامعةهل  .12
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هل تقدم العملية ادعاءات منشممممممورة ال يوجد دليل عليها أو وسمممممميلة للتحقق  .13

 منها؟
 

 

 . من هم العماد؟4

 

ت الجامعات الوهمية بعض األفراد لالعتقاد بأن الدرجة التي يكسمممممبونها سممممميكون لها لَ لَّ ضمممممَ 

يقوم العمالء بالتسممجيل في شممركة عبر اإلنترنت، ودفع آالف الدوالرات كرسمموم بعض القيمة، حيث 

دراسمممية، وشمممراء الكتب وإكمال المهام البسممميطة، ليكتشمممفوا الحقا  أن شمممهاداتهم ال قيمة لها؛ وبحلول 

الوقت الذي يدركون فيه ما حدث، ربما يكون الموفر المزيف قد غير الموقع أو تفاصيل االتصال أو 

 ،تصممممال محدود بالبريد اإللكتروني أو صممممندوق بريدي. تشممممبه الجامعات الوهمية بروميثيوسلديه ا

حيث تغير شممكلها باسممتمرار. في بيئة اإلنترنت، يمكن لمصممن عة الدرجات العلمية ببسمماطة التخلي عن 

 .موقع ويب وإنشاء موقع آخر

 

معة التي يقدمون لألسممممممف، هناك أفراد يريدون درجات علمية سممممممهلة وهم يعلمون بأن الجا

عليها من الممكن أن تكون جامعات وهمية. يمكنهم القيام بشمميء يسممتغرق إنجازه سممنوات أخرى في 

عام  . فيعلى المفاتيح، وربما بعض المهام التافهة نقراتغضمممممون أيام قليلة وذلك من خالل بضمممممع 

عد كتابة عملية االحتيال وحصمل على شمهادته ب 194تورنتو سمتارصمحيفة جرب صمحفي من  ،2008

حصممل على  ،وصممف موجز لتجارب الحياة ودفع رسمموم للحصممول على الشممهادة. إلى جانب الشممهادة

 ا  " أمرا  يفور ا  . يعتبر اإلغراء بأن تصبح "خريجا  نسخة من الدرجات للفصول التي لم يحضرها مطلق

 للتجارة الحية في الشهادات المزيفة. ا  ضروري

 

 463محاسمممممبة العامة بالواليات المتحدة عن عن مكتب ال 2008كشمممممف تقرير صمممممدر عام 

شهادات من مؤسسات يُعتقد أنها  ا  فيدرالي ا  موظف سون )يجادل . جامعات وهميةيحملون  ( 2006جون

ي عن الطلب المزيف  ا  الذي حقق في هذا األمر وتقارير مماثلة بأن أرباب العمل مسمممممممؤولون جزئ

ين على غير الخريجين ويعتمد الكثيرون للحصممممول على درجة علمية. يفضممممل أرباب العمل الخريج

 على شهادات الدرجات العلمية كدليل على المؤهالت الوظيفية. يوضح المؤلف أن: ا  كثير

 

من أن أرباب العمل  ا  "... في مواجهة مجموعة متضمممممممائلة من الوظائف ذات األجور الجيدة وخوف

وشممممممرائها  ،ى درجات علميةيتظاهر بعض العمال بأنهم حصمممممملوا عل ،يعيقونهم بشممممممكل غير عادل

 للحصول على وظائف أو ترقيات مرغوبة".

 

كما هو مفصل في المعلومات  ،الجامعات الوهمية هي ظاهرة عالمية، ومنتشرة في جميع دول العالم

 أدناه:

                                                           
في  ا  كانت الصمممحيفة الكندية األعلى انتشمممار ،2015من عام  ا  تورونتو سمممتار هي صمممحيفة يومية كندية تصمممدر باللغة اإلنجليزية. اعتبار 194 

 .التوزيع األسبوعي اإلجمالي
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 خضية عالمية -مطاأن الشهادات 

  طا  من ضممماب 13تم وضمممع مصمممانع الدبلوم في الفلبين في دائرة الضممموء مؤخرا  بعد أن أقيل

شهادات جامعية فلبينية  CBN-ABSشركة . الجيش الكوري الجنوبي وحوكموا بتهمة تزوير 
 .2007 تشرين الثاني 3 ،195

  أصمممممممرت حكومة ليبيريا على أنها لن تتردد في سمممممممعيها إلغالق جميع الجامعات الوهمية

 .2007 تشرين األول 24المخبر صحيفة العاملة في البالد. 

 ُزعم أنهم حصمملوا على درجة الدكتوراه من  ا  أسممتاذ 20مع  بة بالتحقيق تقوم النيا ،في كوريا

جامعات أجنبية غير معتمدة واستخدموا تلك السجالت للحصول على وظائفهم. كوريا تايمز 

 .2007 آب 28

 طلبت وزارة التعليم من لجنة المنح الجامعية مقاضممماة جامعة ويسمممت كوسمممت  ،في بنغالديش

 .2007 نيسان 17البكالوريوس دون إذن رسمي. نيو ايج مترو  في بنما لتقديمها دورات

 تقوم الجامعة  ،جامعة تحمل توصمممممميف بعد خروجها من ماليزيا لكونها ليسممممممت إيرلندية وال

األيرلندية الدولية على اإلنترنت بوغراق القادة السياسيين الكمبوديين بدرجات علمية وإنشاء 

 .2006 كانون األول 12سنتينل "حرم جامعي آسيوي" في بنوم بنه. آسيا 

 

 ؟المتوخع . ما هو الضرر5

كان فقدان ثقة الجمهور في شممممهادات الدرجة العلمية هو الضممممرر المرئي المباشممممر الذي تسممممببت به 

الجامعات الوهمية؛ إذ لم تقلل شمممهادات الدرجات العلمية الوهمية من قيمة الدرجات العلمية فحسمممب، 

يث يمكن أن تتسمممبب في إنتاج أوراق االعتماد المزورة والشمممهادات بل قد تضمممر بالسمممالمة العامة، ح

المزيفة في مجاالت مثل الصمممممممحة والهندسمممممممة والقانون والعدالة مشممممممماكل خطيرة للسمممممممالمة العامة 

والرفاهية. اكتشممف الصممحفيون االسممتقصممائيون أن أي شممخص لديه بطاقة مصممرفية لتحويل األموال 

ت من الجامعات الوهمية. في إحدى الحاالت، ذكرت وسمممائل إلكترونيا  يمكنه الحصمممول على شمممهادا

اإلعالم أن محاميا ، وقائد شممممرطة، وكلبه حصمممملوا جميعا  على درجات علمية في العدالة الجنائية من 

مزود مزيف. بالطبع، دفع قائد الشممرطة ثمن كلبه بقصممد التحقيق في االحتيال. توفر المعلومات أدناه 

 .بعض األمثلة األخرى

 

 امة العامة والرفاه تأت التهديد ...الس

 :(2008 تموز Washington Spokesman-Review، 30ة )ورمشممترو الشممهادات المز

التي تحمل اسممممم جامعة  الجامعات الوهميةاكتشممممفت السمممملطات الفيدرالية في الواليات المتحدة إحدى 

عام  قت في  نت ريجيس وأغل بل أن تبيع  ،2005سمممممممما لدبلومات الولكن ليس ق  9612ة إلى ورمزا

 من جامعة ميسممموريحصممملوا على شمممهاداتهم بما في ذلك المشمممترون الذين يزعمون أنهم  ،يا  مشمممتر

University of Missouri شمخص رسمالة  826اشمترى  ه الشمهادات،ذي لهمشمتر 9612. من بين

اشممممترى شممممهادتي دكتوراه. تم منح بعض هذه الدكتوراه في المجاالت ذات شممممخص  41و دكتوراه، 

                                                           
بين الفلبين. إنها أكبر تكتل للترفيه واإلعالم في الفل ،يالمترو مان ،هي شركة إعالمية فلبينية مقرها في مدينة كويزون CBN-ABSشركة  195 

 من حيث اإليرادات والدخل التشغيلي وصافي الدخل واألصول وحقوق الملكية ورأس المال السوقي وعدد الموظفين.
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طب ودكتوراه في ال ،بما في ذلك ما ال يقل عن درجتي دكتوراه في الطب الطبيعي ،لصمملة بالصممحةا

 طبية".العلوم ال"واحدة في ودكتوراه واحدة في الطب ودكتوراه  ،الطبيعي
 ،عالم النفس الشرعي المزيف الذي قدم أدلة في مئات من قضايا المحاكم لمدة خمس سنواتتم سجن 

 .2007 شباط 22 ،مملكة المتحدةال ،بي بي سي نيوز

 

 22 ،بريد يوركشماير )المملكة المتحدة( ،أشمخاص محتلينقضمية قضمائية موضمع شمك من قبل  700

 .2007 ،شباط

 

يدفع أتعابه دافع الضرائب ... ... قدم  -.... استأجرته مكاتب المحاماة للعمل في الدفاع عن موكليهم 

تصاب والوفاة بسبب القيادة الخطرة والوفاة غير المبررة أدلة في قضايا تشمل السطو المسلح واالغ

 و جرائم المخدرات.
 

يمثل المبلغ الضخم من المال الذي يتم دفعه في الرسوم الدراسية أو سعر الشراء للشهادات 

بعد حملة قمع واحدة  ،المزيفة مشممممممكلة أخرى. ذكرت الصممممممحف والموظفون القانونيون الحكوميون

في حالة  ،أن األموال المسمممممتخدمة تصمممممل إلى الماليين. على سمممممبيل المثال ،ةالجامعات الوهميعلى 

مليون دوالر. عندما تؤدي  7.3ذكرت الصمممحف أنه تم بيع الشمممهادات بمبلغ  ،جامعة سمممانت ريجيس

فون هذا األمر يرقى إلى حد االحتيال على دافعي الضمممممممرائب  ،الدرجة الزائفة إلى زيادة في األجور

 الدرجة الزائفة من قبل موظف عمومي. عندما يتم استخدام

 

 ما) العاماالستخدام غير العاد) لل

 

  10دوالر خالل فترة  50000حصمممممممل معلم مقاطعة هيوسمممممممتن على رواتب زائدة بحوالي 

لتحقيق داخلي ... يتقاضممى المعلمون  ا  وفق ،سممنوات بناء  على درجة الدكتوراه المشممكوك فيها

لى مسممتوى درجة حصمملوا عليه. للحصممول على درجات لسممنوات خبرتهم وأع ا  رواتبهم وفق

كانون  17 ،يجب أن تأتي من جامعة أو كلية معتمدة من قبل .... أالباما دوثان إيجل ،علمية

 .2008 األول

  قال مسممؤول في األمم المتحدة يوم الجمعة إن األمم المتحدة فصمملت أحد موظفيها في تشممرين

ته األكاديم هادا ثاني )نوفمبر( ألن شممممممم  ،نترنتاإل جامعة وهمية معروفة عبرية أتت من ال

 .2007 شباط 9وليست جامعة شرعية. إنترناشيونال هيرالد تريبيون 

  من إدارة اإلطفاء في نيويورك شممممهادات وهمية عبر اإلنترنت وقدموها  ا  موظف 14اشممممترى

تقرير صمممممممدر ل ا  وفق ،إلى المدينة في محاولة لتلبية المتطلبات التعليمية للترقية أو التوظيف

 .2007 شباط 1 نيويورك تايمزأمس عن دائرة التحقيقات. 
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 :مناخشةال. 6

 :الجامعات الوهمية

 التي الحظتها في بلدك؟ الجامعات الوهميةما نوع  ·
من هم زبائن الشمممممممهادات الوهمية في بلدك؟ هل تم فعل أي شممممممميء لمنع الناس من  ·

 ؟التقدم للجامعات الوهمية
 في بلدك؟ الجامعات الوهمية ما الضرر الذي أحدثته ·
مل التي تجعل من الممكن  · جامعات الوهميةما هي العوا العمل في قطاع التعليم  لل

 العالي الوطني الخاص بك؟
كيف يمكن رصممممممد هذه الممارسممممممات غير المرغوب فيها والقضمممممماء عليها من قبل  ·

 المسؤولية؟تقع الحكومة أو المنظمات؟ أين 

 

 :مادالجامعات الوهمية واالعت. 7

 

 تساعد حالة االعتماد على فصل الغث عن القمح. ،الشك ما يراودكعند
ن ولك ،حيث ال يكون "المستهلك" هو الطالب فقط ،تعد حماية المستهلك أحد أهداف االعتماد

أولئك الذين يقدمون التمويل التشممممغيلي للمؤسممممسممممة ويسمممماعدون الطالب. أضممممف إلى كل ذلك  ا  أيضمممم

سات األشمخاص الذين يسمتفيدون م ن خدمات المؤسمسمة أو موظفيها أو خريجيها. تخضمع معظم مؤسم

( للحصمممممممول على تأكيد مسمممممممتقل لجودتها ا  التعليم العالي لعملية اعتماد )حتى لو لم تكن ملزمة قانون

 ومعاييرها.
ال يمكن االفتراض أنه حتى المؤسسات الشرعية ستسعى للحصول على االعتماد.  ،ومع ذلك

رجة أو فريدة من نوعها في النهج لد ا  متفوقة جد ،أو تعتبر نفسها ،ي تعتبرهناك بعض المؤسسات الت

لذلك تتجاهل  -أنها ال تعتقد أن أي وكاالت لضممممممممان الجودة يمكنها الحكم عليها بشمممممممكل مناسمممممممب 

حيث تم تصمممميم األطر  ،االعتماد. كان هذا هو الحال حتى وقت قريب مع مؤسمممسمممات التعلم عن بعد

 لمعتمدين من حيث التعليم وجها  لوجه.المستخدمة من قبل ا

 ما يفعله المزود ،حسب العرف ،يوجد في بعض المؤسسات نخبة من العمالء الذين يفهمون

قد يكون دور حماية  ،من قبل طرف ثالث. في هذه الحالة تهدون التحقق من صممممح ،ويرضممممون عنه

 ،مويل لنفسممها أو لطالبهاقد ال تحتاج المؤسممسممة إلى ت ،المسممتهلك غير ضممروري. في بعض الحاالت

إلى أن الفشممممممل في االنخراط في عملية  ،مع ذلك ،وقد تختار التخلي عن االعتماد. وتجدر اإلشممممممارة

 ،مراجعة خارجية مسمممتقلة يعني أن المؤسمممسمممة تفتقد الفوائد األخرى للمراجعة الخارجية جيدة التنفيذ

 سين الجودة.مثل التركيز الواضح على الجودة والمشورة الخارجية بشأن تح
تختار بعض المؤسسات عدم السعي للحصول على االعتماد ألنها ذات جودة متدنية بصرف 

النظر عن هذه األمثلة؛ إذ تقع الجامعات الوهمية في هذه الفئة غير الصمممممممحيحة، حيث يمكنها التنبؤ 

 .بالمستقبل ومعرفة أنهم سيرفضون أي مراجعة شرعية لالعتماد
ب المحتملين وأرباب العمل وأصحاب المصلحة اآلخرين في األنظمة التي فون النصيحة للطال ،لذلك

عندما تكون المؤسممسممة أو البرنامج  ،يكون فيها االعتماد هو القاعدة )سممواء كانت إلزامية أو طوعية(

سواء كان ذلك بسبب أن  ا  جد ا  هي أن تسأل "لماذا ال؟" يجب أن يكون الطالب واضح ،غير معتمدين
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أو ببسمماطة ال يمكنها الحصممول على اعتماد من الكثير من  ،أو مبتكرة للغاية ا  ة مسممبقالمؤسممسممة رائع

 المعتمدين المحافظين.
ومع زيادة الوعي العام  ،عندما بدأت الحكومات في اإلصمممممممرار على االعتماد ،ومن المثير لالهتمام

 مصمممانع تتمثل فيرى اإلبداعية المدمرة مشمممكلة جديدة أخ الجامعات الوهميةخلقت  ،بشمممأن االعتماد

 االعتماد.

 

 :عبر اإلنترنت االعتماد. مصانع 8

جامعة وهمية تشممممير إلى وجود  خطرعالمات وجود  www.GetEducated.com  يسممممرد موقع 

 :محتملة
o .المؤسسة المعنية غير معتمدة 
o لة معترف بها. غالبية شمممممهادات المؤسمممممسمممممة المعنية معتمدة ولكن ليس من قبل وكا

اإلنترنت "معتمدة". المشممكلة هي أنها معتمدة من قبل وكاالت وهمية قامت بونشممائها 

 .بأنفسها. غالبا  ما يكون لوكاالت االعتماد الوهمية هذه أسماء مرموقة
o  تتكون معايير القبول بالكامل من امتالك بطاقة فيزا أو ماسمممتر كارد صمممالحة. يعتبر

 صلة. ذواتالدرجات ودرجات االختبار غير كاديمي السابق ومتوسط السجل األ
o  .يُعرض عليك شممهادة جامعية بناء  على "مراجعة" لسمميرتك الذاتية الُمرسمملة بالفاكس

في العديد من الجامعات التي تتعامل مع  ا  صمممممالح ا  يُعد رصممممميد الخبرة المهنية خيار

 صمميدرم الخبرة المهنية للحصممول على فون عملية تقيي ،المتعلمين البالغين. ومع ذلك

معقدة. لن تمنح أي جامعة صممممالحة للتعلم عن بعد في الواليات المتحدة عملية الكلية 

درجة الدراسمممممممات العليا )ماجسمممممممتير أو دكتوراه( بناء  على مراجعة الخبرة المهنية 

عمممادة  مممما تحمممد برامج فبرامج البكمممالوريوس أكثر مرونمممة  ، في حين تعتبرفقط

سمممممماعة  30دورات أو  10لوريوس المعتمدة من االئتمان للخبرة بحد أقصممممممى البكا

معتمدة للفصممممممل الدراسممممممي. )سممممممنة واحدة من شممممممهادة مدتها أربع سممممممنوات( أحد 

. تتيح جامعة التعلم عن 196جامعة والية توماس إديسمموناالسممتثناءات الملحوظة هو 

ول الحصممم ،لناحية النظريةمن ا ،بعد الممولة من القطاع العام هذه للمتعلمين البالغين

على درجات الزمالة أو البكالوريوس بالكامل من خالل المحافظ المهنية والتدريب 

 العسكري والشركات وامتحانات التحدي.

o  من تقديم الطلب بغض  ا  يوم 30بالحصمممممممول على دبلومة في غضمممممممون  دتَ عِ وُ لقد

، الورقبيع  الجمممامعمممات الوهميمممة علىالنظر عن حمممالتمممك عنمممد المممدخول. تعممممل 

 وسيقدمونها لك بأسرع وقت ممكن.

o  ُدوالر  2000عادة   -بالحصمممممممول على درجة علمية مقابل مبلغ مقطوع  دتَ عِ لقد و

دوالر لشممهادة الدراسممات العليا. ال تتقاضممى الجامعات  3000 ،لشممهادة البكالوريوس

أو لكل رسمموم دراسممية  مادةلكل  ا  رسمموم تتقاضممىعادة ما  ، فهيثابتة ا  عادة  رسمموم

 .اضافية ورسوم

                                                           
للتعليم العالي في مؤسمممسمممة عامة  11نيو جيرسمممي. الجامعة هي واحدة من  ،جامعة والية توماس إديسمممون هي جامعة عامة في ترينتون 196 

 للبالغين. ا  نيوجيرسي وواحدة من أولى المدارس في الدولة المصممة خصيص

http://www.geteducated.com/
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o  مكتب  لدىمسممممممجل لدى جامعتك المرتقبة عبر اإلنترنت شممممممكاوى متعددة في ملف

شممممكاوى  BBB. يسممممجل Better Business Bureau 197األعمال المكتبية المثلى

 المستهلكين حول مصانع الشهادات عبر اإلنترنت.
o ر يؤكد لك "مسمممممممتشمممممممار القبول" عبر اإلنترنت أنه ال يمكن اعتماد الجامعات عب

ال  ،المعترف بها. هذه كذبةمجلس اعتماد التعليم العالي اإلنترنت من قبل وكاالت 

 .تصدقها
o  أي أعضمممماء هيئة تدريس أو يسممممرد أعضمممماء  األنترنتعلى  الجامعةال يُدرج موقع

 هيئة التدريس الذين التحقوا بالمدارس المعتمدة من قبل وكاالت وهمية.
o كل حصممممممري تقريبا  لمواطني الواليات تقدم الجامعة شممممممهادات عبر اإلنترنت بشمممممم

المتحدة ولكنها تقع في مكان مناسمممممب في بلد أجنبي، وغالبا  ما تكون دولة صمممممغيرة 

تفتقر إلى أي نظام لالعتماد األكاديمي. ال تنخدع بالجامعات الوهمية عبر اإلنترنت، 

انظر  .فهي تحتفظ بالكثير من مواقع الويب الرائعة، وتقدم إعالناتها عبر األنترنت

إلى ما وراء الرسممممومات المبهرجة لمعرفة اسممممم وكالة اعتماد الجامعة، وخذ الوقت 

الكافي للتحقق من االعتماد من قبل وكالة معترف بها من قبل مجلس اعتماد التعليم 

 .العالي

 

 ا  أن متابعة مطاحن الشممممهادات ومصممممانع االعتماد يمثل تحدي ا  من الواضممممح تمام ،في الختام

متع مشمممممممغلوها بالذكاء والمرونة وسمممممممينتقلون بين المواقع االفتراضمممممممية والمادية حيث يتم . يتا  كبير

 للجامعاتالتعرف على عملياتهم على حقيقتها. ال يوجد حل سمممممممهل ويوحي النطاق العابر للحدود 

 بضرورة اتباع نهج تعاوني وتبادل المعلومات مع الزمالء في جميع أنحاء العالم. الوهمية

 

 :العتماد. مصانع ا9

ح تم تشممديد اللوائ ،مشممكلة في بلدان مثل الواليات المتحدة الجامعات الوهميةعندما أصممبحت 

لطالب الذين التحقوا حيث ال يمكن الحصمممممممول على الدعم المالي العام إال  لالخاصمممممممة باالعتماد. 

ة اإلضمافبمؤسمسمات معتمدة من قبل هيئة معتمدة حسمب األصمول من قبل حكومة الواليات المتحدة. ب

في  في حال تقدمهم للدراسمممممةسممممميدعم أصمممممحاب العمل الدراسمممممات اإلضمممممافية لموظفيهم  ،إلى ذلك

 .دون غيرها المؤسسات المعتمدة

 

ومع ذلك، ومع تشديد اللوائح، وجدت الجامعات الوهمية طرقا  لتخطي اللوائح، فللهروب من 

ع وكالة اعتماد مزيفة من شمممممأنها أن متطلبات االعتماد، أنشمممممأوا منظمات اعتماد مزيفة أو تعاونوا م

وكاالت االعتماد . أصمممممبحت وكاالت االعتماد الوهمية هذه تُعرف باسمممممم "تبيع االعتماد مقابل المال

لذلك  ،بموجب القانون ا  أن مصمممممممطلح "االعتماد" ليس محمي، وسمممممممبب نجاح هذه الوكاالت "الوهمية

                                                           
ن وتتألف م ،في التركيز على تعزيز ثقة السممموق ا  هو منظمة خاصمممة غير ربحية تتمثل مهمتها الموصممموفة ذاتي ،1912تأسمممس في عام  197 

منسممممقة في إطار الرابطة الدولية من مكاتب األعمال األفضممممل  ،ة وكندامحلية مدمجة بشممممكل مسممممتقل في الواليات المتحد BBBمنظمة  106

(IABBBفي أرلينغتون )، .فيرجينيا 
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المثال، زعمت رابطة كامبردج للمديرين على سمممبيل . 198يمكن ألي كيان أن يدعي أنه وكالة اعتماد

 (QAC) ورابطة أكسممممممفورد لإلدارة المذكورة سممممممابقا  أنهما معتمدتان من قبل لجنة ضمممممممان الجودة

ومقرها في المملكة المتحدة. كشفت التحقيقات مع ذلك أن لجنة ضمان الجودة لم تعترف بها سلطات 

جل أعمال ماليزي، وهذه الحالة هي مثال التعليم في المملكة المتحدة، وكانت شمممممممركة مملوكة لر

 .صارم لهيئات االعتماد الوهمية

بشكل أكثر شيوعا ، ال يتم إنشاء وكالة االعتماد الوهمية من قبل جامعة وهمية واحدة، )قد تبدو وكالة 

االعتماد مع جهة معتمدة واحدة مشمممممممبوهة( ولكن من قبل مجموعة من الكيانات التي تزعم توفير 

تان على األقل من هذه الوكاالت منذ عدة سمممممممنوات، واحدة في الواليات التعليم. ك انت هناك وكال

 .المتحدة وواحدة في أستراليا، وهي معروفة على نطاق واسع و "اعتمادها" مخفض

 

بحلول  .الجامعات وهيئات االعتماد الوهميةتتبع في زيادة صمممممعوبة التطورات التكنولوجية  تسمممممببت

سممميتمكن هؤالء المحتالين من تغيير عملهم  ،رصمممد هذه الهيئات الوهميةظمين الوقت الذي يمكن للمن

مجموعة من األسمممئلة مجلس اعتماد التعليم العالي  لم. أدرجفي جزء آخر من العاونشممماطهم التجاري 

 .هيئات االعتماد الوهميةالتي ستوجه المستخدم لتحديد 

 

 

 :مناخشةال. 10

 :هي ات االعتماد الوهمية

( وحدد مجموعة األسمممممئلة المدرجة بواسممممطة CHEAموقع مجلس اعتماد التعليم العالي ). تصمممممفح 1

 .هيئات االعتماد الوهميةلتحديد  المجلس

o وتحليل ما إذا كانت هذه  اربط كل سمممممؤال من هذه األسمممممئلة بسمممممياق وطني غير الواليات المتحدة

 األسئلة ذات صلة.

o بة لهذا السياق؟ما هي التعديالت التي تقترحها لجعلها مناس 

لتحديد  خطرعالمات  10اإللكتروني واقرأ أفضل  www.GetEducated.com . تصفح موقع 2

 مجلس اعتماد التعليمعن أسممممئلة  مختلفة. ما هي الطرق التي تجدها الجامعات الوهمية عبر األنترنت

 .ك بشكل مفصلاشرح ذلأو تتماشى معها؟ العالي 

 

 :. األوصياد11

نظرا  لوجود هيئات اعتماد مزيفة باإلضمافة إلى الجامعات الوهمية، فون السمؤال الذي يطرح 

نفسه هو من المسؤول عن اعتماد / تفويض وكاالت االعتماد؟ تشارك بعض الوكاالت الوطنية )مثل 

عتماد الجامعي في االرجنتين، ومجلس وكالة جودة الجامعات األسممترالية والهيئة الوطنية للتقويم واال

االعتمممماد األلمممماني ووزارة التعليم األمريكيمممة ومجلس اعتمممماد التعليم العمممالي األمريكي( في همممذا 

 .اإلشراف

                                                           
في القانون االمريكي وكندا واغلب الدول االوربية، ال يمنح تصمممممريح احداث شمممممركة أو مؤسمممممسمممممة تضمممممم كلمات مثل "تعليم عالي" أو  198 

 ى الموافقات والتراخيص القانونية الناظمة والمتعلقة بذلك."جامعة" أو أي مصطلحات مشابهة إال بعد الحصول عل

http://www.geteducated.com/
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يتم تشديد التشريع للسيطرة على الجامعات الوهمية في الواليات المتحدة، وقد تم اإلبال  عن 

حتى بموجب التشممممممريع السممممممابق. تتخذ بعض الدول  بعض النجاح مؤخرا  في المالحقات القضممممممائية

موقف عدم التدخل، لكن البعض )وال سممممممميما والية أوريغون( كانت أكثر حرصممممممما  على االهتمام 

ية. بعد الكثير من الجدل، تم أخيرا  تمرير قانون مراقبة الجامعات الوهمية في  يال بات االحت بالمطال

رة في الوظائف أو الترقيات جريمة. بالنسممممبة . أصممممبح اآلن اسممممتخدام شممممهادات مزو2008آب  14

لكندا، ليس هناك قانون خاص بتزوير الشمممممممهادات كما أن قسمممممممم التزوير في القانون الجنائي يغطي 

 .تزوير الدرجات العلمية أيضا  

 

في أجزاء أخرى من العالم، هناك قوانين ولوائح غير مكتملة للمؤسممممسممممات التي لها وجود مادي في 

أن معظم مصمممممانع الدرجات العلمية تعمل على اإلنترنت يمكن أن تجعل قوانين الوالية البالد. حقيقة 

أقل موثوقية، نظرا  لصمممممممعوبة تحديد موقعها، كما أنها تجعل من الصمممممممعب الكشمممممممف عن األفراد 

 .المسؤولين

 

 

 الجامعات الوهميةمكافأة 
 مقتطفات من القانون )الواليات المتأدة(

 -"يعني الكيان الذي  الجامعة الوهميةالمصطلح"  -. ميةالجامعة الوه( 20")الفقرة 

 

يمكن اسممممممتخدامها لإلعالن  ،مقابل رسمممممموم أو درجات أو دبلومات أو شممممممهادات ،( يعرض1")أ( )

ا عليم مللت ا  للجمهور العام أن الفرد الحاصممل على هذه الدرجة أو الدبلومة أو الشممهادة قد أكمل برنامج

 .بعد الثانوي أو التدريب

( تطلب من هذا الفرد إكمال القليل من التعليم أو الدورات الدراسممممممية أو عدم إكمالها للحصممممممول 2")

 على هذه الدرجة أو الدبلومة أو الشهادة ؛ و
وكممالممة أو جمعيممة اعتممماد معترف بهمما كوكممالممة اعتممماد أو رابطمة قبممل فتقر إلى االعتممماد من ت")ب( 

 -( من خالل 102ي القسم لمؤسسات التعليم العالي )على النحو المحدد ف

 من الجزء ح من العنوان الرابع ؛ أو 2( السكرتير عمال  بالجزء الفرعي 1")

ية2") يدرال لة ف يات  ،أو حكومة والية ،( وكا ية أخرى تعترف بوكاالت أو جمع أو منظمة أو جمع

 االعتماد.

 

 في حالة بات/ أو تفرض عقووكندا  ،كولومبيا البريطانية ،وزارة التعليم المتقدمتغلق 

 

فون جامعة فانكوفر العالمية ممنوعة من منح درجة أو بيع  ،... بموجب شمممروط هذا األمر القضمممائي

دبلوم أو شمممممهادة أو وثيقة أو أي مادة أخرى تشمممممير إلى منح أو  يأو عرض للبيع أو اإلعالن للبيع أ

 شهادة في كولومبيا البريطانية. تقديم
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 6 ،ياالقيادة نيجير ،نيجيريا ،سممتيال إيزي ،الوطنيةلجنة الجامعات  -جامعة غير قانونية  15نيجيريا: 

 .2008 ،/مايوايار

جامعة غير قانونية تقع  15( الجمهور بشمممممأن عمليات NUCنبهت لجنة الجامعات الوطنية )

سممات نأى بنفسممه عن المؤسمم ،وفي بيان ورد في نشممرة اإلثنين لجنة،الفي واليات مختلفة من االتحاد. 

 محذرا من أنه تم إبال  الشرطة بأنشطتها التخاذ مزيد من اإلجراءات. ،ة آنفاالمذكور

ألنها تظهر بسمممرعة وخارجة عن سممميطرة أي حكومة. ومع  بالجامعات الوهميةال توجد قائمة كاملة 

هناك عدد غير قليل من مواقع الويب التي تقدم تنبيهات وقوائم بالمؤسممسممات والوكاالت المزيفة  ،ذلك

رنيا تحتفظ واليات مثل كاليفو ،ول كيفية التعرف عليها وتعقبها. في الواليات المتحدةونصمممممممائح ح

في  بما ،. تقدم بعض الوالياتالجامعات الوهميةوأوريغون ومينيسممممممموتا بمواقع إلكترونية حول هذه 

قوائم محددة بالمدارس غير المعتمدة ومنظمات االعتماد غير المعتمدة.  ،ذلك أوريغون وميتشممممممميغان

عد لجنة المنح الجامعية في الهند كة المتحدة ،ت ية ،وحكومة الممل والحكومة  ،والحكومة األسمممممممترال

( في نيجيريا من بين الهيئات األخرى التي تنبه الجمهور NUCولجنة الجامعات الوطنية ) ،الفرنسممية

ب للفسممماد اقيحتفظ مركز بوسمممطن كوليدج للتعليم العالي الدولي بمر الجامعات الوهمية، في حينإلى 

 .عن الجامعات الوهمية لعالي يوفر روابط لموارد مفيدةفي التعليم ا
قة  يدة المتعل قدم البروفيسمممممممور جورج جولين من جامعة إلينوي الكثير من المعلومات المف ي

بالمؤسمممممسمممممات المانحة للدرجات العلمية غير المعتمدة واألدوات المفيدة للتحقيقات عبر اإلنترنت في 

األخبار اإلعالمية المقدمة كمعلومات في هذا الموضمممموع من تم الوصممممول إلى ية. صممممفحته الرئيسمممم

قائمة  GetEducated.com موقع المجموعة الواسمممممممعة من المقاالت اإلعالمية التي أتاحها. يوفر

الدراسة  برامجببعض وكاالت االعتماد غير المعتمدة باإلضافة إلى نصائح حول كيفية التعرف على 

غير ربحية هدفها الرئيسممممممي هو مكافحة  بأنها شممممممركة Quackwatch تعتبر شممممممركةكما  .الوهمية

قائمة  ا  عمليات االحتيال واألسممممممماطير والبدع والمغالطات المتعلقة بالصمممممممحة. يوفر الموقع أيضممممممم

 بالمؤسسات غير المعتمدة للتعليم العالي ووكاالت االعتماد غير المعتمدة.
في تزويممد الجمهور  الجممامعممات الوهميممةم في تتمثممل إحممدى طرق التحك ،من نمماحيممة أخرى

طورت اليونسمممكو بوابة  ،بمعلومات أفضمممل حول المؤسمممسمممات المعترف بها. لالسمممتجابة لهذه الحاجة

لمؤسسات التعليم العالي مع روابط لمعلومات عن مؤسسات التعليم العالي المعترف بها أو المعترف 

ة. تتم إدارة وتحديث معلومات الدولة على هذه بها من قبل السممملطات المختصمممة في البلدان المشمممارك

ات إرشمممماد ا  المشمممماركة. يوفر موقع اليونسممممكو أيضممممالبلدان البوابة من قبل السمممملطات المختصممممة في 

 للطالب في بحثهم عن برنامج الدراسة.
هنمماك اجتممماع لمسمممممممؤولي الواليممة في الواليممات المتحممدة األمريكيممة والممذي يتبممادل كممما أنَّ 

لك في مكان آخر. تعمل اليونسكو ظهرت بعد ذو ،مصانع الشهادات التي تم إغالقها المعلومات حول

لى ع مجلس التعليم العالي األمريكيوالشمممممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممممان الجودة في التعليم العالي و

عض وب ،وسيشمل ذلك زيادة "بوابة" اليونسكو للمؤسسات المعتمدة ،وضع خطة رصد أكثر شموال  

 الشبكة الدولية لوكاالت ضمان)بواسطة  هيئات االعتماد الوهميةومراقبة  ،ى المختبرينالمصادقة عل

ما ك(. تحتفظ الحكومة األسترالية بقائمة بالمنظمات التي يعتقد أنها مشبوهة. الجودة في التعليم العالي

ت ضمممان االباعتبارها شممبكة من وك ،توفر الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان الجودة في التعليم العالي

 وكالة جودة الجامعات األسمممترالية تحتفظ ، في حينمعلومات عن المشمممتبه بهم ،الجودة الحسمممنة النية
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AUQA   لى وتسعى إ ،ا  أسترالي بموجز مشاهدة على جميع مراجع اإلنترنت التي تدعي أن لها اتصاال

 إلدارات القانونيةنَّ اعلى الرغم من أو، وال تعتبر هذه العملية بسمميطة على االطالق، حذف االتصممال

ون فرص ف ،الناحية الفنيةمفاده أن الموسمممسمممة التعليمية غير قانونية من  ا  أن تأخذ رأييمكن الحكومية 

 نجاح المحاكمة منخفضة.
باعت شمممهادات ذات مظهر أصممميل  جامعةتورنتو سمممتار عن  صمممحيفة عندما كشمممف تحقيق

 كانون األول 7 ،تورنتو )تورنتو ستارونصوص مختومة لمؤسسات من بينها جامعة يورك وجامعة 

حيث يمكن  ا  قررت الجامعات اتخاذ إجراءات إلصالح الضرر. قدمت جامعة تورنتو نظام ،(2008

ألصممممممحاب العمل واألطراف المهتمة األخرى طلب التحقق عبر اإلنترنت من أي درجة جامعية من 

تأ في حال ،جامعة تورنتو لب أو رقم ال لبكانوا يعرفون اسمممممممم الطا ماعي أو رقم الطا ، مين االجت

 ، كماى إجابة في غضممون خمسممة أياموسمميحصممل أصممحاب العمل والجهات األخرى ذات الصمملة عل

يام بجامعة يورك تدرس  خطوة مماثلة. توضمممممممح المعلومات الواردة أدناه بعض المقتطفات من الق

 .الجامعات الوهميةأخبار وسائل اإلعالم حول اإلجراءات المتخذة للحد من 

 

 

 :بعض المقتطفات من وسائل اإلعالم

 

  أخبار السادسة مساءا  في البي بي  ،إلى السجن )المملكة المتحدة الوهميةإرسال رئيس الكلية

 (2008 كانون األول 11 ،سي

  مليون جنيه إسمممممترليني شمممممملت  16ُحكم على رجل أدار كلية وهمية في عملية احتيال بقيمة

 وات.ألف طالب بالسجن لمدة سبع سن 80

 تم تغريم  ،2008 كانون األول 13 ،كندا تورنتو سممممتار ،الدرجات المزيفة تلحق بالمشممممترين

دوالر بعد أن قدموا شهادات مزيفة  135000من رجال اإلطفاء في نيويورك بأكثر من  14

 من سانت ريجيس في محاولة للحصول على ترقيات.

  2008تشرين األول  28 ،ستار تريبيون ،القاضي على مالك هاميلتون يويحكم. 

  ة واليممُحكم يوم الثالثمماء على مممالممك جممامعممة عبر اإلنترنممت غير معتمممدة لفتممت االنتبمماه إلى

 وايومنغ كمالذ لمثل هذه المدارس بالسجن لمدة عامين بتهمة االحتيال الضريبي.
  حكم قاضمممممي المقاطعة األمريكية ويليام داونز على مارن في كاسمممممبر بالسمممممجن لمدة عامين

كتعويض إلى مصممممملحة  ا  دوالر 618937كما أمر داونز مارن بدفع  ،حت المراقبةوسمممممنة ت

 للمتحدث باسم مصلحة الضرائب برايان ثيل. ا  وفق ،الضرائب

  تشمممممممرين األول  10 ،توسمممممممكالوسممممممما نيوز ،والية أالباماالبعض من ب تطيححملة الدبلومات

2008. 

 

 دفة للربح:منذ أن قامت أالباما بقمع المدارس المشكوك فيها الها
 .ُرفضت خمس مؤسسات تراخيص رسمية لفتح أبوابها في والية أالباما ·
 .تم سحب أربعة تراخيص ·

 .رخصة تجديدمؤسسة ال تملك  21 ·
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 .تم اغالق إحدى المؤسسات ·

 

المتحدث باسمممم  ،سمممنوات 3حكم عليهم بالسمممجن لمدة  نصممميب، فقد جامعة وهميةن مع يمتآمركما ولل

 .2008 ،آب 6 ،المراجعة

 

 :ملخصال. 12

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

 مما أدى إلى بعض  ،مربحة ألعمال التعليم العالي ا  يوفر الطلب على التعليم العالي سممممممموق

 الممارسات التجارية االحتيالية من قبل مقدمي الخدمات الوهمية.

 دة  ما تقدم شمممهادات وعا ،اتعتبر طواحين الشمممهادات من مزودي التعليم العالي المشمممكوك فيه

 وأوراق اعتماد أخرى باهظة التكلفة وال تتضمن سوى القليل من الخبرة التعليمية القوية.

  مثل  ،مجموعة متنوعة من الطرق إلبراز صممممممورة للشممممممرعية الجامعات الوهميةتسممممممتخدم

سمعة الطيبة كشركاء وتقديم ادعاءات  سماء المؤسسات ذات ال شكال مختلفة من أ ستخدام أ ا

 إلى هيئات مرموقة. اة حول انتمائهكاذب

 هناك أفراد يسمممممتثمرون دون أدنى شمممممك في الدرجات العلمية التي توفرها  ،من ناحية أخرى

هناك أفراد  ،المؤسمممممسمممممات الوهمية للحصمممممول على شمممممهادات ال قيمة لها. من ناحية أخرى

 هذه المطاحن للحصول على درجة سهلة. ا  يختارون عمد

 

 ها مصانع الدرجات ما يلي:تشمل األضرار التي تسبب

 

  في شهادات الدرجات العلمية الناستآكل ثقة. 

 اإلضرار بالسالمة العامة بسبب الشهادات المزورة لألفراد غير المستحقين. 

 تداعيات مالية ناتجة عن اإلنفاق على التعليم أو في شراء شهادات مزورة. 

 

 اد تلك التي:من أمثلة المؤسسات التي ال تسعى للحصول على االعتم· 

  الحكم عليها بشممممممكل ال تعتقد أن معايير وكالة ضمممممممان الجودة الحالية سممممممتكون قادرة على

 .مناسب

 راضون عما يفعله المزود دون التحقق من صحة ذلك من  ،أن يكون لديك عمالء مستهدفون

 قبل طرف ثالث.

 يل سمممتفادة من تموما لم ترغب المؤسمممسمممة في اال ا  تقع في مناطق يكون االعتماد فيها اختياري

 معين.

 الجامعات  اختر عدم السمممممممعي للحصمممممممول على االعتماد ألنها ذات جودة غير كافية. تندرج

 هذه الفئة. ضمن الوهمية
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أنشأت شركات الدرجات العلمية منظمات اعتماد وهمية خاصة  ،أكثر صرامة تشغيلية لوائح بوجود

بات االعتماد. فيما يلي بعض اإلجراءات بها أو تعاونت مع وكالة اعتماد مزيفة للهروب من متط ل

 :الجامعات وهيئات االعتماد الوهميةالتي يتم اتخاذها لمراقبة 

 

 .تشارك بعض هيئات االعتماد الوطنية في تفويض وكاالت االعتماد 

  في الواليات المتحدة. الجامعات الوهميةيتم تشديد التشريعات للسيطرة على 

 لتعليم العالي لتمكين الجمهور من الوصمممممممول إلى طورت اليونسمممممممكو بوابة لمؤسمممممممسمممممممات ا

 المعلومات حول المؤسسات المعترف بها.

  تماد ومجلس اع الشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم العاليتعمل اليونسمممكو و

 على وضع خطة رصد أكثر شموال .التعليم العالي 
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 ة الخارجية: ضمان الجودالفص) الثاني
 التأديات الناش ة :وكاالت ضمان الجودة الخارجية: المأور الخامس

 المؤسسات الخاصة والعامةالجزء الرابع: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 التعليم العالي الخاص مقابل التعليم العالي العام .2
 الخصخصة المتزايدة .3

 ملخصال .4

 
 

 :. المقدمة1

وهو تحٍد آخر ظهر في التعليم  -نحو خصخصة التعليم االتجاه  يناقش هذا الجزء من المحور

العالي على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية. سننظر في نمو التعليم العالي الخاص 

 والنقاش المستمر بين المؤسسات الخاصة والعامة.

 

 األهداف: 

 :المؤسسات الخاصة والعامة

 

 ما يلي:ب القيام على ا  ن قادريجب أن تكو ،عند االنتهاء من هذا الموضوع
 .التمييز بين المقاربات العامة والخاصة للتعليم العالي ·
 .تتبع نمو األساليب الخاصة في التعليم العالي في جميع أنحاء العالم ·

 

 :. التعليم العالي الخاص مقاب) التعليم العالي العام2

دة هو مزيج من البعد العام أحد األبعاد التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار في ضممممممممان الجو

في  ،أصممممبح التمييز بين قطاعات التعليم العالي هذه حيث والخاص في العديد من األوضمممماع الوطنية

ها مؤسسة تمول ،من الناحية النظرية ،غير واضح بشكل متزايد. المؤسسة العامة هي ،بعض المناطق

أو بشكل أساسي( من قبل أموال غير  ا  )كليبينما يتم دعم المؤسسة الخاصة  ،(ا  أو أساسي ا  الدولة )كلي

أو عن طريق بيع خدمات  ،يمكن الحصممممممول على هذه األموال من المتبرعين أو األوقافو ؛حكومية

 مثل التعليم والتدريب والبحث واالستشارات.
يكون الطالب في المؤسسات العامة والخاصة مؤهلين بشكل متساٍو للحصول  ،في العديد من األنظمة

ما يتم تقديمها على أسمممماس الحاجة. ومع  ا  وغالب ،مسمممماعدة في شممممكل منح وقروض وتوظيفعلى ال
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فون المبلغ الذي يتلقاه الطالب "المؤهلون" في الواقع قد يتم ربطه بالسممعر الجاري للمؤسممسممات  ،ذلك

 أكثر من جارتها العامة. ا  المؤسسة الخاصة تتقاضى رسوم أنسيء للغاية ال ن ومنالعامة

 

بعض البلدان بأن المؤسمسمات الخاصمة توفر القدرات التي ال يلزم راف ضممني في هناك اعت

إلى الحد الذي يشممممممممل فيه القطاع الخاص في  ،في الميزانية العامة. قد يدخل التنوع ا  أن تكون بند

ي أو الطالب ذو ،أو الجماعات اإلثنية أو العرقية ،بعض البلدان مؤسسات لها تاريو في خدمة النساء

 ،أو االهتمامات المهنية المحددة. في الواليات المتحدة ،أو الطوائف الدينية ،ياجات الخاصمممممممةاالحت

نسبة كبيرة من كليات "الفنون والعلوم الليبرالية" المتوسطة إلى الصغيرة هي كليات خاصة ومستقلة 

 أو مرتبطة بطائفة دينية.
لوائح، وفي كثير من الحاالت، ومن المهم مالحظة أنَّ كال القطاعين يخضعان للتشريعات وال

تكون المؤسممممسممممات العامة أكثر تنظيما  ألن الدولة ال تعتبر نفسممممها مموال  فحسممممب، بل أيضمممما  مالكا  

ومشممغال ، لذلك يصممبح من المناسممب العمل من خالل مجلس أمناء لتوجيه شممؤون المؤسممسممة. يختلف 

ى التاريو السمممممممياسمممممممي وتقاليد الحرية مقدار التوجيه من قبل الحكومة باختالف البلدان، اعتمادا  عل

األكاديمية أو الطالبية أو المؤسممسممية. في بعض البلدان، خضممعت المؤسممسممات الخاصممة لرقابة أكثر 

من المفترض حول الجودة، ولكن أيضمما   -إحكاما  )إن لم يتم قمعها( ألنه يُنظر إليها بشمميء من الشممك 

الممدعم المممالي للطالب وسممممممميلممة للحكومممة لتنظيم  ألنهمما تتحممدى هيمنممة القطمماع العممام. غممالبمما  ممما يوفر

 .السلوكيات من خالل المساءلة المؤسسية للتعامل مع األموال المستمدة من برامج مساعدة الطالب

 

 خرادة: المؤسسات الخاصة
 خم بزيارة الموخع التالي لمعرفة المزيد عن التعليم العالي الخاص في جميع  نأاد العالم:

 199(PROPHEتعليم العالي الخاص )برنامج البأث في ال

 

ت العامة والخاصمممممممة للتعليم هناك أنصمممممممار لكل من المقاربا ،(2004) لكل من وولف ولونير ا  وفق

 .العالي

 النهج الخاص مقابل المقاربات العامة للتعليم العالي

 

 القطاع الخاص
السممموق هي انعكاس "يؤكد المدافعون عن القطاع الخاص أن الخيارات التي يتخذها المسمممتهلكون في 

أكثر صمممحة لمصمممالحهم وأولوياتهم الحقيقية من اآلليات السمممياسمممية التي تنظمها الدولة ومن خاللها. 

ألسممئلة الجودة ألنها تعتمد على  أكثر اسممتجابةأن المؤسممسممات الخاصممة قد تكون  ا  ويمكن القول أيضمم

 التحاق الطالب بدال  من التمويل الحكومي ".
 

 

 

                                                           
 PROPHEيسممممعى برنامج البحث في التعليم العالي الخاص إلى بناء المعرفة حول التعليم العالي الخاص في جميع أنحاء العالم. ال يمثل  199 

 بغي أن تثري المناقشة العامة وصنع السياسات.، والتي بدورها ينالرئيسية هي المنح الدراسية . مهمتهالتعليم الخاص وال يروج له
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 القطاع العام
المدافعون عن" القطاع العام" إلى أن اقتصمممماد السمممموق يشمممموه ويقوض أهداف القطاع العام  "يشممممير

 .التقليدية المتمثلة في خلق مساحة يمكن فيها التعبير عن الرأي العام )بدال  من المصالح الخاصة("

 (2004) وولف ولونيرالمصدر: 

 

 روبية عنه في التقاليد األمريكية.في األنظمة األو ا  يبدو االنقسام بين هذه اآلراء أكثر وضوح

 

( والعممامممة مع غير البممذاذةهنمماك ميممل في أوروبمما إلى ربط القطمماع الخمماص بممالتجممارة )مع دالالت "

 ،ا  جيد ا  رمتطو ا  خاصمممم ا  تعليمي ا  التجارية )وبالتالي جيدة(. ... تمتلك الواليات المتحدة األمريكية قطاع

لذا فون الوضع القانوني لمؤسسة  ،خاص المؤسسات الخاصةويعمل االعتماد عبر القطاعين العام وال
وبدال  من  ،ما أو مصمممممممادر تمويلها ال يُنظر إليه على أنه دالالت على الجودة أو الغرض األخالقي

. )ليونر " فون الفروق بين المؤسسات هي مسائل تتعلق بالوظيفة والموقع والفلسفة وما إلى ذلك ،ذلك

 .(2004 ،وولف

 

"يمكن أن يخدم المصلحة الوطنية نظام متنوع يتعايش فيه القطاعان العام والخاص  ،وبالتالي

في العالم النامي( حيث يتجاوز  ا  ويعززان بشكل متبادل ما هو متاح. وقد تحول عدد من البلدان )غالب

ات من الجامع ا  كبير ا  لقطاع الخاص. طورت بنغالديش بنشممممماط عددلالطلب قدرة الدولة على توفيره 

بدأت في اسممتئجار  ا  عام 15ولكن بعد  ،1973أممت باكسممتان نظام الجامعات في عام ، كما لخاصممةا

 .(2004 ،مؤسسات خاصة ". )ليونر وولف

 

تسمممح العديد من البلدان )على سممبيل المثال، ماليزيا، اليابان، فرنسمما( أو تطلب من جامعاتها 

ان البا  ما ينشأ توفير الخدمات الخاصة في البلدالحصول على مزيد من االستقاللية والتنظيم الذاتي. غ

النامية من مؤسسات في أستراليا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وتمولها، على الرغم 

من أن هذه الحالة التي يطلق عليها اسمممممممم "التدفق بين الشممممممممال والجنوب" آخذة في االنهيار، حيث 

اليزيا وسمممممنغافورة مؤسمممممسمممممات مصمممممدرة للتعليم. يتجاوز نمو أصمممممبحت بلدان أخرى مثل الهند وم

المؤسممسممات الخاصممة في دول االتحاد السمموفيتي السممابق الفوائد االقتصممادية، حيث يسمماهم في زيادة 

 .التعددية

 

مع وضممما  غمضمممبابية وتصمممبح أكثر هي ثنائية فون ثنائية العام / الخاص  ،من الناحية العملية

تحصمممل العديد من المؤسمممسمممات "العامة" على جزء كبير من تمويلها (. 2000 ،مرور الوقت. )ميلر

 ،بما في ذلك إيرادات الرسممموم الدراسمممية المباشمممرة. على العكس من ذلك ،من مصمممادر غير حكومية

 مقابل أماكن ا  تسممممتفيد العديد من المؤسممممسممممات "الخاصممممة" من أموال الدولة حيث تدفع الحكومة فعلي

لذ لدولة ضمممممممروريالطالب أو للبحث التطبيقي ا تدفع رسممممممموم الطالب في البرامج  ،ا  ي تعتبره ا أو 

 الدراسية التي تحتاجها الدولة.
 

 



445 
  

 (:2000لميلر ) ا  وفق

 

سممميظهر سممموق من نوع  ،حيث يتجاوز الطلب العرض ،ألن التعليم العالي سممملعة باهظة الثمن ا  نظر"

 ."ما
 ،فعادة ما يكون موضممممممموع اهتمام مركزي ،بما أن التعليم مرتبط بالثقافة والتنمية الوطنية ،ومع ذلك

 وعادة ما يكون أكثر تنظيما  من معظم األسواق.

 

 . الخصخصة المتزايدة3

على مدى السممممممنوات العشممممممرين المنصممممممرمة، كان هناك بالفعل "طمس" للحدود بين القطاعين العام 

 ةوالخاص. يشمممير بعض المراقبين األمريكيين إلى ذلك على أنه "شمممبه خصمممخصمممة" أو "خصمممخصممم

إضافية" أو "خصخصة فعلية". للبدء، ال يوجد في الواقع أي نظام تعليم عاٍل "فيدرالي" في الواليات 

المتحدة؛ كما وتوجد مبادرة وتنظيم التعليم العالي في الواليات المتحدة في الواليات الفردية، والتي 

، 1990الدولة منذ عام  توفر األموال التشممغيلية للمؤسممسممات التي تدعمها الدولة. تضمماءلت ميزانيات

لذا فقد بات من الشائع العثور على مؤسسات الدولة الكبرى التي تتلقى أقل بكثير من نصف عائداتها 

من  %100التشممغيلية من الدولة. في بعض الحاالت، ُعرض على المؤسممسممات خيار االحتفاظ بنسممبة 

دولة؛ وُزعم أن هذا من شمممأنه أن عائدات الرسممموم الدراسمممية، مقابل التخفيضمممات المقابلة في أموال ال

يمنح "استقاللية" أكبر للمؤسسات العامة؛ كانت الحجة المضادة هي أن "االستقاللية تعني عدم ترك 

أي شيء نخسره". ومن المثير لالهتمام أن المؤسسات التي قبلت هذا االقتراح بشكل عام كانت تتمتع 

د على ذلك، اتخذت تدابير لتحسمممممين صمممممورتها بسممممممعة طيبة فيما يتعلق بالجودة. ومن أجل االعتما

العامة وعروضممممها واسممممتراتيجياتها التسممممويقية ونهجها في المنافسممممة؛ وببسمممماطة، يبدو أن عددا  من 

 .المؤسسات العامة األمريكية قد اتخذت سلوكيات "خاصة"
ة لمملكفي امشممممممماهدته  تدون غيرها، فقد تم اليات المتحدةلوعلى احكرا  هذا السممممممميناريو ال يعتبر 

 المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وبدرجة أقل في عدد من النظم األوروبية القارية.

 

 امية:ماأظة خت

في عدد مناصمممب أعضممماء هيئة التدريس ذات  ا  انخفاضممم ا  شمممهدت الواليات المتحدة وأسمممتراليا أيضممم

درسمممممين غير والمدرسمممممين المتعاقدين واالسمممممتاذة المسممممماعدين وزيادة في تعيين الم ،المسمممممار الدائم

ن األموال شممحيحة في كال القطاعي ،المتفرغين وأعضمماء هيئة التدريس "الباحثين فقط". على ما يبدو

 ربما بنفس القدر. ،المؤسسيين

 

 :ملخصال. 4

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:
يتم تمويل المؤسممسممة العامة بشممكل رئيسممي من قبل الدولة، بينما يتم دعم المؤسممسممة  ·

اصة في الغالب من األموال غير الحكومية. يخضع كال النوعين من المؤسسات الخ

 .للتشريعات واللوائح
 هناك مؤيدون لكل من المقاربات العامة والخاصة في التعليم العالي. ·
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والقطاع العام بالعمل  بالربح التجاريهناك ميل لربط القطاع الخاص في أوربا،  ·

 ا  تعليمي ا  ك الواليات المتحدة األمريكية قطاعتمتل ،من ناحية أخرىو ؛غير الربحي

 ويعمل االعتماد عبر المؤسسات العامة والخاصة. ،ا  متطور ا  خاص ا  عالي
هناك نمو ملحوظ في المؤسمممسمممات الخاصمممة في جميع أنحاء العالم ألن الطلب على  ·

 التعليم العالي يتجاوز قدرة الدولة على توفيره.
ية على التمويل · مال جامعات الحكومية. تم  أدت القيود ال لدعم لل عام إلى انخفاض ا ال

 ،على سممممممبيل المثال ،السممممممماح لبعض المؤسممممممسممممممات الكبيرة في الواليات المتحدة

باالحتفاظ بجميع إيرادات الرسممموم الدراسمممية لتعويض التخفيضمممات في الدعم العام. 

صة من ريادة األعمال وما يراه بعض المراقبين على أنه "خصخ ا  وقد شجع هذا نوع

 متزايدة".

  



447 
  

 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 التأديات الناش ة :وكاالت ضمان الجودة الخارجية: المأور الخامس

 لمؤسسات الربحية/ غير الهادفة للربحالجزء الخامس: ا

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 دور المؤسسات الهادفة للربح .2
 الربح كهدف .3

 استيراد وتصدير التعليم .4
 ملخصال .5

 
 

 :. المقدمة1

سنناقش اآلن دور المؤسسات الربحية في مجال التعليم العالي. يسلط الموضوع الضوء على 

تقل ين ، ومن ثمالجوانب اإليجابية للمؤسمممممسمممممات الربحية ويكشمممممف زيف بعض األسممممماطير الشمممممعبية

لعوامل االموضوع لمناقشة تطبيق المعايير الحالية العتماد أو تدقيق المؤسسات الربحية. سننظر في 

التي تسمماهم في نجاح هذه المؤسممسممات. يختتم الموضمموع بمناقشممة تفصمميلية حول التعليم كسمملعة يمكن 

 تداولها والتحديات المقابلة.

 

 األهداف:

 :سات الربأية   غير الهادفة للربحالمؤس

 تحديد ما يلي:على  ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع
 .بحيةوصف عمل المؤسسات الر •
 .التعرف على الجوانب اإليجابية للمؤسسات الربحية •
 .كيف يمكن اعتماد المؤسسات الربحية ومراجعتها تصنيف •
 .التعرف على العوامل المساهمة في نجاح المؤسسات الربحية •

 ( على التعليم الدوليGATSوصف تأثير االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ) •

 .ارةمناقشة الحجة ضد التعليم كتج •

 

 :. دور المؤسسات الهادفة للربح2

يتمثل مفهوم المؤسمممسمممات "الربحية/غير الربحية" عبر الفئات العامة / الخاصمممة. يتم إنشممماء 

المؤسسات الربحية من قبل شركات خاصة تسعى للربح، وقد يكون للمؤسسات الربحية مالك واحد 
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بمؤسمممسمممات الريادة. يتم تداول  ووجود محلي بحت وقيد أقل. يطلق على هذا النوع من المؤسمممسمممات

 .مؤسسات "النظام" علنا  ولها فروع متعددة، أحيانا  في العديد من البلدان

في حين أن معظم المؤسممسممات العامة الربحية )على األقل في وطنها(، قد تكون المؤسممسممات 

كل بش الخاصة ربحية أو الربحية. ومع ذلك، فون المصطلحين "خاص" و "ربحي" يُستخدمان أحيانا  

خاط  كمرادفات. ينشمممممأ المزيد من االلتباس ألنه في كثير من الحاالت قد تحقق المؤسمممممسمممممات غير 

م وال يت -الربحية ربحا  إال أن ه يتم امتصمممممماص األرباح داخليا  أو من قبل سمممممملطة الموازنة الحكومية 

ت مسمممممجلة توزيعها على المسممممماهمين، كما أنَّ هناك منطقة ضمممممبابية أخرى وهي أن بعض المنظما

 .كشركات وبعضها كمعلمين بموجب قوانين مختلفة ولكنها تفعل نفس األشياء

في بعض البلدان، يحظر القانون المؤسممممسممممات الربحية، لذلك يجب اسممممتخدام أي دخل داخل 

المؤسسة التعليمية نفسها. في بلدان أخرى، يتم حظر الحصول على أرباح في هذه المؤسسات، لكن 

سممات قد يحصمملون على امتيازات ضممريبية على مسمماهماتهم. توجد حاالت يمكن المانحين لهذه المؤسمم

وهي مسممممممألة مهمة إذا كانت المؤسممممممسممممممة  -فيها جني األرباح ولكن ال يمكن أخذ الربح خارج البلد 

الربحية امتدادا  خارجيا  لمؤسممممسممممة أجنبية. ومع ذلك، "اسممممتثمر عدد من مؤسممممسممممات التعليم الربحية 

ش راء مدارس في أمريكا الالتينية"، على الرغم من عدم الترحيب بها بالضرورة ماليين الدوالرات ل

 .(. ربما لديك مواقف مماثلة في بلدك2003من قبل المعلمين المحليين )كوشمينت وآخرون، 

 

 يةلربأامقاب) المؤسسات غير  الربأيةالمؤسسات 
سبكما لو كان  ،القلق واالرتباكبظهور مزودي التعليم الربحي  تسمبب  هناك شميء غير منا

فوننا نقبل بسممهولة أن معظم مقدمي الخدمات  ،بالفطرة حول جني األرباح من توفير التعليم. ومع ذلك

وفي المجال التعليمي نفسممممه هناك العديد من الشممممركات السمممماعية للربح التي  ،يعملون من أجل الربح

نادرا  ما تتناول مناقشمممة الربح  ،ال  . تماشممميا  مع هذا الموقف المتضمممارب قليالمدة تقدم دورات قصممميرة

ومزيج من الموظفين بدوام كامل  ،من خاصمممممممية البحث عن الربح ولكن في مسمممممممائل مثل التنظيم

 ال -وسممرعة التشممغيل  ،واألسممواق المسممتهدفة ،وخصممائص الطالب ،والمعلمين الممارسممين ،وجزئي

فون العديد من المؤسممسممات  ،يقتصممر أي منها بالضممرورة على الوضممع الربحي. على العكس من ذلك

إلظهار هذه الخصممائص وبالتالي كسممب المال. يؤكد  ا  غير الهادفة للربح لديها أسمملحة معدة خصمميصمم

سلبية المفترضة 1998وولف ) ( أن الجامعات التقليدية غير الهادفة للربح كانت رائدة في الجوانب ال

الموظفين  واالعتماد على ،ل الدراسيةوالفصو ،التي تميز المؤسسات الربحية. تعتبر الفصول الليلية

والتركيز على المهارات العملية من الممارسات المقبولة في الجامعات  ،المساعدين / غير الرسميين

 التقليدية غير الهادفة للربح لبعض الوقت. يتلخص الوضع في هذه االقتباسات:

 

 ة وغير الربحية" )ميدلهيرسممتلقد واجهنا صممعوبة خاصممة في التمييز بين الخدمات الخاصممة الربحي"

(؛ و "العديد من المؤسممسممات المصممنفة قانونيا  كـمممممممم الربحية هي في الواقع تهدف إلى 2004وودفيلد 

 (.2009 ،" )ليفيالربح من الناحية العملية

 

هو المسممممتوى العالي  -الحاسممممم عادة   - الالربحيأقل ما يُناقش في كثير من األحيان من قبل القطاع 

م الذي توليه الجهات الربحية للحصممول على تعليقات الطالب والعمل بناء  عليها وضمممان من االهتما
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هناك أربع خصمممممممائص تميز  ،للعديد من قادة الجامعات الهادفة للربح ا  توجيه وظيفي لدوراتهم. وفق

 (:2001 ،المؤسسات الربحية عن المؤسسات التقليدية غير الهادفة للربح )كيلي

 

 .التوجيه الوظيفي 

 التركيز على العمالء. 

 نهج التعلم العملي. 

 السهولة أو الراحة. 

 

 :باإلضافة إلى ذلك، ينظر إلى مقدمي الخدمات ما يلي

 ،في عملهموريادة  ،على أنهم أكثر مرونة ييُنظر إلى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص والربح"

 )من قبل ا  هيكلي ا  ألكثر تشمممممممددبتكار أكثر من القطاع العام االواويركزون على الموارد البشمممممممرية 

 (.2004(" )ميدلهورست وودفيلد الحكومات والطالب على حد سواء

 

 ( الجوانب اإليجابية األخرى للمؤسسات الربحية.2000) بلومينستيك يحدد

 

 مما يجعل من ،العديد من الجامعات الحكومية سياسات تحويل واتفاقيات صياغة غير واضحةلدى "

تحويل االعتمادات من كليات المجتمع. وتسممتفيد المؤسممسممات الربحية من ذلك الصممعب على الطالب 

من خالل إنشمممممماء شممممممراكات مع كليات المجتمع التي تسمممممممح للطالب بالتدفق بسممممممهولة إلى برنامج 

 ". البكالوريوس في مؤسسة هادفة للربح

 

 ( أن:2001) كل من كووك وفينيل الحظ

 

؛ حيث يكون الرؤسمممماء على دراية بتكاليف البرنامج ا شممممركاتت الهادفة للربح باعتبارهتدار الكليا"
 ." ويهتمون بـ" المحصلة النهائية

فعادة ما يُنظر إليها  ،من الجدير بالذكر أنه عندما تعمل مؤسمممسمممة عامة غير هادفة للربح في الخارج

ير الهادفة وعادة ما تكون هناك من أجل الربح. تقدم معظم الجامعات األسترالية )غ ،على أنها خاصة

 مؤسسات هادفة للربح. كما قال مارجنسون: على شكلللربح( دورات دراسية في الخارج 

 

يمكن للمرء أن يجد بسهولة الحاالت التي يبدو فيها أن نموذج السوق والنموذج العام قد اختلطا، أو  "

ع م ،ولي للدرجاتومثال آخر هو منح االمتياز الد ...تقاطعا مع بعضممممهما البعض، أو تبادال الميزات

ي تدريس جزئ ي ا  توفير ال نب ا  أو كل جا بل مقدمي خدمات أ لب على أسمممممممماس  ،من ق غا ويعملون في ال

 .(2002 ،مارغينسون). "الربح

البرامج ذات األغراض المختلفة بشمممممكل أن " مارغينسمممممونالحظ  ،فيما يتعلق بالتعليم عبر اإلنترنت

األنظمممة يجممب أن تميز بين البرامج كممما أن " " ؛مختلفممة من ضممممممممممان الجودة ا  كبير تتطلممب أنواعمم

ليس من الواضمممممممح ما إذا كان هذا  ،(. ومع ذلك2002، مارغينسمممممممون" )التجارية وغير التجارية

 .ا  أو مفيد ا  ضروري
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يمكن اعتماد المؤسممممسممممات الربحية باسممممتخدام نفس معايير المؤسممممسممممات غير الهادفة للربح 

ما م ،(2000 ،)بري ما جام ا  ت ماد  ية كما تم اعت مال بل الرابطة الشممممممم عة فينيكس عبر اإلنترنت من ق

غرقت است ،لالعتماد ألول مرةفينيكس المركزية في الواليات المتحدة األمريكية. عندما سعت شركة 

العملية بعض الوقت ألن جهة االعتماد كانت بحاجة إلى العمل من خالل معايير االعتماد لمعرفة 

هل كانت المتطلبات مثل النسمممممممبة  ،معقولة. على سمممممممبيل المثالاإلجراءات والمتطلبات المطلوبة وال

 لشيء آخر؟ داللةالمئوية للموظفين الدائمين أو عدد الكتب في المكتبة ضرورية أم أنها 

 

( في تدقيق "المؤسممسممات االفتراضممية" وقاموا بتحديد 1999يحقق كل من باترفيلد وآخرون )

كل أسمماسممي أكثر، مع السممماح لمجموعة أكبر من أن بعض األسممئلة بحاجة إلى إعادة صممياغة في شمم

اإلجابات. على سمممممممبيل المثال، بدال  من السمممممممؤال "كم عدد الكتب الموجودة في المكتبة؟" و "ما هي 

ساعات عمل المكتبة؟"، ستكون األسئلة "ما هي مصادر التعلم المتوفرة وكيف؟" و "كيف تتأكد من 

ميع اإلجابات على السمممؤالين الثانيين في إجابة واحدة، أنها مناسمممبة ويمكن الوصمممول إليها؟" يمكن تج

ولكن هناك المزيد من اإلجابات الممكنة. وبالمثل، يمكن إعادة صممممممياغة األسممممممئلة المتعلقة بالتطوير 

المهني للموظفين الدائمين من حيث الوصول إلى الموظفين ذوي الخصائص والمؤهالت الالزمة. قد 

 .لحفاظ على كادر مؤهل من المدربينيكون من الجيد إضافة سطر حول ا

 

 كما قال إيويل وشيلد:
 ،معظم وكاالت االعتماد ليس لديها معايير منفصممملة فيما يتعلق بالمؤسمممسمممات الهادفة للربح"

كل مختلف ية بشممممممم عديد منها يطبق معاييرها الحال بالحوكمة  ،ولكن ال قة  ما المعايير المتعل ال سمممممممي
من أكبر العقبات أمام المؤسممممسممممات الربحية من قبل وكاالت حيث تشممممكل الحوكمة واحدة  ،والتمويل

مجالس اإلدارة عن الرؤسمممممماء التنفيذيين هو الشممممممغل  يةاسممممممتقالل كما يعتبر نقصاالعتماد اإلقليمية. 

لمؤسمممسمممات احيث ورد أنه يتعين على وكالتين معتمدين "تثقيف"  ،الشممماغل لهيئات االعتماد اإلقليمية

 (2000 ،". )إيويل وشيلد الحوكمة التشاركية لتحقيق األرباح حولالهادفة 

 

يمكن تدقيق المؤسممسممات الربحية باسممتخدام نفس النهج المتبع في المؤسممسممات غير  ،وبالمثل

الشممماغل الرئيسمممي للربح المطلوب للخضممموع للتدقيق هو أن وكالة ضممممان  ،الهادفة للربح. في الواقع

ألمر ال يعتبر هذا ال األعمال غير مربحة. الجودة ستفرض متطلبات ستكون باهظة الثمن بحيث تجع

ولكن المؤسمممسمممات غير الهادفة للربح تهتم بنفس القدر فحسمممب،  ،من اهتمامات المؤسمممسمممات الربحية

 بتكلفة كل من التحضير لضمان الجودة الخارجية والعمل بناء  عليها.

 

 . الربح كهدف3

 

 أن: www.StreetAuthority.com ذكر موقع  ،2006 كانون الثانيفي 

 

تقدم الجامعات الربحية المتداولة علنا  في الواليات المتحدة أيضا  للمستثمرين فرصة ذهبية لالستفادة "
من ... بفضمممممممل النمو المطرد في أعداد الطالب المقبولين وهوامش الربح العالية غير العادية، وقد 

http://www.streetauthority.com/
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التعليم الربحي نموا  اسممتثنائيا  في اإليرادات واألرباح على مدى السممنوات العديدة  حقق مقدمو خدمات

 (2006 ،)تريسي. "الماضية

 

تشممممل عوامل الجذب المذكورة في هذه المقالة العمليات عبر اإلنترنت والتي يُقال بأنها تقلل 

ب ولين والعاملين، ولألجانالتكاليف مقارنة  بالحرم الجامعي، وشمممممممعبيتها ومالءمتها للبالغين المشمممممممغ

الذين يواجهون مشمممكلة في الحصمممول على تأشممميرة طالب، ولتوجيهها نحو الطالب البالغين العاملين 

الممذين "غممالبمما  ممما يممدفع أربمماب عملهم جزءا  على األقممل من تعليمهم ... ومن المرجح أن يممدفعوا في 

 ".الوقت المناسب وتحصيل رسوم أعلى

 

في جميع األوقات واألماكن"  ا  ثابت بأن "التعليم الهادف للربح كان فشال   (2008جادل جون كويجين )

درو تمكن أن ،مع بعض "االسممتثناءات المحدودة" في التدريب المهني. في مناقشممة الحقة على المدونة

لة2008نورتون ) عدد من األمث لك ب ها  ،( من مواجهة ذ بأ ب لة التي تن هائ باح ال بدا أن األر حتى لو 

 ل عامين لم تتحقق.تريسي قب

 

( 2008) روتبلوتأشار  ،مع استمرار األزمة االقتصادية العالمية ،2008بحلول نهاية عام 

 كل من إلى أن مقدمي خدمات التعليم الربحي هم "شمممممممركات معاكسمممممممة للتقلبات الدورية". وأفاد بأن

Apollo Group (APOL)  وDeVry (DV)  وITT ( للخممممدمممممات التعليميممممةESI و )Strayer 

Education (STRA) مع زيادة في التحاق  ،في اإليرادات واألرباح في الربع السمممممممابق ا  حققت نمو

وتسبب  ،الطالب حيث ضغط سوق العمل الضعيف على المزيد من البالغين تعزيز خلفياتهم التعليمية

 تسريح العمال في اكتساب بعض العمال مهارات وظيفية جديدة.

 

( سمممممممؤاال  بديال ، وهو "لماذا يعتبر التعليم العالي الربحي 2008ومع ذلك، طرح نورتون )

من الطالب في الواليات المتحدة يعملون من أجل الربح(. بالعودة إلى  %5نادرا  نسمممممممبيا ؟" )حوالي 

، كانت المؤسمممممممسمممممممات األمريكية التي تمنح الدرجات العلمية من أجل الربح لمدة أربع 2000عام 

يع الملتحقين بما بعد المرحلة الثانوية لمدة أربع سممنوات. )برينمان من جم % 7سممنوات تمثل حوالي 

 :( أن2008(. ويرى نورتون )2000وآخرون، 

 

سية بأقل من التكلفة، مع " تقوم المؤسسات العامة والخاصة غير الربحية دائما  بتسعير دوراتها الدرا
شكل معظم  الفارق، لذا فون ما نراه في كل دعم دافعي الضرائب وإيرادات الهبات / التبرعات التي ت

من الواليات المتحدة وأستراليا هو الحالة المثالية، وفي الغالب، يستهدف القطاع الربحي إما مجاالت 

الدراسمممة )على سمممبيل المثال، التقنيات التطبيقية، الطب الطبيعي، األشمممكال الضممميقة للتعليم المهني(، 

ي يسهل الوصول إليها، الفصول الدراسية الصغيرة( وطرق التدريس )عبر اإلنترنت، الجامعات الت
أو العمالء ) البالغون العاملون، والطالب الضممممعفاء أكاديميا ( الذين ال تخدمهم القطاعات األخرى أو 

 ".تضعهم قيد الخدمة
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فون درجة النجاح في هذا الهدف  ،ربحالبينما تسممممممعى المؤسممممممسممممممات الربحية إلى تحقيق  ،في الختام

تمد ذلك إلى حد ما على الظروف االقتصمممممممادية العامة على األقل وتحديد األسمممممممواق يع، ومختلطة

 المتخصصة أو طرق التسليم التي يفضلها الطالب.

 

 . استيراد وتصدير التعليم4

 

 :التعليم كتجارة
ارة في تجال نجد قطاع حيث هناك العديد من األشممممياء التي تشممممتريها الدول وتبيعها لبعضممممها البعض

يةالمنتجات  والسممممممملع  ،مثل المعادن والمنتجات الزراعية والمأكوالت البحرية وما إلى ذلك ،األول

 ،تجارة في الخدمات ا  أيضمم، كما نجد المصممنعة مثل السمميارات وأجهزة الراديو والمسممتلزمات الطبية

يقوم  ،مثل المهندسمممين االسمممتشممماريين الذين يقدمون المشمممورة في البلدان األخرى. في بعض الحاالت

سفرعم سبيل المثال ،يل الخدمة بال سائحون على  سافرون لالستف ،كما يفعل ال ادة أو المرضى الذين ي

"سمملعة"  ا  وبالتالي يمكن اعتباره أيضمم ،خدمة ا  من المرافق الطبية في دولة أخرى. يعتبر التعليم أيضمم

 تجارية.

 

ي ال  يكلف مماكمما أنمه لقمد رأينما أن التعليم يتجماوز الحمدود الوطنيمة بعمدة طرق   ا  )حتى لو كمان مجمان

مثل  ا  امتم ،ما يدفع(. ويمكن للمؤسممسممات التعليمية أن تعمل في وضممع "ربحي" ا  فون شممخصمم ،للطالب

(. يُنظر إلى التعليم العالي بشكل متزايد على أنه منتج 2008 ،أي مؤسسة تجارية أخرى )وودهاوس

نتج خاص بقدر ما هو سمملعة ( ومAltbach، 2001تجاري يتم شممراؤه وبيعه مثل أي سمملعة أخرى )

 عامة. ومن ثم يمكن الحديث عن تصدير واستيراد التعليم.

 

 (GATSاالتفاخية العامة للتجارة في الخدمات )

ية التي تعزز التحرير  لدول عد التجارة ا مة للتجارة في الخدمات هي مجموعة من قوا عا ية ال فاق االت

 ثة مبادئ:التدريجي للتجارة في الخدمات. تتضمن االتفاقية ثال

 

والذي بموجبه يتعامل كل عضممممو مع موردي األعضمممماء  ،الوصممممول إلى األسممممواق •

 .اآلخرين على األقل بشكل إيجابي على النحو المنصوص عليه في الجدول
 .المعاملة الوطنية فيما يتعلق بالمنافسة داخل الدولة العضو •
 .التمييز بين األعضاء وحظر ،الدولة األكثر تفضيال   •

 

(. 2002ماكبورنيجندة وراء هذه المبادئ موجهة نحو التحرير التدريجي للوائح التجارة )األتعتبر 

فون اآلثار الفعلية لم تظهر بعد وال تزال قيد المناقشمممممممة حيث يتم اختبار معنى العبارات  ،ومع ذلك

 المختلفة.
مة قية العااالتفاعن عواقب تضممممممممين التجارة في خدمات التعليم في  ا  ال يُعرف سممممممموى القليل جد"

نظيم والسملطة المحلية لت ،مثل جودة التعليم العالي والوصمول إليه والمسماواة فيهللتجارة في الخدمات 
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. آخرونو اتحاد الجامعات والكليات الكندية" )واإلعانات العامة للتعليم العالي ،أنظمة التعليم العالي

 (.3ص  2001

 

 ،ال تزال حالة عدم اليقين قائمة ،(2009رية )مع اسممممممتمرار توقف جولة الدوحة للمفاوضممممممات التجا

 ،(2002آلبورت بحذر والحد من االلتزامات بموجب اتفاقية الجاتس ) ا  ومن الحكمة المضمممممممي قدم

  ،(2001)آلبورت بحيث يمكن مراقبة اآلثار تدريجيا . بالنسبة الى 

... تشممارك جامعات  يحتاج كل بلد إلى الحفاظ على سمميطرته األسمماسممية على مؤسممسمماته األكاديمية"

ة لكن هذه الترتيبات تسممممتند إلى االحتياجات الوطني ،العالم الثالث اآلن في العديد من العالقات الدولية

 .(2001 ،." )ألتباموتسمح باالختيار بين البرامج والشركاء

 

فاقية العامة للتجارة في االتوتجدر اإلشمممممممارة إلى أن البلدان ال تحتاج إلى االشمممممممتراك في 

فمن الصمممعب إن لم  ،ويمكنها االشمممتراك في أجزاء من النظام دون اعتماد الكل. ومع ذلك ،دماتالخ

 ،(. عالوة على ذلك2006، وودهاوسيكن من المسمممممممتحيل تقليل االلتزام الذي تم التعهد به بالفعل )

. هناك ا  فون قواعد منظمة التجارة العالمية واالتفاق العام بشمممممممأن التجارة في الخدمات ملزمة قانون

يد قخطر من أن اللوائح المتعلقة بمنطقة ما )مثل التعليم العالي( قد يتم تضممممممممينها في اتفاقية دولية "

 .(2001 ،" وبدون الكثير من التحليل. )ألتبامالمراقبة

 

 في التعليم الدولي في:االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات يمكن رؤية تأثير 

 .التعليم عن بعد()مثل  العابر للحدوداإلمداد  .1

 .االستهالك في الخارج )مثل الطالب الذين يسافرون إلى الخارج للدراسة( .2
الوجود التجاري )مثل فروع الجامعات األجنبية أو األجانب الذين يتشممممممماركون مع  .3

 .مزودين محليين(

وجود أشممخاص طبيعيين )مثل أعضمماء هيئة التدريس / األكاديميين الذين يسممافرون  .4

 .خارج للتدريس(إلى ال ا  مؤقت

 

في الحالة التي يسافر فيها الطالب للدراسة في الحرم الجامعي األصلي للمؤسسة في موطن 

( األنظمة أغلبحيث أن جميع )أو  ،( للمؤسممممممسممممممةا  يكون األمر أكثر مالءمة )ومربح ،المؤسممممممسممممممة

ظمة والموارد هناك حاجة إلى بعض األن ، كما أناألكاديمية واإلدارية وأنظمة الدعم موجودة بالفعل

اإلضمممافية لدعم الطالب األجانب وللتأكد من أن المؤسمممسمممة قادرة على تلبية احتياجات جميع طالبها 

كن هذا ول ،والتي تتغير طبيعتها اإلجمالية وتكوينها من خالل ظهور الطالب األجانب ،بشكل مناسب

 .األمر ليس شديد الصعوبة

 

عليم عبر الوطني / التعليم العابر للحدود كبيرة من الناحية العملية، فون مجموعة أشممممكال التو

ئات  قاطها جيدا  من خالل تصمممممممنيف الف عامة  4و  3و  1جدا  بحيث ال يتم الت ية ال فاق قائمة االت في 

للتجارة في الخدمات في التعليم الدولي أعاله. هناك العديد من االختالفات وحركة أكبر بكثير مما 

على سمممممممبيممل المثممال، ال يتم توفير الكثير من التعليم المقممدم في يوحي بممه مخطط النممماذج األربعممة. 
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سممممنغافورة من قبل مؤسممممسممممات الواليات المتحدة أو المملكة المتحدة للطالب السممممنغافوريين، بل فقط 

للطالب الذين سافروا من الصين أو فيتنام إلى سنغافورة للحصول على شهادة من الواليات المتحدة 

 .أو المملكة المتحدة

 

صمممدر خامس أكبر م ،ذكرت أسمممتراليا حيث رئيسممميا   عتبر تصمممدير واسمممتيراد التعليم نشممماطا  ي

كان ثالث أكثر صمممناعة تصمممدير مربحة )بعد  2009أن التعليم في عام  ،للخدمات التعليمية في العالم

الفحم وخام الحديد(. تقدم دول أخرى مالحظات مماثلة حول قيمة "صمممممممناعة التصمممممممدير التعليمية" 

كان يُنظر إلى تصممدير التعليم على أنه يأتي فقط من العالم المتقدم إلى  ،ة لها. حتى وقت قريببالنسممب

مع قيام  ،العالم النامي )"الشمال والجنوب"( ولكن هذا التصنيف القوي "لالستيراد / التصدير" ينهار

، ن أخرىوأماكالهند التعليم إلى الشممرق األوسممط وأفريقيا تصممدر المصممدرين باالسممتيراد والتصممدير. 

 ة"."مدرسة عالمي لتصبحولدى سنغافورة مشروع  ،ا  تعليمي ا  تسعى ماليزيا إلى أن تكون مركز كما

 

 

 انتقادات لتصدير واستيراد التعليم

يقول منتقدو المؤسممسممات الربحية العاملة داخل دولة واحدة أن التعليم يدور حول أشممياء مثل 

توفيره كصممالح عام. وهناك نقاد لتصممدير التعليم يقولون إن ويجب  ،بناء المجتمع والتنمية الشممخصممية

 التعليم يتعلق ببناء المجتمع وتعزيز الثقافة الوطنية وال ينبغي أن تقدمه المؤسسات األجنبية.
ما كان يُنظر إلى تصمممدير  ا  غالب ،خالل أواخر التسمممعينيات وأوائل القرن الحادي والعشمممرين

بلد لا بقيمةولكن بعد ذلك أصمممممممبح االعتراف  ،الدولة المصمممممممدرةالتعليم على أنه اسمممممممتغالل من قبل 

عليم غير القادرة على تلبية الطلب على الت ،به بشكل متزايد. تشجع العديد من الدول ا  المستورد معترف

، والعديد من هذه المؤسممسممات الخاصممة هي مؤسممسممات أجنبية ،على إنشمماء مؤسممسممات خاصممة ،العالي

 ،يجب أن يتم هذا االسممتيراد بحذر ،القدرة التعليمية للمسممتورد. ومع ذلك ويؤدي هذا األمر إلى زيادة

 ا  ثقافي ا  ويجب على حكومة البلد المستورد أن تقرر بنشاط ما إذا كان التعليم الذي سيتم استيراده مناسب

 للمجتمع. يعتبر مدى دمج النظام الُمصممممممدَّر في أنظمة التخطيط والجودة الخاصممممممة بالبلد ا  أو أكاديمي

 يجب على المؤسسة أو الدولة التي تفكر في ،وعلى العكس من ذلك ،المستورد مسألة سياسية رئيسية

ل القيود مث ،دور المصممدر عبر الوطني النظر فيما إذا كان سمميتم تقييدها بطرق تعتبرها غير مناسممبة

اعات ع وقطالمفروضممممة على الحرية األكاديمية التي يمكن أن يكون لها تأثير سمممملبي على جميع أنوا

 التعليم العالي.
الحاجة إلى "تعزيز أنظمة ضممممممممان الجودة  فياآلثار المترتبة على ضممممممممان الجودة تتمثل 

(. وقد 2002آلبورت واالعتماد" بشممكل تدريجي بحيث "تغطي العمليات الدولية على وجه التحديد" )

. ةضمممممان الجودة األسممممترالي هيئةلهذا األمر من خالل بروتوكوالتها وميثاق  ا  أولت أسممممتراليا اهتمام

 ويتجلى هذا االهتمام في استعراض البروتوكوالت وتعزيزها المحتمل.
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 ملخصال. 5

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:
 يتم إنشاء المؤسسات الربحية من قبل شركات خاصة تسعى للربح. •

ة عن المؤسسات هناك أربع خصائص تميز المؤسسات الربحي ،(2001لكيلي ) ا  وفق •

 التقليدية غير الهادفة للربح:
 .التوجه الوظيفي .1

 .لتركيز على العمالءا .2
 .نهج التعلم العملي .3

 .الراحة .4

قد تكون المؤسمممسمممات الهادفة للربح أكثر مرونة فيما يتعلق بسمممياسمممات التحويل وقد  •

 .الرصيد األكاديمييكون لها شراكات مع كليات أخرى لتسهيل تحويل 
لمؤسممسممات الربحية باسممتخدام نفس معايير المؤسممسممات غير الربحية؛ يمكن اعتماد ا •

 .وقد يلزم إعادة صياغة المعايير وفقا  ألهداف البرنامج أو المؤسسة
يعتمد نجاح المؤسممسممات الربحية على الظروف االقتصممادية العامة وتحديد األسممواق  •

لربح دفة لالمتخصصة أو طرق التسليم التي يفضلها الطالب. يمكن للمؤسسات الها

 تحقيق النجاح من خالل التركيز على ما يلي:

 .العمليات عبر اإلنترنتخفض تكلفة  .1
 .التوجه نحو العاملين البالغين أو الطالب "غير التقليديين" .2
 إيجاد طرق للتفوق على المنافسين التقليديين المحليين واإلقليميين. .3

 .زيادة التحاق الطالب .4

 

 يتم تداوله مثل أي سلعة أخرى. ا  تجاري ا  نتجيمكن اعتبار التعليم العالي م •
في التعليم المدولي في االتفماقيمة العماممة للتجمارة في الخمدممات يمكن مالحظمة تمأثير  •

 المجاالت التالية:

 .العابر للحدودالعرض والطلب  .1

 .الوجود التجاري .2
 .وجود أشخاص طبيعيين )أعضاء هيئة تدريس / أكاديميين( .3

نه اسمممتغالل من قبل الدول المصمممدرة. يجادل منتقدو تصمممدير تصممموير تصمممدير التعليم على أ .4

 ا  التعليم بأن التعليم المقدم داخل البالد من قبل المؤسمممممممسمممممممات األجنبية غير مناسمممممممب ثقافي

 .ا  وأكاديمي
 

 :مراجعال
 دور وكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين 

 افتتاح المؤتمر، المبادئ والتحديات ة:االتجاهات العالمية في ضمان الجود
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 التأديات الناش ة :: وكاالت ضمان الجودة الخارجيةالمأور الخامس

 التعلم المفتوح والبعيد والمرنالجزء السادس: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 أشكال جديدة من التعليم .2
عتعريف  .3  التعلم المرن والموز 
 الختالفات التنظيمية والتحديات المترتبة على ذلكا .4

 مناقشةال .5
 لضمان الجودةستجابة الا .6

 نهج ضمان الجودة: ما الذي تشير إليه االستطالعات؟ .7
 مناقشةال .8

 تمرينال .9
 ملخصال .10

 
 

 :. المقدمة1

 

ر سمممنناقش ظهو ، وفي هذا الفصممملالعقود الثالثة الماضمممية مهمة لنمو أشمممكال جديدة من التعليمكانت 

ع" ( والتحديات التي تواجه وكاالت ضمان الجودة. يفصل الموضوع FDL" )200التعلم المرن والموز 

 اإلرشادات والممارسات والنهج التي طورتها وكاالت ضمان الجودة استجابة  لذلك. ا  أيض

 

 المرن ،البعيد ،األهداف: التعلم المفتوج

 

 ما يلي:ي القيام على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 ( "ع  .(FDLوصف مصطلح "التعلم المرن والموز 

 تحديد التحديات التي تطرحها هذه األساليب. 

 كيف تتعامل وكاالت ضمان الجودة مع التعليم عن بعد عن مثلةاألشرح بال. 

                                                           
أو إلى ائتمان  ،شهادة إلى توفير تعليمي يؤدي إلى الحصول على   (FDLالمشار إليه فيما بعد باسم )يشير مصطلح التعلم المرن والموزع 200 

 .الب في دروس أو أحداث حية في الجامعة، من خالل وسائل ال تعتمد على حضور الط، والتي يتم تسليمها، كليا  أو جزئيا  شهادةمحدد نحو 



457 
  

 ن التعلم المرجودة التي تسمممتخدمها الوكاالت لضممممان  تحديد األسممماليب المختلفة

ع  .والموز 

 

 :جديدة من التعليم .  شكا)2

ا  في الحرم  ال يعتبر التعليم التقليدي الذي يتطلب من الطالب أن يكونوا حاضمممممممرين فيزيائي 

الجامعي من أجل المشمماركة في أنشممطة التعلم شممكال  ذا اهتمام كبير في يومنا هذا، فقد شممهدت العقود 

شكال التعليم الجديدة. نظرا  ل ولوجيا لتطورات غير المسبوقة في تكنالثالثة الماضية زيادة كبيرة في أ

المعلومات واالتصممماالت، فقد تم دمج التكنولوجيا في جميع أشمممكال التعليم تقريبا  مما أدى إلى حجب 

 .الفروق بين مختلف أشكال التعليم

 

على وجه الخصمموص، أدى دمج التكنولوجيا والتركيز على المرونة في الزمان والمكان إلى 

ي للتعليم القائم على الحضمممممممور في الحرم الجامعي، والتعليم عن بعد، ومع ظهور تغيير الفهم التقليد

نظم ونهج التدريس عبر اإلنترنت التي يتم توظيفها لكل من الطالب خارج الحرم الجامعي وداخل 

الحرم الجممامعي، يتقممارب التعليم عن بعممد والتعليم داخممل الحرم الجممامعي. في الواقع، كممان لطبيعممة 

لم الجديدة "في أي وقت وفي أي مكان" أكبر تأثير على التدريس في الحرم الجامعي. أشمممممممكال التع

اليوم، يمكن للطالب داخل الحرم الجامعي المشمممماركة في برامجهم أو دوراتهم عبر اإلنترنت أو عن 

طريق التعلم اإللكتروني، أثناء تواجدهم في الحرم الجامعي أو في المنزل أو مكان العمل، وتسمممممببت 

 .ه الخيارات في تضييق الفجوة بين الطالب داخل وخارج الحرم الجامعيهذ

 

تمنح العديد من الجامعات في الواليات المتحدة شممممهادات ال تميز بين الطالب الذين درسمممموا 

داخل الحرم الجامعي أو خارجه. منحت الجامعات األسممترالية ذات السمممعة الطيبة اختبار درجات ال 

خممل وخممارج الحرم الجممامعي على مممدى عقود. في المملكممة المتحممدة، يتم يمكن تمييزه للطالب دا

االعتراف بالدرجات الجامعية المفتوحة لتوفيرها تعليما  بريطانيا  صمممممارما  وشمممممامال ، وفي العديد من 

البلدان التي تحظى فيها الدورات التدريبية عبر اإلنترنت بشممممعبية، يُنظر إلى عالمة "المسممممافة" على 

للغاية، لذلك يتم اسمممممتبدال مصمممممطلح "التعليم عن بعد" بمصمممممطلحات أوسمممممع مثل "التعليم  أنها مقيدة

الموزع" و "التعليم المرن". بمعنى آخر، تم إعمممادة تعريف التعلم عن بعمممد والتعليم خمممارج الحرم 

(؛ في هذا الفصمممممل، سممممموف نسمممممتخدم 2003الجامعي كمجموعة فرعية من التعلم المرن )سمممممتيال، 

عمصطلح "التعلم ا  (.FDL" )لمرن والموز 

 

ع ها ال والمعاني المختلفة التي اكتسممممبتشممممكل األشممممك علم وتقاربها مع التالتعلم المرن والموز 

لغالب البرامج التي تتم عبر اإلنترنت في اجذبت  ، فقدالتقليدي وتأثيرها العالمي العديد من التحديات

ـ "سالمة"  يُنظروأو بالكامل اهتمام الحكومات ووكاالت ضمان الجودة  إليها على أنها تهديد محتمل ل

خدمات قال إن شمممممممرعية مقدمي ال ية حيث يُ يات المزودين المزيفين ،األنظمة الوطن وجودة  ،وعمل

البرامج والدورات التدريبية "يصمممممممعب تقييمها". قد يعتقد المرء أن هذه "التهديدات" هي مواضممممممميع 

 سياسية.بافتراض قدر كبير من اإلرادة ال ،مناسبة للمنظمين

 



458 
  

ويسممممممتمر الجدل حول طرق  ،اسممممممتجابت العديد من وكاالت ضمممممممان الجودة لهذه المخاوف

عمن ضممممممممممان الجودة في البرامج ذات المكونممات الكبيرة  . يعتقممد البعض أن التعلم المرن والموز 

ع لممارسممممات ضمممممان الجودة  هي في األسمممماس نفس تلك المسممممتخدمة في التعليم لتعلم المرن والموز 

ع بينممما يجممادل البعض اآلخر بممأن بعض جوانممب  ،ديالتقليمم عممما  ا  تنحرف كثيرالتعلم المرن والموز 

حجة تشممير هذه ال، وممارسممته على مدى مئات السممنين لدرجة أنها تتحدى االفتراضممات التقليدية تتم

عبعد ذلك إلى أن اآلليات الحالية لضممممان الجودة ال يمكن أن تضممممن جودة  تم ت. التعلم المرن والموز 

 مراجعة هذه الحجج في الصفحات أدناه.

 

 التعلم المرن والموّزع. تعريف 3

تاح في  تدريس والتعلم هي المف ئة ال فة من بي نب مختل نة في جوا عالمرو قدم  .التعلم المرن والموز  ي

موقع ويب تستضيفه الحكومة األسترالية حول التعليم العالي للطالب في أستراليا التفسير التالي حول 

 ارات الدراسة المرنة:خي

 

سية مع موازنة " سلة فرصة إلجراء دورة درا سة بالمرا يوفر التعلم عن بعد أو التعلم المرن أو الدرا

ع أنه يمكنك إجراء دورة دراسية دون الحاجة إلى  االلتزامات األخرى، ونقصد بالتعلم المرن والموز 
زل أو في مكان بعيد دون الحاجة حضمممور محاضمممرات في الحرم الجامعي. يمكنك الدراسمممة من المن

إلى االنتقال، كما يمكنك أن تكون طالبا  بدوام جزئي أو بدوام كامل، وتختار أن تقوم بالدورة بأكملها 

 ".عن طريق التعلم عن بعد أو أن تقوم ببعض المكونات عن بعد وبعض المكونات وجها  لوجه

 

 www.goingtouni.gov.auالمصدر: 

 

التعليم العالي عن برامج  يعلن موقع الويب الخاص بمزود خدمات ،لالسمممممتشمممممهاد بمثال آخر

يه مالتعل لذي تعيش ف كان ا بالقول "بغض النظر عن عمرك أو الم عد  لدراسممممممممة في  ،عن ب نك ا يمك

القيام  -ضمممماع الدراسممممة الجامعة من المنزل عن طريق التعلم عن بعد." تقدم الجامعة "خيار مزج أو

. يمكنك تمديد الوقت المسممممممتغرق إلكمال بعدببعض الموضمممممموعات في الحرم الجامعي وأخرى عن 

برنامجك ليتناسب مع وتيرتك الشخصية أو متطلبات أسلوب حياتك." )مقتبس من الموقع اإللكتروني 

 أستراليا(. ،كوينزالند الوسطىلجامعة 
"لوصممف مناهج مصممطلح "التعلم المرن والموزع" لكة المتحدة تسممتخدم وكالة ضمممان الجودة في المم

 التدريس والتعلم والتقييم التي:

 

 داخل المؤسسة )المؤسسة  ا  فعلي ا  ال تشترط أن يكون مكان دراسة الطالب موجود

الل إكمال المانحة( التي يتم السممممعي للحصممممول على شممممهادتها األكاديمية من خ

 برنامج الدراسة بنجاح

 لمؤسسة المانحة بالضرورة أن يتم تسليم البرنامج الدراسي للطالب ال تفترض ا

 مباشرة

http://www.goingtouni.gov.au/
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  من قبل موظفي المؤسسة  ا  مباشر ا  أن الطالب يتلقى دعمبالضرورة ال تفترض

 المانحة

  شكل روتيني مع الطالب اآلخرينالطالب بيعمل ال تفترض أن 

 سة المانحة "لطالب في موقع المؤسال تتطلب بالضرورة إجراء تقييم إلنجاز ا 

 

مرن لتعلم الة ضمممممان الجودة التعريف التالي لتسممممتخدم وكال ،بما في ذلك األسمممماليب المذكورة أعاله

 :والموزع

 

ع " مان أو ائت ،مؤهل دراسممميإلى توفير تعليمي يؤدي إلى الحصمممول على يشمممير التعلم المرن والموز 
و / أو تقييمها من خالل وسممائل ال من مؤسممسممة مانحة يتم تسممليمها و / أو دعمها  ،شممهادةمحدد نحو 

 ". من الطالب حضور فصول معينة أو أحداث في أوقات معينة ومواقع معينة ا  تتطلب عموم

 

د ق ،يمكن أن يتخذ عدة أشممكال. في أحد طرفي السمملسمملة هذا النظام التعليميمن الواضممح أن 

حة فقط للطالب ا تا ية وم يد جامعة تقل ها  قدم مل في تكون دورة عبر اإلنترنت ت كا بدوام  جامعيين  ل

يمكن للطالب إجراء دراساتهم في الوقت والمكان والوتيرة المناسبة  ،الحرم الجامعي. في هذه الحالة

لهم على الرغم من استخدام مرافق الحرم الجامعي في المقام األول. سيتم التعامل مع إدارة التدريس 

عتمادات مباشممرة من قبل الجامعة. في الطرف عبر اإلنترنت وتوفير مصممادر التعلم والتقييم ومنح اال

قد يكون لديك طالب هندي يعمل في ماليزيا ومسمممممممجل في برنامج جامعة  ،اآلخر من السممممممملسممممممملة

ويمكن التعامل مع جميع عملياتها عبر اإلنترنت في  ا  فعلي ا  افتراضمممممممية. قد ال يكون "للجامعة" عنوان

غافورة ومقرها الرئيسي في هونغ كونغ. قد يكون فرع شركة تكنولوجيا المعلومات الموجودة في سن

كما يقوم  ا  المسممممتشممممارون من جميع أنحاء العالم قد طوروا مواد الدورة التدريبية مقابل رسمممموم )تمام

أو يتم إسمممممناد المهمة إلى مسمممممتشمممممار يعمل من قبل  ،أعضممممماء هيئة التدريس بأجر بتطوير الدورات

لعالي المحلي الخاص عقد اتفاقية مع الجامعة للوصممممممول إلى الجامعة الموقرة(. يمكن لمزود التعليم ا

مرافق المكتبة. يوجد بين هذين الطرفين مجموعة من االحتماالت ألنماط التعلم والمواقع وخصائص 

 المتعلم وخبرات التعلم.

 

 . االختافات التنظيمية والتأديات المترتبة على ذل 4

بية المقدمة من خالل األساليب غير التقليدية، كانت هناك فترة تعرضت فيها الدورات التدري

مع االعتماد الشديد على التعلم القائم على اإلنترنت، النتقادات بسبب االفتقار إلى االستفسار الفكري 

وعدم كفاية التفاعل مع المعلمين واألقران. لقد تجاهل أنصمممممار التعلم المرن والموزع هذه التحفظات 

اقف في الفصمممممممول الدراسمممممممية التقليدية حيث يتنقل مئات الطالب بين من خالل تذكير اآلخرين بمو

قاعات المحاضرات الكبيرة دون أي تفاعل مع المعلمين؛ وهكذا، فون  هذا النظام التعليمي يمكن القيام 

به بشكل جيد أو سي  حاله في ذلك حال أي  شكل آخر من أشكال التعليم التقليدي. إن الوضع الحالي 

ت التعليم عن بعد والتعليم عبر اإلنترن –األشممممكال المختلفة من التعلم المرن والموزع  هو القبول بأن

لك  ما إلى ذ حال تم إجراؤها  –والتعلم اإللكتروني و يدي في  ثل التعليم التقل يدة م يمكن أن تكون ج

 .بشكل صحيح
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ة مختلفكما يمكن أن تسمممتوعب أوضممماع التعلم المرنة مجموعة من أنماط واحتياجات التعلم ال

من خالل وسممممائل الوصممممول المختلفة )وجها  لوجه، والتعلم عن بعد، والتعلم الهجين(. يمكن تسمممممية 

الوضمممع بشمممكل مختلف وقد تتطور خصمممائصمممه بطريقة معينة اعتمادا  على المجموعة المسمممتهدفة أو 

دام لى اسمممممممتخاحتياجات المتعلم؛ إذ يهدف التعلم المفتوح والتعلم عن بعد مثال ، كما يوحي االسمممممممم، إ

وضممممع التعلم عن بعد لتوفير وصممممول مفتوح إلى التعلم للمتعلمين من جميع الفئات بغض النظر عن 

 .العمر والمؤهالت الرسمية السابقة

 ،تواجه وكالة الجودة تحديات جديدة. في هذا السمممممياق ،مع تطور أنماط التعليم المختلفة وأغراضمممممها

يجب أن يتعامل ضممممممممان  ،ات المصمممممممداقية والتكافؤ( على أنه إلثبCOL)201ينص كومنولث التعلم 

 الجودة مع بعض االختالفات التنظيمية:

 

  عدد أكبر من أصمممحاب المصممملحة أو المتخصمممصمممين أو المواقع المشممماركة في

 التطوير والتسليم.

 .فصل المتعلم عن المؤسسة 

 .المزيد من األنشطة واألدوار والمشاركين المنفصلين 

 اج والميزانيات قبل عرض البرنامج.تخطيط أكثر تفصيال  لإلنت 

 .المزيد من المهام اإلدارية موزعة بين مختلف المواقع والشركاء 

 ا  جماهير مستهدفة أكثر تنوع. 

 .زيادة استخدام الويب وتقنيات المعلومات واالتصاالت األخرى 

 .تفويض المزيد من جوانب التعلم والتقييم للشركاء المحليين أو في مكان العمل 

 ل التنظيمي الموزع إلنشاء المواد أو التدريس أو دعم المتعلم.الهيك 

 علم النهج القائم على المت ،على سممبيل المثال ،تفسممير مختلف لما يشممكل التدريس

 بدال  من النهج القائم على المحاضرة.

 .ةم عن بعد على القيم األكاديمية األساسيحديات التالية التي يفرضها التعل( الت2000يحدد إيتون )

 

 م عن بعد مقاب) القيم األكاديميةالتعل
 االستقا) المؤسسي

ادات مثل االتح ،م عن بعد االسممتقالل المؤسممسممي من خالل تشممجيع التجمعات المؤسممسمميةيتحدى التعل

والتي تتطلب من المؤسممممممسممممممات الفردية التأكيد على تشممممممابهها مع اآلخرين في  ،ا  المدفوعة إلكتروني

 .المجموعة بدال  من تفردهم
 

 الزمالة والأكم المشتر 
م عن بعد الزمالة والحكم المشممممترك من خالل تشممممتيت أعضمممماء هيئة التدريس والطالب يتحدى التعل

 واإلداريين عبر عدد أكبر من المواقع ومن خالل زيادة استخدام أعضاء هيئة التدريس بدوام جزئي.

 

 دور هي ة التدريس
                                                           

 كندا. ،كولومبيا البريطانية ،كومنولث التعلم هي منظمة حكومية دولية تابعة للكومنولث ومقرها في مترو فانكوفر 201 
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ايير من والمع ،والمناهج الدراسممية ،أعضمماء هيئة التدريس بين الحسممنةيتحدى التعليم عن بعد العالقة 

ية الموحدة ،خالل االعتماد على المناهج التعليمية التجارية لدراسممممممم نات عبر  ،والمناهج ا واالمتحا

 اإلنترنت ألداء الطالب.

 

 المنافسة من  شكا) االعتماد األخرى
( شممممهادات التدريب ،لى سممممبيل المثالأشممممكال االعتماد األخرى )ع بينم عن بعد المنافسممممة يزيد التعل

ويوفر مسممممممماعدة تكنولوجية قوية لمقدمي الدرجات العلمية الجديدة من رواد األعمال الذين يعملون 

م التعليم العام التعليم عن بعد من خالل تعزيز االتجاه العايتحدى خارج حدود التعليم العالي التقليدي. 

 ع(.والتعليم المستمر / المتقط ،يه )التعليم بدوام جزئينحو التدريب والتعلم العرضي والمساهمة ف

 

 التعليم القا م على الموخع
م القائم على الموقع من خالل إنشمممماء مؤسممممسممممات افتراضممممية ومن خالل يتحدى التعليم عن بعد التعل

 بدال  من قاعات المحاضممرات ،التعليمي للتدريساالعتماد على شممبكة الويب العالمية وخطوط الهاتف 

 لمهاجع.وا

 (. القيم األكاديمية األساسية والجودة واالعتماد اإلقليمي:2000) أيتونالمصدر: 

 

 واشنطن العاصمة ،مجلس اعتماد التعليم العالي ،تأد  التعلم عن بعد
ع شمممممممروطا  وهياكل جديدة لبيئة التعليم العالي. يختلف دور هيئة  يقدم التعلم المرن والموز 

تدريس، ويجب أن تتكيف إ بة ومصممممممممادر التعلم ال ية، ويجب أن تسممممممممح المكت تدريب لدورة ال دارة ا

بالوصول اإللكتروني. يمكن للمدرسين اآلن توفير المواد بتنسيقات صوتية وفيديوية ونصية تفاعلية 

يدي  ها تختلف عن التعلم التقل ية، لكن غا لب. تعتبرهذه التطورات مثيرة لل طا ها ال ية بوتيرة يحدد غا لل

 ؟ل الدراسية، لذا فون السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن تقييمهاالقائم على الفصو

 

 خارج ا  إرشمماد الطالب هو مجال األدوار المتغيرة. في العديد من المؤسممسممات التقليدية )غالب

باسمممتثناء األماكن التي يشمممارك فيها  ،قد ال يكون للكلية وظيفة اسمممتشمممارية محددة ،أمريكا الشممممالية(

مثل الخدمة في  ،وال وظائف أخرى ،د ال تكون هذه الوظيفة في العقد النموذجيطالب الدكتوراه. ق

بعض المؤسمممسمممات وظيفة تقديم المشمممورة منحت وما إلى ذلك.  ،واالعتماد ،وضممممان الجودة ،اللجان

عللقيود المتأصمممملة في  ا  للموظفين المحترفين. نظر لطالب ال يزال يتعين على ا ،التعلم المرن والموز 

شورة أو المساعدة الكافية في الوقت المناسب في مسائل المناهج الدراسية على األقل. عالوة تلقي الم

ع تنتقل مسمممممممؤوليات مدربي  ،على ذلك إلى مسمممممممتوى الدورة والتفاعل كطريقة التعلم المرن والموز 

 لتحقيق أهداف الدورة التدريبية المحددة.
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 التعلم المرن والموّزعالتقييم واالعتماد و 
والتي قد تحتاج إلى بعض  ،تضممممممممن عملية ضممممممممان الجودة التقليدية زيارة فريق األقرانت

عاإلصمممالح من أجل العمل في سمممياق  . تميز هذا بسمممؤال أسممماسمممي حول زيارة التعلم المرن والموز 

"كيف يمكنك ترجمة عملية  -في سمممياق الواليات المتحدة  1991الموقع طرحه جون ليسمممتر في عام 

تم تصمممممممميمها للعمل في بيئة من الطوب والمالط إلى بيئة تعمل للمواقع الموزعة التي التقييم التي 

 تشمل غرفة جلوس شخص واحد ومطبو آخر؟ "

 

قييم فون هذا يشممممير إلى ت ،فيما يتعلق بهذه اإلشممممارة األخيرة إلى تقييم "بيئة الطوب والمالط"

عاألشياء الخاطئة. في نظام  تركيز انتباه الزمالء على أهداف  ا  مكن تماممن الم ،التعلم المرن والموز 

واالمتحانات والواجبات  ،ومحتوى محاضمممممممرات وتمارين الويب ،والمناهج وخطط الدروس ،التعلم

ضمممممممية فون الق ،النتائج المقيمة لكل دورة. في أي تقييم جدير باالهتمام ،وقبل كل شممممممميء ،الكتابية

 ا  هأال تكون منتب ا  فعل. ربما يكون من الجيد أيضممممما تعلمه الطالب بال ،بعد كل شمممميء ،المركزية هي

 .أساسيات التعليمبما في ذلك  ،للمدخالت ا  جد

 

نميل إلى التفكير في المؤسمممسمممة على أنها مجمع من المباني المادية وأعضممماء هيئة التدريس 

 ةوالموظفين والطالب. من الواضمممممح أن هذا التعريف ال يصممممملح للتعليم عن بعد حيث يتم توزيع بيئ

بعض العناصممر الرئيسممية للبيئة الجديدة الوصممول إلى المسممتشممارين والمدربين تتضمممن . ا  التعلم مادي

يجب  لهذه العناصمر. باإلضمافة الى ذلك، نأمل أن يكون هناك رد داعم وفكري، ووموارد المعلومات

 على األقران التعامل مع هذا "الموقع الموزع".

 

هو أنها طريقة فعالة للتفاعل مع مقطع عرضمممممممي  السمممممممبب المنطقي اآلخر لزيارة الموقع

 ،اإلدارة وأعضمممماء هيئة التدريس والطالب والخريجين وحتى أولياء األمور -لمكونات المؤسممممسممممة 

للمعلومات لألقران. هل يمكن تحقيق ذلك في التعلم عن بعد؟ يمكن أن  ا  رئيسممي ا  والتي تشممكل مصممدر

تروني أو مؤتمرات الكمبيوتر أو الفيديو والصوت ثنائي يكون أحد األساليب هو استخدام البريد اإللك

الحاجة  قيد التقدم دون ا  إلكتروني ا  االتجاه أو الهاتف. يمكن لعضممممممو في فريق التقييم أن يراقب مؤتمر

إلى االنتقال من مكتبه أو منزله مع االسمممممممتمرار في تقييم فعالية االجتماع. تحتاج فرق األقران إلى 

 قييم المؤسسات بهذه الطريقة األحدث لتقديم التعليم.التدريب المناسب لت

 

يقال إن زيارة الموقع التقليدية تمكن الزمالء من تكوين فكرة عن "الجو المؤسممممسممممي". بادئ 

فماذا  ،إذا كنت تعتقد أنه في متناول يدك ،ا  هل يمكنك العثور على معيار لذلك؟ ثاني ،ذي بدء

 ستفعل به؟

( 2001للمراجعين األقران في بيئات التعلم الجديدة. سلط ميدلهيرست )هناك مستوى آخر من التعقيد 

الضوء على مجموعة تحديات ضمان الجودة المرتبطة بـممممممم "المتغيرات الجديدة" التي لها تأثير على 

 األشكال "التقليدية" للتعليم العالي. 
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 التأديات العابرة للأدود
 ميديلهورست أربعة تحديات: يحدد تقرير ،في ظل التحديات العابرة للحدود

 

الوطنيممة )التعليم عبر  العممابر للحممدودينشمممممممممأ التحممدي األول من التعلم  .1

 الوطني(.
الثمماني بممالتعلم الممذي يتجمماوز القطمماعممات أو الحممدود أو التحممدي يتعلق  .2

الجامعة / الصممممناعة أو التعليم  ،المسممممتويات التعليمية )على سممممبيل المثال

 اإلضافي / العالي(.
الثالث من عبور الحدود الوظيفية )حيث يتم تصممممميم عملية دي التحينشممممأ  .3

 التعليم وتقديمها من قبل وكالء مختلفين في سلسلة التوريد(.

الرابع بحدود الزمان والمكان والتحديات الخاصة المرتبطة  التحدي يتعلق .4

 بالتعليم عبر اإلنترنت.

 

علم التاقشات مباشرة مع مديري موفر يجب أن يظل المراجعون األقران يجرون من ،بعد ذلك ببساطة

ع  مع المدربين والمسممتشممارين وغيرهم  ،وكلما أمكن ،والموظفين اإلداريين الرئيسمميينالمرن والموز 

 على تفاصممميل مزود ا  مسمممبق ا  ممن يتفاعلون مع الطالب. يجب أن يتم إطالع المراجعين النظراء جيد

ع  لتي يجب تناولها في التقييم.مع االهتمام بالخصائص ا ،التعلم المرن والموز 

 

 مناخشةال. 5

 

 تأد  التعلم عن بعد

 

اقرأ منشور "القيم األكاديمية األساسية والجودة واالعتماد اإلقليمي: تحدي التعلم عن بعد" من مجلس 

 اعتماد التعليم العالي.

 ؟الموضوعما هي االستراتيجيات االنتقالية التي تم وصفها في هذا  .1

 لتعلملتعتقد أنها انتقادات مشممروعة وموضمموعية  أي من نقاط إيتون .2

ع ما  ،وما إلى ذلك؟ بمعنى ،م عبر اإلنترنتوالتعل ،المرن والموز 

 هي الشكاوى التي تؤدي في الواقع إلى تجربة تعليمية أقل فعالية؟

التعلم أي من نقاط إيتون تعتقد أنها في األسممممممماس شمممممممكوى من أن  .3

ع  ر مرغوب فيه؟"مختلف" وبالتالي غي المرن والموز 

 

 لقضية ضمان الجودةستجابة إل. ا6

 

بشمممكل عام، تقدم المؤسمممسمممات التي تؤكد على مرونة خيارات الدراسمممة الخاصمممة بها أيضممما  

ع هي نفسممها ومطلوبة تماما  مثل البرامج  تعليقات حذرة بأن البرامج التي يقدمها التعلم المرن والموز 

على "المرونة" ولكن ليس على حسمممممماب الجودة كظاهرة داخل الحرم الجامعي، ويعتبر هذا التركيز 



464 
  

عالمية باسممممممتثناء االقتصممممممادات الناشممممممئة حيث يُنظر إلى التعلم عن بعد على أنه ابن عم فقير للتعلم 

التقليدي، وهذا األمر ينتج عن المخاوف بشمممممممأن جودة بعض برامج التعلم عن بعد. للتعامل مع هذه 

بتطوير مبادئ أو إرشممادات أو معايير لمعالجة قضممايا ضمممان المخاوف، قامت العديد من المنظمات 

 .الجودة هذه

 

( في المملكة المتحدة إرشممممممادات QAA، أصممممممدرت وكالة ضمممممممان الجودة )1999في عام 

لضمممممممان الجودة لبرامج التعلم عن بعد بناء  على طلب مجتمع مزودي التعلم عن بعد. أقرت المبادئ 

ذا الشكل من التعلم العالي وقبوله في جميع أنحاء العالم يعتمد على التوجيهية بأن التطوير المستمر له

ضمممان الجودة الصممارم. كما أقرت اإلرشممادات أيضمما  أن هناك العديد من المجاالت التي قد ال تكون 

فيها الطرق المعتادة للقيام باألشمممياء من أجل توفير "داخل الحرم الجامعي" مناسمممبة في سمممياق التعلم 

 .عن بعد

 

 م عن بعدان الجودة لضمان الجودة في التعل: إرشادات وكالة ضمالرافدة رادةالق
من "قواعد الممارسمممة لضممممان الجودة  ا  أصمممبحت إرشمممادات وكالة ضممممان الجودة اآلن جزء

عالي" عايير في التعليم ال ية والم هذا، واألكاديم يل يوفر  لدل إرشممممممممادات حول الحفاظ على الجودة  ا

وال سمممميما  ،أقسممممام 10يتألف من ة والتي تخدمها وكالة ضمممممان الجود لياتوالمعايير للجامعات والك

:" التوفير التعاوني والتعلم المرن والموزع )بما في ذلك التعلم اإللكتروني( "وثيق الصمممملة 2"القسممممم 

 بالمناقشة هنا."

 

 لضمان الجودة األكاديمية والمعايير في التعليم العالي السلو مدونة خواعد 

تغطي  ا  مرجعي ا  معيار 24اسمممممات التعليم العالي بالواليات المتحدة األمريكية طور معهد سمممممي

تطوير  ،سممممبعة جوانب تعتبر ضممممرورية للتميز في التعلم عن بعد عبر اإلنترنت: الدعم المؤسممممسممممي

يم ودعم أعضاء هيئة التدريس والتقييم والتق ،دعم الطالب ،هيكل الدورة ،التدريس / التعلم ،الدورات

 (.2000 202اسات التعليم العاليمعهد سي)

تم تجسممممميد نهج آخر في "المبادئ التوجيهية للتعلم عن بعد في مجتمع التعلم". يركز هذا على األبعاد 

تائج: تصمممممممميم التعلم لدعم التعلم والن ية  تا ،وااللتزام التنظيمي ،ودعم المتعلم ،الرئيسممممممم ئج التعلم ون

 (.1996 المجلس األمريكي للتعليم والتكنولوجيا )

 

عد )اعتبر  تدريب عن ب حدة  ،(DETCمجلس التعليم وال ماد مقرها الواليات المت لة اعت كا و

كما طورت معايير ضمممممان الجودة  ،تتولى اعتماد مؤسممممسممممات التعليم عن بعد في جميع أنحاء العالم

 للتعليم عن بعد.

 التعلم عن بعد، قامتمع االهتمام المتزايد من الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات بضمان جودة و

وكاالت االعتماد اإلقليمية بمراجعة معاييرها في حوار مع مجلس اعتماد التعليم العالي لتشممممممممل كال  

من التعلم عن بعد وعروض الدورات اإللكترونية في إجراءات التقييم الخاصمممممممة بها. يتحقق كل من 

                                                           
عليم ( هو منظمة بحثية وسمممياسمممات ومناصمممرة غير حزبية ملتزمة بتعزيز الوصمممول والنجاح في التIHEPمعهد سمممياسمممة التعليم العالي ) 202 

 السكان المهمشين. ا  العالي لجميع الطالب مع التركيز على الطالب الملونين والطالب من خلفيات منخفضة الدخل وغيرهم تاريخي
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راء مراجعممات االعتراف بممالجهممات مجلس اعتممماد التعليم العممالي ووزارة التعليم األمريكيممة عنممد إج

مان جودة التعلم عن بعد في معاييرهم.  المعتمدة من مدى تعامل المعتمدين بشمممممممكل جيد مع ضممممممم

باإلضممافة إلى ذلك، فقد يخضممع المعتمدون الذين يطورون معايير أو سممياسممات جديدة للتعلم عن بعد 

ة فينيكس وجامعة الواليات لمراجعة خاصمممة. تم اعتماد مؤسمممسمممات مثل جامعة جونز الدولية وجامع

 .المتحدة المفتوحة )التي تم حلها اآلن( من قبل العديد من الوكاالت اإلقليمية األمريكية

 

سنوات، تبنت كل هيئة اعتمادا  معترفا  به في الواليات المتحدة ونفذت بيانا  مشتركا   قبل عدة 

يمية المقدمة إلكترونيا ، والتي طورتها لمبادئ الممارسة الجيدة في برامج الشهادات والشهادات األكاد

(، وأدى هذا األمر إلى ظهور نهج مشمممممترك للتعليم WCETالتعاونية الغربية لالتصممممماالت التعليمية )

عن بعد. في اآلونة األخيرة، والسمممممممتكمال هذه الجهود، قامت اللجان اإلقليمية بشمممممممكل جماعي ومن 

لتعاقد مع التعاونية الغربية لالتصممممممماالت التعليمية ( باC-RACخالل مجلس لجنة االعتماد اإلقليمية )

بونتاج عرض أكثر تفصيال  للعناصر التي تجسد الجودة في التعلم عن بعد. يوفر البيان الناتج، أفضل 

الممارسممات لبرامج الشممهادات والشممهادات المقدمة إلكترونيا ، تعبيرا  شممامال  ومتطلبا  لما يعتبر أفضممل 

تم اسمممتخدامه من قبل كل لجنة، بما يتوافق مع سمممياسممماتها وإجراءاتها لتعزيز الممارسمممات الحالية، وي

 .الممارسة الحميدة في التعلم عن بعد بين الكليات والجامعات التابعة لها

 

 :  فض) الممارساتات الرافدةالقراد

 

 ا   فض) الممارسات لبرامج الشهادات والشهادات المقدمة إلكتروني

(" لرابطة CanREGsم اإللكتروني )دات كندية موصمممممممى بها للتعل( "إرشممممممما2002أنتج باركر )

المجتمع لتعليم المجتمع ومكتب تقنيات التعلم لتنمية الموارد البشمممممممرية في كندا. قام المركز الوطني 

بتصممممميم واختبار نهج بديل يركز مجلس اعتماد التعليم العالي ( و2000ة إدارة التعليم العالي )ألنظم

يتم  يقترح مجموعة من معايير الكفاءة التي ، كماعن بعدوتقديم التعلم ائج الطالب بشكل كبير على نت

 تنظيمها في ثالثة مجاالت رئيسية لألداء المؤسسي: 

 .نتائج الطالب والتحصيل .1

 .االستجابة للطالب .2

 .التوافق التنظيمي والدعم .3

 

ائمة على مواقف التعلم باختصمممممممار، فون الحدود بين البرامج التقليدية داخل الحرم الجامعي الق

وجها  لوجه واألسمماليب الجديدة للتفاعل والتعلم عبر اإلنترنت أصممبحت غير واضممحة بشممكل متزايد، 

ومع ذلك، ال تزال هناك اختالفات كافية بين األنماط لتبرير اسمممتخدام طرق إضمممافية لضممممان الجودة 

 .ولضمان فعالية وسالمة التجربة

 

 تشير إلي  االستطاعات؟. نهج ضمان الجودة: ما الذ  7

تشير الدراسات االستقصائية التي أجريت مع اقتصادات منظمة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط 

إلى ثالثة مناهج مختلفة لضممان  -الهادئ ودول آسميا والمحيط الهادئ والموقعين على بيان بريسمبان 
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ع لالجودة  بلدان في ال ا  يث ال يزال يشار إليها عمومم عن بعد" حعن بعد أو "التعللتعلم المرن والموز 

 بما يلي:الرئيسية تتمثل المناهج النامية. 

 

ع لبعض البلدان لديها آليات مخصصة لضمان الجودة  · ه على وجلتعلم المرن والموز 

 بينما تنظر دول أخرى في جميع أنواع األحكام التعليمية بطريقة متكاملة. ،التحديد
أو هي في طور تطوير إجراءات للنظر في أنماط معينة  ا  لم تتخذ بعض الدول موقف ·

 مثل التعلم عبر اإلنترنت.
ع معظم وكاالت ضمممممان الجودة ال تنظر في  · إال إذا كانت هناك التعلم المرن والموز 

ت البرامج عبر اإلنترن تدريس تكتفي بمراقبةلوجه وال  ا  درجة معينة من التعلم وجه

 .بشكل متجرد

 

ع،  يملك مجلس التعليم عن بعد في الهند نهجا  مخصممصمما  لضمممان جودة التعلم المرن والموز 

( نهجا  متكامال  مع التركيز على قضمممممممايا مثل معايير MQAفي حين تتبع هيئة المؤهالت الماليزية )

االلتحاق، ودعم الطالب للتعلم عبر اإلنترنت، وتدريب أعضاء هيئة التدريس للتسليم عبر اإلنترنت، 

الطالب عبر اإلنترنت، والوصمممول إلى تقنيات المعلومات واالتصممماالت. تعمل إحدى  وسمممالمة تقييم

ية ) ( على تطوير مبادئ توجيهية للتعلم عن بعد ويتبع ذراع حكومي في PAASCUالوكاالت الفلبين

نفس الطريقة بغض النظر عن طريقة التسممممممليم. يقوم المجلس  SPRINGسممممممنغافورة يعرف باسممممممم 

 .( بتطوير دليل تقييم للتعليم عن بعدKCUEمعي )الكوري للتعليم الجا

ال تمتلك معظم أنظمة ضمممان الجودة سممياسممات وممارسممات لتقييم جودة أحكام التعليم عندما 

ال تتطلممب لجنممة المنح الجممامعيممة في هونج كونج و ،عبر اإلنترنممت التعلميتم تقممديمهمما فقط من خالل 

(UGCالتسمممجيل في التعل )يم وجها  لوجه. تدرس وكالة التعل ا  وتعلم ا  ن تعليمم عن بعد الذي ال يتضمممم

م عن بعد لمؤسساتها المحلية وتزور المراكز اإلقليمية ( عمليات التعلBAN-PTالعالي في إندونيسيا )

حاء البالد جامعات في جميع أن ها ال تنظر في ،لل ظام  ولكن قديمها بن ماد البرامج التي يتم ت  لتعلمااعت

كاديمي وحدة التدقيق األو توافق معاهد التكنولوجيا وجودة البوليتكنيكت. دبشممممممكل مجرعبر اإلنترنت 

غالبية هيئات االعتماد في عمد قبول اعتماد التعليم الذي يتم تقديمه مع  ا  أيضممممممملجامعات نيوزيلندا 

 ولكنهما سيتبعان الطريقة القياسية للنهج المتكامل للتعليم والتعلم.بشكل مجرد عبر األنترنت، 

 

ن وجها  لوجه على يعتم د االنتباه إلى ضممممممممان الجودة للتعليم عبر اإلنترنت دون وجود مكِو 

مدى انتشممار ذلك في بلد معين. على سممبيل المثال، نادرا  ما تكون مشممكلة في بلد يكون فيه الوصممول 

إلى التكنولوجيا المناسممممبة محدودا  وتعاني من نقص في اتصمممماالت اإلنترنت الجيدة، حيث تعمل هذه 

المكونات كحواجز أمام مقدمي خدمات التعليم في مجال الفضممماء اإللكتروني. تُعرف البلدان المتقدمة 

قة تتطلب من جميع مقدمي  ية للتعليم، وهناك لوائح مطب بأنها مسمممممممتوردة رئيسممممممم مثل هونغ كونغ 

الخدمات في الخارج، الذين ال يعملون من خالل مؤسممممممسممممممات هونغ كونغ المعتمدة، التسممممممجيل لدى 

لحكومة والوفاء بمعايير الجودة الصممممممارمة للتسممممممجيل. ومع ذلك، ال يمكن تطبيق هذه اآلليات على ا

 .المؤسسات التي تعمل على اإلنترنت عالميا  وليس لها وجود مادي أو قانوني في هونغ كونغ
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 .هناك بعض األمثلة المثيرة لالهتمام لضمممممان الجودة لألشممممكال الجديدة لتقديم التعليمكما أنَّ 

دوراتها وخدماتها  ،وهي أول مؤسممسممة معتمدة من قبل هيئة اعتماد إقليمية ،تقدم جامعة جونز الدولية

اعتمدت الرابطة الشمالية المركزية  ،1999 آذارعلى نطاق عالمي بالكامل عن طريق اإلنترنت. في 

 56لغ عددهم ( جامعة جونز الدولية. من بين أعضاء هيئة التدريس الباNCACSللكليات والمدارس )

وشمممممغل األعضممممماء اآلخرون غير  ،كان اثنان منهم بدوام كامل ،الذين تم توظيفهم في الجامعة آنذاك

المتفرغين بشكل عام مناصب أكاديمية في جامعات أخرى. ساعد خبراء المحتوى في تطوير هياكل 

ت من مواقع حول وقام أعضمممممماء هيئة التدريس بتنفيذ الدورا ،المواد الدراسممممممية والدورات التدريبية

اعتماد ب لرابطة الشممممممممالية المركزية للكليات والمدارسفريق  قام ،العالم. لتقييم جامعة جونز الدولية

 االفتراضي. الجامعات في الواقع

 

 :مناخشةال. 8

 

 مناخشة:

 التعلم المرن والموزع

 

 ي نت فانظر حولك في الغرفة التي تجلس فيها. أين تجلس وأنت تقرأ هذا الموضممممموع؟ هل أ

 ؟ا  منزلك في غرفة المعيشة أم في القطار مسافر

  سنة؟ 20والتي لم تكن متوفرة قبل  المتاحة لك،ما هي التقنيات 

 ما هي الطريقة التي غي ر بها استخدام التقنيات الجديدة أسلوب حياتك؟ 

 ما هو األثر الذي أحدثته هذه التقنيات في طريقتك في التعلم؟ 

 

 تمرينال. 9

 

 ييرات في خطاع التعليم العاليتغ تمرين: 

 

 للتغيرات في قطاع التعليم العالي في بلدك. خياليانتقل إلى عرض  ،من هذه النقطة ا  بدء

 . ما هي التغييرات والتحديات التي تواجه بلدك مع األشكال الجديدة للتعليم؟1

 يدها في بلدك؟ما هي األشكال المختلفة التي يمكنك تحد ،التعليم المرن والموزع. في عالم 2

سات ضمان الجودة 3 سات واإلجراءات التنظيمية وسيا سيا . ما هي وجهة نظرك المدروسة حول ال

 بطريقة مسؤولة؟ التعلم المرن والموزعالتي يجب على بلدك تطويرها وتنفيذها للتعامل مع 

 

واليات )ال CHEAنوصمممممي بشمممممدة بالذهاب إلى مواقع الويب الخاصمممممة بمجلس اعتماد التعليم العالي 

)المملكة المتحدة( والوكالة األسممترالية المناسممبة  QAAالمتحدة( ووكالة ضمممان الجودة للتعليم العالي 

)مجلس اعتممماد التعليم  2000للتعلم عن بعممد أو التعلم المرن والموزع. تعتبر ورقممة إيتون لعممام 

ملكة المتحدة في التعلم العالي( نقطة انطالق جيدة. ابحث عن أحدث أقوال وكالة ضممممان الجودة / الم

 .عن بعد
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 ملخصال. 10

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

 ويُنظر إليهممما  ،م خممارج الحرم الجممامعيعممادة تعريف التعلم عن بعممد والتعلتم إ

أ مصمممممممطلح "التعلم ومن هنا نشممممممم ،على أنهما مجموعة فرعية من التعلم المرن

 .المرن والموزع"

  من الطالب حضور فصول أو أحداث معينة في لمرن والموزع التعلم اال يطلب

 أوقات محددة وأماكن معينة.

  دورة عبر اإلنترنممت تقممدمهمما جممامعممة تقليممديممة  التعلم المرن والموزعيمثممل قممد

قد تكون أيضمممممممم جامعي.  ها المتفرغين في الحرم ال جامعة  ا  ومتاحة فقط لطالب

 افتراضية تقدم برامج للمهنيين العاملين.

 ث ، حيشمممممممروطا وهياكل جديدة لبيئة التعليم العاليالتعلم المرن والموزع قدم ي

تدريس يلعب أعضمممممممماء  ئة ال فا  هي لدورة بحيث يجب تطور إ ،دورا  مختل دارة ا

 . من الوصول اإللكتروني ا  وقد تتطلب المكتبة ومصادر التعلم مزيد ،التدريبية

 

 م عن بعد على القيم األكاديمية األساسية.لحديات التالية التي يفرضها التع( الت2000حدد إيتون )

 

 االستقالل المؤسسي .1
 الزمالة والحكم المشترك .2

 دور أعضاء هيئة التدريس .3
 المنافسة من األشكال األخرى لالعتماد .4

 التعليم العام .5
 التعليم القائم على الموقع .6

 

  أو مبادئ توجيهية أو معايير لمعالجة  قيمقامت العديد من المنظمات بتطوير

 .لتعلم المرن والموزعلضايا المتعلقة بضمان الجودة الق

 عة معاييرها لتشمممل كال  من قامت وكاالت االعتماد في جميع أنحاء العالم بمراج

 م عن بعد وعروض الدورات اإللكترونية في إجراءات التقييم الخاصة بها.التعل

 

 ما يلي: وكاالت ضمان الجودة في بعض الدوللك تتم

 لتعلم المرن والموزعلن الجودة آليات مخصصة لضما .1
 النظر في جميع أنواع األحكام التعليمية بطريقة متكاملة. .2

 لتعلم المرن والموزعلفي طور تطوير إجراءات ضمان الجودة  تعتبر هذه الوكاالت .3

إذا كان هناك مستوى معين التعلم المرن والموزع  البدء بالدراسة في نظام ضع في اعتبارك .4

 وجه المتكامل وال تراقب تقديم البرامج عبر اإلنترنت فقطل ا  من التعلم وجه
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لوجه  ا  االنتباه إلى ضمممان الجودة للتعليم عبر اإلنترنت الذي ال يحتوي على مكونات وجه يتم لفتقد 

 على مدى انتشار الوضع اإللكتروني بالكامل في بلد معين.
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 : ضمان الجودة الخارجيةالفص) الثاني
 التأديات الناش ة :الت ضمان الجودة الخارجيةوكا: المأور الخامس

 تكلفة الجودة: الجزء السابع

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 ضمان الجودة الخارجيةتكلفة وكاالت  .2
 التكاليف .3

 مناقشةال .4
 ضمان الجودة الخارجيةآثار وكاالت  .5
 التكلفة والفائدة .6

 ملخصال .7

 
 

 . المقدمة1

 

ن القلق والنقاش بين الالعبين الرئيسمممممميي الجودة الخارجيةضمممممممان أثارت التكاليف المتعلقة بوكاالت 

 ،الوكاالت ومؤسممممممسممممممات التعليم العالي والهيئات الحكومية. سممممممننظر في كل من التكاليف واآلثارو

 منظور التكلفة والفائدة والقيمة مقابل المال على الجودة. ،ا  وبشكل أكثر تحديد

 

 األهداف: 

 تكلفة الجودة
 ما يلي:ب القيام على ا  يجب أن تكون قادر ،الفصل عند االنتهاء من هذا

 ة.مناقشة القضايا ذات االهتمام المتعلقة بتكلفة ضمان الجودة الخارجي 

  تحديد بعض اإلجراءات التي يمكن لوكاالت ضممممممان الجودة اتخاذها للتحكم في

 .التكاليف وتعظيم االستفادة من ضمان الجودة

 ضمان الجودة التي يجب على وكاالت  "د بعض "مؤشرات األداء الرئيسيةتحدي

 .استخدامها لتقييم أدائها الخارجية

 تحديد بعض طرق قياس تكلفة وفائدة الجودة. 
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 ضمان الجودة الخارجية. تكلفة وكاالت 2

 

اعتادت المؤسممممسممممات في البلدان التي لديها أنظمة جودة خارجية طويلة األمد )مثل الواليات 

في هذه ، وروبا الغربية( على دفع رسوم للمراجعين والمقيمين الخارجيينالمتحدة والعديد من دول أو

تالي الحالة، في حين أن الرسممممممموم غير مرحب بها في  ،قد يكون االعتماد أحد بنود الميزانية. وبال

 ،يُنظر إليها على أنها جزء من تكلفة ممارسممممة األعمال التجارية. مع تزايد مطالب المسمممماءلة ،الواقع

تجد المزيد من المؤسممسممات نفسممها تتعامل  ،ضمممان الجودة الخارجيةجنب مع عدد وكاالت إلى  ا  جنب

 ضمممممان الجودة الخارجيةألول مرة. يواجه الكثيرون وكاالت  ضمممممان الجودة الخارجيةمع وكاالت 

راقبي وم ،مثل المدققين العامين ،فضال  عن الهيئات الحكومية ،على المستوى المؤسسي والبرامجي

وما إلى ذلك.  ،وأمين المظالم ،ومكاتب اإلنصممممممماف والعمل اإليجابي ،الب ورفاهيتهموصمممممممول الط

ب أن تحتج لذا فال عج ،بهذه التكاليف باعتبارها "نفقات إضافية" ا  فون المؤسسات أكثر وعي ،وبالتالي

ب غمن القيام بالعمل الذي ير ا  على "العبء التنظيمي الزائد" الذي يمنعها فعلي ا  المؤسمممممممسمممممممات غالب

 ".يلتقييم مبالغ فيه ونقص تمو المنظمون في التحقق منه. التعبير الشائع في المملكة المتحدة هو "
لة  ،لذلك يد ا  قدر الجودة الخارجيةجذبت تكاليف وكا فون  ،من االهتمام السممممممملبي. ومع ذلك ا  متزا

ل مما كان عليه قبالشممممكوى من التكلفة بمعزل عن غيرها مثل التذمر من أن الغذاء يكلف اليوم أكثر 

)بغض النظر عن الزيادة الكبيرة في األجور والرواتب ونفقات التشممغيل خالل تلك الفترة(.  ا  عام 30

نظر إلى ثم ي ،بما في ذلك القيمة المضمممممممافة ،يغطي االعتبار األكثر اكتماال  كال  من التكاليف واآلثار

 التكلفة والفائدة والقيمة مقابل المال.

 

 . التكاليف3

 

 :بما يليبعض األسئلة التي تطرحها الوكاالت تمثل ت
 ما المبلغ الذي ندفعه لوكالة معينة؟ ·
 ما هي تكلفة المشاركة مع فريق المراجعة؟ ·
ما مقدار الوقت الذي يجب أن يقضممممممميه الموظفون في هذا التفاعل؟ هل هذا يعني  ·

 تكلفة؟

 

ا تقدير قيمتها. ولكن دعونعض القضممايا التي يجب على الوكالة معالجتها عند ما سممبق كان ب

"نشمممممحذ قلمنا" ونذهب أبعد من ذلك. افترض أن ضممممممان الجودة واالعتماد مطلوبان للوصمممممول إلى 

 مباشر أو كويرادات تعليمية. ما مقدار الدخل الذي يجلبه ذلك للمؤسسة أو البرنامج؟ ،تمويل حكومي
بما في ذلك تكلفة جمع  ،لتجاريةافترض أن ضمممممان الجودة الداخلي تكلفة عادية لممارسممممة األعمال ا

قم  .ضمان الجودة الخارجيةوظيفة إدارية داخلية تساهم في ، وتعتبر هذه العملية المعلومات وتحليلها

 ،والزيارة ،النظراءالتكاليف المسمممتمدة من الخارج لضممممان الجودة واالعتماد )بما في ذلك  بحسممماب

شاريين ة ضمان الجودلى ذلك( وطرح إجمالي تكلفة وما إ ،ووقت هيئة التدريس المخصص ،واالست

المواتية. ما هو المبلغ  ضممممممممان الجودة الخارجيةمن إجمالي اإليرادات التي تعتمد على  الخارجية

للحصممول على توضمميح آخر للمعنى، حدد التكلفة لكل طالب أو العائد لكل طالب والمرتبط الصممافي؟ 
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ن أن تفقد، بما في ذلك اإليرادات المؤسسية للسلع بضمان الجودة الخارجة. حلل اإليرادات التي يمك

 .والخدمات اإلضافية المباعة للطالب
من الضروري أن تنتبه جميع األطراف )الحكومات ووكاالت ضمان الجودة الخارجية( إلى 

استدامة أنظمة ضمان الجودة الخارجية. يتمثل ما يمكن مالحظته اليوم، وهو التوجه الحالي رغم أنه 

جديد، بكيفية ضممممممان جودة البرامج الفردية عندما يكون العبء أكبر من أن يتم اعتمادها من ليس بال

الخارج. قال رئيس مؤسسة عامة أمريكية كبيرة جدا ، متحدثا  في مؤتمر االعتماد، على النحو التالي: 

اييركم أو مع"أنتم تقصدون جيدا ، لكنكم تعتقدون أن رؤساء الجامعات يريدون أن تلبي جميع البرامج 

تتجاوزها طوال الوقت. في الواقع، نحن ندير شممممممكال  من أشممممممكال الفرز، والذي يجب أن ينتهي من 

خاللممه وجود بعض البرامج". وبممالتممالي، قممد يكون من المعقول تممماممما  إيقمماف البرامج، مع االهتمممام 

 .بمصالح الطالب، كخيار مؤسسي

 

( التكلفة المؤسسية AUQAة األسترالية )الوطني ضمان الجودةقدرت وكالة  ،2007في عام 

لك وقسمممممت ت ،بما في ذلك وقت الموظفين والمرافق ،اإلجمالية إلحدى عمليات التدقيق الخاصممممة بها

التكلفة بين التقييم الذاتي الشممممامل العرضممممي الذي يجب على المؤسممممسممممة القيام به كجزء من ضمممممان 

النسمممبة  كانتالوكالة، واإلضمممافية لعمليات تدقيق باإلضمممافة إلى التكلفة  ،األنشمممطةو ،الجودة الداخلي

نجان حوالي فتقدر بالوطنية األسممممترالية  ضمممممان الجودةوكالة لذلك كانت تكلفة تدقيق  ،1: 2حوالي 

 واحد من القهوة لكل طالب في السنة. وصلت حسابات مماثلة في الهند بتكلفة أقل.

ضمممممان الجودة الخارجية هي التي أنشممممأتها وكالة  -والتكلفة المقابلة  -فون إجمالي الحمل  ،ومع ذلك

قادرة على إثبات أنها ضمان الجودة الخارجية يجب أن تكون وكاالت  السؤال الذي يجب طرحه هنا.

تؤدي مهامها بطريقة فعالة واقتصمممممادية ويجب عليها التعاون كلما أمكن ذلك. إذا كانت المؤسمممممسمممممة 

فيجب على وكاالت  ،التي يتداخل نطاقها ة الخارجيةضمان الجودتخضع الهتمام العديد من وكاالت 

كما يجب أن  ،على األقل التأكد من أنها ال تفرض متطلبات متضممممممماربة ضممممممممان الجودة الخارجية

مشممماركة البيانات والمعلومات التي تقدمها المؤسمممسمممة بدال  من المطالبة ببيانات جديدة بشمممكل  تحاول

إجراء أنشممطة  ،وإذا أمكن ،البعض اقرارات وأحكام بعضممهالرجوع إلى  ايجب عليهومختلف قليال  ؛ 

 الجودة بشكل مشترك.

 

 مناخشةال. 4

 

 ضمان الجودة الخارجيةتكلفة وكاالت  مناخشة
لفهم جانب التكلفة في المناقشمممممممة، قد يكون من المفيد فحص البيانات المالية التي تظهر في 

فافية ودورها شممممبه الحكومي، تملك العديد من التقارير السممممنوية لوكالة الجودة الخارجية. بهدف الشمممم

ماد  حاول العثور على جهة اعت كة اإلنترنت.  ها على شمممممممب قارير على موقع هذه الت ثل  الوكاالت م

مؤسمممسمممية مناسمممبة واعتماد برنامج كبير. قد تكون الواليات المتحدة أرضممما  خصمممبة، نظرا  لقواعدها 

بيل المثال، الرابطة الشممممالية المركزية أو رابطة العديدة بشمممأن المسممماءلة العامة والشمممفافية )على سممم

الدول الوسمممممطى، أو مجلس االعتماد للهندسمممممة والتكنولوجيا، أو جمعية تطوير كليات إدارة األعمال 

 (.الجماعية
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 :التالية بحث عن العناصريمكن ال

 

 إجمالي اإليرادات والمصروفات. .1

 تماد إذا تم تحديده على وجه التحديد.بما في ذلك االع ،مصادر اإليرادات والتكلفة الهامة .2
 .من قبل الوكالة العدد اإلجمالي للمؤسسات أو البرامج المعتمدة .3
 التكاليف المباشرة: إجمالي الرسوم المفروضة على كل مؤسسة أو برنامج. .4

 صافي اإليرادات بعد المصروفات. .5
 ن وجد.إالفائض المالي  .6

 

 :التالية ضع في اعتبارك األسئلة

 

العتماد مؤسممممممسممممممة أو  ا  تقدير إجمالي اإليرادات والتكلفة اإلجمالية تقريبهل يمكنك  .1

 برنامج؟

 ؟تربح أم تخسر في عملهاهل يبدو أن الوكالة  .2

 فهل يقال أي شيء عن أين تذهب هذه األموال؟ ،"نعم" 2إذا كان البند  .3

 هل انطباعك أن االعتماد عمل مربح؟ .4

 

 ضمان الجودة الخارجية. وثار وكاالت 5

 

ضمممان الجودة ؟ تشمممل أغراض وكاالت ضمممان الجودة الخارجيةوكاالت المتعلقة بي التوقعات ما ه

 المختلفة ما يلي: الخارجية

 .التسجيل / الترخيص للمؤسسات والبرامج الجديدة 

 .بناء القدرات من أجل الجودة داخل المؤسسات 

 .التحقق من التعامل مع األموال الحكومية 

 ت.اإلشراف على إطار المؤهال 

 .إجراء تدقيق الجودة المؤسسية 

 .إجراء االعتماد البرامجي 

 ريب والنشر والدعوة إلى الجودة.البحث والتد 

 .توفير المعلومات العامة عن المؤسسات 

 

كما هو الحال بالنسبة  ضمان الجودة الخارجيةيمكن طرح نفس السؤال حول وكاالت  ،اآلن

 هذهعما إذا كانت  ا  (؟ قد يتسممماءل المرء أيضمممللغرض مناسمممبةأي هل تحقق أهدافك ) ،للمؤسمممسمممات

األهداف الصممممممحيحة في المقام األول )مالءمة الغرض(. عادة ما يسممممممبق تحديد هذه األهداف وجود 

ولكن الخبرة التشممممممغيلية يجب أن تمكن الوكالة من  -الوكالة التي ال يمكن تحميلها المسممممممؤولية عنها 

 المرغوب فيها في أهدافها. تقديم توصيات بشأن التغييرات الضرورية أو
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ن يتم طرح المزيد م ،المعلنة الجودة الخارجيةباإلضممافة إلى األسممئلة المحددة المتعلقة بأهداف وكالة 

مان ضمملغرض من وكالة بامباشممرة  تتعلقاألسممئلة العامة بشممكل متزايد. هذه األسممئلة أقل دقة ولكنها 

 وتشمل: ،الجودة الخارجية

 

 فرقا؟ الخارجيةالجودة وكالة تحدث هل  ·
 هل لها تأثير؟ ·
التي تم التحقق منهمما على مجموعممة من أصمممممممحمماب هنمماك تممأثير للمتغيرات هممل  ·

 المصلحة؟
 ما هي التغييرات التي يمكن رؤيتها نتيجة لعمل الوكالة؟ ·
 ما هو الدليل على تحسين الجودة؟ ·

 

رق في إحدى الط األهداف والتأثير. تتمثلب المتعلقةسممئلة األهناك طرق مختلفة لإلجابة على 

أي إجراء مراجعة مستقلة بعد  ،على المؤسسات ضمان الجودة الخارجيةمحاكاة ما تفرضه وكاالت 

 مراجعة ذاتية داخلية شاملة.
تتطلب كل من المراجعات الذاتية  ،لقد خضعت العديد من الوكاالت اآلن لمراجعة خارجية. ومع ذلك

ع يجب على الوكاالت وضممم ،ي تسمممتند إليها نتائجها. لهذاالداخلية والخارجية البيانات ذات الصممملة الت

 . تتعلق هذه األنشطة بما يلي:( فيما يتعلق بأنشطتهاKPIs"مؤشرات األداء الرئيسية" )

 

 ها  ،للمراجعة فذت ماد التي ن تدقيق / االعت يات ال مل عدد توصممممممم يمكن أن تشممممممم

حول عملية وردود الفعل من المؤسسات والفريق الزائر  ،المؤسسات أو البرامج

 إلو. ،التدقيق / االعتماد

 وما ،وتقييم المواد المرجعية ،لبناء القدرات والمشمممماركة والرضمممما عن التدريب 

 إلى ذلك.

  من خالل دعوات  ،ضممممممممان الجودة الخارجيةاهتمام أوسمممممممع بالتعلم من وكالة

 وما إلى ذلك. ،والزوار ،وطلبات االستشارات ،التحدث

 مراقبة وسائل اإلعالم 

 

برنمامج تمابع لالتحماد األوروبي بتطوير طرق لقيماس تمأثير وكماالت ضمممممممممان الجودة يقوم 

الخارجية، وذلك بدعم من الشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم العالي إذ يتم تنفيذه من 

خالل شمممممبكة أمريكا الالتينية والشمممممبكة األيبيرية األمريكية لضممممممان الجودة في التعليم العالي. تنتج 

معظم اسمممتفسمممارات أصمممحاب المصممملحة اسمممتجابة إيجابية بشمممكل عام حول تأثير الوكالة، ولكن من 

الصعب الحصول على إجابات منهجية ونهائية ألن مؤسسات التعليم العالي تخضع للعديد من القوى 

 .ومن الصعب عزل التأثيرات المحددة لقوة واحدة فقط
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 . التكلفة والفا دة6

يبرر الجهد التكلفة إذا كانت العوائد الجديدة تفوق المصمممروفات.  ،في مشمممروع تجاري بحت

. فوائدبعض الل ليس لها معادل نقدي يمكن من خالله تقييم العوائد ،في األوسمماط األكاديمية ،ومع ذلك

. اسمممممتخدم بعض ا  لتظهر أنها تعمل اقتصمممممادي ضممممممان الجودة الخارجيةيتم بعد ذلك اختزال وكاالت 

 لذا فون ،لجودة عبارة "الجودة مجانية" لإلشمممممممارة إلى أن الجودة الرديئة لها تكلفةالقادة في حركة ا

 ،ال يتم إجراء هذا الحسمممماب بسممممهولة ،العالي التعليم قطاع إجراءات ضمممممان الجودة تدفع ثمنها. في

 جودة منبتكلفة ال ا  فون المؤسسات أكثر وعي ،لجميع االفتراضات التي يجب إجراؤها. وبالتالي ا  نظر

 قيمة فوائدها.
 :بما يليطرحها  يتوجببعض األسئلة التي تتمثل 

 

 لطالب الملتحقين بالمؤسمممممسمممممة في حالة عدم مراجعة واعتماد ل المتوقع عددال ما هو

 ؟ا  المؤسسة خارجي

 ؟ماهي تأثيرات هذه المراجعة عندما نتحدث عن العوائد المالية للمؤسسة 

  وبالتالي قدرتها على  ،سمعة المؤسسةفي تعزيز  الجودة الخارجيةهل تساعد وكالة

 الحصول على العقود وتوليد الدخل البحثي؟

 

إلى أن ثروات المؤسمممسمممات تقاس على مسمممافة ما من  ليشممميرتمت إضمممافة السمممؤال األخير 

ما يتم إسممممممكان العقود واألبحاث في معاهد بحثية ُمدارة )أو  ا  غالب ،األعمال العادية للتعليم. في الواقع

عتبر ، وتوالصممناديق الحكومية / الصممناعية ويعتمد بعضممها على الشممراكات ،ل منفصمملمملوكة( بشممك

 ر.مثل هذه التفاصيل غير ظاهرة بشكل عام
مان ضممممميتمثل التحدي األكبر في تقديم دليل )إن وجد!( على وجود عالقة سمممممببية بين عمليات وكالة 

، وهو المطلب الذي يتمثل به البال سممممممميما نتائج تعلم الط ،وأي تأثيرات ملحوظة الجودة الخارجية

 .جل اهتمامنا

 

 ملخصال. 7

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

  مان ضممالتي أنشممأتها وكالة  -والتكلفة المقابلة  -أصممبح إجمالي العبء التنظيمي

 مصدر قلق ونقطة اهتمام لمؤسسات التعليم العالي. الجودة الخارجية

  القيام بما يلي: دة الخارجيةضمان الجويجب على وكاالت 

 

 .بطريقة فعالة واقتصادية اهامهم تؤدي اإثبات أنه .1

 التعاون كلما أمكن ذلك. .2
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 ضمممان الجودة يجب على وكاالت  ،إذا كانت المؤسممسممة تخضممع لعدة مراجعات

 القيام بما يلي: الخارجية

 

 .ن أنها ال تفرض متطلبات متضاربةالتأكد م .1

انات جديدة في شمممكل التي تقدمها المؤسمممسمممة بدال  من طلب بيمشممماركة البيانات والمعلومات  .2

 .مختلف قليال  

 .ام قرارات وأحكام الطرف اآلخراستخد .3
 إن أمكن. ،إجراء أنشطة الجودة بشكل مشترك .4

 

 إلى تسمممماؤالت حول  ضمممممان الجودة الخارجيةدى الجدل حول تكاليف وكاالت أ

 إيجابية ا  مصمملحة ردودتأثير هذه الوكاالت. تنتج معظم اسممتفسممارات أصممحاب ال

تقديم  ا  ولكن من الصمممممممعب جد ،الجودة الخارجيةبشمممممممكل عام حول تأثير وكالة 

 إجابة منهجية ونهائية.

  وضمممممع بعض "مؤشمممممرات األداء  ضممممممان الجودة الخارجيةيجب على وكاالت

 ، ويجب أن تشمل كل مما يلي:( فيما يتعلق بأنشطتهاKPIsالرئيسية" )

 

عل وردود الف ،وصمميات التدقيق / االعتماد التي تنفذها المؤسممسمماتنشممطة المراجعة: عدد تألل .1

 إلو. ،من المؤسسات وأعضاء فريق الخبراء حول عملية التدقيق / االعتماد
 ،لبناء القدرات: الحضمممور والرضممما عن التدريب واسمممتخدام المواد المرجعية والتعليق عليها .2

 إلو.

من خالل دعوات التحدث وذلك  ،ارجيةضممممممممان الجودة الخاهتمام أكبر بالتعلم من وكالة  .3

 إلو. ،وطلبات االستشارات والزوار

 .مراقبة وسائل اإلعالم .4

 

 ليس من السمممممهل قياس عوائد االسمممممتثمار في الجودة ،في األوسممممماط األكاديمية، 

بتكلفة الجودة بدال  من قيمة  ا  بحيث تكون مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي أكثر وعي

 الفوائد المتلقاة.
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 تشغيل وكالة جودة خارجية: الثالفصل الث

 عامة: مقدمة المحور األول

 الترحيب: الجزء األول

 

 :جدو) المأتويات

 

 التعريف بالموضوع .1

 نظرة عامة على الموضوع .2

 

 . التعريف بالموضوع1

 

 .تشغيل وكالة جودة خارجيةبكم في  ا  مرحب
وق مما أدى إلى أن على مدى العقود القليلة الماضمممممية، شمممممهد التعليم العالي نموا  غير مسمممممب

تطبيق إجراءات ضمممان الجودة واالعتماد بحيث أصممبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضممى. تمثل 

حاجة المؤسسات األكاديمية اليوم إلجراء فحوصات صارمة على المؤسسات والبرامج التي تجريها 

ل وكاالت (. للحصمممممممول على أحكام موثوقة ومؤكدة من قبQAوكاالت ضممممممممان الجودة الخارجية )

شاء توفر الدقة الالزمة لفحص البرامج والمؤسسات.  شاء طرق إن ضمان الجودة، من الضروري إن

يقدم لك هذا الموضوع الفلسفات واألساليب التي تستخدمها وكاالت ضمان الجودة في أنشطة ضمان 

ما ودة. كالجودة الخارجية ويبني على دراسمممتك السمممابقة للجوانب النظرية لمفاهيم وأطر ضممممان الج

 .يقتضي الموضوع، تم اعتماد نهج عملي لتحديد الجوانب المختلفة للعمليات

 

 . نظرة عامة على الموضوع2

 .تشغيل وكالة جودة خارجيةبكم في موضوع  ا  مرحب
 فيما يلي نظرة عامة على الوحدات المدرجة في هذا الموضوع.

 

 الهياكل واإلدارة
ل إنشممماء وإدارة وكالة ضممممان الجودة الخارجية، وهي تأخذ هذه الوحدة منظورا  تنظيميا  حو

تصمممممممف الوظائف التي يتعين القيام بها مثل تحديد نطاق العمليات وتطوير المنهجيات التي سممممممميتم 

اسمممتخدامها للمراجعة واألنشمممطة األخرى. تحدد الوحدة مجموعة متنوعة من األطر التي تسمممتخدمها 

الغرض من المراجعة وممارسممة ضمممان الجودة، كما أنها الوكاالت لربط الجوانب النظرية للجودة، و

تتناقض مع المناهج المختلفة، على سممبيل المثال، المالءمة للغرض ومالءمة الغرض واألطر القائمة 

على المعايير )النوعية والكمية(. تناقش الوحدة أيضممممممما  الحوكمة والهياكل التنظيمية باإلضمممممممافة إلى 

 .اللها إثبات مصداقيتها وإظهار المساءلةالطرق التي يمكن للوكالة من خ
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 طرق المراجعة واالعتماد
 ،تبحث هذه الوحدة في اآلثار العملية لتطبيق مناهج مختلفة لضممممممممان الجودة في بيئة الوكالة

تعتمد الوحدة على مجموعة واسممعة من األمثلة من وكاالت ضمممان الجودة حول العالم مع بعض  كما

الذي  عن األساليب المختلفة للتقييم الذاتيأيضا  تماد المؤسسي. سوف تتعلم التركيز على أنشطة االع

شكل األساس لطرق ضمان الجودة الخارجية التي تتعاون من خاللها الوكاالت والمؤسسات لجعل  ي

م الطرق المختلفة التي يت ا  للمراجعة الخارجية. تحدد الوحدة أيضمم ا  للمؤسممسممة ومفيد ا  هذا النشمماط مفيد

وأين  ،لها التعامل مع التقارير الواردة من فرق المراجعة من قبل وكاالت ضممممممممان الجودةمن خال

 يكمن مكان اتخاذ القرار بشأن النتيجة.

 

  دوار المراجع والتدريب
المراجعون األقران األكفاء هم عنصر أساسي في عمليات ضمان الجودة. تناقش هذه الوحدة 

لى ع ا  مع التركيز على االختالفات في التوقعات اعتماد ،عونبالتفصممممممميل األدوار التي يلعبها المراج

صممف اسممتراتيجيات ت. ا  أو مراجعة أو اعتماد ا  سممواء كان تدقيق ،نوع نشمماط ضمممان الجودة الخارجي

ألن تدريب المراجعين هو وظيفة  ا  نظر، وتحديد المراجعين المحتملين وتشممممكيل فرق لمواقف محددة

العديد من برامج التدريب إلظهار تنوع األساليب  عنأمثلة  ا  وحدة أيضتقدم هذه ال ،حاسمة للوكاالت

بما في ذلك النشمممممرات المحتملة  ،موارد مفيدة للمدربين ا  على المسمممممتوى الدولي. توفر الوحدة أيضممممم

 للمراجعين الذين يحضرون الدورات التدريبية.

 

 زيارات الموخع
ملية المراجعة وله غرض أسمممماسممممي وهو يعتبر إجراء زيارات ميدانية جزءا  ال يتجزأ من ع

جمع األدلة واسمممتكشممماف معلومات التقييم الذاتي التي تقدمها المؤسمممسمممة. توضمممح هذه الوحدة أنشمممطة 

التخطيط التي يجب القيام بها اسمممممتعدادا  للزيارات الميدانية، وتناقش أيضممممما  إنشممممماء الجداول الزمنية 

المشمممكالت التي تم تحديدها مسمممبقا  من قبل  واألسممماليب لطرح األسمممئلة مع التركيز على اسمممتكشممماف

 .أعضاء الفريق

 

 إعداد التقرير
ناول هذه الوحدة جوهر التقرير وكيفية يُ  عد إعداد تقرير الفريق تتويجا  لمراجعة الجودة. تت

يد على العالقة بين نوع  تأك ناك  ية. ه قارير المراجعة الفعل لة عن ت يد من األمث عد قدم ال ته، وي هيكل

نهج التقرير الذي يوضمممممح مدى أهمية تكييف التقرير مع أهداف نشممممماط ضممممممان الجودة المراجعة و

المحدد. توضمممممح الوحدة أيضممممما  كيف يمكن بناء حجة باسمممممتخدام أدلة ثابتة إلعطاء أسممممماس موثوق 

 .لالستنتاجات. عالوة على ذلك، توفر الوحدة مثاال  لتقرير فريق افتراضي
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 ودة خارجيةتشغي) وكالة ج: الفص) الثالث
 مقدمة الموضوع: المأور األو)

 المنهج: الجزء الثاني

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 وصف الموضوع .2
 األهداف .3

 تصميم الموضوع .4
 موارد الموضوع .5
 المصطلحات .6

 

 المقدمة .1

. يتضمممممن تشممممغيل وكالة جودة خارجيةفي هذا الموضمممموع، سمممموف تتعلم الجوانب العملية ل

وضمموع ووصممف الموضمموع ونتائج التعلم المقصممودة والمصممطلحات المنهج معلومات مهمة حول الم

 .الشائعة والموارد األخرى. يرجى قراءة هذه المعلومات بعناية وإعادة النظر فيها، عند الضرورة

 

 . وصف الموضوع2

يتناول هذا الموضمممممموع جوانب إنشمممممماء وكالة ضمممممممان الجودة الخارجية بناء  على المفاهيم 

ينصمممب التركيز هنا على الجوانب العملية لتقديم خدمات ضممممان الجودة  واألطر في ضممممان الجودة.

التي تضمممممن جودة البرامج أو المؤسممممسممممات، إما من خالل االعتماد األولي أو الحقا  من خالل إعادة 

 .االعتماد أو مراجعة الجودة واستراتيجيات التحسين

 

 . األهداف3

 األهداف: 

 تشغي) وكالة جودة خارجية

 

 الموضوع من تحديد وشرح ما يلي: سيمكنك هذا

 

 شرح متطلبات إنشاء وتشغيل وكالة الجودة الخارجية 

  مناقشمممممة أهمية العوامل السمممممياقية في تصمممممميم أنظمة ضممممممان الجودة لمختلف

 المناطق أو البلدان

 وصف الوظائف العامة لوكالة ضمان الجودة 

 مناقشة مجموعة األنشطة المحتملة التي تقوم بها الوكالة 

 وكالة ضمان الجودة في بلدك إلنشاءيد الموارد والخبرة المطلوبة تحد 
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 تطبيق المفاهيم المختلفة للجودة وضمان الجودة في وكالة ضمان الجودة 

  مناقشة الطرق التي يمكن للوكالة من خاللها إثبات مصداقيتها وإظهار المساءلة

 أمام أصحاب المصلحة

 ام في تمارين ضمان الجودةمناقشة المجاالت التي تم تحليلها بشكل ع 

 تحديد المناهج المختلفة للتقييم الذاتي الذي تقوم به مؤسسة أو برنامج 

  منمماقشمممممممممة أدوار المراجعين األقران فيممما يتعلق بممأغراض أنواع المراجعممات

 المختلفة

 وصف المناهج المختلفة لتدريب المراجعين األقران 

 معينة من الظروف تصميم برنامج تدريبي للمراجع يتناسب مع مجموعة 

 مناقشة أهمية الزيارات الميدانية وكيف يمكن استخدامها للتأثير في جمع األدلة 

  تصميم برنامج زيارة ميدانية يركز على جمع األدلة للوصول إلى نتيجة راسخة

 لعملية المراجعة

 وصف هيكل وأغراض األنواع المختلفة لتقارير المراجعة 

 جب تضمينها في تقرير المراجعةتحديد العناصر األساسية التي ي 

 تكوين نص يوضح الروابط بين األدلة واستنتاجات عملية المراجعة 

  مناقشممة عمليات اتخاذ القرار بشممأن نتائج المراجعة بناء  على تقارير المراجعين

 األقران

  وصمممممممف الخيارات المتاحة للوكاالت للتعامل مع التقرير ونشمممممممر القرارات من

 عملية المراجعة

 

 صميم الموضوع. ت4

تم ي ،الموضمممموع مقسممممم إلى خمس وحدات. لتوفير رؤية أوسممممع وتسممممهيل التفكير النقديهذا 

تطوير  ا  . تتطلب منك العديد من الموضمممموعات أيضممممالموضمممموعتضمممممين القراءات في جميع أنحاء 

 المهارات التي يمكن تطبيقها في سياقاتك الخاصة.
مالئك الطالب والمشممماركة في المناقشمممات باسمممتخدام يُتوقع منك التواصمممل مع ز ،باإلضمممافة إلى ذلك

أدوات االتصال المتوفرة. فيما يلي بعض النصائح المفيدة لمساعدتك على التعاون بنجاح مع الطالب 

 اآلخرين. يعزز التفاعل بين أعضاء المجموعة التعلم وفهم الحاالت المعروضة.

 

 إرشادات للتفاعل عبر اإلنترنت

 

 يجب وضعها في االعتبار في جميع األوقات:وية مهمة النصائح التالتعتبر 

 .اجعل المنشورات قصيرة وفي صلب الموضوع 

 .تضمين أجزاء من الرسالة األصلية في أي رد 

 .كن إيجابيا بشأن أفكار اآلخرين وتعليقاتهم 

 .نشر الردود في الوقت المناسب 

 الشخص.إلى  ا  شخصي ا  إلكتروني ا  فأرسل بريد ،ا  إذا كان التعليق خاص 
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  اختر الكلمات بعناية وفكر في كيفية تفسممير القارئ لها. قد يبدو النص في بعض

 األحيان أكثر قسوة أو انتقادية من الكلمة المنطوقة.

 

 التقييم
 سيتم إخطارك بنهج التقييم ومهام التقييم الخاصة بك في بداية الموضوع.

 

 . موارد الموضوع5

 

إلى جنب مع مواقع الويب الرئيسممية لتزويدك بالمصممادر  يتم توفير قوائم قراءة موسممعة جنبا  

 .الرئيسية التي ستحتاج الرجوع إليها للقراءة العامة واستكمال أنشطة التعلم المختلفة ومهام التقييم
تم إعداد المواد الخاصمممة بهذا الموضممموع من قبل فريق من ممارسمممي ضممممان الجودة الدوليين الذين 

لوكاالت ضمممممممان الجودة في التعليم العالي والبنك الدولي. ومن ثم، فون يعملون مع الشممممممبكة الدولية 

المنظور دولي مع أمثلة مسمممتمدة من مجموعة كبيرة من وكاالت ضممممان الجودة الوطنية واإلقليمية. 

سمممميعطيك هذا أوسممممع عرض ممكن للممارسممممات العالمية وأفكار الممارسممممين الرائدين على السمممماحة 

كد، يأتي مع هذا التأليف الدولي بعض االختالف في استخدام المصطلحات الدولية. ولكن، وبشكل مؤ

واالختصممممارات داخل وبين أجزاء مختلفة من الموضمممموع. على الرغم من أننا بذلنا قصممممارى جهدنا 

للتأكد من أن معنى المصطلحات واضح في السياقات التي تحدث فيها، فسوف تحتاج إلى التكيف مع 

ناء عملك  تدرك أن هذا التكيف االختالفات أث ناء قيامك بمزيد من القراءة، سممممممم من خالل المواد. أث

مطلوب أيضا  عندما تنتقل خارج حدودك الوطنية واإلقليمية للعمل مع أدبيات وكاالت ضمان الجودة 

 .في أماكن أخرى

 

 . المصطلأات6

لتعليم فون أحد التحديات في التعامل مع مجال ضممممممممان الجودة في ا ،كما هو مذكور أعاله

العالي هو االفتقار إلى االتسممماق في اسمممتخدام المصمممطلحات من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. 

إلى جعل المناقشممممممات مع الزمالء وتحليل مواد الوكالة من خارج بيئتك المباشممممممرة  ا  يؤدي هذا أحيان

 لح،بالمصممطلقة مربكة للغاية. تنشممأ هذه االختالفات في اسممتخدام المصممطلحات من المراوغات المتع

 ،البلدان في بعض ،وكذلك الفروق الدقيقة في المعنى المقصود لمصطلح أو عبارة. على سبيل المثال

تُسممممتخدم كلمة "تقييم" على أسمممماس يومي في التعليم العالي بشممممكل أسمممماسممممي لإلشممممارة إلى تقييم تعلم 

ير. ح "التقييم" بشممممكل كبيتم اسممممتخدام مصممممطل ،مثل الواليات المتحدة ،الطالب بينما في بلدان أخرى

 لوصف عملية الحكم على مدى "جودة" مؤسسة أو نشاط ما. ا  غالب
سيكون لديك بالفعل بعض الخبرة في مجموعة متنوعة من الطرق التي تُستخدم بها المصطلحات من 

يوجد مصمممممدر موثوق يمكنك التحقق منه لفهم  ،دراسممممماتك للجوانب النظرية "للجودة". لحسمممممن الحظ

 لحات معينة لضمان الجودة:معنى مصط
 

الحصمممممممول على (. مسمممممممرد الجودة التحليلي. الجودة للبحوث الممدوليممة. تم 9-2004إل ) ،هممارفي

 المعلومات من خالل الرابط التالي:
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 http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/  

 

 :"تشغيل وكالة جودة خارجيةفيما يلي بعض المصطلحات التي يتم استخدامها بشكل متكرر في "

 

 االعتماد االكاديمي
االعتماد هو إنشمممممماء حالة أو شممممممرعية أو مالءمة مؤسممممممسممممممة أو برنامج )مثل بكالوريوس اآلداب ؛ 

وعلم وظائف األعضاء  للمدراء محاسبةبرنامج ال/ وحدة دراسية )مثل  مادةماجستير في العلوم( أو 

 البشرية(.
 

 التقييم
 مصطلح عام يغطي جميع األساليب المستخدمة للحكم على أداء فرد أو جماعة أو منظمة

 

 التدخيق
عملية يتم من خاللها التحقق الخارجي من وجود إجراءات عبر المؤسسة لضمان الجودة أو النزاهة 

 أو معايير التزويد والنتائج.

 

 مويتقال
)الجودة أو المعايير( هو عملية الفحص وإصدار حكم على مدى مالءمة أو مستوى الجودة أو  التقويم

 المعايير.

 

 ضمان الجودة الخارجي
لتقييم جودة أو معايير  ،الذين هم خارج البرنامج أو المؤسممممسممممة ،عملية تسممممتخدم المراجعين األقران

 "قيمين الخارجيينالمباسم " مما يشار إليه ا  مؤسسة أو برنامج. غالب

 

 وكالة ضمان الجودة

مان الجودة ) لة ضممممممم عالي. QAتتولى وكا بة وتقييم أو مراجعة جودة التعليم ال األنواع تتمثل ( مراق

ة التي تقييم؛ والمراجعال: االعتماد؛ فيالثالثة الرئيسممية للنشمماط الذي تقوم به وكاالت ضمممان الجودة 

 ".المراجعةم "تم وصفها بشكل جماعي في هذا الموضوع باس

 

 الجودة تطويرتأسين  و 
 عملية تحسين أو ترقية أو إثراء جودة التزويد أو مستوى النتائج.

 المراجعة
يُسممممتخدم مصممممطلح "مراجعة" في هذا الموضمممموع كمصممممطلح عام ليشمممممل أنشممممطة التدقيق والتقييم 

 .واالعتماد

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: لفص) الثالثا
 عامةمقدمة : المأور األو)

 الجزء الثالث: لمحة عامة

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 الوحدةنظرة عامة على  .2
 األهداف .3

 ات المقترحةالقراء .4
 المصطلحات .5

 

 . المقدمة1

 

 كما يناقش ،تناقش هذه الوحدة الخيارات المتاحة إلدارة وتنظيم ومراقبة وكالة ضمان الجودة

الوظائف الرئيسمممية التي يتعين على الوكالة القيام بها. في حين أن الوظائف قد تختلف من سمممياق إلى 

فون الموارد الالزمة )الموارد المالية والموظفين وما إلى ذلك( سمممممممتحتاج إلى دعم مناسمممممممب  ،آخر

 للوظائف التي يتعين القيام بها.
ئف األساسية والموارد الالزمة ألدائها بمجرد إنشاء الوكالة. تبدأ الوحدة بولقاء نظرة عامة على الوظا

دور  ا  الوظائف. تسممتكشممف الوحدة أيضمم تطويرالهياكل اإلدارية والتنظيمية التي تدعم  يتم مناقشممةثم 

تسمملط الوحدة الضمموء  ،ا  وكاالت ضمممان الجودة في االعتماد األولي واالعتراف بالمؤسممسممات. أخير

 أصحاب المصلحة وتحدد آليات ضمان المساءلة والمصداقية. على أهمية إدارة عالقات
سممممممميتم تقديم مناهج لضممممممممان الجودة وأنشمممممممطة الوكالة من مجموعة متنوعة من الخبرات القطرية 

 واستخدامها لتوضيح الخبرات في إنشاء وتشغيل هيكل دعم ضمان الجودة.

 

 . نظرة عامة على الوأدة2

 نظرة عامة -الهياك) واإلدارة 

 

 نا نراجع الموضوعات التي سنغطيها في هذه الوحدة.دعو

 

 وظائف واسعة لوكالة ضمان الجودة
ش يناق، كما يسلط هذا الموضوع الضوء على الوظائف األساسية التي تؤديها وكاالت ضمان الجودة

الموضممموع الحاجة إلى تحديد نطاق ضممممان الجودة وإعداد المنهجية بالتشممماور مع مختلف أصمممحاب 

سيتم تعريفك باالستراتيجيات التي تستخدمها الوكاالت التخاذ قرارات المراجعة بناء  على المصلحة. 

على أهمية بناء القدرات مع فريق عمل أسممممماسمممممي قادر  ا  نتائج مراجعات األقران وسمممممتتعرف أيضممممم

 ومراجعين خارجيين خبراء.
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 السياق التشغيلي
لحوكمة التي تدعم الوظائف التي تؤديها يبحث هذا الموضممممممموع في الهياكل اإلدارية والتنظيمية وا

سممممتتعرف على الموارد البشممممرية والمالية التي تحتاجها  ،وكالة ضمممممان الجودة. في هذا الموضمممموع

 الوكالة لدعم وظائفها وفي نفس الوقت تحافظ على االستقالل في عملياتها.

 

  طر ضمان الجودة
يف تختلف الوكاالت في الطريقة التي هناك طرق عديدة لتحديد الجودة. يسممتكشممف هذا الموضمموع ك

 سمممممممتتعلم كيف تتبع بعض ،تحدد بها الجودة والمنهجيات التي تطبقها لتقييمها. في هذا الموضممممممموع

الوكاالت تعريف الجودة "المالئمة للغرض" وتنظر في الطرق التي تفي بها مؤسممممممسممممممات أو برامج 

ضالتعليم العالي باألهداف التي تهدف إلى تحقيقها. يناقش ا تي وكاالت ضمان الجودة ال ا  لموضوع أي

من المعايير لمؤسمممسمممات التعليم العالي أو البرامج التي تضممممن  ا  تؤكد على مجموعات محددة مسمممبق

 الجودة.

 

 المصداخية والمسادلة وعاخات  صأاب المصلأة
ومة ال سمميما أمام الحك ،وكاالت ضمممان الجودة الخارجية مسممؤولة أمام العديد من أصممحاب المصمملحة

أن العملية ذات  تثبت هذه الوكاالتحيث تكون "مملوكة" أو ممولة من مصمممممممادر حكومية. يجب أن 

مصممممداقية وأن موضمممموعية النتيجة مضمممممونة. يتناول هذا الموضمممموع إجراءات المسمممماءلة المختلفة 

 المستخدمة إلثبات أن الوكالة تحقق أهدافها.

 

 . األهداف3

 

 الهياكل واإلدارة

 

 سوف تكون قادرا  على القيام بما يلي: ،ن هذه الوحدةعند االنتهاء م

 وصف الوظائف التي يجب أن تؤديها وكالة ضمان الجودة 

  تحديد الموارد والكفاءات المطلوبة إلنشممممماء وكالة ضممممممان الجودة وإدارتها في

 سياقك الوطني

  التوصممية بالهيكل اإلداري والتنظيمي الذي سمميكون فعاال  في سممياقك الوطني أو

 قليمياإل

  وصف مجموعة من أطر ضمان الجودة مع إبراز االختالفات في كيفية تعريفها

 ا  أو صريح ا  للجودة ضمني

  ضمان الجودة الخارجيةمناقشة استراتيجيات ضمان مصداقية عمليات 

  شرة التي تعمل في مجال ضمان شرة وغير المبا تحليل إجراءات المساءلة المبا

 الجودة
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 ات المقترأة. القراد4

 

وآفاق المسمممممتقبل. باريس: ، التطورات ،. االعتماد في الواليات المتحدة: األصمممممول2001 ،لخواصأ

 .203معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي

 

. معايير ومبادئ توجيهية لضمممان الجودة 2005الرابطة األوروبية لضمممان الجودة في التعليم العالي 

 .الرابطة األوروبية لضمان الجودة في التعليم العاليفي مجال التعليم العالي األوروبي. هلسنكي: 

نظام االعتماد الوطني في كولومبيا: خبرات من المجلس ، 2003ريفولو ريفولو، أوغستو هيرناندز، 

 .معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي(. باريس: CNAالوطني لالعتماد )

 

 مواخع الويب:

 

لذا سمممممممتحتاج إلى الرجوع إليها من وقت  ،ة في هذه الوحدةهناك مواقع ويب مذكورة في نقاط مختلف

إلى اسممممتخدام مواقع ويب أخرى لبعض مهام المناقشممممة في مواضمممميع مختلفة  ا  آلخر. قد تحتاج أيضمممم

مدرجة في الوحدة. يمكنك االرتباط بمواقع ضمممان الجودة من خالل الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان 

 تالي:ال URL( على عنوان INQAAHEالجودة )

 

http://www.inqaahe.org/members/list-full.php 

 

بالتالي وفي التعليم العالي، الحظ أن هناك عدة فئات لعضوية الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة 

 .تحاول تحديد موقعهاهناك قوائم أخرى يجب الرجوع إليها إذا لم تجد وكالة 

 

 . المصطلأات5

 تذكير:
سطة فريق دولي، وبالتالي، فمن المؤكد أنَّ هناك مجموعة  تمت صياغة مواد ضمان الجودة هذه بوا

متنوعة من المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء الفصل. يتضمن قسم المنهج في هذا الموضوع 

ومعانيها في سياق ضمان الجودة، كما ستحتاج نظرة عامة لمساعدتك على فهم المصطلحات الفردية 

 !جوع إلى هذه القائمة من حين آلخرإلى الر

  

                                                           
قدرات الجهات التعليمية  المعهد فرنسمممما. يطور ،في باريس 1963المعهد الدولي للتخطيط التربوي هو ذراع لليونسممممكو تم إنشمممماؤه عام  203 

 ة نظم التعليم الخاصة بهم من خالل برامج التدريب والمساعدة الفنية وبحوث السياسات وتبادل المعرفة.على تخطيط وإدار

http://www.inqaahe.org/members/list-full.php
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الثالثالفص) 

 : الهياكل واإلدارةالمحور الثاني

 وظائف واسعة لوكالة ضمان الجودة الجزء األول:

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1
 الدور واألغراض .2

 السياقات الوطنيةتطور الهدف مع تغير  .3
 تحديد المدى والنطاق والتوجه العام .4

 ضمان الجودة الخارجيةنظرة عامة على مراحل  .5
 إدارة وتنفيذ العمليات .6
 صنع القرار واإلبال  عن النتائج .7

 بناء القدرات .8
 مناقشةال .9

 ملخصال .10

 
 

 . المقدمة1

 

من ذلك هو السمات المهمة لوكاالت ضمان الجودة والهدف  عنيوفر هذا الموضوع مقدمة 

تتعلم عن أدوار وأغراض ، كما سستبنى عليه الموضوعات والوحدات األخرى ا  عام ا  ك أساسؤإعطا

وكاالت ضمممان الجودة والوظائف الرئيسممية التي تنفذها بما في ذلك إجراء مراجعات ضمممان الجودة 

الوكالة  األنشمممطة التي تقوم بها وحيزنطاق  ا  الخارجية على ثالث مراحل. يوضمممح الموضممموع أيضممم

وضممرورة وضممع منهجيات مراجعة الجودة بالتشمماور مع أصممحاب المصمملحة. سممتتعرف على بعض 

االسمممتراتيجيات الرئيسمممية لتنفيذ المراجعات والعملية الحاسممممة التخاذ القرارات على أسممماس التقارير 

 على ا  أيض تتعرفسوف فضال  عما سبق، فالمقدمة إلى الوكالة من قبل لجان المراجعة التي أنشأتها. 

إلى جنب مع المراجعين الخارجيين  ا  أهمية بناء القدرات مع فريق عمل أسممماسمممي مؤهل سممميعمل جنب

 الخبراء.
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 األهداف: 

 مهام واسعة لوكالة ضمان الجودة

 

 ما يلي:ب القيامسوف تكون قادرا  على  ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 

 .كيف تختلف من موقف إلى آخرو ،مناقشة أدوار وأغراض وكاالت ضمان الجودة ·

 .وتتطور بمرور الوقت مع التغييرات في سياق العملية
 .وصف الوظائف واألنشطة الرئيسية لوكالة ضمان الجودة ·
 .شرح األنشطة التي تقوم بها الوكاالت والمنهجيات إلجراء مراجعات الجودة ·
ت النهممائيممة تحممديممد مجموعممة متنوعممة من الطرق التي يتم من خاللهمما اتخمماذ القرارا ·

 .بشأن نتائج المراجعة باإلشارة إلى التقارير المقدمة من قبل المراجعين الخبراء
 .شرح أهمية بناء القدرات من قبل وكاالت ضمان الجودة ·

 

 . الدور واألغراض2

 

كل من برينان وشمممممماه  التي حددهاضمممممممان الجودة الخارجية ونا نراجع بعض األغراض العامة لدع

عايير ،(2000) ية ) والم ية األوروب بادئ التوجيه هاوس ( 2007 ،2005والم فة إلى وود باإلضمممممممما

 (.2008)وستيال 

 توصيات مختلفة - ضمان الجودة الخارجيةالغرض من 

 

 (2000برينان وشاه )

 

ضمممان الجودة الخارجية تتضمممن هذه من  توضممح الهدفبيانات  10وكالة جودة  12حددت مراجعة 

 البيانات ما يلي:

 ة في استخدام األموال العامة.ضمان المساءل 

 تحسين جودة التعليم العالي 

 تنوير قرارات التمويل 

 إبال  الطالب وأرباب العمل 

 افسية داخل المؤسسات وفيما بينهاتحفيز التن 

 لجديدة )الخاصة في بعض األحيان(إجراء فحص جودة للمؤسسات ا 

 ع المؤسسيتحديد الوض 

 اتقال السلطة بين الدولة والمؤسسدعم انت 

 تشجيع الطالب على التنقل 

 عمل مقارنات دولية 
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 (2007 ،2005المعايير والمبادئ التوجيهية األوروبية )

 

 بما في ذلك: ضمان الجودة الخارجيةهذه الوثيقة أربعة أغراض عامة لتحدد 

 يم العاليالحفاظ على المعايير األكاديمية الوطنية للتعل. 

 اعتماد البرامج و / أو المؤسسات. 

 ية المستخدمحما. 

 نوعية( حول التزويد العام بمعلومات تم التحقق منها بشمممممممكل مسمممممممتقل )كمية و

 .البرامج أو المؤسسات

 تحسين الجودة وتعزيزها. 

 

 (2008وودهاوس وستيا )

 

يمكن  ضمممممان الجودة الخارجيةأن  ،حدد تحليل أهداف وغايات عدد كبير من هيئات ضمممممان الجودة

 ؛ بمعنى آخر.أو أكثر حسب السياق الوطني ا  واحد ا  أن يكون لها دور

 

مساعدة مؤسسات التعليم العالي  في تطوير أنظمة إدارة الجودة الداخلية )التطوير المؤسسي  .1

 .أو بناء القدرات(

 .مساعدة الجهود المؤسسية لتحسين الجودة )تحسين الجودة( .2
ية .3 عا ،تقييم تحقيق األهداف أو المعايير من خالل األنظمة المؤسمممممممسممممممم ية هذه األنظمة وف ل

 .)التدقيق(

 .تقييم(اللمعيار داخلي أو خارجي ) ا  قياس الجودة المؤسسية و / أو المعايير وفق .4

سممواء داخل البلد نفسممه أو على الصممعيد  ،تقديم مقارنة صممريحة بين مؤسممسممة واحدة أو أكثر .5

 .الدولي )قياس األداء(

 تقديم ترتيب للمؤسسات حسب معايير األداء )الترتيب(. .6
 ،أو أهليتها لمنفعة معينة )دور حارس ،ديد قدرة مؤسمممممممسمممممممة ما على تقديم برامج محددةتح .7

 .وظيفة اعتماد

 .تحديد المؤهالت واعتمادها )سلطة المؤهالت( .8
 .)إطار عمل( يهاإطار للمؤهالت والحفاظ علإنشاء  .9

ما في ذلك التعلم التجريبي لتمكين تراكم وتحويل  ،تقييم وتوثيق التعلم .10 يداب  لرصممممممم

 .(الرصيداكم وتحويل )تر

من حيث اإلستراتيجية أو التخطيط أو األساليب  ،توجيه المؤسسة في اتجاهات معينة .11

 .بمالءمة الغرض( المتعلق)التوجيه أو التحول 

 .تقديم تقرير عن المؤسسة كأساس للتمويل )الحكومي( .12
 ىتقديم تقرير عن المؤسممممسممممة فيما يتعلق باسممممتخدام األموال والموارد األخرى )عل .13

 .؛ المساءلة(مل كوسيط أو وسيط نزيهالع ،سبيل المثال
 .مراقبة االستمرارية المالية للمؤسسة )قابلية البقاء( .14



489 
  

 .التحقق من االمتثال المؤسسي للمتطلبات القانونية وغيرها )االمتثال( .15
تقديم معلومات مسمممممممتقلة حول المؤسمممممممسمممممممة لمختلف الفئات المسمممممممتهدفة )الطالب  .16

 .إلو.( )المعلومات( ،الصناعة ،لأرباب العم ،المحتملين

 تقرير عن جودة ومكانة قطاع التعليم العالي بأكمله )تقرير قطاعي(. .17
 .جمع نتائج أنشطة وكاالت ضمان الجودة األخرى )التنسيق( .18

 

 ن؟يالمسادلة  و التأس
على هذه األغراض سوف  ضمان الجودة الخارجيةفون تركيز  ،كما تشير المناقشات السابقة

مع تغير السمممممياق الوطني. ضمممممع في اعتبارك الجدل الحالي حول ما إذا كان ينبغي أن  يتبدلويتغير 

لجودة ضمان ايكون ضمان الجودة في المقام األول حول المساءلة أو التحسين. بالنسبة لبعض آليات 

فهو ضممممممممان عام  ،ل ليات األخرىيكون الهدف الغالب هو مراقبة الجودة ؛ بالنسمممممممبة  ،الخارجية

 يعد التحسين الذاتي المؤسسي ،متثال لمعايير جودة معينة أو مساءلة المؤسسات. في حاالت أخرىلال

يكون هدف ضمممان الجودة هو مزيج من كل ما سممبق مع  ،في معظم الحاالتو ،هو الهدف األسمماسممي

االختالفات الوطنية في التركيز. يعتمد هذا االختالف على خصمممممممائص نظام التعليم العالي ودرجة 

قد تتعايش مخاوف المسممممممماءلة وخطط  ،مسممممممماءلة التي تتطلبها السممممممملطات المختلفة. بعبارة أخرىال

 لذا فهي ليست مسألة اختيار صارم بين المساءلة أو التحسين. ،التحسين في أي نظام لضمان الجودة

 

 المسادلة مقاب) االستقالية
 حجة المضممادة بأن المسمماءلةيجادل البعض بأن المسمماءلة تعني اسممتقاللية أقل؛ بينما تظهر ال

بمعنى الثمن الذي تدفعه مؤسسات التعليم العالي مقابل  -هي الجانب اآلخر من االستقاللية المؤسسية 

(. وللحفاظ على االسممتقالل المؤسممسممي وإبقاء الحكومة بعيدة عن متناول 1997االسممتقاللية )فرازير، 

لذاتي الفعال والقدرة على تلبية متطلبات اليد، يجب على المؤسمممممسمممممات أن تظهر قدرتها على الحكم ا

المسماءلة مع تدخل مباشمر أقل من قبل الحكومة. يمكن لوكاالت ضممان الجودة توفير وسميلة إلطالع 

الحكومة على األسباب والماهية التي يمكن من خاللها منح المؤسسات ذات الجودة العالية مزيدا  من 

كالة دور "هيئة عازلة"، أي هيئة وسممممممميطة يمكنها تمثيل االسمممممممتقاللية. عند القيام بذلك، تفترض الو

المؤسممسممات للحكومة والعكس صممحيح. كانت الهيئات العازلة شممائعة كهيئات تمويل وسممياسممات، بينما 

أصبح دورها كهيئات جودة أكثر أهمية في السنوات األخيرة. يمكن للوكالة أيضا  مساعدة المؤسسات 

 :من أجل

 

 المساءلة لتفكير في تطورات تحسينا. 

  من جهود تحسين المساءلة المؤسسيةتقييم مصداقية األدلة المقدمة للتحقق. 

  المؤسسي نحو تحقيق هذه المتطلباتتقييم التقدم. 

  اتخاذ قرارات مهنية وشمممممممرعية بشمممممممأن تلك التقييمات التي يمكن أن يكون لها

 عواقب.
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 . تطور الهدف مع تغير السياخات الوطنية3

تتضمن الوظيفة العامة لوكاالت ضمان الجودة التسهيل والتوسط والتقييم  وألغراض معينة،

والقيام بدور نشط في ضمان الجودة الخارجية ألنشطة محددة للتعليم العالي؛ ومن خالل القيام بذلك، 

تتسمممبب عمليات ضممممان الجودة الخارجية بتغييرات في قطاع التعليم العالي وتغير نفسمممها مع تطور 

 .نيالسياق الوط

 

( إلى أن درجة التركيز على وظائف الرقابة / المسمممممماءلة في 2000أشممممممار برينان وشمممممماه )

 لب)بدال  من مجرد وظائف التحسممممين / التغيير( ال تختلف فقط بين البلدان  ضمممممان الجودة الخارجية

سممي أدى نمو التنوع المؤسمم ،في منتصممف القرن العشممرين ،تتغير بمرور الوقت. على سممبيل المثالو

كان و ،الفتقار إلى االتساق في معايير التعليم العالي إلى إنشاء وكاالت اعتماد في الواليات المتحدةوا

م مؤسمممممممسمممممممة التعليالبرامج المقدمة من قبل التحقق مما إذا كانت يتمثل بدور تلك الوكاالت المعتمدة 

ستوفيالعالي  أوسع  ا  ت االعتماد دوررأت وكاال ،. بمرور الوقتأم ال ا  معايير العتبة المحددة مسبق ت

ماد تتابع وكاالت االعت ،ال سيما دورها في مساعدة المؤسسات على تحسين المعايير. اليوم ،لالعتماد

الة فون وك ،في الواليات المتحدة مبادرات جديدة تدعمها أجندة التحسين المستمر. وإلعطاء مثال آخر

اتخذت مجموعة جديدة من  ،2001م التي تأسممممسممممت في عا ،(AUQAجودة الجامعات األسممممترالية )

للمسممماعدة في تحسمممين الجودة وتقديم المشمممورة  ا  واضمممح ا  والتي تعطي مكان 2007األهداف في عام 

 بشأن ضمان الجودة.

 

تشممممممير الخبرة من جميع أنحاء العالم إلى أن تغيير هدف وكالة ضمممممممان الجودة السممممممتيعاب 

 مفر منه. توصمممي إرشمممادات الممارسمممة الحميدة االحتياجات المتغيرة في السمممياق الوطني هو أمر ال

التي طورتها الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي بأن يكون لوكالة ضمان الجودة 

"نظام ضممممان الجودة المسمممتمر ألنشمممطتها الخاصمممة التي تؤكد على المرونة في االسمممتجابة للطبيعة 

 ".تها ومساهمتها في تحقيق أهدافهااالمتغيرة للتعليم العالي وفعالية عملي

http://www.inqaahe.org 

 . تأديد المدى والنطاق والتوج  العام4

 ؛لتحديد نطاق أنشمممطتهابعناية من الضمممروري للوكاالت أن تدرس السمممياق واألطر القانونية 

شمممممممأنها تعظيم نتائج جهودها. قد يتم تحديد بعض يجب على الوكالة اختيار األسممممممماليب التي من كما 

لى أعلى(. ع مستوى ما يكون ا  الخيارات بالفعل من خالل قرارات تتخذ على مستوى مختلف )وغالب

قد يكون تحديد أن وكالة ضمممان الجودة سممتغطي مقدمي الخدمة من القطاعين العام أو  ،سممبيل المثال

فون الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه الخيارات  ،خرىالخاص خارج نطاق سمممميطرتها ولكن من ناحية أ

 هي مسؤولية الوكالة.
على سبيل  ،هناك جانب آخر خارج عن سيطرة الوكالة إلى حد كبير وهو توجهها العام وما إذا كانت

تميل نحو مراقبة الجودة أو تحسممممممين الجودة. يتم تحديد القرار بشممممممأن هذا الجانب من خالل  ،المثال

تم إنشممماء وكالة ضممممان الجودة من أجله ولكن لتفعيل إطار ضممممان الجودة بما يتجاوز  الغرض الذي

العديد من إلى يجب أن تقود وكالة ضممممممان الجودة نفسمممممها  ،الخيارات األسممممماسمممممية لضممممممان الجودة

 الخيارات المحددة.

http://www.inqaahe.org/
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 مما يلي: كال   تشمل الجوانب التي يجب مراعاتها

 

 الوطنية وض التعليم عن بعد و / أو عبر درجة األهمية التي يجب إعطاؤها لعر

 .لمؤسسات التعليم العالي

 البحث مقابل أنشطة خدمة المجتمع التركيز على التدريس مقابل. 

 .دراسة مبادرات التسويق 

 

عندما يتم إنشاء وكالة خاصة بضمان الجودة، تتطلب مثل هذه القضايا مناقشة مفصلة ذات 

دة التشممممماور مع أصمممممحاب المصممممملحة والمدخالت األخرى، صممممملة، وهذا هو المكان الذي يتطلب عا

وبمجرد اتخاذ القرارات الرئيسممممممية، من الممكن البدء في تفعيلها. ومع ذلك، تجدر اإلشممممممارة إلى أنه 

يتعين على الوكاالت أن تقيم إجراءاتها باسمممتمرار. إن مسممميرة عمل الوكالة ليسمممت ثابتة وتحتاج إلى 

 .عليم العاليالتطور مع التغيرات في قطاع الت

 

من األمثلة على تأثير القرار الواسمممع على تركيز ضممممان الجودة هي األنشمممطة عبر الوطنية 

لمؤسممسممات التعليم العالي والتي قد تكون مدرجة في نطاق اختصمماص الوكالة أو ال تكون كذلك. كما 

كان، هو الخدمات أنَّ التطور الذي يتداخل مع األنشطة عبر الوطنية، والذي يتوجب ذكره في هذا الم

التعليمية عن بعد التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي في كل من البلد األم وفي الخارج. تقصر بعض 

وكاالت ضممممممممان الجودة مراجعتها على البرامج المحلية القائمة على الحرم الجامعي، ومع ذلك، فقد 

بادرات المؤسمممممسمممممية التي يجب طور معظمها مبادئ توجيهية العتبار البرامج عن بعد واحدة من الم

 .مراعاتها في مراجعات ضمان الجودة

 

 ضمان الجودة الخارجية. نظرة عامة على مراأ) 5

 

في أنظمة مختلفة. تنقسممممممم عمليات  ضمممممممان الجودة الخارجيةسممممممننظر اآلن في كيفية تحديد مراحل 

مها قسممي" يمكن تتوياتمسممإلى ثالث "مراحل" أو " ا  في التعليم العالي عمومضمممان الجودة الخارجية 

 . ا  إلى أجزاء أكثر تحديد
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 :المراأ) الثاثة لضمان الجودة الخارجية

 

 المرحلة األولى: المعلومات والتقييم الذاتي

 

ومنشمممورة. في  ا  يجب على المؤسمممسمممات أو البرامج تقديم معلومات ذات صممملة بمعايير محددة مسمممبق

"بتقييم ذاتي" أو "دراسمممة ذاتية" توفر التفسمممير والتحليل.  ا  مصمممحوب التقديم يكون هذا ،معظم الحاالت

 تتضمن هذه المرحلة تنسيق الجهود بين المؤسسة والوكالة.

 

 تقرير الفريقو ،زيارة الموقعو ،المرحلة الثانية: مراجعة التقييم الذاتي

 

لذاتي من قبل فريق التقييم  بدأ هذه المرحلة بمراجعة التقييم ا يلة. يجب أن ة طوقبل الزيارة بفتر -ت

وفي  ،هناك صممعوبات في العملن زيارة الموقع الفعلية فريق األقران من التحقيق في أي مناطق تمك  

يتم  ،تقرير فريق و / أو توصمممممميات هذه الزيارة التحقق من صممممممحة التقييم الذاتي. ينتج عن  ،النهاية

 لتحسينات الممكنة.إلى وكالة ضمان الجودة حول جودة المؤسسة أو البرنامج وا ارسالها

 

 المرحلة الثالثة: القرار الرسمي والتوصيات
تتخذ الوكالة القرار النهائي، مع مراعاة توصممممممميات فريق النظراء. إن النتيجة، أو اإلجراء، 

صمممالحتان لفترة محددة من الوقت. قد يتضممممن أسممماس القرار النهائي مراجعة فريق المراجعة للتقييم 

أو توصممممية الفريق أو المعلومات األخرى ذات الصمممملة مثل خطط التحسممممين الذاتي أو تقرير الزيارة 

الفعلية التي قد تتطلب زيارة متتابعة. يختلف مدى اإلفصممممممماح العلني عن قرارات ضممممممممان الجودة 

باختالف البلدان والوكاالت، في حين أن الطبيعة والتأثير المحتمل لنتائج ضممممممممان الجودة يتدفق من 

 .الجودة الغرض من عملية تقييم

 

 ضمان الجودة الخارجيةعمليات 
هذه المراحل الثالث إلى أربع أو خمس خطوات  ضممممممممان الجودة الخارجيةقسممممممممت بعض وكاالت 

ولكن نموذج المراحل الثالث مقبول بشمممكل عام في مجتمع ضممممان الجودة. األسممماس المنطقي لمزيد 

وبالتالي قد تضممميف  دة الخارجيةضممممان الجومن المراحل هو التركيز على جوانب معينة من عملية 

 بعض النماذج عناصر مثل "متابعة" التقرير والتوصيات.

 

( الخاص باالتحاد األوروبي إلى مراجعة قام EQAنموذج الوكالة األوروبية للجودة )اسممممتند 

باسممتخدام العناصممر العامة الثالثة. اسممتمرت المعايير  ،1993بها فان فوخت وويسممترهيجدن في عام 

( 2007 ،2005 ،ئ التوجيهية الالحقة لضممممممممان الجودة في منطقة التعليم العالي األوروبية )والمباد

ضممممان لمعايير  3.7في التأكيد على هذه العناصمممر ولكنها أضمممافت "إجراء المتابعة". ينص المعيار 

 ضممممان الجودة الخارجيةوالعمليات المسمممتخدمة من قبل الوكاالت على أن عمليات  الجودة الخارجية

 من المتوقع عادة  أن تشمل:

 ضمان الجودة الخارجيةأو إجراء مكاف  من خالل موضوع عملية  ا  ذاتي ا  تقييم 
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 أ ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك ،من قبل مجموعة من الخبراء ا  خارجي ا  تقييم( )

 ة على النحو الذي تقرره الوكالةوزيارات ميداني ،طالب عضو )أعضاء(

 أو توصيات أو نتائج رسمية أخرى قرارات بما في ذلك أي ،نشر تقرير 

  ضممممان الجودة إجراء متابعة لمراجعة اإلجراءات التي اتخذها موضممموع عملية

 في ضوء أي توصيات واردة في التقرير. الخارجية

 

ويظهر الطبيعة الدورية المسممتمرة للعملية  ضمممان الجودة الخارجيةينظر إيتون إلى الصممورة األكبر ل

 ى. كخطوة رئيسية أخر

 

 

 نظرة عامة على االعتماد األمريكي
 يسرد إيتون الخطوات الخمس الرئيسية التالية في االعتماد األمريكي:

 

 تقوم المؤسمممسمممات والبرامج بوعداد ملخص مكتوب لألداء بناء  الدراسلللة الذاتية :

 على معايير المنظمة المعتمدة.

 من قبل أعضممماء يتم إجراء مراجعة االعتماد بشمممكل أسممماسمممي : مراجعة األخران

هيئمممة التمممدريس واإلداريين في نفس التخصمممممممص حيمممث يقوم هؤالء األقران 

بمراجعة الدراسمة الذاتية ويعملون ضممن فرق زائرة تقوم بمراجعة المؤسمسمات 

والبرامج بعد االنتهاء من الدراسمممة الذاتية. يشمممكل األقران غالبية أعضممماء لجان 

 .ن حالة االعتماداالعتماد أو المجالس التي تصدر أحكاما  بشأ

 سة : زيارة الموخع عادة  ما ترسمل المنظمات المعتمدة فريقا  زائرا  لمراجعة مؤسم

أو برنامج. توفر الدراسمممممممة الذاتية األسممممممماس لزيارة الفريق. قد تضمممممممم الفرق، 

باإلضممممافة إلى األقران الموصمممموفين أعاله، أعضمممماء  عموميين )غير أكاديميين 

أعضمماء الفريق هم متطوعون وال يتم تعويضممهم  مهتمين بالتعليم العالي(. جميع

 .بشكل عام

 منظمات االعتماد لديها لجان تحدد اإلجراد )الأكم( من خب) منظمة االعتماد :

وتعيد تأكيد االعتماد للمؤسسات والبرامج  ،اعتماد المؤسسات والبرامج الجديدة

ايير بالمع ورفض اعتماد المؤسممسممات والبرامج التي ال تفي ،ا  المعترف بها سممابق

 المنشورة.

 تسمممتمر مراجعة المؤسمممسمممات والبرامج بمرور المراجعة الخارجية المسلللتمرة :

الوقت في دورات تتراوح من كل بضممممع سممممنوات إلى عشممممر سممممنوات. عادة ما 

يعدون الدراسمممممممة الذاتية ويخضمممممممعون لزيارة الموقع في كل مرة. لدى بعض 

 .دئيةالمبالوكاالت أحكام خاصة بالتقارير المرحلية أو 

 

 www.chea.org/pdf/OverviewAccred_rev0706.pdfالمصدر: 

 

http://www.chea.org/pdf/OverviewAccred_rev0706.pdf
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ل البعض في إيجاد لذلك هناك رغبة من قب ،ا  تم انتقاد نموذج ضممممممممان الجودة العام باعتباره مرهق

إما الدراسمممممممة  ،ل هذه البدائل التركيز على أي مرحلة. قد تقلضممممممممان الجودة الخارجيةنماذج بديلة ل

ساطة إلى اإلحصائيات( أو مراجعة األقران )التي يمكن إجراؤها عن  ستند بب الذاتية )التي يمكن أن ت

 أو إلغاء إحدى المراحل. ،بعد(

 

 . إدارة وتنفيذ العمليات6

قة يتم تنفيذ الوظائف التالية بطري يعتمد نجاح المنهجية على مدى جودة تنفيذها. من األهمية بمكان أن

 مهنية:

 

  االتصال مع مؤسسات التعليم العالي بشأن عملية ضمان الجودة وإدارة البيانات

 الواردة من مؤسسات التعليم العالي.

 .اختيار المراجعين الخارجيين وتدريبهم 

 .تكوين فريق المراجعة 

 إجراء الزيارة 

 .استقبال توصيات فريق المراجعة 

 

 :ئف اإلدارة والتنسيق وصنع القراريلي األدوار والمسؤوليات المتعلقة بوظافيما 

 القرار اتخاذ التنسيق اإلدارة

 المهام:
إخطار المؤسممسممات بما يدخل • 
 ضممممممممان الجودة الخارجيةفي 

 وسياساتها وإجراءاتها
تطوير قممائمممة األقران الممذين • 

ضمممان سمميشمماركون في عملية 
 الجودة الخارجية

ة ضممممممان الجودة نشمممممر نتيج• 
 النهائية

 المهام:
تنظيم األنشممطة لتطوير إطار • 

 ضمان الجودة الخارجية
االتصمممممممممال مع أصمممممممحمماب • 

 المصلحة
إدارة مراحل ضممممممممان الجودة 

 الرئيسية
تمممدريمممب األقران على أداء • 

 مهام التقييم
توجيه اإلعداد المؤسممممممسممممممي • 

عمليممممات  لجودة ل ضمممممممممممممان ا
 الخارجية

 المهام:
رات المشمممممممممماركمممة في زيممما• 

 المراجعة للمؤسسات
 ،القيممام بممدور في المراجعممة• 

 مثل كتابة التقارير
أن يكون لهمما دور في اتخمماذ • 

 قرارات ضمان الجودة النهائية

 

يتم تنفيذ وظائف وكاالت ضمممان الجودة بشممكل عام من خالل فريق عمل أسمماسممي صممغير من ذوي 

قييم. دعونمما ننمماقش هممذه الوظممائف المهممارات العمماليممة مممدعومين بمراجعين خممارجيين ألنشمممممممطممة الت

 بالتفصيل.
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  . االتصا) مع مؤسسات التعليم العالي بشأن عملية ضمان الجودة
يتطلب إبقاء مؤسسات التعليم العالي على علم بسياسات الوكالة والتطورات ذات الصلة في 

يه مؤسمممسمممات ضممممان الجودة الخارجية قدرا  كبيرا  من التفاعل مع المؤسمممسمممات، وتشممممل المهام توج

التعليم العالي نحو عملية ضممممان الجودة وتسمممهيل اسمممتعداداتها لضممممان قيامها بوجراء تقييم ذاتي جيد 

يؤدي إلى وثيقة الدراسمممة الذاتية. يشممممل التفاعل أيضممما  إدارة البيانات الواردة من مؤسمممسمممات التعليم 

 .العالي

الة ضمان الجودة واآلثار المترتبة يجب أن يدعم التركيز اليومي القوي على سياسات وإجراءات وك

على بعض الخيارات المؤسممممسممممية عمل موظفي الوكالة ومؤسممممسممممات التعليم العالي. يتم تسممممهيل هذا 

التركيز من خالل األدلة والكتيبات السممممتخدامها من قبل الموظفين والمراجعين ومؤسممممسممممات التعليم 

في مشاركة الخبرات واإليجازات وتجميع العالي، كما تساهم اجتماعات الموظفين الداخلية المنتظمة 

األسئلة واألجوبة المتكررة والتفاعالت مع مؤسسات التعليم العالي في هذه الوظيفة. عادة  ما تتضمن 

 :مجموعة المستندات المرجعية في أي وكالة كال  مما يلي

 

 .تطوير دليل اإلجراءات 

 قييم الذاتي.إعداد دليل الستخدامه من قبل مؤسسة التعليم العالي للت 

  تحديد المعلومات األسممممماسمممممية التي سممممميتم توفيرها للمراجعات بما في ذلك ربما

 و النماذج أو األدوات األخرى(النماذج األولية أ

 .عقد ورش عمل لتنمية قدرات العاملين في مؤسسات التعليم العالي 

 

ناه  ياتتصمممممممف المعلومات الواردة أد فاق بالموظفي االت يات المنوطة  ن من معهد التقييم والمسمممممممؤول

 لطريقة التي، كما يصمممف المعهد ا( والمقيمين الخارجيين ومؤسمممسمممة التعليم العاليEVAالدنماركي )

 .ضمان الجودة الخارجيةتضمن بها وكالة ضمان الجودة التواصل الجيد والتفاعل في عملية 

 

 

 (EVAمعهد التقييم الدنماركي )

يتكون فريق  ، حيممثمشمممممممروع لكممل تقييم( فريق EVAيؤسمممممممس معهممد التقييم الممدنممماركي )

المشروع عادة  من مسؤول أو اثنين من مسؤولي التقييم ومساعد تقييم )طالب( وممثل عن كل وحدة 

يتم توظيف  ، كمامن الوحدات الثالث المتخصممممصممممة في المنهجية واالتصممممال واإلدارة على التوالي

أحد مسممممممؤولي التقييم المشممممممروع وهو  . يقودمعهد التقييم الدنماركيجميع أعضمممممماء الفريق من قبل 

فريق ر يعتبمسؤول عن االتصال بين المؤسسات المراد تقييمها وفريق المشروع ومجموعة التقييم. 

 عن العمل العملي للتقييم بما في ذلك مسؤولية كتابة التقرير النهائي. المشروع مسؤوال  

 

امة والتأكد من أن التقييم يقوم فريق المشمممروع بوجراء دراسمممة أولية للحصمممول على نظرة ع

يغطي مجاالت التركيز ذات الصمممملة. تؤدي الدراسممممة األولية على وجه التحديد إلى إنشمممماء مجموعة 

 بعد ذلك مثم يت ،إلى صممياغة االختصمماصممات ،وأخيرا   ،وتعيين المؤسممسممات التي سمميتم تقييمها ،تقييم

 .يمعهد التقييم الدنماركالموافقة على االختصاصات من قبل مجلس 
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مجموعة تقييم لكل تقييم تتكون من أشممممممخاص يمتلكون خبرة أكاديمية قام المجلس بتشممممممكيل 

أعضمممماء في  أن يصممممبحوا عضمممماء فريق المشممممروع، وال يحق ألخاصممممة في المجال الذي يتم تقييمه

ات اديمي للتقييم وعن توصمممميمجموعة التقييم مسممممؤولة عن المحتوى األككما تعتبر مجموعة التقييم. 

لدنماركي قوم يعادة  ما و ،رالتقري مال األخرى معهد التقييم ا بتعيين عضمممممممو من إحدى دول الشممممممم

 للحصول على منظور دولي للتقييم.

 

عادة ما تقوم الوكاالت االسممممتشممممارية ، ويتم تضمممممين مسممممح تكميلي واحد أو أكثر في التقييم

. تشممكل المسمموحات يمعهد التقييم الدنماركومعاهد أبحاث السمموق بوجراء دراسممات اسممتقصممائية عن 

التكميلية مع تقارير التقييم الذاتي )إلى جانب اإلرشممممممادات التي قدمها فريق المشممممممروع( والزيارات 

في  لجميعبشمممممكل متاح لاالسمممممتطالعات يتم تقديم نتائج الميدانية األسممممماس لتوصممممميات تقرير التقييم. 

 مالحق منفصلة باللغة الدنماركية بعد نشر التقرير.

 

التقييم وفريق المشممروع عادة بزيارة جميع المؤسممسممات المراد تقييمها. خالل تقوم مجموعة 

حدث إلى الموظفين والطالب وفريق اإلدارة، ويعتبر  تاح لمجموعة التقييم الفرصممممممممة للت يارة، ت الز

الغرض من الزيارة هو الحصممول على مزيد من الوثائق للتقرير. قبل الزيارة، يقوم فريق المشممروع 

مراجعة بالموضممممممموعات لتغطيتها لمجموعة التقييم بناء  على تقارير التقييم الذاتي. يقوم بوعداد قائمة 

فريق المشمممروع بتحضمممير محاضمممر الزيارات وتكون هذه المحاضمممر خاصمممة بأعضممماء معهد التقييم 

  .الدنماركي

لة صينتج عن تقييم البرنامج تقريرخ موحدخ واحدخ بينما ينتج عن التقييمات المؤسسية تقارير منف

لكل مؤسسة. تعرض مجموعة التقييم استنتاجاتها ومقترحاتها ضمن التقرير لتحسين جودة البرنامج 

التعليمي، كما يحتوي التقرير أيضمممممما  على وصممممممف لهدف وعملية تقييم وتحليل الوثائق. قبل نشممممممر 

 .التقرير، يتم تسليمه للمؤسسة للتعليق على التقرير وتصحيح أي أخطاء واقعية

 

للقانون الصمممممادر عن وزارة التعليم  ا  وفقف ،مؤسمممممسمممممات مسمممممؤولة عن متابعة التقييمالتعتبر 

يجب على جميع المؤسمممممممسمممممممات الخاضمممممممعة للتقييم إعداد خطة متابعة. تأخذ الخطة في  ،الدنماركية

ات مبادرات تختار المؤسمممسممم ا  ولكنها قد تشممممل أيضممم ،االعتبار التوصممميات الواردة في تقرير التقييم

اس التقييم الذاتي. يجب أن يتم اإلعالن العام عن خطة المتابعة في موعد ال يتجاوز إطالقها على أسممم

 الصفحة الرئيسية للمؤسسة. في ا  ستة أشهر بعد نشر التقرير ويجب أن يتم ذلك إلكتروني

 

 المصدر: موقع المعهد الدنماركي للتقييم.

 

 ب. اختيار وتدريب المراجعين الخارجيين

 

تحتاج وكالة ضممممان الجودة إلى تعيين مراجعين  ،الجودة بشمممكل فعاللتنفيذ عمليات ضممممان 

يجب أن تختار الخبراء الذين سمميتم االعتراف  ،ويجب أن تكون واضممحة بشممأن ما تتوقعه منهم. لذلك
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إلى التصمممرف  ا  بهم كأقران من قبل المؤسمممسمممة أو البرنامج المراد مراجعته. يحتاج المراجعون أيضممم

 توقعة منهم.المناسب في األدوار الم

 

ال تتعلق التوقعات فقط بقدرة المراجعين على زيارة موقع المؤسمممممممسمممممممة أو البرنامج وتقديم 

التوصمممممميات، حيث يجب أن تكون وكالة ضمممممممان الجودة واضممممممحة جدا  بشممممممأن مدى التقييم والحكم 

المطلوب من المراجعين، كما يجب أن تشممممممرح كيف تقترح الوكالة إشممممممراكهم في مزيد من عمليات 

ع القرار ألن معظم الوكاالت لديها على األقل مرحلة أخرى تتضممممممممن معالجة نتائج الزيارات صمممممممن

 .الميدانية؛ وعالوة على ذلك، هناك تباين كبير في طريقة عمل هذه المعالجة

 

تطلب بعض الوكاالت من المراجعين اإلبال  ببسممممماطة عن انطباعاتهم عن المؤسمممممسمممممة )أو 

ئد ا  قد يلعب موظفو الوكالة دور ،التقييم. في حاالت أخرىالبرنامج( باإلشمممممممارة إلى إطار   في ا  را

مسمماعدة وكالة ضمممان الجودة  ا  قد يُطلب من المراجعين أيضمم ، كماتجميع مالحظات فريق المراجعة

للوصول إلى قرار ضمان الجودة. هناك تباين آخر بين الوكاالت حيث تشارك بعض فرق المراجعة 

ال يكشممف  بينما ،لي عند االنتهاء من زيارة الموقعا مع مؤسممسممات التعليم العاالنقاط البارزة في تقييمه

كون يجب أن ي ،البعض اآلخر عن أي شمميء للمؤسممسممة حتى يتم تجميع التقرير المكتوب. باختصممار

لجميع المشممممماركين في العملية مع ترجمة التوقعات إلى سمممممياسمممممات مكتوبة  ا  فهم المتطلبات واضمممممح

يخضمممممممع أعضممممممماء فريق المراجعة للتدريب المناسمممممممب، سممممممميكون من جرد أن وإتاحتها للجميع. بم

 الضروري تحديد االستراتيجيات الضرورية للعمل.

 

 ج. تشكي) فريق المراجعة

 

تحممدد بعض وكمماالت ضممممممممممان الجودة مجموعممة من  ،بنمماء  على دورهم وطبيعممة الوكممالممة

بما في ذلك الزيارات  ،الجودة المراجعين يمكن أن تسممتمد منهم بمرور الوقت تمارين محددة لضمممان

إلى المؤسمممسمممات. يختار البعض اآلخر المراجعين من بين مجموعات أصمممحاب المصممملحة الذين يتم 

على مسمممتوى البرنامج أو المؤسمممسمممة. عند  ضممممان الجودة الخارجيةاالتصمممال بهم لمهمة معينة من 

 إلى االهتمام:هناك مسألتان تحتاجان  ،اختيار المراجعين لتشكيل فريق لمهمة معينة

 موازنة الفريق 

  أي تضارب محتمل في المصالح.التخلص من 

 

 موازنة الفريق
ليس من الممكن لمراجع واحد أن يكون على دراية بجميع جوانب أداء مؤسمممسمممة تعليم عالي 

من شمممخص أو شمممخصمممين مؤلف أو برنامج على الرغم من أن التجربة تظهر أنه من الممكن لفريق 

. يتأثر تصممممور كل فرد للجودة بالعديد من ا  ة حيث يكون التعقيد والنطاق محدودإجراء مراجعة مقبول

لذلك سمميكون لبرامج التدريب تأثير ضممئيل على  ،العوامل الخارجة عن سمميطرة وكالة ضمممان الجودة

يجب على الوكالة التأكد من أن تشكيل الفريق يمكن أن  ،اآلراء الراسخة. مع وضع ذلك في االعتبار
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. سممممممميؤدي الجمع الدقيق لمهارات الفريق إلى جعل التقييم أكثر توازنا  حيث ا  جيد ا  جماعي ا  مينتج تقيي

 سيتم عرض وجهات نظر مختلفة.

 

 القضاد على    تضارب مأتم) في المصالح
يُتوقع من المراجعين أن يكونوا خبراء معروفين بنزاهتهم، وعنمممدمممما يتم تعيين لجنمممة من 

محددة، أو من مجموعة وكالة ضممممممممان الجودة، فيجب على الوكالة  المراجعين إما مباشمممممممرة لمهمة

معرفة ما إذا كان هؤالء المراجعين المحتملين لديهم أي تضممممارب في المصممممالح مع المؤسممممسممممة أو 

البرنامج الذي سيتم تقييمه. يتم تعريف "تضارب المصالح" بأنه عبارة عن مصالح وظروف خاصة 

ات الرسممممممممية للفرد. يمكن تفسمممممممير أي عامل قد يؤثر على قدرة قد تتنافس مع اإلجراءات أو الواجب

المراجع على الحكم بموضممموعية على مؤسمممسمممة التعليم العالي أو البرنامج الذي تتم مراجعته، أو قد 

 .يبدو بشكل معقول أن لديه القدرة على القيام بذلك، على أنه تضارب في المصالح

 

 ،بشأن تضارب المصالح. في بعض الوكاالت يجب أن تكون الوكالة واضحة بشأن سياساتها

يتطلب هذا شمممهادة بأن المراجع ليس له عالقة بالمؤسمممسمممة أو البرنامج المقترح. يمكن أن تكون هذه 

مباشرة أو غير مباشرة من خالل أي من األقارب المقربين إما  ،في الماضي أو الحاضر ،المشاركة

السياسات السليمة بشأن تضارب تعتبر ريج. كمستشار أو خ ،كموظف أو عضو في أي هيئة رسمية

 المصالح ضرورية لدعم مصداقية العملية.

 

 د. إجراد الزيارة

 

بوشمممممممراك كل من لجنة المراجعة  ا  تقوم الوكالة عموم ،ا  بمجرد تجميع فريق المراجعة مع

عالي في التخطيط لزيارة الموقع.  ل إلىزيارة الموقع تهدف ومؤسمممممممسممممممممة التعليم ال  ةالبحث عن أد

للوصول إلى حكم جماعي على جودة المؤسسة )أو البرنامج( بناء  على إطار عمل المراجعة الخاص 

 يشتمل جدول الزيارة عادة  على ثالثة أنواع من األنشطة: ،بالوكالة. لتسهيل جمع األدلة

 

 تفاعالت مع مختلف مكونات المؤسسةال. 

 ض أو كل المرافق الهامة للوحدة.زيارة بع 

 ندات.تدقيق المست 

 

باإلضافة إلى االجتماعات مع الهيئة التنفيذية وفرق إدارة المؤسسة )أو  ،خالل زيارة الموقع

لدعم والطالب ،البرنامج( فاعل المراجعون مع مجموعات من األكاديميين وموظفي ا في كثير و ،يت

ن المراجعيمناقشات مع الخريجين وأرباب العمل والجمهور. تساعد التفاعالت تجري ال ،من الحاالت

على التعرف على البيئة األكاديمية للمؤسمممسمممة والعثور على معلومات حول القضمممايا التي تحتاج إلى 

 توضيح.
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الغرض اآلخر من زيارة الموقع هو تثليث المعلومات الواردة في تقرير الدراسمممة الذاتية. قد 

ير قبل المؤسسات في تقريطلب المراجعون المستندات ذات الصلة للتحقق من المطالبات المقدمة من 

، وتهدف هذه الخطوة قد يعمل المراجعون في مجموعات فرعية ،في بعض األحيانو ،التقييم الذاتي

 ا  كافي ا  مسمماعدة رئيس / قائد الفريق لقيادة الفريق إلى حكم جماعي. يجب أن يوفر جدول الزيارة وقتل

القضمممممممايا التي يجب أخذها في االعتبار لمناقشمممممممة األدلة التي حددوها و ،للتفكير من قبل المراجعين

 بشكل أكبر.

ما إذا كان موظفو الوكالة سممممينضمممممون إلى الزيارة.  ا  تدعم الوكالة الفريق بطرق مختلفة تمليها جزئي

 تتضمن بعض أوراق العمل التي يجب إعدادها ما يلي:

 

 وضع جدول زمني للمناقشات والمقابالت. 

 للجلسات المختلفة ،ةبما في ذلك األسئل ،تقديم التوجيهات. 

 .توفير أوراق بيانات لتسجيل األدلة 

 .تطوير نماذج أو صيغ لكتابة التقارير 

 .التواجد مع الفريق للتشاور 

 .ضمان التواصل الجيد بين الفريق الزائر والوكالة 

 

 ،تضع معظم الوكاالت كتيبات مفصلة الستخدامها كمرجع من قبل الفريق الزائر أثناء زيارة الموقع

 من بين أمور أخرى. ،في توضيح تفسير السياسات واإلجراءاتتساعد هذه الكتيبات و

 

كما ذكرنا أعاله، فون  هناك ممارسمممممممة في العديد من الوكاالت تتمثل في مشممممممماركة النتائج 

الرئيسية للمراجعة مع اإلدارة العليا لمؤسسة التعليم العالي في نهاية زيارة الموقع. بشكل عام، يعتمد 

لى عرض تقديمي شمممممفهي في اجتماع )يُعرف غالبا  باسمممممم "اجتماع الخروج"(. إن مشممممماركة هذا ع

 .النتائج تعتبر مهمة صعبة للغاية وتتطلب تخطيطا  دقيقا  من جانب الفريق

 

 ه. تلقي توصيات فريق المراجعة
يتم إرسمممممال مالحظات وتقرير أو توصممممميات فريق المراجعة إلى الوكالة  ،بعد زيارة الموقع

زيد من المعالجة. ترسل معظم وكاالت ضمان الجودة مسودة التقرير أو توصيات فريق المراجعة لم

إلى المؤسسة. يمكن لمؤسسة التعليم العالي بعد ذلك التحقق من دقة الوقائع حيث يكون لهم عادة رأي 

ات عفي تصممحيح أي أخطاء أو سمموء فهم قد يتضممح في التقرير المكتوب. تمنح بعض الوكاالت الجام

 على تأكيدات التقرير. ا  فرصة للتعليق أيض

 

إعطاء فرصمممة لمؤسمممسمممات التعليم العالي لتقديم  ،من الشمممائع بعد الحدث ،باإلضمممافة إلى ذلك

في األنظمة التي ال توجد  ،مالحظات حول فريق المراجعة وإجراء المراجعة بشممممممكل عام. ومع ذلك

ديم قد ال تتاح لمؤسسات التعليم العالي الفرصة لتق ،فيها ثقافة قوية لضمان الجودة والتقييم الخارجي

يتم النظر في نتائج وتوصيات  ،مالحظاتها حول فريق المراجعة الخارجي. بعد مرحلة زيارة الموقع

 بحيث يمكن اتخاذ القرار النهائي. ،فريق المراجعة
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 . صنع القرار واإلباغ عن النتا ج7

تيجة لعملية ضمان الجودة. الختيار نموذج مناسب لإلبال  يمكن اتخاذ أنواع مختلفة من القرارات كن

 يجب على وكالة ضمممممان الجودة النظر في عوامل مختلفة. وتشمممممل هذه ،عن نتيجة ضمممممان الجودة

 :العمليات ما يلي

  من أجله استخدام نتيجة ضمان الجودة.يمكن الغرض الذي 

 .حجم النظام 

 مستوى التباين في جودة التعليم بين المؤسسات. 

 

وحسممممممب االقتضمممممماء مع المدخالت  ،بمجرد االنتهاء من نتيجة زيارة الموقع من قبل الفريق

قد يُطلب من الوكالة تقديم النتيجة أمام مجلس إدارتها لمزيد من المعالجة أو الموافقة. في  ،المؤسسية

جنب  إلى ا  يتم النظر في توصمممميات فريق المراجعة من قبل مجلس إدارة الوكالة جنب ،بعض الحاالت

لذلك ال يعتمد القرار فقط على نتائج فريق  ،مع تقرير الدراسمممممممة الذاتية لمؤسمممممممسمممممممة التعليم العالي

م يتم ث ،سلسلة من المالحظات في تقديم فرق المراجعة ينحصر دور ،المراجعة. في بعض الوكاالت

 النظر فيها من قبل هيئة أخرى كأساس التخاذ القرار.
غض ب ،قرار من وكالة إلى أخرى حسب االنتماء والعمالء. ولكنيختلف تكوين هيئة اتخاذ ال

ى إل ،أن تكون وكالة ضممممان الجودة مسمممتقلة الحميدةتتطلب الممارسمممة  ،النظر عن االنتماء والعمالء

الحد الذي تتحمل فيه مسؤولية مستقلة عن عملياتها وال يمكن أن تتأثر األحكام الصادرة في تقاريرها 

. يجب أن تتأكد الوكالة من أن عملية صمممممممنع القرار لديها مسمممممممتقلة وحيادية من قبل أطراف ثالثة

وصارمة وشاملة وعادلة ومتسقة. كما أنها مسؤولة عن ضمان أن تكون قراراتها متسقة حتى عندما 

يتم تشمممممممكيل األحكام من قبل مجموعات أو هيئات أو فرق أو لجان مختلفة. تم تحديد هذه المتطلبات 

سية ف سا شبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة ي إرشادات كمبادئ أ ي وكذلك ف الحميدةللممارسات ال

( والمبادئ التوجيهية لضمممممان ENQAمعايير الجمعية األوروبية لضمممممان الجودة في التعليم العالي )

 الجودة في منطقة التعليم العالي األوروبية.

 

 :رافدة خرادة

 استقالية وكاالت ضمان الجودة 

 

 ائق التالية لمزيد من المعلومات حول مبادئ االستقاللية لوكاالت ضمان الجودة:راجع الوث

 

للممارسمممممات في التعليم العالي الشمممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممان الجودة إرشمممممادات  ·

 .الحميدة
 .المعايير والمبادئ التوجيهية لضمان الجودة في منطقة التعليم العالي األوروبية ·

 

تؤكد بعض الوكاالت أن  حيث قرير عمليات ضممممممان الجودةتتنوع الممارسمممممات في نشمممممر ت

التقارير مكتوبة لمؤسمممسمممات التعليم العالي نفسمممها وبالتالي تظل سمممرية. االدعاء هنا هو أن الجمهور 

مثل ما إذا كانوا "معتمدين" أو "غير معتمدين".  ،يحتاج فقط إلى معرفة حالة مؤسمممسمممة التعليم العالي
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التقارير هي أن كال  من مؤسممممممسممممممات التعليم العالي والمراجعين الحجة ضممممممد الكشممممممف الكامل عن 

الخارجيين قد يكونون أكثر حذرا  في وصممف نقاط الضممعف الفعلية لبرنامج أو مؤسممسممة إذا علموا أنه 

على األقل في المرحلة  ،سممممممميتم نشمممممممر التقرير. أولئك الذين يدعمون وجهة النظر هذه يجادلون بأنه

يا ،التمهيدية مان الجودة الخارجية إلى بلد أو منطقة أو مهنةمن إدخال عمل قد يكون من  ،ت ضممممممم

 طيفةل التقارير من التقارير "المحررة" أو جعل األفضمممل الحصمممول على تقارير صمممادقة وكاملة بدال  

باب أو ملخص موجز ألسمممم ،هذا ال يعني أنه ال ينبغي نشممممر النتائج ،لنشممممر العام. بالطبعقبل القيام با

 مارسات تختلف فيما يتعلق بالسياق الثقافي.ولكن الم ،النتيجة
هناك ممارسممممممة أخرى في نشممممممر التقارير يتم القيام بها من قبل عدد من الوكاالت التي تتيح 

نشممر تقاريرها ألصممحاب المصمملحة الرئيسمميين ويشمممل هذا الحكومة أو وكاالت التمويل األخرى مع 

فون االتجاه المقبو جة نحو ملخص متاح فقط للجمهور. ومع ذلك،  ناضممممممم ل هو أن تتجه األنظمة ال

الكشمممممف العام عن مزيد من المعلومات حول نتيجة ضممممممان الجودة. غالبا  ما تقوم وكاالت ضممممممان 

الجودة التي تدير نظام اإلفصمماح العام الكامل بتحميل التقرير الكامل على مواقع الويب الخاصممة بها. 

سمممممممتخدمين والقراء. على سمممممممبيل المثال، تدرك كما يتم تشمممممممجيع التعليقات والتغذية الراجعة من الم

المعايير والمبادئ التوجيهية لضمممان الجودة في منطقة التعليم العالي األوروبية التي طورتها الشممبكة 

)داخل ( الحاجة إلى توفير "فرص للقراء ومسمممممتخدمي التقارير ENQAاألوروبية لضممممممان الجودة )

 (.2005 ،الشبكة األوروبية لضمان الجودة ائدتها ")المؤسسة ذات الصلة وخارجها( للتعليق على ف

 

 الطعون

 

جب على ي ،في الحاالت التي ال تتفق فيها مؤسممسممات التعليم العالي مع نتيجة ضمممان الجودة

معظم الوكاالت الراسممخة آلية اسممتئناف  تملكوكالة ضمممان الجودة توفير آلية اسممتئناف موضمموعية. 

للوكاالت التي لغ األهمية، وعلى وجه الخصممممموص، بالنسمممممبة ، ويعتبر هذا األمر بامحددة بوضممممموح

 أو إلغاء اعتماد مؤسسات التعليم العالي أو البرامج. ا  يمكنها االعتماد رسمي

 

 ا  خاصممممممم ا  تتمثل إحدى مزايا إجراء االسمممممممتئناف في أنه يتطلب من الوكالة أن تولي اهتمام

في. كما أنها تحافظ على التحقق من الطريقة لمبادئها المعلنة وأن تضمممن إدارة العمليات بشممكل احترا

قليل بحيث يتم تطبيق إطار المراجعة بشكل متسق وت ،التي يتم بها تسهيل تقييم المؤسسة أو البرنامج

 االختالفات بين الفرق.

 

لمنطقمة التعليم العمالي  ENQAتوصمممممممي وثيقمة المعمايير والمبمادئ التوجيهيمة التي طورتهما 

ون لدى الوكالة نظام استئناف "يوفر لمن هم قيد التقييم فرصة للتعبير عن األوروبية بضرورة أن يك

آرائهم ومناقشممة االسممتنتاجات والقرارات الناتجة عن نتائج التقييم". عندما تتخذ وكالة ضمممان الجودة 

المؤسمممممسمممممة نتيجة  لهذه القرارات، ترغب و ،مؤسمممممسمممممة التعليم العاليويتم مشممممماركتها مع قراراتها 

يجب تقديم إشممعار بهذه النية لالسممتئناف في غضممون عدد معين من األيام أو األسممابيع.  ،االسممتئنافب

يتعين على مؤسسة التعليم العالي تقديم طلب االستئناف. يحدد هذا الطلب أسس االستئناف  ،بعد ذلك

 على التعامل مع الطعون. ا  ضد نتيجة ضمان الجودة. تفرض بعض الوكاالت رسوم
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سمممعة في تكوين وصمممالحيات الوكالة / اللجنة التي تتعامل مع الطعون. قد هناك اختالفات وا

يكون لدى وكالة ضممممان الجودة نفسمممها إجراء إلنشممماء لجنة اسمممتئناف ولكن هناك حاالت تكون فيها 

 ،حالتينفي كلتا ال ،لجنة االستئناف مستقلة عن الوكالة التي اتخذت القرار في المقام األول. ومع ذلك

ما تكون  ا  أن تعمل لجنة االستئناف بشكل مستقل وتحكم في االستئناف بشكل عادل. غالبمن المتوقع 

ف الغرض من االسمممممتئنافات إجراءات االسمممممتئناف منوطة باإلطار القانوني الذي يحكم الوكالة. يختل

بينما ينظر اآلخرون في الطعون ضممممممد نتيجة  ككل،في العملية تنظر بعض لجان االسممممممتئناف حيث 

 .المراجعة
و قد يُطلب أ ،قد يتم تفويض اللجنة التخاذ قرار نهائي بشممممأن االسممممتئناف ،بعد النظر في االسممممتئناف

ون تك ،منها إرسمممال توصمممياتها وانطباعاتها إلى وكالة ضممممان الجودة للنظر فيها. في بعض الحاالت

 مؤسسات التعليم العالي قادرة على االستئناف أمام محكمة قانونية.

 

 ت. بناد القدرا8

يعتبر ضمممممان الجودة الخارجية نشمممماطا  كثيفا  للموارد والذي يتطلب مسممممتويات عالية من الخبرة 

للمهمة، لذا فمن الضممروري بناء قدرات أولئك الذين يشمماركون في ضمممان الجودة. يتم بناء القدرات 

 : بشكل عام على ثالثة مستويات

 .بناء القدرات بين المراجعين .1

 .لتعليم العاليمؤسسات افي  بناء القدرات .2

 .موظفي وكالة ضمان الجودةبين  بناء القدرات .3

 

 :بناد القدرات بين المراجعين
 :بما يلي تتمثل هناك ثالثة أسباب على األقل لقيام وكالة ضمان الجودة ببناء القدرات بين المراجعين

 

  بمسؤولياتهم بطريقة عادلة وشاملةتسهيل المراجعين في االضطالع. 

 ن إلى إطار ضمممان الجودة الذي تسممتخدمه وكالة ضمممان الجودة توجيه المراجعي

 إلرشممماداتمع االلتزام با ،حتى يكونوا قادرين على التصمممرف نيابة عن الوكالة

 .التي قدمتها الوكالة

 ان الجودة ونتائجهاتقليل التباين بين الفرق لضمان مصداقية عملية ضم. 

 

وكالة وتقليل االختالفات بين الفريقين من يعد توجيه المراجعين نحو إطار ضممممان الجودة بال

 لبعض ا  مسممممؤولية ضمممممان إجراء كل مراجعة وفق هاتقع على عاتقفي الوكالة حيث  المهام الجوهرية

القواعد المنهجية األساسية وأن فريق المراجعة يلتزم بوطار عمل الوكالة. أنشأت بعض البلدان قائمة 

لذين يحتمل أن يكون وا متاحين للعمل في فرق المراجعة. يتلقى هؤالء الخبراء للموظفين المدربين ا

يتم  ،في بعض البلدان ،على مسمممممممؤولياتهم ويتم إدخال الناجحين في القائمة. ومع ذلك ا  مكثف ا  تدريب

تعيين فرق المراجعة على أسمماس "مخصممص" لحالة مؤسممسممة فردية تخضممع للمراجعة ويتم إطالعها 

 ا في الفرق.على عملية ضمان الجودة بعد تعيينه
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 بناد خدرات مؤسسات التعليم العالي
 ،في حين أن بناء القدرات في هذه الحالة يمكن أن يجهز مؤسسة التعليم العالي لزيارة موقع المراجعة

 :ا  فونه يشمل أيض

 

 .توجيه مؤسسات التعليم العالي إلجراء دراسة ذاتية هادفة 

 قييم.استراتيجيات العمل بناء  على توصيات تقرير الت 

 .بدء المتابعة لرصد التقدم 

 .الحفاظ على ثقافة الجودة 

 .السعي لتحقيق هدف تحسين الجودة 
يساهم التفاعل المستمر بين الوكالة ومؤسسات التعليم العالي من خالل الندوات والمنتديات األكاديمية 

ع محددة ت مشاريتدير بعض الوكاال ،المختلفة في تعزيز الجودة بشكل عام ولكن باإلضافة إلى ذلك

لمسممممماعدة مؤسمممممسمممممات التعليم العالي على تحسمممممين جودتها. يعد برنامج تحسمممممين الجودة األكاديمية 

(AQIP أحد هذه )( التابع للرابطة الشمممالية المركزية للكليات والمدارس )الواليات المتحدة األمريكية

ة لتعليم العالي أن تختار المشاركيمكن لمؤسسات ا ،الجهود. بدال  من إجراء الدراسة الذاتية الروتينية

في هذا المشروع المبتكر والتعرف على العديد من الطرق التي يمكنهم من خاللها تحسين مؤسستهم. 

 مان:فيما يلي وصف االستراتيجيات المتبعة في عُ 

 

 ( مسؤولية تأسين الجودةOAAAوكالة االعتماد األكاديمي العمانية )

وكالة تلعب  ،( األخرىEQAAsن الجودة الخارجية )على عكس العديد من وكاالت ضمممممممما

في رفع قدرة القطاع من خالل أنشمممممممطة تعزيز الجودة  ا  رئيسمممممممي ا  دور االعتماد األكاديمي العمانية 

الواضمممممحة. تمت إضمممممافة هذا الجانب من مهمتها اسمممممتجابة لتقييم القطاع الذي أظهر بوضممممموح أن 

لبية متطلبات ضممممان الجودة دون مسممماعدة. تتضممممن مؤسمممسمممات التعليم العالي لن تكون قادرة على ت

اسممممممتراتيجيتان رئيسمممممميتان تطوير وتوفير برنامج تدريب وطني عالي الجودة وتحفيز ودعم شممممممبكة 

 الجودة العمانية.

 

 المصدر: البرنامج الوطني للتدريب على الجودة وموقع الشبكة العمانية للجودة.

 

يوضمممممممح كيف تهدف إلى دعم نظام التعليم العالي و ا  يأتي هذا المثال من وكالة جديدة نسمممممممبي

أن بناء القدرات هو وظيفة مهمة لوكالة ضمان الجودة في أنظمة التعليم المثال يوضح  ، كما الناش 

العالي خاصة مع وجود درجة من التباين في مستوى نضج مؤسسات التعليم العالي المكونة. وينطبق 

 ،ة. في مثل هذه الحالا  ناشئ ا  مفهوم ضمان الجودة الخارجيا الشيء نفسه على األنظمة التي يكون فيه

شأنها تعزيز قدرة مؤسسات التعليم  ستراتيجيات وتنفيذ األنشطة التي من  يجب على الوكالة تطوير ا

للوكالة دعم مؤسسة  ا  . من المهم أيضضمان الجودة الخارجيةالعالي على المساهمة واالستفادة من 

فاظ على مبادرات الجودة التي تأتي من تمارين ضمان الجودة مثل المراجعات. التعليم العالي في الح

 يمكن أن تشمل المبادرات التي تساهم في تنمية قدرات مؤسسات التعليم العالي ما يلي:
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  تطوير قواعد بيانات حول أفضمممل الممارسمممات الموجودة بين مؤسمممسمممات التعليم

 العالي.

 نة من جودة التعليم.دعم المشاريع التي تعزز جوانب معي 

 البحوث لتحسين الجودة في مجاالت الحاجة.إجراء المشاريع و 

 والمناقشممات  إشممراك قطاع عريض من األعضمماء المؤسممسمميين في المشمماورات

 حول تحسين الجودة

 .دعم التشبيك بين مؤسسات التعليم العالي 

 

الل من خ ا  كبير ا  رتأثي ا  يمكن أن يكون لبرنامج النشممر الخاص بوكاالت ضمممان الجودة أيضمم

نشر المواد المرجعية وكذلك من خالل المبادئ التوجيهية والكتيبات التي تم تطويرها الستخدامها من 

قبل مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي. إن تدريب مديري الجودة ومنسمممممممقي اللجنة التوجيهية والمراجعين 

ما كية بالقضايا المتعلقة بالجودة. على درا ا  أكاديمي ا  وإشراكهم في تمارين ضمان الجودة يبني مجتمع

أولئك الذين خضعوا للتدريب بدورهم في بناء القدرات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة سيساهم 

 بهم.

 

 موظفي وكالة ضمان الجودةبين  بناد القدرات 

 

لة دور مان الجودة ا  مهم ا  يلعب موظفو الوكا ية إجراءات ضممممممم في بعض و ،في دعم احتراف

في تشمممكيل العمليات والممارسمممات وشمممكل تقارير ضممممان  لهؤالء األفراد دور رائدهناك  ،الوكاالت

 الجودة.

 

ي غاية فبرامج التطوير المهني للتعامل مع التغييرات في سممممممميناريو ضممممممممان الجودة تعتبر 

هذا األهمية، حيث ها إلى األحداث األكاديمية  التطوير تهتم الوكاالت ب عن طريق إرسممممممممال موظفي

لجودة. تسممماهم زيارة وكاالت ضممممان الجودة األخرى أو المشممماركة في أشمممكال أخرى من لضممممان ا

التبادالت لمراقبة ممارسمماتها واسممتضممافة الزيارات المهنية للموظفين من الوكاالت األخرى في تبادل 

أصممبح تبادل الموظفين والزيارات الدراسممية والمشمماركة في أحداث الشممبكة  والتجارب، كماالخبرات 

الت بين وكا ا  شممائع ا  لمناقشممة القضممايا ذات االهتمام المشممترك أمر ا  تجمع العديد من الوكاالت مع التي

حيث يتم التأكيد بشكل متزايد على المناقشات  وتعتبر هذه الحالة صحية بشكل كاملضمان الجودة. 

دة تشمممممممجع بعض وكاالت ضممممممممان الجواالعتراف المتبادل بين وكاالت ضممممممممان الجودة. المتعلقة ب

موظفيها على المشممماركة في األبحاث والنشمممر واالسمممتشمممارات التي تسممماهم في تطويرها المهني، كما 

شبكات اإلقليمية لوكاالت ضمان الجودة فرصا  لتنمية  توفر المشاركة في االجتماعات التي تنظمها ال

 .قدرات الموظفين المحترفين في وكاالت ضمان الجودة
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 مناخشةال. 9

 

 االت ضمان الجودةوظا ف واسعة لوك

 

  فكر في وكالة تعرفها وحدد ما يصل إلى عشرة عوامل سياقية تؤثر على كيفية عمل الوكالة

فحدد مؤسمممسمممة أخرى تعرفها(. كيف تطورت العوامل  ،)إذا كنت ال تعرف وكالة بالتفصممميل

 وتغيرت بمرور الوقت؟

 االت تعتبرهاأي وك ،بالنظر إلى األنشطة الرئيسية المدرجة لوكالة ضمان الجودة 

 األكثر أهمية -2
 لموظفي وكالة ضمان الجودة  األكثر استهالكا  للوقت بالنسبة -3

 ؟لماذا قمت بتحديد هذه المعطيات

 

  حدد خطة لبناء قدرات أصمممممحاب المصممممملحة لفهم عمليات ضممممممان الجودة والمشممممماركة في

طة عبر مثل ورش العمل واألنشم ،تمارين ضممان الجودة. حدد الطرق التي يجب اسمتخدامها

 اإلنترنت وما إلى ذلك مع مزايا وعيوب كل منها.

 ملخصال. 10

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

  سيعتمد النهج المفاهيمي لضمان الجودة على الغرض الذي ستحققه وكالة ضمان الجودة

 وسيتطور هذا مع تغير السياق الوطني.

 دة ما يلي:تشمل الوظائف األساسية لوكاالت ضمان الجو 
تسممهيل إجراءات ضمممان الجودة الخارجية بالتعاون مع المؤسممسممات وأصممحاب المصمملحة في  -

 التعليم العالي.
وإضفاء الشرعية على العملية من خالل تقييم جماعي  ،إجراء عملية خارجية لضمان الجودة -

 وشفاف من األقران

 مساعدة المؤسسات من أجل: ا  يمكن لوكالة ضمان الجودة أيض 
 مساءلة كير في تطورات تحسين الالتف -
 تقييم مصداقية األدلة المقدمة للتحقق من صحة المؤسسات -
 ،تقييم التقدم المؤسسي نحو تحقيق هذه المتطلبات -
 اتخاذ قرارات مهنية وشرعية بشأن تلك التقييمات التي يمكن أن يكون لها عواقب. -

 

وعادة ما يكون هذا من  ،المراجعة هناك عدة طرق يمكن من خاللها اتخاذ القرارات بشمممممممأن نتيجة

 اختصاص الوكالة من خالل مجلس إدارتها.
تحتاج وكاالت ضممممان الجودة إلى بناء القدرات  ،لضممممان أنها تعمل على أعلى مسمممتوى من الكفاءة

 على ثالثة مستويات: بين المراجعين ومؤسسات التعليم العالي وموظفي الوكالة.
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 خارجية تشغي) وكالة جودة: الفص) الثالث
 : الهياك) واإلدارةالمأور الثاني

 السياق التشغيليالجزء الثاني: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 حجم ونطاق قطاع التعليم العالي .2
 الملكية والسيطرة .3

 الحوكمة .4
 التمويل .5
 االستقالل .6

 اآلثار المترتبة على االختالفات في السياق .7
 مناقشةال .8

 ملخصال .9

 
 

 . المقدمة1

وتشمل  ؛د مافي بلضمان الجودة الخارجية  نهجلسياقية أو تؤثر بشكل كبير على قد تحدد الظروف ا

 :مما يلي كال  
 سياسة التعليم العالي في الماضي والحاضر. ·
 المرحلة التنموية لمنظومة التعليم العالي. ·
 النظام. ونطاقحجم  ·
 أهداف محددة تخدمها آلية ضمان الجودة. ·
 لفاعلة في ضمان الجودة. وتقاسم المسؤولية بين مختلف الجهات ا ·
 ملكية ومراقبة وكاالت ضمان الجودة. ·

 

نظام التعليم العالي باإلضمممافة إلى ملكية  ونطاقسممميركز هذا الموضممموع على اسمممتكشممماف تأثير حجم 

عن  ا  سمممميناقش مسممممائل الحوكمة والتمويل. سمممموف تتعلم أيضمممم، كما الوكالة ومراقبتها واسممممتقالليتها

 جتماعية واالقتصادية والسياسية وتشغيل وكالة ضمان الجودة.التفاعالت بين السياقات اال
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 األهداف: السياق التشغيلي

 

 تحديد كل مما يلي: على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 وصف تأثير حجم النظام على وكالة ضمان الجودة 

  ضمان الجودة ووظائفتحديد اآلثار المترتبة على ملكية ضمان الجودة على استقاللية 

 مناقشة العوامل التي تؤثر على حوكمة وكاالت وأنظمة ضمان الجودة 

 سرد مصادر التمويل األولية لوكاالت ضمان الجودة 

  ي وكيف تؤدي االختالفات ف ،ضمممان اتخاذ قرارات مسممتقلة وأخالقيةالمتعلقة ب طرقالتحديد

 السياق إلى اختالفات في مناهج ضمان الجودة

 ثير البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية على عمل وكالة ضمان الجودةتحليل تأ 

 . أجم ونطاق خطاع التعليم العالي2

 

عالي  من جامعة إلى أخرى تغطي منطقة  ،محددة قد يتراوح الحجم الكلي ونظام التعليم ال

هادئ ؛ للعديد من التي تخدم اثنتي عشرة دولة من جزر المحيط ال ،مثل جامعة جنوب المحيط الهادئ

كما في الصممين والهند. ال يوجد في الواليات المتحدة في الواقع نظام تعليم  ،المؤسممسممات في بلد واحد

 ،ولكن هناك العديد من الوكاالت المسممممتقلة التي تعمل بموافقة فيدرالية. وبالتالي ،ا  عاٍل موجه مركزي

ندما . عمنها إلى عدد قليل الجامعات آالفقد يتراوح عدد المؤسسات والبرامج التي سيتم خدمتها من 

، ذلكل ا  يجب تشممممكيل ميزاتها التشممممغيلية وفق ،من المؤسممممسممممات ا  كبير ا  تخدم وكالة جودة خارجية عدد

 ويؤثر ذلك على كل مما يلي:

 

  (وبأي معايير ،وعلى أي مستوى ،التعليمية )أي البرامجالمقدمة النظر في البرامج 

  مثل سمملطة الوكالة والمسممؤولية عن قرارات ضمممان سممياسممات وكالة ضمممان الجودة

 الجودة.

 .مشاركة موظفي الوكالة في الزيارات الميدانية 

 .)وحدة التقييم )مؤسسة أو برنامج 

 .متابعة قرارات وإجراءات ضمان الجودة 

 .اختيار المراجعين وتشكيل فرق المراجعة 

 .أحكام خاصة بتدريب المراجعين 

 

عني مما ي ،عندما تكون وكالة ضمان الجودة ال تزال في مرحلة التخطيطيجب مراعاة قابلية التوسع 

القدرة على التكيف أو النمو اسممممتجابة للتغيرات في السممممياق االجتماعي والسممممياسممممي واالقتصممممادي 

 والتعليمي. تشمل العوامل المهمة ما يلي:

 .المرحلة التنموية لنظام التعليم العالي 

 .الحجم الحالي والمحتمل للنظام 

 البرنامج أو المؤسسة أو كليهما النطاق المقصود لضمان الجودة ؛. 

 .أهداف ضمان الجودة الوطنية واإلقليمية 
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 .مستوى المشاركة بين الوكالة والمؤسسات 

 .السياق االجتماعي والسياسي واالقتصادي والتعليمي الحالي وإمكانية التغيير 

 ات الحالية والمستقبلية.متطلبات الموارد البشرية والمالية في ضوء المتطلب 

 

قد يكون من المسمممممتحيل على موظفي الوكالة المشممممماركة في كل زيارة  ،في األنظمة الكبيرة

وخاصمممممممة قائد الفريق. عادة ما يتم  ،أكبر على المراجعين الخارجيين ا  قد يعني هذا اعتمادو ،للموقع

الذين  ،المراجعين الخارجيينتفويض المسمممممؤوليات مثل كتابة تقرير الزيارة وتقديم التوصممممميات إلى 

يجب أن يكونوا قادرين على العمل نيابة عن الوكالة مع الحد األدنى من التوجيه المباشر من موظفي 

الوكالة. قد يكون العثور على مراجعين خارجيين أكفاء مشمممممممكلة أقل في أنظمة التعليم العالي األكبر 

ي . يجب بذل الجهود للتحكم فا  تسمماق يظل تحديولكن تدريبهم على اتباع السممياسممة واإلجراءات مع اال

 كل هذا يفترض وجود إشراف مختص من قبل موظفي الوكالة.و ،التباين في كفاءة الفرق المختلفة

 

غالبا  ما تركز أنظمة التعليم العالي واسمممممممعة النطاق على ضممممممممان الجودة على المسمممممممتوى 

على البرامج. بصممرف النظر عن الحجم  المؤسممسممي، بينما قد تركز األنظمة الصممغيرة بسممهولة أكبر

والنطاق، قد تكون هناك عوامل أخرى في العمل، على سبيل المثال، التأثير السياسي لكبار المديرين 

التنفيذيين المؤسممممممسمممممميين، بالنسممممممبة للكليات، واالتحادات األكاديمية، والهيئات التأديبية، وكلهم لديهم 

 .اهتمامات بسياسة ضمان الجودة

 

هي  لفةالتك تكونلموارد الالزمة لتنفيذ اسمممممتراتيجية ضممممممان الجودة بحجم النظام. قد تتأثر ا

وقد ال يكون من السممهل العثور على  ،لألنظمة الصممغيرة إلنشمماء هيكل جديد قضممية إشممكالية بالنسممبة

ة دارمع زيادة التركيز على إ ،موظفين مناسممبين. يتمثل أحد الخيارات في إعادة تنظيم الهياكل القائمة

 ،آخر ا  ضمممان الجودة اإلقليمية خيار واتفاقياتالجودة الداخلية من قبل المؤسممسممات. قد تكون وكاالت 

إذا كان بومكان الحكومة ضمممان  -أو حتى الخدمات التي تقدمها وكاالت ضمممان الجودة عبر الوطنية 

 موثوقية مقدمي الخدمات "المستوردين".

خارجية في أنظمة التعليم العالي الصمممممغيرة عندما قد يكون من الصمممممعب تشمممممكيل فرق مراجعة كما 

يكون هناك مجموعة محدودة من األكاديميين المرموقين الذين لديهم عالقات مهنية قوية. يجب تحديد 

ير يمكن أن يكون نظام كب ،سمياسمة تضمارب المصمالح في وقت مبكر وبشمكل جيد. على سمبيل المثال

عنممد اختيممار المراجعين من  ا  ( في الهنممد انتقممائيممNAACمثممل المجلس الوطني للتقييم واالعتممماد )

المراجعون الذين يأتون من الوالية التي تقع فيها المؤسمممسمممة  ، ومن المحتمل أن يكونمجموعة كبيرة

فون  ،(. وبالتاليمنطقة موريتيوسالخاضممعة غير مؤهلين لتلك المراجعة )والتي قد ال تعمل في حالة 

 .ضمان جودة خارجيملموس عند التخطيط لنظام الحجم )كبير أو صغير( هو عامل 

 

 . الملكية والسيطرة3

سنوات عديدة، وكان هناك  نما الطلب على ضمان الجودة على المستوى الوطني على مدى 

نمو مواز في عدد الجهات الفاعلة في ضمان الجودة وشكلها العام، والذي قد يعكس رد فعل الحكومة 

لدعوات إلى مزيد من المسمممممممم كد نييف منذ أكثر من عقدين من الزمن، فون هذا على ا اءلة. وكما أ
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االتجاه يمثل "صمممممعود الحالة التقييمية". من الناحية العملية، سممممميؤدي ذلك إلى سمممممياسمممممات للتمويل 

مشممممممروطة بتحليالت التكلفة / الفائدة، و "القيمة المضممممممافة"، ومقاييس المخرجات، ومؤخرا ، تحقيق 

 .أهداف التعلم ونتائجها

 

 وبينما يوجد تنوع في ،م اعتماد آليات جديدة لضمممممان الجودة في السممممعي لتحقيق المسمممماءلةت

  شممتعمل جميعها كأدوات سمممياسمممية لمن يتحكم فيها. األسمممئلة المتعلقة بمن ين ،كيفية إدارتها وتمويلها

عبي الهي أسئلة مهمة لفهم أدوار ومسؤوليات وكالة الجودة الخارجية ويمتلك ويحكم ويتحكم ويدفع ل

مان الجودة الخارجية في قطاع تعليم عالي الجودة معين. سمممممممنقوم اآلن بفحص هذه العوامل  ضممممممم

 بالتفصيل.

 

مسممممئولية هيئة تم إنشمممماؤها بدعم مباشممممر من الحكومة أو  ضمممممان الجودة الخارجيةكون يقد 

ملكية ء والهناك ما ال يقل عن أربع طرق مختلفة لوصف االنتما، ومؤسسات التعليم العالي أو بدونها

 لوكاالت ضمان الجودة:

 

 ملكية وكاالت ضمان الجودة

 

 وكالة أكومية
العمل كوحدة  ،؛ على سبيل المثالإلى وكالة حكومية ضمان الجودة الخارجيةيجوز أن يعهد 

 في وزارة التربية والتعليم )المجر وكمبوديا(.

 

 هي ة مستقلة عن الأكومة
بدون دور  ،عن الحكومة ا  ة هيئة مسممممممتقلة تماممسممممممئولي ضمممممممان الجودة الخارجيةكون يقد 

للحكومة في عملياتها. تم العثور على الحاالت التي أنشأت فيها مؤسسات التعليم العالي نفسها وكالة 

لضمممان الجودة في الواليات المتحدة والفلبين. يمكن الحصممول على دعم التشممغيل من خالل الرسمموم 

 التي تدفعها المؤسسات والبرامج.

 

 ة "عازلة"هي 
تم إنشاؤها  ،هيئة "عازلة"من مسؤوليات  الجودة الخارجيةمسؤولية ضمان ضمان كون يقد 

شكل لكنها تُدار ب ،في إنشائها ا  للقيام بوظيفة حكومية. قد تلعب الحكومة دور ،في إطار منظمة محلية

تحدة أو وكالة ( في المملكة المQAAوكالة ضمممان الجودة ) ،مسممتقل عن الحكومة )على سممبيل المثال

 ( في أستراليا(AUQAجودة الجامعات األسترالية )

 

 هي ة مأترفة
مسممممممئولية هيئة منشممممممأة بدون دور مباشممممممر للحكومة أو  ضمممممممان الجودة الخارجيةكون يقد 

مؤسممممممسممممممات التعليم العالي. قد تقدم الهيئات والمجالس المهنية التقييم واالعتماد لمهن مثل الهندسممممممة 

من الرسممموم المؤسمممسمممية واإلعانات التي  ا  وقد يكون دعمهم مزيج ،إلى ذلك والمحاسمممبة والطب وما
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تدفعها الجمعيات المهنية والهيئات التأديبية المشممماركة. قد تعتقد هذه الكيانات أن هناك ميزة مادية في 

 تحمل مسؤولية جودة التعليم في المجاالت التي تمثلها.
على الرغم من أن معظم  ،سمممتقاللية العمليات المقابلةإن ملكية وكاالت ضممممان الجودة لها آثار على ا

تطالب بدرجة معينة من االستقالل عن  -بما في ذلك تلك التي أنشأتها وتمولها حكوماتها  -الوكاالت 

الحكومة. من الواضممح أن الهيئات غير الحكومية يمكنها المطالبة بأكبر قدر من االسممتقالل في صممنع 

 القرار.

 

د يجلس المسممممؤولون مثل ممثل من وزارة التعليم أو يرأسممممون الهيئات ق ،في بعض الحاالت

(. عنمدمما تكون مملوكمة من قبمل ACCلجنمة االعتمماد في كمبوديما ) ،على سمممممممبيمل المثمال ،الوطنيمة

على القبول الطوعي لإلجراءات من قبل المؤسسات  ضمان الجودة الخارجيةهيئة تعتمد  ،المؤسسات

والمعايير  ضمممان الجودة الخارجيةمؤسممسممات نفسممها قد تشممكل عملية األعضمماء على الرغم من أن ال

قضممممية اسممممتقاللية الوكالة في تعامالتها مع ، يمكن أن يؤدي هذا األمر إلى تقويض التي يجب اتباعها

 .االمؤسسات أو جماعاته

 

توجه "تصممممممماعدي" حيث تكون وكاالت االعتماد كيانات غير ، هناك في الواليات المتحدة

 ،من المنظمات ذات العضوية الحقيقية ا  عدد قليل نسبي ، كما أن هناكقطاع التعليم العالي حكومية في

على الرغم من أن معظم المنظمات "األم" كذلك. مع مراعاة المسمممممممؤولية القانونية إلجراءات وكالة 

 عادة ما يتم دمج هيئات االعتماد األمريكية بشكل منفصل عن المنظمات األم. ،ضمان الجودة

إلى جنب مع الغرض من ضمان الجودة. قد  ا  جنب ضمان الجودة الخارجيةما تتم مناقشة ملكية  ا  البغ

تجعل المخاوف السمممممياسمممممية واأليديولوجية من الصمممممعب عزل القضمممممايا الحقيقية. بالنسمممممبة لبعض 

يير المعمم ا  يتم تقييم الجودة وفقممو؛ يممة الحكوميممة على أنهمما بيروقراطيممةيُنظر إلى الملك ،المجموعممات

يُنظر إلى ملكية مؤسمممسمممات التعليم  ،مع التركيز على التحكم. من ناحية أخرى ا  خارجية محددة مسمممبق

مع التركيز على تحسممين الجودة بدال  من الرقابة. ومع  ،العالي على أنها نهج داخلي غير بيروقراطي

دة ن تحسممين الجوال توجد عالقة بسمميطة ومباشممرة بين ملكية وكالة ضمممان الجودة والتوازن بي ،ذلك

ت بينما تميل بعض الوكاال ،والرقابة. تؤكد العديد من األنظمة المملوكة للحكومة على تحسين الجودة

مما يمنع دخول الوافدين الجدد إلى سمممموق التعليم  ،المملوكة للمؤسممممسممممات إلى العمل كحراس البوابة

ل إلى أن تكون مسمممممتقلة عن العالي. أظهرت التجربة أن أهداف وكالة ضممممممان الجودة وتركيزها تمي

 الملكية.

 

تقدم الواليات المتحدة مثاال  على كيفية اسمممممممتخدام االعتراف الحكومي بهيئات االعتماد في 

ياسمممممممة الحكومة من خالل االعتماد. بالمعنى الدقيق للكلمة ال تتمتع الحكومة الفيدرالية  ،تنفيذ سممممممم

 وتكونمن الدسممممممتور  البند حذف هذاتم  حيث أي اختصمممممماص مباشممممممر في مجال التعليماألمريكية ب

فون الحكومة الفيدرالية مسمممؤولة  ،. ومع ذلكاألمريكيةالواليات مسمممؤولية هذه العملية من مسمممؤولية 

لمسممماعدات المالية للطالب والمنح أو اإلعانات ا ،على سمممبيل المثال ،عن اسمممتخدام األموال الفيدرالية

ي تديرها الجامعة. تستخدم الحكومة االعتماد لتحديد المتعلقة بالطالب والمؤسسات ومراكز البحث الت

 تدير لجنة وزارة التعليم "المبادئ ،لذلك ا  األهلية المؤسمممممسمممممية للوصمممممول إلى التمويل الفيدرالي. وفق

الحديث عن االسمممممممتقالل  عندالتوجيهية" لالعتراف بوكالة ضممممممممان الجودة وتتخذ تلك القرارات. 



511 
  

 كما ،بوكاالت ضممممان الجودة يحظى باالهتمام ويغير السممملوكيات فون االعتراف الفيدرالي ،والملكية

 حكومة.يصبحون بدائل لل ،وبهذه الطريقة ،يخضع جميع المعتمدين األمريكيين لالعتراف الفيدرالي

 

عندما ال يقوض االستقالل التشغيلي لوكالة ضمان  ،إن الدعم الحكومي لسلطة ضمان الجودة

يمكن  ،في البلدان التي يخضمممممممع فيها نظام التعليم العالي لإلصمممممممالحو ،له العديد من المزايا ،الجودة

بشمممممكل مسمممممتقل عن الحكومة  ،إطالق مبادرات ضممممممان الجودة كجزء من اسمممممتراتيجية اإلصمممممالح

قشات في منا ا  بارز ا  قد تلعب مؤسسات التعليم العالي دور ،ا  في األنظمة األكثر نضجووالمؤسسات. 

 وتساعد في تشكيل التطورات المهمة في النظام. ضمان الجودة الخارجيةسياسة 

 

تطور االعتماد المؤسممسممي من خالل عملية شممكلتها مؤسممسممات التعليم  ،في الواليات المتحدة

د تفتقر إلى الموارأحد االعتبارات الرئيسمممممممية هو أن الدول الفردية كانت  تكان حيث العالي نفسمممممممها

متعددة( يمكنها القيام  اإلقليمية )التي تغطي دوال   لكن االتحادات ،ضممممممممان الجودة الخارجيةالالزمة ل

جاءت المبادرة من الحكومة.  ،بالمهمة بدعم من مجموعة من المؤسسات. في معظم األنظمة األخرى

التخاذ القرارات  ضمممممان الجودة الخارجيةيبدو أن رغبة الحكومة في اسممممتخدام نتائج  ،على أي حال

 .ضمان الجودة الخارجيةتعزز دور وتأثير  ،مثل الوصول إلى التمويل ،الحيوية

 

 دعونا نستعرض حاالت المجر وكندا والفلبين. ،لتوضيح نهج الملكية والسيطرة بشكل أكبر
إن أدوار الحكومة والوزير المعني في إنشممماء وتشمممغيل هيئة ضممممان الجودة واضمممحة للغاية في حالة 

 المجر.
 

 لمجر(حكومية )ا -االنتساب إلى وكاالت ضمان الجودة 

تأمر  ،بشممممأن التعليم العالي 80/1993من القانون رقم  80القسممممم  ،(7مصممممرح به من قبل الفقرة. )

 الحكومة بما يلي:

 

 (HACالوضع القانوني للجنة االعتماد المجرية )

( هي هيئة مستقلة أنشأتها الحكومة HAC( لجنة االعتماد المجرية )المشار إليها فيما يلي بـ: 1. § )1

 من قانون التعليم العالي. 81لمحددة في المادة للمهام ا

يجممب على وزير الثقممافممة والتعليم  ،من قممانون التعليم العممالي 80§ ،(7( عمال  بممالفقرة. المممادة )2)

ـ: الوزير( ممارسة حقوق اإلشراف القانوني على  في  .لجنة االعتماد المجرية)المشار إليه فيما يلي ب

اد لجنة االعتميجب على الوزير فحص ما إذا كانت تشمممكيالت  ،نيإطار صمممالحياته لإلشمممراف القانو

وتنظيمها وتشمممممممغيلها وآليات صمممممممنع القرار تتوافق مع القوانين واللوائح وكذلك مع قواعد  المجرية

 ؛ ....لجنة االعتماد المجريةالتنظيم والتشغيل الخاصة بمركز 
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 لجنة االعتماد المجريةسكرتارية 

مة سمممكرتارية تتولى العمل اإلداري لمركز المسممماعدة اإلنسمممانية. يشمممرف ( تنشممم  الحكو1. § )31

 وتمول من الميزانية المركزية. ،الوزير على األمانة العامة وهي هيئة ذات صالحيات كاملة

 

( يتم تعيين رئيس األمانة العامة وإعفائه من منصبه من قبل الوزير في مسابقة عامة مفتوحة لهذا 2)

خضمممع يبوصمممدار التفويض.  ،لجنة االعتماد المجريةباالتفاق مع رئيس  ،الوزيرالمنصمممب. كما يقوم 

 كهيئة مشتركة. لجنة االعتماد المجريةاإلعفاء من واجب رئيس األمانة لموافقة 

معهممد بمماريس:  ،المجرفي   االعتممماد في نظممام التعليم العممالي ،2003 ،تمماممماس كوزممماالمصممممممممدر: 

 .اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي

( زمام المبادرة وأنشمممممممأ COUأخذ مجلس جامعات أونتاريو ) ،كندا ،في أونتاريو ،على عكس المجر

 آلية لضمان الجودة ألعضائه.

 

 كندا( ،مملوكة لمؤسسات التعليم العالي )مقاطعة أونتاريو -االنتماء لوكاالت ضمان الجودة 

 

 (COUمجلس جامعات أونتاريو )

وقد تم تشمممممكيل  ،(CPUOرؤسممممماء جامعات أونتاريو )عرف في األصمممممل باسمممممم لجنة يُ  كان

 استجابة  للحاجة إلى المشاركة المؤسسية في اإلصالح والتوسع التعليمي. 1962المنظمة في عام 

سيع تم توو ،شكل الرئيس التنفيذي لكل جامعة من جامعات أونتاريو المدعومة من المقاطعات اللجنة

سبة: الرئيس التنفيذي )رئيس الجامعةلتشمل ممثلين من كل عضو  ا  اللجنة الحق مدير  ،ومؤسسة منت

أو رئيس الجامعة( والزميل األكاديمي المعين من قبل هيئة اإلدارة األكاديمية العليا لكل جامعة. في 

 غيرت اللجنة اسمها إلى مجلس جامعات أونتاريو. ،1971عام 

لتنفيذ وظائف ضمممان الجودة في  COU( من قبل OCGSتم إنشمماء مجلس أونتاريو للدراسممات العليا )

برامج الدراسممممممات العليا. يتكون مجلس أونتاريو للدراسممممممات العليا من عمداء الدراسممممممات العليا )أو 

مجلس يقوم ، كممما موظف معممادل( في كممل من الجممامعممات المممدعومممة من المقمماطعممات في أونتمماريو

وتقييم  ،لعليا الجديدة المقترحةبوجراء تقييم قياسممممممي لبرامج الدراسممممممات اأونتاريو للدراسممممممات العليا 

لجميع برامج الدراسمممممممات العليا الحالية في  ،عن طريق االنضمممممممباط ،على أسممممممماس متكرر ،دوري

من خالل لجنة التقييم الخاصممممممة بها والتي تتكون من أعضمممممماء كبار من أسممممممتاذ جامعات  ،أونتاريو

 .لعليامجلس أونتاريو للدراسات ايتم انتخابهم من قبل  ،أونتاريو األعضاء

 

 http://ocgs.cou.on.caالمصدر: 

 

مؤسمممممسمممممات التعليم العالي "أعضممممماء" في متعلقا  بضممممممان الجودة، تكون فيه  ا  اعتمدت الفلبين نظام

 المنظمة على غرار نظام التعليم العالي المجزأ.و وكاالت االعتماد الخاصة

 

 ذات العضوية المنتسبة في الفلبينوكاالت االعتماد الخاصة 

http://ocgs.cou.on.ca/
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من خالل مبادرة التربويين من مؤسمممسمممات  ،1951بدأت حركة االعتماد في الفلبين في عام 

عالي من خالل نظام  لذين اقتنعوا بضمممممممرورة تعزيز الجودة في التعليم ال عالي الخاصممممممممة ا التعليم ال

القرن  ينياتسممبعإلى  خمسممينيات. من عيوالتقييم الذاتي الطو ،والمراقبة المسممتمرة لتنفيذها ،المعايير

كليات : جمعية االعتماد الفلبينية للمدارس والفي الفلبين هي اعتمادهيئات  ثالثة تم تأسمميس ،العشممرين

( ؛ PACU-COAلجنة االعتماد ) -( ؛ الرابطة الفلبينية للكليات والجامعات PAASCUوالجامعات )

(. لكل اتحاد أدوات ACSCU-AAوكالة االعتماد ) -ة واتحاد المدارس والكليات والجامعات المسممميحي

 ومعايير االعتماد الخاصة به.

 

المعايير واألدوات المشتركة، تم تأسيس اتحاد وكاالت االعتماد في الفلبين  وفي سبيل تحقيق

(FAAP )–  اتحاد وكاالت االعتماد  يعتبر .1976في عام  –وهو منظمة شممممممماملة لوكاالت االعتماد

هو الهيئة التنسمممممميقية التحادات االعتماد الثالثة. إلى جانب تشممممممكيل وكالة اعتماد للكليات  في الفلبين

جمعية اعتماد الكليات والجامعات المعتمدة في  -والجامعات الحكومية، تم تشمممكيل هيئة اعتماد رابعة 

وهي مخصممممصممممة بشممممكل أسمممماسممممي ألعضمممماء الرابطة الفلبينية للجامعات والكليات  AACUPالفلبين 

(؛ بينما جمعية االعتماد الفلبينية للمدارس والكليات والجامعات مخصصة بشكل PASUCحكومية )ال

أسمممممماسممممممي للمدارس الكاثوليكية، في حين كانت الرابطة الفلبينية للكليات والجامعات مخصممممممصممممممة 

للمجموعات غير الدينية، بينما تم تخصمممميص اتحاد المدارس والكليات والجامعات المسمممميحية للقطاع 

روتسممتانتي. نظام هيئات االعتماد غير مقيد، مع ذلك: بعض المؤسممسممات الحاصمملة على عضمموية الب

جمعيممة االعتممماد الفلبينيممة للمممدارس والكليممات والجممامعممات، هم من الجممماعممات غير الطممائفيممة أو 

لدينية معتمدة من قبل الرابطة  لدولة، في حين أن بعض المدارس ا تانتية، أو من قطاع ا البروتسممممممم

 .نية للكليات والجامعاتالفلبي

 

 . سعيا  لتحقيق الجودة المستمرة في التعليم العالي2003أرشيلو المصدر: 

 

 معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربويمن خالل االعتماد. التجربة الفلبينية. باريس: 

 

 للتعليم المهني ضمان الجودة الخارجية
قبل مؤسمممسمممات خارج كل من التعليم من  ضممممان الجودة الخارجيةيتم توفير بعض أشمممكال 

هو جودة التعليم في مجاالت الدراسة المهنية. يجب  ، والهم المشترك لهذه الوكاالتالعالي والحكومة

أن نفرق بين وكاالت ضممممممان الجودة المهنية التي تقيم وتعتمد برامج الشمممممهادات الجامعية والهيئات 

 ريجي الجامعات.المهنية المعنية بالترخيص المهني أو التسجيل لخ

 

لثانية بينما تهتم الفئة ا ،تركز الفئة األولى على التعليم المؤدي إلى "الدرجة المهنية األولى"

 ،تمرأحكام التعليم المهني المسممميتم التركيز على  ،وفي بعض الحاالت ،باالعتراف المهني للخريجين

"المتخصمممممممصمممممممة" في الواليات  ادالعدد الكبير من هيئات االعتمأن الفئة األولى تمثل وخير مثال 

الهندسة المعمارية واألعمال والهندسة وعلوم الكمبيوتر والعلوم الصحية  ،؛ على سبيل المثالالمتحدة

 المختلفة وما إلى ذلك.
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تقدم الهيئات المهنية في المجموعة الثانية شكال  من أشكال ضمان الجودة من خالل إجراءات 

ؤهالت الخريجين وتقدمهم نحو التسمممممجيل المهني الكامل. في الترخيص أو التسمممممجيل وتركز على م

الواليات المتحدة، يتم تطوير امتحانات التسمممممممجيل الهندسمممممممي من قبل الجمعية الوطنية للمهندسمممممممين 

(، بالتعاون مع مجالس ترخيص الوالية )وكالهما ليسممممممما هيئات اعتماد(. تمنح NSPEالمحترفين )

وخبرة العمل المعتمدة.  NSPEعلى أسممممماس نتائج امتحانات  مجالس الدولة ترخيص المهندس الخبير

إلى جانب حوالي عشممممرين هيئة اعتماد مهنية، فون هاتين المنظمتين العضمممموتين في مجلس االعتماد 

 .للهندسة والتكنولوجيا، هما المعتمد األمريكي المعترف به للهندسة

 

دسممممين المحترفين في نوفا سممممكوشمممما رابطة المهنلهذه الحالة حيث تعتبر  تقدم كندا مثاال  آخر

(APENS)  من المهندسمممين المحترفين والمهندسمممين  4500هيئة الترخيص والهيئة التنظيمية لحوالي

تحممت التممدريممب الممذين يمممارسمممممممون التممدريممب في نوفمما سمممممممكوشمممممممما أو في مشمممممممماريع المقمماطعممات 

( www.apens.ns.caللممارسمممممة كمه .) ندس لتقديم خدمات هندسمممممية احترافية للجمهور في نوفا

هندسممين المحترفين في رابطة الميلزم الحصممول على ترخيص من هذه الهيئة. إن اعتراف  ،سممكوشمما

 له آثار على التنقل الوطني والدولي ،وتقدير المنظمات المماثلة في جميع أنحاء العالم نوفا سمممكوشممما،

( CCPEالمجلس الكندي للمهندسممين المحترفين ) الرابطة عضمموا  في، كما  تعتبر للمهندسممين المهنيين

بالتعليم الهندسمممممممي بين  بادل  فاقية واشمممممممنطن لالعتراف المت والذي بدوره هو أحد الموقعين على ات

. من المثير لالهتمام أن المجلس الكندي للمهندسمممين المحترفين وهو هيئة وطنية كندية الموقعين عليه

ييم واالعتراف بالدرجات التي يقدمها المرشمممممحون للحصمممممول على الجنسمممممية مع التق ا  تعامل أيضمممممي

 الكندية.

 

 . الأوكمة4

ضممممممان على ترتيبات سممممملطة  ا  جزئي ضممممممان الجودة الخارجيةتعتمد الحوكمة والتحكم في 

 . علىضممممممممان الجودة الخارجيةالمعمول بها في الوقت الذي يتم فيه تقديم أنظمة  الجودة الخارجية

طاني التعليم العالي البرينظام تم تطوير ميزة الممتحن الخارجي منذ فترة طويلة في  ،السمممممممبيل المث

أثر هذا على الطريقة التي  ، وكان لهذا األمروالتحكم فيها من قبل مؤسممممسممممات التعليم العالي نفسممممها

 في المملكة المتحدة. ضمان الجودة الخارجيةتطورت بها سلطة 
قد يؤدي االفتقار إلى القدرة المؤسمممسمممية  ،ليم العالي الناشمممئةفي أنظمة التع ،من ناحية أخرى

ما  ا  في اتجاه تطوري مختلف. غالب ضمممممان الجودة الخارجيةلتقييم الجودة والمراقبة إلى دفع سمممملطة 

الوطنية اسممتجابة لمشمماكل ضمممان الجودة التي ال يمكن  ضمممان الجودة الخارجيةيكون إنشمماء سمملطة 

ة الوطنية لضمممممان الجودة مسممممؤولي االتفاقياتتعتبر  ،القائمة. وبالتاليتصممممحيحها من خالل اآلليات 

 مشتركة بين العديد من الالعبين الذين لديهم أدوار ومسؤوليات مختلفة ولكنها متكاملة.
المعينة مدى  ضممممان الجودة الخارجيةعادة ما يعكس مسمممتوى ونوع المسمممؤولية التي تتحملها وكالة 

إذا كان من المتوقع أن تلعب وكالة ما  ،تلك الوكالة. على سممبيل المثالمشمماركة الحكومة في تشممكيل 

أو  ،وتجاوز الجودة في أمور مثل التفويض المؤسممسممي ،في نظام التعليم العالي الوطني ا  مركزي ا  دور

فمن المحتمل أن تكون الحكومة  -أو منح سلطة منح الدرجات العلمية  ،الموافقة على البرامج الجديدة

http://www.apens.ns.ca/
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ضممممان ة الدافعة. عندما يكون من المهم للبلدان أو الدول األخرى االعتراف بوجراءات نظام هي القو

ان ضمممممممفقد يكون للحكومة المزيد من المدخالت في إنشمممممماء وتنفيذ نظام  ،وقبولها الجودة الخارجية

 وال يعني هذا بأي شممممكل من األشممممكال أن يصممممبح دور ضمممممان الجودة الخارجية. الجودة الخارجية

 من النظام العام. ا  حتى عندما يتم توفيرها من قبل منظمة مستقلة ال تزال جزء ،ة حكوميةوظيف
م من نظا ا  تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من أن وكاالت االعتماد في الواليات المتحدة ليست جزء

خدام ت واسمممممتإال أنها تسمممممتمد سممممملطتها من اعتراف الحكومة بالوكاال ،ا  فيدرالي عام وال تتلقى تمويال  

 االعتماد لتحديد األهلية للوصول إلى التمويل الفيدرالي والوالئي.
عندما يكون الغرض الرئيسمممي من ضممممان  ا  مركزي ا  تلعب المؤسمممسمممات دور من المحتمل أن

 ،ندما يكون الغرض هو التأكد من أن التعليم المهني يلبي أهداف ومعايير النقابة، وعا  الجودة أكاديمي

 ت المهنية تأتي في المقدمة.فون االتحادا
كون ي ،أظهرت الدراسات االستقصائية اإلقليمية لهيئات ضمان الجودة أنه في معظم الحاالت

تأتي السممممملطة  ،هو الحكومة. في حاالت قليلة فقط وقوتها ضممممممان الجودة الخارجيةأسممممماس سممممملطة 

 .ضمان الجودة الخارجيةالتي هي نفسها عمالء  ،مباشرة من المؤسسات
. بشممممكل ضمممممان الجودة الخارجيةر النقاط المذكورة أعاله على حوكمة مزودي سمممملطة تؤث

هناك هيئة إدارة مركزية أو مجلس يتعامل مع اإلستراتيجية واألهداف وقرارات السياسة. توفر  ،عام

عادة ما يتم ترشمميح أعضمماء مجلس اإلدارة ضمممان الجودة، وهذه القرارات إطار عمل لتنفيذ برنامج 

لقواعد المنظمة. سمممممممتحاول الوكاالت ضممممممممان تمثيل قطاع عريض من  ا  نهم أو انتخابهم وفقأو تعيي

ا يشير م ا  أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تقديم خلفيات وخبرات مختلفة إلى مجلس اإلدارة. غالب

لجودة ضمان اتكوين مجلس اإلدارة إلى القوة النسبية لمختلف أصحاب المصلحة. تضع بعض أنظمة 

 خبراء دوليين في مجلس اإلدارة للحصول على وجهات نظر خارجية. ارجيةالخ

 

 (NAQAAE) 204هيكل حوكمة الهيئة القومية المصرية لضمان الجودة واالعتماد في التعليم

 

يعتبر مجلس إدارة الهيئممة الوطنيممة لضممممممممممان جودة التعليم هو الهيئممة الحمماكمممة التي توجممه 

يه ر ئة، ويلعب ف هداف الهي ياسممممممممات وأ عاون مع هيكل سممممممم بالت ئيس مجلس اإلدارة دورا  مركزيا . 

الموظفين، يعتبر المجلس مسؤوال  عن ترجمة السياسات التي وضعها مجلس اإلدارة إلى أفعال، كما 

الدينية والعلمانية، وما قبل الجامعي،  -ويغطي المجلس نطاق جميع مسممتويات المؤسممسممات التعليمية 

 .ليم العالي غير الجامعيوالتعليم العالي الجامعي، والتع

 

 :وهم المجلس من قطاع عريض من مختلف أصحاب المصلحة في مجال التعليميتشكل 

 .رئيس جامعة خاصة 

 .ممثالن عن القطاعين العام والخاص في الصناعة 

 الخبرة بدرجات متفاوتة في مجاالت ضمان  يأساتذة جامعات خاصة وعامة من ذو

 الجودة.

                                                           
والئحته التنفيذية المنظمة  2006لسممنة  82" بوصممدار القانون رقم NAQAAEتأسممسممت الهيئة الوطنية لضمممان جودة التعليم واالعتماد " 204 

 .2007بموجب لوائحها الصادرة في عام 
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 وممثلون عن التعليم قبل الجامعي. ،قطاع التربية الدينية ممثلون عن األزهر يمثلون 

 

 وكذلك مستوى خبرة أعضاء مجلس اإلدارة. ،يمثل التمثيل من الصناعة العامة والخاصة نقطة قوة

 

يتشمممكل المجلس بقرار جمهوري من خمسمممة عشمممر خبيرا  تربويا  من ذوي الخبرة في مجال 

صممممممالحهم مع أهداف الهيئة، ويعين المرسمممممموم من بين تقييم األداء وضمممممممان الجودة وال تتعارض م

سا  وثالثة نواب للرئيس: واحد لشؤون التعليم العالي، وواحد لشؤون التعليم قبل  أعضاء المجلس رئي

الجامعي، وواحد لشمممممؤون األزهر، كما يحدد المرسممممموم مكافآتهم وعالواتهم وتعويضممممماتهم وبدالت 

 .أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين
 ،يحل النائب األول محل رئيس مجلس اإلدارة في مباشرة اختصاصاته في حالة غيابه ،رسومللم ا  وفق

 يتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة مماثلة فقط.كما 

 

قيق حلها الحق في اتخاذ كافة القرارات الالزمة لتو مجلس إدارة الهيئة هو أعلى سلطة التخاذ القرار

 وعلى وجه الخصوص: ،أهدافها

 

 وضع السياسة العامة للهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها بما يضمن تحقيق أهدافها. .1

 اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول مواصفات الوظائف بها. .2
وضمممممممع اللوائح المالية واإلدارية والفنية واللوائح الخاصمممممممة بنظام موظفي الهيئة واألنظمة  .3

 التقيد بالنظم واألنظمة الحكومية. األخرى دون

 منح شهادات االعتماد أو تجديدها أو تعليقها أو إلغائها.واعتماد  .4

 إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي. .5
تحديد فئات رسوم إصدار شهادات االعتماد وبدل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية  .6

 القانون والئحته التنفيذية. في الحدود التي يحددها هذا

والنصمممائح واإلعانات غير المشمممروطة المقدمة للهيئة من  واألموالقبول الهبات والتبرعات  .7

 مؤسسات غير المؤسسات التعليمية التي يتم تقييمها بشرط أال تتعارض مع أهدافها.
 اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة. .8

قة بنشمممماط الهيئة والتي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية النظر في الموضمممموعات المتعل .9

 المختصة أو رئيس مجلس اإلدارة عرضها على المجلس.

 الموافقة على إنشاء فروع للهيئة بالمحافظة. .10

 

 الهيئة القومية المصرية لضمان الجودة واالعتماد في التعليمالمصدر: موقع 

 

الوكالة الذي يجب أن يلتزم بالقواعد واللوائح  عادة ما تعين الهيئة الحاكمة رئيس أو مدير

يتمتع هذا الرئيس بسمممممملطة اتخاذ قرار بشممممممأن اإلدارة اليومية ويقدم تقارير إلى ، والتي تحكم الوكالة

خاذ  ية أو ات هذه األمور للعلم من مجلس اإلدارة. تتطلب التغييرات الجوهر مجلس اإلدارة بشممممممممأن 

 ،من وقت آلخر نه يهتم بأداء الوكالة بشمممكل عام ويوجه تطورها.كما أ ،القرار موافقة مجلس اإلدارة
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يمكنهم  ، كماقد يعمل أعضاء الهيئة اإلدارية كأعضاء في لجنة فرعية أو مجموعة عمل "مخصصة"

 :ا  أيض

 .حضور األحداث المتعلقة بمسائل ضمان الجودة نيابة عن الوكالة 

 لة.التحدث إلى المجموعات أو المؤتمرات حول عمل الوكا 

 س معرفتهم أو خبرتهم المتخصصة.تقديم المشورة لموظفي الوكالة على أسا 

  لدراسممممممممات حول ثل األوراق وا ية م العمل مع الموظفين في المجاالت ذات األهم

 .العابر للحدودمواضيع معقدة مثل التعليم 

 

توضمممممممح المعلومات الواردة أدناه اختصممممممماصمممممممات مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت 

حيث يتم ضمممممممان الحوكمة من خالل العديد من اللجان ذات  ،205(HKCAAVQمية والمهنية )األكادي

 المسؤوليات اإلدارية والسياسات المحددة.
 اختصاصات اللجان في مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنية

 

 :لجنة المؤهالت واالعتماد

لة اد ذات الصعايير وإجراءات االعتمللنظر وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن سياسات وم .1

كهيئمة اعتمماد بمالمدور القمانوني لمجلس هونغ كونغ العتمماد المؤهالت األكماديميمة والمهنيمة 

بسمممملطة ضمممممان ( وتلك ذات الصمممملة بالخدمات غير المرتبطة QFبموجب إطار المؤهالت )

 .الجودة

اصمممة بالحفاظ على النظر وتقديم توصممميات إلى المجلس بشمممأن السمممياسمممات واإلجراءات الخ .2

جل المؤهالت ) ماد المؤهالت QRسممممممم ية لمجلس هونغ كونغ العت قانون باألدوار ال ( للوفاء 

 بصفتها سلطة االستجابة السريعة.األكاديمية والمهنية 

سات واإلجراءات والمعايير الخاصة بوجراء اختبارات عدم  .3 سيا سة / مراجعة واعتماد ال درا

 ما يتعلق بما يلي:االعتماد من أجل اعتماد المجلس في
 دورات غير محلية 

 دورات صندوق التعليم المستمر 

 دورات التطوير المهني المستمر 

 تقييم المؤهالت 

 أي أنشطة أخرى ذات صلة 

 النظر وتقديم المشورة بشأن أي مسائل أخرى تتعلق أو تؤثر على االعتماد والتقييم للمجلس. .4

 

 لجنة شؤون الموظفين واإلدارة

 وظيفي للمجلس قيد االستعراض.إبقاء الهيكل ال .1

                                                           
باسمممممم مجلس هونغ كونغ لالعتماد  ا  المعروف سمممممابق ،(HKCAAVQس مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنية )تأسممممم 205 

كهيئة قانونية مسممتقلة لتقديم المشممورة الرسمممية بشممأن المعايير األكاديمية لبرامج الدرجات العلمية في  1990في عام  ،(HKCAAاألكاديمي )

 (.1150)الفصل  HKCAAVQأعيد تشكيل المجلس بموجب مرسوم  ،2007في هونغ كونغ. في عام  مؤسسات التعليم العالي
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مراقبة سمممممياسمممممات وممارسمممممات الموارد البشمممممرية في المجلس والتوصمممممية بالتغييرات عند  .2

ومجموعة المكافآت ومسائل  ،تطوير الموظفين وتدريبهمبمع إيالء اهتمام خاص  ،الضرورة

 رفاه الموظفين.

 إبقاء الكفاءة اإلدارية لألمانة قيد المراجعة. .3
 إلى المجلس. األخرى في حدود اختصاصهتقديم التوصيات ا .4

 

 لجنة التمويل
سنوية للمجلس والتوصية بالموافقة عليها .1 سة الميزانية ال قة بما في ذلك أي تعديالت الح ،درا

 عليها.

 النظر في الخطط المالية طويلة ومتوسطة المدى للمجلس. .2
وسمممياسمممة تحصممميل وال سممميما عائد االسمممتثمار  ،إبقاء الوضمممع المالي للمجلس قيد المراجعة .3

 وتقديم التوصيات إلى المجلس حسب االقتضاء. ،الرسوم

 تلقي تقرير المراجع والنظر فيه والتوصية بموافقة المجلس عليه. .4

 التوصية بتعيين مراجعي الحسابات لموافقة المجلس. .5

 

 اللجنة الفرعية إلدارة الصندوق )اللجنة الفرعية للجنة المالية(

 

 بما يحقق األهداف االستثمارية التي يقرها المجلس. وضع استراتيجية االستثمار .1

 اتخاذ القرارات االستثمارية الكبرى ومراقبة النتائج. .2

 

 http://www.hkcaa.edu.hk/en/main.aspالمصدر: 

 

 التموي)
 أو ا  تمويل مختلفة تشمل إما واحد هناك خطط ،كما هو متوقع من مناقشات الملكية والحوكمة

 أكثر مما يلي:

 مخططات التموي) الأكومي
في أنظمة ضممممممممان الجودة الخارجية التي أطلقتها الحكومة، توفر الحكومة التمويل األولي، 

وتدفع على األقل جزءا  من النفقات التشغيلية للوكالة. حتى وكاالت ضمان الجودة الخارجية المملوكة 

 .قد تحصل على إعانات ومنح من حين آلخر من الحكومة التحاد مؤسسي
 الرسوم من مؤسسات التعليم العالي

سممممممواء كانت مدعومة من الحكومة أو مملوكة لمؤسممممممسممممممات التعليم  ،في العديد من األنظمة

تدفع المؤسسات مقابل خدمات االعتماد. تغطي الرسوم عادة  المصاريف المتعلقة بالمراجعة  ،العالي

عتبر وت ،باإلضمممافة إلى تكلفة أنشمممطة التدريب. في بعض الحاالت هناك رسممموم "صممميانة" ،الخارجية

 حصة متناسبة من نفقات تشغيل الوكالة.هذه الرسوم 
 رسوم الخدمات

http://www.hkcaa.edu.hk/en/main.asp
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للخدمات المقدمة للمؤسسات  ضمان الجودة الخارجيةهذا هو الدخل الذي تحصل عليه وكالة 

لق هممذه الخممدمممات بممالمؤتمرات أو ورش العمممل أو خممارج عمليممة االعتممماد. قممد تتع ،أو المنظمممات

 االستشارات أو األبحاث أو المشاريع الممولة بالمنحة.

مبدأ "اسمممممترداد التكلفة" أو "رسممممموم الخدمة" وتفرض  ضممممممان الجودة الخارجيةتتبع معظم وكاالت 

بغض  ،المتعلقة بها ضمممممان الجودة الخارجيةعلى مؤسممممسممممات التعليم العالي مقابل خدمات  ا  رسمممموم

 النظر عن ملكية الوكالة.
أشمممارت الدراسمممات االسمممتقصمممائية التي أجريت بين اقتصمممادات منظمة التعاون االقتصمممادي آلسممميا 

حتى تلك التي تدعي أنها  ،ضمممممممان الجودة الخارجية( إلى أن معظم هيئات APECوالمحيط الهادئ )

 تحصل على تمويل كبير ألغراض ضمان الجودة. ،مستقلة عن الحكومة

 

 طريقة توفير الموارد واستخدامها من قبل الوكاالت.لوضح الجدول أدناه حالتين متناقضتين في ي

 

 

 الموارد الازمة لوكالة ضمان الجودة: الواليات المتأدة األمريكية وكولومبيا  

 

 الواليات المتأدة األمريكية
دى ل ،لى سممبيل المثالعادة ما يكون لوكاالت االعتماد اإلقليمية عدد محدود من الموظفين. ع

مؤسممسممة  530لـممممممممم  ا  شممخصمم 21( طاقم عمل من MSCHEلجنة الواليات الوسممطى للتعليم العالي )

شغيل أقل من  ،معتمدة ماليين دوالر لتغطية الرواتب واالجتماعات والتدريب وزيارات  5وميزانية ت

عة بخلفيات متنويتمتع الموظفون المحترفون  .األخرىالمتنوعة الموظفين للمؤسممممممسممممممات والخدمات 

لديهم تعليم على مسممممتوى الدكتوراه وعملوا في مؤسممممسممممات أكاديمية ولديهم مهارات  ا  ولكنهم عموم

لك ما يمت ا  غالب ،تنظيمية جيدة ويتسممممممممون بالحذر والمهنية في السممممممملوك. من خالل اعتماد البرنامج

في الهندسمممممممة أو  ،العلى سمممممممبيل المث ،بمجال االهتمام المهني ا  خاصممممممم ا  الموظفون درجات وتدريب

 التمريض.

 

 .2009لجنة الواليات الوسطى للتعليم العالي ؛  14: 2001 ،المصدر: الخواص

 

 كولومبيا
يملك المجلس مقره الخاص وميزانيته التي يتم اعتمادها على أسممماس سمممنوي من قبل اإلدارة 

لموازنممة للممدولممة، ويتم الوطنيممة للتخطيط ووزارة الممماليممة، وتعتبر هممذه الميزانيممة جزءا  من قممانون ا

تخصيصها كموارد مطلوبة من أجل "تنفيذ نظام االعتماد الوطني". امتثاال  لقرارات المجلس الوطني 

(، يتم تنفيممذ ميزانيممة المجلس من خالل المعهممد الكولومبي للنهوض CNAلالعتممماد في كولومبيمما )

لنفقات تشغيل المجلس، باإلضافة (. في الوقت الحالي، يتم تخصيص الموارد ICFESبالتعليم العالي )

إلى أي نفقات أخرى مرتبطة بالزيارة لتقييم الظروف األصممملية، والتي يتم إجراؤها لمؤسمممسمممة تتقدم 

بطلب للحصممول على اعتماد طوعي لبرامجها األكاديمية. عالوة على ذلك، تغطي الميزانية التكاليف 

ة تعليم العالي والتي تتناول األمور المتعلقالمتعلقة بالندوات وورش العمل التي تحضرها مؤسسات ال
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باالعتماد والتقييم، والنفقات الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات، ونشممممممر المنشممممممورات الصممممممادرة عن 

المجلس الوطني لالعتماد، والتمويل الجزئي لمشمممماريع التقييم الذاتي من أجل االعتماد، والتي قدمتها 

 .لوطني لالعتمادمؤسسات التعليم العالي إلى المجلس ا

 

 .33 :2003 ،ريفيلو ريفيلو وأوغوستو هيرنانديزالمصدر: 

 االستقا). 6

لجميع أصحاب  ا  تعتمد شرعية أنشطة ضمان الجودة على االستقالل. يجب أن يكون واضح

 ،المصلحة أن أنشطة وقرارات ضمان الجودة خالية من التدخل من أطراف ثالثة. لضمان االستقاللية

 تمل عملية ضمان الجودة على سلسلة من الضوابط والتوازنات:عادة ما تش
الخاصممممة /  ضمممممان الجودة الخارجيةتصممممرح الحكومات أو تشممممرف على وكاالت  •

سبيل المثال، تطبق وزارة التعليم األمريكية مجموعة صارمة من  "المستقلة" )على 

 اإلرشادات لالعتراف بوكاالت االعتماد وتشغيلها وشفافيتها(
 كاديميون وممثلو الجمعيات المهنية كمراجعين خارجيين للهيئات العامة.يعمل األ •
 معالجة تضارب المصالح المحتمل. •
ي ف وهذه البنود متاحةاسممممتقالليتها ا  تتعلق ببنودتملك بعض وكاالت ضمممممان الجودة  •

 .الخاص بهذه الوكالة التشريع أو الدستور
مان ضمم وكالةة الوكالة. بالنظر إلى أن كل يُعتقد خطأ  أن أصممل تمويل الوكالة يحدد اسممتقاللي

. عن مصادر تمويله ا  يمكن القول أنه ال يوجد شيء مستقل تمام ،تحتاج إلى تمويل الجودة الخارجية

يجب  فما -ليس من الضروري في الواقع أن تكون الوكاالت مستقلة من حيث التمويل  ،لحسن الحظ

 ا  كون لديك سممممياسممممات وإجراءات وهياكل محددة جيدأن يكون مسممممتقال  هو أحكامها. من الممكن أن ي

وأن القرارات  ،من خالل ضممممان مراعاة جميع األدلة ذات الصممملة ،لضممممان اسمممتقاللية اتخاذ القرار

 تستند بالكامل إلى هذه األدلة.
بعض  عل، ولهذه الغاية لتنفيذللمجتمعات المختلفة وجهات نظر مختلفة حول أفضمممل ما يمكن تحقيقه 

 :يتمثل بما يليلطرق امن هذه 
تضمممممين مجموعة من وجهات نظر أصممممحاب المصمممملحة، بحيث "يحافظ كل طرف  •

 على صدق اآلخرين"
توزيع صنع القرار، حيث يتم اتخاذ أنواع مختلفة من القرارات من قبل لجان مختلفة  •

 داخل المنظمة.
يمكن ضممممممان االسمممممتقالل من خالل تضممممممين المتطلبات في التشمممممريع، مع عواقب  •

(، HETACالتعليم العالي والتدريب ) مكافآتتهاكات )على سمممبيل المثال، مجلس االن

 أيرلندا(
مسمممممممؤوليمة اإلشمممممممراف لوزير التعليم )على سمممممممبيمل المثمال، هيئمة المؤهالت  منح •

 ( NZQAالنيوزيلندية )

 إسناد مسؤولية الرقابة إلى مجلس النواب. •
 

أي مجال من مجاالت النشممماط ومع ذلك، ال يمكن ضممممان السممملوك المناسمممب واألخالقي في 

بشمممكل مطلق، فمن الممكن أن يفشمممل االسمممتقالل بسمممبب نقص الهياكل، أو بسمممبب تجاهل الهياكل أو 
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تجماوزهما أو تخريبهما. في بعض األنظممة، قمد يتردد موظفو وكمالمة ضمممممممممان الجودة الخمارجيمة أو 

حاالت أخرى، يمكن  المراجعون في أن يكونوا صمممريحين خوفا  من العواقب السممملبية المباشمممرة. في

تخريب نظام ضممممان الجودة الخارجية من خالل المصمممالح القوية التي تضمممغط على الوكالة للموافقة 

على مؤسسة ال تفي بالمعايير المطلوبة. في معظم أنظمة التعليم العالي، هناك نظام انتقائي وإحساس 

طة )أو حتى أعضممماء لجنة عام بالمؤسمممسمممات "الجيدة" و "السممميئة". عندما يتصمممرف من هم في السمممل

المراجعة( لفرض األفكار المسمممممممبقة دون الرجوع إلى الحقائق، يتم تقويض نظام ضممممممممان الجودة 

الخارجية، وال تقتصر مثل هذه المشاكل على قطاع التعليم العالي، فمن الممكن حدوثها في في قطاع 

 .من قطاعات المجتمع

 

  ق. اآلثار المترتبة على االختافات في السيا7

بالنظر إلى االختالفات في السياقات االجتماعية والتعليمية واالقتصادية والسياسية التي تعمل 

 ونهجها. ضمان الجودة الخارجيةستكون هناك اختالفات بين وكاالت  ،ضمان الجودةسياسة فيها 
غت كل من فان فو جادل ،ضممممان الجودة الخارجيةبعد النظر في عدد من دراسمممات الحالة لوكاالت 

ستيرهيغن ي والتقييم الذات ،( بأنه "في حين أن النموذج العام الذي يتألف من وكالة وطنية1993) ووي

فونها تخفي بالكامل  ،ومراجعة النظراء الخارجية والتقارير المنشمممورة ال تزال صمممالحة ،المؤسمممسمممي

ختالفات التي (. تشممل اال2000 ،مجموعة من االختالفات في األسماليب المسمتخدمة ") برينان وشماه

 ما يلي: قام الباحثان بتحديدها كل
 مستوى التقييم )مؤسسة أو برنامج(. •
 تركيز التقييم )على التدريس والبحث واإلدارة(. •
 م وتدريبهم()بما في ذلك اختياره ينأنواع األقران المستخدم •
 رة أو المقابلة أو مؤشرات األداءالتوازن بين استخدام المالحظة المباش •
نواع والخصممائص المؤسممسممية نت األسمماليب موحدة أو مرنة للتعامل مع األما إذا كا •

 المختلفة
 طبيعة التقارير والنتائج األخرى. •
 على سبيل المثال، بين االعتماد والتمويل.، االرتباط بصنع القرار •

 

تسلط تقارير المسح الخاصة باقتصاديات منظمة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ الضوء 

 .ضمان الجودة الخارجيةى االختالفات الملحوظة في العديد من جوانب نهج عل

 

 التنوعات والتشابهات

شاء وكالة  سسها القانونية وحوكمتها وتمويلها  ضمان الجودة الخارجيةيختلف إن وملكيتها وأ

 ،لومسممتوى اسممتقاللها بين اقتصممادات منظمة التعاون االقتصممادي آلسمميا والمحيط الهادئ. في المقاب

يختلف نطاق وأهداف الوكالة وخصمممممائص إطار ضممممممان الجودة الخاص بها. تظهر االختالفات في 

 جوانب مثل:
 وحدة ضمان الجودة: المؤسسة مقابل البرامج •
 : إلزامية مقابل طوعيةضمان الجودة الخارجيةطبيعة عملية  •
  الحسبانفي  المتعلقة بضمان الجودة التي يجب أخذها الجوانب •
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 ت في تشكيل فريق المراجعةدور المؤسسا •
 دور موظفي الوكالة في الزيارة الميدانية •
 اإلفصاح عن نتائج ضمان الجودة •
 اآلثار المترتبة على نتيجة ضمان الجودة •
 آلية االستئناف •
 متابعة ما بعد ضمان الجودة •
في ضمان الجودة من حيث  ضمان الجودة الخارجيةنهج أنظمة بغض النظر عن و ،في الوقت نفسه

في منطقة اقتصادات منظمة التعاون االقتصادي آلسيا  األنظمة الواقعة، فون جوانب المذكورة أعالهال

 والمحيط الهادئ لديها العناصر األساسية المشتركة التالية:
 .ا  المراجعة بناء  على معايير محددة مسبق •
 عملية ضمان الجودة على أساس مزيج من التقييم الذاتي ومراجعة األقران. •
 .ضمان الجودة الخارجيةرار النهائي من قبل وكالة الق •

المصدر: تعزيز أنظمة ضمان الجودة في التعليم العالي في االقتصادات األعضاء في منظمة التعاون 

مجلس التعليم والتدريب عن بعد في الواليات المتحدة أعدت لو، االقتصممممادي آلسمممميا والمحيط الهادئ

 .2006 ،معات األستراليةوكالة جودة الجابواسطة األمريكية 

 مقارنات النظام
هناك العديد من االختالفات التشمممممممغيلية بين أعضممممممماء منظمة التعاون  ،كما هو مبين أعاله

دة ضممان الجودو التجمعات اإلقليمية األخرى لاالقتصمادي آلسميا والمحيط الهادئ. من المحتمل أن تب

 ومع. ا  وخاصممة المعايير المحددة مسممبق ،يةهي نفسممها. ما يهم هو تشممابه العناصممر األسمماسمم الخارجية

نه  لم يتم ذكر أي شممممممميء عن جوهر ومقارنة المعايير. تتمثل إحدى طرق  ذلك، يمكن مالحظة أ

ما إذا كان نظام  -مقارنة أنظمة ضمممممان الجودة في تحديد ما يدفع كل نظام األشممممخاص إلى القيام به 

 .كيقة يقوم بذلن الجودة يغير السلوكيات وبأي طرضما

 مناخشةال. 8

 

 مناقشة: السياق التشغيليال

 

ضممع في اعتبارك حجم نظام التعليم العالي في بلدك ومقدار ضمممان الجودة الذي يتعين القيام  .1

 ضمان الجودة الخارجيةما هو نوع الملكية والتحكم الذي ستقترحه آللية  ،به. في هذا اإلعداد

 وما هو األساس المنطقي الخاص بك؟

السممياقية التي يجب أخذها في االعتبار بعناية عند إنشمماء وكالة ضمممان الجودة  ناقش العوامل .2

في بلدك ودولة أو منطقة أخرى. يجب أن تشممممممل تغطيتك دولة متوسمممممطة إلى كبيرة الحجم 

 ودولة صغيرة بها عدد قليل من مؤسسات التعليم العالي

سية كيف تتصل بالنقاط الرئ. ا  تحليل هيكل الحوكمة لوكالة ضمان الجودة التي تعرفها كثير .3 ي

 وما مدى تسييس هذا الهيكل؟ ،التي أثيرت في مواد الدورة

ما نوع اإلدارة والهيكل التنظيمي لوكالة ضمممممان الجودة التي سممممتكون فعالة في بلدك ولماذا  .4

 يكون هذا هو الحال؟
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 ملخصال. 9

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

  لذي يعتبر ظام ا عامال  حجم الن لة  يد من و ا  محدد يجب أن تغطيه الوكا عد له ال

تأثيرات على مجموعة من ميزات الوكالة بما في ذلك سمممياسممماتها وممارسممماتها ال

 ونهجها في اتخاذ القرار
  تعتبر األسمممممممئلممة المتعلقممة بمن يحممدد ومن يملممك ومن يحكم ومن يتحكم ويمول

سؤوليات التي يضطلع وكاالت ضمان الجودة ضرورية لفهم طبيعة األدوار والم

 في قطاع التعليم العالي األوسع. ضمان الجودة الخارجيةبها الالعبون في 
  بروتوكوالتالحوكمة لضمممممان الجودة  اتفاقياتتشمممممل العوامل التي تؤثر على 

المعمول بها بالفعل في مؤسممسممات التعليم العالي ومسممتوى ونوع  ضمممان الجودة

 الجودة الفردية. المسؤولية التي تتحملها وكالة ضمان
 والتي تشمممل إما  ،يتم تمويل وكاالت ضمممان الجودة من خالل مخططات مختلفة

 مما يلي: ا  أو مزيج ا  واحد
 ا  حكومي تمويال   -

 رسوم من مؤسسات التعليم العالي -
 رسوم الخدمات -

 فيما يلي بعض الفحوصات للتأكد من استقاللية عملية ضمان الجودة:· 

 الت ضمان الجودة الخاصة من قبل الحكومةتفويض أو اإلشراف على وكا -
 إدراج األكاديميين وممثلي الجمعيات المهنية كمراجعين خارجيين للهيئات العامة -
 معالجة تضارب المصالح المحتمل -
 وجود بنود حول االستقالل مكتوبة في تشريع أو دستور النظام -

 فيما يلي بعض المناهج لضمان اتخاذ قرارات أخالقية ومستقلة:· 

 تضمين مجموعة من وجهات نظر أصحاب المصلحة -
 وجود مستويات متعددة من صنع القرار -
 مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة لالنتهاكات ،إدراج الشرط في التشريع -
 إسناد المسؤولية إلى وزير التربية والتعليم. -
 إسناد المسؤولية إلى مجلس النواب. -

 

والتعليمي واالقتصممادي والسممياسممي الذي تعمل فيه ضمممان  االختالفات في السممياق االجتماعي تؤدي

الجودة إلى اختالفات بين وكاالت ضمممممان الجودة واألسمممماليب التي تسممممتخدمها. يمكن أن تشمممممل هذه 

ط مع والرواب ،وأنواع األقران المسممممممتخدمة ،وطبيعة التقارير ،االختالفات مسممممممتوى التقييم وتركيزه

 اتخاذ القرار.
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 غي) وكالة جودة خارجيةتش: الفص) الثالث
 الهياك) واإلدارة: المأور الثاني

 أطر ضمان الجودةالجزء الثالث: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 تحديد الجودة .2
 مجاالت التركيز في أنشطة ضمان الجودة .3

 مناقشةال .4
 ملخصال .5

 
 

 . المقدمة1

ف دة. يستكشالعديد من الطرق لتحديد الجو من دراساتك وخبراتك السابقة أن هناكستعرف 

هذا الموضممممممموع كيف تختلف الوكاالت في الطريقة التي تحدد بها الجودة واألطر والمنهجيات التي 

سممممممموف تتعلم كيف تتبع بعض الوكاالت تعريف الجودة "المالئمة للغرض" ، كما تضمممممممعها لتقييمها

تحقيقها.  إلى وتنظر في الطرق التي تفي بها مؤسممسممات أو برامج التعليم العالي باألهداف التي تهدف

سبق ا  يناقش الموضوع أيض من المعايير  ا  وكاالت ضمان الجودة التي تؤكد على مجموعات محددة م

وع يسممتكشممف الموضمم ،لمؤسممسممات التعليم العالي أو البرامج التي تضمممن جودتها. باإلضممافة إلى ذلك

ه في التركيز هذمجاالت التركيز في أنشطة ضمان الجودة ويسلط الضوء على كيفية تداخل مجاالت 

 التقييم وتفاوتها بين تمارين االعتماد المؤسسي والبرامجي.

 

 األهداف: 

  طر ضمان الجودة

 ما يلي: القيامعلى  ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 

وصمممممممف الطرق المختلفة لتحديد الجودة في التعليم العالي والتفريق بين نهج الجودة  ·

 عايير" و "المالءم للغرض"."القائم على الم
مقارنة السمممممممياقات التي يتم فيها تطبيق الحد األدنى من المتطلبات ونماذج المعايير  ·

 .العالية لضمان الجودة
 .تحديد مجاالت تركيز التقييم للمراجعة المؤسسية والبرنامجية وعمليات االعتماد ·
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 . تأديد الجودة2

 

تعليم العالي على نطاق واسمممع من قبل أصمممحاب على الرغم من مناقشمممة مفهوم الجودة في ال

أن يجدوا صمممممممعوبة في تحديد الجودة بدقة. في  ،إذا تم الضمممممممغط عليهم ،فمن المحتمل ،المصممممممملحة

مفهوم نسمممبي يعني أشمممياء مختلفة ألناس مختلفين. على سمممبيل  مفهوم الجودة هو ،الممارسمممة العملية

قد يكون لدى مجموعات أصممممحاب المصمممملحة  ،أثناء مناقشممممة جودة مؤسممممسممممة التعليم العالي ،المثال

 المختلفة جوانب مختلفة في االعتبار:

 

 والفائدة المتصمممورة لتعليمهم للعملبيمكن للطالب التركيز على التسمممهيالت المقدمة  ·

 في المستقبل.
 لمعلمون لعملية التعليم والتعلمقد ينتبه ا ،من ناحية أخرى ·
 قد تولي اإلدارة أهمية إلنجازات المؤسسة. ·
 االعتبار إنجازات أبنائهم.يمكن للوالدين أن يأخذوا بعين  ·
 يمكن ألصحاب العمل النظر في كفاءة خريجي المؤسسة. ·

 

بالنظر إلى أن كل صاحب مصلحة لديه نهج مختلف لتعريف الجودة، فلذلك ليس من الممكن 

السياق الذي الحديث عن الجودة كمفهوم واحد واضح المعالم. يجب فهم أي تعريف للجودة من حيث 

تستخدم فيه. في حالة مؤسسات التعليم العالي، يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن المؤسسة قد 

تكون ذات جودة عالية فيما يتعلق بعامل واحد أو من منظور فئة من أصممممحاب المصمممملحة، ولكن قد 

هارفي وغرين  تبدو منخفضمممممممة الجودة بالنسمممممممبة لعامل آخر. بالنظر إلى هذه العوامل، حدد كل من

( خمسمممة 1994( عددا  من األسممماليب لتصمممور الجودة، كما يسمممرد غرين )1994( وغرين )1993)

 :مناهج مختلفة للجودة في مجال التعليم العالي ويقول إنه يمكن مشاهدتها

 

 .)من حيث االستثنائي )أعلى المعايير 

 .من حيث المطابقة للمواصفات القياسية 

 كمالءمة للغرض 

 تحقيق األهداف المؤسسية.لية في كفاع 

 .تلبية احتياجات العمالء المعلنة أو الضمنية 

 

 ا  خاصممم ا  تتبنى وكاالت ضممممان الجودة تعريف ،إلى المفاهيم المختلفة للجودة والسمممياق ا  اسمممتناد

ع م ،تقوم بعض وكاالت ضمممممممان الجودة ببناء فهمها للجودة ،للجودة لتطوير إجراءاتها. باختصممممممار

" للمؤسممممممسممممممة أو البرنامج كنقطة انطالق. تحدد ا  األهداف والغايات "المحددة ذاتي األخذ في االعتبار

الوكاالت األخرى الجودة بالرجوع إلى مجموعة من المعايير أو المواصفات أو التوقعات الموضوعة 

، حيث من الممكن أن . تحدد وكاالت المجموعة األخيرة الجودة بالنسمممبة للمتطلبات الخارجيةا  خارجي

 ،تريد أن تفعله. بدال  من ذلك ما أو لمفهوم الجودة، بما تعنيه المؤسمممسمممة نفسمممهاهتم هذه الوكاالت ال ت

والتي  ،المفاهيم الثالثة األولى لمفهوم الجودةعلى األقل  تطبق المؤسممممسممممة التعليميةتطلب الوكالة أن 
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ت لتي تحددها الوكاالاختالفات في المسمممممتويات ا ا  هناك أيضممممم ، كما أنَّ تم تعيينها كمتطلبات خارجية

 أدنى من المتطلبات أو معايير عالية. ا  سواء كانت هذه حد -إلثبات الجودة 

 

 .بشكل عام سنناقش مفاهيم الجودة التي تتبناها وكاالت ضمان الجودة ،في القسم التالي

 

 فهم الجودة على  ساس المعايير
ثبات جودتها مقابل مجموعة في فهم الجودة "القائم على المعايير"، يجب على المؤسمممسمممات إ

من المعايير المحددة مسمممممبقا . يُنظر إلى االلتزام بالمعايير التي تم تطويرها خارجيا  من قبل مجموعة 

مرجعية على أنه مسممممتوى عتبة الجودة، ويسممممود هنا االمتثال للمعايير والمسمممماءلة وااللتزام بالقواعد 

ا النتائج والكفاءات المكتسمممممبة مهمة، كما في حالة واللوائح واعتماد قواعد الممارسمممممة التي تكون فيه

 .ترخيص الممارسة المهنية، وتجدر اإلشارة إلى أن المعايير ليست بالضرورة كمية

للحكم على اسممممتيفاء المعايير، يجب االتفاق على مسممممتوى معين أو تحديده، وقد يكون هذا المسممممتوى 

أو نوعيا  )هيئة تدريس كافية ومختصمممممممة  كميا  )على سمممممممبيل المثال نسمممممممبة الطالب إلى المعلمين(

ومؤهلة(. من األمثلة الواردة بين قوسين، يتضح أن القضايا التي يُنظر إليها على أنها كمية يمكن أن 

يكون لها أيضمما  أسمماس نوعي؛ باإلضممافة إلى ذلك، من الواضممح أنه يمكن إعطاء تعبير كمي لمعظم 

التحدث عن نسممممممبة الطالب إلى المدرسممممممين من حيث الجوانب النوعية، على سممممممبيل المثال، يمكننا 

البيانات الرقمية بناء  على افتراض أن نسبة فريق عمل معين على نسبة الطالب هي نسبة ضرورية 

للتعليم والتعلم الجيد. من ناحية أخرى، يمكن التعبير عن وصف أعضاء هيئة التدريس المؤهلين من 

، وسجل المنشورات األكاديمية، وتقييم الطالب ألعضاء حيث الشهادات األكاديمية، وسنوات الخبرة

 .هيئة التدريس وما إلى ذلك مما يعطي أيضا  مقياسا  للجودة فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس
في أنشمممممطة ضممممممان الجودة في الماضمممممي، اعتُبرت المعايير الكمية مناسمممممبة إلثبات أنه قد تم الوفاء 

آلن العثور على معايير نوعية. بالنسممممبة للمؤسممممسممممات، يمكن أن بالمعيار، ولكن أصممممبح من المعتاد ا

يسمماعد هذا التوضمميح في أهداف المؤسممسممة، وتشممغيلها. وتماشمميا  مع هذا االتجاه التخاذ معايير محددة 

خارجيا ، يمكن أيضممممممما  التعبير عن المعطيات في بيانات نوعية، مثل ما يحدث في وكاالت االعتماد 

لممارسممممات المتحدة األمريكية. تقوم بعض الوكاالت بتطوير معايير بناء  على اإلقليمية في الواليات ا

المطلوبة في مؤسمسمات أو برامج الجودة، كما أنَّ هناك وكاالت تحدد المواصمفات التفصميلية  الحميدة

التي يتعين الوفاء بها باالعتماد على المواصمممممممفات الكمية، وبالتالي، هناك مناهج أو نماذج مختلفة 

 .تم تبنيها على نطاق واسع من قبل عدد كبير جدا  من الوكاالت والتي

 

تعتبر مجموعة المعايير التي طورتها لجنة مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي، رابطة نيو إنجالند 

للمممدارس والكليممات في الواليممات المتحممدة األمريكيممة مثمماال  على النهج النوعي بينممما المعممايير التي 

( تعتبر مثاال  على النهج الكمي. يملك مجلس عموم AICTEعليم الفني )وضممعها مجلس عموم الهند للت

الهند للتعليم الفني مجموعة من المعايير التي يجب الوفاء بها إلنشمممماء مؤسممممسممممات جديدة ترغب في 

تقديم درجات جامعية في الهندسمممممة والمجاالت ذات الصممممملة، وتهدف المعايير التي وضمممممعها مجلس 

ي إلى التحقق مما إذا كانت المؤسسات تملك اإلمكانيات والمرافق الكافية لتقديم عموم الهند للتعليم الفن

بالتركيز على  قام مجلس عموم الهند للتعليم الفني  نة،  نب معي بة لجوا بالنسممممممم ية الجودة.  برامج عال

المعايير الكمية التي تشمممممممل، على سممممممبيل المثال، اسممممممتيعاب الطالب ومسمممممماحة األرض والمنطقة 
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سنورد تفاصيل عنصر واحد، المفروشة وا ألموال وحجم أعضاء هيئة التدريس ومتطلبات المكتبة. 

بة المركزية في مربع المعلومات أدناه. من ناحية أخرى، يوضمممممممح المثال األمريكي أن  وهو المكت

المعايير يتم التعبير عنها على نطاق واسممممممع وأن األمر متروك للمؤسممممممسممممممة للوفاء بالمعيار بطريقة 

قة عملها. يتوجب على المؤسمممممسمممممات في هذه الحالة األخيرة إلى أن تكون قادرة على مناسمممممبة لطري

إثبات أنها وصمممملت إلى المعايير المصمممماغة على نطاق واسممممع باسممممتخدام أي نوع من البيانات التي 

 .ستدعم حالتها، بما في ذلك البيانات الكمية حسب الضرورة

 

 المكتبة المركزية

 متر مربع. 400 مساحة  ا  سنوي ا  طالب 240المكتبة المركزية لقبول يجب أن تشغل مساحة 

 

مجلد في المكتبة  4000يجب أن يكون هناك ما ال يقل عن  ،عند إنشمممماء مؤسممممسممممة فنية بثالثة فروع

 موزعة على النحو التالي:

 من أربع نسو متعددة. ا  عنوان 250سيحتوي كل فرع على  ·

 ،وما إلى ذلك ،والكيمياء ،والفيزياء ،والعلوم اإلنسممممانية ،في مواد مثل الرياضمممميات ·

 مجلد. 1000يجب أن يكون هناك إجمالي 

 

دولية لكل فرع من فروع  6هندية و  6 -مجلة فنية  12يجب أن يكون هناك ما ال يقل عن 

قدم برنامج دبلوم دراسات عليا؛ وقد يتم تخفيف الهندسة. في حين أن هذا ضروري للمؤسسات التي ت

 .عدد المجالت الدولية، على الرغم من أنها مفضلة لمن يقدمون برامج دبلوم دراسيات

 

وفقا  لذلك، فون معايير المخزون األولي للكتب واإلضمممافة السمممنوية للكتب وعدد المجالت التي سممميتم 

 :االشتراك فيها هي على النحو التالي

 الأد األدنى ندالب الرخم

 4000 المخزون األولي للكتب لثالثة فروع في المؤسسة 1

 أ. كل فرع من فروع المهندس. )أ( 2
 ،ةالكيمياء التطبيقي ،الفيزياء التطبيقية ،ب. الرياضيات

 العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية وعلوم اإلدارة )ب(

 لكل فرع 1000

 اإلضافة السنوية للكتب )متوسط( 3
 . ل )أ( عنوان واحد لكل طالب تم قبوله في الفرع ب. لأ

 عنوان لكل طالب يقبله كل عام 0.2)ب( 

 

 عدد التقنيين. المجالت 4
 (ا  دولي 6+  ا  محلي 6) 12أ. بالنسبة إلى )أ( 

 (ا  دولي 6+  ا  محلي 6) 12ب. بالنسبة إلى )ب( 

 

 

 ياإللكترون مجلس عموم الهند للتعليم الفنيالمصدر: موقع 
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 النهج النوعي للمعايير

 

 رابطة نيو إنجالند للمدارس والكليات ،لجنة مؤسسات التعليم العالي في معايير االعتماد

 

 بما  ،: مهمة المؤسممسممة وأغراضممها مناسممبة للتعليم العاليالمعيار األو): الرسللالة واألغراض

ر لجنة ق مع معاييويتم تنفيذها بطريقة تتواف ،يتفق مع ميثاقها أو سمممممملطة التشممممممغيل األخرى

ييم لتق ا  ألنشمممطتها وتوفر أسممماسممم ا  مؤسمممسمممات التعليم العالي. تعطي رسمممالة المؤسمممسمممة توجيه

 وتعزيز فعالية المؤسسة.

 تتولى المؤسمممسمممة التخطيط والتقييم المناسمممب الحتياجاتها المعيار الثاني: التخطيط والتقويم :

في التخطيط والتقييم وتتابعها إلنجاز مهمتها وأغراضممممممها وتحسممممممينها. وهي تحدد أولوياتها 

 بفعالية.

 لدى المؤسمممممممسمممممممة نظام حوكمة يسمممممممهل إنجاز مهمتها : المعيار الثالث: التنظيم والأوكمة

وأغراضممممممها ويدعم الفعالية المؤسممممممسممممممية والنزاهة. من خالل التصممممممميم التنظيمي وهيكل 

ة الدراسمممميالحوكمة، تخلق المؤسممممسممممة وتدعم بيئة تشممممجع التدريس والتعلم والخدمة والمنح 

والبحث حيثما كان ذلك مناسممممبا  باإلضممممافة إلى النشمممماط اإلبداعي؛ فهو يضمممممن توفير الدعم 

 .الكافي للتشغيل المناسب لكل مكون تنظيمي

  تتوافق البرامج األكاديمية للمؤسمممممممسمممممممة مع رسمممممممالتها الرابع: البرنامج األكاديميالمعيار :

منهجي وفعال لتخطيط وتوفير وأغراضممممها وتعمل على تحقيقها. تعمل المؤسممممسممممة بشممممكل 

الجودة واإلشمممممراف عليها وتقييمها وتحسمممممينها وضممممممان الجودة األكاديمية ونزاهة برامجها 

إلنجاز الطالب يتناسب  ا  األكاديمية واالعتمادات والدرجات الممنوحة. تضع المؤسسة معيار

ب واسممممممتخدام مع الدرجة الممنوحة وتطور الوسممممممائل المنهجية لفهم كيف وماذا يتعلم الطال

 األدلة التي تم الحصول عليها لتحسين البرنامج األكاديمي.

  :تقوم المؤسممسممة بتطوير هيئة تدريسممية مناسممبة لتحقيق : الهي ة التدريسلليةالمعيار الخامس

مهمة المؤسمممسمممة، باإلضمممافة إلى التأكد من مؤهالت أعضممماء هيئة التدريس وعددهم وأدائهم 

ة المؤسمممسمممة وأغراضمممها. يقدم أعضممماء الهيئة التدريسمممية فيما إذا كانت كافية إلنجاز رسمممال

 .البرامج األكاديمية بكفاءة ويؤدون المهام الموكلة إليهم بشكل مناسب

 تحدد المؤسسة خصائص الطالب التي تسعى  ،: تماشيا  مع رسالتهاالمعيار السادس: الطاب

سمممات حضمممير سممميابتلخدمتهم وتوفر بيئة تعزز التطور الفكري والشمممخصمممي لطالبها. تقوم 

وتقديم الموارد والخدمات التي توفر لهم  ،القبول والتسممممجيل والسممممعي لضمممممان نجاح طالبها

الفرصمممممة لتحقيق أهداف برنامجهم على النحو المحدد في المنشمممممورات المؤسمممممسمممممية. تتميز 

 تفاعالت المؤسسة مع الطالب والطالب المحتملين بالنزاهة.

 توفر المؤسممممسممممة موارد معلومات لومات األخرىالمعيار السللللابع: المكتبة ومصللللادر المع :

ومكتبة كافية ومناسممبة. توفر المؤسممسممة الوصممول الكافي إلى هذه الموارد وتثبت فعاليتها في 

 تحقيق رسالتها. توفر المؤسسة التعليمية تكنولوجيا المعلومات الكافية لدعم بيئتها التعليمية.
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 تمتلك المؤسسة الموارد المادية والتكنولوجية ةالمعيار الثامن: الموارد المادية والتكنولوجي :

وهي تدير وتحافظ على هذه الموارد بطريقة  ،الكافية والمناسممممبة الالزمة لتحقيق أغراضممممها

 تدعم وتعزز تحقيق األغراض المؤسسية.

 الموارد المالية للمؤسسة كافية للحفاظ على جودة برنامجها المعيار التاسع: الموارد المالية :

وفي المسممممممتقبل المنظور. تثبت  في الوقت الحالي،مي ودعم التحسممممممين المؤسممممممسممممممي التعلي

تخريج قدرتها المالية على  ،من خالل أدلة داخلية وخارجية يمكن التحقق منها ،المؤسمممممسمممممة

 تدير مواردها المالية بنزاهة. طالبها، كما

 ملين وأعضمممماء : عند تقديم نفسممممها للطالب والطالب المحتالمعيار العاشللللر: اإلفصللللاج العام

تقدم المؤسمممممسمممممة معلومات كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسمممممب  ،آخرين من الجمهور المهتم

ويمكن الوصممول إليها وواضممحة وكافية للجمهور المسممتهدف التخاذ قرارات مسممتنيرة بشممأن 

 المؤسسة .

 ي ف: تلتزم المؤسممممسممممة وتدعو إلى المعايير األخالقية العالية المعيار الأاد  عشللللر: النزاهة

إدارة شممؤونها وفي جميع تعامالتها مع الطالب والطالب المحتملين وأعضمماء هيئة التدريس 

والموظفين ومجلس إدارتها والوكاالت والمنظمات الخارجية وعامة الناس. تسعى المؤسسة 

ساتها وممارساتها إلى تجسيد القيم التي تعبر عنها في رسالتها والبيانات ذات  سيا من خالل 

 الصلة.

 

 

 مصدر:لا

http://cihe.neasc.org/standards_policies/standards/standards_html_versio

n#standard_one 

 

لى ما إذا كانت تتوافق مع المعايير أوضممممحت لك األمثلة أعاله تحديد أن جودة مؤسممممسممممة ما تعتمد ع

بدأ  قة من الخارج أم ال. على عكس هذا المنظور، فون فهم "المالءمة للغرض" للجودة ال ي المشمممممممت

 .بالمعايير الخارجية بل بأغراض المؤسسة

 

 (FFPلغرض )المادمة فهم الجودة في 

 :كان هناك للغرض" إذا ا  تكون المنظمة أو الكائن "مناسب ،في نهج "المالءمة للغرض" للجودة
 مطبقة مناسبة لألغراض المحددةتوجد إجراءات  ·
هنممماك دليمممل على أن همممذه اإلجراءات هي في الواقع تحقق الغرض )األغراض(  ·

 المحددة.

 

سها تعتبر مؤسسة  ،بهذا المعنى فون المؤسسة التي تحقق األهداف والغايات التي حددتها لنف

سممممة أو البرنامج هي العدسممممة التي تقوم من خاللها وكالة ذات جودة. تصممممبح أهداف وغايات المؤسمممم

 ضمان الجودة بتحليل جودة المؤسسة أو البرنامج.

 

http://cihe.neasc.org/standards_policies/standards/standards_html_version#standard_one
http://cihe.neasc.org/standards_policies/standards/standards_html_version#standard_one
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يفترض نهج "مالءمة الغرض" أن المؤسممسممة قد حددت األغراض أو الرسممالة التي سممتتبعها 

، نعلى الرغم من أن ذلك يتم التصمممديق عليه عادة  من قبل أصمممحاب المصممملحة الداخليين والخارجيي

وسلطات التمويل والحكومات وما إلى ذلك. ثم يتم قياس المؤسسة مقابل تلك األغراض، ومن ثم فون 

نهج "المالءمة للغرض" يعني أننا نتحدث عن المهمة التي حددتها المؤسمممسمممة لنفسمممها وإلى أي مدى 

 .يمكن أن تثبت أنها تفي بالمهمة

 

ضممممممممن اآلليات األخرى تلبية المعايير في األنظمة حيث ت ا  يعتبر هذا النهج للجودة مناسمممممممب

أو المعايير من قبل المؤسمممممسمممممات أو البرامج. كما أنها فعالة في األنظمة ذات آليات  ا  المحددة مسمممممبق

حيث يتم تعزيز التنوع المؤسمممممممسمممممممي )مقابل االمتثال للمعايير( وحيث تُمنح  ،التنظيم الذاتي الجيدة

 اللية.مؤسسات التعليم العالي مستوى عاٍل من االستق
فة فهم مختلف للجودة اعتمادا  على  مان الجودة المختل داخل نفس البلد، قد يكون لدى وكاالت ضممممممم

واليتها، لذلك من غير المحتمل أن يكون هناك نهج واحد يعمل. على سمممممممبيل المثال، تبني الهيئات 

لخريجين المهنيممة التي تنظر في جودة المجمماالت المهنيممة للممدراسممممممممات فهمهمما للجودة حول كفمماءة ا

لممارسمممة المهنة. في نفس البلد، سممميكون للوكالة المسمممؤولة عن مراقبة إنشممماء المؤسمممسمممات الجديدة 

توقعات وفلسمممممممفة مختلفة لضممممممممان الجودة. في كثير من األحيان، تسمممممممتخدم الوكاالت مجموعة من 

بتطوير  ومالمفاهيم المختلفة للجودة كما هو مطلوب في السمممممممياق الذي يتعين عليها العمل فيه، ثم تق

ممارسات ضمان الجودة الخاصة بها حول هذا الموضوع. يعتبر موقف لجنة جودة التعليم العالي في 

 :( خير مثال على ذلك، كما هو موضح في المعلومات أدناهHEQCجنوب إفريقيا )

 موازنة مختلف توكيدات الجودة: لجنة جودة التعليم العالي في جنوب إفريقيا

 

الي في لجنة جودة التعليم العيشمممل فهم  ،يم العالي السممائدة والسممياق التعليميفي ضمموء سممياسممة التعل

من ضمم ،والتحول الفردي واالجتماعي ،والقيمة مقابل المال ،للجودة المالءمة للغرض جنوب إفريقيا 

 إطار مالئم شامل للغرض. )...(

 

  يتم فحص المالءمة للغرض في ضمممموء رسممممالة المؤسممممسممممة وأهدافها وتعريف

 ها.هويت

  يتم فحص مدى مالءمة الغرض فيما يتعلق بطريقة ومدى اسمممممممتجابة رسمممممممالة

 المؤسسة واألنشطة األكاديمية لألولويات واالحتياجات الوطنية.

  يتم تقييم القيمة مقابل المال من خالل النظر في مدى تضمممممممين الكفاءة والفعالية

 ووفورات الحجم في إدارة الجودة للوظائف األساسية للمؤسسة.

 تم تقييم التحول فيما يتعلق بتنمية الطالب األفراد وكذلك متطلبات الدولة للتنمية ي

 االجتماعية واالقتصادية.

 

 2007المصدر: دليل التدقيق المؤسسي لمركز الجودة الدولية للجودة لعام 
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 لىيؤثر ع -"المالءمة للغرض" أو "القائم على المعايير"  -كما هو متوقع، فون اختيار النهج 

المنهجيات التي تتبعها وكالة ضمان الجودة. على سبيل المثال، تعتبر فكرة التدقيق أكثر انفتاحا  على 

اسممتخدام نهج "المالءمة للغرض" ألنها تنظر في آليات ضمممان الجودة في مؤسممسممة ما بينما االعتماد 

ه يقال بأنه يقوض المسمممممممتند إلى المعايير"هو األكثر شممممممميوعا ". تم انتقاد نهج المالءمة للغرض ألن

"مالءمة الهدف"، أي مالءمة مهمة أو غرض مؤسسة ما. على سبيل المثال، عند تقييم األداء مقابل 

األهداف واألغراض التي حددتها المؤسممممسممممة نفسممممها، قد يجد فريق المراجعة أن األهداف والغايات 

ئا ، مع ذلك،  كامل، لكن هذا ال يخبرنا شمممممممي بال يا  قد تحققت  هذه المحددة ذات عن القيمة األكاديمية ل

األهداف والغايات. في الواقع، ربما تم عرض المهمة، عمدا ، على مسممتوى متواضممع على الرغم من 

عدم وجود دليل ملموس على هذا األمر ألن الحكومات والسمممملطات التنظيمية لها دور في اإلشممممراف 

مع ذلك، أدى احتمال إسمممممماءة على التعليم العالي في بلد ما وهي الحماية ضممممممد هكذا ممارسممممممات. و

 .االستخدام إلى انتقادات للنهج القائم على المالءمة للغرض
ها على أنها ما يُنظر إلي ا  في حين أن األساليب المختلفة لتعريف الجودة في التعليم العالي غالب

ل وال يمكن الحص ،فصل التعريفين ألنه على المستوى العملي ا  إال أنه من الصعب أيض ،متعارضة

باره جودة  على فهم مطلق للجودة. يمكن العثور على قدر ما من "المقبول والمالئم" الذي يجب اعت

قابلة للتفاوض والتي يجب  في جميع تعريفات الجودة وهناك بعض متطلبات التنمية الوطنية غير ال

 ،األغراض مدى مالءمة، ويتركز هذا األمر على أن تحدد مؤسسات التعليم العالي مهمتها من خاللها

 اختارت وكالة ضمان الجودة "المالءمة للغرض" كنقطة تركيز لها. في حالحتى 

جادل  ما  2006) وودهاوسي لة ويقول إن "المالءمة للغرض" تتضممممممممن حت حا هذه ال ( في 

هناك  وكان ،اسمممتثنائيةحالة للجودة باعتبارها  ا  "مالءمة الغرض". ويشمممير إلى أن لدينا معنى تاريخي

ستخدام مصطلح الجودة لإلشارة في بعض األحيانفي  تحول تدريجي سيا ا ق إلى قابلية الخدمة. في 

أدت الضمممممممغوط على المنظمات )التعليمية أو غير ذلك( لعرض الجودة إلى  ،هذا التباين في المعنى

ض كيف قام بع يوضمممممح وودهاوس ،نمو العديد من التعريفات للمصمممممطلح. عند تفصممممميل التعريفات

وبعض  ،(1993 ،غرين وهارفيوتمييز كل فارق بسمممممميط ممكن )مثل  األشممممممخاص باسممممممتكشمممممماف

 فهذا يعني ،: "عندما أسممممتخدم كلمةعندما قال األشممممخاص يبرهنون على نهج هامبتي دمبتي للكلمات

". توضممح المعلومات الواردة أدناه كيف يمكن اعتبار الجودة "مالئمة أقصممده بهذه الكلمةبالضممبط ما 

 للغرض".

 مناسب لك) زمان(: تعريف FFPللغرض ) ةالما مالجودة = 

 ،عاليفي قطاع التعليم ال ا  جد ا  دقيق ا  تعريف نها المالئمة للغرضأتعريف الجودة على  قد يبدو

غاية لل ا  دقيق ا  س وصممفهذا التعريف لي فون ،وقد رفضممه بعض األشممخاص على هذه األسممس. ومع ذلك

سي سأل المرء على الفور "هدف من؟" ويقر بأنه   الجودةفي حالة كون هناك العديد من اإلجابات. إذا 

 ،يشممير أصممحاب المصمملحة إلى الغرض ويقدم المعلمون المالءمة. وهكذا ،للغرض للمالئمة المعادلة

ند ويتم تمكين الطالب من تحقيقها. ع ،يتم تحديد أهداف تعليمية جديرة باالهتمام ،على سممممممبيل المثال

تؤخذ المعايير األكاديمية ومتطلبات صمممماحب العمل وتطلعات  يجب أن ،تحديد ما هو جدير باالهتمام

عديد لذلك هناك ال ،الطالب والتوقعات المجتمعية واالدعاءات الحكومية في االعتبار بدرجات متفاوتة

 من التفسيرات الصحيحة لمصطلح "جدير باالهتمام".
لمختلفة: الجامعة بأهدافها ا ،مختلفة من المؤسممسممات ا  أنواع مصممطلح المالئمة للغرضيشمممل 

يمكن للجميع ، وهد التكنولوجيااومع ،والكلية المهنية ،والجامعة العامة ،ذات األغراض الخاصمممممممة
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لشمممروطهم الخاصمممة. داخل  ا  تحديد غرضمممهم )أغراضمممهم( وتحقيق الجودة بنفس التعريف ولكن وفق

 فيه لألشممخاصيمكن  ا  حيث توفر المؤسممسممة سممياق ،يمكن االعتراف بتعدد األغراض ،مؤسممسممة واحدة

 المختلفين التحرك بشكل مختلف وتحقيق أهداف شخصية مختلفة.
يشمممممممعر بعض الناس أن لديهم ردا  ذكيا  وقويا  على اعتماد المالئمة للغرض باعتباره تعريفا  

بالطبع، لكنه مجرد  للجودة، بقولهم "آه، لكن الشممممممميء المهم هو مالءمة الغرض!" وهذا ليس خطأ 

لة تحديد األهداف، ينبغي مراعاة مالءمة األغراض بعناية، ويجب العمل على مسألة سابقة. في مرح

 .تحديد مستوى الئقا  لتحقيق هذه األغراض في مرحلة الحقة
عند هذه النقطة بالذات، يمثل مفهوم الجودة على أنها المالئمة للغرض قيمة كاملة، فوذا ما 

أنها المالئمة للغرض يوازن الجودة مع كونها قررت القيام بشمميء اسممتثنائي، فون مفهوم الجودة على 

حالة اسمممتثنائية؛ تقوم بتحويل الطالب، وتصمممبح الجودة معادلة للتحول؛ ويصمممبح مفهوم الجودة على 

أنها المالئمة للغرض معادا  إلضمممافة قيمة وينظر إلى المفهوم أيضممما  كقيمة مضمممافة. من الواضمممح أن 

للغرض، مع تحديد الغرض من خالل المواصمممممفات أو  الجودة بحكم الواقع أو التصمممممور هي مالئمة

إرضممممممماء العميل على التوالي. من اللمعان اآلخر للتعبير عن الجودة الذي يتم اسمممممممتخدامه أحيانا  هو 

"القيام باألشياء الصحيحة بشكل جيد"، ومن الواضح أن هذا المفهوم يتالشى عند تحديد الجودة على 

 .أنها المالئمة للغرض
حتضمممممممن جميع التعريفات ي نها المالئمة للغرضأمفهوم الجودة على لمرء أن يقول أن لذلك يمكن ل

 األخرى.

شمممبكة عرض تقديمي في مؤتمر  ،ها المالئمة للغرضأنالجودة على (. 2006) وودهاوسالمصمممدر: 

 2006 آذار 2 ،شنغهاي ،الجودة في آسيا والمحيط الهادئ

 ا  ( تعريفComisión Nacional de Acreditaciónاسممممتخدمت وكالة ضمممممان الجودة التشمممميلية )

للجودة يجمع بين كال النهجين لتحديد وقياس الجودة ويسمممملط الضمممموء على حاجة مؤسممممسممممات التعليم 

 . عن تحديد مفهومها للجودةالعالي لتحمل المسؤولية 

 المعلومات الواردة أدناه حالة شيلي.توضح 

 

 نهج وكالة ضمان الجودة التشيلية في حالة شيلي

 تم تعريف الجودة على أنها مزيج من عنصرين رئيسيين:ي

 ويعني الطريقة التي يقوم بها برنامج أو مؤسممممسممممة بتعديل  ،االتسللللاق الخارجي

عملها مع المتطلبات التي تحددها مجموعتها المرجعية األكاديمية أو التأديبية أو 

مع ويحممدد المجت ،المهنيممة )يحممدد مجتمع الجممامعممة ممما هو متوقع من الجممامعممة

المعمماري مما هو متوقع من برنمامج الهنمدسممممممممة المعمماريمة(. من المهم أن يتم 

االحتفاظ بهذه المتطلبات في الجوهر األسمماسممي للكفاءات أو الوظائف التي يجب 

 الوفاء بها.

 ويعني الطريقة التي تتكيف بها المؤسمممممسمممممة أو البرنامج مع  ،االتسلللللاق الداخلي

وص عليهما في بيمان المهممة وتعريف األولويمات والمبمادئ التوجيهيمة المنصممممممم

تالي في حين أن جميع المهندسمممممممين المعماريين لديهم نفس  ،الغرض منه. وبال

عن  ا  سمممميكونون مختلفين تمام "أ"فون مهندسممممي الجامعة  ،الكفاءات األسمممماسممممية

 ألنهم سيلتزمون بمجموعة مختلفة من األولويات. ،"ب"مهندسي الجامعة 
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 بوضممممممموح نتائج التعلم يشمممممممرحوالذي  ،ة ذلك إلى ملف تعريف التخرجيتم ترجم ،في حالة البرامج

 بها المؤسسة عند تسجيلهم. تتعهدوااللتزامات التي  ،المتوقعة للطالب

 

)مترجم من  2006 ،دليمل التقييم المذاتي ،CNAP 206لجنمة االعتمماد الوطنيمة الجمامعيمة المصممممممممدر:

 اإلسبانية(
 

 الجودة العالية ) و الممارسة الجيدة(الأد األدنى من المتطلبات مقاب) معايير 
بينما تدعي كل وكالة ضمممان الجودة تقريبا  أنها تهدف إلى تحسممين الجودة، فون بعض نماذج 

ضمان الجودة تضمن استيفاء الحد األدنى من المتطلبات لحالة معينة. تهدف هذه النماذج عموما  إلى 

ت والرفض. في سممممياق التنويع والخصممممخصممممة، أغراض االمتثال، وهناك آثار للنتيجة على الموافقا

تواجه العديد من البلدان النامية بعض مقدمي الخدمات ذوي المسمممممممتوى المنخفض وليس لديهم نظام 

للتعامل معهم. وبالتالي، أصممممممبحت المعايير الدنيا اآلن في كثير من األحيان أولوية في تلك الحاالت. 

علومات أدناه، هي خير مثال على نهج تنظيمي لضمان في التسعينيات، الموصوفة في المتشيلي  حالة

 . الجودة

 

 

 ترخيص المؤسسات الخاصة الجديدة في تشيلي

 

 التأكد من أن جميع المقترحات المؤسمممممممسمممممممية الجديدة تتوافق مع متطلبات الجودة : الغرض

بت األسمممماسممممية، وأن لديها الموارد الالزمة للعمل، وأنه خالل سممممنواتها األولى، هناك تقدم ثا

نحو تنفيذ االقتراح األولي. في نهاية العملية، يتم اعتماد المؤسممممسممممات على أنها مسممممتقلة، أو 

 .تفقد االعتراف العام الذي يخولها منح شهادات صالحة ويجب إغالقها

 الوكالة :( تم إنشمماء المجلس األعلى للتعليمCSE بموجب مرسمموم دسممتوري في عام )1990 ،

لتعليم العالي والمنظمات االجتماعية األخرى، ويرأسها ويضم تسعة أعضاء من مؤسسات ا

وزير التربية والتعليم، ولها تمويل مشممترك: جزء منها يأتي من الميزانية الوطنية وجزء من 

الرسممممموم التي تدفعها المؤسمممممسمممممات التي تطلب الترخيص. كما أن المجلس لديه طاقما  فنيا ، 

 .والمقيمين المعينين ألغراض محددةويعمل بشكل رئيسي من خالل عمل االستشاريين 

 يراجع المجلس األعلى للتعليم جميع المقترحات الخاصممممممة بالمؤسممممممسممممممات الجديدة اإلجراد :

والخاصة، ويقوم بتقييم كل اقتراح ويتخذ قرارا  إما بالموافقة عليه أو اإلشارة إلى التحفظات 

التي لديها شممممممهرين لتعديل المتعلقة به. في الحالة األخيرة، يعود االقتراح إلى المؤسممممممسممممممة 

اقتراحها وإعادة تقديمه. يتخذ المجلس األعلى للتعليم قرارا  نهائيا  بشمممممممأن القبول أو الرفض. 

إذا رفض االقتراح، ال يمكن فتح المؤسسة، وإذا تم قبوله، فسيتم االعتراف بها قانونا  ويمكن 

 ات الست األولى من تشغيلأن تبدأ العمل تحت إشراف المجلس األعلى للتعليم. خالل السنو

                                                           
، تهدف إلى التحقق من جودة مؤسممممسممممات التعليم العالي في هي هيئة عامة ومسممممتقلةفي تشمممميلي ( Chile-CNAلجنة االعتماد الوطنية ) 206 

 والبرامج التي تقدمها. ،تشيلي وتعزيزها
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المؤسسة، يجب عليها تقديم مجموعة من البيانات المؤسسية كل عام )بما في ذلك المعلومات 

خارجيين يرسممممممملهم المجلس  بل ممتحنين  بار الطالب من ق ية(. يمكن اخت مال ية وال األكاديم

ين الذين رجياألعلى للتعليم مرتين على أقل تقدير، ويزور المؤسممسممة فريق من المقي مين الخا

يحللون تطور المشمممروع ودرجة تحقيقه ألهدافه. خالل هذا الوقت، يجب أيضممما  أن تحصمممل 

البرامج والدرجات الجديدة على موافقة المجلس األعلى للتعليم. في كل عام، يرسمممل المجلس 

األعلى للتعليم إلى المؤسمممممسمممممة خطاب عمل يشمممممير إلى نقاط القوة والضمممممعف المتصمممممورة، 

تي يجب على المؤسممممسممممة اتخاذها. في نهاية السممممنة السممممادسممممة، يكون التقييم واإلجراءات ال

عالميا ، وإذا اعتبر أن المؤسسة قد تطورت بشكل كاٍف، فون المجلس األعلى للتعليم يصادق 

على اسمممممممتقالليتها. إذا لم يكن األمر كذلك، يمكن تمديد اإلشمممممممراف لمدة تصمممممممل إلى خمس 

 .سة إما على أنها مستقلة أو مغلقةسنوات، وبعد ذلك يتم اعتماد المؤس

 

سة المؤس إغالق مؤسسة إذا اعتبر أن ،خالل فترة اإلشراف ،ا  أيضالمجلس األعلى للتعليم يجوز لـمممممم 

 .لتوصياته ا  ال تعمل وفق

 

 .2005 ،الماتيرالمصدر: 

 

ين سمممواسممممتكماال  للنهج المذكور أعاله، يمكن أن توجد مبادرات أخرى داخل نفس البلد تؤكد على تح

المؤسمممسمممات جنبا  إلى جنب مع النهج التنظيمي. في بعض األحيان، قد يكون للوكالة نفسمممها طريقتان 

مختلفتان؛ تضممممممممن إحداهما الحد األدنى من المتطلبات، بينما تهتم األخرى بالمعايير العالية. على 

ية ) ماد األكاديمي العمان ئة االعت يل المثال، طورت هي ية من مرحلتينOAAAسمممممممب ماد  ( عمل لالعت

 .المؤسسي تشمل تدقيق الجودة يليه التقييم مقابل المعايير الوطنية

 

لجودة ا ذات معاييرالقد تضع وكاالت ضمان الجودة  ،على مرحلة تطوير نظام التعليم العالي ا  اعتماد

ية. عالوة على ذلك عال ية الحد  ،ال قد يكون اإلطار المرجعي للتقييم "عالي الجودة" وليس مجرد تلب

( في الواليات المتحدة MSCHEاألدنى من المتطلبات. تسمي لجنة الواليات الوسطى للتعليم العالي )

 العتماد "خصائص التميز في التعليم العالي".الخاصة بامعاييرها 

 

قد يبدو أن هذه المناقشمممممة تقدم مناهج متناقضمممممة لضممممممان الجودة، ولكن يجب أن نتذكر أن 

ت وبرامج بمستويات مختلفة من الجودة، لذلك هناك تنوع كبير في ضمان الجودة يتعامل مع مؤسسا

السياقات. عالوة على ذلك، تختلف اهتمامات الجودة في البلدان اختالفا  كبيرا . قد تتعايش، داخل البلد 

نفسمممممممه، العديد من اآلليات لمعالجة مخاوف الجودة المختلفة، كما يجب أن يكون هناك تنسممممممميق بين 

دة المختلفة. بشممكل عام، تكمل وكاالت ضمممان الجودة، التي تنظر في الحد األدنى جهود ضمممان الجو

من المعايير وتلك التي تتجاوز الحد األدنى من المتطلبات في نفس النظام، بعضها البعض، باإلضافة 

إلى ذلك، تتطلب اآلليات المحددة لضممممممممان تحديد مسمممممممتوى عتبة الجودة وكذلك تعزيز الجودة بين 

 .التي تجاوزت مستوى العتبة المؤسسات
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 . مجاالت التركيز في  نشطة ضمان الجودة3

هناك الكثير من أوجه التشمممممابه المشمممممتركة في الجوانب التي تحددها وكاالت ضممممممان الجودة، وفي 

الواقع، في حين قد يكون هناك العديد من التسمممممممميات المختلفة، أو في حال كانت هذه الوكاالت تتبع 

مختلفة، فون معظم وكاالت ضمان الجودة تنظر إلى نفس األشياء على الرغم من أنه لهياكل تنظيمية 

قد يكون لديها تأكيدات مختلفة. على سمممممممبيل المثال، تعتمد أربع وكاالت ضممممممممان الجودة البرامج 

التعليمية في الفلبين. توضممممح المعلومات الواردة أدناه مدى تشممممابهها في نطاق ضمممممان الجودة، كما 

االت التي تدرسمممممها وكاالت ضممممممان الجودة والتي تعتمد فيها المؤسمممممسمممممات على نواحي تغطي المج

 .مشتركة

 

 

 اعتماد البرنامج من خب) جمعيات االعتماد األربع في الفلبين -معايير ضمان الجودة 
تشمممممرك وكاالت )االعتماد أو ضممممممان الجودة( أعضممممماء هيئة التدريس المؤهلين والمهنيين 

قد تختلف المعايير من وكالة إلى ، وخاصمممممة بكل برنامج أو دورة دراسممممميةلتطوير معايير مفصممممملة 

ها ،أخرى قد يختلف تطبيق ما  كل  ،ك عايير  ها م ناء  على المجاالت التي تغطي طاق المراجعة ب لكن ن

 .ا  وكالة متطابق تقريب
تأللللاد  م عتمللللاد ا وكللللالللللة ا

اللللمللللدارس واللللكللللللليللللات 
 المسيأية

جمعيللللة االعتمللللاد الفلبينيللللة 
كللللللللليللللات للللللللللمللللدارس واللللل

 والجامعات

الرابطللللة الفلبينيللللة 
للكليللات والجللامعللات 

 ولجنة االعتماد

وكللللالللللة اعللللتللللمللللاد 
الكليللات والجللامعللات 
 المعتمدة في الفلبين

الرسمممممممالة واألهداف  األغراض واألهداف األغراض واألهداف األغراض واألهداف 1
 واألهداف

 ةاألساتذ ةاألساتذ ةاألساتذ ةاألساتذ 2

المناهج ودراسمممممممات  تعليمات تعليمات تعليمات 3
 البرنامج

 مكتبة مكتبة مكتبة مكتبة 4

المرافق والمختبرات  مختبرات مختبرات مختبرات 5
 المادية

لمممممادي  المصنع المادي والمرافق المادي والمرافق البناء 6 نع ا المصممممممم
 والمرافق

 

خممممدمممممات شممممممممؤون  خدمات الطالب خدمات شؤون الموظفين 7
 الموظفين

 طالبال

وجممممه االجمممتمممممممماعمممي المممتممم 8
 والمشاركة المجتمعية

التوجه االجتماعي والمشاركة 
 المجتمعية

التوجمممه االجتمممماعي 
والمممممممشممممممممممممماركممممممة 

 المجتمعية

 التمديد والمجتمع

 االدارة التنظيم واإلدارة االدارة إدارة التنظيم والبحث 9

 

ربة ل االعتماد: التجسعيا  لتحقيق الجودة المستمرة في التعليم العالي من خال 2001 ،المصدر: فيلبس

 2003 ،دراسة حالة معهد التعليم الدولي ،الفلبينية

لة  حا ثال  هذا الم لة المثلى لتقييم الجودة، ويعتبر  حا ها ال نة على أن يد من المجاالت المعي عد تعتبر ال

صمممممممحيحة في جميع الوكاالت، بغض النظر عن االختالفات في سمممممممياق البلد الذي تعمل فيه وحدة 

 .ضمان الجودة
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اجتماع  ،بانكوك ،رعى مكتب التعليم اإلقليمي لليونسكو لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ،2002 آبفي 

خبراء حول "مؤشمممرات الجودة وتسمممهيل التنقل األكاديمي من خالل وكاالت ضممممان الجودة" لمنطقة 

لتي تم ية اآسمميا والمحيط الهادئ. تسمملط المعلومات التالية الضمموء على مجاالت تقييم الجودة المؤسممسمم

 االتفاق عليها في هذا االجتماع.

 

 مجاالت تقييم الجودة المؤسسية
حضر االجتماع عدد كبير من خبراء ضمان الجودة والتعليم العالي من ثماني دول. اتفق المشاركون 

 في االجتماع على أن المجاالت التالية هي مفتاح الجودة:

 النزاهة والرسالة. 

 رةالحكم واإلدا. 

 لبشريةالموارد ا. 

 موارد التعلم والبنية التحتية. 

 ماليةالدارة إلا. 

 ملف الطالب وخدمات الدعم. 

 الجوانب المنهجية. 

 التدريس والتعلم والتقييم. 

 ستشارات واإلرشادالبحوث واإل. 

 ضمان الجودة. 

 

 فيما يلي المجاالت التي يجب أخذها في االعتبار ضمن المجاالت الرئيسية التي حددها المشاركون:

 

 :مجاالت التركيز الرئيسية لضمان الجودة

 

 :النزاهة والرسالة

 الصدق والشفافية في السياسات واإلجراءات. 

 التفاعل مع المجتمع وأصحاب المصلحة. 

 مهمة واقعية تمت صياغتها بوضوح. 

 الغايات واألهداف المعروفة لجميع مكونات المؤسسة. 

 اإلنصاف والتحفظ للفئات المحرومة. 

 

 :إلدارةالحوكمة وا

 استقاللية الحكم. 

 الهيكل التنظيمي. 

 تفويض الصالحيات. 
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 الفعالية المؤسسية. 

 ستراتيجياال التخطيط. 

 توثيقال. 

 تحديث اإلدارة. 

 

 :الموارد البشرية

 إجراءات التوظيف 

 كفاية ومؤهالت وكفاءة العاملين 

 ينفالجوائز والتكريمات والعضوية والجوائز وميداليات الجمعيات العلمية للموظ 

 حتفاظاال 

 تطوير الموظفين 

 التقدير والمكافأة 

 أعباء عمل الموظفين 

 مخططات الرفاه 

 إجراءات التظلم 

 

 :مصادر التعلم والبنية التحتية

 األرض والمباني 

 الملكية 

 المعامل وقاعات المحاضرات 

 المكتبة ومرافق تكنولوجيا المعلومات 

 إنفاق المكتبة لكل طالب 

 الباإلنفاق على الحوسبة لكل ط 

 الخدمات الصحية والرياضية والتربية البدنية وصاالت اإلقامة 

 صيانة الحرم الجامعي 

 االستخدام األمثل 

 استخدام المجتمع للمرافق المؤسسية 

 االستخدام التجاري للمرافق المؤسسية 

 

 :ماليةالدارة اإل

 مصادر التمويل. 

 ملكية الموارد. 

 استدامة التمويل. 

 تعبئة الموارد. 

 اردتخصيص المو. 
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 ليةؤومسال. 

 السيولة. 

 ميزانية الخطط األكاديمية والتنموية. 

 تكلفة الوحدة التعليمية. 

 إدارة األصول االستراتيجية. 

 مطابقة اإليصاالت والنفقات. 

 

 :ملف تعريف الطالب وخدمات الدعم

 إجراءات القبول 

  غرافيوالتوزيع الج ،والطبقات االجتماعية ،والعمر ،الجنس -الملف الشممممممخصممممممي للطالب، 

ونسممبة الموظفين /  ،ونسممبة العمر ،وااللتحاق حسممب مسممتويات الدراسممة ،والطالب األجانب

 وتوزيع درجات االلتحاق ،وااللتحاق خارج الوالية ،الطالب

 معدل التسرب والنجاح. 

 الترقي في العمل ومزيد من الدراسات. 

 بالالط إنجازات. 

 رضا الطالب. 

 اإلرشاد الشخصي واألكاديمي. 

 أعضاء هيئة التدريس في إرشاد الطالب مشاركة. 

 المنح الدراسية على أساس الجدارة. 

 المنح والزماالت األخرى. 

 الطالب للتغذية الراجعةرسمية غير آليات رسمية و. 

 تمثيل الطالب. 

 شكاوى الطالب والطعون األكاديمية. 

 تنقل الطالب. 

 ترفيهية للطالبالنشطة األ. 

 معدل تنسيب الخريجين. 

 العمل عن الخريجين رضا صاحب. 

 كسب الخريجين حسب مجال الدراسة. 

 الخريجين وملف تعريف الخريجين رابطة. 

 

 :الجوانب المنهجية

 التوافق مع الغايات واألهداف. 

 الصلة باالحتياجات االجتماعية. 

 تكامل السياق المحلي. 

 بدء ومراجعة وإعادة تصميم البرامج. 
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 خيارات البرنامج. 

 ة على جودة البرنامجآلية التغذية الراجع. 

 التفاعل مع أصحاب العمل واألكاديميين. 

 الطلب على مجموعات الدورات المختلفة. 

 

 :التدريس والتعلم والتقييم

 ابتكارات التدريس. 

 استخدام وسائل اإلعالم واألساليب الجديدة. 

 األنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية. 

 تنمية المهارات والكفاءات. 

 لتعلم األخرىالمشاريع وسبل ا. 

 الربط مع المؤسسات والصناعات والتجارة للتدريس. 

 الربط للتدريب الميداني. 

 مراقبة تقدم الطالب. 

 التقييم الداخلي المستمر. 

 االستعانة بفاحصين خارجيين. 

 جدول االمتحانات وعقد االمتحانات والتقويم وإعالن النتائج. 

 البرامج العالجية واإلثرائية. 

 

 :شارات واإلرشادالبحوث واالست

 الدعم المؤسسي للبحوث. 

 الكادر الناشط في مجال البحث. 

 البحث عن الطالب حسب مجال الدراسة. 

 عدد رسائل الدكتوراه الممنوحة لكل أعضاء هيئة التدريس. 

 عدد المشاريع البحثية لكل أعضاء هيئة التدريس. 

 مشاريع بحثية برعاية الصناعة. 

 تمويل أبحاث القطاع العام. 

 ب اإلنفاق البحثي والدخلنس. 

 الزماالت والمساعدات البحثية. 

 طاقم عمل مدعوم بمنح بحثية خارجية. 

 معدات البحث الموجودة. 

 فائدة نتائج البحث للتعليم. 

 المزايا االجتماعية للبحث. 

 بحث متعدد التخصصات. 

 مشاركة الطالب في أبحاث أعضاء هيئة التدريس. 
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  رات وعوامل التأثير وبراءات االختراع االسمممممتشمممممهاد بالمنشمممممو -جودة البحث

 .والتراخيص

 فوائد االستشارات للصناعة والجمهور. 

 األنشطة المجتمعية. 

 

 :ضمان الجودة

 ضمان الجودة الداخلية. 

 البحث المؤسسي في إدارة الجودة. 

 التنسيق بين الوظائف األكاديمية واإلدارية. 

 مخرجات تقييمات الجودة الخارجية. 

 ةمياألكادي البيئة. 

 تعليميةالصالحات اإل. 

 

تشممممممير هذه المجاالت إلى كيفية قيام مجموعة من وكاالت ضمممممممان الجودة بتحديد المجاالت 

 ا  سمممممتالحظ أن بعضمممممها يمكن أن يكون مرتبط، والرئيسمممممية التي لها تأثير على جودة المؤسمممممسمممممات

 بالتعبيرات الكمية بينما البعض اآلخر نوعي.

 

تبرز  فون حالة الفلبين المقدمة ،وء على مجاالت تقييم الجودة المؤسسيةبينما يسلط المثال أعاله الض

إلى أن مجاالت التقييم تتداخل مع االعتماد  السمممممممابقان وجهة نظر جودة البرنامج. يشمممممممير المثاالن

ختالفات من حيث التركيز والنطاق. في حين أن اال تتمثل ،المؤسمممممسمممممي واعتماد البرنامج. ومع ذلك

بالسياسات والممارسات  ا  لدراسية في ظل االعتماد المؤسسي قد تكون أكثر اهتمامجوانب المناهج ا

 فون اعتماد البرنامج سيبحث عن كثب في جودة منهج البرنامج قيد المراجعة. ،العامة للمؤسسة
قد ينظر االعتماد المؤسسي أيضا  في جودة برنامج واحد أو أكثر للبحث عن أدلة للتقييمات. 

الغرض في هذه الحالة ليس إصممممدار حكم بشممممأن جودة منهج هذا البرنامج، بل يهدف ومع ذلك، فون 

 .إلى تقديم استنتاجات حول الجوانب المنهجية الشاملة للمؤسسة
على تقييم الوظائف العريضممة لمؤسممسممة كما نجد أيضمما  العديد من وكاالت الجودة التي تركز 

( في هونغ كونغ على التدريس والتعلم QACيركز مجلس ضممممممان الجودة ) ،على سمممممبيل المثال ،ما

لس مجككل في الجامعة بينما تقوم وكالة أخرى بفحص جودة برامج البحث. في حالة ضمممان الجودة 

تقوم الوكالة بأخذ عينات من البرامج لفحصها للتعرف على سياسات ضمان الجودة  ،ضمان الجودة

. ال توجد محاولة للتعليق على جوانب وإلى أي مدى تتجلى هذه السمممممياسمممممات في الممارسمممممة العملية

تأديبية محددة للبرامج ولكن السمممتخدام البرامج كمصمممدر إلثبات ضممممان الجودة في المؤسمممسمممة. يتم 

 توفير المجاالت التي تم فحصها من قبل اللجان التي تفحص وظيفة التدريس والتعلم أدناه:

 

  



541 
  

 ان الخارجي لجودة التعليم والتعلممجاالت التركيز في الضم -مجلس ضمان الجودة )هونج كونج( 

 

 .صياغة األهداف المناسبة .1

 .اإلدارة والتخطيط والمساءلة .2
 .تطوير البرامج وعمليات الموافقة عليها .3

 .مراجعةالمراقبة والبرنامج  .4
 .تصميم المناهج .5

 .البرنامج بما في ذلك الموارد وطريقة التدريس وبيئة تعلم الطالب تدريس .6
 .من أشكال التعلم "خارج الفصل الدراسي"التعلم التجريبي وغيره  .7
 .التقييم .8

 .جودة التدريس وتطوير الموظفين .9
 .مشاركة الطالب .10

 .األنشطة الخاصة بدرجات البحث .11

 

 14، الصفحة مجلس ضمان الجودةدليل تدقيق  المصدر:

باختصمممممار، هناك قدر كبير من التداخل في المجاالت التي تم فحصمممممها في عمليات ضممممممان الجودة 

لفممة؛ ومع ذلممك، فممون الطريقممة التي يتم بهمما فحص المجمماالت المختلفممة تختلف مع نيممة فحص المخت

 .المجاالت سواء لالعتماد أو المراجعة

 

 مناخشةال. 4

  طر ضمان الجودة

 

مع  ،فكر في مناقشمممممة المعايير مقابل المالءمة للغرض من بلدك و / أو منظور مؤسمممممسمممممي .1

 شتها في مالحظات الدورة التدريبية.مراعاة العناصر الرئيسية التي تمت مناق

 "المعايير الدنيا" أو -ما هو التركيز الذي سممممميكون ذا أولوية فورية  ،بالنسمممممبة لسمممممياق بلدك .2

 على المدى الطويل؟ ا  "معايير الجودة العالية"؟ ما الذي قد يكون مفيد

 المجاالت ذات فما هي ،إذا احتاج بلدك إلى وكالة لضمممان الجودة للنظر في "المعايير الدنيا" .3

 األولوية التي يجب معالجتها؟
ع فما نو ،إذا تم إنشمممممماء وكالة لضمممممممان الجودة في بلدك مع التركيز على "المعايير العالية" .4

 المؤسسات أو البرامج في بلدك التي ستستفيد من ذلك؟

ما هي المجاالت الرئيسمممممممية الثالثة لتقييم الجودة في نظامك من منظور خارجي لضممممممممان  .5

 ولماذا؟ الجودة
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 ملخصال. 5

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:
 الجودة مفهوم نسبي يعني أشياء مختلفة ألناس مختلفين.· 
أنمه  على ا  يُنظر إلى االلتزام بممالمعممايير المطورة خممارجيمم ،في الفهم "القممائم على المعممايير" للجودة· 

 :اثنين يننوع مؤلفة منالجودة. قد تكون المعايير  حدودمستوى 

 المعايير الكمية 

 المعايير النوعية 
تصبح أهداف وغايات المؤسسة أو البرنامج هي العدسة التي  ،في نهج "المالءمة للغرض" للجودة· 

 تقوم من خاللها وكالة ضمان الجودة بتحليل جودة المؤسسة أو البرنامج.
ية·  مان الجودة كال  من النهج ،في الممارسممممممممة العمل قائم على المعايير" و  تطبق وكاالت ضممممممم "ال

 "المالءمة للغرض" ألغراض مختلفة.
 هناك نموذجان عريضان لضمان الجودة:· 

  نموذج الحد األدنى من المتطلبات، والذي يضمممممن اسممممتيفاء الحد األدنى من المتطلبات لحالة

 .معينة؛ وهذه النماذج مخصصة عموما  ألغراض االمتثال

 تي تركز على تحسين المؤسسات؛ وفي هذه الحالة، قد يكون معايير نموذج الجودة العالية وال

 .اإلطار المرجعي للتقييم "عالي الجودة" ليس مجرد تلبية الحد األدنى من المتطلبات

 

قد يتم تقييم الجودة إما على مسمممتوى البرنامج أو المسمممتوى المؤسمممسمممي أو على مسمممتوى الوظيفة · 

 المؤسسية مثل التدريس والتعلم.
ات من اختالف نجد هناك ،داخل مجاالت التقييم لالعتماد المؤسممممسممممي والوظيفي والبرنامجيبينما تت· 

 حيث كيفية التعامل مع المجاالت في تمارين ضمان الجودة.
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث
 الهياك) واإلدارة: المأور الثاني

 لحةالمصداقية والمساءلة وعالقات أصحاب المصالجزء الرابع: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 . المقدمة1

 . مصالح أصحاب المصلحة2

 . مصداقية عملية ضمان الجودة3

 . المساءلة4

 مناقشةال. 5

 ملخصال. 6

 

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

ليس أقلهم أصحابها  ،وكاالت ضمان الجودة مسؤولة أمام العديد من أصحاب المصلحةتعتبر 

ألصحاب المصلحة  يجب أن تثبت وكاالت الجودة. سواء كانوا حكوميين أو مجموعة من المؤسسات

التي يجرونها ذات مصممداقية وموضمموعية وأن النتيجة موثوقة.  ضمممان الجودة الخارجيةأن عمليات 

 ،المصداقية وتحافظ عليها الجودة عملية من خاللها وكاالتتنش  يوضح هذا الموضوع الطرق التي 

 مستخدمة إلثبات أن الوكالة تحقق أهدافها.كما يتعامل مع تدابير المساءلة المختلفة ال

 

 األهداف: المصداقية والمساءلة وعالقات أصحاب المصلحة
 ما يلي:ب القيام على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 تحديد أصحاب المصلحة وشرح اهتماماتهم ·
 ضمان الجودة الخارجيةشرح العوامل التي تساهم في مصداقية برامج  ·
 وصف اآلليات المستخدمة لضمان مساءلة وكاالت ضمان الجودة ·

 

 . مصالح  صأاب المصلأة2

أصممممحاب المصمممملحة في وكالة  تحديد األشممممخاص أو االطراف الذين يمكن اعتبارهم يعتمد 

إذا كانت الوكالة  ،. على سمممممممبيل المثالوكالة الجودةجودة معينة في المقام األول على الغرض من 

من ف ،قدرات ضممممان الجودة في مؤسمممسمممات التعليم العالي ومسممماعدتها على التحسمممنتهدف إلى بناء 

 إذا كانت مهمةو ،المرجح أن تكون مؤسممسممات التعليم العالي من بين أصممحاب المصمملحة الرئيسمميين
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فون  ،أو تحديد المؤسمممسمممات التي تفي بمعايير التمويل ،الوكالة تتعلق إلى حد كبير بالتمويل الحكومي

 .ا  رئيسي ا  ذ موقعالحكومة تأخ

 

ي ضممممممممان الجودة مجموعات معينة لها مصممممممملحة فتدرك وجود يجب على الوكاالت أن  ،عموما  

 ويمكن أن تضم هذه المجموعات كل مما يلي:؛ للمؤسسات والبرامج

 ةالحكوم 

 مؤسسات التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والموظفين 

 أرباب العمل واألعمال والصناعة 

 ملون والحاليونالطالب المحت 

 خريجون ال 

 مجتمعال 

 الجمعيات المهنية 
 

تختلف الطريقة التي تتعرف بها الوكالة على هذه المجموعات بشممكل كبير ولكن من اآلمن القول 

إن الوكالة يجب أن تسممممممعى للحصممممممول على مدخالتها للتخطيط، وتعليقاتها على عملياتها، ووجهات 

 .الوكالة نظرها حول كيفية خدمة كل وكالة من قبل
قد و ،ما يجد الطالب المحتملون والحاليون تقارير الوكالة مبهمة وتقنية ومليئة بالمصمممممممطلحات ا  غالب

وفائدة. ال تزال هناك مشمممممكلة أسممممماسمممممية في  ا  يؤدي القليل من التفاعل هنا إلى تقارير أكثر وضممممموح

، باإلضممافة جافة وغير مؤثرة تلتزم تقارير االعتماد بشممكل وثيق بالمعايير المكتوبة بلغة إذ التوقعات

لذا فون أولئك الذين يتوقعون قراءة انتقادات  ،اإلشممممممارات إلى األفراد إلى ذلك، ال تتضمممممممن التقارير

 بخيبة أمل. سوف يصابون

 

تهتم الجمعيات المهنية بالجودة إلى الحد الذي تضممع فيه معايير تعليمية للعضمموية. قد تتعاون 

 يجب، وكمصادر للخبرة ومتطوعين ألنشطة مراجعة األقران ،معياتوكالة الجودة الخارجية مع الج

ضممممممممان الجودة الخارجية، أن بعض الجمعيات قد ال يكون لديها الخبرة المناسمممممممبة لمهام  نالحظأن 

لكن و ،سمميكون هذا هو الحال مع الهيئة المهنية التي تهتم بشممكل أسمماسممي بالتميز المهني واألوسمممةو

بها على اإلطالق. يجب على الوكالة  يتم االهتمامرجات المهنية األولى أو ال القليل من االهتمام بالد

وإثبات العالقة بين ضمممان  ضمممان الجودة الخارجيةإجراء برامج توجيهية لتوضمميح طبيعة وغرض 

 الجودة واإلدارة الفعالة.
في  ت الجودةويظلون غير مدركين للدور الذي تلعبه وكاال ،قد ينتقد أرباب العمل جودة الخريجين

تعزيز الجودة. يمكن أن يساعد االتصال المباشر مع أصحاب العمل في التغلب على عدم التطابق في 

 التوقعات والنتائج.
فضممال  عن كل ما سممبق، يمكن أن تكون جميع إجراءات ضمممان الجودة الخارجية صممعبة وتسممتغرق 

تسمممممممتغرق وقتا ؛ ومع ذلك، فون بذل  وقتا  طويال ، ومعظم هذه اإلجراءات ال تتكرر، ولكنها عمليات

 .الجهد يعزز مكانة ومصداقية الوكالة، وقد يزودها بمدخالت وأفكار مفيدة
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 . مصداخية عملية ضمان الجودة3

تؤدي المشمماركة المؤسممسممية في ضمممان الجودة الخارجية لتكلفة ملموسممة في وقت الموظفين 

ات بمثل هذا الجهد ما لم تكن تعتقد أن عملية والموارد المالية، ومن غير المحتمل أن تلتزم المؤسمممسممم

ضمممان الجودة الخارجية موثوقة. بدون التزام مؤسممسممي، سممتكون القيمة العملية للمؤسممسممة واحتمالية 

النتيجة اإليجابية منخفضمممة، وبالتالي، من المهم لوكالة ضممممان الجودة أن تثبت مصمممداقيتها في أعين 

 .المؤسسات

 

 بما في ذلك: ،على مجموعة من العوامل الجودة الخارجيةضمان تعتمد مصداقية عملية 
 وضوح السياسات ·
 ضمان الجودة الخارجيةمالءمة )أهداف( إطار  ·
 سسية في تطوير القواعد والمعاييرالمشاركة المؤ ·
 إجراءات دقيقة وشفافة ·
 التنفيذ الصارم لإلجراءات ·
 القرارات واألحكام التي تعتبر عادلة وصحيحة ومفيدة. ·
 النزاهة المهنية لموظفي ومتطوعي وكالة ضمان الجودة.الكفاءة و ·
 نشود على نظام التعليم العالي.تحقيق األثر الم ·
 وجود ضمانات للحفاظ على المستوى المهني للوكالة ·

 

لة إلى أخرىتختلف  حا هذه األهداف من  عة  تاب ها م قة التي يتم ب في األنظمة التي ف ،الطري

قد يكون للوكالة تفويض لتحديد واسمممممممتبعاد مقدمي الخدمة  ،ددةتؤكد على االمتثال لمعايير أداء مح

يجب التعامل مع المناقشممات المفتوحة حول المعايير مع  ،ذوي الجودة المنخفضممة. في هذا السمميناريو

أصممحاب المصمملحة المؤسممسمميين بعناية على الرغم من أن المؤسممسممات األفضممل عادة ما تكون على 

تتخلص من المؤسسات التي تشوه سمعة قطاع التعليم العالي. ومع  استعداد للمساعدة في إنشاء وكالة

 ضمممانفمن األهمية بمكان تجنب الحفاظ على المصممالح المكتسممبة. كلما زادت صممرامة عملية  ،ذلك

حيث قد تكتسممممب الوكالة المصممممداقية من  ،زادت أهمية األحكام القوية لالسممممتئناف ،الجودة الخارجية

 خالل تعاملها مع الطعون.

 

 العاخات المؤسسية اإليجابية

 

، وال يعني هذا وكالة ضمممممان الجودة طبيعة المؤسممممسممممات التي تخدمها وعملها تعييجب أن 

وإنما يعني أن تفهم وكالة الجودة  ،مع كل ما تفعله المؤسمممممممسمممممممةوكالة الجودة  تتفق أنبالضمممممممرورة 

ر ت الوكالة إجراءات غيتصمرف بطرق معينة. إذا الحظاألسمباب التي دفعت المؤسمسمات التعليمية لل

 فيمكنها االستجابة بعبارات منطقية للمؤسسة. ،مناسبة

 

اء مع المؤسمممسمممات العميلة على بناء الدعم المؤسمممسمممي تسممماعد برامج التدريب والتفاعل البنَّ 

كاء كشممممرعندما تتعامل وكاالت الجودة مع مؤسممممسممممات التعليم العالي يتم بناء المصممممداقية ، وللوكالة
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شهود ك ا  ولكن أيض ،ضمان الجودة الخارجيةليس فقط من أجل تنفيذ  ،وع مشتركمتساوين في مشر

 .ضمان الجودة الخارجيةعلى تأثير ومصداقية برنامج 

 

سمممات ليس للمؤسممم ،في بعض الواليات القضمممائية ،عندما يتعلق األمر بتكوين فرق المراجعة

شممممممماور ر في مناطق أخرى. يعتبر التبينما يكون لها تأثير كبي ،في تكوين فرق المراجعة ا  رأي تقريب

توضح التجربة عدم جدوى إرسال فرق لن تقبل حميدة، ومع المؤسسات عند تشكيل الفرق ممارسة 

لتحسين. تعزيز ا المؤسسة التعليمية ولكنها لن تساهم في امتثال ه العمليةخدم هذتالمؤسسة حكمها. قد 

 أن تكوين فريق المراجعة.يجب على الوكالة اتخاذ القرار النهائي بش ،ومع ذلك

 

ن م التغذية الراجعةيمكن تعزيز المصداقية من خالل جمع  ،بعد زيارة الموقع واتخاذ القرار

واسمتخدام تلك المدخالت إلحداث التحسمينات. كما ذكرنا  ،المؤسمسمة والالعبين الرئيسميين في العملية

 اقية الوكالة ومساءلتها.يمكن أن تنعكس أحكام االستئناف بشكل إيجابي على مصد ،ا  سابق

 

 إطار عم) مستقر لضمان الجودة
قابل للتغيير. يعد  هولكن ،في نهجه ا  يجب أن يكون إطار ضمممممممان الجودة المسممممممتخدم متسممممممق

ا ولكن العديد من التغييرات التي يتم إجراؤه ،ا  لنمو الوكالة المنشأة حديث ا  ضروري ا  الضبط الدقيق أمر

يجب أن يسممممتجيب إطار العمل فضممممال  عن ذلك،  ثقة المؤسممممسممممية.في كثير من األحيان سممممتقوض ال

بينما تظل عناصممره األسمماسممية متسممقة مع التطورات الدولية. يمكن القيام بذلك إذا  ،للشممواغل المحلية

بوضممممموح ما تنوي القيام به على مدار فترة  وتشمممممرحكانت الوكالة تفكر بشمممممكل منهجي في أهدافها 

ينبغي أن تسمممترشمممد هذه النظرة المسمممتقبلية بأنشمممطة قياس كما  ،تتراوح من خمس إلى سمممبع سمممنوات

 بما في ذلك المشاركة الهادفة في شبكات ضمان الجودة اإلقليمية والدولية. ،األداء

 

 نزاهة األشخاص المعنيين
سمميعتمد جزء كبير من مصممداقيته  ،وكالة ضمممان الجودة الخارجيةبمجرد وضممع إطار عمل 

يجممب توخي الحممذر عنممد اختيممار الخبراء المعروفين  ، كمممابتنفيممذهعلى األشمممممممخمماص الممذين يقومون 

يجب أن تكون المؤسممممممسممممممات قادرة على الوثوق بالخبراء الزائرين من حيث  ،بنزاهتهم. في المقابل

 معرفتهم ومهنيتهم.
في حين أن مؤهالت ومواهب أعضمماء فرق التقييم ضممرورية لمصممداقية العملية برمتها، فون 

من خالله تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة من قبل موظفي الوكالة له نفس األهمية االحتراف الذي يتم 

لنجاح فرق المراجعة. كما أنَّ الفريق المؤهل تأهيال  عاليا  يمكن تقويضممه إذا لم تكن الوكالة واضممحة 

 .في توقعاتها أو تفتقر إلى االحتراف في التحضير للزيارات الميدانية

التي يجب التعامل معها من قبل وكالة ضممممان الجودة هي و وانتشمممارا ، ا  أكثر المشممماكل شممميوع إحدى

يتلقى فريق  ،في أسمموأ السمميناريوهات التسممليم المتأخر، وغير الكامل أو الناقص لتقرير التقييم الذاتي.

بحيث يجب على األعضممماء اسمممتيعاب التقرير  ا  المراجعة تقرير ضممممان البرنامج في وقت متأخر جد

ق ال يمكن تطبي ،ابقة للمراجعة. عندما تكون هناك فجوات وأسممممممئلة تُركت دون إجابةفي الليلة السمممممم

سمتكون المؤسمسمة قد "فشملت" في المراجعة قبل أن  ،بروتوكوالت ضممان الجودة بالكامل. في الواقع
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 ،تعليق العملية ،بالتشممممممماور مع رئيس المراجعة ،يجب على موظفي الوكالة ،تبدأ. في هذه الظروف

 في الوقت المناسب.ومقبول  التقييم الذاتي بشكل استالم تقرير  ريثما يتم

 

من غير المحتمممل أن يكون مراجع واحممد على و ،إلى االهتمممام ا  عممداد الفريق دائممميحتمماج إ

تفاصممممميل كل برنامج. يجب أن دراية بأو على  ،دراية بكل جانب وظيفي لمؤسمممممسمممممة معقدة أو كبيرة

 ، كماهم معلومات كافية يمكن على أسممماسمممها إصمممدار أحكام عادلةتتأكد الوكالة من أن المراجعين لدي

بيل على س ،أو يمكن الوصول إليها بسهولة في مكان آخر ،يجب توفير المعلومات من قبل المؤسسة

 .شبكة األنترنتعلى موقع المؤسسة على  ،المثال

 

 ليست مهمة صعبة على االطاق

سيطرة الوكالة أو قدرتها يتأثر تصور كل شخص للجودة بعدة عوامل، بعضه  ا خارج عن 

على تغيير التصمممورات في برنامج تدريبي قصمممير، وبالتالي، يجب على موظفي الوكالة تكوين فرق 

زائرة بهدف الحصمممممممول على أحكام متوازنة وموثوقة. يجب أن يضممممممممن مجموع مهارات الفريق 

 .والشخصيات كال  من اإلنصاف والقدرة على حل وجهات النظر المتعددة

 

(. على الرغم من أن COAتضممارب المصممالح )متعلقة ب سممياسممةفي هذا الصممدد، يجب تحديد 

واضمممحة فمن المهم أن يكون لديهم سمممياسمممة  ،بالنزاهة ا  المراجعين قد يكونون خبراء معروفين عموم

من المراجعين بعدم وجود عوامل قد تؤثر على  ا  كتابي ا  وأن يطلبوا تأكيدتضممممارب المصممممالح متعلقة ب

معالجة تضممممارب المصممممالح المحتمل بين موظفي  ا  يجب أيضمممم ، كمايفية تعاملهم مع مراجعة معينةك

فة إلى ذلك باإلضمممممممما لة.  بالحفاظ على سمممممممرية جميع  ،الوكا يجب أن يُطلب من المراجعين التعهد 

يجب أن يُطلب من المراجعين و ،المعلومات الواردة في سياق المراجعة سواء كانت مكتوبة أو شفهية

 موافقة على إتالف المستندات بطريقة آمنة في نهاية المراجعة.ال

 

 الوضوج والشفافية

 

 مع ا  للسياق المحلي وكذلك متسق ا  حساس ضمان الجودة الخارجيةيجب أن يكون إطار عمل 

التطورات الدولية ذات الصممممملة. قد يؤدي عدم الوضممممموح في إطار العمل إلى محاولة الوكالة تحقيق 

يجب تحديد أهداف الوكالة بوضمممممموح وإدراجها في  ، كمامن خالل نفس اإلجراءأهداف متضمممممماربة 

 خطة إستراتيجية )ربما لفترة خمس إلى سبع سنوات(.
يمكن للوكالة ضمان المصداقية من خالل إجراءات واضحة وشفافة يتم تطبيقها بصرامة إلى جانب 

التعاوني مع المؤسممسممات في بناء سممتسمماعد برامج التدريب والعمل  ،ومن جديدنظام اسممتئناف عادل. 

 الدعم لسياسات وإجراءات وكاالت ضمان الجودة.

 

 . المسادلة4

أي أن الوكالة مسؤولة عما فعلته أو لم  ،تتعامل المساءلة مع استخدام الموارد أو المخرجات

يجب على وكاالت ضمممممممان الجودة أن تظهر صممممممراحة مسممممممؤوليتها أمام مجموعة  ،تفعله. ومن ثم
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ن أصحاب المصلحة. يناقش هذا القسم اآلليات المستخدمة لضمان مساءلة وكاالت ضمان متنوعة م

 الجودة أمام مجموعات أصحاب المصلحة.
 إشرا  المالكين والممولين
الذين ليسممموا  ،فون وكاالت ضممممان الجودة مسمممؤولة أمام مالكيها ومموليها ،بالمعنى الضممميق

ت مملوكة وممولة وربما تدار من قبل مجموعة من معظم الوكاال ، كما تعتبربالضمممممممرورة متماثلين

لى ع ا  قد "تمتلك" الحكومة وكالة ولكنها تفرض رسمموم ،الحكومات والمؤسممسممات. على سممبيل المثال

فة: نجد مجموعات مختل ،لمبدأ "المستخدم يدفع". في جميع أنحاء العالم ا  المؤسسات مقابل الخدمة وفق

ك بال ها الحكومة  ي ،املالوكاالت التي تمول ها ممول جزئ  والبعض اآلخر ال يتلقى تمويال   ،ا  وبعضممممممم

. يتم دعم االعتماد المتخصص بشكل عام من خالل مجموعة من الرسوم المؤسسية والتمويل ا  حكومي

 من قبل الجمعيات المهنية.

ن يغالبا  ما تظهر الملكية الحكومية، سواء أكانت كلية أو جزئية، من خالل المسؤولين الحكوميين الذ

سون( الهيئة الحاكمة  سون في )أو حتى يرأ يمثلون وزارة التربية والتعليم في الوالية القضائية، ويجل

للوكالة. وتعتبر آلية "المساءلة" هذه ضمنية وموجهة بشكل أكبر نحو المدخالت، ولكن قد يكون لدى 

و عملية إعادة التصممديق الحكومة المزيد من تدابير المسمماءلة الواضممحة، مثل تقارير األداء السممنوية أ

 .الدورية

 

عادة ما يتم التعبير عن "الملكية" المؤسممممسممممية من خالل وجود ممثلين مؤسممممسمممميين  ،وبالمثل

 ،قد يضم مجلس اإلدارة ممثلين عن المجتمع األوسع ،يشكلون أغلبية الهيئة الحاكمة. في كلتا الحالتين

أوسممع لعمل  ا  يقدم هؤالء األشممخاص منظور/ أو الهيئات المهنية. من المتوقع أن و ،وأصممحاب العمل

فونهم يوفرون طريقة أخرى لمحاسمممممممبة  ،ومن خالل تقديم التقارير إلى دوائرهم االنتخابية ،الوكالة

 الوكالة.

 

ضمممان الجودة يجب أن يشممارك أصممحاب المصمملحة منذ البداية في تشممكيل ومراقبة عمليات 

كجزء من مخطط  ،ي للمجتمع األكاديمي. يجب الحصممول على المدخالت من مقطع عرضممالخارجية

حوكمة الوكالة. قد تسمممممممتعين مجالس الوكالة بممثلين من الجمهور أو هيئات أصمممممممحاب العمل أو 

يعد الوجود الدولي في مجلس اإلدارة طريقة أخرى للحصمممممممول على منظور  ، كماالجمعيات المهنية

 خارجي للسياسات واإلجراءات.

 

 اإلباغ
سمممممماسممممممية للوكالة في إظهار المسمممممماءلة في تقديم خططها وتقاريرها تتمثل إحدى الطرق األ

السنوية إلى مالكيها ومموليها. تقدم وكاالت ضمان الجودة بشكل عام خططها وتقاريرها السنوية إلى 

ما يتم نشممممر هذه التقارير لضمممممان  ا  مجالس إدارتها ومن هناك إلى الحكومة حسممممب االقتضمممماء. غالب

 الشفافية والمساءلة.

 

 :على النحو التاليبعض األمثلة على الممارسات من إندونيسيا وكندا تمثل ت
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 مجلس االعتماد الوطني قدم ي- ( التعليم العاليBAN-PT)  في إندونيسمممميا تقارير سممممنوية إلى

 من قبل الحكومة. بالميزانية السنوية المخصصة له الحكومة وتسترشد أنشطته

  يملك( مجلس أونتاريو للدراسمممممممات العلياOCGS الذي أنشمممممممأه مجلس جامعات أونتاريو )

(COUتفويضمم )  لى ع مرة واحدة كل عاممجلس جامعات أونتاريو "لتقديم تقرير كتابي إلى  ا

 عن أنشطته في العام الماضي". أقل تقدير

 

( بعض المبادئ العامة INQAAHEحددت الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان الجودة في التعليم العالي )

 مادها لتقديم التقارير إلى عامة الناس:التي يجب اعت

 

 

عاليإرشللللللللادات الممارسللللللللة  مان الجودة في التعليم ال ية لوكاالت ضللللللل لدول  الأميدة للشلللللللبكة ا

(INQAAHEاإلباغ عن المعلومات العامة :) 

 

 ا  ( بوبال  الجمهور واالسمممممممتجابة له وفقEQAAتقوم وكاالت ضممممممممان الجودة الخارجية )

ويشممممل ذلك إفصممماحات كاملة  ،ضممممان الجودة الخارجيةالسمممياق الثقافي لالمعمول بها و للتشمممريعات

 ذات الصلة مثل السياسات واإلجراءات والمعايير. الوثائقوواضحة عن 
المسممماءلة العامة من خالل اإلبال  عن قراراتها حول وكاالت ضممممان الجودة الخارجية توضمممح كما 

ات التقارير باختالف السياق الثقافي والمتطلب يختلف سياق ومدىو ،مؤسسات وبرامج التعليم العالي

 القانونية المعمول بها.

 

إلجراء فون ا ،إذا أدى التقييم الخارجي إلى اتخاذ قرار بشأن مؤسسة أو برنامج التعليم العالي

لمساواة وتضمن ا ،وتكون معايير المراجعة علنية وشفافة ،المطبق ومعايير اتخاذ القرار تكون علنية

للجمهور عن القرارات المتعلقة بالهيئة  ضممممممان الجودة الخارجيةوكاالت كما تفصمممممح  لة.في المعام

 الناتجة عن أي مراجعة خارجية ألدائها.

 

 المصدر: موقع الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي

 

 ضمان الجودةشاملة لاالعتراف من خب) منظمة 
ل على اعتراف من منظمة جامعة ذات سمعة طيبة قد تسعى وكاالت ضمان الجودة للحصو

كوجراء للمسممماءلة. إن االعتراف من قبل منظمة جامعة مناسمممبة ومحترمة يوضمممح الكثير عن التزام 

 بما يلي: ا  يظهر التزام ،على وجه التحديد، والوكالة بالجودة

 

 الجودة األكاديمية المتقدمة ·
 إظهار مساءلة الوكالة ·
 تشجيع تحسين الوكالة ·
 تخدام إجراءات عادلة ومنتجةاس ·
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 ييم المستمر لممارسات االعتمادالتق ·
 استدامة الوكالة ·

 

 الواليات المتحدة وأستراليا. لكل مندعونا ننظر في أمثلة 

 

 االعتراف بوكاالت ضمان الجودة
 الواليات المتأدة األمريكية

راف لحصول على اعتأوال  ل ،التي أنشأتها جمعيات مؤسسية ،تسعى هيئات االعتماد اإلقليمية

وذلممك  (CHEAمجلس اعتممماد التعليم العممالي ) والعتراف ،(USDEمن وزارة التعليم األمريكيممة )

وزارة التعليم . يجب أن تكون المؤسمممسمممات معتمدة من قبل وكالة معترف بها من ألسمممباب سمممياسمممية

 ،إلعانات المؤسممسمميةال سمميما مسمماعدة الطالب والمنح وا ،للوصممول إلى األموال الفيدرالية األمريكية 

الوكاالت ب إال وزارة التعليم األمريكية عترف ال تبهذا االعتراف.  ا  قد تلتزم حكومات الواليات أيضو

أن تكون "حارس البوابة" للتمويل الفيدرالي.  ،التي تظهر "الغرض الفيدرالي" ؛ على سمممممممبيل المثال

ولكن قد  ،يخدمون هذا الغرض ال ،الذين يركزون على البرامج ،معظم المعتمدين المتخصمممممممصمممممممين

تعليم وزارة ال)بمعايير موازية لتلك الخاصمممممة بمجلس اعتماد التعليم العالي يحصممممملون على اعتراف 

البمماب أمممام التمويممل مجلس اعتممماد التعليم العممالي اعتراف ال يفتح  ،(. حتى ذلممك الحيناألمريكيممة

 ،ها على النحو الواجب كحراس بواباتالفيدرالي. ترعى المؤسممسممات األمريكية الوكاالت المعترف ب

سة( سات المهنية )مثل الهند ستثناءات العتماد الدرا سلة سل ، ومن الجدير بالمالحظة أنولكنها تقدم ا

 ليست طوعية. ،لجميع المقاصد العملية ،االعتراف هذه

 

 ،وإظهار المسمممماءلة ،من المتوقع أن تعمل منظمات االعتماد على تحسممممين الجودة األكاديمية

 ،وإعادة تقييم ممارسمممات االعتماد باسمممتمرار ،واسمممتخدام اإلجراءات المناسمممبة ،وتشمممجيع التحسمممين

تطبقه  لتمرين االعتماد الذي ا  مشابه ا  وامتالك الموارد الكافية. تتضمن عملية االعتراف بالوكالة تقييم

مدة عة خارجية. مع دراسمممة ذاتية ومراج ،]وكاالت الجودة الخارجية[ على مؤسمممسمممات التعليم العالي

 ست سنوات. هيموافقة ترخيص الوكاالت الحاصلة على 
 

  ستراليا

مسممؤولة عن إجراء عمليات  (AQUA) 207الرابطة األسممترالية الرباعيةتعتبر  ،في أسممتراليا

يق ، ومدة االعتماد لتدقتدقيق الجودة لسممممممملطات اعتماد التعليم العالي في حكومات الواليات واألقاليم

خمس سممممنوات. تقع مسممممؤولية اإلجراءات المتخذة اسممممتجابة لتقارير التدقيق دورتها  الجودة هي مدة

طة الرابتخضمممممممع  ، فيدراليةجودة  باعتبارها وكالةومعنية والوزير. على عاتق الدائرة الحكومية ال

 نفسها لمراجعة ومتطلبات المساءلة.( AQUAاألسترالية الرباعية )

 مماثلة لتلك الخاصة بالواليات المتحدة.واجراءات  معاييرألمانيا والفلبين تملك كل من 

                                                           
 ،فيكتوريا ،، من قبل مجموعة صممممغيرة من الباحثين في مؤتمر عقد في ميلدورا1987في عام ألسممممترالية الرباعية تم تشممممكيل الرابطة ا 207 

متنوعة لأستراليا. ويهدف إلى الجمع بين الباحثين الذين يدرسون تغيرات المنام والمناظر الطبيعية الرباعية في المنطقة األسترالية اآلسيوية ا
القارة القطبية الجنوبية إلى المناطق االسمممممممتوائية. تهدف المنظمة إلى توفير منتدى للباحثين الرباعيين العاملين في والتي تمتد من  ،والمذهلة

 الماضية. ا  عام 25هذه المنطقة للتعاون. كانت هناك مجموعة من مشاريع الرابطة األسترالية الرباعية على مدار الـ 
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 أي مع ،تشمممبه عمليات االعتراف لوكاالت ضممممان الجودة عمليات مراجعة مؤسمممسمممات التعليم العالي

وعادة ما تكون فرصمممة للجمهور للتعليق. من األمثلة  ،الدراسمممة الذاتية وعمليات المراجعة الخارجية

وكالة ضممممان الجودة هي الطريقة التي يتم التعامل بها من  على كيفية اإلشمممراف على عملية مراجعة

 ( ومقره الواليات المتحدةCHEAقبل مجلس اعتماد التعليم العالي )

 

 

 (CHEAمسادلة وكاالت ضمان الجودة: مجلس اعتماد التعليم العالي )

 مساءلة وكاالت ضمان الجودة:

 (CHEAمجلس اعتماد التعليم العالي )

طويال  يتمثممل في أن االعتراف بمنظمممات االعتمماد  ا  تقليممدالتعليم العممالي مجلس اعتممماد تبع ي

في الجهود المبذولة لضمممان الجودة والمسمماءلة والتحسممين في التعليم  ا  رئيسممي ا  يجب أن يكون عنصممر

أن معايير وعمليات منظمات االعتماد متوافقة مع مجلس اعتماد التعليم العالي العالي. يؤكد اعتراف 

التعليم  مجلس اعتمادعترف يس ، كماللجودة والتحسين والمساءلةمجلس اعتماد التعليم العالي توقعات 

 بمنظمات االعتماد اإلقليمية والمتخصصة والوطنية والمهنية.العالي 

 

بما  تتمثلو ،لمنظمات االعتمادمجلس اعتماد التعليم العالي عتراف هناك ثالثة أغراض رئيسمممممممية ال

 يلي:
 دة األكاديمية.لالرتقاء بالجو ·
لتأكيد أن المنظمات المعتمدة لديها معايير تضممممن المسممماءلة من ، وإلثبات المسممماءلة ·

لجمهور ومجتمع التعليم العالي حول والملتزم مع اخالل التواصل المتسق والواضح 

من قبل منظمة االعتماد  ا  التزام ا  نتائج الجهود التعليمية. تشممممممممل المسممممممماءلة أيضممممممم

 ي اتخاذ قرارات االعتماد.إلشراك الجمهور ف
 يير الهادف والتحسين المطلوب.التشجيع على التغ ·

 

 المصدر: موقع مجلس اعتماد التعليم العالي
 

 خبو) الوكاالت النظيرة
إلى الشمممبكات واتباع المبادئ والممارسمممات  ا  يجوز لوكاالت ضممممان الجودة االنضممممام طوع

على الرغم من أن الوكاالت الفردية قد ال يكون لديها  كاستراتيجية إلظهار المساءلة. ا  المقبولة عموم

شبكات سي لالنضمام إلى ال لمعايير فون االلتزام با ،مخاوف تتعلق بالمساءلة باعتبارها المحرك الرئي

 المشتركة يعمل على إظهار االهتمام بالمساءلة وااللتزام بالمهنية. والنظم
نتباه في السنوات األخيرة على هذا السؤال: ما هو ركزت الشبكات الدولية لوكاالت ضمان الجودة اال

؟ اسمممتندت المناقشمممات إلى إنتاج مجموعة من الخصمممائص أو الجوانب المناسمممبنظام ضممممان الجودة 

التي ينبغي دمجها في إطار ضممممممممان الجودة الفعال المبني على مبادئ الممارسمممممممة الجيدة والمبادئ 

يكون  ،بينما يتم ذكر "المعايير" في بعض األحيان التوجيهية والتوصمممميات لوكاالت ضمممممان الجودة.

لمسمممممماعدة الوكاالت  الحميدةالتركيز في كثير من األحيان على تعزيز المبادئ العامة والممارسممممممات 
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تحسمممينات. أحد العناصمممر األسممماسمممية في هذه المسممماعي هو تبادل الخبرات مع وكاالت العلى إجراء 

مان الجودة األخرى لة هي إطار عمل يوفر نقطة مرجعية يتم النتيجة المرجوة و ،ضممممممم في كل حا

بحيث يمكن أن تصبح معايير  ،االتفاق عليها بشكل جماعي من قبل مجموعة من أصحاب المصلحة

 مطبقة باستمرار بين الوكاالت والجهات المكونة لها.
ان دمثل اليونسمممكو ومنظمة التعاون والتنمية في المي ،كما أن بعض الهيئات الحكومية الدولية

 ا  قد أنتجت أطر ،التي تعمل مع مختلف أصممممحاب المصمممملحة والخبراء في هذا المجال ،االقتصممممادي

 يمكن على أساسها تقييم وكاالت ضمان الجودة.
قامت العديد من المنظمات، النشمممممممطة في قطاع التعليم العالي، بونتاج أوراق موقف حول 

 ما أنها بمثابة مبادئ توجيهية لتشمممممكيل تطوراتالقضمممممايا المتعلقة بالجودة في التعليم عبر الحدود؛ ك

ضممممممان الجودة في التعليم العالي. ومن األمثلة على ذلك "إعالن أكرا بشمممممأن اتفاقية الجاتس وتدويل 

( الصمممممادر عن اتحاد الجامعات األفريقية؛ و "تقاسمممممم جودة التعليم 2004التعليم العالي في إفريقيا" )

( تم 2005ة عن مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم" )العالي العابر للحدود: بيان نياب

(، واتحمماد الجممامعممات والكليممات الكنممديممة IAUإعممداده بمماالشمممممممتراك مع االتحمماد الممدولي للجممامعممات )

(AUCC( والمجلس األمريكي للتعليم ،)ACE ومجلس اعتماد التعليم العالي ،)(CHEA.) 

 

ما تم اعتبار معايير وإرشمممممممادات ضممممممممان  ا  كثير ،في حين تم تطوير العديد من أطر العمل

شبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة ( وESGالجودة في منطقة التعليم العالي األوروبية ) إرشادات ال

)الموضممممحة أدناه( كنقاط مرجعية لوكاالت ضمممممان الجودة التي  في التعليم العالي للمارسممممة الحميدة

 ضوء على هذه األطر أدناه.تسعى إلى إثبات جودتها. يتم تسليط ال

 

 لتأسين الجودة الممارسات الأميدةالمبادئ و
 إرشادات الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي للمارسة الحميدة

بما في ذلك اللجنة الوطنية لالعتماد )تشمممميلي( ومجلس جوائز التعليم  ،خضممممعت العديد من الوكاالت

من قبل إرشممممادات الشممممبكة الدولية لوكاالت ضمممممان لمراجعات مسممممتقلة  ،(والتدريب العالي )أيرلندا

 باعيةالرابطة األسترالية الر استخدمت ، كماإلثبات جودتها الجودة في التعليم العالي للمارسة الحميدة

 .إرشادات الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي للمارسة الحميدة

 

إرشمممادات الشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم م لبرنامج يأتي المزيد من الدع

في  ،من المجموعات األخرى المعنية بضممممممان الجودة. على سمممممبيل المثال العالي للمارسمممممة الحميدة

 ،الذي نظمته أستراليا والهند ونيوزيلندا والمملكة المتحدة 2008 آذارحوار سياسة التعليم العالي في 

رشادات إة ضمان الجودة الناجحة لها العديد من العناصر المشتركة التي تم تسجيلها في تبين أن أنظم

جه تم عرض خريطة ألوو الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي للمارسة الحميدة،

ها روالتي تم تطوي ،التشمممممابه عبر وكاالت ضممممممان الجودة في أسمممممتراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة

بمدخالت من ممثلي هذه البلدان. واتفق المندوبون من البلدان األخرى على أن أنظمة ضمممان الجودة 

إرشادات الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي للمارسة الناشئة تحتاج إلى اعتبار 
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. كما تم االتفاق ا  طورمع أهمية خاصممممة لألنظمة الوطنية األقل ت ،الحميدةكدليل للممارسممممات  الحميدة

 على أن معظم االختالفات تتعلق بالعوامل السياقية الوطنية أو اإلقليمية.

 

سلط معايير وإرشادات ضمان الجودة في منطقة التعليم العالي األوروبية ) ( الضوء على هذه ESGت

 :النقاط كمعايير لوكاالت ضمان الجودة الخارجية

  األخرى الجودة الخارجيةضمان مراعاة وجود وفعالية عمليات 

  من قبل السمممملطات العامة  ضمممممان الجودة الخارجيةاالعتراف الرسمممممي بوكالة

 المختصة

  بانتظام ضمان الجودة الخارجيةالقيام بأنشطة 

 امتالك موارد كافية ومتناسبة 

 الوضوح في الغايات واألهداف 

 استقاللية الوكالة 

 ضممممممممان الجودة قياسمممممممي لوجود معايير متاحة للجمهور على أسممممممماس النهج ال

 الخارجية

  الجودة الخارجيةإجراءات المساءلة لضمان جودة وكالة 

 

الشمممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممان الجودة في المصمممممدر: مجموعة المبادئ الكاملة متاحة على موقع 

 .التعليم العالي

 

 االستعراض الدور 
ي الت فوائد التقييم التلوتدرك الوكا ،باإلضافة إلى اكتساب االعتراف من قبل منظمة جامعة

 ،ية. في المنطقة األوروبالممارسات الحميدةأو "تقييم التقييم نفسه" كوجراء حاسم لضمان المساءلة و

( من الوكاالت األعضمماء الخضمموع لتقييم خارجي ENQAتطلب الشممبكة األوروبية لضمممان الجودة )

تصممممف المدة لتحديد مدى كل خمس سممممنوات. تجري بعض الوكاالت دراسممممات األثر ومراجعات من

تقدمها نحو تحقيق األهداف المحددة في إطار زمني استراتيجي. تدعو بعض الوكاالت خبراء دوليين 

لجنة  ملك، كما تلمراقبة زيارات التقييم والمشماركة في البرامج التدريبية واالسمتشمارات وإبداء الرأي

عية دولية تعمل كمجلس اسمممممتشممممماري ( في جنوب إفريقيا مجموعة مرجHEQCجودة التعليم العالي )

 لخطط التنمية.

 

 عضوية المسجلين

 ا  تطور 2008( في عام EQARكان إطالق سممممجل ضمممممان الجودة األوروبي للتعليم العالي )

في أوروبا بهدف جعل جميع وكاالت ضممممممممان الجودة في المنطقة األوروبية في "سمممممممجل  ا  ملحوظ

سمممجل ضممممان الجودة األوروبي للتعليم نص يروبا". وكاالت ضممممان الجودة الخارجية العاملة في أو

العالي  موبالتالي تعزيز الثقة في التعلي ،زيادة شممممفافية ضمممممان الجودةيتمثل في  على أن هدفهالعالي 

في إدراج وكاالت ضممممممان الجودة التي أثبتت مصمممممداقيتها وموثوقيتها في  األوروبي. وتتمثل مهمته

 .ن الجودة في منطقة التعليم العالي األوروبيةمعايير وإرشادات ضماألهداف مراجعة 
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في زيادة شممممفافية ضمممممان  ودة األوروبي للتعليم العاليسممممجل ضمممممان الجلمعرفة المزيد حول دور 

 قم بزيارة الموقع التالي: ،الجودة

https://www.eqar.eu  

 

: معايير وإرشللادات لضللمان الجودة في منطقة التعليم اليسللج) ضللمان الجودة األوروبي للتعليم الع

 العالي األوروبية

( من قبل الهيئات التمثيلية EQARتم تأسيس السجل األوروبي لضمان الجودة للتعليم العالي )

 ،األوروبية التالية لوكاالت ضممممان الجودة والطالب والجامعات ومؤسمممسمممات التعليم العالي األخرى

 على التوالي.

 الشب( كة األوروبية لضمان الجودةENQA) 

 ( اتحاد الطالب األوروبيينESU) 

 ( رابطة الجامعات األوروبيةEUA) 

 ( الرابطة األوروبية لمؤسسات التعليم العاليEURASHE) 

 

يهدف سممممجل ضمممممان الجودة األوروبي للتعليم العالي إلى زيادة شممممفافية ضمممممان الجودة في 

با. يقوم سجل ضمان الجودة األوروبي للتعليم العالي بنشر وإدارة التعليم العالي في جميع أنحاء أورو

سممممجل لوكاالت ضمممممان الجودة التي تتوافق بشممممكل كبير مع المعايير والمبادئ التوجيهية األوروبية 

( لتزويد الجمهور بمعلومات واضممممحة وموثوقة عن وكاالت ضمممممان الجودة ESGلضمممممان الجودة )

 .ل إلى السجل على موقعه على شبكة األنترنت بشكل مجانيالعاملة في أوروبا. يمكن الوصو
 من المتوقع أن يقوم السجل بما يلي:

 تعزيز تنقل الطالب من خالل توفير أساس لمزيد من الثقة بين مؤسسات التعليم العالي ؛ .1

 " الكتساب المصداقيةهيئات االعتماد الوهميةتقليل فرص " .2
إذا  ،تعليم العالي باختيار أي وكالة من السممجلتوفير أسمماس للحكومات للسممماح لمؤسممسممات ال .3

 مع الترتيبات الوطنية ا  متوافق كان ذلك
 ا  متوافق لكإذا كان ذ ،توفير وسمميلة لمؤسممسممات التعليم العالي لالختيار بين الوكاالت المختلفة .4

 مع الترتيبات الوطنية

 .تعمل كأداة لتحسين جودة الوكاالت وتعزيز الثقة المتبادلة فيما بينها .5

كان من المتوقع أن يعمل سمممممممجل ضممممممممان الجودة األوروبي للتعليم العالي بكامل طاقته اعتبارا  من 

، مع وجود خطط لنشمممممر قائمة من وكاالت ضممممممان الجودة تتوافق بشمممممكل كبير مع 2008صممممميف 

 .المعايير والمبادئ التوجيهية األوروبية لضمان الجودة

 

 معاييرال
متثل إلى حد كبير للمعايير والمبادئ التوجيهية األوروبية يمكن قبول جميع الوكاالت التي ت

(ESGفي السمممممجل. يتم تحديد االمتثال الكبير من خالل مراجعة خارجية من قبل خبراء مسمممممتقلين )، 

 ويتم تنسيقها إما من قبل سلطة وطنية أو منظمة مناسبة أخرى.

https://www.eqar.eu/
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إلى تسممتند  التي ،لتعليم العاليلرابطة األوروبية لضمممان الجودة في اتعتبر العضمموية الكاملة ل

ها إلدراج ا  دليال  مرضممممي ،ضمممممان الجودةلمعايير والمبادئ التوجيهية األوروبية لاالمتثال الجوهري ل

 في السجل.
 اإللكترونيسجل ضمان الجودة األوروبي للتعليم العالي المصدر: موقع 

 

د الدولي لرؤسممممممماء ، لقي هذا المفهوم معارضمممممممة قوية حينما اقترح االتحا1999في عام 

شبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي "عالمة الجودة" والتي IAUPالجامعات ) ( وال

شبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في  تحدد وكاالت ضمان الجودة الموثوقة، وبالتالي فقد تخلت ال

عصمممممرها؛ وبدال  من ذلك، طورت التعليم العالي عن الفكرة، والتي كانت من الواضمممممح أنها سمممممابقة ل

(، وأدرجت على موقع الويب الخاص بها GGPمجموعة من المبادئ التوجيهية للممارسات الحميدة )

الوكاالت التي تم التحقق بشممكل مسممتقل من توافقها مع المبادئ التوجيهية للممارسممات الحميدة للشممبكة 

 .الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي

 

 مناخشةلا. 5

 األهداف: إدارة العالقات مع أصحاب المصلحة وضمان المصداقية

 

 ضع في اعتبارك األسئلة التالية:
 كيف يؤسس المعتمدون المؤسسيون والبرنامجيون في بلدك مصداقيتهم؟ .1

 تحليل إجراءات المساءلة المباشرة وغير المباشرة التي تعمل في ضمان الجودة في بلدك. .2
ت المسمماءلة اإلضممافية التي قد تعمل بشممكل جيد لوكالة ضمممان الجودة في التفكير في إجراءا .3

السمممياق الوطني أو اإلقليمي الخاص بك. اشمممرح لماذا حددت هذه التدابير الخاصمممة والعيوب 

 التي تعتبرها بحاجة إلى المعالجة.

 

 ملخصال. 6

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

  من المحتمل أن يكون تلبية جميع ، ومن أصمممممممحاب المصممممممملحةوكاالت الجودة العديد تملك

وحتى االتصمال مع جميع أصمحاب المصملحة يسمتغرق  ،مسمتحيال   ا  رغباتهم واحتياجاتهم أمر

 ولكنه يستحق المعالجة إلى أقصى حد ممكن. ،طويال  للغاية ا  وقت

 اتيجيات يتم إثبات مصمممداقية عملية ضممممان الجودة من خالل مجموعة من العوامل واالسمممتر

 بما في ذلك: ،المتعددة

 

 .فافية والوضوح في جميع السياساتالش -
 .مدى مالءمة إطار ضمان الجودة  -

 .نزاهة األشخاص المعنيين -
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 .تعليم العاليالتأثير المطلوب على نظام ال -
 .المشاركة الواسعة لمؤسسات التعليم العالي في المساعدة على تطوير القواعد والمعايير  -

 .اآلراء لضمان الدعم المستمر على نطاق واسع بناء توافق في -
 .التطوير الدقيق ألساليب وأدوات التقييم -

 .التنفيذ الصارم لإلجراءات -
 ضمانات لتعزيز الكفاءة المهنية في التقييم. -

 

 .تختلف طريقة دمج هذه االستراتيجيات واستخدامها من موقف إلى آخر 

 جميعها تخضمممع  هاولكن ،ى مسممماءلة الوكالةملكية وكالة ضممممان الجودة علهناك آثار كبيرة ل

ما يكون لدى الوكاالت المملوكة للحكومة مسؤولين  ا  للمساءلة أمام أصحابها ومموليها. غالب

 ، وتعتبرإلى تقممديم تقممارير عن أدائهمما إلى الحكومممة ا  حكوميين على متنهمما وتحتمماج أيضمممممممم

ي أمام مؤسممسممات التعليم الوكاالت المملوكة لمؤسممسممة التعليم العالي مسممؤولة بشممكل أسمماسمم

 ولكن يجب أن تلبي في كثير من األحيان توقعات الحكومة. ،العالي
 

 فيما يلي بعض الطرق المتنوعة التي يتم من خاللها تنفيذ تدابير المساءلة:

 

 التدقيق الداخلي في عمل وكالة ضمان الجودة من خالل المراجعة الدورية -
 االعتراف من منظمة جامعة -

 إلى أصحاب المصلحة والجمهور رفع التقارير -

 المراجعة الدورية للوكاالت -
 سجالت الوكاالت الموثوقة -
 التعاون داخل الشبكات مع االلتزام بالمبادئ والممارسات المشتركة -
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث

 : طرق المراجعة واالعتمادالمحور الثالث

 نظرة عامةالجزء األول: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1
 الوحدةنظرة عامة على  .2

 األهداف .3
 ات الرافدةالقراء .4

 المصطلحات .5
 

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

في الطريقة التي تحدد بها الجودة  ا  كبير ا  توضمممممممح هذه الوحدة كيف تختلف الوكاالت اختالف

 والمنهجيات التي تطبقها لتقييمها. تتبع بعض الوكاالت تعريف الجودة "المالئمة للغرض" وتنظر في

 ؤكد بعض تالطرق التي تفي بها مؤسسات أو برامج التعليم العالي باألهداف التي تهدف إلى تحقيقها. 

من المعايير لمؤسسات التعليم العالي أو  ا  وكاالت أخرى لضمان الجودة على مجموعات محددة مسبق

سمممتخدمة تقدم مجموعة من أطر عمل ضممممان الجودة والطرق الم، كما البرامج التي تضممممن جودتها

هناك تركيز على متطلبات التقييم الذاتي لضمممان جودة مؤسممسممات التعليم  ، فضممال  عن ذلك، لتنفيذها

 العالي وكيف تتخذ وكاالت ضمان الجودة القرارات بناء  على التقارير التي جمعتها فرق المراجعة.

 

 . نظرة عامة على الوأدة 2

 نظرة عامة: طرق المراجعة واالعتماد

 

 جع الموضوعات التي سنغطيها في هذه الوحدة.دعونا نرا

 

 ضمان الجودة الخارجيةتنفيذ عمليات 
يتناول هذا الموضممموع تنفيذ عملية ضممممان الجودة للمؤسمممسمممات أو البرامج. سمممتتعرف على 

م ستشمل مؤسسات التعلي ،على سبيل المثال ،العوامل التي تحدد نطاق عمليات الوكالة وما إذا كانت

أنواع األدلة التي تطلبها فرق  ا  العامة في نطاقها أم ال. يناقش الموضمممممموع أيضممممممالعالي الخاصممممممة و

 المراجعة لتحديد نتائجها المتعلقة بوطار ضمان الجودة للوكالة.
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 االعتماد المؤسسي
يسممتكشممف هذا الموضمموع تاريو االعتماد ودور وكاالت ضمممان الجودة في االعتماد األولي 

يسمملط الضمموء على حقيقة أن االعتماد في هذه الحالة يقوم إلى حد  إنه ، كماواالعتراف بالمؤسممسممات

تعرف على مجموعة متنوعة من ، كما سممنكبير على وعود بما سمميأتي بدال  من سممجل من اإلنجازات

 األطر والعمليات المستخدمة في االعتماد.

 

 ضمان الجودة الخارجيةالتقييم الذاتي في 
م باسمممم الدراسمممة الذاتية أو التقيي ا  اتي )المعروفة أيضممميغطي هذا الموضممموع وثيقة التقييم الذ

الذاتي أو التحليل الذاتي( التي تعدها المؤسسة أو البرنامج كأساس لعمل فريق المراجعة. سوف تتعلم 

كيف تضمممممع الوكاالت توقعات لنطاق وعمق التقييم الذاتي والطرق المختلفة التي تسمممممتخدمها أيضممممما  

 تغلب على ما يمكن أن يكون حواجز كبيرةالمؤسسات لتنفيذ العمل وال

 

 اتخاذ القرار والمتابعة
كل عام ية لمراجعة الجودة ،بشممممممم هائ تاجات اللجنة النتيجة الن لذا فون هذا  ،ال تمثل اسمممممممتن

ناقش  ية. ي فة المسمممممممتخدمة في اتخاذ هذه القرارات النهائ يات المختل فك على العمل الموضممممممموع يعر 

تهاء من التقرير بما في ذلك آليات االسممتئناف من قبل المؤسممسممة ما يحدث بعد االن ا  الموضمموع أيضمم

 ومتابعة الوكالة لإلجراءات التي ستتخذها المؤسسة نتيجة لذلك.

 

 . األهداف3

 طرق المراجعة واالعتماد
 ما يلي:ب القيامعلى  ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذه الوحدة

 

 تبار عند تحديد نطاق عمليات الوكالةالعوامل التي يجب أخذها في االع تحديد. 

 ووصف األنواع المختلفة  ،مناقشة السمات المميزة لعمليات االعتماد المؤسسي

 .من األدلة الستخدامها في عمليات المراجعة

 مناقشة تجميع وثائق التقييم الذاتي واإلرشادات المقدمة من الوكاالت. 

 رات ضممممممان الجودة على أسممممماس الطرق المختلفة التي يتم بها اتخاذ قرا تحديد

 .استنتاجات فريق المراجعة

 

 ات الرافدة والمراجع المقترأة. القراد4

 

  دليل المراجعة. متاح على:2008وكالة جودة الجامعات األسترالية . 

www.auqa.edu.au 

 وآفاق المسمممممممتقبل.  التطورات ،. االعتماد في الواليات المتحدة: األصمممممممول2001 ،الخواص

 .ونسكواليباريس: 
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  بيمممان مؤتمر الوزراء األوروبيين  ،تحقيق األهمممداف -منطقمممة التعليم العمممالي األوروبيمممة

 .2005المسؤولين عن التعليم العالي. بيرغن 

 ممما هي الجودة في التعليم العممالي؟ بمماكنغهممام: 1994د.  ،جرين .SRHE  ؛ مطبعممة الجممامعممة

 المفتوحة.

  ،هارفي وغرين الD. 199334-9( 1) 18لتقويم في التعليم العالي . "تحديد الجودة". ا. 

 في تنظيم نظام تشممممممميلي  بين الخصمممممممخصمممممممة وسممممممميطرة الدولة: تجربة ،2005، ليمايتري

مخصمممخص على نطاق واسمممع من خالل ضممممان الجودة. ورقة مقدمة في منتدى سمممياسمممات 

 ،حول االعتماد وسممممموق التعليم العالي العالمياليونسمممممكو | المعهد الدولي للتخطيط التربوي 

 .2005 /أياريونيو 14-13 ،فرنسا ،باريس

  الدراسمممة الذاتية: إنشممماء عملية مفيدة وتقرير. 2007لجنة الواليات الوسمممطى للتعليم العالي .

 الطبعة الثانية. فيالدلفيا، بنسلفانيا.

 بنغالور: الهند. ،دليل التقييم واالعتماد للجامعات ،2007، المجلس الوطني للتقويم واالعتماد 

 برنامج تطوير قطاع التعليم. نظام ضمممممممان الجودة للتعليم العالياالعتماد و، 2001 ،فيلبس :

 بنك التنمية اآلسيوي؛ بنك عالمي.

  ،نظام االعتماد الوطني في كولومبيا: خبرات  ،2003ريفولو ريفولو، أوغسمممممممتو هيرنانديز

 .خطيط التربوياليونسكو | المعهد الدولي للت(. باريس: CNAمن المجلس الوطني لالعتماد )

 ضمممممممان الجودة الخارجي في التعليم العالي الهندي: دراسممممممة حالة عن 2002أ.  ،سممممممتيال .

 . باريس:لمجلس الوطني للتقييم واالعتمادا

 اليونسكو | المعهد الدولي للتخطيط التربوي. 

  تقرير اجتماع الخبراء حول مؤشمممرات الجودة وتسمممهيل التنقل األكاديمي 2002اليونسمممكو .

 ،بانكوك والمجلس الوطني للتقييم واالعتماد -اليونسممممكو  ،ل وكاالت ضمممممان الجودةمن خال

 الهند.

 2008 ،قانون فرص التعليم العالي األمريكية. 

 

 : مواخع الويب

لذا سمممممممتحتاج إلى الرجوع إليها من وقت  ،هناك مواقع ويب مذكورة في نقاط مختلفة في هذه الوحدة

م مواقع ويب أخرى لبعض مهام المناقشممممة في مواضمممميع مختلفة إلى اسممممتخدا ا  آلخر. قد تحتاج أيضمممم

مدرجة في الوحدة. يمكنك االرتباط بمواقع ضمممان الجودة من خالل الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان 

 التالي:الرابط الجودة  على 

http://www.inqaahe.org/members/list-full.php  

 

بالتالي و الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان الجودة في التعليم العاليالحظ أن هناك عدة فئات لعضمموية 

 هناك قوائم أخرى يجب الرجوع إليها إذا لم تجد وكالة تحاول تحديد موقعها.

 

 

http://www.inqaahe.org/members/list-full.php
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 . المصطلأات5

سطة فريق دولي، وبالتالي، ف من المؤكد أنَّ هناك مجموعة تمت صياغة مواد ضمان الجودة هذه بوا

متنوعة من المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء الفصل. يتضمن قسم المنهج في هذا الموضوع 

نظرة عامة لمساعدتك على فهم المصطلحات الفردية ومعانيها في سياق ضمان الجودة، كما ستحتاج 

 !جوع إلى هذه القائمة من حين آلخرإلى الر
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 ) وكالة جودة خارجيةتشغي: الفص) الثالث
 طرق المراجعة واالعتماد: المأور الثالث

 ضمان الجودة الخارجيتنفيذ عملية الجزء الثاني: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 نطاق العمليات .2
 نظرة عامة على العناصر التي تؤثر على النطاق .3

 المرونة في مناهج ضمان الجودة .4
 طرق وأدلة لنتائج ضمان الجودة .5
 مناقشةال .6

 ملخصال .7

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

ى ستتعرف عل ، كمايتناول هذا الموضوع تنفيذ عملية ضمان الجودة للمؤسسات أو البرامج

م ستشمل مؤسسات التعلي ،على سبيل المثال ،العوامل التي تحدد نطاق عمليات الوكالة وما إذا كانت

ء ات المختلفة على طريقة أداالتأثير ا  العالي الخاصة والعامة في نطاقها أم ال. يناقش الموضوع أيض

 الوكاالت ألدوارها ومسؤولياتها
فون المرونة ضممرورية ألن  ،بغض النظر عن النهج المفاهيمي للوكالة وأطر ضمممان الجودة المعتمدة

لكل حالة ظروف معينة يجب أخذها في االعتبار. سممموف تتعلم كيف تقدم الوكاالت المرونة في تقييم 

 مؤسسي ونضج عملية ضمان الجودة نفسها.الجودة لمراعاة التنوع ال
األسمماليب المختلفة المتعلقة بوضممع المعايير وقياسممها وأنواع األدلة  ا  يسممتكشممف هذا الموضمموع أيضمم

 الالزمة لفرق المراجعة فيما يتعلق باألطر التي يحددون على أساسها نتائج مراجعة ضمان الجودة.

 

 ضمان الجودة الخارجيةاألهداف: تنفيذ عملية 

 

 على: ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

  تحممديممد العوامممل التي يجممب أخممذهمما في االعتبممار في القرارات المتعلقممة بنطمماق

 .عمليات الوكالة

  مناقشممة االتجاهات الناشممئة في التعليم العالي التي تقدم تحديات لوكاالت ضمممان

جودة السمممممممتيعاب هذه الجودة من حيث كيفية تكييفها ألطر وطرق ضممممممممان ال
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االتجمماهممات الجممديممدة )مثممل التوفير من الخممارج والتعلم عن بعممد والتعلم عبر 

 .اإلنترنت(

  وصمممف الطرق التي تسمممتجيب بها الوكاالت للعوامل المؤسمممسمممية والسمممياقية من

مان الجودة األخرى دون  طة ضممممممم لذاتي وأنشممممممم باع نهج مرن للتقييم ا خالل ات

 .المساومة على نزاهة العمليات

 صممممف أهمية إطار العمل في اتخاذ القرار في ضمممممان الجودة والنُهج المختلفة و

 التي تتبناها وكاالت ضمان الجودة لتطوير واستخدام المعايير

  مناقشممة المواقف التي تسممتخدم فيها وكاالت ضمممان الجودة األدلة الكمية وفوائد

 .النهج وعيوبه

 لجودة األدلة النوعية والحكم مناقشة المواقف التي تستخدم فيها وكاالت ضمان ا

 .المهني ومزايا وعيوب استخدام النهج

 

 . نطاق العمليات2

أحد االعتبارات الرئيسممية في إنشمماء وكاالت ضمممان الجودة وتصممميم أطر ضمممان الجودة هو نطاق 

 المؤسسات والبرامج التي سيتم التعامل معها على سبيل المثال:

 

 للتعامل  الجودة الخارجيةت مستقلة لجهاز إذا كانت هناك حاجة آلليات أو وكاال

 مع المؤسسات العامة والخاصة؟

 كيف سيتم تقييم عمليات التعليم العالي الربحية؟ 

  المؤسسة أم البرنامج؟ -ما الذي يجب أن تركز عليه مراجعات ضمان الجودة 

  للتعليم عن  ضمان الجودة الخارجيةإذا كانت هناك حاجة إلى مناهج مختلفة من

 والتعليم عبر اإلنترنت؟ بعد

 كيف سيتم التعامل مع مقدمي خدمات التعليم العالي من خارج الوالية القضائية 

 هل ستكون األنشطة الدولية لمقدمي الخدمات المحليين ضمن النطاق؟ 
 

 ه) ينبغي إدراج ك) من المؤسسات الخاصة والعامة؟
الخارجية بينما تُعفى تخضممممع المؤسممممسممممات الخاصممممة لفحوصممممات الجودة  ،في بعض البلدان

شيلي وماليزيا(. في بعض البلدان مثل  ،المؤسسات العامة )كان هذا هو الحال حتى وقت قريب في ت

يتمثل المبدأ في أن المؤسممممسممممات التي تسممممتفيد من تمويل الحكومة الفيدرالية فقط هي التي  ،أسممممتراليا

ودة هيئتان منفصمممملتان لمراقبة ج ك، هنابعض البلدان، وفي يجب أن تمر عبر عملية التدقيق الوطنية

شاء  ،المؤسسات العامة والخاصة. كان هذا هو الحال حتى وقت قريب في سنغافورة حيث خضع إن

وتشمممغيل مؤسمممسمممات التعليم العالي الخاصمممة آلليات مراقبة األعمال بينما كانت المؤسمممسمممات العامة 

مع إنشمممممماء هيئة المؤهالت  ،زياتخضممممممع لمراقبة الوزارة المسممممممؤولة عن التمويل التعليمي. في مالي

هناك اآلن هيئة وطنية موحدة لضمان الجودة لكل من المؤسسات  ،2007( في عام MQAالماليزية )

 في سنغافورة.هناك اليوم نظام مشابه قيد الظهور الخاصة والعامة. 
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يزداد األمر بشمممممكل متزايد ألن نفس المعايير يتم تطبيقها على كل من المؤسمممممسمممممات العامة 

الخاصممة، سممواء أكانت هادفة للربح أو غير هادفة للربح حتى مع وجود اختالفات في الطريقة التي و

يتم بها إنشممماء المؤسمممسمممات الخاصمممة ومراقبتها في بعض البلدان. تشمممير الممارسمممات الحميدة إلى أنه 

 يجب معاملة كل من المؤسممسممات العامة والخاصممة على قدم المسمماواة من حيث مسممتوى الجودة الذي

 .يجب إثباته. في بعض األنظمة، تم توسيع هذه المساواة في المعاملة لتشمل مقدمي الخدمة األجانب

 

 ؟المتوخع ضمان الجودة الخارجيةنطاق  نشطة  هوما 
 على تفويض أو هدف الوكالة المعينة كما تم إنشممماؤها ضممممان الجودة الخارجيةيعتمد نطاق 

إنجلترا بمموجراء تمرين تقييم البحممث بينممما يتم إجراء  يقوم مجلس تمويممل التعليم العممالي في حيممث

من  ا  المراجعات المؤسممممسممممية من قبل وكالة ضمممممان الجودة بونجلترا والتحقيق في جوانب مختلفة جد

مان الجودة ) ،أداء البحث. في هونغ كونغ تدريس والتعلم QACيركز مجلس ضممممممم ( على وظائف ال

 اء البحث الجامعي.للجامعات بينما تقوم وكالة منفصلة بفحص أد

يعتمد النطاق على التفاوض أو التشمماور ضمممن معايير واسممعة بين هيئة  ،في بعض الحاالت

في الجولة الثانية من عمليات تدقيق الجامعات  ،ضمممممممان الجودة والمؤسممممممسممممممة. على سممممممبيل المثال

في كل ( موضمممموعين للتأكيد عليهما AUQAحددت وكالة جودة الجامعات األسممممترالية ) ،األسممممترالية

كان "التدويل"  ،2008عملية تدقيق فردية. بالنسمممبة لجميع الجامعات التي خضمممعت للتدقيق منذ عام 

من المؤسسة وتم إعالمه  محددة . تم اختيار الموضوع اآلخر مع مدخالتا  تم اختياره مسبق ا  موضوع

واسمممممممعة من من خالل وجهة نظر منظمة لمجاالت المخاطر األكاديمية. اختار المدققون مجموعة 

وما  ،والمشممممماركة المجتمعية ،والتمريض ،والحوكمة األكاديمية ،الموضممممموعات مثل تجربة الطالب

 إلى ذلك.

 

 غير التقليدية بشك) منفص)؟ التدريسه) يجب فأص أاالت 
يطرح تطوير تقنيات جديدة لتقديم البرامج األكاديمية أسمممئلة صمممعبة ألنظمة ضممممان الجودة. 

لطاتها الحاكمة أن تقرر ما إذا كانت ستضم "مؤسسات" افتراضية وليست يتعين على الوكاالت وس

قائمة ماديا  على حرم جامعي تقليدي. هناك العديد من األمثلة على مؤسممممسممممات التعليم العالي الكبيرة 

من هذا النوع بما في ذلك الجامعة المفتوحة )المملكة المتحدة( وجامعة فينيكس )الواليات المتحدة( 

العربية المفتوحة التي تخدم في الغالب الطالب في الشرق األوسط. تتنوع الحلول الخاصة  والجامعة

بتحدي ضمممممان الجودة هذا مع قيام بعض البلدان بوضممممع اتفاقيات خاصممممة لضمممممان الجودة لمقدمي 

خدمات التعليم عبر اإلنترنت وعن بعد )كما هو الحال مع مجلس التعليم والتدريب عن بعد، الواليات 

متحدة( بينما تطبق دول أخرى، كالبحرين وألمانيا وأسممممتراليا، نفس اإلطار لكل من طرق التدريس ال

 .التقليدية وغير التقليدية

 

ها  مل ب عا قة التي ي مات عبر اإلنترنت بنفس الطري خد قدمي ال لة م عام يدة لم إن الحجة المؤ

بين المؤسمممسمممات التقليدية القائمة في حتى  ،ا  دولي ا  قوي ا  مقدمو الخدمات التقليديون هي أن هناك اتجاه

لتوفير عناصر من فرص التعلم عبر اإلنترنت للطالب داخل الحرم الجامعي. يشار  ،الحرم الجامعي

"التعلم المدمج". في أو FDL التعلم المرن عن بُعد إلى هذا النمط من تقديم خبرات التعلم باسمممممم ا  أحيان
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في الحرم الجامعي في مجموعة متنوعة من  ا  ودون اسمممييشممارك الطالب الموج ،النظام التعليمي اهذ

األنشطة في مجموعة متنوعة من المواقع بما في ذلك داخل الحرم الجامعي ومنازلهم وأماكن عملهم. 

تالي فون التمييز الواضمممممممح بين التعلم داخل الحرم الجامعي والتعلم عن بعد أو عبر اإلنترنت  ،وبال

 هناك أسممئلة تتعلق بالحجم ،بالنسممبة لوكالة ضمممان الجودة ،مع ذلكأصممبح اآلن غير واضممح للغاية. و

من حيث عدد مقدمي خدمات التعليم العالي عبر اإلنترنت المراد مراجعتهم والمهارات المتخصممصممة 

يكون من المهم قد  ،للمراجعين الالزمين للمهمة. في حالة وجود عدد كبير من المؤسمسمات المشماركة

 ،مع ذلك ،ان الجودة لمقدمي الخدمات عبر اإلنترنت. بغض النظرنظام متخصمممممص لضممممممأن تملك 

هناك إرشمممممممادات أو  ،للتعلم المدمج ضممممممممان الجودة الخارجيةعن ترتيبات الوكالة إلجراء عمليات 

يأخذ في االعتبار الخصمممائص الخاصمممة لقوة ضممممان الجودة. بعض  ا  معايير أو سمممياسمممات توفر إطار

( للتعليم عن بعد والدورات CHEAايير مجلس التعليم العالي )هي مع السممممممياسمممممماتاألمثلة على هذه 

( لبرامج التعليم QAAالتدريبية عبر اإلنترنت وإرشمممادات وكالة ضممممان الجودة في المملكة المتحدة )

مارسمممات للم ا  مشمممترك ا  تبنت سممملطات االعتماد في الواليات المتحدة بيان ،عن بعد. باإلضمممافة إلى ذلك

فة التي تسمممممممتخدمها هذه للبرامج الم الحميدة مة المختل عا قدمة عبر اإلنترنت السمممممممتكمال األطر ال

 الوكاالت.
آلخر الناشمممم  لوكاالت ضمممممان التحدي ا هو التطور السممممريع للتعليم عبر الوطنيكما يعتبر 

؛ فقد شمممهد العقد الماضمممي نموا  هائال  في عدد المؤسمممسمممات التي تنشممم  عمليات خارجية؛ على الجودة

تمتلك العديد من المؤسمممممممسمممممممات األسمممممممترالية والمملكة المتحدة والواليات المتحدة سمممممممبيل المثال، 

بروتوكوالت جامعية في بلدان أخرى وتتنافس في سممممممموق التعليم العالمي. من المعتاد أن يكون لدى 

البلد المضيف عمليات لضمان الجودة تتحكم فيمن قد يعمل في نطاق اختصاصه. باإلضافة إلى ذلك، 

ن ترصد بروتوكوالت  ضمان الجودة الخاصة بالبلد األصلي للمزود ما تقدمه المؤسسة من المرجح أ

 .في الخارج

 

الطريقة التي سممممممميتم اسمممممممتخدامها من قبل بلد أو منطقة  يتمثل فيهناك اعتبار آخر كما أنَّ 

لمراجعة جودة األحكام الخارجية للمؤسممممسممممة عندما تخضممممع لمراجعة على مسممممتوى المؤسممممسممممة أو 

. يتمثل أحد األسمممممممباب المهمة للفت االنتباه إلى العمليات الخارجية في المخاطرة بسممممممممعة البرنامج

وقد  دة،جو المؤسسة. يجب تضمين هذا الجانب في عمليات ضمان الجودة ليتم تطبيقها من قبل وكالة

يات تتطلب عد لمقابلة الطالب والموظفين  هذه العمل زيارات إلى مواقع خارجية أو مؤتمرات عن بُ

 وأصحاب المصلحة اآلخرين.

 

 ؟ضمان الجودة الخارجية عملية على    مستوى يجب  ن تركز
تتضممممممممن معظم أنظمة ضممممممممان الجودة في التعليم العالي كال  من المقاربات المؤسمممممممسمممممممية 

والبرامجية لضممممممممان الجودة الخارجية. تظهر االختالفات على أرض الواقع وفقا  لمن هو القيِ م على 

ي والمسؤول عن المستوى المؤسسي، ويعتبر توازن القوى بين االثنين عامال  رئيسيا  النهج البرنامج

 .في كيفية أداء ضمان الجودة في النظام وأين تكمن التأكيدات

 

تتمثل الحجة الداعمة للنهج المؤسممسممي حول النهج البرنامجي في أنه إذا كان لدى المؤسممسممة  

نتوقع ضمممممان أن جميع البرامج "جيدة". على العكس  أنظمة جيدة لضمممممان الجودة، فمن المعقول أن
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من ذلك، إذا كان هناك تباين كبير بين البرامج، فقد يعني ذلك أن المؤسمممسمممة ليس لديها نظام ضممممان 

جودة خارجي فعال وشممممامل لتغطية مسممممائل البرنامج. يمكن توضممممح هذا البند عندما يكون ضمممممان 

ادة ما تقوم فرق ضمممان الجودة الخارجي العاملة على الجودة ناتج عن دافع خارجي، لهذا السممبب، ع

مسممممممتوى المؤسممممممسممممممة بأخذ عينات من بعض البرامج للتحقق من العمليات المطبقة لضمممممممان جودة 

شار والعمق في تحقيقاته سيكون قادرا  على  البرنامج. إن أخذ عينات برنامج مناسب يوازن بين االنت

 .البرنامج اكتشاف ما إذا كانت هناك مشاكل على مستوى

 

الحجة الداعمة للنهج البرنامجي حول ضممممممممان الصممممممملة المباشمممممممرة للبرامج بالطالب تدور 

هذا هو األسممماس المنطقي المقبول للبرامج في مجاالت الدراسمممات المهنية. على أي ، ووأرباب العمل

ة جعمراجعة الجودة المؤسممسممية وبدونها يمكن أن تضممعف المرااألسمماس لعملية تشممكل البرامج  ،حال

 المؤسسية بشكل كبير.

 

قد تؤدي هذه المناقشمممممممات إلى تطورات مثيرة لالهتمام في ضممممممممان الجودة الخارجية في 

المسممممتقبل، ومن الممكن أن تقرر األنظمة التناوب بين النهجين وبناء عناصممممر كل نهج في الدورات 

ز باتباع نهج الالحقة من ضممممممممان الجودة الخارجي. ومن األمثلة على ذلك ضممممممممان الجودة المرك  

( على موضوعين AQUAمؤسسي كامل أو العكس، كما يعتبر تركيز الرابطة األسترالية الرباعية )

من عمليات المراجعة الشاملة للمؤسسة مشابها  لهذا النهج. الخيار اآلخر هو مزيج من االثنين، وهو 

تارة. يعد اسممممممتعراض حالة النهج المؤسممممممسممممممي الذي يتم دمجه مع المراجعات الوطنية للبرامج المخ

( لماجسممممممتير إدارة األعمال في جنوب إفريقيا جنبا  إلى جنب مع HEQCمجلس جودة التعليم العالي )

 .األساليب المؤسسية مثاال  على ذلك

 

شير التاريو إلى أنه كلما أصبحت المؤسسات أكثر نضجا ، فونها تتحمل المسؤولية إلثبات  ي

بالتالي يتم تنفيذ ضممممممان الجودة الخارجي في كثير من األحيان قدرتها على مراقبة جودة برامجها؛ و

على مستوى المؤسسة، وستظل مناهجها البرامجية قائمة ولكن ألسباب مرتبطة باالعتراف المتبادل. 

من المرجح أن يكون الدافع وراء ذلك هو مؤسسات التعليم العالي المشاركة بدال  من وكاالت ضمان 

ضا  أنه مع تطور القدرة المؤسسية لضمان جودة البرنامج، قد يتجه الغرض الجودة، ومن المتوقع أي

من النهج البرامجية لضمممممان الجودة نحو نهج أكثر شمممممولية على المسممممتوى الكلي يمكن أن يشمممممل 

 .مراجعات وطنية تستند إلى مجاالت دراسات مختارة، ربما مقابل معايير وطنية من نوع ما

 

 استخدامها لتأديد األهلية؟ ما هي المعايير التي يمكن
من الشممائع لوكاالت ضمممان الجودة أن تضممع معايير األهلية للمؤسممسممات التي تسممعى للدخول 

ال ترقى هممذه المعممايير إلى آليممة فحص  ،. في معظم األنظمممةضممممممممممان الجودة الخممارجيممةفي عمليممة 

 ب ُمعتمد البرنامج دليال  قد يطل ،لألهلية. على سمممممبيل المثال ا  ولكنها بدال  من ذلك تحدد حد ،صمممممارمة

على أن مجموعة كاملة واحدة على األقل من الطالب قد اجتازوا البرنامج. قد تسممماعد معايير األهلية 

لة كا يات عمل الو يد أولو حد ماد )و ،في ت ندفي  ،(NAACيتولى المجلس الوطني للتقييم واالعت  ،اله

س سممنوات على األقل كمؤسممسممات تعليمية تقييم واعتماد مؤسممسممات التعليم العالي التي عملت لمدة خم
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عليا على النحو المعترف به من قبل حكومات الواليات أو لجنة المنح الجامعية. يسممماعد هذا الشمممرط 

وجيه جهودها على تالمجلس الوطني للتقييم واالعتماد على ضمان وجود بيانات كافية للتقييم ويساعد 

المجلس الوطني للتقييم عطي ي ،من األموال العامةفي قطاع التعليم العالي الضمممممممخم. كمنظمة تمول 

 .األولوية للمؤسسات المؤهلة للحصول على الدعم الحكوميواالعتماد 

 

 

 المجلس الوطني للتقييم واالعتمادمعايير األهلية العامة للمؤسسات لطلب تقييم واعتماد 

، فون بعضممممها يخضممممع في حين أن هناك أنواعا  متنوعة من مؤسممممسممممات التعليم العالي في الدولة

ألحكام هيئات تنظيمية بديلة، مع وكاالت ضمان الجودة الخاصة بها، ويجب أن يشمل تقييم واعتماد 

 :المجلس الوطني للتقييم واالعتماد المؤسسات التالية، وفقا  لمعايير األهلية المذكورة فيها

 

المنح الجامعية  من قانون لجنة ،)ب( 12)و( و  2الجامعات المعترف بها بموجب القسمممممممم  .1

(UGC لعام )سنوات منذ إنشائها أو مع  5والتي أكملت  ،3أو المنشأة بموجب المادة  1956

أيهما أسممبق )يشممار إليها  ،سممجل ال يقل عن دفعتين من الطالب الذين أكملوا برامج شممهاداتهم

دارسها م تُعتبر ،فيما بعد باسم "الجامعات المعترف بها"(. ألغراض تقييم واعتماد الجامعات

 .محددة وأقسامها ومراكزها ووحداتها مكونات

مؤهلة بغض لجنة المنح الجامعية من قانون  3جميع الجامعات المعترف بها بموجب المادة  .2

 التأسيس اتالنظر عن عدد سن
 والكليات ،المنتسممممبة إلى "جامعة معترف بها" ،الكليات / المؤسممممسممممات / الكليات المسممممتقلة .3

" أعاله( 1"الجامعات المعترف بها" )على النحو المحدد في " لبندالتأسمممميسممممية التي تخضممممع 

سممممنوات منذ إنشممممائها أو مع سممممجل ما ال يقل عن دفعتين من الطالب الذين  5والتي أكملت 

أيهما أسمممبق )يشمممار إليها باسمممم "الكليات المعترف بها" و "الكليات  ،أكملوا برامج شمممهاداتهم

 يسية المعترف بها" على التوالي(لتأسالمستقلة المعترف بها" و "الكليات ا

تكون المؤسمممسمممات الخاضمممعة لسممملطة المجالس التنظيمية المهنية مؤهلة إذا تم االعتراف بها  .4

 على النحو الواجب من قبل المجالس المختصة.

أي مؤسمممسمممات / وحدات أخرى )بما في ذلك المؤسمممسمممات الهندية / األجنبية العابرة للحدود  .5

م إذا ت ،لجنة المنح الجامعيةأن يتم تقييمها واعتمادها من قبل  ا  وعبر الوطنية( يمكن أيضممممممم

 حكومة الهند. ،توجيهها من قِبل لجنة المنح الجامعية و / أو وزارة تنمية الموارد البشرية

 

 المصدر:

  

http://www.naacindia.org/viewevents.asp؟eventid=243  

 

تسمماعد معايير األهلية في األنظمة األخرى على ضمممان أن تلك المؤسممسممات أو البرامج التي 

تتمتع بفرصممممة عادلة لتلبية المتطلبات تتطوع للمراجعة، حيث يكون للمؤسممممسممممات خيار ما إذا كانت 

http://www.naacindia.org/viewevents.asp؟eventid=243
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األمر للمؤسممسممات سممتخضممع لعملية ضمممان الجودة الخارجية، أو متى سممتخضممع لها، ويتسممبب هذا 

 .والبرامج باإلحباط وتكاليف الخضوع لعملية متطلبة للغاية

 

ثل تم ،حيث تمتلك المؤسمممممممسمممممممات وكاالت االعتماد اإلقليمية الكبيرة ،في الواليات المتحدة

متطلبات األهلية مجموعة إضممافية من المعايير التي وافقت جميع المؤسممسممات األعضمماء على تلبيتها. 

لية بين عدد سممنوات التشممغيل إلى دليل على اسممتيفاء مجموعة من المعايير. تعتمد تختلف معايير األه

جامعات في الواليات المتحدة األمريكية يات وال مال الغربي للكل يل المثال ،لجنة الشممممممم  ،على سمممممممب

من متطلبات  ا  متطلب 20المؤسممسممات على أسمماس تسممعة معايير وسممياسممات ذات صمملة. كما أن لديها 

 ،مادعن معايير االعتتختلف هذه المتطلبات اختالفا  تاما  أن يفي بها المتقدمون.  األهلية التي يجب

يتعلق  ا  مسممممبق ا  من األداء أو شممممرط ا  على الرغم من أن كل من متطلبات األهلية يقدم مسممممتوى متوقع

 بأحد المعايير.
 

مل. و االعتماد الكاقدم بعض المعتمدين األمريكيين الحالة األولية أو حالة الترشممممميح كخطوة أولى نح

تعتمممد عمليممة االعتممماد على مرحلتين مع االنتهمماء من تممدقيق الجودة بمماعتبمماره المرحلممة  ،مممانفي عُ 

 األولى.

 

 نطاق الجودة الخارجية. نظرة عامة على العناصر التي تؤثر على 3

 

ا ذالتي تمت مناقشممممتها أعاله في ه النظميمكن تلخيص العديد من أوجه التشممممابه والتنوع في 

كما أوضممممح وودهاوس  ضمممممان الجودة الخارجيالموضمممموع في إطار تسممممعة محددات تشممممكل نهج 

(2001.) 

 ةضمان الجودة الخارجيمأددات نهج 

 ما يتم تقييمه .1

 البرنامج ،القسم ،الكلية ،المؤسسة 

 الخدمات واألقسام 

 البحث والتدريس وأنشطة أخرى 

 الجودة والمعايير 

 ؟ويتكرر ،ويتعارض ،مجاالت المختلفةكيف يتفاعل تقييم المستويات / ال 

 

 لماذا يتم تقييمه .2

 التمويل ،الشهادات المهنية ،المساءلة ،التحسين 

 من يضع جدول األعمال؟ 

  ؟الشروط المرجعيةما هي 

 

 التقييمكيف يتم  .3

 التدقيق والتقييم واالعتماد 
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 رؤية خلف الواجهة 

 

 من يتم تقييمه .4

  المهن والمؤسسة ،المؤسسات ،كومة: ما هي الوكالة أو السلطة: الح1المستوى 

  وغير األكممماديميين ،: من يقوم بمممالتقييم بمممالفعمممل: األكممماديميون2المسمممممممتوى، 

 واألجانب ،والمتخصصين في االنضباط من التخصصات األخرى

 من الذي يبدأ التقييم؟ 

  قضايا الثقة -التقييم؟  يملكمن 

 من يملك االستنتاجات؟ من هو العميل 

 

 البيانات المطلوبة .5

 مؤشرات األداء الداخلية 

 بشكل خاص.التي تم إنشاؤها أو جمعها  مقابل البيانات البيانات الموجودة 

 عينات / أمثلة للعمليات واألنشطة والنتائج 

 خريجينالعمل والطالب وأرباب الموظفين وال شهود من 

 

 عملية التقييم .6

 جمع البيانات وتفسيرها 

 التثليث 

 تشكيل األحكام / اتخاذ القرارات 

  يتخذ القرارمن 

 

 تقديم التقارير .7

 عام أو خاص 

 أشكال مختلفة ألصحاب المصلحة المختلفين 

 

 العقوبات .8

 حجب / سحب الموافقة 

  الهدف ،الطبيعة -التمويل 

 "التسمية والتشهير" 

 التقييم التلوي 

  )المراجعة الداخلية منالمصادقة الخارجية )أو غير ذلك 

 

 المتابعة .9

 المسؤولية 
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 طرقال 

 زمنيةالجداول ال 

 الموافقة الخارجية ومراقبة خطة العمل 

 

مؤتمر  ،ورشممممة عمل ما قبل المؤتمر ،(. أسمممماسمممميات ضمممممان الجودة2001) وودهاوسالمصممممدر: 

 بنغالور. ،2001 الرابطة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي 

 

 . المرونة في مناهج ضمان الجودة4

. ا  كبير ا  فون سمممياق ضممممان الجودة يختلف اختالف ،كما رأيت من خالل دراسممماتك وحتى اآلن

تحتاج الوكالة إلى  ،حتى عندما تكون وكالة ضممممممممان الجودة قد حددت إطارها ونطاقها ،وبالتالي

ممارسمممة درجة من المرونة عند تحديد توقع كل من التقييم الذاتي المؤسمممسمممي أو المراجعة والطريقة 

وتجدر اإلشارة إلى أن المرونة شائعة فيما يتعلق بالبيانات  التي سيتم بها تطبيق إطار ضمان الجودة.

. في حين أنه قد تكون هناك بعض الجودة الخارجيةالتي يتعين توفيرها من قبل مؤسمممممممسمممممممة لجهاز 

إال أنها مسألة اختيار مؤسسي فيما يتعلق باألدلة األخرى  ،البيانات اإللزامية المطلوبة من قبل الوكالة

لمحة موجزة عن بعض االسممممممتراتيجيات فيما يلي . ضمممممممان الجودة الخارجيةة التي سممممممتقدمها لعملي

 األخرى لضمان المرونة.

 

 مناهج مرنة للتقييم الذاتي
قد تقوم وكالة ضممممممان الجودة في البداية بوضمممممع إطار عام للتقييم الذاتي للمؤسمممممسمممممات أو 

ضممايا التي من الممكن أن البرامج، ومع تطور المنهجية، يجب أن تفكر في صممقل مناهجها. إحدى الق

تنظر فيها وكاالت الجودة الخارجية هي الوعي بـممممم "التنوع المؤسسي" للتأكد من أن متطلبات التقييم 

الذاتي أو الدراسة الذاتية ذات صلة ومفيدة للمؤسسات. ستختلف المؤسسات من حيث طابعها الواسع: 

ير ومتخصمممصمممة و/ أو تتضممممن عددا  فقد تكون مكثفة البحث وموجهة نحو التدريس وذات تاريو كب

كبيرا  من أعضممممممماء هيئة التدريس. تكمن مشمممممممكلة مجموعة المبادئ التوجيهية والمعايير والتوقعات 

 .للتقييم الذاتي في هذه األنظمة أن تكون هذه المبادئ التوجيهية كافية
عتماد في الشممممكاوى الواردة من المؤسممممسممممات حول عبء زيارات اال ا  أثيرت قضممممية المرونة أيضمممم

لذلك تقدم بعض وكاالت االعتماد اإلقليمية في الواليات المتحدة األمريكية خيارات مختلفة  ،المتكررة

( MSCHEلدى لجنة الواليات الوسمممطى للتعليم العالي ) ،إلجراء الدراسمممة الذاتية. على سمممبيل المثال

 أربعة نماذج رئيسية للدراسة الذاتية:

 النموذج الشامل 

 ع التركيز بشكل خاصوذج الشامل مالنم 

 .نموذج الموضوعات المختارة 

 نموذج الدراسة الذاتية البديل 
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قدمت بعض وكاالت االعتماد اإلقليمية مشمممممماريع من المتوقع أن تؤدي إلى اسممممممتمرار االعتماد دون 

على أنها اختالفات في المرونة في  المشمممماريع قد يُنظر إلى هذهو ،متطلبات الدراسممممة الذاتية المرهقة

 التقييم الذاتي. نهج

 

 المرونة في تطبيق إطار ضمان الجودة
بار المهام المحددة  أحد الطرقنهج المالءمة للغرض هو يعتبر  المرنة ألنه يأخذ في االعت

يجب على الوكالة أن تنظر فيما إذا كان يمكنها استخدام نفس  ،المتعلقة بالظروف المحلية. بشكل عام

ع مختلفة من المؤسمممسمممات وأنواع مختلفة من البرامج وكيف يمكنها ألنوا والمبادئمجموعة المعايير 

 ذلك.
ما يثير النقاش  ا  غالب ،عندما تندرج مؤسممسممات من أنواع مختلفة ضمممن اختصمماص وكالة ما

حول الجودة هذا السممممممؤال: "كيف يمكن تطبيق نفس مجموعة المعايير على جميع المؤسممممممسممممممات أو 

ييم األقران لتدوين التنوع المؤسسي بينما نجح البعض اآلخر البرامج؟" تعتمد بعض الوكاالت على تق

في معالجة هذه المشكلة من خالل تطوير أطر عمل تفاضلية. تقدم المعلومات الواردة أدناه مثاال  عن 

الذي وضمممممممع معايير للتقييم بأوزان مختلفة و ،الهندفي  ،(NAACالمجلس الوطني للتقييم واالعتماد )

 مؤسسة.على نوع ال ا  اعتماد
 المجلس الوطني للتقييم واالعتمادالمرونة لتناسب السياق المؤسسي: 

للتعليم العالي حيث تختلف المؤسمممممسمممممات في إدارتها ونمط  ا  ومعقد ا  متنوع ا  تمتلك الهند نظام

التمويل وحرية االبتكار في المناهج الدراسمممية والمنطقة المحلية والمجموعة المسمممتهدفة التي تخدمها 

 ،والرؤية. في حين أنه من غير الممكن تطوير إطار عمل مختلف لكل نوع من المؤسسات والرسالة

جامعات ال -فقد تم االهتمام باالختالفات الرئيسمممممممية من خالل النظر في ثالثة تصمممممممنيفات رئيسمممممممية 

والكليات المسممتقلة والكليات التابعة / التأسمميسممية. تهتم منهجية  ،والمؤسممسممات على مسممتوى الجامعة

رجعي اإلطار الم -باالختالفات بين هذه الفئات على مسمممممممتويين  لس الوطني للتقييم واالعتماد المج

لمجلس ا، كما صمممم تم شممرح اإلطار التفاضمملي في الدليل ، وقدووزن المعيار التفاضمملي ،التفاضمملي

 .ساتسفئة من فئات المؤدليال  منفصال  مع اإلرشادات المتعلقة به لكل  الوطني للتقييم واالعتماد
 امألحجتم تخصممميص معايير مختلفة  ،مع األخذ في االعتبار االختالف في هدف وعمل المؤسمممسمممات

 تفاضلية كما هو موضح أدناه:

 

 الكلية التابعة لجامعة الكلية المستقلة الجامعة المعيار

 (5) 50 (10) 100 (15)150 الجوانب المنهجية 1

 (45) 450 (35) 350 (25) 250 التدريس والتعلم والتقييم 2

بحممممث واالسممممممممتشممممممممممارات  3 ل ا
 واإلرشاد

200 (20) 150 (15) 100 (10) 

 (10) 100 (10) 100 (10) 100 البنية التحتية ومصادر التعلم 4

 (10) 100 (10) 100 (10) 100 دعم الطالب والتقدم 5

 (15) 150 (15) 150 (15) 150 الحوكمة 6

 (5) 50 (5) 50 (5) 50 ممارسات مبتكرة 7

 1000 1000 1000 القيمة النها ية
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يختلف الترجيح بين أنواع المؤسمممسمممات المختلفة للمعايير الثالثة األولى.  ،وكما يتضمممح لدينا

 معدل فون ،في ضممموء الحرية المحدودة التي تتمتع بها الكلية المنتسمممبة في تصمممميم المناهج الدراسمممية

. 450هو ف ،لخاضمممع لسممميطرة المؤسمممسمممة بالكاملفقط بينما بالنسمممبة للتعليم والتعلم ا 50الترجيح هو 

ألن العديد من الكليات المنتسمممممممبة هي كليات جامعية بدون بحث قوي كوسممممممميلة لبدء  ا  نظر ،وبالمثل

ألبعاد البحث واالستشارات واإلرشاد للكليات التابعة. ومع  100تم تخصيص وزن  ،الجهود البحثية

جه البحثي المتوقع منها تعزيزه في ظل الوضمممممع في ضممممموء التو ،بالنسمممممبة للكليات المسمممممتقلة ،ذلك

 .150تم رفع الوزن لنفس المعيار إلى  ،المستقل

جنة لفون حالة  ،على نوع المؤسممسممة ا  مختلفة اعتماد ا  بينما يعطي المثال المذكور أعاله أوزان

رنامج التفاضلية لتناسب نوع الب األحجامهي مثال على ( MSCHEالواليات الوسطى للتعليم العالي )

شهاد بمثال آخر ستخدم  ،بغض النظر عن نوع المؤسسة. لالست شمالية المركزية للكلياتت  الرابطة ال

لتأخذ في االعتبار ما إذا كانت المؤسممسممة مكثفة في البحث أم  األحجام والمدارس لجنة التعليم العالي 

 ال.

 

 2007، يم واعتماد الجامعاتلتقو المجلس الوطني للتقييم واالعتمادودليل ، 2002ستيال،  المصدر:

 

 المراجعين  المقدمة من خب)المرونة 
لكممل كيممان من كيممانممات التعليم العممالي خمماصممممممميممة فريممدة وال يمكن ألي وكممالممة تلبيممة جميع 

االختالفات من خالل تطوير أطر عمل تفاضمملية، إال أنَّ مسممألة سممياق العملية هي قضممية مهمة ويتم 

مراجعين الذين لديهم توعية أو توجيه إلى مواقف التعليم العالي التعامل معها بشمممممممكل عام من قبل ال

الفردية. عادة ما تناقش البرامج التدريبية للمراجعين وجلسمممات اإلحاطة أهمية وضمممع عملية ضممممان 

الجودة في سممممياقها. باإلضممممافة إلى ذلك، فون الوكاالت التي تواجه قضممممية "التنوع المؤسممممسممممي" و 

ة الخاصمممممة بها بعناية. تقوم الوكاالت بهذا األمر عن طريق اختيار "السمممممياق" تشمممممكل فرق المراجع

المراجعين الذين سيقدمون الخبرة والمهارة ذات الصلة إلى الفريق حتى يفهم الفريق السياق المحدد، 

ولكن من ناحية أخرى، ال يضممر بتطبيق إطار ضمممان الجودة من خالل كونه متسمماهال  للغاية. إذا لم 

بين "فهم السممممياق" و "األعذار لعدم األداء"، فسمممموف تتضممممرر مصممممداقية الوكالة يفرق المراجعون 

وموضممموعية التقييم، باإلضمممافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى وكاالت ضممممان الجودة برامج تدريبية 

وضممممممممانات مناسمممممممبة مطبقة إذا كانت ترغب في إدخال المرونة من خالل تقييم األقران، وفي نفس 

 .تساق بين مناهج ضمان الجودة عبر نطاق محددالوقت الحفاظ على اال

 

 . طرق و دلة لنتا ج ضمان الجودة5

أحد العناصممر الحاسمممة في ضمممان الجودة هو اإلطار الذي يمكن لفريق المراجعة، والوكالة 

يد من  عد مان الجودة بفحص ال ية ضممممممم قد تقوم عمل يه.  ناء  عل خاذ القرارات ب ية المطاف، ات ها في ن

مية واإلدارية للمؤسسة أو البرنامج قيد المراجعة وجمع البيانات حول هذه الجوانب، الجوانب األكادي

ومع ذلك، فون المعلومات التي تم جمعها ال تتحدث عن نفسممممممها. يجب إصممممممدار حكم تقييمي، ويجب 

سابقة. كما يمكن أن يتم ذلك بطريقة صريحة  تفسير األدلة التي تم جمعها في ضوء بعض األسئلة ال
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ما، حيث يتم وضممممع المعايير الكمية والنوعية لإلنجازات المرغوبة ويقوم المراجع ببسمممماطة إلى حد 

 .بتأسيس الدليل؛ ومع ذلك، هناك أنظمة يعتمد فيها التقييم على الحكم المهني للمراجعين

 

ستخدام األدلة تقوم ، وإلى قرارات لها عواقب مهمة ،في ضوء إطار ضمان الجودة ،يؤدي ا

ستالوكاالت ب في  ،بعدة طرق. يقوم البعض بتطوير معايير مع أو بدون أهداف كمية خدام هذه األدلةا

أو  ،حدد المعاييربتاآلخر ، ويقوم البعض يتفق آخرون على مجموعة من المؤشمممممممرات العامة حين

 أو البيانات العامة التي يتم على أساسها تقييم الجودة من قبل الخبراء. ،المؤشرات التفصيلية

 

 المعايير استخدام
تعتمد وكاالت ضممممان الجودة طرقا  مختلفة لتطوير واسمممتخدام المعايير، على سمممبيل المثال، 

( في الغالب بـممممممممممممم "المدخالت" AICTEتتعلق المعايير التي حددها مجلس عموم الهند للتعليم الفني )

 ها إلىللمؤسمممممممسمممممممة المطلوبة لتقديم برنامج الجودة. من ناحية أخرى، حولت بعض الوكاالت تركيز

المعايير القائمة على "النتائج". في معظم حاالت اعتماد البرامج في مجاالت الدراسمممممممات المهنية، 

تتعلق المعايير باإلجراءات والممارسات المؤسسية الجيدة، كما يتم تبني منظور يركز على الممارسة 

فدين الجدد إلى المهنة في هذه الحاالت. تفسممممممر هذه الوكاالت الجودة من حيث مدى فعالية إعداد الوا

لتحمل مسؤولياتهم وقد أدى ذلك في السنوات األخيرة إلى اهتمام العديد من الهيئات المهنية بالمعايير 

القممائمممة على الكفمماءة. تركز هممذه المعممايير على التطبيق المنمماسممممممممب والفعممال للمعرفممة والمهممارات 

العمل، وهذا يشممممير إلى اهتمام الوكاالت  والمواقف، وتؤكد على العالقة بين التعليم الرسمممممي ونتائج 

بالقدرة على تطبيق المعرفة ذات الصمملة بشممكل مناسممب وفعال في المهنة. تطلب الوكاالت التي تتبنى 

هذا الفهم للجودة عموما  من المؤسسات والبرامج إظهار "مخرجات" البرنامج بدال  من "المدخالت". 

ز ن الطالب ليصمممبحوا محترفين جيدين، بدال  من التركيلذلك، ينصمممب التركيز على تطوير الكفاءة بي

على عدد ساعات الدروس أو الخبرة العملية المقدمة. يتم وصف تطوير المعايير القائمة على الكفاءة 

 .في الواليات المتحدة في المعلومات المذكورة أدناه

 

 ت المتأدة األمريكية(التأر  نأو المعايير القا مة على الكفادة للهي ات المهنية )الواليا  

، وباتباع 1902يقدم تطور معايير البرامج في الهندسمممممممة مثاال  على ذلك، ففي أوائل عام 

اإلجراءات المنصمممموص عليها في القانون والطب، طورت مجموعات الممارسممممين نظام امتحان في 

وضع المعايير  ، تم1914إلينوي لخريجي برامج السنة الرابعة في الهندسة المعمارية. وبحلول عام 

، تم إنشممممماء مجلس وطني لإلشمممممراف على اعتماد 1940الدنيا لبرامج الهندسمممممة المعمارية. في عام 

مدارس الهندسة المعمارية على أساس وطني. وبينما حدثت العديد من التنقيحات لهذا النهج األساسي 

ية، تم اعتماد نهج جديد هام في عام  تال عديدة ال وكان التفويض الجديد ، 1982على مدى العقود ال

للمجلس هو تطبيق "معايير األداء الموجهة نحو اإلنجاز" في تقييمه لبرامج الهندسممممممممة المعمارية، 

وبموجب هذا النهج، تكون كل مدرسممممة "مسممممؤولة عن رؤية أن كل خريج يكمل متطلبات دراسممممات 

يير مج. يتم تجميع المعاليبرالية ويحقق اإلنجاز الالزم لكل مجال من المجاالت الرئيسمممممممية في البرنا

تحت أربعة عناوين رئيسمممية هي: المعرفة األسممماسمممية والتصمممميم والتواصمممل والممارسمممة. تم تحديد 

 .مجاال  مختلفا  من مجاالت الممارسة 54مستويات اإلنجاز لـ 
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 64-63: 2001 ،المصدر: الشوس

 

عممدة مممة على الكفمماءة بتقوم هيئممات التنظيم المهنيممة بتطوير منهجيمماتهمما بنمماء  على معممايير قممائ

( بتطوير "خريطة كفاءة CICAقام المعهد الكندي للمحاسممممبين القانونيين ) ،طرق. على سممممبيل المثال

(. CAs" لتأهيل )االعتراف أو التسجيل( عملية المحاسبين القانونيين )ةقانونيال ةمحاسبالالمرشح في 

قرب من ما ي ةقانونيال ةمحاسممممبالع معاهد إلى جنب م ا  جنبالمعهد الكندي للمحاسممممبين القانونيين مثل ي

كما قامت بتحديد نوعين طالب في كندا وبرمودا.  8000و  ةقانونيال ةمحاسمممممممبطالب من ال 68000

 :اثنين من الكفاءات

 

طالب المحاسمممبة الصمممفات والمهارات المنتشمممرة )التي من المتوقع أن يجلبها جميع  ·

 إلى جميع المهام( القانونية
 ة.الكفاءات المحدد ·

 

المعهد الكندي للمحاسمممممممبين يتم تجميع الكفاءات المحددة في سمممممممت فئات. الكفاءات المدرجة من قبل 

قانونيين  قارير ال ثال وإعداد الت بالتخطيط الضمممممممريبي واالمت قة  ئة "الضمممممممرائب" )الكفاءات المتعل لف

 أدناه. المدرجة للكيانات المختلفة( موضحة في المعلومات

 

 

 خريطة الكفادات: كندا
 الضرا ب -لكفادات المأددة ا

 

 يحلل الملف الضريبي للكيان ويحدد القضايا الضريبية الشاملة .1

 يفهم الملف الضريبي للكيان 1.1

 يحدد وينصح بشأن االمتثال ومتطلبات اإليداع 1.2

 يصف األنواع األخرى من متطلبات اإليداع 1.3

 انونيةللمتطلبات الق ا  يقوم بوعداد وحفظ المرتجعات الالزمة وفق .2

 تحسب ضرائب الدخل األساسية واجبة السداد للفرد 2.1

 تحسب ضرائب الدخل األخرى واجبة السداد للفرد 2.2

 تحسب الضرائب األساسية المستحقة للشركة 2.3

 تحسب الضرائب األخرى المستحقة للشركة 2.4

 يمارس التخطيط الضريبي الفعال لتعظيم العوائد بعد الضرائب .3

 وينصح بشأن فرص محددة للتخطيط الضريبي لألفراديحدد ويحلل  3.1

 يحدد ويحلل ويقدم المشورة بشأن فرص محددة للتخطيط الضريبي لمساهمي الشركات المقربة 3.2

 يحدد ويحلل ويقدم المشورة بشأن الفرص المالية والتخطيط العقاري لألفراد والعائالت 3.3

 يحلل العواقب الضريبية لغير المقيمين 3.4
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يحدد ويحلل ويقدم المشمممورة بشمممأن العواقب الضمممريبية أو فرص التخطيط المرتبطة بمعامالت  3.5

 شركات معينة

 يحلل العواقب الضريبية لمعامالت إعادة هيكلة الشركات األخرى 3.6

 واالعتراضات ملف ،يعد المعلومات للرد على التقييمات .4
 

 مهنموحد للالتقييم للفاءة المرشحين خريطة ك ،عهد الكندي للمحاسبين القانونيينالمالمصدر: 

 ا  تمتلك معظم وكاالت ضمان الجودة مستوى معين ،باإلضافة إلى الطرق المختلفة الستخدام المعايير

 من المواصفات واالعتماد على القياس الكمي.

 

 استخدام القياس الكمي
ة األخرى فقممد فكرة معقممدة ومتعممددة األبعمماد ولكن كممما في حممالممة األفكممار المعقممدهي الجودة 

تطورت طرق تقييم الجودة. قد تعتمد وكاالت ضممممممممان الجودة على القياس الكمي على مسمممممممتويات 

 مثل: ،مختلفة

 ات أنها تفي بمعايير كمية معينةمطالبة المؤسسات بوثب 

  كانت المعايير قد تم الوفاء بهامطالبة األقران بتقييم ما إذا 

 ميتقييم األقران على مقياس ك اشتراط تسجيل 

 ى مقياس كمياشتراط التعبير عن النتيجة النهائية عل 

 

 يثير هذا السؤال التالي: "هل يمكن تقييم الجودة مقابل المقاييس الكمية؟"

 

توجد عدة وجهات نظر حول هذا السممممؤال األسمممماسممممي. في حين أن تقييم الجودة ضممممروري 

مثال، كون ذاتية تماما . على سبيل الوحتمي للعديد من األنشطة البشرية، فون التقنيات المستخدمة قد ت

نعتمد إلى حد كبير على التصممورات الحسممية لإلنسممان لتقييم جوانب مثل الجمال والموسمميقى والشمماي 

ومسمممتويات الراحة في تكييف الهواء والعطور. من المعروف أيضممما  أنه ليس لدينا مقاييس واضمممحة 

لعاطفة. من المعتقد على نطاق واسمممممممع أن لقياس أشمممممممياء كثيرة في الحياة مثل المشممممممماعر والفكر وا

الجودة، مثل الجمال، هي خاصممية مراوغة، ومع ذلك، فون هناك بعض الطرق الكمية الراسممخة التي 

تقطع شمممموطا  ما نحو تحديد ما إذا كانت الجودة موجودة أم ال في مؤسممممسممممة التعليم العالي، وسممممنقوم 

 .بمناقشة هذه الطرق أدناه

 

 المعايير الكمية
يكون هناك تأكيد على االتسمماق أو االمتثال أو االتفاق على مسممتويات األداء المتوقعة،  عندما

تميل وكاالت ضممممممممان الجودة إلى تطوير معايير كمية، ومن ثم، فون بعض الوكاالت تبني قراراتها 

في الغالب على البيانات الكمية؛ فوكالة اعتماد المكسممميك للهندسمممة هي مثال على ذلك حيث تسمممتخدم 

لوكالة المعايير الكمية كوطار مرجعي لضممممممان الجودة، كما تعتبر معايير مجلس عموم الهند للتعليم ا

 .الفني مثاال  آخر على هذه الحالة
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كما أنَّ هناك أيضمممممما  عدد من الحاالت للوكاالت التي تسممممممعى إلى ضمممممممان الحد األدنى من 

معممايير األهليممة لوكمماالت االعتممماد في  المعممايير التي ال يتم التعبير عنهمما كميمما ، وتعتبر مجموعممة

الواليات المتحدة خير مثال على ذلك. من ناحية أخرى، تعتمد بعض الوكاالت على القياس الكمي 

( CNAللنظر في تميز المؤسسات، على سبيل المثال، يركز المجلس الوطني لالعتماد في كولومبيا )

خاصمية؛ ولكل خاصمية، تم توضيح  66كامل على "التميز"، حيث يعرف المجلس الجودة على أنها ت

سممممممملسممممممملة من المتغيرات النوعية والكمية. توضمممممممح المعلومات أدناه كيف تم توضممممممميح المتغيرات 

 .والمؤشرات إلحدى الخصائص

 

 

 المتغيرات والمؤشرات ذات الخاصية )كولومبيا(

 

صية  صلة16الخا حجم  ب أن يكونيج ،: امتثاال  لألهداف المؤسسية وخصوصيات البرنامج ذات ال

 ج.المؤهالت التي يتطلبها البرناميملكون أعضاء هيئة التدريس كافيا  ويتمتع المعلمون بااللتزام و

 

يشممير إلى حقيقة أنه، ولتحقيق أهداف المؤسممسممة والبرنامج، يجب أن يتوفر العدد المطلوب : الوصللف

ج المعني، وبالمثل، تُبذل من المعلمين ومسمممممتوى تأهيلهم المناسمممممب والتزامهم بالمؤسمممممسمممممة والبرنام

الجهود لمعرفة ما إذا كان عدد المعلمين المرتبطين بالبرنامج وتدريبهم والتزامهم يقترب من الوضع 

المثالي المنشمممود بالنسمممبة للبرنامج والمؤسمممسمممة المحددة. ما ورد أعاله يفحص جودة التعليم في أحد 

 .جوانبه األساسية

 

 :المتغيرات
ج من التزام أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم الخاص ومستوى كفاية متطلبات البرنام ·

 تأهيلهم.
 الجودة األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس الملحقة بالبرنامج ·

 

 :المؤشرات

  تصممنيف على  ،دكتوراه( ،ماجسممتير ،دراسممات عليا ،المؤهالت )خريجتصممنف

 والتزام المعلمين بالمؤسسة والبرنامج. سلم الترقية

 ية األخرى للمعلمين ذات الصلة بأدائهم في البرنامجالخبرات التربو 

 لى باإلضممافة إ ،الفترة الزمنية التي عمل فيها المعلمون في المؤسممسممة والبرنامج

 أي خبرات أكاديمية ومهنية أخرى ألعضاء هيئة التدريس المشاركين

  العالقة بين عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج وعدد المعلمين المشممممماركين. يجب

 راء مقارنة فيما يتعلق بالتزام التفر .إج

  تقييم من قبل أعضممممممماء متميزين من المجتمعات األكاديمية من أعضممممممماء هيئة

 التدريس الملتزمون بالبرنامج.
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  ية عدد الطالب المسمممممممجلين والتزام تقييم طالب البرنامج من حيث جودة وكفا

 المعلمين المشاركين في البرنامج.

 

 .48-47 :2003، وغوستو هيرنانديزريفيلو ريفيلو وأالمصدر: 

يمكن استخدام القياس الكمي بغض النظر عما إذا كانت الوكالة تسعى إلى ضمان  ،باختصار

وكاالت ضممممان الجودة التي تسمممعى إلى  ، كما تميلالحد األدنى من المعايير أو معايير الجودة العالية

 في األنظمة التي قد يكون فيها تحديدال سمميما  ،ضمممان الموضمموعية وتقليل موضمموعية تقييم األقران

عد في أن التدابير الكمية تسا وتدعي هذه الوكاالتإلى اختيار التدابير الكمية.  ،ا  األقران األكفاء صعب

 ضمان شفافية عملية ضمان الجودة.

 

 وتقييمات المراجع ةالكمياإلجرادات 
اءات الكمية التي يجب من قد يُطلب من المراجعين اتباع بعض اإلرشممممممادات المتعلقة باإلجر

تتطلب منهجية االعتماد الخاصة بالمجلس الوطني  ،خاللها إصدار حكمهم النوعي. على سبيل المثال

بالمؤشمممممممراتNBAلالعتماد ) مع تحديد  ،( في الهند من المراجعين التعبير عن حكمهم فيما يتعلق 

الرغم من أن منهجية ، على المجلس الوطني لالعتمادمن قبل  ا  الدرجة القصمممموى لكل مؤشممممر مسممممبق

 موجهة نحو تقييم األقران.المجلس الوطني لالعتماد 
 )الهند(المجلس الوطني لالعتماد التحديد الكمي لتوجيه تقييم األقران: 

 

لهذه المعلمات بواسمممممممطة  أحجاموتم تعيين  ،تم تقسممممممميم كل معيار من المعايير الثمانية إلى معلمات

امج روالتي تختلف في ب ،ا يلي المعلمات واألوزان المخصمممممصمممممة لهم. فيمالمجلس الوطني لالعتماد

 والدراسات العليا: الدبلوم وشهادة البكالوريوس
 الدرجة المعيار

 الدراسات العليا البكلوريوس الدبلوم 

 50 80 30 التنظيم والأوكمة - وال

     . التخطيط والرصد

    إجرادات التوظيف وفاعليتها -ب

  اإلجرادات ج. السللللللليلللاسللللللللللات 
 الترويجية

   

    د. القيادة

    المبادرات التأفيزية -هـ

    و. الشفافية

الامركزية وتفويض ومشلللاركة  -ز
  عضاد هي ة التدريس

   

    GC / GB دستور ج.

 المصدر: موقع المجلس الوطني لالعتماد
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 القياس الكمي في اإلباغ عن النتيجة

يتم اسممممتخدام الدرجات التي  ،الهندفي  ،(NAACيم واالعتماد )في حالة المجلس الوطني للتقي

قدمها المراجعون لحساب الدرجات المؤسسية في شكل النسبة المئوية. تحدد درجة المؤسسة درجتها 

 على مقياس من تسع نقاط:

 
 نطاق الدرجة التقييم

C 55-60 

C+ 60-65 

C++ 65-70 

B 70-75 

B+ 75-80 

B++ 80-85 

A 85-90 

A+ 90-95 

A++ 95-100 

 

 غير معتمدة.تكون في المائة  55المؤسسات التي ال تحصل على الحد األدنى · 

 

تتبع بعض األنظمة التي تم إنشممممماؤها مؤخرا  هذا النهج إلثبات المصمممممداقية وإظهار االهتمام 

في  ن أوبالموضوعية، ويعتبر هذا صحيحا  بشكل خاص في حالة عدم وجود هيئة راسخة من المقي مي

أنظمة كبيرة مع إمكانية وجود قدر كبير من التباين بين الفرق؛ ومع ذلك، فون اإليمان بوجود عالقة 

بين األرقام والموضممممموعية هو أمر مشمممممكوك فيه. فاألرقام، هي مجرد أداة تقدم فرضممممميات، أي أنها 

و  %75بين  هو نفس الفرق 60و % 50تعمل عندما يكون المراجع على يقين من أن الفرق بين %

. وال نجد مثل هذه الفروق في الممارسمممممة، حيث تعطي المقاييس الكمية إحسممممماسممممما  مضممممملال  85%

 .بالموضوعية وتخفي الذاتية الحقيقية التي ينطوي عليها تحديد الدرجات

 

 فيما يلي بعض الحجج المؤيدة والمعارضة للنُهج الكمية:
 االعتماد على القياس الكمي: الفوائد والعيوب

 

 فوائدلا
قد يساعد الوكالة على ضمان االتساق في نهجها وتقليل التباين بين الفرق بين لجان  ·

 المراجعة.
 قد يكون من المفيد في األنظمة الناشئة ضمان الشفافية وربما تعزيز المصداقية. ·

 

 العيوب
قد يشمجع مؤسمسمات التعليم العالي على اإلبال  عن مقاييس كمية بسميطة تفيدها بدال   ·

 .ا  قييمات نوعية أكثر صدقمن ت
 بدال  من ما تمثله. ،قد يشجع مؤسسات التعليم العالي على مطاردة اإلجراءات نفسها ·
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تم اإلعراب أيضمممما  عن مخاوف بشممممأن مالءمة ودقة وفعالية العديد من التدابير التي  ·

 .استخدمت أو من المحتمل أن تكون مستخدمة من قبل وكاالت ضمان الجودة

 

على المؤشرات الكمية أكثر إثارة للجدل عندما ينتقل التركيز من استخدامها  يصبح االعتماد

يعتمد الكثير على كيفية موازنة االعتماد  ، كماإلى استخدامها كأداة تصنيف ،كمدخل في صنع القرار

 على القياس الكمي مع تقييم األقران أو الحكم المهني.

 

 استخدام المناهج النوعية
ران قد يسممممترشممممد باعتبارات صممممريحة مثل المواصممممفات والمؤشممممرات في حين أن حكم األق

ي المواقف األخرى يتمتع المراجعون بحرية تامة في إصمممممدار فف ،الكمية )كما تمت مناقشمممممته أعاله(

أي أن هناك المزيد من التركيز على األسماليب النوعية إلصمدار  ،طار مفاهيمي واسمعمقابلة إلأحكام 

 األحكام .
هذا النهج من قبل وكاالت ضمممممان الجودة، فعادة  ما يكون ذلك على أسمممماس أنها إذا  وحيثما يتم تبني

قدمت معايير واضحة وأهدافا  كمية، يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية لتعزيز التنوع المؤسسي ونهج 

 ه"المالءمة للغرض" في ضمان الجودة، وال يعني هذا أن االمتثال للمعايير ال يعتبر مهما  بل يعني أن

يمكن اسمممتخدام آليات أخرى لضممممان االمتثال؛ وبمجرد ضممممان مسمممتوى محدد بالفعل، يمكن للوكالة 

بعد ذلك استكشاف مدى جودة أداء مؤسسة التعليم العالي بالنسبة إلى أهدافها وغاياتها. إذا تم اعتبار 

 .التنوع مهما ، فمن غير المرجح أن يكون االعتماد على األساليب الكمية مفيدا  
 تحدد العديد من مجموعات المعايير البيانات الدقيقة المطلوبة إلثبات تحقيق المعيار ولكنها تطلب ال

بدال  من ذلك من المؤسمممسمممات تقديم دليل على أن لديها موارد كافية لتنفيذ نشممماط أو برنامج، أو لديها 

تيار سسة مسؤولية اخمرافق كافية، أو استخدام منهجيات تدريس مناسبة، ومن ثم تقع على عاتق المؤ

كيفية إثبات أن ما لديها يعتبر كافيا  ومهما  ومناسممممممبا  ألداء عملها بشممممممكل جيد. تقدم اللجنة التشمممممميلية 

( مثاال  جيدا  على هذا النهج، ولكن تجدر اإلشارة إلى أن الوكالة CNAPالوطنية لالعتماد األكاديمي )

 .ؤطر بطريقة نوعيةتتوقع تقديم دليل كمي على الرغم من أن المعيار م

 

 

 اإلطار: المعايير النوعية  

( معايير نوعية لتقييم البرامج. من المتوقع أن CNAPتسمممممممتخدم اللجنة الوطنية لالعتماد األكاديمي )

توفر البرامج بيانات كمية وأدلة نوعية )بما في ذلك آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب والخريجين 

 مثل ما يلي: ،عات معينةوأرباب العمل( حول تحقيق توق

 

 الموارد البشرية
 ،يجب أن يثبت البرنامج أنه مزود بما يكفي من الموظفين فيما يتعلق بموظفيه األكاديميين

وذلك ألداء مجموعة كاملة من الوظائف المحددة في أغراضه.  ، من حيث العدد والتفاني والمؤهالت

ختيار وتعيين وتوفير المزيد من التدريب يجب أن يكون للوحدة معايير واضمممممممحة وراسمممممممخة الكما 

 وتقييم موظفيها األكاديميين واإلداريين.
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 بما في ذلك وصف المقصود بالمؤهالت المناسبة( ،)تتبع هذه الصيغة مواصفات أكثر تفصيال  

 

 2005 ،ليماتريالمصدر: 

سماح لمؤسسة ما باختيار كيفية إثبات أنها تفي بالمعيار في اإلق ار بأن ما هو رتتمثل ميزة ال

من حيث عدد أعضاء هيئة التدريس أو النسبة المئوية المعينين على أساس  ،مناسب لبرنامج القانون

من  ،لبرنامج الهندسممة المعمارية أو برنامج طب األسممنان أو ا  قد يكون غير كاٍف تمام ،التفر  الكامل

 لمؤسسة بحثية. ا  ما هو كاٍف لمؤسسة تعليمية قد يكون غير كاٍف تمام ،ناحية أخرى

 

ية ) ( مثاال  آخر على اإلطار النوعي الذي AUQAتعتبر وكالة جودة الجامعات األسمممممممترال

يترك مسمممممممألة اتخاذ القرار بشمممممممأن الدليل الذي يجب تقديمه للمراجعة مفتوحا . توفر الوكالة قائمة 

جال مفتوحا  إرشمممممممادية بالمجاالت التي يجب أن تغطيها المؤسمممممممسمممممممة في المراجعة، ولكن يُترك الم

للمؤسسة لتقرير شكل الدليل الذي ستقدمه لفريق المراجعة لتحديد نتيجة ضمان الجودة. وبينما يترك 

النهج الباب مفتوحا  أمام خيار تقديم األدلة النوعية، فون أجزاء أخرى من دليل التدقيق توضح أنه من 

 .المتوقع أيضا  توفير البيانات الكمية

 

 وكالة جودة الجامعات األستراليةن الجودة: النطاق اإلرشادي لضما

 

لألنشممممطة األكاديمية التي تتم باسممممم  ا  خاصمممم ا  اهتماموكالة جودة الجامعات األسممممترالية تولي 

 يشمل النطاق اإلرشادي للمراجعة المؤسسية ما يلي:، والمؤسسة
 .ادة التنظيمية والحوكمة والتخطيطالقي ·
 .اط(التدريس والتعلم )جميع األنم ·
 .الموافقة على البرامج ومراقبتها اتعملي ·
 .ة في البرامج الداخلية والخارجيةإمكانية مقارنة المعايير األكاديمي ·
 .بما في ذلك التسويق ،أنشطة البحث ومخرجاته ·
 .أنشطة خدمة المجتمع ·
 .لك العقود مع الشركاء في الخارجبما في ذ ،التدويل ·
 .وظفين والطالبآليات الدعم للم ·
 .اب المصلحة الداخليين والخارجيينالتواصل مع أصح ·
بما في ذلك دقة  ،)مثل األقسام والموضوعات( ا  المراجعات المنهجية التي تبدأ داخلي ·

 .لية آليات المراجعة المستخدمةوفعا
 الدعم اإلداري والبنية التحتية. ·

 

 من موقع الجامعة على اإلنترنت 2008 ،المصدر: دليل المراجعة

قممة التي تغطي بهمما وجهممات النظر المختلفممة والنهج التممأديبيممة من يعممد تكوين الفرق والطري

العوامل المهمة في تأطير نتائج ضممممممممان الجودة. يجب على الوكاالت التي تعتمد أكثر على الحكم 
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المهني لفريق المراجعة أن تكون على دراية بالذاتية التي قد تتسلل إلى عملية ضمان الجودة. تتعامل 

مع هذا القلق من خالل تطوير أدلة وإرشمممممممادات لتوجيه تقييم األقران. كما وكاالت ضممممممممان الجودة 

تعتبر اسمتراتيجية التدريب الصمارمة هي المؤشمر األسماسمي لضممان تقييم موثوق من األقران. تتمثل 

اإلسممممتراتيجية المثيرة لالهتمام التي تسمممماعد في تعزيز موضمممموعية أحكام فريق مراجعة األقران في 

إلى استنتاجاتهم باإلجماع، وليس بالتصويت؛ وبالتالي، يتم تعزيز الموضوعية من شرط أن يتوصلوا 

خالل مقياس بين الذاتية، حيث أن اآلراء المتطرفة متوازنة بشمممممممكل فعال. ما يتم االتفاق عليه بين 

أعضماء الفريق هو ما يتم تطبيقه، وكما كشمفت المناقشمات في هذا الموضموع، تعتمد وكاالت ضممان 

بشممممكل عام على كل من القياس الكمي وتقييم األقران؛ ولكي تتناسممممب مع السممممياق والسمممملطة الجودة 

المنوطة بهذه الوكاالت، يتوجب عليها اختيار الموقف المناسمممممب. ال ينبغي النظر إلى الخيارات التي 

، تمت مناقشممتها أعاله كخيارات واضممحة المعالم؛ بل هي، بدال  من ذلك، مناهج يمكن اسممتخدامها معا  

 .ألنها تجلب نقاط قوة وضعف مختلفة في المقدمة

 

إلى أن معايير ضمممممان الجودة ترتبط بشممممكل متزايد باألدوات  ا  يجب اإلشممممارة أيضمممم ،ا  أخير

 ،األخرى التي تستخدمها الحكومات لتقديم كل من قابلية المقارنة المحسنة للمؤهالت وقابليتها للقراءة

أي أطر المؤهالت و/ أو معايير الموضممممموع. توفر  ،عالي الوطنيمن نظام التعليم ال ا  والتي تعد جزء

أطر المؤهالت نقاط مرجعية فيما يتعلق بالكفاءات العامة التي يجب أن يحصمممممممل عليها الخريج في 

ل ببيانات حو ،على المسممتوى ا  مع االعتماد أيضمم ،أيضمما   معايير الموضمموع ، كما تدليمسممتوى معين

تسمممبها الخريج في تخصمممص معين. عندما يتم إجراء ضممممان الجودة المحتويات والكفاءات التي سممميك

 لعمليات ضمممان الجودة ا  قيم ا  مرجعي ا  فمن المؤكد أن هذه البيانات توفر إطار ،على مسممتوى البرنامج

 الداخلية والخارجية.

 مناخشةال. 6

 ضمان الجودة الخارجيةمناقشة: تنفيذ عملية 

لضمان الجودة من مناطق مختلفة والتي تضمن  تصفح مواقع الويب الخاصة بخمس وكاالت .1

سع ألنشطة ضمان الجودة التي تجريها  مؤسسية أو  -جودة المؤسسات وتحديد النطاق الوا

 .برنامجية أو مستوى آخر

تصمممفح الموقع التالي للحصمممول على مزيد من التفاصممميل حول معايير األهلية للجنة الشممممال  .2

(. ما مدى NWCCUال الغربي للكليات والجامعات )الغربي للكليات والجامعات: لجنة الشمممم

 صلة هذه المعايير ببلدك أو منطقتك؟

تصفح المواقع اإللكترونية لجهات االعتماد اإلقليمية األخرى الستكشاف مناهجها في تطبيق  .3

الجودة. يوفر الموقع اإللكتروني لمجلس اعتماد التعليم العالي روابط لمواقع معظم وكاالت 

لواليات المتحدة. قم بتصمممممممميم جدول يقارن بين مختلف مراحل االعتماد التي الجودة في ا

 .تتبعها هذه الوكاالت

ناقش مجموعة من األسمممممماليب إلدخال المرونة في وكالة تعرفها وكيف تضمممممممن الوكالة أن  .4

تظل العمليات صممارمة وبنفس الوقت مناسممبة أيضمما  لسممياقات وطنية أو إقليمية محددة. إذا لم 

 سممممتحتاج إلى -دراية بوكالة ما، فابحث عن وكالة للدراسممممة عن كثب على الويب تكن على 

فحص الكتيبات ووثائق السممياسممة لمعرفة كيف تسممتوعب الوكالة االختالفات بين المؤسممسممات 

 .والبرامج
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قم بالعثور على إرشادات المراجعة الصادرة للمؤسسات من قبل ثالث وكاالت ضمان جودة  .5

فة يمكن الوصمممممول إليها على مواقع الوكاالت ويمكن تسمممممميتها على مختلفة في مناطق مختل

أنها "دليل" أو "كتيب". قارن ما يقوله كل منها عن نوع األدلة التي تتوقع تقديمها لعملية 

المراجعة بما في ذلك مجموعات البيانات أو السياسات أو المستندات األخرى المطلوبة. هل 

ية أم على األسمماليب النوعية التي تسمممح للمؤسممسممة بالمرونة يتمثل التركيز على البيانات الكم

 ؟في كيفية إظهار الجودة لفريق المراجعة

 

 ملخصال. 7

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

  تسممممماعد العوامل التالية في تحديد المؤسمممممسمممممات والبرامج التي سممممميتم اختيارها

 :ضمان الجودة الخارجيللخضوع لعملية 
 عايير األهلية للمؤسسات لتخضع لعملية ضمان الجودة؟ما هي م -
هل ينبغي تضممممممين كل من المؤسمممممسمممممات الخاصمممممة والعامة؟ ما الذي يجب أن يكون نطاقا   -

 ؟للمراجعة 
: المسممممتوى المؤسممممسممممي أم مسممممتوى ضمممممان الجودة الخارجيةما الذي يجب أن تركز عليه  -

 البرنامج؟

 ديدة في التعليم العالي بما في ذلك النمو فيكيف يمكن أن تسمممتجيب الوكاالت لالتجاهات الج -

 العابر للحدودالتعلم عبر اإلنترنت والتزويد 

  ال  ضممممان الجودة الخارجيةمعايير األهلية للسمممماح للمؤسمممسمممات بالخضممموع لعملية

ترقى عادة إلى مستوى آلية الفرز الصارمة. تختلف معايير األهلية بين عدد سنوات 

 اء مجموعة من المعايير.الوجود إلى دليل على استيف

  المؤسمممسمممات الخاصمممة ومراقبتها في  تشمممغيلفي حين أن هناك اختالفات في طريقة

فون المعايير المتوقعة من المؤسمممسمممات العامة والخاصمممة هي نفسمممها  ،بعض البلدان

 بشكل متزايد.

  ضممممممممان الجودة لديها مقاربات مؤسمممممممسمممممممية وبرمجية لمعظم أنظمة التعليم العالي

على من هو الوصمممممي على النهج البرنامجي  ا  دث االختالفات اعتمادوتح ،الخارجية

 والمسؤول عن المستوى المؤسسي.

 يمكن لوكاالت ضمممممان الجودة تقييم  ،على مرحلة تطوير نظام التعليم العالي ا  اعتماد

المؤسسات مقابل الحد األدنى من المعايير أو وضع معايير عالية الجودة. في بعض 

يا هو األولوية حيث يكون  ا  يم المؤسمممممممسممممممممات وفقيكون تقي ،الحاالت لدن للمعايير ا

لنتيجممة آثممار على الموافقممات والعقوبممات. في حمماالت يكون لالغرض هو االمتثممال و

تضع وكاالت ضمان الجودة معايير الجودة العالية واإلطار المرجعي للتقييم  ،أخرى

 هو مستوى "التميز".و في هذا الصدد
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  بالمرونة في تطبيق إطار ضممممممممان الجودة في السمممممممماح تتمثل إحدى طرق التحلي

أو  ةأو نوعي ةكمي دلةأسمممواء أكانت للمؤسمممسمممات باختيار نوع األدلة التي سمممتقدمها 

 ين.تمن االثن ا  مزيج

 على نوع البرنامج أو  ا  التركيز اعتمادبتسممممممممح  ا  طورت العديد من الوكاالت أطر

 المؤسسة

 ر في تأثير السياق والتنويع داخل المؤسسات.في النظ ا  رئيسي ا  يلعب المراجعون دور 

 هو عنصر حاسم في  ا من خاللهإن إطار العمل الذي يمكن للوكالة أن تتخذ قراراته

 ضمان الجودة.

 إلى قرارات لها عواقب  ،عند الحكم على إطار ضمان الجودة ،يؤدي استخدام األدلة

 مهمة.

  مزايا وعيوب لالعتماد على  وكاالت ضمان الجودة على القياس الكمي وهناكتعتمد

 ذلك.

  تعتمد وكاالت ضمان الجودة على الحكم المهني عندما تشعر أن المعايير الصريحة

واألهداف الكمية قد تؤدي إلى نتائج عكسمممممممية على "التنوع المؤسمممممممسمممممممي" ونهج 

فونها توفر مبادئ توجيهية بشمممممممأن الحاجة إلثبات  ،ومع ذلك ،"المالءمة للغرض"

 ة.الكفاية والكفاء

 يجب أن تكون الوكاالت على  ، كماهناك مزايا وعيوب لالعتماد على الحكم المهني

 دراية بالذاتية التي قد تتسلل إلى العملية.
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث
 : طرق المراجعة واالعتمادالمأور الثالث

 ياتاالعتماد المؤسس: الجزء الثالث

 

 :جدو) المأتويات
 

 المقدمة .1

 ياتريو االعتماد المؤسستا .2
 أطر االعتماد .3

 عمليات االعتماد .4

 مناقشةال .5
 ملخصال .6

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

يسممممممتكشممممممف هذا الموضمممممموع دور وكاالت ضمممممممان الجودة الخارجية في االعتماد األولي 

فون هناك الكثير من نقاط التقاطع المشمممتركة بين االعتماد  ،واالعتراف بالمؤسمممسمممات. كما هو متوقع

ولكن في هذه الحالة يتم إصممدار  ،الجودة بشممكل عام )بما في ذلك اعتماد البرنامج( مليات ضمممانوع

هناك أمور خاصمممة  ،األحكام إلى حد كبير على الوعود بما سمممميأتي بدال  من سممممجل اإلنجاز. وبالتالي

وهذا يشمممل عمليات االعتماد المسممبق مثل التسممجيل.  ،باعتماد المؤسممسممات وتحتاج إلى دراسممة متأنية

 المكونات األساسية لخطة الحكم على مثل هذه المؤسسات. ش هذا الجزء من المحوريناق

 

 األهداف: 

 ياتاالعتماد المؤسس

 

 ما يلي:ب القيام على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 

 مناقشة كيفية تطور دور وكاالت االعتماد خالل القرن الماضي. 

 واجه وكاالت االعتماد اليومالتعرف على التحديات التي ت. 

 شرح العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند إنشاء إطار الموافقات. 

 وصف النقاط المهمة التي يجب مراعاتها عند تنفيذ عمليات االعتماد. 
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 يات. تاريخ االعتماد المؤسس2

وجود م اليوم ، فاالعتماد، كما نعرفهاعتماد مؤسمممسمممات التعليم العاليعند الحديث عن تاريو 

في الواليات المتحدة منذ أكثر من مائة عام وفي العديد من البلدان المتقدمة منذ النصمممممممف الثاني من 

 مع وجود تقاليد قليلة في ،كانت هناك طفرة في البلدان األخرى ،القرن الماضممممي. في اآلونة األخيرة

 ،تحسين جودة وتطوير مؤسساتهموالهدف من ذلك هو ، العتماد أنظمة ضمان الجودة ،التعليم العالي

تتعامل وكاالت ضممان الجودة  ،من المؤسمسمات وال سميما المؤسمسمات الجديدة. بالنسمبة للجزء األكبر

واالعتماد في هذه البلدان مع الجامعات الراسمممممممخة وكليات التعليم العالي األخرى العاملة في حرم 

 .المدارس الثانوية ديثي التخرج منالتعليم العالي التقليدي وتخدم الطالب ح
، يالتعليم العال مقاعدشمممهدت معظم البلدان زيادة في الطلب على  ،على مدى العقود العديدة الماضمممية

 ا  إلى تلبية هذا الطلب غالب ،التي تدعمها عادة  الحكومات الوطنية واإلقليمية ،سمممعت المؤسمممسمممات كما

اإلنترنت والتعلم المدمج. هناك تركيز بما في ذلك التعلم عبر  ،من خالل أشمممممممكال جديدة من التزويد

 كبير للغاية على التعلم مدى الحياة في قطاع التعليم العالي.

 

لذي يهدف في كثير من  عالي الخاص )ا التطور اآلخر هو تطور التزويد الموازي للتعليم ال

عليم ف التتعاري إلى جنب مع المؤسممسممات الممولة من القطاع العام. كما توسممعت ا  األحيان للربح( جنب

بتضمممين تعليم الشممركة والتدريب في نطاق  بالسممعادة بعض األنظمة حيث شممعرت؛ العالي والجامعي

التعليم العالي بينما أصمممممبح االعتراف بالتعلم السمممممابق أو التعلم التجريبي لمنح درجات التعليم العالي 

ألخرى لديها وجهة يجب االعتراف بأن بعض البلدان ا ،في بعض البلدان. ومع ذلك ا  أكثر شممممممميوع

هذا النهج على الرغم من أن العديد من ممارسممممي التعليم العالي وضمممممان الجودة على نظر متحفظة 

 متحمسون لهذه التغييرات.

 

 الجامعات الوهمية وهيئاتمن المؤكد أن الجانب السممممممملبي للتغييرات في التعليم العالي هو انتشمممممممار 

 على النحو التالي: يةالجامعة الوهم. يتم تعريف الجودة الوهمية
"مؤسمممسمممة للتعليم العالي تعمل دون إشمممراف من دولة أو وكالة مهنية وتمنح شمممهادات إما مزورة أو 

 ال قيمة لها" (بسبب عدم وجود معايير مناسبة)
 الثالث ، االصدارالمصدر: قاموس ويبستر الدولي الجديد

 

هذا  يسعىالجامعات الوهمية، كما  2008 حدد قانون فرص التعليم العالي لعام ،في الواليات المتحدة

أدخلت دول أخرى  باالضمممممممافة إلى ذلك،للتعامل مع المشممممممماكل التي تسمممممممببها هذه الهيئات.  القانون

تشمممممممريعمات لنفس األغراض. تعتممد العمديمد من همذه القوانين على أحكمام هيئمات ضمممممممممان الجودة 

 على النحو التالي: الجامعات الوهميةواالعتماد. يحدد قانون الواليات المتحدة 
 الواليات المتحدة -" الجامعة الوهميةتعريف "  

 " الكيان الذي:الجامعة الوهميةيُقصد بمصطلح "
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يمكن استخدامها، مقابل رسوم أو درجات أو دبلومات أو شهادات، لإلعالن للجمهور العام ( 1")أ( )

شهادة قد أ ةأن الفرد الحاصل على هذه الدرجة أو الدبلوم كمل برنامجا  للتعليم ما بعد الثانوي أو أو ال

 .التدريب

( تطلب من هذا الفرد إكمال القليل من التعليم أو الدورات الدراسممممممية أو عدم إكمالها للحصممممممول 2")

 على هذه الدرجة أو الدبلومة أو الشهادة ؛ و
ابطة لمؤسسات فتقر إلى االعتماد من وكالة أو جمعية اعتماد معترف بها كوكالة اعتماد أو رت")ب( 

 -( من خالل 102التعليم العالي )على النحو المحدد في القسم 

 من الجزء ح من العنوان الرابع ؛ أو 2( السكرتير عمال  بالجزء الفرعي 1")

ية2") يدرال لة ف يات  ،أو حكومة والية ،( وكا ية أخرى تعترف بوكاالت أو جمع أو منظمة أو جمع

 االعتماد.

 2008ليم العالي األمريكية لعام المصدر: قانون فرص التع

 

 التأديات التي تواج  وكاالت ضمان الجودة
تواجه وكاالت  ،في ضمممموء تطور هذه األنواع من المؤسممممسممممات )ووكاالت االعتماد الزائفة(

ي ماد تحد ها دور في االعت مان الجودة الشمممممممرعية التي ل ها مع  ا  كبير ا  ضممممممم عامل ية ت ما يتعلق بكيف في

عليم العالي. ربما يكون إجراء االعتماد الرسمي هو الطريقة الوحيدة لحماية االعتراف بمؤسسات الت

 ،الوهمية. ولكن لتحقيق هذه الحماية والشممهاداتطالب التعليم العالي من مخاطر المؤسممسممات الزائفة 

التي سمممممممتعتمدها للموافقة األولية واالعتراف  والمبادئيجب على الوكالة الشمممممممرعية تحديد المعايير 

فة إلى باإلضمما ،النشمماطكما يجب أن تحدد اإلجراءات التي سممتتبعها في هذا  ،التعليم العالي بمؤسممسممة

تحديد ما إذا كان سممميتم اسمممتخدام نفس المعايير للمؤسمممسمممات التقليدية  ا  يجب على الوكالة أيضممم ،ذلك

ل قائمة على العمل ا قائمة على الحرم الجامعي وكذلك لمقدمي البرامج عبر اإلنترنت أو ال د ذين قال

على سمممبيل المثال الحرم الجامعي األسممماسمممي مؤسمممسمممة  ،يعملون أو ال يعملون داخل نفس المؤسمممسمممة

)مثل شممهادة الدراسممات العليا في  ا  برامج عبر اإلنترنت دولي ا  مقرها )مثل جامعة ملبورن( تقدم أيضمم

 ضمان الجودة(.

من البلدان مع تركيزها ( في العديد QFsيمثل االعتماد األخير لما يسمممى "أطر المؤهالت" )

فكرة أن مدة الدورة أطر المؤهالت على نتائج تعلم الطالب والبرامج تحدياتهم الخاصمممممممة. تتحدى 

ارسمممممة يُنظر اآلن إلى المم حيث على مدة الدورة ا  بالنتائج ألنها ال تركز كثير ا  التدريبية مرتبطة حتم

على المدخالت مثل نسب الطالب إلى رؤساء القديمة المتمثلة في مراجعة أو اعتماد مؤسسة ما بناء  

الكليات أو عدد المقتنيات في المكتبة على أنها أقل صممممممملة على الرغم من أن هذه التدابير لها ميزة 

 البساطة وسهولة المقارنة.
عندما يكمن الجزء األكبر من التعليم العالي في مؤسممسممات عريقة ذات سمممعة معترف بها على نطاق 

ولكن في حالة  ،كالة الجودة راضمممية عن اإلشمممراف على عمليات تحسمممين الجودةفقد تكون و ،واسمممع

تحممديممد المعممايير المطلوبممة قممد يكون  ،عممدم وجود أحكممام كممافيممة وضمممممممغط عممام كبير لتعزيز الحكم

 / االعتماد أكثر صعوبة.للترخيص
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اية للغ يمكن أن تكون مراجعة المتقدمين الجدد للموافقة عليهم كمؤسممممسممممات تعليمية عملية حسمممماسممممة

 ،ا  قد يؤدي رفض مقدم الطلب إلى إحراجه علنو ،طويال  بالنسبة لوكالة ضمان الجودة ا  وتستغرق وقت

 من كال الجانبين. ا  لذا تتطلب الموافقة عمال  إضافي

 

سية. من  سا شر هذه المعايير كمهمة أ يجب على الوكالة تحديد معايير االعتماد المؤسسي ون

المعايير التي طورتها الوكاالت األخرى كنموذج للعمل من خالله، ومع  المحتمل أن تسمممتخدم الوكالة

ذلك، في حين أنه من المالئم أن يكون لديك نموذج أثبت فائدته في مكان آخر، فمن المهم التأكد من 

أن مجموعة المعايير )وفي الواقع اإلجراءات( المعتمدة من قبل وكالة فردية تتناسمممممممب مع القوانين 

دارية التي يتم تحديد المعايير من أجلها؛ على سمممممممبيل المثال، من الشمممممممائع في الواليات والثقافة اإل

المتحدة أن تطلب من مؤسسات التعليم العالي توفير عدد محدد من الساعات الدراسية في ما يوصف 

ي الواليات فبـ "التعليم العام" ألَن هذا المطلب يعتبر طويل األمد وقد ثبت أنه مفيد جدا  للتعليم العالي 

المتحدة. تجد دول أخرى أنه من المناسممب عدم طلب توفير تعليم عام. ما هو صممحيح في بلد ما قد ال 

 .يكون بالضرورة صحيحا  في مكان آخر

 

 .  طر االعتماد3

 ،من وجهة نظر وكالة الجودة مع مهمة تقييم طلبات الموافقة على مؤسممممسممممات التعليم العالي

 التي يجب معالجتها في إنشاء اإلطار الذي يتم من خالله اعتماد المؤسسات.هناك العديد من األسئلة 
مثال على نقطة مرجعية للنظر في هذه األسمممممئلة وغيرها عند إعداد عملية اعتماد لبلد  يمكن مالحظة

أو منطقة من المجموعة األوروبية التي تواصمممل العمل نحو نهج مشمممترك للمكونات الرئيسمممية لنظام 

 لي.التعليم العا

 

 

 المعايير والمبادئ التوجيهية لضمان الجودة في منطقة التعليم العالي األوروبية  

 المبادئ األساسية
 ،تسمممتند المعايير والمبادئ التوجيهية على عدد من المبادئ األسممماسمممية حول ضممممان الجودة

 :مما يلي المعايير كل وتشمل هذه ،منطقة التعليم العالي األوروبيةللتعليم العالي في  ا  وخارجي ا  داخلي

 

 ة عن جودة ما يتم تقديمه يتحمل مقدمو خدمات التعليم العالي المسؤولية األساسي

 وضمانه

 في جودة ومعايير التعليم العالي يجب حماية مصالح المجتمع 

  يجب تطوير وتحسين جودة البرامج األكاديمية للطالب وغيرهم من المستفيدين

 لتعليم العالي األوروبيةمنطقة امن التعليم العالي عبر 

  هناك حاجة إلى وجود هياكل تنظيمية تتسممممممم بالكفاءة والفعالية يمكن من خاللها

 تلك البرامج األكاديمية ودعمها تقديم

  الشممممفافية واسممممتخدام الخبرة الخارجية في عمليات ضمممممان يعتبر كل من عاملي

 من األمور شديدة األهمية لمؤسسات التعليم العاليالجودة 
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 تشجيع ثقافة الجودة داخل مؤسسات التعليم العالي. يجب 

  يجب تطوير العمليات التي يمكن من خاللها لمؤسممممممسممممممات التعليم العالي إثبات

 بما في ذلك المساءلة عن استثمار األموال العامة والخاصة. ،مسؤوليتها

 مع ضمممممان الجودة ألغراض  ا  ضمممممان الجودة ألغراض المسمممماءلة متوافق تمام

 التعزيز ؛

  يجب أن تكون المؤسسات قادرة على إثبات جودتها في الداخل وعلى المستوى

 الدولي.

 .يجب أال تخنق العمليات المستخدمة التنوع واالبتكار 

 

 2005المصدر: وزراء التعليم العالي األوروبي بيرغن 

 

 نمن المرجح أ ،بشكل عام ،بصرف النظر عن اإلشارة إلى البيانات المتعلقة بضمان الجودة

 في ،ال يتجزأ من نهج وطني أو إقليمي. على سممممبيل المثال ا  تكون مسممممألة اعتماد المؤسممممسممممات جزء

تقع مسممألة االعتراف بالمؤسممسممات على عاتق واحدة من الواليات/ األقاليم السممت في البلد  ،أسممتراليا

ما ك ا  نطاق البروتوكوالت واسمممع ، ويعتبرعلى الرغم من إنشممماء إطار العمل على المسمممتوى الوطني

هذه ( NSWهو موضمممممممح في المربع أدناه والذي يصمممممممف كيف تفسمممممممر والية نيو سممممممماوث ويلز )

 البروتوكوالت.

 

 

 أستراليا ،نيو ساوث ويلز -مثال على نظام العتماد مؤسسات التعليم العالي 

 

 التسجي) واالعتماد والموافقة
وطنية البروتوكوالت التتوافق عمليات الموافقة على التعليم العالي في نيو سممممممماوث ويلز مع 

لعمليات الموافقة على التعليم العالي ويتم تنظيمها من خالل قانون التعليم العالي في نيو سممماوث ويلز 

 .2001لعام 

يخول القانون وزير التعليم والتدريب الموافقة على إنشمماء جامعات جديدة واالعتراف بالجامعات بين 

 يو ساوث ويلز.الواليات وتسجيل الجامعات الخارجية في ن

( سمممملطة تسممممجيل مؤسممممسممممات التعليم العالي DETيمنح القانون المدير العام إلدارة التعليم والتدريب )

األسممممترالية والخارجية غير المعتمدة ؛ العتماد دورات التعليم العالي التي تقدمها مؤسممممسممممات التعليم 

ر مؤسسات التعليم العالي المسجلة غي والجامعات األجنبية ؛ والموافقة على ا  العالي غير المعتمدة ذاتي

والجامعات الدولية المعترف بها لتقديم دورات دراسية محددة للطالب األجانب في هذه  ا  المعتمدة ذاتي

 الوالية.
 على أن دورات التعليم العالي يتم ا  توفر عمليات الموافقة على مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي تأكيدكما 

 :التعليمية تتصف بما يليية معتمدة وأن الدورات إجراؤها من قبل مؤسسات تعليم

  معادلة في المسممتوى القياسممي للدورات التي تؤدي إلى الحصممول على مؤهل من

 هذا النوع أو المستوى عبر قطاع التعليم العالي
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 مناسبة للمؤهالت الممنوحة 

 بطريقة مناسبة يتم تدريسها 

 للطالب المحليين واألجانب عند االقتضاء. ةمناسب 

 

ع هذا يخضممو ،يسمممح التسممجيل للمؤسممسممة بتقديم دورة أو دورات التعليم العالي في نيو سمماوث ويلز

 معتمدة. تعليمية دورة تملكالتفويض للمؤسسة التي 
يسمممممح االعتماد للمؤسممممسممممة المسممممجلة بتقديم دورات التعليم العالي )التي تتوافق مع إطار المؤهالت 

 األسترالية( للطالب في نيو ساوث ويلز.
تسمح الموافقة لمؤسسة معترف بها أو مسجلة بتقديم دورات محددة للطالب األجانب في نيو ساوث 

 ويلز.
 مصدر:ال

 

https://www.det.nsw.edu.au/communityed/higheredu/registration/guid
elines.htm  

 

 

لة عمان ية ) ،في حا ئة االعتماد األكاديمي العمان ية من مرحلتين لالعتماد OAAAطورت هي ( عمل

 كل من المؤسسي تشمل

 ( تدقيق الجودة 1)

 ( تقييم المعايير2)

 

يحتاج مصممممممو  ،باسممممتخدام أي نهج عام لضمممممان الجودة واالعتماد ذي صمممملة في الدولة أو المنطقة

 لالعتماد إلى النظر في عدد من األسئلة المحددة مثل ما يلي: إطار العمل

 

 هل ستقوم الوكالة بمراجعة أو اعتماد المؤسسات التي لم تبدأ عملياتها؟ .1

 هل ستقوم الوكالة بمراجعة أو اعتماد المؤسسات قبل تخريج أول دفعة من الطالب؟ .2
 (؟هل تقتصر الوكالة على مؤسسات منح درجة البكالوريا )أو أعلى .3
أدنى من الطالب قبل أن تقبل الوكالة طلب  ا  هل يجب أن يكون للمؤسسة المراد اعتمادها حد .4

 المراجعة أو االعتماد؟

 هل تتبع جميع التطبيقات نفس العملية؟ .5
 ؟هل ستميز الوكالة بين المؤسسات العامة والخاصة والربحية والمؤسسات غير الربحية  .6

 

 دعونا اآلن نراجع هذه األسئلة:
 ميم اإلطارتص 

هل سممتقوم الوكالة بمراجعة أو اعتماد المؤسممسممات التي لم تبدأ عملياتها أو قبل تخريج أول دفعة من 

 الطالب؟

https://www.det.nsw.edu.au/communityed/higheredu/registration/guidelines.htm
https://www.det.nsw.edu.au/communityed/higheredu/registration/guidelines.htm
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. ال يمكن للمؤسسة أن تعمل بدون اعتماد ومن ناحية أخرى ال يمكن هناك صعوبة واضحة جدا  هنا

دو الحاجة إلى وضمممممممع مؤقت أو مراجعتها ما لم يكن هناك بعض العمليات التي يتعين مراجعتها. تب

تعهدات من قبل المؤسممسممة المتقدمة بالطلب بأن  األمر سمميتطلب هذاو ،واضممحةعملية وضممع مرشممح 

على  ال  دلي ا  التي حددتها الوكالة سممممميتم الوفاء بها في وقت الحق. سممممميتطلب أيضممممم والمبادئالمعايير 

ا ستكون هناك حاجة إلى جدول زمني كم ،للثقة من جانب الوكالة ا  العمل الجاري والذي سيوفر أساس

 محدد بوضوح لتحقيق االلتزام بالمعايير.

 

ات في تقييم االعتماد أو الترخيص للمؤسس ا  يكون التمييز بين ضمان الجودة والتحسين أكثر وضوح

 .ا  الجديدة أو المقدمة حديث
 تشمل الجوانب التي يجب مراعاتها ما يلي:

 لى مراحل للتأكد من أن مؤسسة التعليم العالي هل ينبغي تقسيم عملية المراجعة إ

 جاهزة لتلبية المتطلبات قبل اتخاذ القرار النهائي؟

 فهل تتأهل مؤسمممممسمممممة التعليم العالي ألي نوع من االعتماد  ،إذا كان األمر كذلك

 المؤقت؟

 هل تسمح هذه الموافقة المؤقتة لمؤسسة التعليم العالي بمنح الشهادات؟ 

 اد المؤقت؟ما هي معايير االعتم 

 ؟عن العملية ن المسؤولم 

 

 ؟ه) تقتصر الوكالة بعملها على المؤسسات المانأة للدرجات العلمية
عادة ما يتم تفويض وكاالت ضممان الجودة للتعامل مع مؤسمسمات التعليم العالي ولكن الكثير 

ادات أو و الشمممهيعتمد على تعريف التعليم العالي المطبق في بلد معين. عندما تكون درجات الزمالة أ

ن فمن المعتاد أ ،من إطار مؤهالت التعليم العالي ا  الدبلومات على مسمممممممتوى البكالوريا الفرعية جزء

 تخضع المؤسسة التي تقدم مؤهالت البكالوريا الفرعية لعمليات االعتماد والمراجعة العادية.

بل الوكالة طلب هل يجب أن يكون للمؤسمممممممسمممممممة المراد اعتمادها حد أدنى من الطالب قبل أن تق

 المراجعة أو االعتماد؟
هل سمممتقوم الوكالة بمراجعة ) األولاإلجابة المختصمممرة هي إحالة القارئ إلى إجابة السمممؤال 

. ولكن هناك اعتبار إضافي حيث ال يكون لدى المؤسسة ؟(أو اعتماد المؤسسات التي لم تبدأ عملياتها

وفي  ،من الطالب. في هذا ا  من عدد صمممممممغير جد الجديدة الطموح وال النية في أن يكون لديها أكثر

من المفيد للوكالة أن تسأل نفسها ما هي مهمة مؤسسة التعليم العالي أو  ،العديد من الحاالت األخرى

بصمممراحة أكثر "ما الذي نحاول القيام به؟" السمممؤال األسممماسمممي في االعتماد هو: "على أسممماس األدلة 

المعرفة والمهارة والكفاءات على المسمممممممتوى  ونسممممممميكتسمممممممب الطالبأن بثقة ، هل يمكننا الالمقدمة

 المناسب".
 ه) ك) التطبيقات تتبع نفس العملية؟

أم  ا  سممواء تمت الموافقة عليها مسممبق ،تتبع جميع المؤسممسممات نفس العملية ،في بعض األنظمة

تم تطبيقها يال. سمممممميتبع مقدم الطلب الجديد نفس عملية / تقرير الدراسممممممة الذاتية وزيارة الفريق التي 
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فون المؤسممسممة الراسممخة سممتتبع نفس العملية التي تتبعها المؤسممسممة  ،على جميع المؤسممسممات. وهكذا

 الجديدة في مرحلة البدء.

 

لة الجودة  كا ية مع موظفي و عات األول ما ية عقد بعض االجت كان هذا األمر إم عد  ال يسمممممممتب

المسممتويات المعقدة للمراجعة والحاجة لمراجعة المتطلبات. تتمثل إحدى مزايا هذا النهج في أنه يلغي 

إلى أنواع مختلفة من المعايير، وقد يكون من الممكن أيضا  مراجعة جميع البرامج من نوع واحد معا  

بسمممممهولة أكبر وبمزيد من االتسممممماق. قد تتمثل العيوب في أن هذا النهج ال  -"في جميع المجاالت"  -

 .، بناء  على نوع أولي من المراجعةيوفر فرصة "إزالة" مبكرة أو تدريبا  خاصا  

 

هل ستميز الوكالة بين المؤسسات العامة والخاصة وغير الهادفة للربح والمؤسسات الهادفة 

 للربح؟
قد تكون هناك  ،ومع ذلك، ال يوجد سمممبب جوهري يميز الوكالة بين المؤسمممسمممات على هذا األسممماس

إذا كانت قد أنشممممأتها الحكومة( حيث يتم متطلبات في ميثاق الوكالة أو قانونها األسمممماسممممي )خاصممممة 

تقييدها من معاملة المؤسممسممات العامة والخاصممة بنفس الطريقة. عند اسممتخدام معايير مختلفة ألنواع 

 يجب توضيح ذلك للطالب ولعامة الناس. ،مختلفة من المؤسسات
ليدية قد ال مية التقفون متطلبات التوظيف والمؤهالت التي قد يتم تحديدها للمؤسسات األكادي ،وبالمثل

 تكون مناسبة في المزيد من المؤسسات ذات األساس المهني.
 ،من حيث إطار عمل إجراء تمارين االعتماد ،سمممممميتضممممممح من النظر في األسممممممئلة أعاله أن النتيجة

 من وكاالت ضمان الجودة. ا  ستختلف من دولة إلى أخرى أو حتى داخل البلدان التي تدير عدد

 

 اد. عمليات االعتم4

تنطبق اإلرشادات العامة لضمان الجودة بشأن اإلجراءات وفرق المراجعة وزيارات الموقع 

هناك بعض االعتبارات التي لها أهمية خاصممة في تمارين  ،بالتسمماوي على عملية االعتماد. ومع ذلك

 االعتماد. 
 جراداتاإل

م أن لذلك من المه ،يجب أال تقوم وكالة ضمان الجودة بالتفضيل مع مؤسسات التعليم العالي

 أن تولي الوكممالممة االعتبممار والمنطقيفمن المعقول  ،يتبع جميع المتقممدمين نفس العمليممة. ومع ذلممك

ألن وظيفة الوكالة هي إعطاء تحديد عادل  ا  الواجب لحجم وموارد المؤسمممسمممة المتقدمة بالطلب. نظر

جب هذا النهج ي ، إال أني النهجفقد يتطلب ذلك بعض المرونة ف ،لجودة المؤسسة وعملياتها ومرافقها

 أن يقوم على تقييم مفتوح وشفاف لما هو ضروري للظروف.

 

 والمقاييسالمعايير 
تحتاج الوكالة إلى تحديد اإلطار الذي يتم من خالله الحكم على مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي 

ر مفهومة أو يجب أن تدرك الوكالة أنه ال توجد ميزة في تحديد متطلباتها بلغة غي، كما بوضممممممموح

 والعمليات بلغة مباشرة وبسيطة وموجزة. والمقاييسالمصطلحات الداخلية. يجب وضع المعايير 
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سممتجد الوكالة أنه من المفيد تقديم ورش عمل أو ندوات منتظمة للمؤسممسممات التي قدمت حديثا  لشممرح 

ة جانب المؤسممسمم إطار العمل وما يعنيه بالنسممبة لوضممعهم الفردي. سمميؤدي االفتقار إلى الوضمموح من

 .المتقدمة للطلب إلى خلق عمل ال نهاية له ومحبط للوكالة وأيضا  لمقدم الطلب
 ،من المهم إيجاد توازن بين الوضوح فيما يتعلق بالمعايير واإلجراءات وتدريب المتقدمين ،ومع ذلك

 يجب أن تكون الوكاالت حذرة من مخاطر توفير التدريب. كما

 الجدو) الزمني
يجب أن تنشممممممر الوكالة الجدول الزمني  ،تأخيرات غير متوقعة في أي نشمممممماط بشممممممري بينما تحدث

 المدة التي ستستغرقها العملية. ،بشكل عام ،المتوقع للعملية. يجب أن يعرف المعهد المتقدم

 

 مراجعة ما خب) االعتماد
ة ألولييجب على الوكالة النظر في إنشمممممماء عملية مراجعة ما قبل االعتماد بعد االجتماعات ا

سيةلتقديم مثل هذه المراجعة ستتعامل . للطلب قدمةمؤسسة المع الم  ما تعتبره الوكالة المعايير األسا

لمؤسممسممة معتمدة. ليس من مصمملحة أي شممخص أن يقوم مقدم الطلب بتقديم طلب كامل بوقت وجهد 

جح من غير المركبيرين اسمممتثمرتهما الوكالة ولجنة الخبراء التابعة لها بشمممأن طلب من الواضمممح أنه 

 أن ينجح.
فقد ترغب مؤسمممممسمممممة التعليم العالي في  ،إذا بدا أن مقدم الطلب يلبي المتطلبات األسممممماسمممممية

مثل ما إذا كانت مؤسممسممة التعليم العالي  ،اسممتكشمماف المزيد من القضممايا المتعمقة مع موظفي الوكالة

جاالت ذات الصممملة الحوكمة تلبي معظم المعايير األخرى للحصمممول على الموافقة الكاملة. تشممممل الم

والتخطيط والتعليم العام )عند االقتضمممماء( وتقييم تعلم الطالب وما إذا كانت مؤسممممسممممة التعليم العالي 

 لديها القدرة على تلبية المعايير في الوقت المناسب عندما ال تكون في حالة امتثال كامل.
عالي غير الجاهزة للتقديم وتحديد يمكن لمراجعة االعتماد المسمممبق هذه تصمممفية مؤسمممسمممات التعليم ال

 مجاالت التحسين الضرورية لصالح مؤسسة التعليم العالي.

 

 التقييم الذاتي
 في جميع ا  رئيسممممي ا  ( جزءا  يشممممكل التقييم الذاتي )أو الدراسممممة الذاتية كما هو معروف أيضمممم

من  ا  قليل جدعمليات ضمممممممان الجودة على الرغم من أنه في حالة االعتماد األولي ال يوجد سمممممموى ال

 تحتاج الوكالة إلى إيالء اهتمام خاص للعوامل التالية: ،ومع ذلك ،"التقييم الذاتي" "للتقييم"
 

 عوام) يجب مراعاتها  ثناد التقييم الذاتي
 

 مهمةال
يجب أن تكون المؤسسة واضحة بشأن مهمتها المعلنة. هناك فرق كبير بين متطلبات جامعة 

للسممكان ومتطلبات كلية مهنية صممغيرة تخدم احتياجات سممكان الريف بحثية كبيرة في مركز رئيسممي 

لكن يجب أن يكون لديهما فكرة واضحة عما  ،المتناثرين. قد تقدم المؤسستان خدمة قيمة لمجتمعاتهما

أن تحدد نواياها االسمممممتراتيجية العامة للفترة حتى  ا  حاوالن تحقيقه. يجب على المؤسمممممسمممممات أيضمممممت

 على سبيل المثال للسنوات الخمس القادمة أو نحو ذلك. ،وقعة لضمان الجودةالمراجعة التالية المت
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 المكانة القانونية والتأسيس
يجب أن تتلقى الوكالة وثائق كافية إلقناع نفسممها بشممأن الوضممع القانوني للمؤسممسممة والتزامها بقوانين 

 ومراسيم الوالية القضائية التي توجد فيها.
 

 االستقرار المالي
مثل المسمممتندات المالية والمراجعة السمممنوية لتأكيد الوكالة بوضمممعها  ،ى المعهد تقديم الوثائقيجب عل

 المالي.

 

 ةكموالأ
يجب أن يفي هيكل الحوكمة بالمتطلبات المعيارية للمؤسمممممسمممممة األكاديمية وكذلك المتطلبات القانونية 

ام يجب أن تسممتحق أحك كما ،في اختصمماص الوكالة بالنسممبة ألي هيئة اعتبارية الممارسممات الحميدةو

 .ا  خاص ا  مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطالب تمحيص

 

 العمليات األكاديمية واإلدارة
سيتطلب هذا القسم من التقييم الذاتي الكثير من اهتمام الوكالة ولجنة الخبراء. يتضمن هذا الجزء من 

بما في ذلك  ،مع هيكل اللجنة الوثيقة إجراءات ضمممممممان الجودة الداخلية للمؤسممممممسممممممة كما أنه يتعامل

مجالس اإلدارات والمدارس والمجلس األكاديمي العام أو المجلس باإلضمممافة إلى دوره ومسمممؤولياته. 

ناول هذه األمور عالم التي تت فة من ال  قد تكون المعايير ،من بين العديد من الوثائق من أجزاء مختل

 عليم العالي مفيدة بشكل خاص.والمبادئ التوجيهية األوروبية لضمان الجودة في الت

 

 متطلبات ومؤهات الكلية
توقع من يُ  ،في حين أنه أصمممبح من غير الشمممائع تحديد نسمممب معينة لتعيينات أعضممماء هيئة التدريس

 المؤسسة أن تضع سياساتها فيما يتعلق بأعداد الموظفين ومؤهالتهم وترقيتهم.

 

 تأقاخات شروط دخو) وتأوي) الطالب وتقييم تأصي) الطالب واس
يُتوقع من المؤسممممممسممممممة تقديم دليل على التزامها الراسممممممو والحيوي برفاهية الطالب والتعليم والتعلم 

 باإلضافة إلى ترتيبات القبول وتحويل الرصيد وما إلى ذلك.

 

 عمليات االست ناف
 ةيجب أن يكون لدى الطالب وسممميلة مضممممونة للتعويض عندما يعتقدون أنهم لم يعاملوا معاملة عادل

 خاصة فيما يتعلق بالتقييمات والتخرج.

 

 القراءة: إرشادات للتقييم الذاتي
ناول هذه األمور عالم التي تت فة من ال  قد تكون المعايير ،من بين العديد من الوثائق من أجزاء مختل

والمبادئ التوجيهية األوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي مفيدة بشكل خاص. اقرأ القسم األول 

 الذي يتناول المعايير واإلرشادات الخاصة بضمان الجودة الداخلية:
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 المعايير والمبادئ التوجيهية لضمان الجودة في منطقة التعليم العالي األوروبية
 التفاع) مع مؤسسات التعليم العالي

يجب أن تسعى الوكالة إلى تحديد متطلباتها بوضوح ويجب أن تتعامل مع المتقدمين بطريقة 

لمقدم  ا  يجب أن تكون الوكالة حريصمممممممة على أال تحاول أن تكون مدرب ، كماية ومفيدة ومهذبةمراع

الطلب من ناحية ثم تجلس في الحكم على الطلب عند تقديمه. يجب أن تكون الوكالة حذرة في اقتراح 

قد  ،ريقط. عندما تسلك الوكالة هذا التفاصيلهاالمجاالت التي يحتاج مقدم الطلب لتعديل أو استكمال 

 تجد نفسها مقيدة من إصدار حكم سلبي على اإلخفاق الذي لم يوجه انتباه مقدم الطلب إليه.
حذرة بشممأن التزاماتها بوصممدار أحكام على الطلبات والرغبة الطبيعية  ا  يجب أن تكون الوكاالت أيضمم

 ح.في اللوائفي مساعدة ودعم المؤسسات المتقدمة بطلبات. االلتزام األساسي هو توفير الوضوح 

 

 فرق الخبراد
لنهج ا ، حيث ينطبقال توجد متطلبات خاصممة ألفرقة الخبراء لزيارات موقع االعتماد األولي

قد و ،على أنشممطة االعتماد ا  العام لتشممكيل اللجان لمراجعات ضمممان الجودة أو عمليات التدقيق أيضمم

كمة الكبيرة. يجب أن يكون يكون من المسممتحسممن التركيز على األعضمماء ذوي الخبرة الواسممعة والح

 ،هناك تركيز أقل على الخبراء من مجاالت تخصمممممص ضممممميقة أو سممممممعة معينة في مجاالت البحث

 على قيادة الفريق إلى توافق اآلراء. ،من بين أمور أخرى ،ينبغي اختيار الرئيس على أساس القدرةو

 

 زيارة موخع
 ا  كبير ا  ولي في مؤسممسممة ناشممئة اختالفتختلف معايير "زيارة الموقع" للتعامل مع االعتماد األ

إال أن االجتماع بين لجنة  ،عن زيارة الموقع لمؤسممسممة قائمة. على الرغم من صممعوبة تنظيم الزيارة

الخبراء ومديري المؤسممممممسممممممة المتقدمة ضممممممروري للغاية. يجب أن تكون اللجنة قادرة على مغادرة 

 العالي الجديدة وإدارتها.اجتماعات زيارة الموقع مع الحكم على مؤسسة التعليم 

 

 التقرير
يجب توخي الحذر  ، وفي هذا الصممدد،تنطبق اإلرشممادات العادية على تقارير ضمممان الجودة

لتغطية جميع أوجه القصور التي كشفتها اللجنة حيث سيكون من الصعب تقديم مجاالت جديدة للعمل 

 ئةتي التوصمممية من فريق الخبراء كهيينبغي أن تأ ،في تاريو الحق. كما هو الحال في جميع التقارير

. تقع على عاتق اللجنة مسمممممؤولية تقديم توصمممممية بناء  على األدلة بما في ذلك األدلة من زيارة اعتماد

 ال يفيد أي تقرير مفرط في السخاء أحدا . ،على المدى الطويلو ؛الموقع
وكاالت العديد من  تحاولتختلف ممارسممممممة نشممممممر التقارير أو عدم نشممممممرها في جميع أنحاء العالم. 

هناك اتجاه ملحوظ في السمممنوات األخيرة نحو مزيد الجودة واالعتماد العريقة نشمممر تقاريرها، إال أن 

شفافية حتى في تلك البلدان حيث تكون مقاومة نشر التقارير أقوى دو أن القضية يبو ،من االنفتاح وال

 مفتوحة للنقاش مرة أخرى.
 

 خرار الوكالة
نه من ال جدفي حين أ بل  ا  مرجح  لة أو من ق كا بل الو ية اللجنة من ق ماد توصممممممم أن يتم اعت

ما عند ا  فون القرار النهائي يقع عادة  على عاتق مجلس إدارة الوكالة. في مناسمممبة نادرة جد ،مجالسمممها
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عادة فمن المتوقع أن يتم إ ،تكون الوكالة مقتنعة بأنه سممميكون من غير المناسمممب قبول توصمممية اللجنة

 ب من قبل لجنة خبراء جديدة.تقييم الطل

 

 

 خرارات الوكالة
 

 يجابياإلقرار ال
قد يبدو أن هذا هو القرار السهل واألكثر مالءمة، لكن الوكالة بحاجة إلى نظام مطبق لرصد 

التقدم المحرز في السمممنوات األولى، والتحدي الناشممم  هنا هو تقديم الفائدة للمؤسمممسمممة التعليمية دون 

كالة تقديم اعتماد مؤقت أو اختباري، يخضع لشروط معينة أو مراجعة منتظمة. قد تقرر الو .توجيهها

عند اتخاذ قرار بشممأن هذا النوع من قرارات االعتماد، تحتاج الوكالة إلى النظر في عواقب قراراتها 

على مؤسسة التعليم العالي؛ وعلى وجه الخصوص، تحتاج الوكالة إلى النظر في تأثير قرارها على 

لتمويممل العممام، والوصمممممممول إلى فرص العمممل للخريجين وقممدرة المعهممد على االنفتمماح للعمممل توافر ا

بموجب قوانين الدولة. تتمثل تجربة العديد من الوكاالت العريقة بأن االعتماد المؤقت الذي يتبعه 

 التدريب ال يحل المشمممكالت حقا  وأن "الحب الشمممديد" للقرار السممملبي أكثر فائدة وصمممدقا  على المدى

 .الطويل

 

 سلبيال قرارال
ة لديها من مؤسس ا  جديد ا  قد تجد الوكالة أنه من المناسب تحديد فترة زمنية قبل أن تتلقى طلب

 قرار سلبي. من المحتمل أن يستغرق تنفيذ اإلصالحات الناشئة عن هذه العملية بعض الوقت.

 

 ولية االست ناف
لة توفير آلية اسمممتئناف حيث تكون من المسمممتحسمممن أن تشممممل اإلجراءات التي حددتها الوكا

المؤسسة المتقدمة غير راضية عن بعض جوانب العملية. يجوز للوكالة أن تقرر أنه ال يجوز النظر 

في االسممتئناف إال على أسمماس فشممل الوكالة في االلتزام باإلجراءات والمعايير العامة. يجب أن تكون 

 وعن األشخاص الذين شاركوا في القرار األولي. هيئة االستئناف مستقلة عن عملية االعتماد األولي
يد من  ،في الختام عد ماد األولي العثراتيمكن القول أن هناك ال يات التي تؤدي إلى االعت   ،في العمل

مخاطر كبيرة بالنسمممممبة للوكالة التي تحتاج إلى الحفاظ على ، كما أنَّ هناك أو الرفض حسمممممب الحالة

الذي يتم فيه تشممممجيع ودعم المتقدمين لتقديم أفضممممل حالة ممكنة  في نفس الوقت واإلدارةالمصممممداقية 

معنى ال ، كما أنَّ على سمممعتها ومسممتقبلها ا  هناك العديد من المخاطر أيضمم ،لديهم. بالنسممبة للمؤسممسممات

طوة في كل خ ودراسمممممة متأنيةأن العمليات يجب أن تدار بعناية لعملية االعتماد يتمثل في  الضممممممني

 على الطريق.

 

 مناخشةال. 5

 ياتاالعتماد المؤسس
ابحث في اإلنترنت للعثور على تفاصيل معايير الموافقة المبدئية لمؤسسات التعليم العالي الجديدة من 

ير في . )قد ال يتم تضمين المعايأخرى وبلدانويفضل أن يكون ذلك في بلدك  -قبل وكالتين معتمدين 
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د المعايير الضممممنية في سمممياسمممات الوكالة أو على تحدي ا  ولكن يجب أن تكون قادر ،صمممريحال هاشمممكل

 نماذج الطلبات(.

. ما هو الشممممممممائع وما هو تحدثقارن بين مجموعتي المعايير لمعرفة االختالفات التي قد  .1

 االختالف في المعايير؟

 حدد أي ميزات يمكن إضافتها إلى المعايير المستخدمة في بلدك لتحسين النهج. .2
لة اعتماد جديدة وقمت للتو بتعيين العديد من الموظفين الجدد الذين لم تخيل أنك الرئيس التنفيذي لوكا

عملوا في هممذا القطمماع. أنممت تخطط  ا  يعملوا في وكممالممة اعتممماد من قبممل على الرغم من أنهم جميعمم

دوين المتقدمين لالعتماد. قم بت إلطالعهم على الكيفية التي ينبغي أن يتصمممممممرفوا بها في التعامل مع

 نقاط ستطرحها للمناقشة.ية خمسة إلى ثمان

 

 ملخصال. 6

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

  اعتماد مؤسمممسمممات التعليم العالي موجود في الواليات المتحدة منذ أكثر من مائة

 عام وفي العديد من البلدان المتقدمة منذ النصف الثاني من القرن الماضي.

 مع القليل من التقاليد  ،البلدان األخرى كان هناك اندفاع في ،في اآلونة األخيرة

العتماد أنظمة ضممممممممان الجودة والهدف من ذلك هو  ،السمممممممابقة للتعليم العالي

 وال سيما المؤسسات الجديدة. ،اتحسين جودة وتطوير مؤسساته

  التي  والمبممادئالتحممدي الممذي تواجهممه وكمماالت االعتممماد هو تحممديممد المعممايير

العتراف بمؤسممسممة التعليم العالي واإلجراءات التي سممتعتمدها للموافقة األولية وا

 .النهجستتبعها في هذا 

  من وجهممة نظر وكممالممة الجودة التي تتولى مهمممة تقييم طلبممات الموافقممة على

هناك العديد من األسئلة التي يجب معالجتها في وضع  ،مؤسسات التعليم العالي

 إطار عمل مؤسسات االعتماد. 

 ا يلي:مم األسئلة كال   تشمل هذه
 معايير ومبادئ توجيهية لضمان الجودة -
 داخل مجلس وطني أو إقليمي -موقع المؤسسة  -

 

 باستخدام أي نهج عام لضمان الجودة واالعتماد ذي صلة في الدولة أو المنطقة، 

يحتاج مصممممممممو إطار عمل ضمممممممان الجودة إلى التفكير في عدد من األسممممممئلة 

ة وعدد الطالب المراد تسمممممممجيلهم على سمممممممبيل المثال الدرجة المقدم ،المحددة

 إلو. ،لمؤسسةا وطبيعة

  تنطبق اإلرشمممممادات الخاصمممممة باإلجراءات وفرق المراجعة والزيارات الميدانية

هناك بعض االعتبارات التي لها  ،ومع ذلك ،على عملية االعتماد بشممكل متسمماوٍ 

 أهمية خاصة في تمارين االعتماد. 

 مما يلي: االعتبارات كال   تشمل هذه
 جراءات والمعايير والجداول الزمنية.اإل -
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 .مراجعة ما قبل االعتماد والتقييم الذاتي -
 .التفاعل مع مؤسسات التعليم العالي أو لجان الخبراء -
 .الزيارات الميدانية والتقارير وقرارات الوكالة -
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث
 طرق المراجعة واالعتماد: المأور الثالث

 لدى وكاالت الجودة الخارجيةالتقييم الذاتي الرابع: الجزء 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 مناهج التقييم الذاتي .2
 معوقات تنفيذ التقييم الذاتي .3

 إجراء التقييم الذاتي .4
 استخدام تقارير التقييم الذاتي .5
 مناقشةال .6

 ملخصال .7
 

 

 

 

 

 . المقدمة1

في  في نظام التعليم العالي الخارجيةضممممان الجودة تتمثل إحدى الطرق الشمممائعة للتفكير في 

ي . يغطضمممممان الجودة الخارجيةعملية من ثالث مراحل: التقييم الذاتي والمراجعة الخارجية ونتائج 

باسمممممم الدراسمممممة الذاتية والتقييم الذاتي  ا  موضممممموع وثيقة التقييم الذاتي )المعروفة أيضممممم الفصممممملهذا 

برنامج كأساس لعمل فريق المراجعة. سوف تتعلم كيف والتحليل الذاتي( والتي تعدها المؤسسة أو ال

تضممممع الوكاالت توقعات لنطاق وعمق التقييم الذاتي والطرق المختلفة التي تسممممتخدمها المؤسممممسممممات 

 لتنفيذ العمل والتغلب على ما يمكن أن يكون حواجز كبيرة.

 

 األهداف

 ضمان الجودة الخارجيةالتقييم الذاتي في 

 

 :ما يليب القيام على ا  يجب أن تكون قادر ،لموضوععند االنتهاء من هذا ا
 .ضمان الجودة الخارجيةوصف دور التقييم الذاتي في عملية  ·
 .مناقشة المناهج المختلفة الستكمال التقييم الذاتي ·
 .التعرف على معوقات تنمية قدرات التقييم الذاتي في مؤسسات التعليم العالي ·
 .اء التقييم الذاتيتحديد بعض االستراتيجيات العامة إلجر ·
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 . مناهج التقييم الذاتي2

 

 على الرغم من ،إلى حد ما على التقييم الذاتي ضممممان الجودة الخارجيةتعتمد جميع عمليات 

أن تفاصممميل كيفية القيام بذلك وما يمثله يختلف من بلد إلى آخر. يتم اسمممتخدام عدد من المصمممطلحات 

ل الدراسمممة الذاتية والتقييم الذاتي والتحليل الذاتي وكذلك مث ،لإلشمممارة إلى أنشمممطة مشمممابهة إلى حد ما

 الذاتي. األداء

 

ف التقييم الذاتي بأنه: "عملية المراجعة النقدية لجودة الفرد  ".يُعرَّ

 

 :األداء الخاص واألحكام

www.qualityresearchinternational.com/glossary  
 

ممارسة انعكاسية جماعية الدراسة الذاتية بأنها "... بتعريف ( 2005) واتسون وماديسون قام كل من

واالستجابة  ،ين تقدمها نحو أهدافها، وتعزيز فعاليتها المؤسسيةتنفذها جامعة بقصد فهم أفضل وتحس

 عمل فيه ".الذي ت على السياقوالتأثير على حد سواء بشكل إيجابي 

 

. تدرك ضمممممان الجودة الخارجيةالتقييم الذاتي هو العنصممممر األسمممماسممممي في معظم إجراءات 

وكاالت ضممممان الجودة قيمة العملية التحليلية والنقدية الذاتية التي يقوم بها أولئك الذين يشمممرعون في 

ي ير المعلومات التالتقييم الذاتي الجيد المؤسممسممة من توفال يمك ن . ضمممان الجودة الخارجيةممارسممة 

على التحسممممين حتى بدون تدخل خارجي. هناك  ا  بل قد يحفز أيضمممم ،تطلبها الجهة الخارجية فحسممممب

فعالية مملوكة ومنفذة بشمممكل مشمممترك من  ضممممان الجودة الخارجيةأدلة كثيرة على أن أكثر عمليات 

لتقارير والتعزيز. مع قيام األخيرة بدور التحقق وإعداد ا -قبل المؤسممممممسممممممة ووكالة ضمممممممان الجودة 

يعد التقييم الذاتي  ،للتفكير في نقاط القوة والضعف ا  بالنسبة للمؤسسات التي تستخدم التقييم الذاتي حق

المؤسمممممسمممممات التي ال ترى قيمة التقييم الذاتي أو على األقل الموقف سمممممتشمممممتكي  ، كماتجربة مجزية

 الت.في معظم الحا ا  م تدقيقه خارجيالتحليلي الذاتي من العبء ألنها تعمل على إنتاج تقرير سيت

سين في التح ان بشكل مباشرالتحقق الخارجي يساهموالتقييم الذاتي  كال  من ( أن1995) كيلسيؤكد 

وهو يقر بأن مشممممممماركة األقران الخارجيين وحدها قد ال تكون كافية إللهام التغييرات  ،المسمممممممتدام

 مرور الوقت ".لن تكون سارية ب ،المستدامة ويقول: "... األحكام

 

 لتقييم الذاتيدور وكالة الجودة في توجي  ا
عادة ما تقدم وكاالت ضمان الجودة مبادئ توجيهية لتسهيل المؤسسات في هذه العملية ولكن 

هناك اختالفات كبيرة في مسمممممتوى تفاصممممميل المبادئ التوجيهية وبالتالي التوقعات فيما يتعلق بنطاق 

تقدم بعض الوكاالت إرشممادات موجزة فقط حول كيفية إجراء عملية وشممكل التقرير الخاص بالنتائج. 

غالب في األنظمة التي يكون فيها  لذاتي. يحدث هذا في ال ية تنظيم تقرير التقييم ا لذاتي وكيف التقييم ا

وحيث تكون األهداف والغايات المؤسممسممية  ا  جيد ا  راسممخ )الداخلي أو الخارجي(تقليد ضمممان الجودة 

http://www.qualityresearchinternational.com/glossary
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من المرونة للمؤسممسممات لتقديم نفسممها بطرق تتناسممب مع  ا  كبير ا  قدر األمر . يوفر هذاهي نقاط البداية

 ضمن إطار العمل الواسع الذي قدمته وكالة ضمان الجودة. ،مهمتها وأهدافها
عندما تحتاج المؤسممسممات إلى االلتزام بمعايير أكثر تحديدا ، تقدم الوكاالت إرشممادات مفصمملة 

سممئلة التي يجب اإلجابة عليها وأمثلة على الجداول لتقديم البيانات بطريقة وأدلة قد تتضمممن قائمة باأل

معينة. في هذا النهج، هناك ميزة إضممممافية للمؤسممممسممممات تتمثل في أنها تسمممماعدها على تطوير أنظمة 

المعلومات، الستخدامها ليس لدعم التقييم الذاتي فحسب، وإنما التخاذ القرارات اإلدارية والمؤسسية. 

( الخاضعين للتدقيق على إجراء AUQAل المثال، تشجع وكالة جودة الجامعات األسترالية )على سبي

تقييم ذاتي كجزء من عملية ضمان الجودة المؤسسية المستمرة وتنصحهم بعدم إضافة طبقات إضافية 

 من العمليات واإلجراءات لخدمة عمليات تدقيق الوكالة فقط، ومن الممكن أن يكون هذا األمر صممعبا  

 . بالنسبة للمؤسسات التي لم تنش  بعد ثقافة الجودة المؤسسية

 

 المعلومات الواردة أدناه فكرة عن االختالفات بين األنظمة. تقدم

 

 مناهج مختلفة للتقييم الذاتي

 

ووكالة  ،الهندفي  ،(NAACدعونا نراجع نهجين مختلفين يتبعهما المجلس الوطني للتقييم واالعتماد )

 (.AUQAاألسترالية )جودة الجامعات 

 الهند. ،(NAACالمجلس الوطني للتقويم واالعتماد )

مصممطلح الدراسممة الذاتية وتوفر إرشممادات مفصمملة حول المجلس الوطني للتقويم واالعتماد سممتخدم ي

 ( ألغراض تقييم الوكالة.SSRإعداد تقرير الدراسة الذاتية )

 

ه بشممكل إيجابي وخالق. لمسمماعدته، يجب أن يمارس وظيفت -رئيس المؤسممسممة  -القيادة .... 

أعضممممماء لتنسممممميق تجميع وتحليل البيانات المتعلقة  6إلى  4سممممميتم تشمممممكيل لجنة توجيهية تتكون من 

بالجوانب المختلفة للمؤسممسممة ووظائفها. سممتكون هذه اللجنة مسممؤولة عن تنظيم المعلومات والبيانات 

مؤسممسممي خالل الزيارة الميدانية لفريق وإعداد تقرير شممامل، كما سمميعمل منسممق هذه اللجنة كميسممر 

األقران. يجب أن يملك رئيس المؤسمممسمممة مهارات اتصمممال كبيرة والقدرة على تنظيم وتوجيه مسمممعى 

مؤسسي معقد، كما يجب أن يكون قادرا  على تحفيز اآلخرين. قد يتم إعفاء هذا الشخص من واجباته 

ة. لقيادة الفريق في إعداد تقرير الدراسة الذاتي العادية إلى الحد الذي يتطلب منه تكريس الوقت الالزم

شكال الدعم المكتبي، باإلضافة  عالوة على ذلك، قد يتعين توفير الدعم الكتابي المطلوب وغيره من أ

إلى ذلك، تعتبر مرافق الكمبيوتر ضممرورية أيضمما  للمؤسممسممة، السممتخدام حزمة الكمبيوتر المرفقة مع 

 .هذا المستند
جمع البيانات بطريقة منهجية وحددت مواعيد نهائية لمراحل مختلفة من إذا خططت اللجنة ل

وتعميمها على أعضمممممماء  ،وتحليلها ،مثل إعداد المسممممممودات المعيارية ،تقرير الدراسممممممة الذاتيةكتابة 

سمميتم االنتهاء من العملية في غضممون أسممابيع ه فون ،وما إلى ذلك ،وإعداد النسممخة النهائية ،المؤسممسممة

 ،سممة الذاتيةتقرير الدرافي إعداد  ا  نشممط ا  سمميتعين على اللجنة التوجيهية أن تلعب دور ،ليقليلة. وبالتا

 .المجلس الوطني للتقويم واالعتمادوالذي يجب تقديمه إلى 
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 2007المصدر: دليل جديد للتقويم واالعتماد: للجامعة 

 

 (AUQAوكالة جودة الجامعات األسترالية )

ألسمممترالية مصمممطلح المراجعة الذاتية وتنصمممح المؤسمممسمممة تسمممتخدم وكالة جودة الجامعات ا

بودراجه في نظام ضممممان الجودة الشمممامل الخاص بها، بدال  من "القيام بذلك من أجل تحقيق متطلبات 

 ".وكالة جودة الجامعات االسترالية
نظمة قد يكون القرار األول هو ما إذا كانت الم ،ال يوجد نموذج واحد للمراجعة الذاتية. في الواقع

 عتفسممر المراجعة الذاتية كعملية أو كحدث. قد تكون المراجعة الذاتية عملية مسممتمرة مدمجة في جمي

دارة إلقد تكون عملية مستمرة تؤدي إلى تقديم تقرير إلى هيئة او ،األنشطة بمعنى التحسين المستمر

يوفر  ا  زموج ا  د يكون حدثقو ،طويال  يؤدي إلى تغيير كبير ا  دث؛ قد يكون حللتأكيد أو إعادة التوجيه

 لقطة للمقارنة بلقطة سابقة ؛ وما إلى ذلك وهلم جرا.

 

إذا كانت المراجعة )حدث أو عملية( مصممممممة في هذا الصممممدد يتمثل فيما  هناك اعتبار آخر

ة وكالة جود أو في المقام األول للتحضمممممير لتدقيق ،بشمممممكل أسممممماسمممممي لالحتياجات الداخلية للمنظمة

المؤسمممسمممات والوكاالت لتصمممميم وتنفيذ أنظمة الجودة التي حيث تحث الوكالة  راليةالجامعات األسمممت

حالة الوعي الصممريح الذي تملكه المؤسممسممة أثناء تصممميمها تناسممب احتياجاتهم الخاصممة. يجب تحديد 

تقرير المراجعة ليكون نابعا  عن حاجتها، وليس بسممممممبب وحيد هو أن التقرير مطلب مباشممممممر لوكالة 

ألن المراجعة الذاتية هي سممممممة أسممممماسمممممية لنظام الجودة الخاص  ا  . نظرات االسمممممتراليةجودة الجامع

لغرض تطوير المؤسسة، وليس من أجل بشكل أساسي  ه المراجعة الذاتيةفيجب تصميم هذ ،بالمنظمة

 وكالة جودة الجامعات االسترالية.

 

 .2008مس، حزيران صدار الخااإل ،دليل تدقيق وكالة جودة الجامعات االستراليةالمصدر: 

فيما يلي أمثلة أخرى للمبادئ التوجيهية المقدمة للمؤسسات المشاركة في االستعدادات لعملية ضمان 

 الجودة الخارجية:

 

 التنوع في طرق التقييم الذاتي
 اللجنة المركزية الشمالية للتعليم العالي )الواليات المتأدة(

المبادئ وفوائد التحسمممين المسمممتمر في ثقافة ( AQIPبرنامج تحسمممين الجودة األكاديمية )يبث 

الكليات والجامعات من خالل توفير عملية بديلة تسمممممممح للمؤسممممممسممممممة المعتمدة بالفعل بالحفاظ على 

سممة تثبت المؤسمم ،برنامج تحسمممين الجودة األكاديمية ومن خاللاعتمادها من قبل لجنة التعليم العالي. 

الل تسمملسممل األحداث التي تتوافق مع األنشممطة التي تميز أنها تلبي معايير االعتماد والتوقعات من خ

 المنظمات التي تسعى جاهدة لتحسين أدائها.

 (208التعزيزاسكتلندا )نهج  ،(QAAوكالة ضمان الجودة للتعليم العالي )

                                                           
وأن  -طة ، تمتلك أكبر قدر من السلالقتصادية وشبكات تخطيط السياساتأعضاء النخبة ا تتكون من ،تفترض النظرية أن أقلية صغيرة 208 

 هذه السلطة مستقلة عن االنتخابات الديمقراطية.
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( لدعم التقييم الذاتي للمؤسسات والتفكير ELIRتم تصميم عملية المراجعة المؤسسية بقيادة التعزيز )

والذي  ،قيادة التعزيز( للمؤسممممسممممة هو محور أسمممملوب RAفون التحليل االنعكاسممممي ) ،التاليفيها. وب

سية والمميزة  سمات الرئي سلط الضوء على ال المؤسسة لتعزيز تجربة تعلم الطالب وتأمين  لعملسي

 ،هاانعكاسات المؤسسة على فعالية نهج التحليل االنعكاسي،حدد يس ،المعايير األكاديمية. بشكل حاسم

 مستشهدة باألدلة التي تستند إليها هذه االنعكاسات .....
يتكون أسممملوب قيادة التعزيز من أربعة عناصمممر متكاملة: مناقشمممة سمممنوية مع كل مؤسمممسمممة، 

وإنتاج التحليل االنعكاسممي، وزيارة مراجعة بعد تقديم اتفاقية التحليل االنعكاسممي،  وردود الفعل على 

 .اط قيادة التعزيزمستوى القطاع حول نقاط التعلم لنش
تسمممهل المناقشمممات السمممنوية عملية المراجعة وتوفر فرصمممة مهمة لمشممماركة المعلومات بين 

. سممتعقد هذه االجتماعات السممنوية بين أحد ومؤسممسممة التعليم العالياسممكتلندا في وكالة ضمممان الجودة 

محتمل أن والتي من ال ،أعضمماء طاقم ضمممان الجودة في اسممكتلندا ومجموعة صممغيرة من المؤسممسممة

ؤدي لن ت ،حالة قيادة التعزيزفي  ا  عن هيئة الطالب. كما كان الحال سممابق تضممم كبار الزمالء وممثال  

سمموف يكتب مسممؤول  ،المناقشممات السممنوية إلى أي أحكام رسمممية أو أي تقارير عامة. بعد االجتماع

توضميح أي مواضيع / أو للتأكيد أي نقاط عمل متفق عليها وضممان الجودة الخارجي إلى المؤسمسمة 

 رئيسية تم استكشافها. ...
لن يُتوقع من المؤسسات إعداد مواد مخصصة للمناقشات  ،قيادة التعزيزبخالف االستجابة السنوية ل

 .من المتوقع أن تكون االجتماعات مدعومة بمجموعة من المواد الموجودة ،السنوية ؛ بدال  من ذلك

 

 )الواليات المتأدة(لجنة الواليات الوسطى للتعليم العالي 
من عدة نماذج للدراسمممة الذاتية. )يجب على المؤسمممسمممات  ا  يمكن للمؤسمممسمممة أن تختار نموذج

دام استخ ا  ويجب على المؤسسات المعتمدة حديث ،المرشحة إجراء دراسة ذاتية شاملة لالعتماد األولي

. (من االعتماد األولي نموذج شمممامل للدراسمممة الذاتية التي تجريها إلعادة االعتماد بعد خمس سمممنوات

 لذي يناسمممممبيتم تشمممممجيع كل مؤسمممممسمممممة تقترب من إعادة االعتماد للمرة الثانية على اختيار النهج ا

النموذج المحدد المختار أقل أهمية من الفائدة طويلة المدى للدراسمممممممة ويعتبر  احتياجاتها وأولوياتها

 الذاتية.
ت شاملة ومختارة وتعاونية. ضمن هذه هناك ثالثة نماذج رئيسية للدراسة الذاتية: موضوعا

هناك العديد من األسمممماليب الممكنة للدراسممممة الذاتية والتقييم. تعترف هذه المرونة  ،النماذج الواسممممعة

ية في كل  تأثيرات اإللكترون ياجات وال ية واالحت لداخل باالختالفات في المهمة والغرض والظروف ا

 مؤسسة تعليمية.
وإدارة  ،ة المؤسمممسمممة من تقييم كل جانب من جوانب برامجها وخدماتهاتمكن الدراسمممة الذاتية الشمممامل

 .تعلق برسالة المؤسسة وأهدافهاودعم الهياكل والموارد والنتائج التعليمية فيما ي
دراسة توفر ال ، وفي هذا الصددقد ترغب المؤسسة في التركيز على معايير أو قضايا معينة

كما هو الحال مع أي دراسممممة  ،جميع المعاييرهذا الهيكل يراعي ، وللقيام بذلك الذاتية الشمممماملة هيكال  

 على المعايير أو القضايا ذات األهمية الخاصة للمؤسسة ... ا  إضافي ا  لكنه يضيف تركيز ،ذاتية شاملة
تسمح الدراسة الذاتية للموضوعات المختارة للمؤسسة المعتمدة بالفعل بتكريس اهتمام مركز 

ارها والتركيز على تلك الموضمممممموعات في دراسممممممتها الذاتية. ويظهر على الموضمممممموعات التي تخت

االلتزام بمعايير االعتماد التي ال تتعلق بالموضمممممموعات المختارة من خالل تقديم وثائق أخرى للهيئة 
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لمراجعتها. على عكس الدراسمممة الذاتية الشممماملة، يتطلب نهج الموضممموعات المختارة أن تكون هناك 

تقارير التقييمية وغيرها من المعلومات والبيانات، إلثبات االمتثال الموضوعي وثائق موجودة، مثل ال

 .لمعايير االعتماد تلك التي لم يتم تناولها من خالل الموضوعات المحددة من قبل المؤسسة

 

 المصدر: 

 (2007 ،)اإلصدار الثانيمفيد الدراسة الذاتية: إنشاء عملية وتقرير 

( الموضمحة )الدراسمة الذاتيةلجنة الواليات الوسمطى للتعليم العالي ذاتي لتوضميح خيارات التقييم ال تم

 أعاله بمزيد من التفصيل أدناه:

 

 خيارات للتقييم الذاتي: الواليات المتأدة األمريكية
شاملة مع التركيز الخاص: يتضمن هذا النموذج مزيد سة الذاتية ال من االهتمام  ا  نموذج الدرا

ت أو جوانب معينة مختارة من المؤسممسممة )مثل مراجعة المناهج الدراسممية(. المرك ز بمناطق أو وحدا

ن ولكن يجب أ ،ا  فون نموذج الموضمموعات المختارة يكون أكثر تركيز ،بالمقارنة مع النموذج الشممامل

على الرغم من إعطاء تغطية  ،إلى أقصى حد ممكن ،تشمل الموضوعات المختارة المؤسسة بأكملها

 الشاملة خارج الموضوعات المختارة.للفئات  ا  أقل عمق

 

نموذج الموضممممموعات المختارة: قد تقترح المؤسمممممسمممممات المعتمدة أن يتم تأكيد اعتمادها من 

يسمممية . يتم تناول المعايير الرئلجنة الواليات الوسمممطى للتعليم العاليخالل نموذج بديل يناقشمممونه مع 

عليم لجنة الواليات الوسممطى للتمن قبل موظفي التي اختارتها مؤسممسممة التعليم العالي والموافقة عليها 

تتم معالجة االمتثال لجميع  ، كمافي الدراسمممممممة الذاتية وتغطي كال  من االمتثال والتحسمممممممينالعالي 

م لجنة الواليات الوسطى للتعلي من قبلالمعايير األخرى من خالل مراجعة منفصلة للوثائق الموجودة 

 .العالي

 

الخدمات للجامعات البحثية من خالل ابتكار نهج للدراسمممممة الذاتية ما يتم تقديم أفضمممممل  ا  غالب

ذا طبيعة مؤسممممسممممية ولكنه يركز على قضممممية حالية. قد يكون النهج اآلخر  ا  محدد ا  يتناول موضمممموع

المعاهد و أمثل كليات الفنون أو الموسمميقى  بالطبيعة المتخصممصممة للمؤسممسممة ا  تبطللنموذج البديل مر

 ألخرى التي تتضمن برامج متخصصة.أو المؤسسات ا ،الدينية
قد تختار مؤسممممسممممة التعليم العالي أن تتم مراجعتها من قبل مدققيها المؤسممممسمممميين النموذج التعاوني: 

وواحد أو أكثر من معتمديها المتخصممصممين / المحترفين باسممتخدام دراسممة ذاتية واحدة وفريق واحد 

تركة الثنين من المعتمدين ألن المعتمدين وتقرير فريق واحد، ويختلف هذا األمر عن الزيارة المشممممممم

 .يتعاونون إلزالة التداخل

 

 2001 ،؛ خواص 2007، لجنة الواليات الوسطى للتعليم العاليالمصدر: 
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 . معوخات تنفيذ التقييم الذاتي3

في المرحلة األولى من إدخال ضممممممان الجودة الخارجية إلى نظام التعليم العالي، قد يشمممممكل 

ي تحديا  كبيرا  للمؤسسات، حتى للمؤسسات العريقة. على مدى فترة من الزمن، قد تكون التقييم الذات

المؤسسات قد طورت أنظمة إعداد التقارير ألغراض أخرى والتي قد تكون مختلفة تماما  عما تتطلبه 

عملية التقييم الذاتي، لذلك، إذا لم تتم مسممممماعدة المؤسمممممسمممممات على تطوير قدرتها على إجراء عملية 

قارير. وبغض النظر عن التوقعات، تحاول  قد يؤدي ذلك إلى عدم اكتمال إعداد الت لذاتي، ف التقييم ا

معظم وكاالت ضممممممان الجودة مسممممماعدة مؤسمممممسمممممات التعليم العالي في إجراء تقييمات ذاتية تحليلية 

لبيانات ل ونقدية، وتشمممممممدد هذه الوكاالت على أن تقرير التقييم الذاتي ال ينبغي أن يكون مجرد تجميع

 .عن اإلنجازات كما هو الحال في التقرير السنوي
شدد على أن تقارير  شر تقرير التقييم الذاتي للعامة، وت تطلب بعض وكاالت ضمان الجودة ن

التقييم الذاتي تزود أصمممممحاب المصممممملحة في التعليم العالي بمعلومات قيمة عن المؤسمممممسمممممات ويمكن 

عض. على الطرف المقابل، تجادل وكاالت االعتماد التي للمؤسممسممات التعلم من إجراءات بعضممها الب

تتحفظ على سرية تقارير التقييم الذاتي بأن المؤسسات ستكون أقل استعدادا  لتقديم تقارير النقد الذاتي 

والتقارير التحليلية إذا تم نشمممرها على المأل. يبدو أن االختيار يعتمد على السمممياق الوطني، والغرض 

 .وتقليد االنفتاح في اإلجراءات والمنافسة بين المؤسساتمن ضمان الجودة، 
طورت بعض الوكاالت آليات مفيدة توفرها للمؤسمممسمممات لمسممماعدتها على تنظيم عملية التقييم الذاتي 

 بما يتناسب مع مرحلة تطور المؤسسة.

 

ألن  ا  نظرو ،على عمق التحليل في التقييم الذاتي ضمممممان الجودة الخارجيةسممممتؤثر أغراض 

ن فقد يكون م ،ومع دخول مقدمي خدمات جدد إلى الميدان ،ا  ظمة التعليم العالي أصبحت أكثر تنوعأن

الضممممروري البدء بآليات ضمممممان الجودة المرتبطة بمؤشممممرات األداء الكمية ومراقبة الجودة. عندما 

إلى  ضممممممممان الجودة الخارجيةعندما تؤدي إجراءات  ،تكون المخاطر عالية )على سمممممممبيل المثال

ع فمن غير الواقعي توق ،أو تكون الموافقة ضرورية الستمرار تشغيل برنامج أو مؤسسة( ،قوباتع

جراء إقييم الذاتي الصممممادق على أنه . قد يُنظر إلى التا  قيام المؤسممممسممممات بوجراء تحليل ذاتي نقدي حق

األقل  لىأو ع ا  أو سممممممطحي ا  قد يكون تقرير التقييم الذاتي متحيز ،؛ وبالتاليبحق المؤسممممممسممممممة خطير

 للعالج التجميلي. ا  خاضع

 

ن للتقييم حتى عندما تكو ا  ذاتي ا  تتطلب تقييم ضممممممممان الجودة الخارجيةيجب أن تظل عملية 

المؤسسة على تطوير قدرتها على التفكير األكثر  التقرير قد يساعد، وذات قيمة محدودة دون التحقق

يجب االعتراف بأن هناك عقبات أخرى غير  ،جدوى. بينما يتم تشمممممجيع تطوير قدرات التقييم الذاتي

 القلق بشأن التدقيق الخارجي.

 

وعدم كفاية  ،إلى نقص المشممممممماركة ،العقبات من عدم كفاية نظم المعلوماتهذه وتتراوح 

ؤدي يغياب ثقافة التقييم. قد  ،وبشمممممكل أعم -ونقص فريق الدعم  ،مشممممماركة أعضممممماء هيئة التدريس

إلى وصممممف غير نقدي لبعض المشممممكالت المطلوبة وتمويه والذاتي  تقليل التقييم جميع ما سممممبق إلى

 نقاط الضعف.
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لذاتي،  بالتقييم ا هناك نقطة أخرى يجب مالحظتها قبل االنتقال إلى االجراءات الخاصمممممممة 

وتتمثل هذه النقطة في أن أعضمممماء هيئة التدريس والموظفين في مؤسممممسممممة التعليم العالي، في الواقع 

ء من البيئة التنظيمية للمؤسمممسمممة. تميل األصمممول المعلوماتية للمؤسمممسمممة مؤسمممسمممات بأكملها، هم جز

ومدارسممها وكلياتها إلى عكس ما تريد سمملطة التعليم العالي الوطنية معرفته من وقت آلخر. إذا كانت 

السمملطة الوطنية تحب أن ترى مؤشممرات األداء، فهذا ما يمكن للسممكان إنتاجه. تميل المعلومات غير 

ن تكون غير متوفرة، حتى عندما تكون مفيدة لشخص ما، ويشير هذا أيضا  إلى غياب المطلوبة إلى أ

 .ثقافة التقييم

 

 . إجراد التقييم الذاتي4

تطلب بعض وكاالت ضمان الجودة البيانات األساسية من المؤسسة  ،في المؤسسات الناشئة

من ف ،بعد هذه المرحلةثم تجري عمليات التقييم بنفسممممممها. ولكن عندما تتطور المؤسممممممسممممممات إلى ما 

مان ضالممكن زيادة التوقعات لقدرتها على التقييم الذاتي. إن تقرير التقييم الذاتي هو المورد لعمليات 

ألنه يركز بشمممكل عام على الجوانب الرئيسمممية لعمليات المؤسمممسمممات ويعطي نقطة  الجودة الخارجية

 انطالق للمراجعين لتقييم المؤسسة أو البرنامج.
متينا   ا  أسمماسمم ضمممان الجودة الخارجيةكل مجموعة المعايير الصممادرة عن وكالة يجب أن تشمم

للتقييم الذاتي سمممواء كانت قائمة على المعايير أو بناء  على أهداف وغايات المؤسمممسمممة )نهج المالءمة 

للغرض( أو أي شيء بينهما. تتمثل مهمة المؤسسة )أو البرنامج( الخاضع للمراجعة في اإلبال  عن 

 .ا  المحددة مسبق والمبادئية التي تعتقد أنها تلبي المعايير الكيف

 

 لتقييم الذاتيااستراتيجيات 
 ينغكأو من مناسممبة إلى أخرى. يحدد  ،تختلف اسممتراتيجيات التقييم الذاتي بين المؤسممسممات والبرامج

 ( العديد من األساليب العامة الممكنة. 1998)

 نهج المسح
 ي جميع أنحاء المنظمة.يتم إدارة استبيان للموظفين ف

 

 التقييم الذاتي الموج 
 يتضمن ذلك ورش عمل منظمة يتم خاللها جمع البيانات حول الوضع الحالي للمؤسسة.

 

 نهج فريق التقييم
وإعداد  بجمع البيانات ،كمقيمين ا  يتم اختيارهم وتدريبهم خصممميصممم ،يقوم فريق صمممغير من الموظفين

 تقرير مفصل عن المنظمة.

 

 الذاتي للتعلم المنظمالتقييم 
المشممممماركة الفعالة لإلدارة العليا وجمع بيانات موضممممموعية عن  يسمممممتدعي التقييم الذاتي للتعلم المنظم

 الوضع الحالي للمنظمة.
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 نهجمهذا البعض التعليقات فى 

الحظ كينج أن نهج المسممح كان محدودا  للغاية، وأن أفضممل نهج قد يكون هجينا  سمميجمع بين عناصممر 

 .ساليب العامةهذه األ
ن يكون أ، ولهذا، فمن الممكن االسمممممتطالعات في المكاتب المزدحمةمن الممكن أن تضممممميع 

ال سمميما عندما تبدأ المشمماكل في كثير من األحيان في مجاالت وظيفية  ،التفاعل المباشممر هو األفضممل

تتعامل مع ولكن أكثر من ذلك عندما  ،معينة في المؤسمممممممسمممممممة. قد تكون ورش العمل المنظمة مفيدة

ولكن  ،. يقوم فريق التقييم الداخلي ببسممممماطة بجعل ورشمممممة العمل المنظمة متنقلةا  قضمممممايا محددة جيد

مثل موقف "حل المشكالت" والدعم المرئي من أعلى إلى أسفل. تعمل كل من  ،تعريف المشكلة مهم

اية إلى ه من البدلتقديم التوجي ا  هذه اإلسممممممتراتيجيات بشممممممكل أفضممممممل عندما يكون فريق التقييم جاهز

اختيار سممئلة والنصمميحة بشممأن تفسممير األوإنما يهدف إلى لء الفراغات مالتوجيه ال نقصممد بو ،النهاية

شبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في المعلومات الداعمة صائح التي جمعتها ال . فيما يلي بعض الن

 (.INQAAHEالتعليم العالي )

 إجراد المراجعة الذاتية
ب أن يجو ،المسممتندشممخص واحد لتنسمميق وقيادة عملية المراجعة الذاتية وإعداد يجب تعيين 

 ،يكون هذا الشخص من األقدمية المناسبة للحصول على االستجابة الالزمة من األشخاص المناسبين

فمن  ،الالزمة. إذا كانت المراجعة الذاتية تشمممممل المؤسممممسممممة بأكملها بالمتطلباتوإلزام المؤسممممسممممة 

أو  ،على مستوى نائب الرئيس التنفيذي؛ إذا كان يغطي كلية كاملة ا  كون المنسق شخصالمناسب أن ي

ن يمك ،إذا كانت المراجعة لقسم أو برنامج واحدو؛ ا  فسيظل هذا االختيار مناسب ،عدة برامج أو أقسام

 ىعند الحاجة إلى التزام مؤسمممسمممي كبير )عل ،أن يكون عميد الكلية هو االختيار المناسمممب. ومع ذلك

فقد يكون  ،(ا  عندما يتم تقديم برنامج باالشتراك مع مؤسسات أخرى أو يتم تقديمه دولي ،سبيل المثال

 من األفضل أن يكون لديك منسق على مستوى نائب الرئيس التنفيذي.

 

يجب دعم المنسمممممممق من قبل مجموعة تخطيط أو لجنة توجيهية، تم تشمممممممكيلها بالفعل، أو تم 

ر الممكن أن يكون المنسق هو الشخص المناسب في العملية إذا كان من عقدها لهذا الغرض. من غي

المحتمل أن تكون اللجنة الحالية موضمممموعا  رئيسمممميا  للمراجعة. يجب اختيار أعضمممماء لجنة المراجعة 

الذاتية التي تم تشممكيلها خصمميصمما  مع مراعاة نطاق المراجعة والغرض منها، ويجب أن تشمممل عادة  

الطالب. يجب أال تكون اللجنة أكبر مما هو ضمممممممروري لمالءمة هذه المعايير، كال  من الموظفين و

ويجب إشممممراك أعضمممماء المجتمع األكاديمي اآلخرين )خارج اللجنة( إلى الحد الممكن. سممممتبنى لجنة 

ية المراجعة  ناء عمل تاج إلى ب ية، ولن تح حال كل التخطيط والمراجعة ال يا ية على ه لذات المراجعة ا

اية؛ ومع ذلك، يجب النظر إلى تنفيذ المراجعة الذاتية واإلبال  عنها على أنها نشممممممماط الذاتية من البد

محدد يحتاج إلى تخطيط دقيق وموارد كافية وتنفيذ شامل، كما سيكون هناك التزام زمني كبير، لذلك 

 .ينبغي تخصيص بدل لذلك فيما يتعلق باألعمال األخرى لهذه اللجنة خالل فترة المراجعة
يةعند الت لذات قد تقرر اللجنة أن األعضمممممممماء الفرديين )أو المجموعات  ،خطيط للمراجعة ا

يجب تخصيص المهام  ،الفرعية( يجب أن يركزوا على وظائف أو قضايا معينة. إذا كان األمر كذلك

 ،تحليل البيانات بشممكل مناسممب المسممتنديجب على المسممؤولين عن كتابة كما  بشممكل واضممح ودقيق.

قشمممة من المهم منا ،والتعبير عنها بوضممموح وإيجاز. بعد مناقشمممة اللجنة ،وتبسممميطهاوتقطير نتائجهم 
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على أنها تمثيل عادل للمجاالت ذات  ا  على نطاق واسممممع والمقبولة عموم للمسممممتندالمسممممودة النهائية 

 الصلة بالمؤسسة )على الرغم من أنه قد يكون من غير الواقعي توقع إجماع كامل(.
والنطاق  ،بالنظر إلى النهج الذي تنوي اتباعه ،لتي تسمح فيها بالمراجعة الذاتيةتقرر المؤسسة المدة ا

ومتطلبات أي هيئة خارجية. قد تكون الفترة من شهرين إلى ستة أشهر  ،المقصود وعمق االستفسار

 )أو حتى أكثر(.

 2001 الشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم العالي المصمممدر: نشمممرة من ورشمممة عمل 

 ورشة عمل ،حول المراجعة الذاتية

 .2001 ،الميسر: وودهاوس

 ا  كثيف ا  طويال  وقد تصمممممممبح تمرين ا  يمكن أن تكون عملية التقييم الذاتي معقدة وتسمممممممتغرق وقت

إذا لم يتم التخطيط لها بشكل جيد. يتمثل النهج األكثر استدامة  ،للموارد وال ينتج عنه النتائج المرجوة

 ،مع هذا النهجو ؛من عمليات ضمممان الجودة المسممتمرة للمؤسممسممة ا  التقييم الذاتي جزءوفائدة في جعل 

يات  خارج. تُظهر األدب مدفوعة من ال ية  لذاتي لعمل يذ التقييم ا عل لتنف بالف كل جاهزة  يا سمممممممتكون اله

أنه بصممرف النظر عن فوائد التقييم الذاتي كمرحلة أولى من  ضمممان الجودة الخارجيةالصممادرة عن 

من إطار ضمان الجودة  ا  هناك مزايا أخرى لهذا النشاط عندما يكون جزء ،ة الجودة الخارجيةمراجع

 له ،لمرة واحدة ا  خاصمممة عندما يكون نشممماط ،فون التقييم الذاتي الرديء ،المؤسمممسمممي العام. ومع ذلك

 العديد من العيوب.

 

 مزايا وعيوب التقييم الذاتي
 لذاتي بالتفصيل.دعونا نتعرف على مزايا وعيوب التقييم ا

 

 :مزايا التقييم الذاتي

 يؤدي إلى التدقيق الموضوعي. 

 تقييم أداء أنظمة وإجراءات ضمان الجودة ومراقبة الجودة. 

 التأكد من أن الكليات / األقسام / مجاالت الخدمة مسؤولة أمام المؤسسة. 

  ضمان الجودة الخارجيةتمكن المؤسسة من تلبية توقعات / متطلبات. 

 قدرة المؤسسية على تحديد أولويات القضايا وتسهيل اتخاذ القراريحسن ال. 

 يعمل كعامل مساعد للتعلم والتحسين والتطوير. 

  الممارسات الحميدةبمثابة وسيلة لجمع األدلة ونشر. 

  ساعد في بناء الفريق من خالل مشاركة يرفع مستوى الوعي بقضايا الجودة وي

 .واسعة للموظفين

 لمهني الشخصييساعد على التطوير ا. 

 الرئيسي للمؤسسة بالتوجهمناطق الخدمة  يقوم بوصل. 
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 :مساوئ التقييم الذاتي

 

 كلفةال. 

 )الوقت )المراجعون. 

 السخرية. 

 إجهاد التقييم. 

 صعوبة الحفاظ على االلتزام. 

 إمكانية تحديد مجاالت كثيرة للتحسين. 

 

 ،أنه يسمممح للمؤسممسممة بفهم نفسممهافون الميزة األسمماسممية للتقييم الذاتي هي  ،مهما كان السممياق

نقاط قوتها وضممعفها وإمكاناتها. من المرجح أن تنجح المؤسممسممة العاكسممة بشممكل كاٍف في تنفيذ فهم و

في سممياق  يمالتقي االعتراف بهذاوضمممن مهمتها التعليمية أكثر من تلك التي تفتقر إلى الوعي الذاتي. 

الجودة الحقيقية والدائمة ال يمكن أن تتحقق إال ( أن 1994 كتابات غرين يؤكد فريزر )في  ،الجامعة

من خالل تصرفات الجامعات نفسها وأن أساس هذه اإلجراءات يجب أن يكون التقييم الذاتي. ويعلق 

 ويدعو إلى ثالث وسائل لتحقيق ذلك: ا  على أن التقييم الذاتي ليس سهال  أبد ا  أيض

 

رجية من قبل وكاالت ضممممممان أي المسممممماعدة الخا ،اإلسمممممعافات األولية هي "مرآة" ·

 الجودة لمساعدة الملتحقين بالتعليم العالي على النقد الذاتي والتأمل.
 المساعدة الثانية هي "التدريب على مهمة التقييم الذاتي". ·
المسممممممماعدة الثالثة تتعلق باسمممممممتخدام المعلومات حول مؤشمممممممرات األداء وأفضمممممممل  ·

 الممارسات واالبتكارات في أماكن أخرى.

 

فريزر بأن هذه المسممممممماعدات لها تكلفة على الرغم من أن اإلنفاق عليها "ال ينبغي أن جادل ي

و التقييم الذاتي ه ،باختصمممممار يُنظر إليه على أنه ترف اختياري ولكنه ضمممممروري مع أولوية عالية".

وتقرير هذا التقييم هو األسممممماس الذي يبني عليه فريق  ضممممممان الجودة الخارجيةالمرحلة األولى من 

 راجعة الخارجي فهمه للمؤسسة أو البرنامج وتقييمها بشكل مؤقت قبل زيارة الموقع.الم

 . استخدام تقارير التقييم الذاتي5

 "المراجع ، كما أنَّ مصممممطلحي المكمل األسمممماسممممي للتقييم الذاتيالمراجعة الخارجية هتعتبر 

ة يشممارك في الخارجي" هو المصممطلح الذي يسممتخدم بشممكل عام لوصممف خبير من خارج المؤسممسمم

 . يشمممارك المراجعون الخارجيون اللغة واألسممماس المنطقي والرموزضممممان الجودة الخارجيةعملية 

، حيث يعتبر هؤالء المراجعون /مهنة البرنامج قيد المراجعةوالقيم الخاصممة بالمؤسممسممة أو تخصممص

خارجيون لذين يزورونهم ال خاص ا خارجوفي نفس الوقت  ،هم أقران األشممممممم نام يعملون  ج أو البر

 منظور خارجي ضممممرورييلعب هؤالء المراجعون الخارجيون دورا  كبيرا  في تكوين  المؤسممممسممممة.

 لتحقيق التوازن والدقة.

يتم توجيه فريق من المراجعين الخارجيين الذي  ،عندما تقدم مؤسممسممة ما تقرير التقييم الذاتي

ق من صممممممحة االدعاءات التي وإما التحق ،تشممممممكله وكالة ضمممممممان الجودة لتحليل تقرير التقييم الذاتي
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من خالل تحليل مكتبي دقيق لتقرير التقييم  األمر أو البحث عن معلومات إضافية. يحدث هذا ،تقدمها

شة الفريق والتي من خاللها تتاح للمؤسسة  ،هو مقدمة لزيارة الموقع األمر هذا ، ويعتبرالذاتي ومناق

تم حص االسممتراتيجيات أو التحسممينات التي يفرصممة لمناقشممة واسممتهداف المجاالت التي ينبغي فيها ف

 لم يظهر ،إجراؤها. على الرغم من إمكانية تحسين مراجعة األقران لضمان الجودة في بعض البلدان

 بديل أفضل داخل وكاالت ضمان الجودة وفيما بينها.

 

ناء الزيارات الميدانية ومن خالل  يقوم فريق المراجعة الخارجية بجمع المعلومات قبل وأث

الخارجيين. يمكن للفريق بعد ذلك استيعاب العديد  ا  وأحيان ،المقابالت مع أصحاب المصلحة الداخليين

ومالحظاته للوصمممول إلى حكم ومشمممورة مهني مدروس  ،ومجموعة واسمممعة من البيانات ،من اآلراء

ن اإلى وكالة ضممممان الجودة بشمممأن البرنامج أو المؤسمممسمممة. يسمممترشمممد الفريق بما تتوقعه وكالة ضمممم

تالي ية المراجعة. وبال ية المراجعة الخارجية يعتمدان  ،الجودة من مراجعيها وعمل فون عمل وفعال

 على كل من التقييم الذاتي وإطار التقييم الخارجي.

 

عند اتخاذ وجهة نظر نقدية وتحليلية لعملية  ،كما لوحظ في مناقشمممة التقييم الذاتي بشمممكل عام

ازدواجية  كما أنَّ هناكلغرض ضمان الجودة أم ال.  العملية مكرسة من المهم تحديد ما إذا كانت ،ما

 مدخالت لضمان الجودة الداخلية. ا  عندما يوفر التقييم الذاتي أيض ،في بعض المواقف

 

 العاخة بين ضمان الجودة الداخلي والخارجي
 دعونا نتعرف على دور التقييم الذاتي في المراجعة الخارجية بالتفصيل.

 

 :يير والمبادئ التوجيهية األوروبية لضمان الجودةمن المعا

: المعايير والمبادئ التوجيهية األوروبية لضمممممان الجودة الداخلية داخل مؤسممممسممممات التعليم 1الجزء 

 :العالي

 

 سياسة وإجرادات ضمان الجودة: 1.1

يجب أن يكون لدى المؤسممممسممممات سممممياسممممة وإجراءات مرتبطة بها لضمممممان جودة ومعايير برامجها 

بتطوير ثقافة تعترف بأهمية الجودة وضمممان على المؤسممسممة االلتزام صممراحة جوائزها. كما ينبغي و

ستراتيجية للتحسين المستمر  ،لتحقيق ذلكو ا،الجودة في عمله يجب على المؤسسات تطوير وتنفيذ ا

 للجودة. 

 

 :للتعليم العاليضمان الجودة الخارجي : المعايير األوروبية لـ2الجزد 

 

 خدام إجرادات ضمان الجودة الداخلية:است 2.1

 في الحسبان فعالية ضمان الجودة الداخلي ضمان الجودة الخارجيةيجب أن تأخذ إجراءات 
 .ير والمبادئ التوجيهية األوروبيةلمعايتم نقلها من االعمليات الموضحة في الجزء األول 
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 الحميدةللممارسات  لعاليالشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم امن إرشادات 
 العالقة بين وكالة ضمان الجودة ومؤسسات التعليم العالي:

 

ة يقر بأن الجودة المؤسسية والبرنامجية وضمان الجودة هي في المقام األول مسؤولت ·

 .مؤسسات التعليم العالي نفسها
 .وية وسالمة المؤسسات أو البرامجتحترم االستقاللية األكاديمية وه ·
 .ورات معقولة مع أصحاب المصلحةعايير التي خضعت لمشاتطبيق الم ·
 هدف إلى المساهمة في تحسين الجودة والمساءلة في المؤسسة.ت ·

 

 :مناخشةال. 6

 ضمان الجودة الخارجيةالتقييم الذاتي في 

 

 .ناقش مزايا وعيوب األساليب المختلفة إلجراء التقييم الذاتي 

 على سممممبيل  ،. أشممممرا  نامج تعرفه جيدحدد خطة إلجراء تقييم ذاتي لمؤسممممسممممة أو بر

 إلى كل من: المثال
المصممادر الرئيسممية للمعلومات التي قد تعتمد عليها كمصممدر لألدلة مثل المسممتندات  -

 والبيانات الموجودة.
 ما هي المعلومات أو وجهات النظر الجديدة التي قد يكون من الضروري توليدها. -
ص اآلخرين الذين سمميكونون من سممتشممارك في اإلشممراف على المشممروع واألشممخا -

 مهمين في العمليات.

 

 :ملخصال. 7

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 مان ضممميعتبر التقييم الذاتي هو المرحلة األولى من  ،في نموذج المراحل الثالث

 .الجودة الخارجية

 هتقرير التقييم الذاتي هو األسمماس الذي يبني عليه فريق المراجعة الخارجي فهم 

 للمؤسسة أو البرنامج.

  يتم صمياغة تقارير التقييم الذاتي لتلبية توقعات وكالة ضممان الجودة بما في ذلك

 نهج ضمان الجودة الذي تعمل من خالله

  ية وتوفر بعض الوكاالت خيارات لظروف لذات قارير ا هناك عدة أنواع من الت

 مختلفة

 ساعد التقييم الذاتي مؤسسات التعليم العالي على لوبة توفير المعلومات المط ال ي

بل يمكن أن يؤدي إلى تحسممينات حتى بدون  ،من قبل الجهات الخارجية فحسممب

 تدخل خارجي.

  التي تحول دون تطوير قدرات التقييم الذاتي صمممورة  نقاط الضمممعف تؤديقد ال

 حقيقية لمؤسسة التعليم العالي أو نقاط ضعف البرنامج.
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  بما يلية إلجراء التقييم الذاتي االستراتيجيات العامة الممكنتتمثل: 
 .نهج المسح -
 .التقييم الذاتي الموجه -
 .نهج فريق التقييم -
 .التقييم الذاتي للتعلم المنظم -

 

  يقوم المراجعون الخارجيون بتحليل ومناقشممممممة تقرير التقييم الذاتي والتحقق من

بجمع  ا  صمممحة المطالبات المقدمة من خالل زيارة المؤسمممسمممة. يقوم الفريق أيضممم

المعلومات قبل وأثناء الزيارات الميدانية ومن خالل المقابالت الشمممممخصمممممية مع 

 أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث
 طرق المراجعة واالعتماد: المأور الثالث

 اتخاذ القرار والمتابعةالجزء الخامس: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 ع القرارعمليات صن .2
 ضمان االتساق .3

 ضمان الجودة الخارجيةالنتائج المترتبة على قرارات  .4
 بعد المراجعةمرحلة ما  .5
 مناقشةال .6

 ملخصال .7
 

 

 

 

 

 :. المقدمة1

يحدد كل فريق عادة  مراجعة نتائجه عقب زيارة الموقع وفي النموذج المطلوب وفقا  لمعايير 

للجنة النتيجة النهائية للمراجعة ألنها تخضممممممع المراجعة؛ ولكن، بشممممممكل عام، ال تمثل اسممممممتنتاجات ا

 .للتدقيق والموافقة من قبل الوكالة المسؤولة عن إجراء المراجعة

 

فك هذا الموضمموع على العمليات المختلفة المسممتخدمة في اتخاذ القرارات النهائية بشممأن  يعر 

الجودة وستوضح كيف  نتائج المراجعة. تستند األمثلة المقدمة إلى ممارسات عدد من وكاالت ضمان

تضمممن الوكالة االتسمماق في صممنع القرار حتى في الحاالت األقل شمميوعا  حيث تتمتع لجنة المراجعة 

نفسممها بسمملطة اتخاذ القرارات النهائية بشممأن نتائج المراجعة؛ كما يناقش الموضمموع أيضمما  ما يحدث 

ت ؤسسة ومتابعة الوكالة لإلجراءاعقب االنتهاء من التقرير بما في ذلك آليات االستئناف من قبل الم

 .التي ستتخذها المؤسسة نتيجة للمراجعة
 األهداف:

 اتخاذ القرار والمتابعة 

 

 كل مما يلي:ب القيام على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع
 .تحديد طرق مختلفة للوصول إلى القرارات بناء  على نتائج المراجعات ·
 .من خاللها ضمان االتساق في عملية صنع القرار شرح الطرق التي يتم ·
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وصمممممممف الطرق التي تقوم بها الوكاالت المختلفة بالمتابعة مع المؤسمممممممسمممممممات بعد  ·

 .المراجعات بما في ذلك توفير الفرص لالستئناف
اقتراح الطرق التي يمكن لوكاالت ضمان الجودة من خاللها تقييم عملياتها الخاصة  ·

 دام التغذية الراجعة للتحسين.في إجراء المراجعات واستخ

 

 :. عمليات صنع القرار2

 

( إرشادات الممارسة INQAAHEوضعت الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العالي )

 المبادئ األساسية التالية للتوصل إلى قرارات المراجعة.و( 9)القسم  الحميدة

 ضممممممان الجودة الخارجية[ الصمممممادرة عن يجب أن تكون قرارات ]وكالة ضممممممان الجودة الخارجية
حتى لو كانت األحكام صممادرة عن هيئات مختلفة. يشمممل  ،محايدة وصممارمة وشمماملة وعادلة ومتسممقة

االتسمممماق في صممممنع القرار االتسمممماق والشممممفافية في العمليات واإلجراءات لفرض توصمممميات إلجراء 

 .دقيقةالمعلنة واضحة و ضمان الجودة الخارجيةالمتابعة. إن قرارات 

 

يمكن تحديد ثالث عمليات مختلفة للوصمممول إلى قرار  ،بناء  على ممارسمممات وكاالت ضممممان الجودة

 المراجعة:
 تتخذ الوكالة القرار بناء  على تقرير اللجنة. ·
 .المؤسسة فرصة لتقديم مدخالت في التقرير و / أو القرارلدى  ·
 .تتخذ القرار مناللجنة وحدها هي  ·

 

ليات بالتفصممميل ولكن من المهم أن نعترف بوجود تداخل بين األسممماليب العامة دعونا نناقش هذه العم

 في كثير من الحاالت على الصعيد الدولي.

 

 تتخذ القرار من . الوكالة هي 
القرار بشممممممأن طلب االعتماد المؤسممممممسممممممي أو الموافقة على تقرير عن المراجعة  اتخاذ يقع

تم استالم تقرير لجنة المراجعة من قبل الوكالة وإحالته ي ما دةاعف ؛المؤسسية عادة على عاتق الوكالة

إلى مجلس اإلدارة/المديرين أو إلى لجنة علمية/ أكاديمية خاصمممة رفيعة المسمممتوى. يجب أن يوضمممح 

خاذ تقع على عاتقها مسمممممؤولية اتالميثاق أو وثائق الحوكمة األسممممماسمممممية الهيئة التداولية للوكالة التي 

 :تكون القرارات أو اإلجراءات التالية ضمن اختصاص الوكالةالقرار النهائي. عادة ما 
 قرارات نهائيةال

 

 الموافقة على التوصيات
سمممممممتكون الموافقة على التوصممممممميات أو منح االعتماد بناء  على تقرير إيجابي من اللجنة هو 

وعادة ما  ؛ءويعبر عن دعم الوكالة وثقتها في التقرير وتوصيات فريق الخبرا انتشارا ،القرار األكثر 

تكون مصممحوبة بتوصمميات لتحسممين جودة أداء المؤسممسممات. سممتصممادق الوكالة على توصممية فريق 

 .الخبراء باستثناء األسباب الجدية للغاية والمعلنة
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 لقوة توصيات لجنة الخبراء. ا  بفترة إشراف أو اختبار وفق ا  قد يكون القرار اإليجابي مصحوب

 

 رفض الطلب
ن يعبر ع إنما العتماد بناء  على تقرير سممممممملبي من لجنة الخبراءإن رفض الطلب أو رفض ا

ال ينبغي رفض توصمممممممية اللجنة  ،دعم اللجنة ونتائج زيارتها ومداوالتها. كما في النقطة السمممممممابقة

 باستخفاف.

يجب أن تكون الوكالة حذرة من أن تتأثر بنهج خيري أو لطيف بشممممممكل غير مالئم للتعامل مع أوجه 

من جانب المؤسسة. لقد تعلمت العديد من الوكاالت الراسخة منذ زمن طويل على القصور الخطيرة 

حساب تكلفتها أن أوجه القصور الخطيرة ليست قابلة للمعالجة بغض النظر عن مقدار التوجيه الذي 

 تقدمه الوكالة.
يتم الحفاظ على مسممتوى فون ه عندما تكون الوكاالت مسممؤولة عن قرار التدفق من المراجعة، 

من االتسممماق بين القرارات حيث يمكن أن تختلف اللجان في تفسممميرها للمعايير واألحكام على األدلة. 

(، ووكالة االعتماد األكاديمي AUQAمن وكالة جودة الجامعات األسمممممممترالية )كلٌّ عملية هذه ال تتبن ى

كما (. HKCAAVQ( ومجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنية )OAAAالعمانية )

يتم تعريف نهج وكالة جودة الجامعات األسمممممترالية أدناه بما في ذلك عملية السمممممعي للحصمممممول على 

 .تصريح الدقة الواقعية مع المؤسسة )المشار إليها باسم المدقق( قبل االنتهاء من التقرير

 

 وكالة جودة الجامعات األسترالية –مدخات الجهة الخاضعة للتقرير  
  يةالمسودة النها

 

ه إلى مسودة نهائية ويتم إرسال فون  ذلك التقرير يصبحعندما تكون اللجنة راضية عن التقرير، 

ة المدير التنفيذي للجهة الخاضعة للتدقيق لتحديد  ات على أخطاء في الحقائق والتعليق ةأيما إذا كان ثم 

 ة.كالة جودة الجامعات األستراليالمسودة النهائية إلى مجلس إدارة و ، كما يتم ارسالالتأكيد أو التعبير
  .القيام بذلك بالنسبة إلى التعليقات بخالف تصحيح األخطاء المطبعية ا  من المفيد جدإن ه ل

 :لكل تعليق من تعليقاتهافون  إذا قدمت وكالة جودة الجامعات األسترالية الجهة الخاضعة للرقابة، 

 .إشارة دقيقة إلى النص ذي الصلة في تقرير التدقيق .1
 .شرح للنقطة محل الخالف .2

 .أو األدلة لدعم التعليق الخفيةسباب األ .3
 .إعادة الصياغة المقترحة عند االقتضاء .4

 

ينسمممممو مدير المراجعة تعليقات الجهة الخاضمممممعة للتدقيق إلى أعضممممماء الفريق اآلخرين والمدير 

الفريق  ور مع رئيسالتنفيذي للجامعة. يصممدر مدير المراجعة نسممخة أولية من التقرير النهائي بالتشمما

ويناقش ذلك مع المدير التنفيذي ورئيس الفريق )ومع أعضمممماء الفريق اآلخرين حسممممب االقتضمممماء(. 

يه، ف ا  أو مرغوب ا  يمكن طلب مزيد من التوضيح من الجهة الخاضعة للرقابة. إذا اعتبر ذلك ضروري

 .هة الخاضعة للتدقيقلمدير المراجعة ورئيس الفريق السعي لعقد اجتماع مع الج حينئذٍ  يجوزف



614 
  

إلمكان وبناء  قدر ا ا  إلى أن يكون تقرير التدقيق النهائي مفيدوكالة جودة الجامعات األسمممترالية تهدف 

تقع  ،مع عدم المساس باستنتاجات اللجنة أو دقة التقرير. في التحليل النهائي ،للجهة الخاضعة للرقابة

ية اإلبال  عن النتائج التي تتوصمممممل إليها كما مسمممممؤولوكالة جودة الجامعات األسمممممترالية على عاتق 

 تراها.

 

 فيما يتعلق بتقارير المراجعةوكالة جودة الجامعات األسترالية مسؤوليات مجلس 
في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسمممال مشمممروع التقرير النهائي إلى الجهة الخاضمممعة للتدقيق، 

األسممممممترالية للعلم. وبمجرد االنتهاء من  إلى مجلس إدارة وكالة جودة الجامعات ا  يتم إرسمممممماله أيضمممممم

التقرير، يُرسمممممل تقرير المراجعة بعد ذلك إلى مجلس إدارة الجودة في ضممممممان الجودة للموافقة عليه 

سلة(. في كل اجتماع لمجلس اإلدارة، يتم تدوين تقارير التدقيق المعتمدة  ا  فور )عادة  عن طريق المرا

مسؤول عن وضع وضمان تحقيق سياسات المجلس اإلدارة  يعتبرمنذ االجتماع األخير في محضر. 

وكالة جودة الجامعات األسترالية بصفته الهيئة الحاكمة لوكالة جودة الجامعات األسترالية. على وجه 

سي  الخصموص، فه مسمؤولخ  في النهاية عن تقارير التدقيق، والتي تمثل الواجهة العامة للنشماط األسما

 .تدقيقالرير اتق جميععلى إصدار  لذلك، يوافق المجلس ،للجامعة

 

 4.3.2و  4.3.1. األقسام 5.0اإلصدار  ،وكالة جودة الجامعات األستراليةدليل تدقيق المصدر: 

 تقدم المؤسسة مدخات في القرار -ب
من المؤسسات إما إلدراجها في التقرير أو التخاذ القرار بشأن  ا  تطلب بعض الوكاالت ردود

يكون تقرير  ،(ACCSSTالوكالة. في لجنة اعتماد المدارس والكليات المهنية ) نتيجة االعتماد من قبل

نب إلى ج ا  ووثيقة اسمممتجابة المؤسمممسمممة جنب ،ملخص الفريق )أي التقرير الذي أعدته لجنة المراجعة(

لت إلى أحيقد مع جميع المعلومات األخرى ذات الصمممملة )التطبيق وتقرير التقييم الذاتي للمؤسممممسممممة( 

مختص للنظر فيهمما. تتمثممل إحممدى النقمماط المهمممة حول دور موظفي الهيئممة في أنهم ال المفوض ال

يشمماركون في عملية الفريق حتى يتمكنوا من الحفاظ على الموضمموعية وتقديم المشممورة للجنة بشممأن 

 معايير االعتماد.
 لجنة اعتماد المدارس والكليات المهنيةلتأديد نتيجة االعتماد 

ت االعتماد من قبل اللجنة عبر اجتماعات اللجنة )أربعة اجتماعات يتم اتخاذ جميع قرارا

مفوضمممين لكل  3لجان ) 4إلى  ا  مفوضممم 12(. يتم تقسممميم ا  لوجه وأربعة مؤتمرات هاتفية سمممنوي ا  وجه

 كما ،منها( لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة. يتم إقران المفوضممين االثني عشممر مع طاقم المفوضممية

اعتماد ذات طبيعة مماثلة داخل نفس الهيئة. يقوم المفوضمممون بدراسمممة ومراجعة يتم تكليفهم بحاالت 

أسمممممممابيع  6منح اللجنة يتم  ،وثائق اعتماد الحاالت التي يكلفون بها بمسممممممماعدة موظفي الهيئة. عادة

عامل ، يتتحديد االعتماد من قبل المفوضممين في اجتماعات اللجنة. في المتوسممط ، وإلجراء المراجعة

بما في ذلك االعتماد وتلك الخاضمممعة لالمتثال. لضممممان  ،حالة 120إلى  110ماع مع حوالي كل اجت

يعقد موظفو المفوضمممممممية الذين يخدمون اللجان إحاطات موجزة قبل  ،االتسممممممماق في جميع المجاالت

 االجتماع وجلسات استخالص المعلومات بعد االجتماع.
لمدارس والكليات المهنية خطاب اعتماد صمممممممدر لجنة اعتماد اتبمجرد اتخاذ قرار االعتماد، 

 30إجراءات ذات صلة )في نموذج قياسي ومع السياق الالزم لتناسب الحاالت الفردية( في غضون 
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 التقريرصمممل يقد ، وصمممفحات 3إلى  2من يتألف التقرير . بالنسمممبة للقرارات اإليجابية، عادة ما ا  يوم

التي تتطلب اإلبال  وخطابات االعتماد  التقاريرذلك  صفحة، بما في 13إلى  النتائج األقل تفضيال   ذو

. تغطي الرسمممائل بشمممكل أسممماسمممي قرار اللجنة، وأسممماس تحديدها، والعوامل التي تم النظر المشمممروط

. في حال وجود أي توصيات المؤسسةفيها، والقضايا ذات االهتمام، واإلجراءات المطلوبة من قبل 

مون من قبل موظفي الهيئة الذين يخد التقاريرإعداد مسودات  سيتم إدراجها في ملحق. يتمفللتحسين، 

الموظفين الذين يخدمون اللجان المعنية )قائد واحد  رئيس لجنةثم يتم التعليق عليها من قبل  ،اللجان

من الموظفين الثالثة الذين يخدمون كل فريق( للحصمممممممول على مزيد من التعليقات من قبل المدير 

 .التساق بين اللجان األربعالتنفيذي الذي سيضمن ا

 

 مصدر:ال

 
http://www.accsct.org/Content/Accreditation/TheAccreditationProcess/The%20Accr
editation%20Process%20Diagram.pdf 

 

 

 الفريق لقرار االعتماد اتخاذج. 
 على الرغم من ،العملية الثالثة التخاذ قرار المراجعة هي اتخاذ القرار من قبل اللجنة وحدها

غير شائع إلى حد ما. يمكن العثور على مثال في حالة معهد شنغهاي للتربية والتقييم. النشاط أن هذا 

لموقع ويتم في نهاية زيارة ا ا  ونهائي ا  نيفها ألداء المؤسسة قيد المراجعة موثوقيعتبر تقييم اللجنة وتص

 في ثالثة أنواع من اجتماعات التعليقات. تهمشارك
 التغذية الراجعةاجتماعات 

 جلسة غير رسمية بين اللجنة واإلدارة العليا
لألعضمماء أن  حيث يمكن ،يتم عقد جلسممة مالحظات غير رسمممية مع اإلدارة العليا للمؤسممسممة

يكونوا منفتحين للغاية وصمممممممريحين في تبادل االقتراحات الملموسمممممممة للمؤسمممممممسمممممممة من أجل عملها 

 المستقبلي.

 

 جلسة رسمية بين إدارة الهي ة والمؤسسة والمسؤولين الأكوميين
ويلي ذلك جلسممممة رسمممممية يشممممارك فيها كبار المسممممؤولين الحكوميين من لجنة التعليم لبلدية 

يتلو رئيس الفريق تقرير التقييم الكامل الذي جمعته  ،ارة المؤسسة. في هذه الجلسةشنغهاي وفريق إد

العام،  ، بالمنظورعلى أساس المالحظة والتقييم اللذين أجراهما الفريق أثناء الزيارة الميدانية ،األمانة

سممممممممة جلالتي أعرب عنهمما الفريق في  بممالتغممذيممة الراجعممةمقممارنممة  عموميمما  بمالحظتممهالتقرير  يعتبر

التعليقات غير الرسممممممممية. وتلي تصمممممممريحات رئيس اللجنة كلمات يلقيها مختلف كبار المسمممممممؤولين 

 الحكوميين.

 

 جلسة غير رسمية بين اللجنة والمسؤولين الأكوميين
جلسة التغذية الراجعة الثالثة هي جلسة غير رسمية تكون بين اللجنة والمسؤولين الحكوميين 

ميين( إلطالعهم على االنطباع العام للجنة حيال المؤسسة والطرق التي )بناء  على المسؤولين الحكو

http://www.accsct.org/Content/Accreditation/TheAccreditationProcess/The%20Accreditation%20Process%20Diagram.pdf
http://www.accsct.org/Content/Accreditation/TheAccreditationProcess/The%20Accreditation%20Process%20Diagram.pdf
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ساعد بها الحكومة المؤسسات من نفس النوع لتحقيق النجاح في مساعيهم وتلبية الطلب المتزايد  قد ت

 .على التعليم العالي في المجتمع. سيتم تقاسم درجات أداء المؤسسة مع وزارة التربية والتعليم

 

. تقرير عن تبادل الموظفين إلى هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنية مجلسالمصممممدر: 

 .2006نوفمبر  24-13معهد شنغهاي للتربية والتقييم. 

 . ضمان االتساق3

، ويعتبر ضممممممممان يعد ضممممممممان االتسممممممماق بين المراجعات أحد أهم جوانب عملية المراجعة

 .بونصاف تعليم العالياالتساق ضروريا  بحيث يتم معاملة مؤسسات ال

 

 هناك عدة وسائل لضمان االتساق في عملية صنع القرار.كما أنَّ 

 

 سممواء كان يعمل كمنسممق  ،لجنة المراجعة في ا  العديد من الوكاالت موظف توظف

في ومجلس ضممممممممان الجودة  لجنة اعتماد المدارس والكليات المهنية )في حالة 

 ،كالة جودة الجامعات األسمممممتراليةوكعضمممممو كامل )مثل  ا  ( أو مشممممماركانكلترا،

( . يسمممممممماعممد هممذا مجلس هونغ كونغ العتممماد المؤهالت األكمماديميممة والمهنيممةو

في القضممايا  ا  الشممخص على ضمممان اتسمماق العملية والقرار من خالل كونه خبير

 السابقة وتفسير السياسة.

 على ضمان االتساق  ،من خالل مجالس إدارتها ،تساعد وكاالت ضمان الجودة

كلية أجوسمممممممان ديل سمممممممور الحكومية للزراعة مرور الوقت. لوحظ هذا في ب

ألن الحاالت السمممممابقة مهمة في تشمممممغيل عمليات ضممممممان  ا  نظرو ؛والتكنولوجيا

وعلى  المجلسعبر  ،يجب بذل الجهود إلدارة المعرفة بشمممممممكل منهجي ،الجودة

 ة.ورمدار الوقت لضمان تخزين البيانات بشكل مناسب السترجاعها عند الضر

  َّوالمعلومات المقدمة للمراجعين ومسمممممممتوى تفاصممممممميل  ،تدريب المراجعينإن

متطلبات المراجعة هي معايير رئيسمممممممية أخرى لضممممممممان أعلى مسمممممممتوى من 

 االتساق.

حدد  نا  ي يا طة ب بان ببسمممممممما جة تتطل ثال والنتي كان نهج المراجعة هو التحقق من أن  االمت إذا 

المحددة مسبقا ، فيمكن ضمان االتساق المطلق في صياغة النتائج. االمتثال الكامل للمعايير اإللزامية 

ومع ذلك، فون السمممممممة المتأصمممممملة في مراجعة التعليم العالي هي أنها تسممممممتند إلى مراجعة األقران، 

وبالتالي فهي تنطوي على مسمممممممتوى من الحكم األكاديمي والمهني. عالوة على ذلك، يتم اتخاذ هذا 

يع المؤسممسممات مختلفة ولها رؤى ومهام مختلفة، لذ، يجب إجراء عمليات الحكم في سممياق فهم أن جم

المراجعة على خلفية المؤسسة المعينة وأهدافها. تتمثل المهمة الحاسمة لصانعي القرار النهائيين في 

 .ضمان وجود اتساق في تفسير المتطلبات وفي العمليات المطبقة لمراجعة مؤسسة أو برنامج

 ضمان الجودة الخارجيةعلى خرارات  . النتا ج المترتبة4

يطلب من مؤسمممممسمممممات التعليم العالي الحصمممممول على في عدد كبير من أنظمة التعليم العالي، 

. تحتاج الكلية أو الجامعة في معظم البلدان األخرى إلى ليحق لها بدء قبول الطالبشمممممممهادة اعتماد 

 سمعة أكاديمية جيدة. وبناءتقرير إيجابي لجذب الطالب 
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 :تلخيص نتائج قرارات الهيئة بويجاز على النحو التالي يمكن

 

 .للمؤسسة أن تعمل بموجب القانون بدون شهادة اعتماد الوكالة يحقال  ·
 شهادة الوكالة مطلوبة لتلقي التمويل الحكومي.إن  ·
لة  · مد سممممممممعة الوكا على تقرير إيجابي من  ما تجمعها في منطقةالتي تعت

ى األرجح، قممد تتعرض التوصممممممميممة األكمماديميممة الوكممالممة أو، في بعض األحيممان عل

 .للمؤسسة ألضرار جسيمة من خالل تلقي تقرير سلبي
قد تعاني المؤسممممسممممة في التعامل مع المؤسممممسممممات أو الهيئات التمويلية في  ·

 .تم السعي للحصول على العناية الواجبة لقرارات االعتمادما البلدان األخرى إذا 
على المؤسممسممة الحفاظ على تصممنيف قد يجعل التقرير السمملبي من الصممعب  ·

 .ائتماني مرتفع مع الهيئات المالية

 

 والنتا ج العواخبالقرادة: مراجعة 

 

يتم عرض مثال على نهج إحدى الوكاالت لربط النتائج والعواقب على موقع لجنة الواليات الوسطى 

 .MSCHEللتعليم العالي 

 

لفة يوضح كيفية تنفيذ التوصيات المخت ا  وضعت لجنة الواليات الوسطى للتعليم العالي مخطط

التي تتدفق من مجموعة الخيارات المتاحة  اإلجراءاتِ ذلك المخطط يوضمممممممح ، حيث لفريق التقييم

للفرق التي تقيم ما إذا كانت المؤسممممممسممممممة التي تتم زيارتها تلتزم بالمعايير التي يتم الحكم عليها على 

ات التي قد يتخذها الفريق أو يوصممممي بها للجنة : ملخص اإلجراء9أسمممماسممممها أم ال. مراجعة الملحق 

 المنشور التالي لمزيد من التفاصيل.

 

 (2009إجراء واستضافة زيارة تقييمية )إصدار 

 2008 ؛2007المصدر: لجنة الواليات الوسطى للتعليم العالي، 

 

 بعد المراجعةمرألة ما . 5

في حالة االعتماد ، ومفهوم الصمممممعداء في ختام عملية المراجعة هو رد فعل بشمممممري إن  تنفس

 ، فونه في الحقيقة ليس سوى نهاية البداية.مثال  المؤسسي األولي، 

 

 المراجعة متابعة
شروط أو المتطلبات حتى عندما كال   من  ا  ضمن التقارير دائمتت المشورة والتوصيات وربما ال

ا تم اقتراحها )أو ربم يتم نصممائحينطوي ذلك على عملية اعتماد رسمممية. يمكن تقسمميم النصممائح إلى 

بمعنى آخر، يجب تنفيذ بعض و ؛لالعتماد ا  ضمممروري ا  تعد شمممرط وأخرىاقتراحها بشمممدة( للمؤسمممسمممة 

 .االعتماد باطال   يكونس وإالالشروط 
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من المؤسسة بعد فترة من الوقت حول كيفية تنفيذ هذه التوصيات  ا  عادة ما تطلب الوكالة تقرير

لتي تحددها الوكالة خطورة الشمممممروط التي حددتها الوكالة في حالة قد تعكس الفترة ا، وأو الشمممممروط

عتاد من الم فكانحيث كانت هناك ترتيبات غير مرضية،  ،في مسألة االعتماد كالحالفرض شروط، 

زيارة تدقيق أو تحقق من الوكالة. من غير المحتمل أن  عبرمتابعة اسممتالم مثل هذا التقرير المرحلي 

وسمممممتكون الوكالة على علم بالدورة  ،هقة على المؤسمممممسمممممة مثل الزيارة األولىتكون هذه الزيارة مر

 المنتظمة لزيارات المراجعة في تحديد موعد إجراء هذا التدقيق أو التحقق.

 

عند إعداد تقريرها األولي وتحديد الشروط والمتطلبات، يجب على الوكالة أن توضح أن عدم 

سة عواقب  سمتترتب عليهاسمتيفاء هذه الشمروط  وخيمة، بما في ذلك سمحب االعتماد أو وضمع المؤسم

لوكالة ، سممتجد اا  في الحاالت الخطرة. في الحالة النادرة التي يصممبح فيها ذلك ضممروري تحت المراقبة

 .أن التحذير المسبق من عواقب التقاعس عن العمل سيجنب الوكالة صعوبات كبيرة
اجعة ضممممممممان الجودة مثل المراجعة حتى في حالة تمارين االعتماد أو أي نوع آخر من مر

حيث تكون النتائج إيجابية بشممكل عام )وإن كان ذلك مع بعض التوصمميات للتحسممينات أو اإلجراءات 

ذا التقرير إلى ه هدف، وياألخرى(، سممممتحتاج المؤسممممسممممة إلى تقديم تقرير خالل إطار زمني قياسممممي

عة وإبقاء الوكالة على اطالع دائم بما متابعة تقرير المراجلضمان عدم إهمال مؤسسة التعليم العالي 

يحدث ألن هذه المعلومات سمممممتدخل في دورة المراجعة التي تعمل فيها الوكالة )على سمممممبيل المثال، 

 .(سنوات 5دورة 

 

)البحرين( من المؤسممسممة تقديم خطة تحسممين  QAAETتطلب وحدة مراجعة التعليم العالي في 

الخطة الكيفية التي يعتزم بها ويجب أن تتضمممممممن هذه ، بعد ثالثة أشممممممهر من نشممممممر تقرير المراجعة

المراجع معالجة النتائج، بما في ذلك كل من التوصممممممميات والتأكيدات الواردة في تقرير المراجعة، 

معلومات الجميع بالتفصيل، وومعالجة مجاالت التحسين األخرى المحددة في التقرير. تحدد الوكالة، 

عن  ا  ن. بعد عام واحد من نشممر التقرير، تقدم المؤسممسممة تقريرالتي سمميتم تضمممينها في خطة التحسممي

ة المحددة في المراجع الحميدةكيفية تحقيقها ألهداف خطة التحسممين باإلضممافة إلى مجاالت الممارسممة 

 :وحدة مراجعة التعليم العالي -األصلية. )دليل مراجعة الجودة بالجامعة

 /en.qaa.edu.bhhttp:/ 

 

تالي حالة  فيما يتعلق لتوقعات الوكالة  QAC )هونج كونج( لجنة المنح الجامعيةيوضمممممممح المثال ال

 بتقارير التقدم المؤسسي التالية والتدقيق:

أن تقوم المؤسممممسممممة بتنفيذ توصمممميات المراجعة ما لم  )هونج كونج( تتوقع لجنة المنح الجامعية

ضمان  تطلب لجنة ،لذ ؛تغيير كبير في الظروف( كحدوثالقيام بذلك )تكن هناك أسباب وجيهة لعدم 

الجودة من المؤسممممسممممة تقديم تقرير مرحلي عن ردودها على نتائج التدقيق، ال سمممميما إجراءاتها فيما 

يجب على المؤسسة ، ومن نشر التقرير ا  شهر 18يتعلق بتأكيدات وتوصيات التحسين، في غضون 

 اتخاذ أي إجراء. تبرير أي حالة لم يتم فيها

 .39المصدر: لجنة المنح الجامعية. دليل المراجعة، ص 

http://www.ugc.edu.hk/eng/doc/qac/publication/auditmanual.pdf  

http://en.qaa.edu.bh/
http://www.ugc.edu.hk/eng/doc/qac/publication/auditmanual.pdf
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لية قد يكون لدى الوكالة آفتعمل فيه،  على السممممممياق الذي التي تعتمدالطعون وبالنسممممممبة إلى 

استئناف يجب أن يعرفها جميع المشاركين في العملية. يوضح المثال التالي من جنوب إفريقيا إحدى 

الطرق التي يتم من خاللها التعامل مع االسمممممممتئناف على الرغم من وجود حاالت يمكن فيها تقديم 

 .استئناف إلى محكمة قانونية

 

 جنوب  فريقيا(لجنة االست ناف )

تتكون حيث ( في االسمممتئناف )HEQCسمممتنظر لجنة اسمممتئناف منفصممملة لجودة التعليم العالي )

 عن مؤسسة التعليم العالي( وممثل CHEلجنة االستئناف من الرئيس التنفيذي لمجلس التعليم العالي )

ودة مركز ج والمتخصممممصممممين المختارين عند الضممممرورة(. لن يتعاقد وممثل عن لجنة التعليم العالي

 ا  وثيق ا  التعليم العالي مع مجموعة جديدة من المقي مين أو يقوم بزيارات ميدانية، لكنه سممممممميولي اهتمام

 للعمليات واإلجراءات المتبعة في التقييم األول. ستنظر لجنة االستئناف في الوثائق التالية:
 التطبيق األصلي. ·
 تقرير من المقيمين. ·
 ستئناف.االكتاب  ·

 

توصممممية لجنة االسممممتئناف إلى لجنة اعتماد مجلس التعليم العالي لمقدمي الخدمات  سممممتتم إحالة

سيتم إبال  و ،بأكملهفيها مجلس التعليم العالي  سينظرالخاصة للحصول على توصية نهائية، والتي 

 مقدم الطلب بنتيجة االستئناف في غضون شهرين من تقديم األسباب الكاملة لالستئناف.

 

 تعليم العالي )جنوب أفريقيا(المصدر: مجلس ال

http://www.che.ac.za/ 
 

 ماك وفر لجنة الواليات الوسممممطى للتعليم العالي وسمممميلة للطعن على نتيجة االعتماد السمممملبية.ت

ألحكام من اترتبط أسممباب االسممتئناف باإلجراءات المسممتخدمة أثناء المراجعة والتحيز المزعوم بدال  و

هذا هو الوضممممع النموذجي مع المراجعات حيث ال تسمممممح الطعون و ،الصممممادرة عن لجنة المراجعة

 بوعادة النظر في المسائل الجوهرية التي تم تناولها في المراجعة. ا  عموم
 العالي للتعليم الوسطى الواليات لجنة – القرارات ضد االست ناف  

ستند الطعون  ضار من إجالواردة يجب أن ت سجل المعروض على اللجنةإراء االعتماد ال  لى ال

والمقدمة كجزء من طلب إعادة  ا  ، بما في ذلك أي دليل على الظروف التي تم تغييرها جوهريفقط

 :هأنبالنظر. يقع العبء على المستأنف ليثبت بالدليل الواضح والمقنع في المحضر 

وص عليها من كانت هناك أخطاء أو سمممممممهو في تنفيذ اإلجراءات المنصممممممم .1

 .على عمل اللجنة ا  جانب فريق التقييم أو اللجنة مما أثر جوهري

كان هناك تحيز واضممح أو تحيز من جانب واحد أو أكثر من أعضمماء فريق  .2

 .على عمل اللجنة بشكل مباشرالتقييم أو موظفي المفوضية أو اللجنة مما أثر 

http://www.che.ac.za/
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انت قيد االستئناف ك األدلة التي استشهدت بها اللجنة في التوصل إلى القرار .3

 .جنةعلى عمل الل ا  مباشر تأثيرا  الخطأ  ذا أثرقد خاطئة في التاريو الذي اتخذت فيه القرار و

 لم يكن عمل اللجنة مدعوما  بأدلة جوهرية أو كان تعسفيا  ومتقلبا . .4

 

 المصدر:

http://www.msche.org؟/Nav1=POLICIES&Nav2=INDEX 
 

 المراجعة عملية تقييم

عند اكتمال المراجعة، أن تقوم وكالة ضممممان الجودة بتقييم عملية المراجعة بحيث  ،من المعتاد

ضممممممان الجودة الخارجية، وهذه يمكن اسمممممتخدام التعليقات الواردة من المشممممماركين لتحسمممممين عملية 

 آلية ضمان الجودة للوكالة إلجراء المراجعات. يهإنما ، في الواقع، العملية

 

 ( األنشطة التالية:OAAAتجري وكالة االعتماد األكاديمي العمانية )

 .مسح ألعضاء الفريق ·
 .مقابالت مع ممثلي مؤسسة التعليم العالي ·
 .تقرير من موظف الوكالة المسؤول عن توجيه التدقيق ·

 

وتقديمه إلى مجلس إدارة وكالة االعتماد يتم بعد ذلك تجميع تقرير اسمممممممتخالص المعلومات 

 األكاديمي العمانية للنظر فيه واتخاذ قرارات بشأن اإلجراءات الالزمة لتحسين عمليات المراجعة. 

 .67-66دليل تدقيق وكالة االعتماد األكاديمي العمانية ص 

 

 المناخشة. 6

 

 والمتابعة القرار اتخاذ
ن الجودة في بلدك أو في بلد تعرفه وحدد بيانات انظر إلى موقع الويب الخاص بوكالة ضمممممممما

 السياسة حول ما يحدث عندما يقدم فريق زائر توصية إلى وكالة الجودة الخارجية.

التوصيات المختلفة المفتوحة للفريق  تعقبما هي اإلجراءات التي يجب أن  .1

 الزائر؟

هل تم وضمممع نتائج التوصممميات بوضممموح للفريق من حيث اإلجراءات التي  .2

 عين عليهم اتخاذها؟يت
ممما هي مزايمما وعيوب الطرق الثالث التي يتم من خاللهمما اتخمماذ القرارات بشمممممممممأن نتممائج 

المراجعات؟ )بواسطة الفريق أو الوكالة أو مجموعة من الوكاالت والمؤسسات(. هل يمكنك التفكير 

 في طرق أخرى للتصديق على القرارات المتعلقة بالنتائج؟

 

تشممكل لجنة للتعامل مع اسممتئناف من مؤسممسممة ال تقبل نتيجة المراجعة؟ كيف يمكن للوكالة أن 

 ما هي المبادئ التي ستستخدمها لضمان حصول المستأنف على معاملة عادلة؟

http://www.msche.org/؟Nav1=POLICIES&Nav2=INDEX
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 الملخص. 7

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

  يجب أن تكون القرارات نزيهة وشمممممماملة ومتسممممممقة، حتى لو كانت األحكام

 أو أطراف مختلفة. صادرة عن هيئات

 على من يتخذ القرارات بشمممممممأن نتائج المراجعة، يمكن تحديد ثالث  ا  اعتماد

 عمليات مختلفة لصنع القرار:
ن ماالتسمممماق حيث ، ويضمممممن هذا األمر تتخذ الوكالة القرار بناء  على تقرير اللجنة -

 تختلف اللجان في تفسيرها للمعايير والحكم على األدلة. الممكن أن
ؤسمممممممسمممممممة فرصمممممممة لتقديم مدخالت في التقرير و/ أو القرار. في مثل هذه الملدى  -

ج حاالت، يتم إرسممممممممال تقرير مراجعة الفريق إلى المفوض المعني، إلى  مدخالتاال  نب ال

يتخذ المفوض القرار بناء  و ؛من المؤسممسممة واألدلة والمعلومات األخرى ذات الصمملة الواردة

 على هذه الوثائق.
 تمتو ا  في هذه الحالة، يكون القرار عادة  موثوقو ؛خذ القرارتت مناللجنة وحدها هي  -

لوجود مجموعات  ا  مشممماركته مع المؤسمممسمممة في سممملسممملة من جلسمممات التغذية الراجعة. نظر

مختلفة من المراجعات المختلفة، فون للوكاالت طرقها الخاصمممة لضممممان االتسممماق في عملية 

 صنع القرار.

 

 :هامن بين ،ي عملية صنع القرارهناك عدة وسائل لضمان االتساق ف· 

 

 .توظيف عضو فريق ليكون مصدر للمعلومات -

 .وكاالت ضمان الجودة من خالل مجالس إدارتها -
 .تدريب المراجعين -

 

 من المؤسممممممسممممممة بعد فترة من الوقت حول كيفية تنفيذ  ا  عادة ما تطلب الوكالة تقرير

 .تنفيذها توصيات الفريق أو شروط

 الستئناف ضد القرارات المتعلقة بنتائج المراجعاتيجب أن تكون هناك قناة ل. 

  يجب على وكالة ضمممممان الجودة تقييم كل مراجعة تكون مسممممؤولة عنها واسممممتخدام

 .تعليقات أصحاب المصلحة لتحسين عمليات الوكالة الخاصة
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث

 : أدوار المراجع والتدريبالمحور الرابع

 نظرة عامةل: الجزء األو

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1
 نظرة عامة على الوحدة .2

 األهداف .3
 ات الرافدةالقراء .4

 المصطلحات .5
 

 

 

 

 

 :. المقدمة1

ما يقال إن ضممممان الجودة المسمممتند إلى زيارات الفريق ليس أفضمممل أو أسممموأ من جودة  ا  غالب

إذا لم يتم إبال  أعضممممماء الفريق  يتم إهدار المعايير والعمليات المكتوبة الممتازة ؛ إذأعضممممماء الفريق

لمتطوعين، ا توظيفتعتمد جودة الفرق الزائرة على  ، كمابهذه المعايير وتدريبهم على كيفية تطبيقها

 واختيار أعضاء لكل فريق زائر، وتدريب األعضاء قبل أن يخدموا في الفريق.

 

عة أسمماسممية جيدة تعتمد كل وكالة خارجية لضمممان الجودة )وكالة ضمممان الجودة( على مجمو

من الموظفين الدائمين ليكونوا مسمممممممؤولين عن اإلدارة والتشمممممممغيل اليومي للوكالة. وبما أنه من غير 

المرجح أن تتمكن الوكاالت من توظيف عدد كاٍف من الموظفين للقيام بعمليات المراجعة الخاصمممممممة 

 في يتمث للة ضمان الجودة من تشغيل وكا ا  أساسي ا  بها دون مشاركة المراجعين الخارجيين، فون جزء

تحديد وتدريب المراجعين الخارجيين الذين سيشاركون في المراجعات كأعضاء في فرق المراجعة. 

عالوة على ذلك، يجب أن تكون الوكالة واضمممحة بشمممأن ما تتوقعه من مراجعيها المكلفين بمسمممؤولية 

 إصدار األحكام التي تشكل أساس تقارير المراجعة.
هذه الوحد ها المُ تركز  هام التي يقوم ب ها،  ، كماراجعة على الم طاق األدوار التي يجب لعب ناقش ن ت

جعين يتم تغطية تدريب المرافضممال  عما سممبق، وملفات تعريف المراجعين الفعالين وطرق توظيفهم. 

 من األمثلة على ا  على الظروف. تتضمممن هذه الوحدة عدد ا  بأمثلة عن مناهج مختلفة للتدريب، اعتماد

 .برامج والنشرات التي يمكن للمدربين استخدامهاال
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 :. نظرة عامة على الوأدة2

 نظرة عامة – دوار المراجع والتدريب 

 

ق إليهادعونا نراجع الموضوعات التي   في هذه الوحدة. سنتطر 

 

  دوار المراجعين وملفات التعريف
وصممممياغة أدوار المراجعين المناهج المختلفة الموجودة لتحديد  يناقش هذا الجزء من المحور

ق كد من أنهم يؤدون أدوارهم وف تأ لك ا  وال مالذ عالين وطرق  ، ك فات تعريف المراجعين الف ناقش مل ي

طرق تشمممممكيل فرق أو لجان مراجعة فعالة مع موازنة مهارات  ا  توظيفهم. يتناول الموضممممموع أيضممممم

 وخبرات المراجعين الفرديين.

 

 تدريب المراجعين
 ،تمدريمب المراجعين مع أمثلمة على منماهج مختلفمة للتمدريمب المحورينماقش همذا الجزء من 

بما في ذلك أمثلة من ورش العمل والنشرات  ،حسب الظروف. يقدم الموضوع مجموعة من الموارد

 التي يمكن للمدربين استخدامها لتصميم البرامج.

 

 . األهداف3

 

 أدوار المراجعين والتدريب
 كل مما يلي:على  ا  أن تكون قادريجب  ،عند االنتهاء من هذه الوحدة

 تحديد المصطلحات الرئيسية المتعلقة بمراجعات ضمان الجودة ودور المراجعين ·
 مناقشة أهمية تعيين أدوار ومالمح المراجع إلجراء مراجعة فعالة لضمان الجودة ·
وصممممف المناهج المختلفة لتدريب المراجعين بالرجوع إلى السممممياق الذي سمممميتم فيه  ·

 ة ضمان الجودةإجراء مراجع
 تحديد استراتيجيات تشكيل فرق مراجعة فعالة ·

 

 . القرادة والمراجع المقترأة4

 

تم تحديث ألنه ي ا  لعناصر متوفرة على الموقع اإللكتروني للوكالة المسؤولة عنها. نظرتعتبر ا

ان ميجب عليك التحقق من قائمة المواقع )أدناه( الخاصة بوكاالت ض ،هذه المنشورات بشكل متكرر

 الجودة ذات الصلة للتأكد من أن لديك أحدث اإلصدارات من المراجع المذكورة في النص.

 

إرشمممادات للمؤسمممسمممات  ،(IEPبرنامج تقييم المؤسمممسمممات ) ،شمممبكة الجامعة االوربية ·

 .2008 ،بروكسل ،المشاركة

عالي · عالي  ،لجنة جودة التعليم ال تدقيق المؤسمممممممسمممممممي لمركز جودة التعليم ال يل ال دل

 .2007بريتوريا  ،2007
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ية إرشممممممممادات  · حول عملية مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهن

 /أيارمايو ،هونج كونج ،موجب إطار المؤهالتضمممان الجودة ذات األربع مراحل ب

2008. 

ية إرشممممممممادات  · حول التقييم مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهن

 .2008 مايو/أيار  –البرنامج األولي والتحقق من صحة 

يدة للممارسات الج الشبكة الدولية لوكاالت ضمان الجودة في التعليم العاليإرشادات  ·

 .2007 ،في ضمان الجودة

زيارات الفريق: إجراء واسمممتضمممافة زيارة  ،رابطة الواليات الوسمممطى للتعليم العالي ·

 .2006فيالدلفيا  ،تقييمية

تم الوصممممممول إلى . 2007دليل التدقيق  ،ت نيوزيلنداوحدة التدقيق األكاديمي لجامعا ·

 .2009 /أيارمايو 8الرابط بتاريو 

إلى  الوصممممول تم توصمممميات للخبراء. ،دليل التقييم الخارجي ،عمليات تدقيق الجودة ·

 .2009 /أيارمايو 8الرابط بتاريو 

الوصممول إلى الرابط . 2006 ،كتيب التدقيق المؤسممسممي التابع لوكالة ضمممان الجودة ·

 .2009 /أيارمايو 8في تاريو ب

تقرير التدقيق المؤسمممسمممي لوكالة ضممممان الجودة: كلية كانتربري كريسمممت تشممميرش  ·

 .2009 /أيارمايو 8الوصول إلى الرابط بتاريو . 2005الجامعية مايو 

 .2009 /آذارمارس 6الوصول إلى الرابط بتاريو . لمجلس الجودة دليل المراجعة ·

لتعليم العالي في منطقة آسممممممميا والمحيط الهادئ في ا بروتوكوالت ضممممممممان الجودة ·

 .شبكة آسيا والمحيط الهادئ لضمان الجودة ،األوسع

 

لذا سمممممممتحتاج إلى الرجوع  ،مواقع الويب: هناك مواقع ويب مذكورة في نقاط مختلفة في هذه الوحدة

ة في إلى اسممممممتخدام مواقع ويب أخرى لبعض مهام المناقشمممممم ا  إليها من وقت آلخر. قد تحتاج أيضمممممم

مواضمميع مختلفة مدرجة في الوحدة. يمكنك االرتباط بمواقع ضمممان الجودة من خالل الشممبكة الدولية 

 التالي: األنترنت( على عنوان INQAAHE)في التعليم العالي لوكاالت ضمان الجودة 

http://www.inqaahe.org/members/list-full.php  

 

بالتالي وفي التعليم العالي الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان الجودة الحظ أن هناك عدة فئات لعضمموية 

 هناك قوائم أخرى يجب الرجوع إليها إذا لم تجد وكالة تحاول تحديد موقعها.

 

 . المصطلأات5

تالي، فمن المؤكد أنَّ هناك تمت صمممياغة مواد ضممممان الجودة هذه بواسمممطة فريق دولي، وبال تذكير:

مجموعة متنوعة من المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء الفصل. يتضمن قسم المنهج في هذا 

سياق ضمان الجودة،  الموضوع نظرة عامة لمساعدتك على فهم المصطلحات الفردية ومعانيها في 

 !جوع إلى هذه القائمة من حين آلخركما ستحتاج إلى الر

 

http://www.inqaahe.org/members/list-full.php
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الثالفص) الث
  دوار المراجع والتدريب: المأور الرابع

 أدوار المراجعين وملفات التعريفالجزء الثاني: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1
 المراجعون الخارجيون .2
 دور المحكمين .3

 لمحة عن المحكمين .4
 تحديد واختيار المراجعين .5

 تشكيل لجان المراجعة .6
 مناقشةال .7

 مناقشةال .8
 ملخصال .9

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

هذا الجزء من المحور ناقش  غة أدوار المراجعين  ي يا يد وصممممممم حد فة لت يب المختل األسممممممممال

ملفات تعريف المراجعين  ا  الخارجيين والتأكد من أنهم يؤدون أدوارهم بفعالية. تناقش الوحدة أيضممممممم

مان كاالت ضممممللشممممبكة الدولية لو الحميدة. سمممميتم تناول مبادئ الممارسممممات توظيفهمالفعالين وطرق 

ويجب وضمممممممعها في االعتبار كنقاط  ،( في هذا الموضممممممموعINQAAHEالجودة في التعليم العالي )

 مرجعية عند اتخاذ القرارات المتعلقة باختيار ودور المراجعين الخارجيين.

 

 األهداف:

  دوار المراجع وملفات التعريف
 ما يلي: تحديد على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 .مناقشة دور ومسؤوليات المراجعين في نظام خارجي لضمان الجودة ·
 .وصف الملف الشخصي المرغوب فيه للمراجعين الخارجيين ·
 .شرح المناهج المختلفة المعتمدة في تحديد واختيار المراجعين ·
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 .مناقشة العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند تكوين لجان المراجعة ·

 

 :ون الخارجيون. المراجع2

ون المراجعون الخارجيون، أو  "، هم جزء أسمماسممي من تشممغيل نظام لنق ادااببسمماطة "ما يسممم 

خارج المؤسممسممة ولكنهم يفهمون السممياق  ، حيث يقدم هؤالء المراجعون منةضمممان الجودة الخارجي

 ممكن أن يكونمن الالذي يتم فيه إجراء مراجعة الجودة ويكونون قادرين على المساهمة في العملية. 

ولكن بحكم التعريف  ، وقد ال يكونون كذلك،في وكالة ضممممممممان الجودة هؤالء المراجعون موظفين

في التعليم العالي وضمممممان الجودة. من حين آلخر،  واسممممعةبخبرة  هؤالء المراجعون يجب أن يتمتع

انب تضمممم فرق المراجعة خبراء من داخل المؤسمممسمممة التي يتم فحصمممها كمصمممدر للمشمممورة حول جو

 .السياق التنظيمي

 

 ا  يشمممممممارك المراجعون في زيارة الموقع وهم مسمممممممؤولون عن اتخاذ القرارات الالزمة وفق

يقومون بعمممل تمهيممدي كبير قبممل زيممارة الموقع ويقممدمون تحليممل  ، كممما أنهمللغرض من المراجعممة

صممممممياغة  المراجعون مسممممممؤولون عنيعتبر  ، كماالوثائق التي قدمتها المؤسممممممسممممممة لعملية المراجعة

 استنتاجات المراجعة للوكالة التخاذ القرار النهائي.

 

ما يشمممار إلى عمل المراجعين فيما يتعلق بضممممان جودة التعليم العالي باسمممم "مراجعة  ا  غالب

على أنها عملية إلخضاع أداء الباحثين أو المؤسسات لتدقيق  ا  األقران". تُفهم مراجعة األقران عموم

وبالتالي، فون عمليات ضمممممان الجودة الخارجية في التعليم العالي  ؛تم تقييمهخبراء من المجال الذي ي

معرفة وفهم متخصمممصمممين في المجال المراد ب يتمت عونن الذين والمراجع يقوم فيها تعتمد على عمليةٍ 

مراجعته، )مثل المؤسممسممة ككل؛ أو آليات ضمممان الجودة الخاصممة بالمؤسممسممة؛ أو برنامج في مجال 

 .جراء تقييم على المستوى المؤسسي أو البرنامجيوبتخصص محدد( 

 

مع التوسع السريع في ضمان الجودة سياسة جودة المؤسسة، فال يعمل المراجعون في فرا  

أو إقليمية أو عالمية محددة )قد و/يعمل المراجعون في سممممممياقات وطنية  ،في التعليم العالي ةالخارجي

ال بالنسبة لالعتماد المهني كما هو الحال في مجال هو الح ،على وجه الخصوص ،يكون هذا األخير

 في السياقات المؤسسية واالنضباطية.فضال  عن ذلك، يعمل المراجعون الهندسة(. 

 

( أن وكاالت ضممممممممان الجودة تؤكد على مكانة الحكم 2000برينان وشممممممماه ) كل من الحظ

اعتمد برينان وشمممماه على  كماالمهني الجماعي في المراجعة الخارجية لضمممممان شممممرعية القرارات. 

 .ضممممممان الجودة الخارجيةفي عملية  ا  مركزي يعتبرعمل فينش وويبر لشمممممرح كيف أن دور األقران 

كل  شمميري حيث بمنأى عن النقد الجودة الخارجيةتقييم األقران في وكالة  رغم كل ما سممبق، ال يعتبر 

ألقران ويقول إن هناك ثالث ( إلى ثالثة انتقادات لمراجعة ا1974)من فان هاو  وويسمممممممترهيدج 

 قضايا على النحو المبين أدناه:
  



627 
  

 :القضايا المأتملة في مراجعة األخران
 التأيز االجتماعي

يميل األقران إلى التأثر بالجوانب االجتماعية مثل سممممممممعة المؤسمممممممسمممممممة قيد المراجعة أو التعارف 

 الشخصي مع الموظفين.

 

 :التأيز الفكر 
 يات المحددة التي يفضلها األقران على حكم األقران.قد تؤثر التوجهات أو المنهج

 

 :عشوا يالخطأ ال
قد يؤدي المستوى المنخفض من الموثوقية واالتساق في حكم األقران إلى نتيجة إيجابية مما يعني أن 

 النتيجة هي مسألة صدفة وليست نتيجة موثوقة لمراجعة األقران.

 

 (1974) فان هاو  وويسترهيدج وآخرونالمصدر: 

 

وللحفاظ على التحيز المحتمل  ،في ضممممممموء الدور الحاسمممممممم الذي يلعبه المراجعون األقران

فون أحد األدوار المهمة لوكالة ضمان الجودة الخارجية هو تحديد المراجعين  ،والخطأ تحت السيطرة

ا  ، ويعتبر هذا النشممماط ضمممروريبملفات التعريف المناسمممبة وتزويدهم باإليجاز والمعلومات والتدريب

ألن وكالة ضمممممممان الجودة تحتاج إلى ضمممممممان إجراء عمليات ضمممممممان الجودة الخاصممممممة بها للغاية 

 ةيعتبر ضمممروريا  للغايكما أنه  ،/ أو موظفي الوكالة المعنيةسمممتمرار بغض النظر عن المراجعين وبا

ما تُسمممممتخدم مبادئ  ا  لضممممممان معاملة المؤسمممممسمممممات أو البرامج بونصممممماف في عملية المراجعة. غالب

كنقاط  INQAAHEالحميدة للشممممممبكة الدولية لوكاالت ضمممممممان الجودة في التعليم العالي الممارسممممممة 

 مرجعية عند اتخاذ القرارات المتعلقة باختيار ودور المراجعين الخارجيين.

 

 

 ،2007)آب الحميدةللممارسممات  الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان الجودة في التعليم العاليإرشممادات 

 (8المبدأ التوجيهي  ،القسم الثالث

 

مواصمممممفات محددة تتعلق بالمراجعين [ EQAAوكالة ضممممممان الجودة الخارجية ]يجب أن تملك "... 

 الخارجيين.
أن يتم ضمممممان الجودة الخارجية خصممممائص المراجعين واختيارهم وتدريبهم. يجب أن يضمممممن نظام 

خارجية أو الفرق أو اللجان حتى لو كانت اللجان ال ،تقييم كل مؤسمممممممسمممممممة أو برنامج بطريقة معادلة

 "اللوحات الخارجية"( مختلفة. يضمن النظام ما يلي: ،ا  )مع

  والمراجعون  ،ضمان الجودة الخارجيةمواصفات يلبون المراجعون الخارجيون

 الخارجيون مناسبون للمهام التي يتعين إنجازها.

 .المراجعون الخارجيون ليس لديهم تضارب في المصالح 

 الخارجيون التدريب الالزم. يتلقى المراجعون 
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 مع استنتاجات محددة  ،تقارير المراجعين الخارجيين مبنية على األدلة وواضحة

 بدقة.

 . دور المأكمين3

 :تتمثل بما يليفون األدوار الرئيسية للمراجعين الخارجيين في تمرين المراجعة  ،كر أعالهكما ذُ 

 .تحليل تقرير التقييم الذاتي والمالحق الداعمة 

 ضور زيارة الموقع للمؤسسة و / أو البرامج قيد المراجعةح 

  إصممممممممدار األحكام الالزمة في المراجعة بما يتوافق مع الغرض من المراجعة

 ومجموع األدلة المقدمة.

 المشاركة في تجميع تقرير الفريق إلى وكالة ضمان الجودة 

 

نوب إفريقيا )لجنة جودة التعليم جأحد األمثلة تم اقتباسمممممممه من توضمممممممح األمثلة أدناه هذه التوقعات. 

 ( في هونج كونج.QAC( والثاني من دليل التدقيق لمجلس ضمان الجودة )HEQC -العالي 

 

 دور المأكمين
جودة المؤسمممسمممة في مجاالت  بنظمالمدققون مسمممؤولون عن إصمممدار أحكام معقولة فيما يتعلق يعتبر 

 قوم المدققون بما يلي:سي ،التدقيق المختلفة. من أجل الوفاء بهذه المسؤولية

 

 جمع وتحليل المعلومات واألدلة المناسبة قبل وأثناء زيارة التدقيق المؤسسي· 
إجراء مقابالت مع العديد من العبي األدوار المؤسمممسمممية خالل زيارة التدقيق المؤسمممسمممي من أجل · 

علومات لك المإثبات االسممتنتاجات التي توصمملت إليها المؤسممسممة في محفظة التدقيق الخاصممة بها وكذ

 واألدلة التي تستند إليها االستنتاجات.

 56 الصفحة ، HEQC ،2007 لجنة جودة التعليم العالي المصدر:

 

"من المتوقع أن يقرأ أعضمممممماء الفريق بدقة التقديم المؤسممممممسممممممي والوثائق المرتبطة به. يعتمد تحديد 

 اؤها على دراية تامة بالطلبالمشكالت واستكشافها بشكل مناسب من قبل اللجنة على أن يكون أعض

يس قد يسمتفيد رئ، زيارة المراجعة ... في بعض الحاالت وأثناءالمؤسمسمي في وقت االجتماع األولي 

اللجنة من الخبرة والمصممالح الخاصممة لعضممو اللجنة من خالل مطالبتهم بتحمل مسممؤولية خاصممة عن 

 …. "واحد أو أكثر من مجاالت تركيز التدقيق

 

 62-61ص ، مجلس ضمان الجودةقيق دليل تد المصدر:

 

ي لة عندما يوافقون على المشمممممممماركة في  ا  يدخل المراجعون فعل ية مع الوكا قد عا في عالقة ت

ولذلك فهم يعملون  ؛كأعضممممماء في فريق عمل الوكالة ا  المراجعة على الرغم من عدم تعيينهم رسممممممي

م تزويد المراجعين بتعليمات واضممحة ومن ثم فمن المهم أن يتفي عملهم، نيابة عن الوكالة ويمثلونها 

حول أدوارهم ومسممؤولياتهم في شممكل كتيبات أو إرشممادات باإلضممافة إلى إحاطات حول نهج الوكالة 

 في مهمة المراجعة.
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نتائج عملية لقبول المؤسمممممممسمممممممة ف ؛عالوة على ذلك، هناك بُعد سممممممملوكي في دور المراجعين

حترام والقبول المنسممموبين إلى فريق التقويم ككل يتوقف إلى حد كبير على مسمممتوى اال إنماالمراجعة 

وكذلك األعضمماء األفراد. يمكن أن يكون النعدام االحترام أو عدم الثقة في الفريق أو أعضمماء الفريق 

 .سلبي على قبول المؤسسة لنتائج المراجعة بشكل فردي تأثيرخ 

 مكافأة المراجعين
تها يجب مراعا من المسممائل التي  ا للوكالة مكافأة المراجعين عن األدوار التي يؤدونه تعتبر

لة.  ية المراجعة ويتم تغطية تكاليفهم والمراجعيسمممممممماهم عند إعداد إجراءات الوكا ن بوقتهم في عمل

الحال كالمباشرة في األنظمة التي تعتمد على العضوية، أي المؤسسات التي تشكل أعضاء الوكالة، 

( JUAAيات المتحدة، وجمعية اعتماد الجامعات اليابانية )مختلف المعتمدين اإلقليميين في الوال لدى

ويعتبر دفع أتعمماب  ؛ كممما(PAASCUوجمعيممة االعتممماد الفلبينيممة للمممدارس والكليممات والجممامعممات )

ممارسمممة عامة للعديد من الوكاالت. في معظم الحاالت، ال يغطي الرسمممم كل الوقت الذي المراجعين 

ه يمثل عالمة تقدير للمشممماركة في تمرين المراجعة. من المبادئ م المسممماهمة به في المراجعة ولكنتت

 .مقابل عدد أيام الزيارة وليس التحضير قبل الزيارة المطبقة في كثير من األحيان لألتعاب الدفعُ 

 

سهيل تنفيذ توقعات وكالة ضمان  ا  يخدم دفع أتعاب صغيرة أيض الغرض المهم المتمثل في ت

قد يكون عليه الحال إذا كانت جميع المشمممممماركات على أسمممممماس طوعي. الجودة للمراجعين أكثر مما 

ينبع األسممماس المنطقي للسمممياسمممة من عدم تغطية الوقت الذي يلتزم به المراجعون بالكامل من مفهوم 

نقطة  ا  بروح الزمالة. هناك أيضمممم ضمممممان الجودة الخارجيةمراجعة األقران وتوقع إجراء مراجعات 

تفيد المراجعين وبالتالي تساعدهم في التحضير للمراجعات في مؤسساتهم  مفادها أن تجربة المراجعة

 بما في ذلك الزيارات الميدانية وإعداد وثيقة التقييم الذاتي.

 . لمأة عن المأكمين4

من الضمممممممروري النظر في األنواع المحتملممة من  ،قبممل النظر في نهج تحممديممد المراجعين

مان لة ضممممممم لذين قد تحتاجهم وكا الجودة ألن هذا يحدد المعايير التي يجب أخذها في  المراجعين ا

 االعتبار عند تحديد المراجعين المحتملين.
، سممممممواء كان ذلك في المراجعة هايشممممممارك المراجعون في المراجعة بسممممممبب خبرتهم في مضمممممممون

المؤسسية مثال  أو مراجعة البرنامج أو التدقيق، كما يعتبر المراجعون مسؤولين عن إصدار األحكام 

 .في المراجعة
يشير مبدأ مراجعة األقران الذي يدعم مراجعات ضمان الجودة الخارجية إلى أن المراجعين 

قدم  هذا المجال على  ناسممممممممب في  قديم تقييم م قادرون على ت هم خبراء في مجال المراجعة وأنهم 

عين يجب أن أن المراجإلى ، ويشمممير هذا األمر المسممماواة مع األفراد أو المؤسمممسمممات التي يتم تقييمها

خبراء في مجال االنضمممممباط الذي يشممممممله البرنامج. مع مرور الوقت، تطور مفهوم مراجعة يكونوا 

ومن األمثلة على ذلك  ؛األقران بالتوازي مع التغييرات والتوسمممممع في أغراض المراجعات الخارجية

ية ) يذ أطر المؤهالت الوطن تدعم تنف يات المراجعة التي  تالي اQFsظهور عمل بال تائج ( و ثال لن المت

لمعايير الجودة. في بعض السياقات، أصبح من الضروري تعيين مراجعين  ا  التعلم التي تشكل أساس

م تطوير آليات ت فقدفهم لتصمممممممميم وتنفيذ التعليم القائم على النتائج. باإلضمممممممافة إلى ذلك، ب يتمتعون

ع إضمممفاء الطابتم ماضممميين وضممممان الجودة الداخلية لمؤسمممسمممات التعليم العالي على مدى العقدين ال

 ممن أن تضمممم أعضممماء ا  ، كان على لجان المراجعة أيضممما  وخارجي ا  الرسممممي عليها ومراجعتها داخلي
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ل ايهو الحصممول على نظرة ثاقبة كافية حالهدف في هذا الصممدد لديهم خلفية عملية لضمممان الجودة. 

أن تكون هناك ر، يجب نقاط القوة في ضمممممان الجودة المؤسممممسممممي أو مجاالت التحسممممين. باختصمممما

مجموعة من المراجعين مع مجموعة متنوعة من الملفات الشممخصممية متاحة للوكالة حتى تشممكل فرق 

 .المراجعين المناسبة ألغراض مختلفة

 

( إلى هممذا المطلممب بمماعتبمماره مفهوم األقران متعممدد EVAأشممممممممار معهممد التقييم الممدنممماركي )

صممممات إلى أن لجنة المراجعة يمكن أن تشمممممل التخصممممصممممات. يشممممير مفهوم األقران متعدد التخصمممم

مثل ممثلي سممممممموق العمل وخبراء  ،مجموعة من المراجعين ذوي الصممممممملة بنوع معين من المراجعة

 بمعرفة تعليمية أو تربوية خاصة.، وعلى سبيل المثال ،التعليم العالي العام
 ضمممان الجودة سممتعينيجب أن تكون المؤسممسممات واثقة من أن وكاالت  ،فيما يتعلق بملف المراجعين

مراجعين يتمتعون بمسمممتويات عالية من االحتراف والمهارات األسممماسمممية إلجراء المراجعة بطريقة 

مسؤولية التأكد من أن المراجعين  ا  عادلة وذات مصداقية وكفاءة. تتحمل وكاالت ضمان الجودة أيض

 هم.على دراية بهذه المتطلبات من خالل أنشطة اإلحاطة والتدريب الخاصة ب

 

 . تأديد واختيار المراجعين5

يعتمد النهج المختار لتوظيف المراجعين على الهياكل القانونية، وبالتالي على ملكية الوكالة، 

ة من أنواع المراجعات التي تكون الوكالة مسمممممممؤولة عنها، وتشمممممممكل هذه الميزات  والغايات المرجو 

 .أساس معايير اختيار المراجعين

عيين المراجعين من بين أعضممائها أو على أسمماس مخصممص إلجراء تقوم بعض الوكاالت بت

نة ق ،مراجعات معي مدين مسمممممممب مة من المراجعين المحتملين المعت لديهم مجموعة عا . من ا  أي ليس 

إنشممماء سمممجل مسمممتمر للمراجعين الذين تمت  ،مع ذلك ،المراجعين لتوظيف ا  األسممماليب األكثر شممميوع

 الوكالة. يتم اختيار المراجعين لمراجعات محددة من هذا التجمع.الموافقة عليهم من قبل مجلس إدارة 
 ألساليب المستخدمة:لفيما يلي ملخص 
 ملخص المناهج

 

 : يعم) األعضاد كمراجعين1النهج 

عضممممممموية حيث يعمل ممثلو  هي جمعياتخ  بعض أقدم وكاالت ضممممممممان الجودة في العالمإن 

عية جمواالعتماد اإلقليمية في الواليات المتحدة، أعضممممممماء الهيئة أو الرابطة كمراجعين، مثل هيئات 

الفلبينية للمدارس  وجمعية االعتماد 1947تأسمممممسمممممت عام والتي ( JUAAاعتماد الجامعات اليابانية )

 .1978عام  تأسستوالتي والكليات والجامعات 

 

 : إنشاد سج) للمراجعين2األسلوب 

حتى يقرر الشممخص االنسممحاب  ،ية محددةيتم تعيين المراجعين إما لفترة زمن ،في هذه الحالة

لمعاييرها أو احتياجاتها المحددة. يتم تطبيق هذا النهج من قبل  ا  أو عندما تراجع الوكالة السممممممجل وفق

ووكالة ضممممان الجودة  ،( في النرويجNOKUTالوكالة النرويجية لضممممان الجودة في التعليم العالي )
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(QAA في المملكة المتحدة ) للووكالة الجودة( جامعات األسممممممتراليةAUQA على سممممممبيل المثال ال )

 الحصر.

 

تتمتع هذه األساليب بميزة أنه يمكن للوكالة بناء مواردها ومعالجة احتياجاتها من المراجعين 

إنشممماء عالقة أكثر رسممممية مع هؤالء  ا  ويمكنها أيضممم ،الذين لديهم ملفات تعريف محددة في أي وقت

 المراجعين.

 

 لمراجعين على  ساس مخصص: تأديد ا3النهج 

ستنبثق االختيارات في هذه الحالة  ساس مخصص.  النهج الثالث هو تحديد المراجعين على أ

ذا . يتم تطبيق هالماهرينللمراجعين  ا  من خصائص وهدف المراجعة المعنية والمعايير المحددة مسبق

عتممماد األكمماديمي والتقييم واللجنممة الوطنيممة لال ،(EVAالنهج من قبممل وكممالممة التقييم الممدنممماركيممة )

(NCAAA في المملكة العربية السمممعودية ومركز االعتماد وضممممان الجودة للجامعات السمممويسمممرية )

(OAQفي هذه الحاالت .)،  تتمثل الممارسمممممممة في البناء على مجموعة من المراجعين ذوي الخبرة

مع على توصيات من مجتالمعروفين للوكالة من خالل المساهمات السابقة والسعي ببساطة للحصول 

لمراجعات معينة قبل  ،حسممممب الضممممرورة ،مؤسممممسممممة التعليم العالي والزمالء في الوكاالت األخرى

 الحصول على موافقة مجلس اإلدارة )عادة  ما يتم تعيينه كمجلس( للوكالة لفريق معين.
د لتحدي ا  مهم ا  درما يكون مجلس إدارة الوكالة مصمممم ا  غالب ،بغض النظر عن النهج الذي تتخذه الوكالة

المراجعين المحتملين حيث يتم تعيين أعضممممممماء مجلس اإلدارة في معظم الحاالت بناء  على معرفتهم 

المؤسسات التي تخضع للمراجعة هي مصدر آخر لتحديد  كما تعتبر بالتعليم العالي وضمان الجودة.

مؤسمممسمممات أخرى أو من  من موظفيهم أو زمالئهم من هؤالء المراجعينالمراجعين. يمكن أن يكون 

الصمممممناعة أو الجمعيات المهنية ذات الصممممملة. تعتبر الجمعيات المهنية مثل الهيئات المهنية والنقابات 

واتحادات الطالب ومنظمات أصممحاب العمل مصممادر أخرى ذات صمملة. من الواضممح أن المصممادر 

 ككل.التي يجب الرجوع إليها تعتمد على الملف الشخصي المطلوب لفريق المراجعة 

 

تعمل بعض الوكاالت بشمممممممكل اسمممممممتباقي في تحديد المراجعين المحتملين من خالل التماس 

دعوة مفتوحممة للمراجعين المحتملين على  كمماإلعالن مثال  عنالطلبممات من المراجعين المحتملين، 

 كما أن هناك إحدى الطرق األخرىموقع الوكالة أو اإلعالن المفتوح في وسائل اإلعالم ذات الصلة. 

ستراتيجية الدعوة إلى المنظمات ذات الصلة لترشيح أو تحديد المراجعين ذوي الصلة. في المتعلقة با

 ا  حالة تضمين وكالة أعضاء دوليين في فرق المراجعة الخاصة بهم، تكون الوكاالت الشقيقة مصدر

 .للمعلومات ا  مهم
د اجعين الخاصمممين بها وتحديسمممتكون الوكاالت في البلدان األخرى قادرة على التوصمممية ببعض المر

 المراجعين المحتملين من قطاعات التعليم العالي الخاصة بهم.

 

 عملية اختيار المراجع
توجد عادة عملية تقديم قياسمممممممية يتعين على المراجعين  ،حيثما توجد السمممممممجالت الرسممممممممية

و إرسممال لة أالمحتملين اتباعها. قد يتطلب التنسمميق ملء نموذج طلب بالبيانات الشممخصممية ذات الصمم
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السممممميرة الذاتية حتى تتمكن الوكالة من تقييم مدى مالءمة الملف التعريفي للمراجع. تتضممممممن بعض 

ووكالة االعتماد األكاديمي العمانية  عملية تحكيم وكالة جودة الجامعات األسمممممممترالية مثل  ،الوكاالت

على ممارسمممممممات  ا  اعتمادحكام التعليق على قدرة المراجعين المحتملين.  3إلى  2حيث يُطلب من 

ولكن  ،يتخذه موظفو الوكالة ا  إداري ا  قد تكون موافقة المراجعين قرار ،صمممممممنع القرار الداخلية للوكالة

 يعود القرار إلى مجلس اإلدارة. ،ا  بشكل أكثر شيوع

 

 -تنشمممر العديد من وكاالت ضممممان الجودة قوائم بالسممممات التي يبحثون عنها في المراجعين 

سمممممة من هذا القبيل. فيما يلي مثال على بعض سمممممات تدقيق  20منها ما يصممممل إلى  يسممممرد العديد

الجودة المتخصمممصمممة والسممممات المتعلقة بمؤسمممسمممات التعليم العالي التي يسمممعى إليها مجلس ضممممان 

( بهونج كونج للمراجعين الذين سممممممميجرون عمليات تدقيق للتدريس والتعلم في قطاع QACالجودة )

 عناصر عامة السمات المتوقعة(: 8ة بـ الجامعة )توجد قائم

 

أخصمممائي تدقيق الجودة والسممممات ذات الصممملة بمؤسمممسمممات للتعاقد مع  التي يجب توفرها المهارات

 :( هونغ كونغQAC) -التعليم العالي للمراجعين 

 بما في ذلك اإلشممممراف على درجة  ،خبرة في إدارة وممارسممممة التدريس والتعلم

 البحث

 تدقيقخبرة في إجراء مراجعا ماد ،تقييم ،ت الجودة ) إلو( في األوسمممممممماط  ،اعت

 التعليمية أو المهنية أو الصناعية

  بما في ذلك سياقه األوسع ،قطاع التعليم العالي في هونغ كونغمعرفة وفهم 

  القدرة على فهم وتقييم المعلومات التي تقدمها المؤسمممممسمممممات بطريقة حسممممماسمممممة

 للسياق الخاص الذي نشأت منه

 

 59هونج كونج. دليل التدقيق ص  ،ضمان الجودة المصدر: مجلس

 

، لكن الحفاظ على السممممجل ومراجعته على حثيثة ا  تتطلب عملية إنشمممماء سممممجل مناسممممب جهود

فترات منتظمممة يتطلممب موارد كبيرة. ال ينبغي التقليممل من أهميممة هممذه التمممارين ألن المراجعين هم 

الوكممالممة غير قممادرة على تحممديممد المراجعين  العمود الفقري لعمليممة المراجعممة الخممارجيممة. إذا كممانممت

 .ئج العمليةنتابالتالي على المناسبين والمؤهلين لمراجعة معينة، فقد يكون لها تأثير على السلوك و

 

يمكن اعتبار المراجعين على ففي حالة قيام الوكاالت بوعداد سممممجالت للمراجعين الخارجيين، 

جزئي، مع الوكالة بمعنى أن المراجع والوكالة يدخالن أنهم يتمتعون بعالقة عمل، وإن كانت بدوام 

ي على المراجعين والتالمترتبة . تحتوي هذه العالقة على بعض االلتزامات الرسممممية عمل في عالقة

الطلب( العرض وتتضممممممممن عادة  المشمممممممماركة في تمارين المراجعة خالل فترة التعيين )حسممممممممب 

وكالة واإلجراءات ذات الصممملة. قد تتطلب العالقة وخضممموعها لجلسمممات تدريبية لفهم نهج مراجعة ال

من المراجع تزويد الوكالة بتعليقات حول القضممايا الحاسمممة المتعلقة بعمل الوكالة، على سممبيل  ا  أيضمم

 المثال عندما يتم وضع مبادئ توجيهية أو كتيبات جديدة.
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بكتيبات و/ أو إرشمممممادات  زود المراجعينت ؛ فهيأيضممممما   ها الخاصمممممةالوكالة من جانبها لديها التزامات

قدم إرشمممادات حول دور المراجع إما كجزء من تخاصمممة ألنواع المراجعات التي سممميشممماركون فيها و

هناك وسمممائل أخرى إلبقاء  ، كما أنَّ الكتيب /اإلرشمممادات أو في إرشمممادات منفصممملة أو وثائق إحاطة

السمممنوية. بالنسمممبة للوكاالت المراجعين على اطالع دائم من خالل الرسمممائل اإلخبارية واالجتماعات 

االجتماعات السمممممنوية تميل إلى أن تسمممممتمر عدة أيام لتغطية مجموعة واسمممممعة من  فون   األعضممممماء،

الموضممموعات المتعلقة بعمل الوكالة وعملياتها بينما قد تكون االجتماعات السمممنوية األخرى لمدة يوم 

 .واحد

 

سممممجل المراجعين ولجان محددة  يجب أن يوضممممع في االعتبار أن تعيين المراجعين لكل من

 يعتبر القيام بهذا األمريحتاج إلى التعامل معه بشمممممكل احترافي واتباع معايير وإجراءات واضمممممحة. 

ضروري لضمان نزاهة العملية وأن يتم إنشاء اللجان بطريقة متسقة لجميع المؤسسات. يجب معاملة 

ث الطريقة التي يتم بها تعيين المؤسمممممسمممممات التي تخضمممممع للمراجعة بطريقة عادلة ومنصمممممفة من حي

تحديد ضممممرورة التعامل مع جميع  ا  من المهم أيضمممم أنه ، كمااألعضمممماء الفرديين في فريق المراجعة

المعلومات الواردة في سممممياق المراجعة على أنها سممممرية. تم التوقيع على البيان التالي من قبل جميع 

 :QAC لهونج كونج لجودةمجلس ضمان ا أعضاء اللجنة المشاركين في عمليات تدقيق

 QAC لهونج كونج مجلس ضمان الجودة -إعان السرية 

 اتفاخية سرية هي ة التدخيق: الخصوصية والكشف عن المعلومات
س أو  ا  تتطلب المراجعة الفعالة الوصول إلى قدر كبير من المعلومات، قد يكون بعضها حسا

 ؛ياسات وإجراءات لحماية هذه المعلوماتس لهونج كونج طور مجلس ضمان الجودةفقد ، لذلك. ا  سري

يمكن للمؤسمممممسمممممات وموظفيها أن تطمئن إلى أن المعلومات السمممممرية التي تم الكشمممممف عنها أثناء  إذ

 .المراجعة لن يتم الكشف عنها أو استخدامها بطريقة غير مالئمة

 

كل  يف بشأن الخصوصية والكشف عن المعلومات لهونج كونج مجلس ضمان الجودةسياسة تتمثل 

 :مما يلي

 .يتم استخدام المعلومات التي تقدمها مؤسسة ما ألغراض المراجعة فقط 

  ال يتم الكشممف عن المعلومات التي تحددها مؤسممسممة ما على أنها سممرية من قبل

على الرغم  ،أو من قبل المراجعين الفرديين لهونج كونج مجلس ضممممان الجودة

 .من أنه يمكن استخدامها إلبال  نتائج التدقيق

  قد يختار الموظفون أو الطالب أو أصمممممممحاب المصممممممملحة اآلخرون الذين تمت

دعوتهم لتقديم المعلومات القيام بذلك بسمممممممرية، وفي هذه الحالة يتم التعامل مع 

ها المعلومات السرية التي تقدممع تعامل البها يتم المعلومات بنفس الطريقة التي 

 المؤسسة.

 أي يقولهلجنة ال تكشممف خارج الجلسممة ما مقابالت المراجعة سممرية بمعنى أن ال 

األفراد في تقرير التدقيق. يتم تشمممجيع المؤسمممسمممة على هوية فرد، وال يتم تحديد 

 المقابالت. كما فيطلب نفس الدرجة من السرية 
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  يجب على لجنة ضممممممممان الجودة والمدققين الحفاظ على المعلومات السمممممممرية

 بطريقة آمنة.

 اد المتعلقة بالتدقيق، بما في ذلك التقديم المؤسسي المدققون مطالبون بوتالف المو

 وأي مالحظات أو شروح قاموا بتقديمها بمجرد اكتمال التدقيق.

  إعالمية أو أخرى عامة على عمليات  تصمممممممريحاتال يقوم المدققون بوبداء أي

التدقيق التي يشممممممماركون فيها. األشمممممممخاص الوحيدون المخولون بالتعليق على 

 .سر لجنة ضمان الجودة ورئيسها اءأمن التدقيق الفردي هم

  والموظفون والمدققون )عند  لهونج كونج مجلس ضمممممان الجودةيوقع أعضمممماء

 مجلس ضممممممان الجودةالتعيين في لجنة( اتفاقية سمممممرية تلزمهم باتباع إجراءات 

 .لهونج كونج

 

ة مع عامتختلف الممارسات عندما يتعلق األمر باإلفصاح عن أسماء المراجعين في الساحة ال

ما ترتبط بسياسات الكشف عن نتيجة المراجعة. في األنظمة التي  ا  وجود سياسة في هذا الصدد غالب

ما يتم الكشممممف عن أسممممماء المراجعين. في حالة  ا  ، نادرا  يكون فيها القرار الفعلي بشممممأن النتيجة علني

ن م المسممؤولية الشممخصممية عالواليات المتحدة، يتم تطبيق هذه السممياسممة لحماية المراجعين من تحميله

نتيجة المراجعة. في األنظمة التي يتم نشر التقارير فيها، تتضمن التقارير عادة  قائمة بأعضاء فريق 

طبيق ت. ينطبق ا  كما أن بعض الوكاالت التي تحتفظ بسممجالت لمراجعيها تبقي السممجل عام ،المراجعة

مي وحدة التدقيق األكاديوجامعات األسترالية، على وكالة جودة ال مثال   السجل العام في نشر التقارير

 .وكالة ضمان الجودة العمانيةللجامعات النيوزيلندية و

 

 . تشكي) لجان المراجعة6

 

على  هممعظم وكاالت ضممممممممان الجودة تختارفون  عند اختيار المراجعين لمراجعات محددة، 

جماعي، الكفاءات المناسمممبة أعضممماء فريق المراجعة، بشمممكل  يمتلك أسممماس المعايير التي تضممممن أن

 .لتحليل وصياغة األحكام المتعلقة بنطاق وتركيز نوع المراجعة التي سيتم إجراؤها
ى دراية علتقييم األقران إذا لم يكن األقران المعينون من قبل وكالة ضمان الجودة  تسوية ا  يمكن أيض

ء مرضممممممميممة ولكن األدوات . كممما أنممه من الممكن أن تكون أوراق اعتممماد الزمالكممافيممة بممالعمليممة

ية  والمعلوممات المعطماة لهم غير كمافيمة. إذا لم يكن إطمار عممل الوكمالمة للمعمايير والمبمادئ التوجيه

 قويضت ه سمممممميتموالتدريب وما إلى ذلك من المعايير المناسممممممبة، أو لم يقبل القطاع هذه المعايير، فون

 .السلطة العلمية أو المهنية أو األخالقية لألقران

 

يلي أمثلة على الملفات الشممممخصممممية المختلفة لفرق المراجعة بناء  على الغرض من نوع فيما 

 المراجعة التي سيشاركون فيها:

 الغرض من المراجعة وملفات تعريف الفرق
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 المراجعات المؤسسية
أو  /المراجعة المؤسمممسمممية هي الحوكمة و الكفاءات النموذجية التي يجب تضممممينها في فريق

 ،والمسؤولية عن ضمان الجودة على المستوى المؤسسي ،على المستوى المؤسسي الخبرة اإلدارية

يميمممل المراجعون  ،والخبرة في إدارة التخطيط الممممالي والتخطيط االسمممممممتراتيجي واإلدارة. لمممذلمممك

المنخرطون في المراجعات المؤسممسممية إلى شممغل مناصممب إدارية في مؤسممسممات التعليم العالي أو في 

 شارك ممثلو الصناعة.الشركات الخاصة إذا 

 

 مراجعات البرنامج
ينصممممب التركيز على عوامل المدخالت المتعلقة  ،بشممممكل عام ،بالنسممممبة لمراجعات البرنامج

قة  ،وعمليمات التمدريس والتعلم ،بتقمديم برنمامج تعليمي معين وفي بعض الحماالت األنشمممممممطمة المتعل

ظم يتألف فريق مراجعة البرنامج في مع بالبحث لدعم عمليات التدريس والتعلم ونتائج هذه العمليات.

ويكونون علماء بارزين في االنضمممممباط  ،خبرات في ضممممممان الجودة يمتلكونالحاالت من أعضممممماء 

 ولديهم خبرة في التخطيط األكاديمي وعمليات المراجعة. ،األساسي للبرنامج قيد المراجعة
ق في بيان رابطة الجامعات مثال على كيفية ارتباط الغرض من المراجعة وخصممائص أعضمماء الفري

 .1993( ألعضائها منذ عام IEP( التي قدمت برنامج التقييم المؤسسي )EUAاألوروبية )

 

 رابطة الجامعات األوروبية -ربط الغرض من المراجعات وخصا ص الفريق   

 مقدمة 1.1

 هو المؤسسة ككل وليس الدراسة الفرديةبرنامج التقييم المؤسسي محور إنَّ ...... 

 

 :على ما يلي الوحداتيركز البرنامج أو 

 

 عمليات صنع القرار والهياكل المؤسسية وفعالية التخطيط االستراتيجي ·
مالءمة عمليات الجودة الداخلية ودرجة استخدام نتائجها في صنع القرار والتخطيط  ·

 االستراتيجي وكذلك الثغرات الملحوظة في هذه اآلليات الداخلية.

 

فون المؤسممسممات المشمماركة لديها إمكانية تحديد أولوية اسممتراتيجية لمزيد  ،باإلضممافة إلى ذلك

سياق المؤسسي ويشكل عنوان  ا  من التحليل المتعمق والتوصيات. سيتم تقييم هذا الموضوع ضمن ال

 منفصال  في تقرير التقييم.

 

 فرق التقييم 1.2

يتم ، ورفةي ذوي الخبرة والمعمن قادة التعليم العالبرنامج التقييم المؤسسي تتكون فرق تقييم 

اختيار أعضمماء الفريق من قبل اللجنة التوجيهية لبرنامج التقييم المؤسممسممي بهدف تزويد كل مؤسممسممة 

مشممممماركة بمزيج مناسمممممب من المعرفة والمهارات والموضممممموعية والمنظور الدولي. يتم تحديد عدد 

كون سيو رق من خمسة أعضاءتتكون الف ،أعضاء الفريق حسب حجم المؤسسة المشاركة. بشكل عام

 طالب فريق مكون من أربعة أعضاء. 2000للمؤسسات التي تضم أقل من 
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)الحاليين أو السمممممابقين(، وطالب واحد ومتخصمممممص في هم تتكون الفرق من العمداء أو نواب

تضمممممن يكل عضممممو في الفريق من بلد مختلف، وال  ينحدرالتعليم العالي يعمل كسممممكرتير أكاديمي. 

 .من نفس الدولة التي تنتمي إليها المؤسسة المشاركةمن األعضاء  ا  قييم أيفريق الت

 

رنامج التقييم المؤسممسممي للمؤسممسممات بمقتطف من إرشممادات  ،رابطة الجامعات األوروبيةالمصممدر: 

 .4ص.  ،المشاركة

ثاني للرابط بين مهارات الفريق وخبراته من الوكالة الوطنية السمممممممويدية للتعليتجسمممممممد  م يالمثال ال

 :209العالي
 الوكالة الوطنية السويدية للتعليم العالي -إجراء التقييمات 

 الغرض من التقييمات
 .المساهمة في تطوير محتوى ونوعية المواد الدراسية والبرامج الدراسية ·
سية تفي بأهداف وشروط قانون التعليم  · سية والبرامج الدرا التأكد من أن المواد الدرا

 .لعاليالعالي وقانون التعليم ا
 تزويد الطالب بالمعلومات قبل اختيار مجال الموضوع أو البرنامج الدراسي. ·

 

 لجنة المقيمين
يتم تعيين لجنة من المقي مين بما في ذلك األفراد ذوي المهارات البحثية والتدريسممممية والخبرة 

 وجد ممثلممثلين من القطاع الخاص. ي ا  وأحيان ،من مؤسمممسمممات التعليم العالي في السمممويد وخارجها

 دكتوراه في حالة مراجعة برنامج الدورة الثالثة.عن الطالب، وطالب 
ج : المجاالت الدراسية والبرامضمان الجودةالمصدر: موقع الوكالة الوطنية السويدية للتعليم العالي: 

 .الدراسية: إجراء التقييمات

 

شر بين ا شة أعاله أنه يجب أن يكون هناك ارتباط مبا لغرض من المراجعة يتضح من المناق

على سممبيل المثال، تركز معظم مناهج التدقيق على المسممتوى المؤسممسممي  ؛وخبرة المراجعين األقران

أو عينة من الجوانب المؤسممممسممممية ويتم تعريفها على أنها عملية للتحقق من وجود إجراءات لضمممممان 

 ييم لعمليات ضممممممممان الجودةالجودة أو النزاهة أو معايير التزويد والنتائج. بعبارة أخرى، يكون التق

. يحتاج المراجعون إلى فهم ا  للمؤسمممسمممة وقدرتها على ضممممان معاييرها الخاصمممة والمطلوبة خارجي

جودة عمليات الضمممان كنتيجة للتركيز على ضمممان الجودة رة في إدارة الجامعة وإدارة وشممامل وخب

ون ف (. ولكن باإلضممافة إلى ذلكمثال   سممياق التدريس والتعلم أو األنشممطة البحثية للمؤسممسممة )بدال  من

أن يعكس الملف الشممخصممي والخصممائص الرئيسممية للمؤسممسممة التي  يجبتكوين فريق المراجعة ككل 

تخضممع للمراجعة، في حين أن تركيز المهارات األسمماسممية للمراجعين مرتبط بترتيبات الجودة، على 

ير في فرق المراجعة سمممممممبيل المثال سممممممميكون من المناسمممممممب أن يكون لديك مراجع بملف بحثي كب

 . المسؤولة عن تدقيق جامعة بحثية مكثفة

                                                           
ي طة قطاع التعليم العالكانت مسممممممؤولة عن مراقبة أنشممممممكما  كانت الوكالة السممممممويدية الوطنية للتعليم العالي وكالة حكومية في السممممممويد 209 

 ، ومبادرات تحديث طرق التدريس وتقييم الحق في منح الدرجات األكاديمية.ل متابعة وتقييم التعليم العالي، وتقييم الجودةمن خال ،وتعزيزها
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تكوين فرق المراجعة )المراجعة(  NZUAAUوحدة التدقيق األكاديمي للجامعات النيوزيلندية تصو  

 على النحو التالي:
 

 

 NZUAAUوأدة التدخيق األكاديمي للجامعات النيوزيلندية  -تكوين فرق المراجعة 

 التدخيق فريق 2.3

تار الوحدة األعضممماء المحتملين للجنة التدقيق مع األخذ في االعتبار نطاق المراجعة وأي تخ

خصائص خاصة بالجامعة والحاجة إلى وجود لجنة متماسكة ومتوازنة في الخلفية والخبرة. يخضع 

وهنمماك توتر في تحقيق التوازن بين الحجم والتكوين  ،للمراجعممة ا  حجم وتكوين لجممان التممدقيق دائممم

 عادة  التكوين التالي: لفريق التدقيقسيكون  ،210الرابعة للدورةتمثيلي. بالنسبة ال

 

( من إحدى ا  أكاديمي ا  أو إداري ا  عادة أكاديميإما أن يكون ) العضمممممممو الرئيس ·

 .جامعات نيوزيلندا كرئيس
 .أكاديمي نيوزيلندي ·
خبرة وفهم لعمليات ضمممان الجودة وتحسممين ب ويتمتعشممخص غير أكاديمي  ·

ة باإلضمممافة إلى وعيه بالطريقة التي يتم بها تطبيق ضممممان الجودة في سمممياق الجود

 .الجامعة
 .أكاديمي من جامعة أجنبية ·

 

 ما يلي:م كال   تجمع ،مع وجود لجنة تدقيق لديها ،تتطلب الوحدة توازنا في الخبرة

 

 .معرفة عمليات الجامعات أو تلك الخاصة بمؤسسات التعليم العالي األخرى ·
 بي من مستقبل قطاع الجامعة.موقف إيجا ·
 خبرة جامعية في البحث والتدريس. ·
الخبرة الناتجة عن شمممممممغل الوظائف اإلدارية والجامعية على األقل على مسمممممممتوى  ·

 .الوحدة/الكلية/ المدرسة
 .القدرة على التطلع إلى األمام ·
 الوعي بالسمممياق المعاصمممر الذي تعمل فيه الجامعات والبيئات الوطنية والدولية التي ·

 سيعيش فيها الطالب ويعملون كخريجين.

 

                                                           
 عمليات تدقيق مؤسسية كاملة 1998-1995الدورة األولى  210 

 سياسة البحث وإدارته 2001-2000الدورة الثانية 
 لم وتقديم البرامجالتدريس والتع 2008-2003الدورة الثالثة 
 التدقيق المؤسسي الكامل. 2012-2008الدورة الرابعة 

. منهجية التدقيق قيد التطوير حاليا . سيكون تركيز التدقيق على التدريس والتعلم ودعم الطالب )بما في 2013ستبدأ الدورة الخامسة في عام 

 ذلك الدراسات العليا(.
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-5ص  ،دليل المراجعة ، NZUAAU –المصممدر: وحدة المراجعة األكاديمية للجامعات النيوزيلندية 

6 

اك هنو ،أعضمممماء دوليين في فرق المراجعةب تسمممماهم بعض البلدانفون  كما يتضممممح من المثال أعاله، 

ومع ذلك، فون إشراك األعضاء الدوليين ال يخلو  ؛قرار هكذا اتخاذ عدد من األسباب التي تؤدي إلى

 .من الصعوبات

 

 إشرا  األعضاد الدوليين: الفوا د والعيوب

 

 :المأاسن

 

قد يؤدي الحجم الصمممممممغير لبعض المجتمعات األكاديمية إلى صمممممممعوبة تحديد أعداد  ·

 كافية من المراجعين المحليين المستقلين والمؤهلين.
شراك  ،يم العاليللزيادة في تدويل التعل ا  نظر · سياقات إ سب في العديد من ال فمن المنا

عضمممممو فريق المراجعة الدولي حتى ال يتم تعيين فريق المراجعة في سمممممياق وطني 

 منعزل بينما تعمل المؤسسة قيد المراجعة في سياق دولي.
هنممماك اهتممممام متزايمممد من الحكوممممات في جميع أنحممماء العمممالم للتعرف على أداء  ·

/ أو مقارن. ربما يكون تطوير المعايير لعالي في سمممياق دولي وت التعليم امؤسمممسممما

والمبادئ التوجيهية األوروبية المشمممتركة لمؤسمممسمممات التعليم العالي وهيئات ضممممان 

 الجودة هو المثال البارز لهذا االتجاه.
ي إحدى الوسائل لتوفير معيار مرجع التقييم يعد إشراك المراجعين الدوليين في فرق ·

 مؤسسات أو البرامج التعليمية أو البحث.عند تقييم ال

 

 :عيوبال

 

ون فيمكن أن تك ،تعيين مراجعين يتحدثون اللغة المحلية ا  إذا لم يكن من الممكن دائم ·

هناك موارد كبيرة متضممممممممنة في ترجمة المسمممممممتندات و/ أو إثبات الترجمة للوثائق 

 األساسية وزيارة الموقع.
ء دوليين لالنضممممام إلى فريق المراجعة إحضمممار أعضممما مكلفمن ال ا  قد يكون أيضممم ·

 بسبب تكاليف السفر واإلقامة اإلضافية.
متطلبات وقت إضمممافية على األعضممماء الدوليين للسمممماح بوقت السمممفر  ا  هناك أيضممم ·

 والتعافي قبل المراجعة.
اق لسي ا  كافي ا  إطالع األعضاء الدوليين للتأكد من أن لديهم فهم ا  من الضروري أيض ·

 ي.التعليم الوطن

 

البلدان التي تشمممممممترك في نفس اللغة أو حيث يمكن فهم اللغات الوطنية للبلدان المجاورة إن 

لدان ، كما يحدث في باما تسمممممتخدم المراجعين الدوليين في فرقه ا  بسمممممهولة في كثير من األحيان غالب
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تمتع كل عام، تالشمممممممال األوروبي والبلدان الناطقة باأللمانية في أوروبا ودول أمريكا الالتينية. بشمممممم

 ا  البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية بميزة أن المراجعين الذين يتحدثون اللغة أكثر وفرة، كما أن عدد

من البلدان الناطقة باللغة اإلنجليزية تشمممممممترك في المبادئ التي تدعم أنظمتها التعليمية وهذا يسمممممممهل 

 .التعاون الدولي
كاالت ضمممممان الجودة الخارجية بتضمممممين قامت مجموعة صممممغيرة من و ،على مر السممممنين

ومن األمثلة على هذه الممارسممة الوكالة الوطنية  ا؛الطالب األعضمماء في فرق المراجعة الخاصممة به

ومجلس جودة الجامعات  ،(FINHEECومجلس تقييم التعليم العالي الفنلندي ) ،السممويدية للتعليم العالي

سمممممممكتلندا. يمكن أن يكون وجود طالب في فريق ا وكالة ضممممممممان الجودة فيو ،(IUQBاأليرلندية )

لتغطية القضمممممايا ذات الصممممملة بمجتمع الطالب بشمممممكل مناسمممممب وتمثيل صممممموت  ا  المراجعة ضممممممان

. تؤكد المعايير والمبادئ التوجيهية األوروبية على أهمية المشاركة المراجعة"مستخدمي" التعليم في 

 ارجية.النشطة للطالب في كل من المراجعات الداخلية والخ
األعضمماء المحليين مثل  وجود لضمممان مخصممصممة سممياسممةتملك العديد من وكاالت الجودة 

على سممممممبيل المثال مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت  ،ممثلي الصممممممناعة في أنشممممممطة المراجعة

(. يمكن أن يكون OAAA( ووكالة االعتماد األكاديمي العمانية )HKCAAVQاألكاديمية والمهنية )

للغاية للنصمميحة ألي فريق قد يخدمون فيه من خالل توفير معلومات  ا  مهم ا  عضمماء مصممدرهؤالء األ

( على QACسمممياقية لألعضممماء الدوليين أو الطالب. يسمممعى مجلس ضممممان الجودة في هونج كونج )

قد يكون هؤالء و ،وجه التحديد إلى تضمممممممين األعضمممممماء "العاديين" من المجتمع في فرق المراجعة

ن في أي مجال من مجاالت الممارسة وتكون معرفتهم بمؤسسات التعليم العالي على األفراد محترفي

 يمكنهم تقديم منظور مجتمعي قيم للمداوالت واألحكام التي يتم إجراؤها. ،ومع ذلك ،مستوى عام فقط

 

 

ية ) –دور الخبراء المحليين   (HKCAAVQمجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهن

 .(QACضمان الجودة في هونج كونج ) مجلسو

 

 مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهات األكاديمية والمهنية
بخبرائها المحليين مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنية تمت صمممممممياغة عالقة 

 على النحو التالي:
 لعمل كرئيس للجنة أو كعضو.ا ·
في تممارين األكماديميمة والمهنيمة مجلس هونغ كونغ العتمماد المؤهالت مسمممممممماعمدة  ·

 ضمان الجودة.
 تقديم التغذية الراجعة حول تمارين ضمان الجودة. ·
 في الصناعة ومهاراتهمتبادل خبراتهم  ·

( SSsالمعنيين ) المجلسلقطاع/متخصممصممي ا مجلسل أن يتم االعتراف بها في سممج ·

 لسمجسجل )يتم تضمين األسماء على موقع الويب الخاص بالمجلس بشرط موافقة 

 المعنيين( المجلسلقطاع/متخصصي ا
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حضممممور الندوات اإلعالمية وورش العمل التدريبية وغيرها من األنشممممطة من حين  ·

 آلخر.
ي لق بها فتقديم المشممورة للمجلس حول تنمية القوى العاملة وضمممان الجودة وما يتع ·

 القطاعات.
 تبادل الخبرات والتجارب في قطاعاتهم. ·

 

 ج كونجمجلس ضمان الجودة في هون
 من سجل المراجعين والذي يتضمن:  المجلس"يتم اختيار أعضاء 

 .األشخاص العاديون من خارج التعليم العالي ·
تحتاج وكالة ضممممان الجودة إلى النظر في الكفاءات العامة ألعضممماء الفريق عند اتخاذ قرار 

روف. خاصممة بالظ بشممأن تكوين فريق المراجعة باإلضممافة إلى الحاجة إلى تشممكيل فريق لديه معرفة

من االحتراف والقدرة على إجراء المراجعة بطريقة عادلة وذات  ا  تشممممل الكفاءات مسمممتوى أسممماسمممي

 .مصداقية ترقى إلى مستوى توقعات المؤسسة قيد المراجعة

 

 خا مة مختصرة بالمراجعين المأتملين
ارة باستشعند تشكيل فرق المراجعين ألنشطة محددة لضمان الجودة، تقوم بعض الوكاالت 

هذا و ،المؤسممسممة بشممأن عضمموية فرق المراجعة وملف الكفاءات العامة التي سمميتم تغطيتها في الفريق

ئة المؤهالت سمممممممماموا ) ية في بنغالديش وهي جامع ته لجنة المنح ال لذي تبن ئة SQAهو النهج ا ( وهي

ط الهممادئ الجودة في التعليم العممالي في منطقممة آسممممممميمما والمحي نظم( )MQAالمؤهالت الممماليزيممة )

تم اسممتشممارة المؤسممسممات بشممأن  وإنفي هذه الحاالت، حتى  إال أن ه ؛(70- 61، ص 2008األوسممع، 

أعضمممماء محتملين من فريق المراجعة، فون القرار النهائي بشممممأن عضمممموية الفريق يعود إلى الوكالة 

 .ألسباب تتعلق بالمساءلة واالستقاللية عن المؤسسة قيد المراجعة
قائمة المراجعين المحتملين للمشممممممماركة في تمرين المراجعة دون  تضمممممممع معظم الوكاالت

استشارة المؤسسات أوال . يتم إرسال القائمة إلى المؤسسة التي تخضع للمراجعة للتعليق الرجوع إلى 

ويمكن للمؤسممسممة تسممجيل تعليقاتها على أسمماس معايير محددة في المقام األول في مجاالت تضممارب 

س مجل حالة القائمة المختصمممممرة للمراجعين المحتملين من خاللل على المصمممممالح. يتم تضممممممين مثا

 .عبر الفقرة التاليةضمان الجودة في هونج كونج 

 

 لمراجعين المأتملينباخا مة مختصرة 
 ،يتم تقديم قائمة مختصرة بأعضاء الفريق المقترحين إلى المؤسسة قبل االنتهاء من العضوية

أي شخص على أساس تضارب المصالح أو ألي سبب مادي مما يسمح للمؤسسة باالعتراض على 

كما يُطلب من أعضمماء اللجنة المحتملين اإلدالء ببيان حول تضممارب المصممالح المحتمل. تقرر  ، آخر

أو أي مخاوف  ،ما إذا كان أي تضممممارب مصممممالح متصممممورمجلس ضمممممان الجودة في هونج كونج 

القائمة المختصمممرة. يخضمممع تعيين المدققين  إلزالة شمممخص من ا  كافي ا  سمممبب ،أخرى تثيرها المؤسمممسمممة

 ورئيس اللجنة ومنسق التدقيق لعملية تدقيق محددة لموافقة المجلس.

 23ص  ،دليل المراجعة ،المصدر: مجلس ضمان الجودة
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تضمممع بعض الوكاالت قائمة تحتوي على عدد من المراجعين أكثر مما هو مطلوب لمراجعة 

وذلك لتجنب الحاجة إلى العودة إلى  ؛"القائمة الطويلة" اسمممم مةويطلق على هذه القائالمؤسمممسمممة  تقييم

ة وكال، وهذا هو النهج المتبع من قبل المؤسمممسمممة في حالة عدم وجود المراجعين في القائمة األصممملية

جودة الجممامعممات األسمممممممتراليممة ومجلس هونغ كونغ العتممماد المؤهالت األكمماديميممة والمهنيممة ولجنممة 

القرار النهائي بشممأن تكوين فريق المراجعة يقع  إال أن   (،MSCHEالعالي )الواليات الوسممطى للتعليم 

 .على عاتق الوكالةمجددا  
يتعلق أحممد القرارات التي يتعين على الوكممالممة اتخمماذهمما بمماإلجراءات التي سمممممممتسمممممممتخممدمهما 

للمراجعين لإلعالن عن أي تضمممارب. يمكن تعريف تضمممارب المصمممالح فيما يتعلق بالمراجعة على 

اسممممممع على أنه المصممممممالح والظروف الخاصممممممة التي قد تتنافس مع اإلجراءات أو الواجبات نطاق و

الرسمية للمراجع. يجب إجراء المراجعات بشكل متسق بما يتماشى مع سياسات وإجراءات الوكالة 

وكذلك بشكل حيادي، وبالتالي ال تتأثر بالمصالح الشخصية أو المهنية للمراجعين؛ ولضمان االتساق 

اقية في العملية، من الضممممروري للوكاالت أن تتبع سممممياسممممات وإجراءات سممممليمة إلعالن والمصممممد

المراجعين عن أي تضارب محتمل في المصالح. فيما يلي مثال من ضمان الجودة الوطني في عمان 

(OAAAوالذي يغطي عددا  من الجوانب بما في ذلك تضارب المصالح ): 

 

 OAAA –إعان تضارب المصالح   

 (OAAAالوكالة العمانية لاعتماد األكاديمي ) -ضارب المصالح إعان ت

 ال أوافق أوافق قرار )يجب االختيار(اإل

لقد قرأت وفهمت دليل تدقيق الجودة وسألتزم بأدوار ومسؤوليات أعضاء 
 الفريق.

  

على النحو المنصوص عليه في  ،أعلم أنه ال يوجد تضارب في المصالح
من شممأنه أن يعرض مشمماركتي في  ،يق الجودةمن دليل تدق 10.1القسممم 

فسمميتصممل بك المسممؤول  ،لجنة التدقيق للخطر. )إذا حددت "غير موافق"
 .(أعمقالتنفيذي في أقرب وقت ممكن لمناقشة األمر بشكل 

  

أوافق على عدم الدخول في عالقة اسممتشممارية )أو ما شممابه( مع مؤسممسممة 
ة يع على هذا النموذج حتى سنمن وقت التوق ،التعليم العالي قيد المراجعة

ية الوكالة العمانتقويمية كاملة واحدة بعد اإلصمممممممدار العام لتقرير تدقيق 
 المترتب. لالعتماد األكاديمي

  

 

يمكن باختصار مالحظة أنه ال يوجد نهج موحد لتحديد األدوار والملفات من خالل ما سبق، 

ي تحتاج الوكالة إلى اتخاذها في هذا المجال تعتمد القرارات الت ؛ إذالشمممممخصمممممية واختيار المراجعين

نطاق المراجعات على على الغرض من المراجعات التي يحتاج المراجعون إلى المشممممممماركة فيها و

يدها عالوة على ذلك، ال يمكن النظر إلى النهج المحدد للمراجعة بمعزل عن اآلخرين،  ؛ومدى تعق

وكالة والموارد المتاحة لدعم جزء زيارة الموقع تطويره في ضوء دور موظفي ال إال أن ه من الواجب

 .من المراجعة والثقافات األكاديمية من حيث ما هو دور مقبول للوكالة لتقوم به في عملية المراجعة
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استراتيجية دعم الجوانب التنظيمية للمراجعة ودور هي ومن المسائل األخرى التي يتعين النظر فيها 

الوكالة في فرق المراجعة. هناك العديد من النماذج التي تديرها  وفأعضممممماء الفريق بما في ذلك موظ

 :يمكن االطالع على النماذج التالية كما يليو ؛ما ا  وكاالت مختلفة، ولكل منها نطاق مختلف نوع

 موظف بالوكالة يمكن أن يكون: 
 ريرلتقعضمموا  كامال  في الفريق إال أن  لديه مسممؤوليات إضممافية لتنظيم المراجعة وصممياغة ا -

 (وكالة جودة الجامعات األسترالية)

ينظم المراجعة ويشممممممارك في األنشممممممطة ذات الصمممممملة بما في ذلك زيارة الموقع ولكنه ليس  -

 الموضمممموعية للجنة أثناء اسممممتنتاجهاال يسمممماهم في المناقشممممات  ا فون هفي الفريق، لذ ا  عضممممو

 .(الوكالة العمانية لالعتماد األكاديمي)

  عن جميع  المعين من قبل وكالة ضممممممممان الجودة مسمممممممؤوال  فريق المراجعة يعتبر

االعتممماد  وكمماالت)مثممل بعض  جوانممب المراجعممة بممما في ذلممك الجوانممب التنظيميممة

 .األمريكية(

 من خارج الوكالة يكون مسمممممؤوال  عن إصمممممدار تقرير مراجعة  ا  تعين الوكالة منسمممممق

 .(ونج كونجمجلس ضمان الجودة في ه) محددة والمساعدة في التنسيق الشامل

 

 توضح األمثلة التالية دور موظف الوكالة المخصص لدعم مراجعة معينة.
 

 التعليقات الداعمة

 لوكالة ضمان الجودة )المملكة المتحدة( ]موظفو الوكالة[التابعون   52المدراء المساعدون الـ

 

زيارة  قتسب(. في الفترة التي ADيتم تنسيق كل تدقيق من قبل مساعد مدير ضمان الجودة )

مل مع عيقدم مسمماعد مدير ضمممان الجودة المشممورة للمؤسممسممة بشممأن اسممتعداداتها للتدقيق، ويالتدقيق، 

مسمممماعد مدير ضمممممان الجودة الفريق أثناء الزيارة  فريق التدقيق على التحليل األولي للوثائق. يرافق

دارة اء. تقع على عاتق إوفي الجزء األخير من زيارة التدقيق، ويقدم المشورة حسب االقتض الميدانية

مسمماعد مدير ضمممان الجودة مسممؤولية اختبار ما إذا كانت نتائج الفريق مدعومة بأدلة كافية ومحددة، 

باإلشممارة  ا  التدقيق يقدم معلومات في شممكل موجز وسممهل الوصممول إليه، مدعوم ما إذا كان قرريوأن 

 .منفصلإلى أدلة وتحليالت أكثر تفصيال  في ملحق 

 ،سمممكرتير مراجعة من بين كبار الموظفين اإلداريين في المؤسمممسمممات 54تم تعيين عادة ما ي

الدعم اإلداري ويؤدون مهمة التنسيق واالتصال األساسية خالل الزيارات  هؤالء الموظفون وسيقدم

 إلى المؤسسة.

 

عمليات التدقيق المؤسمممسمممي وتشمممكيل  ،المملكة المتحدة ،المصمممدر: الغرض من وكالة ضممممان الجودة

 .13-12و  2الصفحات  ،جان المراجعةل

 

 وكالة جودة الجامعات األسممترالية موظف يعتبر "باإلضممافة إلى مسممؤوليات جميع أعضمماء الفريق ... 

عن إدارة واإلشمممممراف على جميع جوانب عملية التدقيق واالتصمممممال مع الجهة الخاضمممممعة  مسمممممؤوال  
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سمملطة بوكالة جودة الجامعات األسممترالية ف للتدقيق بشممأن جميع األمور المتعلقة بالتدقيق. يتمتع موظ

 .وكالة جودة الجامعات األستراليةضمان االمتثال لإلجراءات المعتمدة من مجلس إدارة 

 

 . 73الثامن، الصفحة  اإلصدار وكالة جودة الجامعات األستراليةدليل تدقيق  المصدر:

 

 

 مناخشةال. 7

 دور المراجع وملفات التعريف

 

ليسمممموا  همممارسممممون ذوو خبرة في مجال خبرتهم ولكن ا  راجعين هم عمومبالنظر إلى أن الم .1

بالضمممممممرورة من ذوي الخبرة في المراجعة الخارجية للنوع الذي تجريه وكالتك المحلية أو 

عة المراج لتنفيذهم أنواع معينة منفما هي الطريقة األكثر فاعلية  ،الوطنية لضممممممممان الجودة

 ؟الخارجية
ما هي األسمممماليب التي يمكن لوكالة ضمممممان الجودة  ،كافأة المراجعينفي حالة عدم إمكانية م .2

اسممممتخدامها لضمممممان مشمممماركتهم الكاملة في عملية المراجعة خالل جميع مراحل اسممممتكمال 

 التقرير؟
ما هي االسممتراتيجيات التي سممتسممتخدمها في حالة اعتراض مؤسممسممة قيد المراجعة على كل  .3

 ن المقدمة للنظر فيها؟القائمة المختصرة للمراجعين المحتملي
 ما هي مزايا وعيوب وجود موظف في الوكالة كعضو كامل في فريق المراجعة؟ .4

 

 :مناخشةال. 8

 :تأديد واختيار المأكمين

 

  ما هي الحجج المؤيدة والمعارضممممة لوجود سممممجل للمراجعين أو اتباع نهج تعيين المراجعين

 .حسب الحاجة لمراجعات محددة

  ؟كال النهجينفي  على معايير تعيين المراجعينما هي اآلثار المترتبة 

 

 :ملخصال. 9

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 يعمل  ،في التعليم العالي ةمع التوسمممممممع السمممممممريع في ضممممممممان الجودة الخارجي

كما أنهم يعملون  ،أو إقليمية أو عالمية محددة/المراجعون في سمممممياقات وطنية و

 االنضباطية.في السياقات المؤسسية و

  يبما يلاألدوار الرئيسية للمراجعين الخارجيين في تمرين المراجعة تتمثل: 

 

o اتي والمواد والمعلومات الداعمةتحليل تقرير التقييم الذ. 
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o أو البرامج قيد المراجعة/ضور الزيارة الميدانية للمؤسسة وح. 

o من المراجعةما يتوافق مع الغرض إصدار األحكام الالزمة في المراجعة ب. 

o .المساهمة في وضع اللمسات األخيرة على تقرير المراجعة 

 

 السمممممات والخصممممائص ا  يجب أن يعكس تكوين فريق التقويم أو لجنة التدقيق أيضمممم 

 الرئيسية للمؤسسة التي تخضع للمراجعة.

  تعتمممد القرارات التي تحتمماج الوكممالممة إلى اتخمماذهمما فيممما يتعلق بملفممات المراجعين

م وأدوارهم على الغرض من أنواع المراجعممات التي يحتمماج المراجعون واختيمماره

 ونطاق المراجعات ومدى تعقيدها. ،إلى المشاركة فيها

 ليكل مما يفي تحديد واختيار المراجعين  ا  األساليب الثالثة األكثر شيوع تتمثل: 

 

 .عمل األعضاء كمراجعين: 1األسلوب  -

 .: إنشاء سجل للمراجعين2األسلوب  -

 : تحديد المراجعين على أساس كل حالة على حدة.3لوب األس -

 

  يجب إجراء المراجعات بشممممكل متسممممق بما يتماشممممى مع سممممياسممممات وإجراءات

وبالتالي ال تتأثر بالمصممالح الشممخصممية أو المهنية  ،الوكالة وكذلك بشممكل حيادي

 للمراجعين.

 شائع أن تتاح لمؤسسة ما فرصة للتعليق على قائمة المراجعين ال ملين محتمن ال

 لعملية مراجعة قادمة.
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث
  دوار المراجع والتدريب: المأور الرابع

 تدريب المراجعينالجزء الثالث: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 لغرض من تدريب المراجعينا .2
 مناهج التدريب .3

 محتوى البرامج التدريبية .4
 مناقشةال .5

 ملخصال .6

 

 

 

 

 

 المقدمة .1

 ،تمدريمب المراجعين مع أمثلمة على منماهج مختلفمة للتمدريمب ينماقش همذا الجزء من المحور

مجموعة من األمثلة لمخططات ورشممة العمل  ا  يقدم الموضمموع أيضممكما  ،لتناسممب الظروف المختلفة

 التي يمكن للمدربين استخدامها في تصميم البرامج.

 

 األهداف: تدريب المراجعين

 

 تحديد ما يلي: على ا  يجب أن تكون قادر ،تهاء من هذا الموضوععند االن
 تحديد الحاجة إلى تدريب المراجعين وأغراضهم ·
 وصف المناهج المختلفة للتدريب بالرجوع إلى العوامل التي تؤثر عليها ·
مناقشممة الطرق التي يمكن من خاللها تصممميم برامج التدريب للمراجعين الخارجيين  ·

 والبرامجلمراجعات المؤسسات 

 

 . الغرض من تدريب المراجعين2

ما يقال إن ضممممان الجودة المسمممتند إلى زيارات الفريق ليس أفضمممل أو أسممموأ من جودة  ا  غالب

يتم إهدار المعايير والعمليات المكتوبة الممتازة إذا لم يكن أعضممماء الفريق على  ، كماأعضممماء الفريق

 بيقها.دراية بهذه المعايير وتم تدريبهم على كيفية تط
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هم وف جماعية معرفة نمن المبادئ األساسية للمراجعة الخارجية أن يكون لدى فريق المراجعي

كافيين للمجاالت التي يغطيها االسمممممممتعراض من أجل إجراء عملية مراجعة خارجية مهنية وفعالة. 

ة ليباإلضمممممممافة إلى ذلك، تتطلب زيارة الموقع مسمممممممتوى عاٍل من المعرفة والفهم لغرض ومبادئ عم

إلجراء زيارات ميدانية. في هذا الصممممدد، من الضممممروري أن يفهم  الممارسممممات الحميدةالمراجعة و

بين أطر ضمان الجودة المختلفة المطبقة في دول أو مناطق مختلفة  ا  المراجعون الفروق الدقيقة أحيان

ي مراجعيها. فلتحقيق هذه النتائج، لذلك، تنظم العديد من وكاالت ضممممممممان الجودة دورات تدريبية ل

لفية خرى ولديهم الخوكاالت الجودة األالحاالت التي يكون فيها المراجعون قد تلقوا تدريبا  كامال  في 

يركز على السممممات  ا  على األقل موجز ا  المناسمممبة والملف الشمممخصمممي المناسمممب، تقدم الوكالة عموم

 ليات بين جميع المراجعين.الخاصة إلطار المراجعة الخاص بها لضمان فهم مشترك للنطاق والعم
ق المتعل فهمال لكونتلتممأكممد من أنَّ هؤالء المراجعين يمإلى االممدورات التممدريبيممة للمراجعين  تهممدف

بما في ذلك المتطلبات واألسممممباب المنطقية لعمليات التقييم بضمممممان الجودة الذي تسممممتخدمه الوكالة، 

سؤولياتهم ومراحل ضمان الجودة ونتائج ن فهم أدوارهم وميالمراجع يتوجب علىالذاتي للمؤسسات. 

وبالتالي، فون الدورات التدريبية تقدم عادة  نظرة عامة ومناقشمممممممة إلطار ضممممممممان  ؛عملية المراجعة

شامل والمكان المناسب للمراجع   ا  عدالعديد من الدورات التدريبية بُ  للقيام بالعملية، كما توفرالجودة ال

شغيلي  تبار مهاراتهم من خالل تحليل مثال "واقع الحياة" لوثيقة التقييموتوفر للمراجعين فرصة الخ ا  ت

ت حاكي مقابالتي تدراسمممة الحالة ولعب األدوار ال ا  الذاتي. يمكن أن تشممممل الدورات التدريبية أيضممم

زيارة الموقع وبالتالي توقع المواقف المحتملة التي من المحتمل أن يواجهها المراجعون عند إجراء 

 .وقعالمإلى زيارة 

 

 . مناهج التدريب3

يمكن تنظيم الدورات التدريبية كتدريب تمهيدي لجميع المراجعين الجدد الذين تم تعيينهم لفترة 

في هذه الحاالت، يتم تقديم الدورات المدققين، وفي سممجل المراجعين أو  كما هو الحالزمنية محددة، 

 د المراجعين المعينين.أو كل سنتين بناء  على االحتياجات وعد ا  التدريبية سنوي
يتمثل األسلوب البديل للتدريب في تدريب المراجعين كمجموعة مختارة، عادة  كفريق مراجعة 

مكون حيث من المحتمل أن يكون هناك مزيج من المراجعين ذوي الخبرة واألقل خبرة. يسممممممح هذا 

هولة بادل الخبرات بسممالنهج ببعض التركيز على تفاصمميل المؤسممسممة أو البرنامج المراد مراجعته وت

 من قبل المراجعين األكثر خبرة.
ب ما يتم توفير التدريب من قبل مزيج من موظفي الوكالة و/ أو أعضممممممماء مجلس إدارة  ا  غال

يد لة ألنهم مجهزون ج كا تدعو الوكاالت في  ا  الو ها.  بات لة ومتطل كا قديم المعلومات حول نهج الو لت

سممتشمماريي ضمممان الجودة إلجراء التدريب. عند تصممميم بعض الحاالت المراجعين ذوي الخبرة أو ا

األنشمممطة التدريبية، تسمممتفيد الوكاالت من إشمممراك المراجعين ذوي الخبرة الذين يمكنهم التأكد من أن 

من المصداقية إلى  ا  الموضوعات يتم فحصها من منظور الحياة الواقعية. يمكن أن يضيف هذا مزيد

 .فيها توفير التدريب من قبل موظفي الوكالة وحدهم العملية مقارنة بالحاالت التي يتم

 

حيث  ا  في معظم الحاالت، يتم تنظيم الجلسممات التدريبية للمراجعين فقط ولكن هناك أمثلة أيضمم

تكون الجلسممات التدريبية مفتوحة للمؤسممسممات التي تخضممع للمراجعة أو للزمالء من البلدان األخرى. 
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مفيدة للغاية. )لن تكون مشمماركة ممثلي المؤسممسممات مناسممبة يمكن أن تكون وجهات النظر اإلضممافية 

 في الحاالت التي يتم فيها تدريب فريق على مراجعة محددة(.

عة أو المراج التدقيقطبيعة على يعتمد طول وشمممممدة التدريب على الوضمممممع في بلد أو منطقة و

ة جل المراجعين بوكالالتي سمميتم إجراؤها. في أسممتراليا، على الرغم من أن األفراد المسممجلين في سمم

( هم من كبار األشممخاص الذين شمماركوا في أشممكال مختلفة من AUQAجودة الجامعات األسممترالية )

، لهذا السمممممممببالخاص بالوكالة، ومراجعة الجودة، فقد ال يكون لديهم خبرة في نموذج تدقيق الجودة 

هم. يبية تمهيدية كشرط لتعيينتطلب بوكالة جودة الجامعات األسترالية من المراجعين إكمال دورة تدر

 لوكالةا، جلسة لمدة يومين بقيادة موظفي الوكالةيحضر المدققون المقيمون في أستراليا، على حساب 

يتم تزويدهم  إال أن ه ،ألسمممباب عملية ومراجعين آخرين. ال يحضمممر المدققون األجانب هذه الجلسمممات

 بمواد تدريبية مكتوبة.

 

 الواليات المتحدة بتدريب المتطوعين قبل أن يخدموا في فرقيقوم المعتمدون المؤسمممممسممممميون ب

بالواليات الوسمممممممطى  ،المراجعة عالي  نة التعليم ال ية للج حال مارسممممممممة ال لك الم لة على ذ ومن األمث

(MSCHE تحاول لجنة التعليم العالي بالواليات الوسطى تغيير وتحسين تدريبها كل عام .)الها في ح

ألنها تدرك أنه ال توجد "طريقة صمممممممحيحة" واحدة للتدريب، على ك وذلالوكاالت األخرى  ذلك حال

 .الرغم من وجود مجاالت موضوعية رئيسية يجب تناولها في جميع الدورات التدريبية

 

تتطلب لجنة التعليم العالي بالواليات الوسطى أن يحضر جميع أعضاء الفريق والرؤساء الذين 

حضور  جميع تكاليف الوكالةتتحمل ، وضية دورات تدريبيةلم تم تدريبهم خالل السنوات الثالث الما

الجلسمممممممات ألن المتطوعين ال يحصممممممملون على أجر مقابل الوقت الذي يقضمممممممونه في الزيارات أو 

 في فريق حتى يتم تعيينهم ا  هذا هو أحد األسباب التي تجعل المقي مين ال يتلقون عادة تدريبو ،التدريب

عوا ليتم تضمممينهم في قاعدة بيانات المتطوعين المتاحين. ومع ذلك، ، على الرغم من أنهم تطوالتقييم

تم لم ي إال أن هألولئك المهتمين  للوكالةيتم تقديم دورات تدريبية خاصمممممممة خالل االجتماع السمممممممنوي 

 لفريق.في اتعيينهم 
من الصممعب فرض شممرط تدريب جميع أعضمماء الفريق في المواقف التي ينسممحب فومع ذلك، 

 ويجب ، كمامن الفرق بعد انتهاء الدورات التدريبية –عادة  في اللحظة األخيرة  –فيها األعضممممممماء

العثور على بدائل في غضون مهلة قصيرة. يساعد تقديم دورات تدريبية على مدار العام في ضمان 

 قدرة المقيِ مين على حضور الجلسة، حتى إذا كان لديهم تعارض في أحد المواعيد.
دورات تدريبية مخصمممممصمممممة في مجاالت خاصمممممة لصمممممقل المعرفة أو  ا  ضمممممتنظم بعض الوكاالت أي

في البلدان التي أدخلت  كالحالالمهارات أو إذا كانت الوكالة قد أدرجت عناصممر جديدة في عملياتها. 

ما يُطلب من وكاالت  ا  غالبف( وإجراءات ضمممان الجودة لدعم اإلطار، NQFللمؤهالت ) ا  وطني ا  إطار

يب المراجعين على كيفية تحديد ما إذا كانت نتائج التعلم للبرنامج متوافقة مع الجودة الخارجية تدر

 .واصفات المستوى
المراجعين الممذين قممد يكون لممديهم عالقممة وثيقممة مع الوكممالممة في بعض الحمماالت يتم دعوة 

وهذا يضمممممن أن جميع  ،لحضممممور الندوات وورش العمل المنظمة لموظفي الوكالة أو للمؤسممممسممممات

مشممممممماركة في عملية المراجعة لديها مسمممممممتوى مشمممممممترك من المعلومات وفهم لعمليات األطراف ال

 المراجعة والمواضيع األخرى ذات الصلة.
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األسممماس المنطقي للتدريب الخاص هو ، والفريق لمدراء، يتم تنظيم تدريب خاص الحاالتفي بعض 

 ا  عضمماء اآلخرين وغالبمجموعة من المسممؤوليات باإلضممافة إلى األ تقع على عاتقهم مدراء الفرقأن 

ما يتعين عليهم حضمممور نطاق أوسمممع من األنشمممطة. أمثلة على الموضممموعات اإلضمممافية التي سممميتم 

 :بمدراء الفرق تتمثل بما يليتناولها 

 .كيفية رئاسة الجلسات ·
كيفية التنظيم من أجل التحضمممممممير لجلسمممممممة التغذية الراجعة في نهاية زيارة الموقع  ·

 .قات الشفويةتقديم هذه التعلي وكيفية
 كيفية حل النزاعات داخل الفريق وتنظيم عمليات المناقشة بشكل فعال. ·

 

 ،قعزيارة المو برعحضممور االجتماعات السممابقة  ا  قد يتعين على رئيس فريق المراجعة أيضمم

االتصممال بالمؤسممسممة ألنشممطة ما بعد المراجعة مثل متابعة الشممروط أو  ،وبعد االنتهاء من المراجعة

خاص لتوفير  إيالء اهتمام ا  فيمكن أيض ،بمسؤولية كتابة تقرير ا  إذا تم تكليف الرئيس أيض المتطلبات.

 التدريب في كتابة التقارير لتلبية متطلبات الوكالة.

 

 . مأتوى البرامج التدريبية4

ولكن بشممممممكل عام تشمممممممل  ،يتضمممممممن هذا الموضمممممموع أمثلة على برامج لمراجعي التدريب

 لها عادة  في التدريب التعريفي ما يلي:الموضوعات التي يتم تناو
 خلفية نظام المراجعة. ·
 نظرة عامة على عملية المراجعة. ·
 مسؤوليات أعضاء الفريق بما في ذلك التركيز على مراجعة األقران. ·
 الضغوط والتوجهات والتغيرات الحالية في قطاع التعليم العالي. ·
 عليم العالي في الدولة.نقاط مرجعية خارجية لرقابة الجودة على مؤسسات الت ·
 الوكالة.أطر جودة المؤسسة/ ·
 تحليل تقرير الدراسة الذاتية. ·
 استخدام مقاييس األداء وتقييم األدلة. ·
 جمع المعلومات بشكل فعال. ·
مراجعة األنشطة كمراجعة الجوانب المتخصصة حسب ما تتطلبه الظروف المحلية  ·

 .هاتذاعلى تدقيق المؤسسات غير المعتمدة و عبر الوطنية

 

الجلسات تفاعلية بشكل عام وتوفر الفرصة للمدققين لممارسة األساليب المطلوبة. تعتبر هذه 

ن أن يكون المشاركو ا  فرصة كبيرة لتبادل الخبرات حيث من المحتمل جد ا  يجب أن تكون هناك أيض

مثل على حد سممممممواء ذوي خبرة كبيرة في التعليم العالي وقد شمممممماركوا في مجموعة من المراجعات 

 االعتماد المهني أو المراجعات في بلدان أخرى.
 تقوم الجلسات التدريبية بوعداد المراجعين لزيارات الموقع وعادة ما تغطي:

 .ال يجب فعله أثناء زيارة الموقعما يجب فعله وما  ·
 .لق جو من المشاركةكيفية كسر الجمود وخ ·
 .كيف تستمع ·
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 .كيف تسأل ·
 .كيفية تدوين المالحظات ·
 .ارضة األشخاص الذين تمت مقابلتهمتعامل مع معكيفية ال ·
ات النزاعات والخالف بما في ذلك كيفية التعامل مع ،كفريق مراجعة ا  كيفية العمل مع ·

 .المحتملة
 كيف نتوصل إلى استنتاجات مشتركة. ·

 

 المعلومات الواردة أدناه هي مثال لبرنامج تدريبي ليوم واحد لوكالة اعتماد أمريكية.

 

 

 (MSCHEلجنة الواليات الوسطى للتعليم العالي ) -م واأد تدريب ليو

 ،الفريق ألعضمماء ا  لمدة يوم واحد تقريبلجنة الواليات الوسممطى للتعليم العالي يسممتمر تدريب 

ن ويتم تقديم جلسات تدريبية إضافية للرؤساء الذي ،ويحضر رؤساء الفريق والمقيمون نفس الجلسات

التدريب جلسممات عامة لجميع الرؤسمماء والمقيمين و "الجلسممات  يتولون مسممؤولياتهم الخاصممة. يشمممل

سيزورونها  المنفصلة" التي يتم فيها تعيين المقيمين لمجموعة صغيرة بناء  على نوع المؤسسة التي 

 وكليات الفنون الحرة لمدة أربع سنوات(. ،وكليات المجتمع لمدة عامين ،)مثل الجامعات البحثية
سة  تتلقى ،قبل موعد التدريب كل مجموعة مقتطفات من الدراسمة الذاتية الفعلية وتقرير الفريق لمؤسم

من النوع المحدد الذي يجب مراعاته في مجموعتها المنفصمملة. يتلقى األعضمماء  ا  تمت زيارتها مؤخر

 ذات الصممملة. تسمممتخدملجنة الواليات الوسمممطى للتعليم العالي مواقف افتراضمممية ومنشمممورات  ا  أيضممم

 ما، كالصمممممغيرة هذه األمثلة لتطبيق المبادئ التي تعلموها في الجلسمممممات العامةمناقشمممممات المجموعة 

يعامل و ،يمكن لعضممممو مجموعة صممممغيرة تم تكليفه برئاسممممة فريق زائر أن يقود الجلسممممة المنفصمممملة

 في كل مجموعة. من موظفي الوكالة يتم تضمين موظف، والمجموعة الصغيرة على أنها "فريق"

 

 إعداد الفريق وسلوك : 

يبدأ التدريب بنصيحة عامة من مقيِ م متمرس حول تجربة الفريق ومتطلبات األفراد العاملين 

 ،وكيفية إجراء المقابالت دون الوعظ ،في فرق. على سممممممبيل المثال: التحضممممممير الكافي قبل الزيارة

التعاون ة وكيفي ،وكيفية التعامل مع أنواع معينة من المواقف الصعبة في المؤسسة التي تمت زيارتها

 كفريق.

 

الشمممكوى الشمممائعة حول هي  وأهدافهاالحاجة إلى تقييم كل مؤسمممسمممة في سمممياق مهمتها تعتبر 

ية إلقاء محاضرة على المؤسسة حول كيف وليس ردي التي يتم تناولها في التدريبأعضاء الفريق الف

 ا  وجهد ا  وقت بذلت االمؤسسة التي تتم زيارتهحيث أنَّ ؛ التعامل مع األمور في مؤسسة المقيم الخاصة

خططها المصممة بشكل فردي للتحسين. في الواليات المتحدة،  وتطويركبيرين في معالجة االمتثال، 

حيث تم اعتماد معظم المؤسمممممسمممممات ومراجعتها عدة مرات، من غير المحتمل أن تفقد المؤسمممممسمممممة 

سهتطوير لذلك، فون مشورة األقران الخبراء حول خطط المؤسسة ل ،اعتمادها ا هي مساهمة قيمة نف

 .للفريق الزائر
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تمارس المجموعة زيارة تقييمية من خالل محاكاة اجتماع الفريق  ،في الجلسة الفرعية التالية

الذي يحدث في بداية الزيارة من خالل تحليل كيفية استخدام المؤسسة لمعيار "الرسالة" الذي يتطلب 

المجموعة عن القضايا الرئيسية التي يمكن واضحة. تُسأل وأهداف من المؤسسة أن تسترشد برسالة 

وممثلي المؤسمممسمممات التي ترغب في مقابلتهم  ،تحديدها بناء  على مقتطفات من عينة الدراسمممة الذاتية

 وما هي األسئلة التي سيطرحها كل ُمقيِ م في مجال مسؤوليته المعينة. ،بناء  على تلك القضايا

 

 تفسير المعايير وتطبيقها: 

كيفية ارتباطها ببعضها البعض )على سبيل المثال، و ،امة أخرى المعاييرتستعرض جلسة ع

ها وتطبيقها وكيفية تفسمممممممير ،كيفية تطبيق معايير تقييم النتائج على كل معيار من المعايير األخرى(

ككل وليس كقائمة مرجعية. وشممممممددت على ضممممممرورة أن يكون كل عضممممممو في الفريق على دراية 

 –بديهي أنه من ال، كما يشدد التدريب ، وليس فقط قسم أو قسمين مخصصينبالدراسة الذاتية بأكملها

 على دراية كاملة بالمعايير والسمممياسمممات عضمممو فريق التقييم أن يكون – ا  ولكن ال يتم الوفاء به دائم

 .قبل الزيارة

 

من المهم التأكد من عدم إعطاء أعضاء الفريق أي ، وتم وصف نوع الدليل الذي يجب توقعه

ة "سمممرية" ال تعلم بها المؤسمممسمممات التي سمممتتم زيارتها. إذا كان المقي مون لديهم قائمة مرجعية نصممميح

فيجب إعطاء المؤسسة نفس المعلومات قبل أن تدخل  ،ألنواع األدلة التي يجب إظهارها لمعيار معين

 الدراسة الذاتية.

 

ى للتعليم العالي لجنة الواليات الوسممممط – نوع إجراء ا  تتضمممممن هذه المناقشممممة العامة أيضمممم

MSCHE –الذي يجب أن توصممي به الفرق بناء  على طبيعة النتائج التي توصمملوا إليها. قد ال يميل و

 المراجعون األقران إلى التوصمممممممية بوجراءات عدم االمتثال )مثل التحذير أو االختبار( التخاذ إجراء

 .، حتى بالنسبة للمؤسسات التي ال تمتثل لمعيار واحد أو أكثرمعين

 

 كتابة التقرير:

 تتناول جلسة عامة محتوى واستراتيجيات كتابة تقرير الفريق.
تقرر كل  ،وتقديم المشورة إلى المؤسسة: في نهاية اليوم ،والتوصية بالعمل ،استخالص االستنتاجات

ة لنفس األمثللجنة الواليات الوسممممممطى للتعليم العالي  مجموعة فرعية اإلجراء الذي سممممممتوصممممممي به 

ضمممممية المقدمة لجميع الحاضمممممرين. تتناول هذه المواد المعايير التي يصمممممعب تطبيقها بشمممممكل االفترا

 مثل التخطيط وتقييم تعلم الطالب ومراجعة الفروع الجامعية والتعليم عن بعد. ،خاص

 

كد هذه تؤحيث  ،، تُعقد جلسة عامة لتبادل االستنتاجات واألسباب المنطقية لكل مجموعةا  أخير

، كما تقدم أمثلة على "قياس األداء" ا  االعتماد هو فن باإلضمممممممافة إلى كونه علمالجلسمممممممة على أن 

مين. يطرح المقيمون أسمممئلة أخيرة، ويتم تشمممجيعهم على االتصمممال بالموظفين لطرح المزيد من للمقي  

 األسئلة.
ر تقديم التدريب بنجاح "عب باإلمكانتدرس لجنة الواليات الوسمممممممطى للتعليم العالي ما إذا كان 

المؤسمممممممسمممممممات عبر على  تعتمد إحدى وكاالت ضممممممممان الجودةي الواليات المتحدة فف ،اإلنترنت"
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عبر اإلنترنت يتضممممن تمارين  ا  ، وتقدم تدريبDETC 211لجنة اعتماد التعليم عن بعد، وهي اإلنترنت

 باإلضافة إلى المعلومات.
بعد  الحضممممور يان بيناجراء اسممممتبلكل جزء من التدريب، ويتم  ا  يتم تحديد أهداف التعلم مقدم

 ذلك لتحديد ما إذا كانت هذه األهداف قد تحققت أم ال.
تدريبي من إحدى هذه الجلسممممممممات، بما في ذلك الجدول الزمني واألهداف  فيما يلي مثال لبرنامج 

 .وبعض تمارين ما قبل ورشة العمل للمشاركين

 

 التدريب لمراجعات االعتماد

 :  هداف ورشة العم)1القسم 

 الفريق والمقيمين لمدراد ورشة عم)

 

  هداف ورشة العم)
لجنة الواليات فعاال  في فريق تقييم  ا  تم تصمممممميم ورشمممممة العمل هذه إلعدادك لتكون عضمممممو

الذي يوصمي بوجراءات اعتماد مناسمبة ومتسمقة وصمارمة ويمكن الدفاع عنها الوسمطى للتعليم العالي 

 ورشة العمل هذه على وجه التحديد لما يلي: إلى لجنة الواليات الوسطى للتعليم العالي. ستجهزك

 

بما في ذلك ما يحدث بعد انتهاء فريق التقييم من عمله  ،فهم عملية االعتماد الشممماملة ·

 في الحرم الجامعي.
 فريق التقييم أو كعضو في الفريقفهم عملية زيارة الفريق ومسؤولياتك كرئيس ل ·
سير معايير اعتماد الدول الوسطى بشكل من · سياق مهموتط ،اسبفهم وتف ة بيقها في 

 .مؤسسة معينة
 كافية إلثبات االمتثال للمعاييرتحديد أنواع ومستويات األدلة ال ·
 واألدلة على االمتثال للمعايير تحليل نقدي للدراسة الذاتية للمحتوى والشمولية ·
خالل المقابالت  اسممتخدام الزيارة بشممكل فعال للحصممول على معلومات إضممافية من ·

 وثائقومراجعة ال
وكل  ،إعداد تقرير فريق التقييم الذي يلبي توقعات الهيئة من حيث الشكل والمحتوى ·

 ذلك مدعوم بالنتائج والوثائق
العمل بفعالية مع زمالء الفريق للمناقشمممة والتداول والوصمممول إلى توافق في اآلراء  ·

 وافق بشممكل مناسممب مع نتائجبشممأن التوصمميات الخاصممة بوجراءات االعتماد التي تت

 الفريق
 

 

 

 

                                                           
 ،باسم المجلس الوطني للدراسة المنزلية ثم مجلس التعليم والتدريب عن بعد ا  ي كانت تُعرف سابقالت ،تعد لجنة اعتماد التعليم عن بعد 211 

 وكالة اعتماد تعليمي وطنية غير هادفة للربح في الواليات المتحدة متخصصة في اعتماد برامج التعليم عن بعد للدراسة والمؤسسات.
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 : برنامج ورشة العم)2القسم 

 ورشة عم)  جندة رؤساد الفرق والمقيمين

 

 1اليوم 

 فقط(فريق المدراء )

  للمدراء الجدداستقبال  6:20 - 5:45

 الترحيب 6:30 - 6:20

 عشاءال 7:15 - 6:30

 لفريقلمدراء اعرض ومناقشة: إستراتيجيات  8:30 - 7:15

عن مسؤوليات رئيس الفريق وتقدم استراتيجيات لتنظيم الفريق وإجراء تقدم هذه الجلسة لمحة عامة 

 .تبع العرض فترة األسئلة واألجوبةيزيارة تقييم ناجحة. س

 

 2اليوم 

 )رؤساء الفريق والمقيمون(

 التسجيل ووجبة إفطار كونتيننتال ا  صباح 8:20 - 7:30

 الترحيب 8:30 - 8:20

 قصى استفادة من االعتمادأ تحقيق تقديمي:العرض ال 9:15 - 8:30

 خبرة الفريق
توقعات الوكالة لهؤالء  رئيس الفريق وأعضممماء الفريق ويصمممف يقدم المتحدث لمحة عامة عن أدوار

 المتطوعين.

 فهم وتحليل الدراسة الذاتية :التقييمتمرين  ا  صباح 10:15 - 9:30

 

 الميسرون: موظفو الوكالة
ريق التقييم من خالل محاكاة اجتماع الفريق الذي يحدث سيتدرب المشاركون على التحضير لزيارة ف

ل بتحلي يقومونلورشممممة العمل، حيث  ةالسممممابق ممارسممممتهم سمممميناقش المشمممماركون في بداية الزيارة.

سمممميناقشممممون بعد ذلك  ، كما)المهمة واألهداف( األولمقتطفات من الدراسممممة الذاتية المتعلقة بالمعيار 

هم للحصممول على معلومات إضممافية حول امتثال المؤسممسممة للمعيار كيفية اسممتخدام الوقت أثناء زيارت

 .األول

 .ستراحةاال 10:30 - 10:15

 .المعايير: نظرة عامة مناقشة جماعية: تفسير وتطبيق  11:45 - 10:30

الوسممممممميط نظرة عامة حول تنظيم المعايير وأنواع النتائج وإجراءات الوكالة المحتملة، أن يلقي  بعد

كما  ،ن عن العمليات التي اتبعوها في تفسير وتطبيق وتقييم المعايير المخصصة لهمسيتحدث المقدمو

التفريق بين االقتراحات والتوصممممممميات والمتطلبات و ،سممممممميقدمون اقتراحات بشمممممممأن تطوير النتائج

والتوصمممل إلى التوصممميات المناسمممبة إلجراءات الوكالة. سمممتتبع العروض التقديمية فرصمممة لألسمممئلة 

 .واألجوبة

 .غداءال 1:00 - 12:00
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 كتابة تقرير الفريق 1:30 - 1:00

المحتوى مع التركيز بشمممممممكممل خمماص على  ،تقممدم هممذه الجلسممممممممة نظرة عممامممة على تقرير الفريق

 كتابة التقرير.واالستراتيجيات الخاصة ب

 

 ستراحةاال 1:45 – 1:30

ستخالص النتائج والتوصية بعمل المفوضية :التقييممساء  تمرين  3:15 - 1:45 شارةاوتقديم  ا  الست

 للمؤسسة

 الميسرون: موظفو الوكالة
سممميتدرب المشممماركون على اسمممتخالص النتائج من زيارة فريق التقييم ووضمممع التوصممميات 

المناسممممبة لعمل المفوضممممية من خالل محاكاة اجتماع الفريق الذي ينعقد في آخر مسمممماء من الزيارة. 

؛ مسممممممودة االقتراحات  14و  13و  2ر سمممممميناقشممممممون مقتطفات من تقرير فريق وهمي عن المعايي

والتوصمميات و / أو المتطلبات بناء  على التقرير وصممياغة توصممية إلجراء اعتماد الهيئة. سممتتم دعوة 

"رؤسممممماء الفريق" المنفصممممملين لمشممممماركة بعض اسمممممتنتاجات وقرارات مجموعتهم فيما يتعلق بأحد 

إلى جنب مع األسممممماس المنطقي للمجموعة  ا  جنب ،المعايير التي تمت مناقشمممممتها أثناء التمرين الفردي

 فرصة لألسئلة واألجوبة. المناقشة الستنتاجاتها وقراراتها. ستتبع

 الختام 3:30

 

 

 : تمرين خب) ورشة العم) وتمارين منفصلة3القسم 

 

 . فهم وتألي) الدراسة الذاتية1

 

 موارد:ال

 XXXXمقتطفات من الدراسة الذاتية لكلية 

 .3-1في الصفحات  1المعيار خصائص التميز وخاصة  ·

وخاصة "فهم الدراسة الذاتية" في  ،زيارات الفريق: إجراء واستضافة زيارة تقييمية ·

 .21-20الصفحات 

 قبل ورشة العمل:

 

 اقرأ مقتطف الدراسة الذاتية. -

وخاصمة المعيار نفسمه وعناصره  ،)المهمة واألهداف( 1اقرأ المعيار  ،في خصمائص التميز -

 األساسية.
 إلى ورشة العمل مع مالحظات حول اإلجابات على األسئلة التالية: لحضوريرجى ا -

)المهمة واألهداف(؟ هل  األولما هو انطباعك األولي عن امتثال هذه المؤسممممممسممممممة للمعيار  .1

ال؟ أم أن المعلومات في الدراسممممة الذاتية غير كافية التخاذ هذا المؤسممممسممممة تمتثل أم  يبدو أن

 القرار؟
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جرد وصولك بم األولفية التي ترغب في مراجعتها بخصوص المعيار ما هي المواد اإلضا .2

 ؟لزيارة الفريق؟ لماذا

 ؟؟ لماذااألولمن الذي ترغب في مقابلته في الحرم الجامعي بخصوص المعيار  .3

 لماذا؟وما هي األسئلة التي تود طرحها في اجتماعاتك؟  .4
االجتماعات التي سممممتكون  فما هي ،إذا لم يكن لديك الوقت لمقابلة كل شممممخص قمت بتحديده .5

 وتستحق أولوية الجدولة؟ ،أكثر أهمية

 

 :العم) ورشة  ثناد
حيث ستحاكي أنت وزمالؤك المناقشة التي أجراها فريق التقييم  ،سيتم تكليفك بجدول فرعي -

عند وصمولهم إلى الحرم الجامعي. سميلعب فرد واحد على طاولتك دور رئيس الفريق ويقود 

 مناقشة المجموعة.
 رك مع زمالئك إجاباتك على األسئلة أعاله وحاول الوصول إلى توافق في اآلراء بشأنها.شا -
سمميطلب منك ميسممر غرفة االجتماعات الفرعية بعد ذلك مشمماركة ما تعلمته من هذا التمرين  -

 فيما يتعلق بالتحضير لزيارة ناجحة لفريق التقييم والعمل مع زمالئك في فريق التقييم.

 

 للمؤسسة االستشارةا ج والتوصية بعم) المفوضية وتقديم . استخاص النت2

 موارد:ال
 .مقتطفات من تقرير وهمي لفريق التقييم ·
 .بيان السياسة: نطاق إجراءات الوكالة بشأن االعتماد ·
 .المبادئ التوجيهية: لغة موحدة إلجراءات اللجنة بشأن االعتماد ·
 .إلى اللجنة ملخص اإلجراءات التي قد يتخذها الفريق أو يوصي بها ·
 .زيارات الفريق: إجراء واستضافة زيارة تقييمية ·
 .خصائص التميز ·

 

 قبل ورشة العمل:

 

 "مقتطفات من تقرير فريق التقييم الوهمي". قراءة -
فريق )زيارة ال الخامساقرأ الفصممل  ،في زيارات الفريق: إجراء زيارة تقييمية واسممتضممافتها -

 األولق والملح ،لتقييم واالسمممتجابة المؤسمممسمممية()تقرير ا السمممادسوالفصمممل  ،ونتائج الفريق(

 (يتوقعات لجنة الواليات الوسطى للتعليم العال)تقييم تعلم الطالب والفعالية المؤسسية: فهم 
مالحظات حول إجابات األسممئلة في "ما الذي قد  تقديم إلى ورشممة العمل مع يرجى الحضممور -

 من زيارات الفريق. 61-60الصفحة  تبحث عنه المفوضية وممثلوها في توثيق التقييم؟" في
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 الورشة:  ثناد

 

حيث ستعمل أنت ورفاقك اآلن على محاكاة  ،إلى الجدول الفرعي الخاص بك ا  ستنضم مجدد -

المناقشة التي أجراها فريق التقييم في آخر مساء من زيارته. سيلعب فرد واحد على طاولتك 

 ة.دور رئيس الفريق مرة أخرى ويقود مناقشة المجموع
 ناقش األسئلة التالية وحاول الوصول إلى إجماع حول إجاباتك عليها. -

 

 المؤسسي والتأديث: التخطيط وتخصيص الموارد 2المعيار 

 دقيقة في اإلجابة على األسئلة الثالثة التالية(. 15)ال تقضي أكثر من 

لذي ا الدليل ام .علل إجابتك سممممواء بالتأكيد أو النفي؟ الثانيهل المؤسممممسممممة ملتزمة بالمعيار  .1

 يوثق استنتاجك؟

 ؟فما صيغة هذا التحديد، األمر كذلكهل يجب على الفريق تحديد أحد المتطلبات؟ اذا كان  .2
 قم بصياغة ما يصل إلى بيانين من اإلنجازات الهامة أو التقدم الكبير أو ،ا  إذا كان ذلك مناسب .3

ة ل إلى اقتراحين للمؤسس؛ ما يصل إلى توصيتين وما يصالممارسات النموذجية / المبتكرة

 ذات الصلة بهذا المعيار. لماذا تقدم هذه اإلنجازات والتوصيات واالقتراحات الهامة؟

 

 : األنشطة التعليمية ذات الصلة13المعيار 

 دقيقة في اإلجابة على األسئلة الثالثة التالية(. 20)ال تقضي أكثر من 

 

ما الدليل الذي  سممواء بالتأكيد أو النفي. علل إجابتك؟ 13هل المؤسممسممة ملتزمة بالمعيار رقم  .1

 يوثق استنتاجك؟
 ؟فما صيغة هذا التحديد، األمر كذلكهل يجب على الفريق تحديد أحد المتطلبات؟ اذا كان  .2

، قم بصياغة ما يصل إلى بيانين من اإلنجازات الهامة أو التقدم الكبير أو ا  إذا كان ذلك مناسب .3

ما يصل إلى توصيتين وما يصل إلى اقتراحين للمؤسسة  الممارسات النموذجية / المبتكرة؛

 ذات الصلة بهذا المعيار. لماذا تقدم هذه اإلنجازات والتوصيات واالقتراحات الهامة؟

 

 : تقييم تعلم الطاب14المعيار 

 دقيقة في اإلجابة على األسئلة الثالثة التالية(. 20)ال تقضي أكثر من 

 لما و لما ال؟ ما الدليل الذي يوثق استنتاجك؟ ؟14هل المؤسسة ملتزمة بالمعيار  .1

 ؟فما صيغة هذا التحديد، األمر كذلكهل يجب على الفريق تحديد أحد المتطلبات؟ اذا كان  .2
، قم بصياغة ما يصل إلى بيانين من اإلنجازات الهامة أو التقدم الكبير أو ا  إذا كان ذلك مناسب .3

ى توصيتين وما يصل إلى اقتراحين للمؤسسة الممارسات النموذجية / المبتكرة؛ ما يصل إل

 ذات الصلة بهذا المعيار. لماذا تقدم هذه اإلنجازات والتوصيات واالقتراحات الهامة؟
 التوصل إلى توصية عامة للجنة

 دقيقة في اإلجابة على السؤالين التاليين(. 15أكثر من  )ال تقض
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االعتماد الذي يجب أن يوصممي به فريق  ما هو إجراء ،بناء  على هذه المعايير الثالثة وحدها .1

 ؟مناسبا  هذا اإلجراء  يعتبر التقييم للهيئة؟ لماذا

 فما أنواع المتابعة المحددة الموصى بها أو المطلوبة؟ ،إذا أوصى الفريق بأي إجراء متابعة .2

سممميطلب منك ميسمممر الغرفة الفرعية بعد ذلك مشممماركة ما تعلمته من هذا التمرين فيما يتعلق  .3

والتوصمممية بوجراء المفوضمممية وتقديم المشمممورة  ،ص النتائج من زيارة فريق التقييمباسمممتخال

 للمؤسسة.

 

( في QACفيما يلي مثال على جزء من برنامج تدريبي للمراجعين من قبل مجلس ضممممممممان الجودة )

 هونج كونج.
 

في ( QAC)"عادة  ما يسممتغرق إعداد المراجعين لعمليات التدقيق التي أجراها مجلس ضمممان الجودة 

". يمكن إجراء يوم التحضمممير "المكثف" خارج هونغ "مكثف ويوم ""تعريفي هونغ كونغ يومين: يوم

 أكثر. ا  كونغ للمراجعين الدوليين إذا كان ذلك عملي

 

 :المطروحة في التدريب كل مما يلي تشمل الموضوعات
 ونظام التعليم في هونج كونجمجلس ضمان الجودة خلفية عن  -
 جيةالغرض والمنه -
 نظرة عامة على عملية ومسؤوليات المراجعين -
 تحليل الوثائق من الجهات الخاضعة للرقابة -
 تقنيات جمع المعلومات -
 تقنيات المقابالت الفعالة -
 تقييم فعالية حلقات التغذية الراجعة -
 برامج التدقيق المقدمة خارج هونج كونج -

 

 المصدر:

http://www.ugc.edu.hk/eng/doc/qac/publication/auditmanual.pdf  

 

 

تقييم الدورات التدريبية ويتم إدخال النتائج في اسممممممتراتيجيات تحسممممممين بن والمشممممممارك يقوم

شر من ا يتم الحصول علىوكما  ؛البرنامج شكل غير مبا مؤسسات لالتعليقات على تحسين البرامج ب

حول األداء العام للفريق الزائر. يقدم رئيس وأعضممماء  اجراء اسمممتبياناتالتي تتم مراجعتها حيث يتم 

 .تعليقات بعد كل مراجعة وتساعد هذه المعلومات في ضبط برامج التدريب ا  الفرق الفردية أيض

 

  

http://www.ugc.edu.hk/eng/doc/qac/publication/auditmanual.pdf
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 مناخشةال. 5

 المناقشة: تدريب المراجعين
علومات حول األسمممممماليب المختلفة للتدريب. ثم ضممممممع فكر في دور المراجعين في بلدك والم .1

مكن ي فكيف ،قائمة بميزات برنامج تدريبي مثالي للمراجعين. إذا كان هناك برنامج موجود

 (.ا  فاختر الوكالة التي تعرفها كثير ،؟ )إذا كان هناك أكثر من وكالة جودة خارجيةتحسينه
مراجعة المؤسمممممممسمممممممية ومراجعة هل هناك أي اختالفات واضمممممممحة بين برنامج التدريب لل .2

وإذا كانت اإلجابة  ،فيرجى توضمممممميح السممممممبب وراء ذلك ،البرنامج؟ إذا كان الجواب بالنفي

 فما هي االختالفات الرئيسية؟ ،بنعم
 

غطي المراجعة كال تجسد وجهة نظرك من خالل تطوير برنامج تدريبي واحد يشرح لماذا يمكن أن 

ن تدريبيين منفصمممملين أن يكونا قادرين على عكس االختالفات برنامجي على جبتويلماذا النوعين أو 

 .بين االثنين وبالتالي الحاجة إلى برنامجين تدريبيين منفصلين

 

 :ملخصال. 6

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

   با تدريب المراجعين مهما  ومطلو ألن فرق المراجعة تحتاج إلى معرفة يعتبر 

ية مراجعة خارجية وفهم كافيين للمجاال ها المراجعة إلجراء عمل ت التي تغطي

 مهنية وفعالة.

  الغرض الرئيسمممي من الدورات التدريبية للمراجعين هو ضممممان فهم المراجعين

 لكل مما يلي:
 .ضمان الجودة الذي سيتم استخدامه نهج -

 .أدوارهم ومسؤولياتهم -
 .المراجعة نتائج عملية -

 

 صمممممممميم برنممامج تممدريبي على عممدد من يعتمممد األسممممممملوب المتبع في إجراء وت

 :من بينها ،العوامل

 

 .طبيعة المراجعة -
 .وضع الذي سيتم إجراء التدريب فيهلا -

 .تجربة المراجعين في اللجنة -

 

 كل مما يلي: يركز محتوى البرنامج التدريبي على 

 

 .المعايير والمسؤوليات المتوقعة من المراجعين -

 .المنهجية واإلطار المطلوب اعتمادهما -
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 .لغرض من الزيارات الميدانية وأفضل السبل إلجرائهاا -

 .استخدام مقاييس األداء وتقييم األدلة -
 .لتعليم العالي في الدولة المعنيةالسيناريو السائد في قطاع ا -
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث

 الزيارات الميدانية: المحور الخامس

 نظرة عامة الجزء األول:

 

 :تجدو) المأتويا

 

 المقدمة .1
 نظرة عامة على الوحدة  .2

 األهداف .3
 الرافدة القراءة .4

 المصطلحات .5
 

 

 

 

 

 . المقدمة1

ي الغرض األساس ، ويعتبرال يتجزأ من عملية المراجعة الخارجية ا  زيارة الموقع جزءتعتبر 

ن ممن زيارة الموقع هو جمع األدلة واسمممتكشممماف المعلومات الواردة في وثيقة التقييم الذاتي المقدمة 

وذلك المؤسممممممسممممممة قيد المراجعة. يقوم فريق المراجعة بوجراء زيارة الموقع وقد تسممممممتمر لعدة أيام، 

على مدى تعقيد التمرين، وعادة ما يكون هذا هو الحدث األخير قبل أن يبدأ فريق المراجعة  ا  اعتماد

 .رةالتخطيط لها وتنفيذها بعناية كبي كان من الواجبلذلك،  ؛صياغة نتائج المراجعةب
بما في ذلك وضمممممممع الجداول الزمنية وإجراء  ،تقدم هذه الوحدة لمحة عامة عن الزيارات الميدانية

 المقابالت واستخالص النتائج.

 

 . نظرة عامة على الوأدة 2

 

 نظرة عامة -زيارات الموقع 
 دعونا نراجع الموضوعات التي سنغطيها في هذه الوحدة.

 

 ةزيارالتخطيط لل
ولى للمراجعة عادة  سلسلة من االجتماعات بين أعضاء الفريق للتحضير لزيارة تتضمن المراحل األ

واالجتماع بين الفريق أو ممثليه والمؤسمممسمممة. تم تحديد طرق  ،أو الزيارة السمممابقة ،الموقع والتخطيط

 لضمان التخطيط الفعال.
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 زيارة الموخع الر يسي
ناقش يلنجاح الزيارة.  ا  أساسي ا  ل زمني أمريعد تصميم زيارة الموقع الرئيسي بما في ذلك وضع جدو

بممما في ذلممك تصمممممممميم الجممداول وإجراء المقممابالت  ،الزيممارات الميممدانيممة هممذا الجزء من المحور

 واستخالص النتائج.

 . األهداف3

 زيارات الموقع

 

 تحديد ما يلي:على  ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذه الوحدة

 

 تخطيط مع الفرق والمؤسسات قيد المراجعةتصميم ودعم اجتماعات ال ·
 إنشاء جدول زمني لزيارة الموقع يأخذ في االعتبار الغرض من المراجعة ·
شرح كيفية صياغة األسئلة التي يتم طرحها أثناء الزيارات الميدانية الستنباط األدلة  ·

 التي قد تستند إليها استنتاجات المراجعة
لبروتوكوالت الواجب مراعاتها أثناء تقديم المشمممممممورة ألعضممممممماء الفريق بشمممممممأن ا ·

 الزيارات الميدانية
 تقديم المشورة بشأن استراتيجيات التوصل إلى قرارات توافقية ·

 

 . القرادة والمراجع المقترأة4

 

ضمان الجودة وتطوير برامج الدورة. أوراق عن الشبكة ، 2002كامبل، روزسني،  ·

إدارة التعليم العالي في جنوب شمممرق الجامعية اإلقليمية للتعليم العالي حول حوكمة و

 أوروبا.

إرشمممادات للمؤسمممسمممات  ،(IEPبرنامج تقييم المؤسمممسمممات ) ،رابطة الجامعة األوربية ·

 .2008 ،بروكسل ،المشاركة

عالي · عالي  ،لجنة جودة التعليم ال تدقيق المؤسمممممممسمممممممي لمركز جودة التعليم ال يل ال دل

 .2007بريتوريا  ،2007

 د اإلقليمية للمداوالت الفعالةإعداد فرق مجلس لجان االعتما ·

 

 مواخع الويب
لذا ستحتاج إلى الرجوع إليها من  ،هناك مواقع ويب مذكورة في نقاط مختلفة في هذه الوحدة

إلى استخدام مواقع ويب أخرى لبعض مهام المناقشة في مواضيع مختلفة  ا  وقت آلخر. قد تحتاج أيض

ن الجودة من خالل الشممبكة الدولية لوكاالت ضمممان مدرجة في الوحدة. يمكنك االرتباط بمواقع ضممما

 التالي: الرابط( على عنوان INQAAHEالجودة )

http://www.inqaahe.org/members/list-full.php  
 

 

http://www.inqaahe.org/members/list-full.php
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رى يجب الرجوع إليها إذا لم وبالتالي هناك قوائم أخ INQAAHEالحظ أن هناك عدة فئات لعضوية 

 تجد وكالة تحاول تحديد موقعها.

 

 . المصطلأات5

تمت صمممياغة مواد ضممممان الجودة هذه بواسمممطة فريق دولي، وبالتالي، فمن المؤكد أنَّ هناك  تذكير:

مجموعة متنوعة من المصطلحات المستخدمة في جميع أجزاء الفصل. يتضمن قسم المنهج في هذا 

سياق ضمان الجودة، الموضوع نظرة عام ة لمساعدتك على فهم المصطلحات الفردية ومعانيها في 

 !جوع إلى هذه القائمة من حين آلخركما ستحتاج إلى الر
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث
 الزيارات الميدانية: المأور الخامس

 اجتماعات التخطيطالجزء الثاني: 

 

 :جدو) المأتويات
 

 مةالمقد .1

 االجتماع التخطيطي األول للفريق .2
 اجتماع التخطيط مع المؤسسة .3

 االجتماع التخطيطي الثاني للفريق .4

 مناقشةال .5
 ملخصال .6

 

 

 

 

 

 المقدمة .1

 على اختيار المراجعين ا  يتم التركيز كثير ،في ممارسمممممممة ضممممممممان الجودة في التعليم العالي

أن يكون كل من  ا  من الضممروري أيضممإال أنه  ،الخبراء وتدريبهم للتأكد من كفاءتهم لمهمة المراجعة

فمن الضممروري لوكالة  ،ومن ثم ؛السممتكمال العمل لمراجعة معينة ا  الفريق والمؤسممسممة مسممتعدين جيد

ترتيب االجتماعات التخطيطية بشممممممكل فعال بين مختلف األطراف المشمممممماركة في ضمممممممان الجودة 

 المراجعة.
الجتماعات والمراسمممالت المكثفة مع كل من تتضممممن مرحلة اإلعداد هذه عادة  سممملسممملة من ا

بطرق  ،مؤتمرات عن بعد ا  التي تتضمن أحيان ،المؤسسة وفريق المراجعة. يتم تصنيف االجتماعات

فة في واليات  فاعالت التي تحدث بين  جودةمختل فة ولكنها تركز جميعها على التحضمممممممير للت مختل

المرحلة ضممممرورية حتى عندما ال  عتبر هذهتالفريق والمؤسممممسممممة أثناء عمليات المراجعة الرسمممممية. 

يزور فريق التقويم المؤسممممسممممة ويعتمد على فحص الوثائق كأسمممماس لصممممياغة قرارهم بشممممأن نتيجة 

 المراجعة.

 

 األهداف: التخطيط لاجتماعات

 

 تحديد ما يلي: على ا  يجب أن تكون قادر ،نتهاء من هذا الموضوععند اإل
 االجتماعات السابقة للزيارة لفرق المراجعةتحديد الغرض والهيكل من التخطيط و ·
تحديد الغرض وهيكلية التخطيط واالجتماعات السابقة للزيارة من منظور المؤسسة  ·

 المشاركة
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 جتماع التخطيطي األو) للفريق. اإل2

عادة ما تتعاون مؤسسة التعليم العالي الخاضعة للمراجعة ووكالة ضمان الجودة على نطاق 

سع أثناء قيام مؤ سسة التعليم العالي بوجراء التقييم الذاتي وتجميع ما تقدمه. في بعض الحاالت، ال وا

لة  ماد، يزور موظفو الوكا بدال  من االعت ما في المراجعات التي تركز على تحسمممممممين الجودة  سمممممممي

ن هذه م الهدف الرئيسممي، والمؤسممسممة ويلتقون بشممكل غير رسمممي مع موظفي مؤسممسممة التعليم العالي

وهناك تركيز على شممرح عمليات ضمممان  ،توضمميح متطلبات الوكالة للتوثيق واألدلة هو االجتماعات

عممدم وقوعهم في فو إرشمممممممماد الجودة للمراجعممة القممادمممة. يحتمماج ممثلو الوكممالممة إلى الحرص على 

إلى الحفاظ على موقف جماعي  ذاته في الوقت يحتاجون ن من الوكالةهؤالء الممثلي إال أن  مؤسسة ال

وكالة ضممممممممان الجودة إيجازات حول العملية لمجموعات  عادة ما يقدم موظفوفاعالت. ومفيد في الت

يقود  للفريق الذي ا  كبيرة من موظفي مؤسمممممممسمممممممة التعليم العالي المهتمين وكذلك بطريقة أكثر تركيز

نظام واحد على األقل لضمممان الجودة )مجلس ضمممان الجودة  . فياسممتعدادات مؤسممسممة التعليم العالي

ممارسممممة لتقديم التعليقات على المسممممودة الرئيسممممية المقدمة ألغراض هناك ( QAC-كونج في هونج 

 .المراجعة وتحسين الجودة

 

يتم اسممممتكمال الوثائق الشمممماملة المقدمة من المؤسممممسممممة المراد مراجعتها بالمعلومات المتاحة 

ا. يتم أو اللجنة نفسمممممممه التغطية اإلعالمية والمواقع اإللكترونية التي قد تبحث عنها الوكالةكللجمهور 

ع من لمراجعة ويتوقباإرسال الجزء األكبر من الوثائق إلى الفريق قبل وقت طويل من البدء الرسمي 

أن يدونوا أي مشمممممممكالت أو ثغرات في  ا  ومن المتوقع أيضممممممم ،أعضممممممماء الفريق قراءة المواد بعمق

أو أثناء زيارة الموقع.  المعلومات التي يعتقدون أنها بحاجة إلى توضمممممميح من قبل المؤسممممممسممممممة قبل

أن يضممممع أعضمممماء الفريق  ا  باإلضممممافة إلى تحديد االسممممتفسممممارات والتوضمممميحات، من المتوقع أيضمممم

للحالة التي تجريها المؤسممسممة، سممواء كان ذلك لالعتماد أو  ا  واسممع ا  أولي ا  المطلوبون، في العادة، تقييم

 ادة بين أعضاء لجنة المراجعة قبل االجتماعالتدقيق أو التقييم. تتم مشاركة هذه االنطباعات األولية ع

 .االجتماع الهاتفيقبل لوجه أو  ا  وجه

 

ن ويبدأو ،تتم اإلشممارة إلى االجتماع الذي يشممارك فيه أعضمماء الفريق وجهات نظرهم األولية

د أو مجر ،االجتماع األولي المسمممممممتنداجتماع والعمل كفريق بأسمممممممماء مختلفة مثل اجتماع التخطيط 

 لوجه أو عن طريق مؤتمر عبر الهاتف )أو مجموعة(. ا  ريق ويتم إجراؤه وجهاجتماع الف

( نطاق أعمال مثل هذا HERUيوضمممممممح المثال التالي من وحدة مراجعة التعليم العالي في البحرين )

يُعقد االجتماع من أسمممبوعين إلى أربعة أسمممابيع بعد توزيع وثيقة التقييم  ،االجتماع. في حالة البحرين

 بعد مشاركة التعليقات المكتوبة من قبل أعضاء الفريق.الذاتي و

 

 (HERUوأدة مراجعة التعليم العالي في البأرين ) 

 راجعة التعليم العالي في البحرينوحدة م -نطاق اجتماع الهيئة للتخطيط للمراجعة 
 .التقييم الذاتي بالتفصيل تقرير قم بمناقشة .مراجعة عمليات التدقيق واستخدام المؤشرات

 بما في ذلك أي عينات من البرامج والكليات ،خطط للمراجعة بالتفصيل 
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  حدد أي معلومات أو إيضمماحات إضممافية مطلوبة من مؤسممسممة التعليم العالي أو

 .مصادر أخرى

 وفي أي زيارة للموقع تقرر ما إذا كان سممممميتم  ا  حدد المعلومات المطلوبة مسمممممبق

 .طلب المعلومات من المؤسسات الشريكة

 ت األشمممممخاص الذين سمممممتتم مقابلتهم في زيارة الموقع وأي حرم جامعي حدد فئا

 .يجب زيارته إذا كان هناك أكثر من حرم جامعي واحد
 مملكة البأرين ،المصدر: دلي) المراجعة المؤسسية

في نهاية هذا االجتماع، يجب و ،تختلف مدة اجتماع الفريق من عدة سممممممماعات إلى يوم كامل

المعلومات والقرارات التي سممتوجه المرحلة  ن توجيه عملية المراجعةالشممخص المسممؤول ع يملكأن 

مما  وسممتشمممل هذه المعلومات كال  في الفريق أم ال،  ا  التالية من العمل التحضمميري، سممواء كان عضممو

 :يلي

 قوائم األسئلة والقضايا العامة التي يجب متابعتها في المقابالت في زيارة الموقع ·
إلى المؤسممممسممممة للتحضممممير للعرض على الفريق مثل  االسممممتفسممممارات التي سممممتُحال ·

 وتوضيح الحقائق ،اإلحصائيات اإلضافية
سة مؤسسة سيا ،قوائم بالوثائق اإلضافية المطلوبة من قبل الفريق )على سبيل المثال ·

 التعليم العالي بشأن تقييم الطالب( والتاريو الذي ستكون فيه مطلوبة.
نة في مقابلتهم وكيف يمكن تجميعهم في قوائم بفئات األشمممممممخاص الذين ترغب اللج ·

بة وأقسممممممممام تكنولوجيا المعلومات لة )مثل موظفي المكت أو طاقم  ،مجموعات مقاب

 .التدريس في برنامج معين(
اإلشارة إلى أعضاء اللجنة الذين سيتحملون مسؤولية خاصة عن الجوانب أو المهام  ·

 يشرفواوي الخبرة الخاصة أن طلب من األفراد ذعادة ما يُ المختلفة أثناء المراجعة. 

على منطقة معينة في حين أنه من المتوقع أن يكون جميع األعضممممممماء على دراية 

قد يهتم عضمممو  ،بجميع الوثائق والميزات الخاصمممة بالمؤسمممسمممة، على سمممبيل المثال

 .الفريق الخبير في الخدمات الطالبية بشكل خاص بتقديم خدمة الطالب

 

 ة. اجتماع التخطيط مع المؤسس3

ماع التخطيطي األول للفريق عد االجت ثل عن فريق المراجعة  ،ب لة ومم ما تقوم الوكا عادة 

لنقل متطلبات الفريق ومناقشمممة الخدمات اللوجسمممتية لزيارة  ا  بزيارة مؤسمممسمممة التعليم العالي شمممخصمممي

و أالموقع. يوصممممف هذا االجتماع بأشممممكال مختلفة على أنه اجتماع تمهيدي أو زيارة ما قبل الزيارة 

يقوم فيها الفريق ككل بهذه الزيارة على  التي ظروفبعض ال ا  هناك أيضممممممم ، كما أنَّ زيارة التخطيط

( زيارتين IEPسممبيل المثال تتضمممن إجراءات اتحاد الجامعات األوروبية لبرنامج التقييم المؤسممسممي )

 ميدانيتين من قبل الفريق ككل.
نقل متطلبات فريق التقويم وتعزيز الغرض األساسي من اجتماع التخطيط مع المؤسسة هو 

كما أنها سممممماحة لمناقشمممممة الترتيبات العملية  ،الفهم المشمممممترك حول إجراءات وأهداف زيارة الموقع

المتعلقة بالزيارة. لن يكون هذا االجتماع عادة المناسممممبة األولى التي تتفاعل فيها الوكالة ومؤسممممسممممة 

ن من البناء على االتصممممماالت غير الرسممممممية السمممممابقة التعليم العالي فيما يتعلق بالمراجعة حتى تتمك
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فمن المحتمل أن تكون هذه هي المناسمممممممبة األولى عندما تلتقي  ،وتقديم التوجيه للمراجع. ومع ذلك

 مؤسسة التعليم العالي بالرئيس أو ممثلين آخرين لفريق المراجعة.

 

 ج كونج.هون ،فيما يلي مثال على جدول أعمال اجتماع من مجلس ضمان الجودة
 مثال على جدول أعمال االجتماع

 

 االجتماع جدو)  عما)

 .(30-29مقدمات ونظرة عامة على الغرض من االجتماع )صفحات دليل التدقيق  .1

 .مناقشة برامج لمراجعة العينة .2
 .مشروع الجدول الزمني والمقابالت .3

 .أسئلة مسبقة ومعلومات إضافية يطلبها الفريق .4
 .ترتيبات اجتماع الخروج .5

 .ان لزيارة التدقيق واللوجستياتمك .6
 .الخطوات التالية .7

 .أعمال أخرى أي .8

 

عادة ما يتطلب اجتماع التخطيط نصمممممممف يوم مع التفتيش على المرافق المادية المقترحة لزيارة 

الموقع. تتخذ الوكالة القرارات النهائية بعد المناقشممممات والمتابعة بوخطار رسمممممي بالقرارات المتخذة 

تعاونية، وسممممميشممممممل ذلك تواريو اسمممممتحقاق تقديم المسمممممتندات  هي نغمة االجتماع في حين أن نغمة

 .لى ذلكإاإلضافية وما 
ستالم المعلومات والوثائق اإلضافية من مؤسسة التعليم العالي نة يتم إرسالها إلى أعضاء اللج ،بعد ا

 في أقرب وقت ممكن قبل تحديد موعد اجتماع التخطيط الثاني.

 

 طيطي الثاني للفريقجتماع التخ. اإل4

جتماع التخطيط األولي للجنة وبدء زيارة الموقع، كان هناك قدر كبير من إما بين الممتدة في الفترة 

شة المعلومات  شاط ومناق شاط في تعزيز التحضير لزيارة الموقع. عادة ما يتم فحص نتائج هذا الن الن

موقع الفردية في اليوم السممابق لزيارة ال اإلضممافية والتخطيط التفصمميلي لعدة أيام من جلسممات المقابلة

اني هذا جتماع التخطيط الثإعندما يسافر جميع أعضاء الفريق إلى موقع مؤسسة التعليم العالي. يُعقد 

 .ساعات 4-3في الحرم الجامعي في المؤسسة أو في مكان مناسب مثل فندق ويستمر عادة  لمدة 

 

 يشمل العمل المراد إنجازه ما يلي:
 .التطورات منذ االجتماع التخطيطي األول استعراض ·
 .فيما يتعلق بالمواضيع أو الجوانب باألعضاءتأكيد "المسؤوليات الخاصة"  ·
 .تحديث المواد اإلضافية التي طلبها الفريق من مؤسسة التعليم العالي ·
 .ا  أسئلة يرسلها الفريق مسبق ةإجابات على أي ·
 .جدول المقابلة ·
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 .قابلة مثل التوقيت والسريةمراجعة بروتوكوالت جلسة الم ·
 .الجدول الزمني إلعداد التقرير ·
مناقشممة أوراق العمل اليومية والتخطيط التفصمميلي لليوم األول على األقل من زيارة  ·

 .الموقع

 

عادة ما يركز الجزء األكبر من وقت هذا االجتماع الثاني على ضبط "أوراق العمل" اليومية 

ى حدة من األشمممخاص الذين تمت مقابلتهم واألسمممئلة التي سممميتم التي تحتوي على قوائم كل جلسمممة عل

في أوراق العمل من  ا  مسمممبقالمعدة  المجلسطرحها في كل جلسمممة. هناك تباين في مدى تعداد أسمممئلة 

زيارة الموقع في حين يتم تأكيد تفاصممميل من لقبل الوكالة أو أي شمممخص مسمممؤول عن إعداد الوثائق 

مؤسممسممة التعليم العالي. تحتوي أوراق العمل اليومية في بعض من قبل  ا  سمميحضممر كل جلسممة مسممبق

من األسمممممئلة في الجلسمممممة بينما هناك  لعددعلى عدد قليل فقط من االقتراحات العامة  وكاالت الجودة

يجب ن ه ؛ إال أفي مواقف أخرى، ال سيما في عمليات التدقيق ا  ميل إلى تحديد المزيد من األسئلة مسبق

جتماع التخطيط األولي إمباشممممرة بين اهتمامات الفريق كما تمت مناقشممممتها في  أن تكون هناك عالقة

بغض النظر عن عدد ومسممتوى خصمموصممية األسممئلة  للجنة واألسممئلة التي سمميتم طرحها في المقابلة

المعروضممممة في أوراق العمل. يجب تصممممميم أسممممئلة المقابلة السممممتنباط المعلومات المطلوبة من قبل 

ستنتاجات مشروعة للمراجعة بناء  على أدلة قوية تم فصلها عن  الفريق حتى يتمكن من ستخالص ا ا

 .بعضها

 

سئلة معينة )أو يكون مسؤوال  عن صياغة األسئلة إذا لم يتم تعدادها( كما يعتبر  سيطرح أ تحديد من 

 .مهمة أخرى الجتماع التخطيط الثاني للجلسات الفردية لضمان جمع المعلومات المطلوبة

 

 ةمناخشال. 5

 اجتماعات التخطيط
ما هي االسمممتراتيجيات التي يمكن اسمممتخدامها إلشمممراك المشممماركين المنتشمممرين في  ·

 جميع أنحاء العالم بفاعلية في اجتماعات التخطيط عبر المؤتمرات عن بعد؟
ما هي إيجابيات وسمملبيات اإلعداد المسممبق لألسممئلة التفصمميلية لكل جلسممة مقابلة في  ·

 زيارة الموقع؟
بيات وسمممملبيات الطرق المختلفة التي يمكن للمؤسممممسممممة من خاللها توفير ما هي إيجا ·

 مواد إضافية يطلبها الفريق؟

 

 ملخصال. 6

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 للعمل الذي  ا  من الضممروري أن يكون كل من الفريق والمؤسممسممة مسممتعدين جيد

 ضروري أن تقوم وكاالتوبالتالي من ال ،سيتم تنفيذه في مؤسسة قيد المراجعة

ضمان الجودة بترتيب اجتماعات بين األطراف المختلفة للتمرين في الفترة التي 

 تسبق المراجعة.
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  اجتماع التخطيط المؤسممسممي هو فرصممة للوكالة وممثلي الفريق والمؤسممسممة لفهم

وجهات النظر المختلفة والتفاوض بشمممممممأن ترتيبات مرضمممممممية للطرفين لتوفير 

 يارة الموقع.معلومات إضافية وز

  باع نهج مان ات ناء الفريق ولضممممممم تعد اجتماعات التخطيط مهمة مثل تمارين ب

 احترافي لعمل المراجعة بحيث يتوفر الدليل الالزم الستخالص النتائج.
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث
 الزيارات الميدانية: المأور الخامس

 امعةللج يارة الموقع الرئيسيالجزء الثالث: ز
 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 الغرض من زيارات الموقع .2
 تنظيم الزيارة الميدانية .3

 جدول زيارة الموقع .4
 اللوجستية .5
 استكشاف القضايا على الموقع .6

 بروتوكوالت المقابلة .7
 استخالص النتائج .8

 مناقشةال .9
 ملخصال .10

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

نشمممممممطة مثل عدد من األلك زيارة الموقع الرئيسمممممممي بما في ذ يناقش هذا الجزء من المحور

 ميدانيةالإنشماء الجداول الزمنية وإجراء المقابالت واسمتخالص النتائج. يتم إنجاز الكثير من األعمال 

عال بشمممكل ف ا  يجب معالجتها دائم العديد من التحضممميرات التيهناك  إال أن  أثناء اجتماعات التخطيط 

يارة اءها. يعد تصممميم الجدول الزمني الرئيسممي لزفي الفترة التي تسممبق الزيارة الرئيسممية للموقع وأثن

 .لنجاح الزيارة ا  أساسي ا  الموقع والحفاظ على المرونة الكافية للتعامل مع القضايا الناشئة أمر

 

 األهداف: زيارة الموقع الرئيسي

 

 تحديد ما يلي: على ا  يجب أن تكون قادر ،الفصلعند االنتهاء من هذا 
 .زيارات الموقعتحديد األغراض المختلفة ل ·
 .مناقشة إيجابيات وسلبيات األساليب المختلفة لتنظيم الزيارات الميدانية ·
 .وصف العوامل التي تدعم تصميم الجدول الزمني لزيارة الموقع ·
 .شرح كيف أن الغرض من المراجعة والقضايا هي الدافع وراء جمع األدلة ·
 .شرح الجوانب المهمة إلجراء المقابالت الناجحة ·
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 .ة استراتيجيات الفريق المختلفة الستخالص النتائج في ختام زيارة الموقعمناقش ·

 

 . الغرض من زيارات الموخع2

تُستخدم زيارات الموقع التي يتم إجراؤها كجزء من المراجعات ألغراض عديدة بما في ذلك 

دقيق لى نهج تع ا  أيضمممم تركزوقد  ،تحديد االمتثال المسممممتمر وتقييم المواقع الجديدة وجمع المعلومات

ضممممممان الجودة المعمول بها في المؤسمممممسمممممة. يمكن إجراء المراجعات على المسمممممتوى  نظملفحص 

 ا يلي األغراض المختلفة لزيارة الموقع:مم كل يوضح، والمؤسسي أو على مستوى البرنامج
 

 الغرض من زيارة الموقع:

 

 (UNESCO-CEPESالمركز األوروبي للتعليم العالي )

 

، من عملية االعتماد ا  أحد مكونات التقييم الخارجي الذي يكون عادة جزءلموقع تعتبر زيارة ا

راء خبتنضمممموي الزيارة الميدانية على عدد من المن قبل المؤسممممسممممة نفسممممها.  العملية تبدأويمكن أن 

لفحص الدراسممة الذاتية التي تنتجها المؤسممسممة ومقابلة  يزورون مؤسممسممة تعليم عالٍ الذين خارجيين ال

والطالب وغيرهم من الموظفين من أجل تقييم الجودة والفعالية )وتقديم  يةهيئة التدريسمممممملاأعضمممممماء 

 (.للتحسين توصيات

 

 المصدر:

http://www.cepes.ro/publications/pdf/Glossary_2nd.pdf  

 

 كونج هونج ،مجلس ضمان الجودة
المؤسسة من خالل  التي تقدمهاالغرض من زيارة المراجعة هو السماح للجنة باختبار المواد 

التجربة المباشرة والتفاعالت الشخصية. تسمح الزيارة للجنة بتوضيح وتفسير المواد التي تم تقديمها 

ق من من خالل اجتماعات الموظفين والطالب وأصممممممحاب المصمممممملحة اآلخرين للتحق وفحص األدلة

ي تم تنظيم الزيارة بشممكل يتيح للجنة الوقت الكاف ؛تنفيذ السممياسممات واإلجراءات في الممارسممة العملية

أحكام صحيحة وقائمة على األدلة حول عمليات المؤسسة  وصياغةلمتابعة مسارات التدقيق الوثائقي 

 .ونتائجها

 

 المصدر:

http://www.ugc.edu.hk/eng/doc/qac/publication/auditmanual.pdf  
 

عتماد على نوع المراجعة الدقيق. كقاعدة عامة، بااللذلك  ا  يجب تصمممممممميم زيارة الموقع وفق

مكن السمممممممتخدامها في أنواع المراجعة المختلفة التي تجريها. ي ا  توفر وكاالت ضممممممممان الجودة أطر

وما إلى ذلك وهي حجر األسماس لعمل  وتجاربشمكل معايير ومؤشمرات  على النهج االتعبير عن هذ

http://www.cepes.ro/publications/pdf/Glossary_2nd.pdf
http://www.ugc.edu.hk/eng/doc/qac/publication/auditmanual.pdf
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ك بعض المبادئ األسممماسمممية التي يجب اتباعها في تصمممميم زيارة الموقع لهنا فون   ومع ذلك، ؛الفريق

 .بغض النظر عن طبيعة المراجعة

 

ول مؤسسة التعليم العالي أو البرنامج الذي سيكون لدى الفريق وثائق مهمة ح ،قبل بدء زيارة الموقع

 تتم مراجعته على سبيل المثال:

 

 وثيقة التقييم الذاتي ·
المواد التكميليممة التي تحممددهمما الوكممالممة لجميع المراجعممات مثممل تسمممممممجيممل الطالب  ·

 والمنشورات البحثية والمزودة بوثيقة التقييم الذاتي
ق التقويم على أسمممماس التحليل مواد إضممممافية تقدمها المؤسممممسممممة بناء  على طلب فري ·

األولي للمعلومممات المقممدمممة في البممدايممة. عممادة ممما يتم تممأطير هممذه الطلبممات من قبممل 

 الفريق في أول اجتماع تخطيط له.
المعلومات المتاحة للجمهور والمجمعة من قبل وكالة ضممممممممان الجودة أو أعضممممممماء  ·

 ي الدولة أو المنطقةالفريق بما في ذلك المعلومات السياقية حول نظام التعليم ف
 

 ةالوارد صحة المطالباتمدى لتحقق من في ابزيارته  قمتاألهداف المهمة ألي موقع تتمثل 

في المواد المقدمة من خالل اسممتجواب المجتمع األكاديمي للمؤسممسممة قيد المراجعة. يشممار إلى عملية 

تطلب ؤسسة باسم "التثليث". يالتحقق من صحة المطالبات المقدمة فيما يتعلق بجوانب البرنامج أو الم

لة الستنتاجاته وال يعتمد على مصدر واحد فقط لألد ا  سليم ا  التثليث من الفريق التأكد من أن لديه أساس

 :يمكن توضيح هذه الفكرة من خالل دراسة الحالة التاليةألي من استنتاجاته. 

 

 :أدلة التثليث

 

 )البأرين( هي ة ضمان جودة التعليم والتدريب 

 

لتثليث هو ا ، ويعتبرال سيما من خالل الزيارة الميدانية ،إلى تثليث األدلة ا  تسعى الهيئة أيض"

من مصممممادر من أنواع مختلفة.  الواردة أسمممملوب التحقيق في قضممممية من خالل النظر في المعلومات

موظفين لومع ا ،قد تناقش اللجنة السممممياسممممات المختارة وتنفيذها مع اإلدارة العليا ،على سممممبيل المثال

اآلخرين والطالب لمعرفة ما إذا كانت اآلراء والخبرات المختلفة للسممممياسممممة وأعمالها متسممممقة. يمكن 

ومراجعات  ،وتقييمات الدورة والتدريس ،التحقق من جوانب الموضممممموع من خالل محاضمممممر اللجنة

 أو تقارير الممتحنين الخارجيين. ،وتقارير اعتماد الجمعيات المهنية ،البرنامج
يجب على الهيئة أن تقرر كيفية إجراء مزيد من  ،تلقي معلومات متضممماربة من مصمممادر مختلفةعند 

 حتى تتمكن من الوصول إلى وجهة نظر مدروسة. ،التحقيق في الموضوع
 ، دليل مراجعة جودة جامعة البحرينهيئة ضمان جودة التعليم والتدريبالمصدر: 

//en.qaa.edu.bhhttp:/  

 

http://en.qaa.edu.bh/
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يتم البحث عن مزيد من األدلة حول القضايا التي حددها فريق المراجعة في  ،ا  في زيارة الموقع أيض

بما في ذلك الوثائق  ،األدلة في زيارة الموقع في أشمممممممكال مختلفة مالحظةيمكن و ،مداوالته المبكرة

 .المرئيالمكتوبة واالتصال الشفوي والتفتيش 

 

 زيارة الميدانية. تنظيم ال3

 كما ،بين المؤسمممسمممة ووكالة ضممممان الجودة أو ممثليها ا  تعاوني ا  تنظيم زيارة ميدانية جهديعتبر 

كيفيممة تقسممممممميم كممذا إن كيفيممة إدارة ذلممك هي وظيفممة الطريقممة التي تعمممل بهمما الوكمماالت الفرديممة و

 المسؤوليات.
ق، لكن االتصممال بالمؤسممسممة قيد في بعض األنظمة، تكون الوكالة مسممؤولة عن تعيين أعضمماء الفري

المراجعة والتخطيط التفصممممممميلي وتنفيذ زيارة الموقع )بما في ذلك كتابة تقرير المراجعة( يبقى على 

 ا  بمعنى آخر، فون فريق المراجعة مسؤول أيضو ؛عاتق أعضاء الفريق مع تولي الرئيس دور قيادي

ن المراجعة. يوضح المثال التالي من لجنة الجزء الخارجي متنظيم عن تنظيم زيارة الموقع وبالتالي 

 .( هذا النهجMSCHEالواليات الوسطى للتعليم العالي )

 لزيارات: أدوار أعضاء الفريقا

 

 :قا دال

  ينظر الفريق والمؤسممسممة إليك على أنك تجسمميد لنظام الواليات الوسممطى وكحكم

 .ألخالقيات مراجعة األقران

 

 :الميسر   المدرب

  زيارة الفريقتطوير استراتيجية 

  مع قائد الفريق دور أعضاء الفريق والقواعد األساسية للزيارةمراجعة. 

 مع الفريق مراجعة خصائص التميز ومواد االعتماد ذات الصلة. 

 

 :منظمال

 تحديد مواعيد الزيارات. 

 القيام بزيارة أولية. 

 إدارة االتصاالت. 

 مراجعة ترتيبات الزيارة. 

 تحليل الدراسة الذاتية. 

 عة الوثائقمراج. 

 تعيينات الفريقب القيام. 

 اجتماع لجنة التقييم الموجز للرئيس. 

 مقابلة خروج شفهية. 

  النهائيالتقرير. 
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 (.MSCHEالمصدر: لجنة الواليات الوسطى للتعليم العالي )

أن يشمممممممارك موظفو الوكالة في تخطيط الزيارات الميدانية ويكونون  فيالنهج الثاني يتمثل 

، بما في ذلك االتصال بالمؤسسة واتخاذ القرار بشأن جدول الزيارة الميدانية. عند مسؤولين عن ذلك

 ،تطبيق هذا النهج، يحضمممر موظفو الوكالة عادة زيارة الموقع ويقدمون الدعم للفريق في هذه العملية

لة مسمممممممؤول كما يعتبر لة وأي  ا  ن أيضمممممممميموظفو الوكا بوجراءات مراجعة الوكا عن إحاطة اللجنة 

ي ف ا  خاصة للنظام التعليمي ذات صلة بالمراجعة. في هذا النهج، ال يكون الموظف عضوخصائص 

تالي ال يشمممممممارك في مناقشمممممممات ومداوالت فريق المراجعة ومع ذلك، يقوم  ؛فريق المراجعة، وبال

تماد دور مركز االعيعتبر الموظف بتسجيل المناقشات وإعداد وثائق موجزة بناء  على طلب الفريق. 

موضممح كما هو ( في الفترة التي تسممبق زيارة الموقع OAQلجودة للجامعات السممويسممرية )وضمممان ا

 .منسق التدقيق في نظام مجلس ضمان الجودة في هونغ كونغعلى نحو مشابه لدور أدناه 

 

 OAQ مركز االعتماد وضمان الجودة للجامعات السويسرية -التأضير لعمليات تدخيق الجودة 

 ميدانيةالزيارات ال 6

 

 :التأضير للزيارة الميدانية 6.1

 

المشمممورة للجامعة خالل مرحلة لجامعات السمممويسمممرية امركز االعتماد وضممممان جودة قدم ي

لذاتي إذا لزم األمر. يقوم لة والجدول الزمني للزيارة  المركز التقييم ا قائمة شمممممممركاء المقاب بوعداد 

 الميدانية باالتفاق مع إدارة الجامعة والقائد النظير.

 

 7 الصفحة  2008-2007، مركز االعتماد وضمان الجودة للجامعات السويسريةلمصدر: ا

 

إداري بشمممكل أسممماسمممي، مع اتخاذ  هماأول ؛هناك جانبان عريضمممان لدور ]منسمممق المراجعة[

ستخدام اوذلك من خالل  احترافي، هماثانيو.. .الالزمة لسير عملية التدقيق بسالسة المتطلباتجميع 

في تدقيق الجودة لتقديم المشممورة والدعم للفريق وتقديم المشممورة للمؤسممسممة حسممب  المعرفة والخبرة

 .في الفريق ا  عضو كما ال يعتبر منسق المراجعةاالقتضاء 

 

 66ص ،  مجلس ضمان الجودة في هونغ كونغدليل تدقيق المصدر: 

 

http://www.ugc.edu.hk/eng/doc/qac/publication/auditmanual.pdf  

 

 تمارسو، كامال  في فريق المراجعة ا  يكون موظف الوكالة في بعض األنظمة األخرى عضممممو

( ومجلس هونغ كونغ AUQAهذا النهج، على سمممممممبيل المثال، وكالة جودة الجامعات األسمممممممترالية )

( في HERU( ووحدة مراجعة التعليم العالي )HKCAAVQية والمهنية )العتماد المؤهالت األكاديم

 دور مسؤول االتصال الرئيسي ا  البحرين. في هذه الحالة، يفترض عضو فريق مراجعة الوكالة أيض

مع المؤسمممسمممة قيد المراجعة ويتشممماور مع المؤسمممسمممة بشمممأن جدول زيارة الموقع. تم تصمممميم برنامج 

http://www.ugc.edu.hk/eng/doc/qac/publication/auditmanual.pdf
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لتي تحمددهما الوكمالمة ومتطلبمات اللجنمة بنماء  على تحليلهم لتقرير التقييم الزيمارة بنماء  على المبمادئ ا

 الذاتي.
عندما يحضممر أحد موظفي الوكالة زيارة الموقع )كما في هذا النهج والنهج الثاني الموصمموف 

أعاله(، فونه يوفر وسممميلة لضممممان اتباع اإلجراءات المنصممموص عليها من قبل الوكالة وأن أعضممماء 

 ا  باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون موظف الوكالة عضو ،الممارسات الحميدةيتبعون  فريق المراجعة

كامال  في الفريق، يتم تعزيز مسمممممتوى تأثير الوكالة في المراجعة من خالل مداوالت فريق المراجعة 

 .وصياغة التوصيات

 

 . جدو) زيارة الموخع4

 

 ارة الموقع إلى برنامج منظم بعناية يتيحيجب أن تسممتند زي ،لتسممهيل التحقق من الصممحة وجمع األدلة

جمع معلومات إضممممافية وتثليثها. يعتمد التصممممميم العام لزيارة الموقع بشممممكل أسمممماسممممي على المبادئ 

 الثالثة التالية:
 

 المبادئ الكامنة وراد تصميم زيارة ميدانية

 

 االعتماد أو القضايا التي سيتم استكشافها متطلباتالمعايير أو 
لجدول الزمني للزيارة الرئيسممية للموقع بطريقة تجمع أدلة كافية للتقييم مقابل المعايير يجب تصممميم ا

 أو القضايا التي يجب استكشافها.

 

 :التثليث
 كبيرة لجمع األدلة والتحقق منها من ا  يجب أن يتيح الجدول الزمني للزيارة الرئيسمممممية للموقع فرصممممم

 دلة المكتوبة أو المرئية.األ ،بما في ذلك أصحاب المصلحة ،مصادر متعددة

 

 :متابعة من خا) القضايا المثارةال
اسمممتكشممماف جميع مخاوف  وجوبيجب أن يضممممن الجدول الزمني للزيارة الرئيسمممية للموقع 

 فريق المراجعة مع المؤسسة.
حسمممممب طبيعة المراجعة. يسمممممتمر الجدول الزمني النموذجي  ا  كبير ا  تختلف مدة زيارة الموقع اختالف

( لعام HEQCالموقع لمدة خمسة أيام في دليل التدقيق المؤسسي لمجلس جودة التعليم العالي )لزيارة 

 4على زيارتين مدمجتين لمدة  EUA، يحتوي برنامج التقييم المؤسسي ا  . كما تم اقتراحه سابق2007

وقع (، يتم تخصممميص يومين لزيارة المABETأيام وفي حالة مجلس االعتماد للهندسمممة والتكنولوجيا )

من الصمممممممعب للغاية تغطية جميع جوانب مؤسمممممممسمممممممة أو برنامج أثناء زيارة  إال أن ه ؛لتقييم البرنامج

 :فيما يلي قائمة ببعض االستراتيجيات المستخدمةالموقع. 
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 تصميم برنامج الزيارة: االعتبارات الر يسية
 تقسيم من  جريت معهم المقابات إلى مجموعات

 

ن تمت مقابلتهم إلى مجموعات، حيث يمكن أن يسمممهل عليهم يسممماعد تقسممميم األشمممخاص الذي

في  نهمعن يمسممؤولوالومع ذلك، فمن المسممتحسممن عدم تضمممين المشممرفين  ؛التعبير عن آرائهم بحرية

ما يترددون في التعبير عن  ا  غالب ألن الموظفين ذوي المناصمممممممب والرتب المختلفةنفس المجموعة 

ن ولكن قد يكوع األشخاص لمقابالت فردية لمرة واحدة فقط، يخضآرائهم أمام رؤسائهم. بشكل عام، 

من الضروري رؤية نفس األشخاص الذين تمت مقابلتهم أكثر من مرة إذا كان هناك اقتراح بالتحفظ 

 . في الواقع، قد يكونكان فريق المراجعة مقبوال   وفي حال على التحدث بحرية في حضممممور الزمالء

لذين تمت مقابلتهم أكثر من مرة في المؤسسات األصغر حيث من الصعب تجنب رؤية األشخاص ا

قواعد واضحة حول ما إذا كان  ا  يؤدي نفس األشخاص عدة أدوار رئيسية. يجب أن تكون هناك أيض

لمؤسممممسممممة أن يكون لها مراقب في جلسممممات المقابلة. تتجنب معظم وكاالت ضمممممان الجودة ا بمقدور

 .اص الذين تمت مقابلتهم على التعبير عن آرائهم بحريةالخارجية ذلك ألنه قد يعيق قدرة األشخ

 

 ضمان الوخت المناسب للمقابات
لمناقشة الموضوعات التي سيتم استكشافها مع كل مجموعة.  ا  كافي ا  من المهم التأكد من أن هناك وقت

مر األدقائق السمتكشماف مشمكلة واحدة بدقة. يوفر هذا  10ما يقرب من بيجب السمماح  ،كقاعدة عامة

 على عدد القضايا التي سيتم استكشافها في جلسة فردية. ا  اعتماد ،بعض التقدير لمدة كل جلسة

 

 الأصو) على فترات راأة كافية
 الراحة.و والتعزيزمن المهم أن يكون لديك فترات استراحة كافية بين الجلسات للمناقشة والمراجعة 

 

 مقابلة اإلدارة العليا  وال  
 ،مقابلة مع اإلدارة العليا أوال  للحصمممممول على صمممممورة شممممماملة. ومع ذلك عادة ما يتم إجراء

في الجدول الزمني لتوضمممميح المشممممكالت مع اإلدارة العليا  ا  فرص الحق ا  يجب أن تكون هناك أيضمممم

 للقضايا الجديدة التي تم تحديدها أثناء زيارة الموقع.
اإلدارة العليا لمشاركة النتائج الرئيسية. " أو مالحظات مع نهاية الزيارةعادة ما يكون هناك اجتماع "

شكل عن النتائج الرئيسية للفريق والذي سي ا  شفهي ا  يقدم فريق المراجعة تقرير ،في العديد من األنظمة

 قد ال يكون من ،على مدة ومعايير تمرين المراجعة الفردية ا  للتقرير النهائي. ولكن اعتماد ا  أسمممممماسمممممم

يه ،الممكن قدي ،أو المرغوب ف ية في مرحلة ت يةم مالحظات شمممممممفه ها قديم  ن زيارة الموقع. إذا تم ت

فمن المهم تخصممميص وقت كاٍف في برنامج زيارة الموقع للفريق للتداول وتحديد  ،مالحظات شمممفهية

 النتائج التي يمكن نقلها إلى المؤسسة في ختام الزيارة.

 

مراحل التخطيط للتعليق من الممارسممات الشممائعة أن يتم دعوة المؤسممسممة قيد المراجعة خالل 

من المفيد أن تضمممممع في اعتبارك أنه يلزم بذل جهد كبير للمؤسمممممسمممممة لترتيب و ،على جدول الزيارة

حضور األشخاص الذين تمت مقابلتهم. بالنسبة لإلدارة العليا، عادة  ما يتم تحديد مواقف أولئك الذين 

ب لحة اآلخرين، مثل الطالب وأرباسيشاركون في زيارة الموقع في التقديم. بالنسبة ألصحاب المص
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العمل، يجب توفير بعض المعايير للمؤسسة الختيار المشاركين. في هذه الحالة، من المهم أن يتمكن 

لمثال، لمعايير االختيار. على سبيل ا ا  فريق المراجعة من التحقق من خلفية المشاركين المقترحين وفق

يان، في بعض األح، وختلفة من التحصمميل الدراسمميليس من المألوف اختيار الطالب في مسممتويات م

للوصمممممول إلى المزيج الصمممممحيح وحجم مجموعة األشمممممخاص الذين تمت  ا  قد يكون التفاوض مطلوب

السممممماح بفترة زمنية طويلة بما يكفي لوضممممع اللمسممممات األخيرة على  كان من الواجب، امقابلتهم. لذ

ات المجدولة للمقابلة، هناك أنشطة أخرى يمكن باإلضافة إلى الجلس الجدول بالتشاور مع المؤسسة.

 :تضمينها في برنامج الزيارة

 

 األنشطة في برنامج الزيارة الميدانية

 

 المستندمراجعة 
من الطبيعي تخصمميص جلسممات لهذا ، وزيارة الموقع أيضمما لمراجعة األدلة الوثائقيةتسممتخدم 

كاملة من المستندات ذات العالمات الغرض. يجب أن يُطلب من المؤسسة ترتيب غرفة بها مجموعة 

حتى يتمكن فريق المراجعة من فحص المسمممتندات على انفراد. من المفيد أن يكون لديك آلة تصممموير 

في الغرفة ولكن تأكد من أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المؤسسة حول إمكانية تصوير المستندات. قد 

 لمراجعة أخذها.تكون بعض المستندات سرية وبالتالي ال يمكن لفريق ا

 

 التجوا)
يمكن تضممممممين جلسمممممة تجول حيث يلتقي أعضممممماء فريق  ،باإلضمممممافة إلى جولة في المرافق

المراجعة بممثلي المؤسمسمة خارج االجتماع المنظم دون جدول أعمال صمارم للحصمول على انطباع 

 عام عن عمل المؤسسة. يجب الحصول على إذن إلجراء هذه الجلسات من المؤسسة.

 

 مفتوأةال جلسةال
الجلسمممة المفتوحة للتقدم بمبادرتهم الخاصمممة للقاء  يحضمممر جميع األشمممخاص في المؤسمممسمممة

يتعين على المؤسمممممسمممممة التأكد من اإلعالن عن الجلسمممممة  ،وجود مثل هذه الجلسمممممة في حالو ،الفريق

 واتخاذ الترتيبات للسماح بالمشاركة.

 

 المواخع الخارجية
لمحلية أو الوطنية أو الدولية األخرى والشمممممممركاء قد يتم تضممممممممين الرحالت إلى الجامعات ا

، فقد يُطلب من المؤسمممممسمممممة توفير مواد ا  لم يكن ذلك ممكن نإو ؛المتعاونين ومقدمي التدريب الداخلي

 .سمعية وبصرية لتغطية هذه المرافق أو لترتيب المؤتمرات عبر الهاتف
رنامج والتفاوض عليه مهمة رئيسممية يعد إنشمماء الب ،مع وجود العديد من الجوانب التي يجب جدولتها

لوكالة ضمان الجودة والفريق والمؤسسة. فيما يلي مثال لمجموعة من العوامل التي يجب أخذها في 

 في هذه الحالة لزيارة تدقيق على مدى أربعة أيام. ،االعتبار عند إنشاء جدول الزيارة

 

 الجدو) إنشاد
 د إنشاء مسودة الجدول الزمني لزيارة الموقع ما يلي:تشمل العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عن



676 
  

 

ية  30هناك ما يقرب من  · يام من المقابالت  3على مدى  السمممممممتخدامهافترة زمن أ

 )اليوم الرابع محجوز لمعاودة االتصال والمناقشات(.

 دقيقة. 45تكون الفترات الزمنية للمقابالت بشكل عام  ·

 كل مجموعة من جلستي مقابلة.بعد  للمناقشةتجتمع اللجنة على انفراد  ·

 .8الحد األقصى لعدد األشخاص الذين تمت مقابلتهم في كل جلسة عادة ال يزيد عن  ·

إال في حال الضمممممممرورة أي شمممممممخص أكثر من مرة أمام اللجنة   يفترض أن يمثُلال ·

سبة لألفراد الذين يشغلون أكثر من منصب واحد، يجب اتخاذ قرار  –القصوى  بالن

 .غي أن يجتمعوا بهابشأن أي صفة ينب
جلسممات الطالب بالتوازي مع كل عضممو من أعضمماء الفريق يقود المناقشممات  سممتعقد ·

 مع مجموعة من الطالب.
سمممممتكون هناك بعض المجموعات  ،عندما تختار اللجنة البرامج لفحصمممممها عن كثب ·

على  ،على عدد البرامج المختارة ا  ثالث مرات اعتماد ذكرهاالتي سمميتم تكرارها أو 

من المحتمل أن تتم مقابلة عدة مجموعات من الطالب من كل برنامج  ،المثال سممبيل

 تم اختبار عيناته في جلسات متوازية.
 يتم تضمين جلسة مفتوحة للمقابالت الشخصية. ·
كقاعدة عامة، يُفضمممممممل إجراء مقابلة مع نواب رؤسممممممماء اللجان حيث يكون الرئيس  ·

 مقابلتهم بالفعل بهذه الصممفة. )على متفي فريق اإلدارة على سممبيل المثال وت ا  عضممو

لهيئة  ا  رئيسمممممبصمممممفته  السمممممبيل المثال، يتم إجراء مقابلة مع الرئيس كمدير تنفيذي 

 (السياسة األكاديمية
تبدأ المقابالت في اليوم األول والثاني من زيارة التدقيق بشمممممممكل عام في السممممممماعة  ·

للجنة لمدة تتراوح بين حيث تجتمع ا ،مساء   5:00وتنتهي بعد الساعة  ا  صباح 9:00

 لمراجعة اليوم بأكمله والتخطيط لألسئلة لليوم التالي. ساعة ونصف وساعتين
ية مشمممممممماركة  يُختتم · ها اللجنة عمل بدأ خالل مة ت عا ناقشممممممممة  لث بم ثا جدول اليوم ال

سيضع األساس للعمل من أجل  ، وهذا مااالنطباعات ووجهات النظر حول الجامعة

 .اليوم الرابعالتوصل إلى استنتاجات في 

 

 :تتمثل بما يليالعوامل األخرى التي يجب مراعاتها 
 :على كل مما يلي يجب أن تشمل مجموعات الموظفين قدر اإلمكان ·

 .ن من مناطق البرنامج التي تم أخذ عينات منهايموظف -
 .(بدأوا العمل مع المؤسسة منذ أقل من سنة واحدةالذين جدد )الموظفين ال -

 .ا  حديث فريق عمل تمت ترقيته -
 .ن بجوائز التدريس على مستوى المعهد والكلية / القسميالفائز -

 .طاقم العمل على مختلف المستويات -
 .الموظفون الدائمون / غير المثبتين -

 على كل مما يلي: يجب أن تتضمن مجموعات الطالب ·
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 .الطالب من برامج العينة -
 .قادة الطالب -

 .األقران الموجهون -
 .يينالدولاالقليميين و الطالب -

 .الطالب في مراحل مختلفة من برامجهم -

 .المتبادلة لمنح الدراسيةالطالب الذين خضعوا ل -

 

 القراءات المقترحة: أمثلة عن برامج الزيارة

 ،إرشممادات للمؤسممسممات المشمماركة ،(IEPبرنامج تقييم المؤسممسممات ) ،رابطة الجامعات األوروبية· 

 .2008 ،بروكسل

بريتوريا  ،2007يل التدقيق المؤسممممممسممممممي لمركز جودة التعليم العالي دل ،لجنة جودة التعليم العالي· 

2007. 

 

وتجدر اإلشمممممممارة  ،( في الهندNAACتم إرفاق مثال من المجلس الوطني للتقييم واالعتماد )

للغاية. يمتد الجدول  ا  إلى أنه في سممممممماحة ضممممممممان الجودة الدولية، يعتبر هذا الجدول الزمني متطلب

عمل أطول في معظم جداول المراجعة وال يتضمن فترات زمنية خالل اليوم الرسمي على مدار يوم 

باإلضمممافة إلى ذلك، يعد فريق  ؛للمراجعة والمناقشمممة الخاصمممة بين األعضممماء أثناء إجراء المقابالت

التقويم تقريره في مسمممماء اليوم الثاني، ويتبادل النتائج مع المؤسممممسممممة في بداية اليوم الثالث ويسممممعى 

ائج إلى في تقديم بيان شفهي موجز بالنت ا  تعليقات مؤسسية. يتمثل النهج األكثر شيوعللحصول على 

 ا  توبمك ا  تقرير ا  اإلدارة العليا في نهاية االجتماع وطلب المالحظات بعد أن تتلقى المؤسمممممسمممممة رسممممممي

 .ويتاح لها الوقت لقراءته بعناية
 المجلس الوطني للتقييم واالعتماد -جدول الزيارة 

 

 مناقشات فريق األقران ،19:00 – 17:00: وصول أعضاء الفريق ومناقشة فريق األقران 0 اليوم

 الذي يتضمن ما يلي: جدول أعمال المناقشة ، معاجتماع خاص لفريق الزمالء فقطفي مكان اإلقامة. 
  التقييم الفردي المبدئي معالمالحظات  ةقارنم ·
 تحديد القضايا التي تحتاج إلى مزيد من التحقيق ·
 تقاسم مسؤولية جمع المزيد من األدلة ·
 تقاسم مسؤولية كتابة التقرير ·

 

 المؤسسةاليوم األو): زيارة 

 

: لقاء مع رئيس المؤسممسممة وأعضمماء اللجنة التوجيهية التي أعدت 10:00 - 09:00: األولىالجلسممة 

 .تقرير الدراسة الذاتية

 : اجتماع مع مجلس اإلدارة11.00 – 10:00: الثانيةجلسة ال
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: زيارة المكتبة ومركز الكمبيوتر والتفاعل مع الموظفين هناك 12:30 - 11:00: الثالثةالجلسمممممممة 

 : غداء عمل مع أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التوجيهية(14:00 - 12:30)

 ةيهيئة التدريسال: زيارة عدد قليل من األقسام والتفاعل مع أعضاء 15:30 - 14:00: الرابعةالجلسة 

 .الفريق إلى مجموعات فرعية( هناك )ينتقل

 .: التحقق من الوثائق16:00 - 15:30: الخامسةالجلسة 

 .(وشرب الشاي: التفاعل مع أولياء األمور والخريجين )17:00 - 16:00: السادسةالجلسة 

 ، معاجتماع خاص لفريق الزمالء فقط .في مكان اإلقامة : مناقشممممممة فريق الزمالء21:00 - 19:00

 الذي يتضمن ما يلي: مناقشةجدول أعمال ال

 

 األدلة التي تم جمعها حتى اآلن مناقشة ·
 تحديد القضايا التي سيتم فحصها بشكل أكبر ·
 الموافقة على التقييم المؤقت للفريق ·
 مناقشة النقاط البارزة المؤقتة للتقرير ·

 

 اليوم الثاني:

 

 المتبقيةافق : زيارة مكتب الكلية واألقسام والمر13:00 - 09:00: السابعةالجلسة 

 : غداء عمل مع رؤساء األقسام(14:00 - 13:00)

 : التفاعل مع مجموعة من الطالب15:00 - 14:00: الثامنةالجلسة 

 : تدقيق األدلة المستندية16:00 - 15:00: التاسعةالجلسة 

: طلب مزيد من اإليضاحات ومشاركة القضايا ذات االهتمام مع 17:00 - 16:00: العاشرةالجلسة 

 يس المؤسسةرئ

 ، معاجتماع خاص لفريق الزمالء فقط .في مكان اإلقامة مناقشممممممة فريق الزمالء: 21:00 - 19:00

 الذي يتضمن ما يلي: جدول أعمال المناقشة

 

 جدول أعمال الدورة: ·
 .ق على الدرجاتاتفالا ·
 .الموافقة على مسودة التقرير ·

 

 اليوم الثالث: اليوم األخير من الزيارة

 

 .: مشاركة مسودة التقرير مع رئيس المؤسسة10:00 - 09:00: ية عشرةالحادالجلسة 

 .: تلقي المالحظات من رئيس المؤسسة11:00 - 10:00: الثانية عشرةالجلسة 

 ضممممممموء المالحظات علىالتقرير  إعداد : االنتهاء من12:00 - 11:00: الثالثة عشمممممممرةالجلسمممممممة 

 الموضحة.

 .جتماع الخروج: ا12:30 - 12:00: الرابعة عشرةالجلسة 
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 ات. اللوجستي5

 

 يجب مراعاة الترتيبات اللوجستية التالية في ضوء برنامج الزيارة: ،قبل زيارة الموقع
 .غرفة اجتماعات وأثاث ·
 .مرافق تكنولوجيا المعلومات ·
 .تدوين المالحظات ·
 .يةلوحات االسمال ·
 .خريطة الموقع ومخارج الحريق ·
 .والمشروباتوجبات الغداء  ·
 .إذا لزم األمر ،لحرم الجامعي أو المواقع الخارجية األخرىالنقل بين ا ·

 

 دعونا نناقش بعض هذه الترتيبات بالتفصيل.

 الترتيبات اللوجستية

 

 غرفة اجتماعات و ثاث
مناسممممممبة لألنشممممممطة المخطط لها ولها حجم وطاولة وكراسممممممي مناسممممممبة  الغرفة يجب أن تكون هذه

 مقابلتهم. الستيعاب أكبر مجموعات األشخاص الذين تمت

 

 مرافق تكنولوجيا المعلومات
من المسمممممتحسمممممن للغاية اسمممممتخدام جهاز كمبيوتر وجهاز عرض وطابعة وآلة تصممممموير. في بعض 

ينبغي االهتمام بالمسمممممممائل األمنية  ،قد تكون هناك حاجة لعقد مؤتمرات الفيديو. ومع ذلك ،األحيان

 لضمان سرية إجراءات المراجعة.

 

 تدوين الماأظات
قابالتمن الم خذ المالحظات من الم ية أ يد كيف حد بل أعضمممممممماء فريق المراجعة ،هم ت أو  ،أي من ق

بواسطة الناسو أو من قبل موظف من وكالة ضمان الجودة. هناك أيضا أمثلة على المقابالت التي تم 

 تسجيلها.

 

 يةلوأات االسمال
أن  من المهمف ،لذلك ؛موقعمن المستحيل أن يتذكر أعضاء فريق المراجعة جميع الوجوه في زيارة ال

وأن يكون لها أسماء في مكانها في كل  ا  تطلب من المؤسسة تقديم قائمة بالمشاركين لكل جلسة مقدم

 جلسة.
ير تقديم عدد كب ومن الممكن لدراسممة األدلة التي تقدمها مؤسممسممة ما ا  تُسممتخدم الزيارات الميدانية أيضمم

 ي سردفبشكل كبير  اتالتي تساعد اللوح رسات الحميدةالممامن المستندات أثناء زيارة الموقع. من 
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 األمر المسممممتندات وترقيمها بشممممكل منهجي بحيث يمكن الرجوع إليها بسممممهولة. يمكن أن يسممممهل هذا

 الرجوع إلى األدلة ذات الصلة عند صياغة تقرير المراجعة.في  ا  أيض
ولكن يجب أن يظل ذلك  ،رةقد يطلب فريق المراجعة معلومات مكتوبة إضمممممافية مع اسمممممتمرار الزيا

 عند الحد األدنى مع تسجيل كل عنصر بعناية عند استالمه.

 

  ثناد الزيارة الميدانية ذات الصلةالمشكات . استكشاف 6

الفريق قد  سمميكون ،بعد دراسممة تقرير التقييم الذاتي بالتفصمميل والمعلومات اإلضممافية المقدمة

، وبعد ذلك تبدأ مرحلة طرح األسممممئلة والحصممممول مراجعةبدأ في التعامل مع المشممممكالت المتعلقة بال

ات أو أو المؤشممر االرشمماداتفهم القضممايا المتعلقة بالمعايير أو ويتم زيارة الموقع على االجابات في 

 إطار عمل آخر وضعته الوكالة لتوجيه المراجعة.

 

ومن  ،تكشافه؟(للقضايا )ما الذي يجب اس ا  يُظهر المثال التالي للمراجعة االفتراضية ملخص

الذي يمكن اسممتجوابه حول القضممايا )من الذي يجب أن يُسممأل عن القضممايا؟( وما هو الدليل المطلوب 

هذا الملخص نقطة انطالق لألسمممممئلة التي يطرحها الفريق على يعتبر األدلة ذات الصممممملة؟(.  ي)ما ه

ي ض القواسم المشتركة فاألشخاص الذين تمت مقابلتهم. من المهم مالحظة أنه بينما سيكون هناك بع

للظروف  ا  يجب أن يتم تصممممميم كل سممممؤال وفق ،األسممممئلة التي قد يتم طرحها من مراجعة إلى أخرى

 والتركيز على القضايا.

 

 

 مشكات الزيارة الميدانية  
ما الذ  يجب اسلللللتكشلللللاف   ؟المشاك)ما هي 

 ما؟ مشكلةأو) 
ما هي األس لة التي يجب 
طرأهللا بمللا يتعلق بهللذه 

 لةالمشك

 ما هي األدلة ذات الصلة

 هل تم تحديدها بوضوح؟ مخرجات التعليم
كل  هل تم وضمممممممعها بشممممممم
مناسب فيما يتعلق بالمعايير 

 الخارجية؟
 هل تم التواصل معهم

بشمممممممكممل واضمممممممح للطالب 
 والموظفين؟

 معلمونال
 الطالب

 الممتحنون / المقيمون
 موظفو ضمان الجودة

مواصمممممممفمممات البرنمممامج ؛ 
 أهداف التعلم

 البرنامجكتيب 
 واصفات المؤهالت

 معايير التدريب الصناعي
 المهنية الهيئةمتطلبات 

همممل المنهج فعمممال في دعم  المناهج
 تحقيق مخرجات التعلم؟

هممل المنهج منظم بشمممممممكممل 
عال من حيث المسمممممممتوى  ف
 والتوازن والتماسك والتقدم؟

 هل المنهج محدث؟

 معلمونال
 الطالب

 الممتحنون / المقيمون
 جودةموظفو ضمان ال

كممتمميممممب بممرنممممامممج المممممواد 
 المنهجية

 نماذج من عمل الطالب
 تقارير مراقبة البرنامج

همممل التقييم يمك ن المتعلمين  التقييم
من إثبممممات تحقيق نتممممائج 

 ؟المرجوةالتعلم 
هل طرق التقييم صممممممحيحة 

 وموثوقة وآمنة؟

 معلمونال
 الطالب

 المحققونالممتحنون / 
 موظفو ضمان الجودة

 معايير التقييم
 أوراق االمتحان وتمارين
 مخططات وضع العالمات

 تقارير الممتحنين
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همل تسممممممممح معمايير التقييم 
لتمييز الواضمممممممح بين  بمممما
الممممدرجممممات المممممممخمممتممملمممفممممة 

 الممنوحة؟
ل يحصمممممممل الطالب على ه

 مالحظات كافية؟
هممممل يحقق الطالب نتممممائج 

 التعلم المرجوة؟

محضمممممممر اجتممماع مجلس 
 االمتحان

سجالت تحصيل الطالب. 
 مل الطالبعينات من ع

هل التدريس مناسمممممممب من  التعليم والتدريس
حيممممث االتسمممممممممماع والعمق 

 والسرعة والتحدي؟
همممل توجمممد طرق تمممدريس 

 متنوعة مناسبة؟
هممممل التممممدريس فعممممال في 

 تعزيز التعلم؟
الموجودة  المنهجيمممماتممممما 

 لجمع مالحظات الطالب؟
هل المواد التعليمية المناسبة 

 متاحة؟

 معلمونال
 الطالب

 الجودةموظفو ضمان 

 استبيانات آراء الطالب
 وثائق تطوير الموظفين

 كتيبات البرنامج
 مراقبة التدريس

المالحظمممات والنشمممممممرات 
 والمواد التعليمية األخرى

هل يتناسمممممممب التوظيف مع  دعم الطالب وتقدمهم
قدرات واستعدادات الطالب 

 مع متطلبات البرنامج؟
هل تم تحديد أي احتياجات 

 ؟اتعليمية خاصة ومعالجته
ية  هل يتمتع الطالب بومكان
لى  ظم إ ت ن م ل لوصممممممممول ا ا
االسممتشممارة والتوجيه بشممأن 

 تقدمهم؟

 موظفو القبول
 أعضاء هيئة التدريس

 الطالب

احصمممممائيات عن التوظيف 
 والتقدم واالنتهاء

سممممياسممممات مكتوبة بشممممأن 
 قبول الطالب

سياسات مكتوبة بشأن دعم 
 الطالب وتوجيههم

بمميممممانممممات عممن وجممهممممات 
ف أو الممطممالب )الممتمموظمميمم
 مزيد من الدراسة(

هممل توزيع الموارد مخطط  الموارد
 فيما يتعلق ،بشمممكل مناسمممب

 بالبرامج المعروضة؟
هممل يوجممد سمممممممكن تعليمي 

 وتعليمي مناسب؟
همممل المكتبمممات والمعممماممممل 
وورش العمممل كممافيممة لممدعم 

 البرامج المقدمة؟

 أعضاء هيئة التدريس
 موظفي المكتبة
 الفريق التقني

 الطالب
 المديرين

 تيش المادي للمنشآتالتف
 قوائم المعدات

 قوائم مخزون المكتبة
لجممممان مع  ل محمممماضمممممممر ا
لتخطيط  مسممممممممؤوليممممات ا

 األكاديمي

عيممممة  الكادر  جممممما ل خبرة ا ل هممممل ا
ألعضمممممممماء هيئممة التممدريس 
منمماسمممممممبممة ومتمماحممة لتقممديم 

 المنهج؟
هل فرص تطوير الموظفين 

 المناسبة متاحة؟
هممل الممدعم الفني واإلداري 

 المناسب متاح؟

 معلمون
 المديرين

 الموظفين اآلخرين

 قوائم الموظفين
 السير الذاتية للموظفين

 سياسات تطوير الموظفين
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هل لدى المؤسمممممسمممممة خطط  االدارة العامة
ستراتيجية وتشغيلية ومالية ا

 متماسكة وواقعية؟
هل تمتلك المؤسسة وسائل 
فعالة للتواصل مع أصحاب 
العمل وأصممحاب المصمملحة 
 اآلخرين واالستماع إليهم؟

هل يوجد نظام شمممامل فعال 
 لضمان الجودة الداخلية؟

 اإلدارة العليا
 رئيس الشؤون المالية
 رئيس قسم الجودة

 أرباب العمل

 خطة استراتيجية
 الخطة التشغيلية

الميزانيمممة والحسمممممممممابمممات 
 السنوية

وثممممائممق اسممممممممتممراتمميممجمميممممة 
 االتصاالت

محمممماضمممممممر اجتممممماعممممات 
 اإلدارة

 محاضر اجتماعات الجودة
عات مع جتمااال مالحظات

 أصحاب العمل

بولممممما هي إجراءات  إدارة البرنامج ق ل  ا
المبدئية والمراجعة الدورية 

 للبرامج؟
ممممما هي العمليممممة المطبقممممة 
 للمراقبة المستمرة للبرامج؟
تخممممذ  م ل هو اإلجراء ا ممممما 
لتحمديمد ومعمالجمة أي أوجمه 

 قصور في البرامج؟

 اإلدارة العليا
 معلمون

 رئيس قسم الجودة
 الطالب

جراءات سممممممميمماسممممممممات وإ
فقممممة على  مكتوبممممة للموا
المممبمممرنمممماممممج وممممراقمممبمممتممممه 

 ومراجعته
محاضممر اجتماعات اللجنة 
األكممماديميمممة أو أي هيئمممة 
أخرى مكلفمممة بمممالموافقمممة 

 على البرنامج
وثممممائممق الممتممقمميمميممم الممممذاتممي 

 الداخلي

همممل يعممممل مجلس اإلدارة  الحوكمة
بفعالية واسمممممممتقامة في أداء 

 مسؤولياته؟

 المحافظين كبير
ن تنفيذيياألعضممماء غير ال
 في مجلس اإلدارة

 اإلدارة العليا

 دستور
 دقائق من المقابلة

 تقارير إلى مجلس اإلدارة

 

سممميتم تحديد كيفية متابعة اللجنة لألمور أثناء زيارة الموقع، كما هو مذكور أعاله، من خالل 

و سمممة أأغراض المراجعة واإلطار المرتبط بالمعايير أو المؤشمممرات المسمممتخدمة فيما يتعلق بالمؤسممم

البرنامج الذي يتم فحصمممه. تم تقديم مثال على كيفية تطوير خطوط االسمممتجواب بالنسمممبة للمعايير في 

وثيقة مجلس )الواليات المتحدة( للجنة االعتماد اإلقليمية، وهي إعداد فرق للمداوالت الفعالة والتي 

 التخطيط للفريق قدللفرق والمؤسممممسممممات. كان من المفترض أن تكون اجتماعات  ا  مفيد ا  تعد مصممممدر

ا  محدد على خلفيتهم وخبراتهم، ا  اعتماد ،أسممممفرت عن اتفاق حول أدوار كل فرد من أعضمممماء الفريق

في مناطق معينة. من المعتاد وضممع أسممئلة مفصمملة حول  عملية التقييمسمميتولى زمام المبادرة في  من

الزيارة  فعالة للقضايا أثناءكل موضوع قبل الزيارة. يضمن التخطيط المسبق لألسئلة تغطية كاملة و

ولكن مع استمرار زيارة الموقع، يحتاج الفريق إلى التأكد من أنه يأخذ في االعتبار األدلة التي تظهر 

الة وكال، تتخذ وكاالت الجودةمن المقابالت عند مراجعة األسمممممممئلة المحددة لليوم التالي. في بعض 

ز في التخطيط للمقابالت على تطوير قوائم المراجعة لألسمممممئلة، لذا ينصمممممب التركي ا  أكثر انفتاح ا  نهج

 .يمكنهم بعد ذلك متابعة الموضوعات التي يرونها مناسبة ممنكمطالبات ألعضاء اللجنة 
 

 

 

 



683 
  

 . بروتوكوالت المقابلة7

زيارة الموقع هي التفاعل الرئيسمممممممي وجها  لوجه بين المؤسمممممممسمممممممة والمراجعين وهي قناة مهمة إنَّ 

كما أنها مناسممبة مهمة لجمع األدلة في عملية  ،سممة والوكالة عبر فريق المراجعةللتواصممل بين المؤسمم

 المراجعة.
ى كما أنهم بحاجة إل ،للعمليات التي وصمممفتها الوكالة ا  من المهم أن يتصمممرف المراجعون بمهنية ووفق

لجو ا ، باإلضافة إلى جميع ما سبق، يعتبرالتصرف بشكل أخالقي مع احترام المؤسسة طوال العملية

 .بالغ األهمية لتشجيع المشاركة بين ممثلي المؤسسة وفريق المراجعة ا  اإليجابي لزيارة الموقع أمر

 

جلسممة  نجاح فياألسممباب الرئيسممية أحد ضممافة إلى ذلك، تعتبر طريقة طرح األسممئلة المسممتخدمة باإل

 :هما هناك نوعان من األسئلة ،المقابلة. بشكل عام
 سؤال الذي يدعو الشخص الذي تتم مقابلته إلى توضيح قضية معينة.ال هوو: مفتوحالسؤال ال· 
 .ا  السؤال الذي يمكن اإلجابة عليه بـ "نعم" أو "ال" أو بعبارة قصيرة جد : هوالسؤال المغلق· 

 

يمكن بدء الحوار بسممممؤال مفتوح. بعد  ،كال النوعين من األسممممئلة لهما مزايا في جلسممممة المقابلة. عادة

ستج شكل أكبر أو  ،ابةالحصول على ا عادة ما تكون هناك مناطق في االستجابة يمكن التحقيق فيها ب

 يمكن استخدام األسئلة المغلقة. ،تأكيدها بقطع محددة من المعلومات. في الحالة األخيرة

 

سؤال ، وهو قدر اإلمكان ايجب تجنبه التي من األسئلة ا  واحد ا  هناك نوعكما أنَّ  تمت  الذيال

إلى معلومات خاطئة أو  ا  تؤدي إلى إجابة معينة. تؤدي األسممممئلة االسممممتباقية عموم صممممياغته بطريقة

ارات مه في حال كانتعلى سمممبيل المثال، يشمممير السمممؤال، "كيف تدير الفصمممول الدراسمممية  ،منحرفة

بعض الطالب ضممممممعيفة" إلى وجود طالب ذوي قدرات منخفضممممممة في الفصممممممل  لدى رياضممممممياتال

ن السممؤال "كيف تدير الفصممول ذات المسممتويات المختلفة من مهارات الدراسممي. من ناحية أخرى، فو

 .على الموقف ويصل إلى المعلومات التي يطلبها المحاور ا  الرياضيات" ال يحكم مسبق

 

يجب على فريق المراجعة تقييم االسمممتجابة وعدم قبول اإلجابات المراوغة بغض النظر عن 

 يجب أن يقففمعه المقابلة على السممؤال،  تجريلذي جب الشممخص انوع السممؤال المسممتخدم. إذا لم يُ 

 .فريق المراجعة بحزم ويحاول تحديد إجابة المشكلة
ستكمل االستجواب الجيد باالستماع الجيد. فيما يلي بعض سلوكيات االستماع الفعالة التي  يجب أن يُ

 يجب أن يشجعها رئيس المراجعة:
 معرفة ما هو متوقع ومالحظة التناقضات. ·
 معينين مطلباع إلى المعلومات لتحديد ما إذا كان قد تم الوفاء بمعيار أو االستم ·
 .يكون في الغالب بنفس أهمية ما يقال خفي من القولما  ·
ي تم الحصول عليها الت وجهات النظراالستماع إلى المعلومات التي تؤكد اآلراء أو  ·

 من جلسات أخرى
التي تم  وجهممات النظرأو االسمممممممتممماع إلى المعلومممات التي تتعممارض مع اآلراء  ·

 أخرى الحصول عليها من جلسات
 ظ بمالحظات دقيقة.احتفالا ·
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يجب أن يراقب رئيس الفريق الوقت بعناية ويجب أال يسمح للمناقشة باالنتقال  ،أثناء المقابلة

ال ينبغي أن يمنع هذا األعضممممماء اآلخرين  ،ومع ذلك ؛غير ذات صممممملةوإلى مجاالت مثيرة لالهتمام 

 إعطاء األشممخاص الذين ا  ينبغي أيضمم ،أسممئلة متابعة على إجابة الضمميف. قبل نهاية الجلسممةمن طرح 

 تمت مقابلتهم الفرصة لطرح قضايا للمناقشة.

حول بروتوكول  (HEQCلجنة جودة التعليم العالي )فيما يلي مقتطف من دليل التدقيق المؤسممممممسممممممي 

 المقابلة.

 

 (HEQCالعالي ) لجنة جودة التعليم -بروتوكوالت المقابات 

 المقاباتبروتوكوالت  9.7

 

 توجيهات الفريق  ثناد المقابات 9.7.1

 

وبأي  ،يتأكد الرئيس من أن أعضممممماء الفريق يعرفون األسمممممئلة التي سممممميتم طرحها ،قبل بدء المقابلة

 رئيس اللجنة بما يلي:. يذكر سيتم طرح السؤال ولمنترتيب 

 

  إال  ،أو للمقابالت لطرح أسمممئلة على اللجنةجلسمممات المقابلة ليسمممت منتدى للمناقشمممة

 على سبيل التوضيح.
 .يجب أن تكون أسئلة الفريق مرتبطة باستمرار بقضايا الجودة في المؤسسة 
  يجب أن تكون األسئلة مباشرة وبسيطة. يجب على أعضاء الفريق تجنب التفسيرات

 الطويلة كمقدمة لألسئلة.
 .يجب طرح سؤال واحد فقط في كل مرة 
 على أعضممممممماء الفريق التأكد من دعوة جميع من أجريت معهم المقابالت للرد  يجب

 والمشاركة. ال ينبغي السماح لشخص واحد بالسيطرة على الردود.
  يجب على أعضمممماء اللجنة أال يطرحوا أسممممئلة غير مناسممممبة أو يتبعوا جداول أعمال

 شخصية.
 اء المؤسمممسمممة أثناء من المهم أن يحافظ أعضممماء اللجنة على مسمممافة مهنية من أعضممم

 الزيارة

 .يجب تجنب المناقشات والتعليق على التدقيق 
 :يجب على أعضاء الفريق تجنب اإلغراء للقيام بما يلي 

 

 .ابداء التعليقات ووجهات النظر -

 .التعليق -
 .المدحالثناء أو  -
 .النقد أو النصيحة أو الشرح أو التصحيح أو التوصية -

 بال غاية.طرح أسئلة  -
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 بأي مؤسسة أخرى. مقارنة المؤسسة -

 

 مقدمة لمن  جريت معهم المقابات 9.7.2

 

 في بداية كل جلسة يقوم الرئيس بما يلي:

 

ق. المشاركة في عملية التدقي، وشكرهم على م مقابلتهمتب باألشخاص الذين تيترحال ·

)أعضمماء اللجنة لديهم بطاقات األسممماء الخاصممة بهم أمامهم. سمميحضممر األشممخاص 

 بطاقات األسماء الخاصة بهم. ال يلزم تقديم أي مقدمات.( الذين تمت مقابلتهم
ح · بوضوح على أن الغرض من المقابالت هو مساعدة اللجنة على التحقق من  يصر ِ

التدقيق وغيرها من الوثائق التي قدمتها  مرحلةصحة المعلومات واألدلة الواردة في 

 في المؤسسة. . والحصول على فهم تفصيلي لكيفية عمل أنظمة الجودة ،المؤسسة
يؤكد أنه في حين أن المقابلة سمممتتابع القضمممايا وخطوط االسمممتفسمممار التي تم تحديدها  ·

 فون الغرض منها ليس اختبار معرفة األفراد.  ،قبل أو أثناء زيارة التدقيق

 الممارسممممممات الحميدةسمممممميشمممممميد تقرير التدقيق الخاص بمركز جودة التعليم العالي ب ·

 ة في المؤسسة.ويوصي بمجاالت تحسين الجود
 من أجريت معهم المقابالت على تقديم إجابات موجزة تشجيع ·
األشممممممخاص الذين تمت مقابلتهم بأن جميع التعليقات المقدمة إلى لجنة التدقيق  تذكير ·

على الرغم من أن  ،هم غير مسممممتخدمة في التقريرءوأن أسممممما ،تعامل بسممممرية تامة

 القضايا المثارة قد يتم تضمينها في التقرير.

 

 اختتام المقابلة 9.7.3

 

 ،يجب على رئيس اللجنة أن يشممكر األشممخاص الذين تمت مقابلتهم على مشمماركتهم ،في نهاية المقابلة

وأن يبلغهم بأن مركز جودة التعليم العالي سيقدم تقرير تدقيق سيرسل إلى رئيس المؤسسة في الوقت 

 المناسب.

 

ص  ،2007قيق المؤسممسممي بمركز جودة التعليم العالي دليل التد ،المصممدر: لجنة جودة التعليم العالي

62 

 

باإلضمممافة إلى البروتوكوالت الموضمممحة في هذا الموضممموع، هناك مبدأ أسممماسمممي واحد يجب 

 ا  مراجعة الجودة حدثال تعتبر مراعاته من قبل جميع أعضممممممماء فريق المراجعة أثناء زيارة الموقع. 

ي أن جهات النظر الشممخصممية أو سممرد الحكايات. ال ينبغللتبشممير بالفلسممفات التربوية أو للتعبير عن و

سفة فريق المراجعة أو أعضائه الفرديين  ا  يكون تقييم مؤسسة ما متحيز إجراءات  يجب اتباع إنمابفل

المراجعة واالسممممممتناد إلى األدلة ذات الصمممممملة. وبالمثل، ال ينبغي أن تتلون التوصمممممميات المقدمة إلى 

 .المؤسسة بفلسفات تربوية معينة
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ناء  يتمثل فيمن المراجعة  ا  مهم ا  جزءكما أنَّ  التقييم النقدي للمعلومات التي يتم تقديمها للفريق. أث

مة أدلة داع إلى جانب تقديملعملية أو نتيجة  ا  جلسممممممات المقابلة، يمكن إعطاء فريق المراجعة وصممممممف

ة بوجراء تقييم لما إذا من الضمممممممروري أن تقوم لجنة المراجع إال أن ه ؛"حقيقي" المطلب على أن هذا

ؤسمممسمممة على سمممبيل المثال، قد تقدم الم ؛بالفعل بالعملية ويدعم تحقيق نتيجة معينة ا  كان الدليل مدفوع

بالكامل لنظام ضممممممان الجودة وبيانات عن أداء الطالب الرائع أثناء االمتحانات. قد يكون  ا  دليال  موثق

يق لضمممان الجودة قيد التطبفعاال   ا  بأن هناك نظام يقضممي من السممهل القفز إلى اسممتنتاج سممابق ألوانه

قد تكون مسمممممتويات أداء الطالب مدفوعة في المؤسمممممسمممممة، وهو أمر يحتمل الصمممممواب والخطأ. كما 

بعوامل أخرى مثل المعايير المنخفضة أو عدد الطالب االستثنائيين أو قد تكون نتيجة لضعف األمان 

جل توظيف الخريجين السممممي  ال يعني بالضممممرورة أن في أوراق االمتحان. وبنفس المنطق، فون سمممم

 .، يجب تقييم األدلة بما يتجاوز قيمتها االسميةالذ ،جودة الخريجين رديئة

 

 ربطوبال ؛جب إنشمماء العالقات السممببية بين المدخالت والمخرجاتتولحكم على فعالية النظام، يول

 :ي تحقيق األغراض التاليةالنتائج باألسباب، يمكن أن تساعد العالقات السببية ف بين

 

 األدلةإمكانية ربطها بصياغة القرارات والتأكد من  .1
أ قد ينشمممم ،حل الخالف داخل اللجنة من خالل مناقشممممة العالقات السممممببية. في بعض األحيان .2

ء يجب تذكير أعضممممممما ،الخالف من االختالفات في الفلسمممممممفة والقيم التربوية. في هذه الحالة

 ا  رد وقيمته جانبضع معتقدات الفالفريق بو

 التقليل من الحكم الذاتي .3

 أو الثناءتحديد مجاالت التحسين  .4

 

سببية.  ا  جد ا  جيد ا  يشكل المنطق الذي تم إنشاؤه أساس لتقييم فعالية النظام من خالل إنشاء العالقات ال

تابة كل ا  سممميصمممبح نقطة انطالق جيدة جدفباإلضمممافة إلى ذلك، عندما يُترجم المنطق إلى لغة مكتوبة، 

 .التقارير

 

 . استخاص النتا ج8

في نهاية زيارة الموقع، تعتبر مهمة استخالص النتائج من االستعراض وصياغة وجهة نظر 

من الضمممروري تجميع رغم ذلك، وبال ؛ا  ومعقد ا  متطلب ا  تشمممكل أسممماس تقرير المراجعة نشممماط جمعية

من   أن هإال ،جعة قبل أن يتفكك الفريقخيوط المراجعة والمعلومات المعالجة فيما يتعلق بأهداف المرا

ليا قبل ( إلى اإلدارة العا  )أو حتى مكتوب ا  شمممممممفهي ا  المتوقع في كثير من الحاالت أن يقدم الفريق تقرير

 .الخروج من المؤسسة

 

، فضمممممممال  عن سمممممممتكون في حوزة اللجنة مجموعة كبيرة من األدلة ،عندما تنتهي المقابالت

ؤسممسممة وكذلك المسممتندات التي تم العثور عليها أو إنشمماؤها من قبل الفريق المسممتندات التي قدمتها الم

هناك أدلة شفوية واسعة من المقابالت. يجب تلخيص النقاط الرئيسية  ،باإلضافة إلى ذلك ، أو الوكالة
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ل بين عشممية وضممحاها من قب ،الناشممئة في هذه الفئة األخيرة مع تقدم زيارة الموقع على سممبيل المثال

 إلعطاء خالصة يومية للنقاط الرئيسية. ،ير أو الرئيسالسكرت
يكمن دور قائد الفريق في قيادة المناقشممات النهائية وفقا  ألسمملوبهم الشممخصممي وتفضمميالتهم. ويفضممل 

الكثيرون اسمممتخدام السمممبورة لتسمممجيل النقاط الرئيسمممية أثناء المناقشمممة ولكن مهما كانت طريقة إدارة 

 .وري االحتفاظ بسجل لما تم إنجازهالمناقشة المعتمدة، فمن الضر

 

فيما يلي مثال على اسممممتراتيجية للمناقشممممات النهائية، تم طرحها للمناقشممممة من قبل فريق في 

أيام. تم تضمين هذا البند  4نظام ضمان الجودة الذي يقوم بوجراء زيارات ميدانية للتدقيق على مدى 

السابق لزيارة الموقع، وحتى إذا اختار الفريق في جدول أعمال اجتماع التخطيط الذي يعقد في اليوم 

طريقة أخرى إلجراء المناقشممة النهائية، فون إدراج مثل هذه االسممتراتيجية في أوراق جدول األعمال 

يؤدي إلى المناقشممممممة، وعلى األقل، بعض االتفاق مقدما  على النهج الذي سمممممميتم اسممممممتخدامه في تلك 

 .ة بعض الوقت في نهاية مقابالت زيارة الموقعالجلسة. يوفر القيام بهذه االستراتيجي
 

 

 

 

 

 مخصصة لهي ة الجودةستراتيجية الوصو) إلى النتا ج، ااستنتاجات 

 اليوم الثالث والرابع: الجدو) الزمني المقترج للمناخشة الجماعية

 

جزء مهم من عملية اسمممتخالص النتائج التي المناقشمممات الخاصمممة بين أعضممماء الهيئة تعتبر 

 طيلةات تحدث هذه المناقشممم، وبما في ذلك الثناء والتأكيدات والتوصممميات ،ليها تقرير التدقيقيسمممتند إ

والغداء ويتم وصمممممممفها على أنها  المشمممممممروباتأيام الزيارة بما في ذلك فترات االسمممممممتراحة لتناول 

نالمحمدد "اجتمماعمات اللجنمة" في الجمدول الزمني ء ا. في فترة مما بعمد الظهيرة من اليوم الثمالمث وأث

تتمتع الهيئة بفترة أطول للمناقشة التي تسبق اجتماع الخروج عندما ينقل الرئيس  ،صباح اليوم الرابع

 آراء اللجنة إلى الجامعة.

 

فيما يلي مسودة مخطط لهذه المناقشات. ستعتمد األوقات على الجلسة المفتوحة والحاجة إلى معاودة 

 االتصال بالمقابالت.

 

 الثالث:يوم ال

مسممماء  )يمكن أن تتخلل الجلسمممة جلسمممة مفتوحة إذا كانت هناك طلبات مقدمة من قبل  7:00 - 3:45

 موظفي الجامعة أو أصحاب المصلحة(
، كما يراجع أعضممماء الفريق بشمممكل خاص مالحظاتهم من المقابالت والوثائق المقدمة من الجامعة· 

مجاالت المسممؤولية الخاصممة ل يايقومون بتدوين مالحظاتهم الرئيسممية بما في ذلك وجهات نظرهم ح

 دقيقة؟(. 45)
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ينصمممب التركيز ببسممماطة قائد اللجنة، ويتبادل األعضممماء وجهات نظرهم حول الطاولة بتيسمممير من · 

اآلراء حول كل مجال من مجاالت التركيز بدال  من تقييم الميزة النسمممممممبية للنقاط أو قوة  تدوينعلى 

 األدلة فيما يتعلق بالنقاط التي يتم طرحها.
 تحدث مناقشة أولية حول الثناءات والتأكيدات والتوصيات المحتملة ويتم تسجيل اآلراء. ·

 

 اليوم الرابع

 )يمكن أن تتخلل الجلسة معاودة االتصال بالمقابالت( ا  صباح 11:30 - 9:00

 للنقاط التي تم تناولها في مناقشة اليوم الثالث ا  يوزع منسق المراجعة ملخص· 
المناقشمممممة بهدف الوصمممممول إلى اتفاق واسمممممع حول جوهر الثناء والتأكيدات  قائد الجلسمممممةيسمممممهل · 

 والتوصيات مع التركيز على ضمان وجود أدلة قوية ومثلثة لدعمها.
 عداد نص النتائج التي سيتم نقلها في اجتماع الخروجبو قائد اللجنة يبدأ· 

 مساء  )بما في ذلك الغداء( 2:30 - 11:30

 نص الجتماع الخروج يعمل الرئيس على إعداد· 
يقوم أعضممماء الفريق الفرديين بتجميع المالحظات السمممتخدامها من قبل منسمممق المراجعة في إعداد · 

مكتوبة بخط اليد أو معدة على الكمبيوتر. ينبغي أن تركز المالحظات في  -المسمممممودة األولى للتقرير 

 المقام األول على مجاالت المسؤولية الخاصة ألعضاء الفريق

 

 مساء  اجتماع الخروج 3:00 - 2:30

 من الحرم الجامعي اللجنةمساء  تغادر  3:10

 ،يعد سجل مناقشات الفريق من أجل صياغة استنتاجات المراجعة حجر الزاوية في تقرير المراجعة

النقطة المرجعية للرئيس في الحاالت التي يتم فيها تقديم تقرير شمممفهي إلى اإلدارة العليا  ا  وهي أيضممم

 ره اإلجراء األخير في زيارة الموقع.باعتبا

 

 مناخشةال. 9

 زيارة الموخع الر يسي
 ضع في اعتبارك األسئلة التالية:

 

فاوض على جدول زيارة  ،برأيك · ما هي أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند الت

 الموقع مع المؤسسة؟
 انية؟ما هي مزايا وعيوب إعداد أسئلة مقابلة تفصيلية قبل بدء الزيارة الميد ·
هل يمكنك اقتراح عدد من الطرق التي قد يتعامل بها رئيس الفريق مع قيادة الجلسة  ·

 لتأطير االستنتاجات؟
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 ملخصال. 10

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

يمكن استخدام زيارات الموقع لتحديد االمتثال المستمر وتقييم المواقع الجديدة وجمع  ·

المراجعات على المسممممتوى المؤسممممسممممي أو على مسممممتوى  المعلومات. يمكن إجراء

ضمممممان الجودة المعمول بها  نظمالبرنامج ويمكن اسممممتخدام عمليات التدقيق لفحص 

 في المؤسسة
تنظيم زيارة ميدانية جهد تعاوني بين المؤسمممممسمممممة ووكالة ضممممممان الجودة أو  يعتبر ·

بممثليها ية إدارة هذه الزيارة تتمثل  قة التي، كما أن كيف ها الوكاالت  الطري تعمل ب

 الفردية وكيفية تقسيم المسؤوليات.
يجب أن تسمممتند زيارة الموقع إلى جدول  ،لتسمممهيل التحقق من الصمممحة وجمع األدلة ·

 منظم بعناية يسمح بجمع معلومات إضافية وتثليثها.
يتعين على  ،بعد دراسة تقرير التقييم الذاتي بالتفصيل والمعلومات اإلضافية المقدمة ·

التعامل مع القضممايا المتعلقة بالمراجعة. ومن ثم فون خط االسممتجواب لزيارة الفريق 

 الموقع سوف ينبع من تحديد وفهم القضايا.
للعمليات التي  ا  أثناء زيارة الموقع، من المهم أن يتصممممممرف المراجعون بمهنية ووفق ·

بشمممكل أخالقي مع احترام المؤسمممسمممة طوال  ا  وصمممفتها الوكالة وأن يتصمممرفوا أيضممم

 .التفاعل المباشر بين المؤسسة والمراجعين عملية وهي قتالو
مهمة اسمممممتخالص النتائج من االسمممممتعراض وصمممممياغة فون  في نهاية زيارة الموقع،  ·

ه إال أن ا  ومعقد ا  متطلب ا  وجهة نظر إجماع تشممكل أسمماس تقرير المراجعة تعتبر نشمماط

مات المعالجة، من الضمممممممروري تجميع خيوط المراجعة والكميات الهائلة من المعلو

   .فيما يتعلق بأهداف المراجعة قبل حل الفريق
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث

 : إعداد التقريرالمحور السادس

 نظرة عامةالجزء األول: 
 

 :جدو) المأتويات
 

 المقدمة .1
 نظرة عامة على الوحدة .2

 األهداف .3
 ات الرافدةالقراء .4

 المصطلحات .5
 

 

 

 

 

 المقدمة .1

ر كتابة تقري ةن مسمممممممؤولييالمراجع تقع على عاتقزيارة الموقع، أو بعد الزيارة، نهاية  عند

لة كا بدعم من الو يان  لةَ  ، ويعتبرالمراجعة في أغلب األح ية  تجميع التقرير المرح األخيرة من عمل

 مراجعة الجودة. بعد أن عالجت الوكالة نتائج المراجعة كما نقلها الفريق، ينقل التقرير قرارات وكالة

 .( حول جودة المؤسسة و/ أو البرامجQAضمان الجودة )

توضمممممح هذه الوحدة الطرق المختلفة لكتابة التقارير للظروف المختلفة للمراجعات والتدقيق. 

جة توضح بناء ح ، ويعتبريناقش الغرض من التقارير ويشير إلى مضمون ما يتم تضمينه بشكل عام

حد أفريق األدلة للتوصممممل إلى اسممممتنتاجاتهم النهائية للمؤسممممسممممة أو رئيس البرنامج كيف اسممممتخدم ال

 المجاالت المهمة التي تمت تغطيتها. تتضمن الوحدة أمثلة من العالم الحقيقي إلثبات هذه النقاط.

 . نظرة عامة على الوأدة 2

 رإعداد التقري

 نظرة عامة 
 دعونا نراجع الموضوعات التي سنغطيها في هذه الوحدة.

 ر المراجعة غراض و نواع تقاري
ما يتم تضممممممينه  فحوىالغرض من التقارير ويشمممممير بشمممممكل عام إلى  يناقش هذا الجزء من المحور

ات لظروف المختلفة للمراجعفي اعن األسممممماليب المختلفة لكتابة التقارير  ا  عادة . سممممموف تتعلم أيضممممم

 .والتدقيق
 تقرير النطاق واألسلوب

حدد الطرق التي يمكن بها تنظيم المحتوى في المكونات المختلفة للتقرير وي الفصمممممممليصمممممممف هذا 

 مناقشة أسلوب الكتابة واستخدام األدلة و "لهجة" نص التقرير. مالتقرير. كما تت
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 تجميع وتوزيع التقارير
العمليات المختلفة لتجميع التقارير التي تشمممممل فرق المراجعة وموظفي الوكالة  الفصممممليوضممممح هذا 

إلنتاج التقارير في الوقت المناسمممب. تم تحديد طرق صمممياغة  من فريق المراجعة تهدفومجموعات 

ض من مباشممممممرة من الغر تقديم التقرير بها تتولدنتائج المراجعات إلظهار كيف أن الطريقة التي يتم 

من  ا  طفمقت ا  أيض الفصلالمراجعة. تمت مناقشة الحجج المؤيدة والمعارضة لنشر التقارير. يتضمن 

 ط التي تم طرحها.تقرير وهمي لتوضيح النقا

 . األهداف3

 األهداف: إعداد التقرير

 

 تحديد ما يلي:على  ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذه الوحدة
تحديد خصمممممممائص األنواع المختلفة من التقارير التي تفي بالنتائج المحددة لعمليات  ·

 االعتماد والتقييم والمراجعة
 النتائجشرح كيفية استخدام األدلة في استخالص  ·
تحديد األقسام الرئيسية الموجودة عادة في التقارير وعمليات تجميع هذه التقارير في  ·

 الوقت المناسب

 

 :والمراجع المقترأة . القرادة4

 

تم مقممدمممة في معممايير االعتممماد.  ،جمعيممة تطوير كليممات إدارة األعمممال الجممماعيممة ·

 .2009 /آذارمارس 6 الوصول بتاريو

 .2009ملبورن  ،6.0دليل التدقيق اإلصدار  ،األستراليةوكالة جودة الجامعات  ·

ية · جامعات األسمممممممترال لة جودة ال جامعة أدياليد ،وكا بات   ،تقرير مراجعة حسمممممممما

 .2003 /آذارمارس

ية إرشممممممممادات  · حول عملية مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهن

 /أيارمايو ،نج كونجهو ،ألربع مراحل بموجب إطار المؤهالتضمممان الجودة ذات ا

2008. 

ية إرشممممممممادات  · حول التقييم مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهن

 ،1.0اإلصممدار  ،7إلى  4من  QFمسممتويات  -المبدئي والتحقق من صممحة البرنامج 

 .2008 /أيارمايو ،هونج كونج

لممارسمممممات ل الشمممممبكة الدولية لوكاالت ضممممممان الجودة في التعليم العاليإرشمممممادات  ·

 .2007 ،في ضمان الجودة الحميدة

 مجلس جودة الجامعات األيرلندية ·

 http://www.iuqb.ie/info/iriu.aspx  
 

http://www.iuqb.ie/info/iriu.aspx
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لجنة الواليات الوسممممطى للتعليم العالي. زيارات الفريق: إجراء واسممممتضممممافة زيارة  ·

. ملحق 2007لجنة الواليات الوسمممممممطى للتعليم العالي ،يابنسممممممملفان ،تقييمية. فيالدلفيا

 ملخص اإلجراءات التي قد يتخذها الفريق ،2008

 8 تم الوصول بتاريو. 2006 ،كتيب التدقيق المؤسسي التابع لوكالة ضمان الجودة ·

 .2009 /أيارمايو

تقرير التدقيق المؤسمممسمممي لوكالة ضممممان الجودة: كلية كانتربري كريسمممت تشممميرش  ·

 2009مايو  8. تم استرجاعه في 2005 /أيارية مايوالجامع

 الوثائق الرئيسية لمبادرة بيان بريسبان ·

 /آذارمارس 6، تم الوصمممممممول بتاريو (: تقرير التقييمTWAEAجمعية تقييم تايوان ) ·

 عبر الرابط التالي: 2009

http://utce.twaea.org.tw  
 ويب:مواقع ال

لذا سمممممممتحتاج إلى الرجوع إليها من وقت  ،هناك مواقع ويب مذكورة في نقاط مختلفة في هذه الوحدة

إلى اسممممتخدام مواقع ويب أخرى لبعض مهام المناقشممممة في مواضمممميع مختلفة  ا  آلخر. قد تحتاج أيضمممم

 ت ضمممانمدرجة في الوحدة. يمكنك االرتباط بمواقع ضمممان الجودة من خالل الشممبكة الدولية لوكاال

 التالي: االنترنت( على عنوان INQAAHEالجودة )

http://www.inqaahe.org/members/list-full.php  
 

وبالتالي هناك الشممممبكة الدولية لوكاالت ضمممممان الجودة أن هناك عدة فئات لعضمممموية يرجى مالحظة 

 يجب الرجوع إليها إذا لم تجد وكالة تحاول تحديد موقعها.قوائم أخرى 

 

 . المصطلأات5

سطة فريق دولي، وبالتالي،  صياغةتمت  مجموعة  من المؤكد أنَّ هناكفمواد ضمان الجودة هذه بوا

. يتضمن قسم المنهج في هذا الموضوع الفصل أجزاءمتنوعة من المصطلحات المستخدمة في جميع 

تاج تح، كما سعلى فهم المصطلحات الفردية ومعانيها في سياق ضمان الجودة نظرة عامة لمساعدتك

 !آلخر حينإلى الرجوع إلى هذه القائمة من 

 

  

http://utce.twaea.org.tw/
http://www.inqaahe.org/members/list-full.php
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث
 إعداد التقرير: المأور السادس

 غراض وأنواع تقارير المراجعةالجزء الثاني: أ

 

 :جدو) المأتويات

 

 .المقدمة .1

 .لتقريرالغرض من ا .2
 .مضمون التقرير .3

 .أنواع التقارير .4
 .مناقشةال .5
 .ملخصال .6

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

بمجرد انتهاء المراجعة. قد يشممممممارك الفريق بعض  التقريريجب إبال  المؤسممممممسممممممة بنتيجة 

المالحظات األولية مع اإلدارة العليا للمؤسممسممة في جلسممة قبل مغادرة الموقع لكنه ينشممر النتائج التي 

الغرض من  يناقش هذا الجزء من المحورالمقام األول من خالل تقرير المراجعة.  توصممممممل إليها في

المختلفة  عن األسماليب ا  بشمكل عام. سموف تتعلم أيضم التقرير تضممنهيما  فحوىالتقارير ويشمير إلى 

لظروف المختلفة للمراجعات والتدقيق. بشممكل عام، هناك ثالثة أنواع واسممعة من في الكتابة التقارير 

المصمممممممطلح العام "تقرير المراجعة" يسمممممممتخدم لتغطية  إال أن   ،قارير: االعتماد والتقييم والتدقيقالت

 .الثالثة ما لم ينص على خالف ذلكالتقارير 

 

 األهداف: أغراض وأنواع تقارير المراجعة

 

 تحديد كل مما يلي: على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع
 رير المراجعةتحديد الغرض من تق ·
 مناقشة المبادئ التوجيهية المختلفة المتعلقة بمضمون تقرير المراجعة ·
 وصف أنواع مختلفة من التقارير مع إشارة خاصة إلى الغرض من المراجعة ·

 

 . الغرض من التقرير2

عليهم  ما يجب ،وفي بعض الحاالت ،يُطلع التقرير المؤسسات على أدائها وينصحها بما يمكنهم فعله

 ه. يتضمن التقرير عادة:فعل
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 االعتراف بالجهود التي بذلتها المؤسسة في التحضير للتقويم. .1
التي تتبناها المؤسممسممة في تصممميم وتطوير وتنفيذ وإدارة أنشممطتها  الممارسممات الحميدةتأكيد  .2

 وبرامجها.
 تقدير مبادرة المؤسسة وتوجهها المستقبلي. .3

 مخطط للتحسين المستمر. .4
 ،برامجال أوقد يكون لها أو ال يكون لها تأثير تبعي على عمل المؤسسة نتائج المراجعة التي  .5

 على الغرض من المراجعة. ا  اعتماد

 

 . مضمون التقرير3

 

 فيما يلي بعض اإلرشادات التي تشير إلى مضمون ما يتم تضمينه بشكل عام في التقارير:

 

ات أو تحديد الشروط / المتطلب للموافقة أو عدم الموافقة ا  واضح ا  يجب أن يقدم التقرير تبرير .1

المتطلبات المنصممممموص عليها في المبادئ  أو رة إلى المعاييرمع اإلشممممما ،المسمممممبقة للقضمممممية

 التوجيهية للمراجعة.

 يجب أن يحدد التقرير بوضوح األدلة التي تم الحصول عليها من التحديد. .2
 يجب أن يحتوي التقرير على تطور منطقي واضح من الدليل إلى التحديد. .3

مجمماالت وممما هي مجمماالت النقص وواضمممممممحمما جممدا لمتلقي التقرير  التقرير ينبغي أن يكون .4

 .،في الحاالت التي يسمح فيها الغرض من المراجعة الحميدةالممارسات 

الغرض من كونه مسممممممماهمة في إعادة االعتماد في المسمممممممتقبل أو  ا  قد يخدم التقرير أيضممممممم .5

 .المراجعة الدورية أو عمليات إعادة التقييم

 

دعونمما نلقي نظرة على مثممال لنطمماق التقرير على النحو المنصممممممموص عليممه من قبممل وكممالممة جودة 

( التي تجري عمليات تدقيق على المسمممتوى المؤسمممسمممي لمؤسمممسمممات AUQAالجامعات األسمممترالية )

 التعليم العالي.

 

 وكالة جودة الجامعات األسترالية -معلمات تقرير المراجعة 
 تقرير المراجعة

 

 ت الشاملةالمعاما
عن  ا  عام ا  مكتوب ا  تقرير وكالة جودة الجامعات األسمممممممترالية تصمممممممدر  ،بعد زيارة المراجعة

يرها والتي توصمملت إليها من خالل تفسمم ،المراجعة. يلخص التقرير النتائج التي توصمملت إليها اللجنة

بال قارير إلى كل من الممارسمممممممات الجديرة  ناء ومجاالت لألدلة المحددة التي جمعتها. تشمممممممير الت ث

ل ( أو تلجأ إلى معايير غير ذات صلة. تحاوا  أو سلب ا  ال تعلق التقارير على األفراد )إيجابو ،التحسين
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ولكن دون اإلفراط في التفاصممممميل أو االفتراض بأنها  ،التقارير معالجة جميع المجاالت ذات الصممممملة

 شاملة.
إذا كانت اللجنة قد شمممممممكلت وجهة  ،ومن ثم ال تحتوي تقارير المراجعة على بيانات ال يمكن إثباتها.

يه فلديها دليل ثابت يمكن أن تبني عل ،نظر مفادها أن التعليق على مسمممممممألة معينة يجب أن يتم تقديمه

 وتجنب اإلفراط في الدقة. ،بحزم محددةيتم التعبير عن وجهات نظر  ،تعليقها. عالوة على ذلك

 

 4.1القسم  ،5.0اإلصدار ، ألستراليةوكالة جودة الجامعات ادليل تدقيق  المصدر:

 

 .  نواع التقارير4

بشكل أساسي، يجب أن يعكس تقرير المراجعة المبادئ األساسية وفلسفة المراجعة. يمكن أن يؤدي 

تائج قرار قائمة على اإلجراءات اعتماد مان الجودة  ا  تمرين المراجعة إلى ن على مهمة وكالة ضممممممم

لمحدد، )على سممممممبيل المثال، منح أو رفض طلب االعتماد( أو وكذلك الغرض من تمرين المراجعة ا

 .نتيجة موجودة في شكل بيان الرأي القائم على األدلة
 يمكن تصنيف التقارير إلى ثالثة أنواع لتعكس طبيعة المراجعة:

 تقرير االعتماد ·
 تقرير التقييم ·
 تقرير المراجعة ·

 

 دعونا نستعرض هذه التقارير الثالثة بالتفصيل.

 المراجعة ثالثة لتقاريرع الاألنوا

 

 تقرير االعتماد
إذا كان الغرض من المراجعة هو إثبات حالة أو شمممرعية أو مالءمة مؤسمممسمممة أو برنامج أو 

على وحدة دراسمممممممية، فون نتيجة المراجعة عادة ما تكون "نعم" أو "ال" مع أو بدون شمممممممروط يتعين 

دة. عادة ما يطلق على هذا النوع من التقارير من خالل المواعيد النهائية المحدالوفاء بها المؤسمممسمممة 

 .تقرير االعتماد ويغطي المعلومات األساسية المذكورة أعالهاسم 
فترة الصمممممممالحية وأي  ا  وبالتالي يحدد التقرير أيضممممممم ،تكون الحالة الممنوحة محدودة بالوقت ،عادة

 لصالحية.شروط أخرى يجب الوفاء بها للحالة التي يجب الحفاظ عليها خالل فترة ا

 

 تقرير التقييم
إذا كان الغرض من المراجعة هو الفحص وإصمممممدار حكم بشمممممأن مدى مالءمة أو مسمممممتوى 

فسيتضمن التقرير عادة  تعليقات على مستوى  ،الجودة أو معايير مؤسسة أو برنامج أو وحدة دراسية

. يسمممى هذا النوع من " نعم "أو" ال " إجابة بـممممممممم الجودة أو المعايير التي تم تحقيقها دون إعطاء أي

 التقارير تقرير التقييم.

 

 تقرير المراجعة
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إذا كان الغرض من المراجعة هو التحقق من وجود إجراءات لضممممممممان الجودة أو النزاهة أو 

التقرير يُعرف باسمممممممم تقرير التدقيق. عادة ما يتم إجراء التدقيق لتقييم  فون   معايير التزويد والنتائج،

تتمتع بسلطة االعتماد الذاتي ولكن يتم استخدامها اآلن في بعض البلدان مع مستوى الجودة لمؤسسة 

اإلضافة بمؤسسات القطاع الخاص. يحتوي هذا النوع من التقارير على تأكيدات وتوصيات للتحسين 

 .إلى ثناء المؤسسة على عملها
ي عتماد ف، تقوم وكاالت ضمان الجودة التي تستخدم نهج االعتماد بتضمين مصطلح االعموما  

عنوانهممما، على سمممممممبيمممل المثمممال، مجلس هونغ كونغ العتمممماد المؤهالت األكممماديميمممة والمهنيمممة 

(HKCAAVQ )و( لجنة اعتماد المؤهالت المهنية المدارس والكليات التقنيةACCSCT)  في الواليات

ة هنيالمتحدة. يوضمممممممح نموذج التقرير الخاص بمجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والم

ةالي التقرير لب)أدناه( المعلومات األسمماسممية التي يجب تغطيتها في تقرير االعتماد حتى ي  غاية المرجو 

 .منه

 

 مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهات األكاديمية والمهنية فيتقرير االعتماد 

ية ) أصممممممممدر ية والمهن ماد المؤهالت األكاديم ( تقرير HKCAAVQمجلس هونغ كونغ العت

صمممممفته هيئة االعتماد على النحو المنصممممموص عليه في قانون اعتماد المؤهالت األكاديمية بد االعتما

فترة و ،. يوضح هذا التقرير تحديد مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنيةةوالمهني

 .صالحية القرار باإلضافة إلى الشروط أو القيود، التي تخضع لهذا القرار
حالة االعتماد كما هو مطلوب في  كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنية مجلس هونغ يمنح 

مجلس هونغ كونغ للمشمممممممغل المذكور أعاله لتشمممممممغيل برنامج )برامج( التعلم المعتمد من  النهجهذا 

في مسمممتوى )مسمممتويات( إطار المؤهالت الالالال خالل فترة  العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنية 

 الالالالال إلى الصالحية من
مع مراعاة الشممممروط المسممممبقة التالية والمتطلبات كما هو مذكور  ،ن(الالالالال )كال اليومين شممممامال  

 أعاله.
 

(. تم تفويض هذه الوكالة TWAEAتايوان )في يم وتقوالتقييم الفيما يلي مثال لتقرير تقييم من جمعية 

 عات التكنولوجية.من قبل وزارة التربية والتعليم لتقييم إدارة الجامعات والجام

 

 

 تايوانفي يم وتقوالتقييم الجمعية  –تقرير التقييم   
 :كل مما يلي معايير تقييم الجامعات التكنولوجيةتشمل 

 (%30متكاملة )التنظيمية الدارة اإل ·

 (%25األنشطة األكاديمية األساسية ) ·

 (%25اإلدارة األكاديمية ) ·

 (%20اإلدارة العامة ) ·
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ذاتي خدمات التقييم لتسهيل قيام المؤسسات بأنشطة التحسين التايوان في يم وتقالوتقييم الجمعية تقدم 

 وتحقيق نتيجة جيدة من تمرين ضمان الجودة الخارجي. يتألف تقريرها التقييمي من جزأين:

 

 ة داخل المؤسممممسممممة التي تم مسممممتوى جودة الكليات واألقسممممام الفردي

 تقييمها

 .تقرير التقييم 

 

 يم في المجال العام من أجل الشفافية والمساءلة.تتوفر تقارير التقي

 

 http://utce.twaea.org.twالمصدر: 

 

( ووكالة OAAAتشممممممممل أمثلة تقارير التدقيق تلك المقدمة من هيئة االعتماد األكاديمي العمانية )

 (QAAضمان الجودة في المملكة المتحدة )

 

 

 (OAAAهي ة االعتماد األكاديمي العمانية )

ستنتاجاتِ .ير تدقيق الجودةيعرض تقر ة أنظمة ضمان فعاليب ةالمتعلق لجنة التدقيق .. نتائج وا

إنه الناتج الرئيسمممممي لعملية المراجعة الخارجية. ال  ، كماالجودة الخاصمممممة بمؤسمممممسمممممة التعليم العالي

هو  بل ،من أي نوع العالمةيتضممممن التقرير نتيجة تلخيصمممية مثل النجاح / الرسممموب أو الدرجة أو 

ند نصي يوفر تعليقات تقييمية على مجموعة شاملة من القضايا، ويتضمن استنتاجات رسمية في مست

الفقرة  ،2008 ،1المرحلة  ،. )دليل تدقيق الجودة: االعتماد المؤسسيشكل ثناء وتأكيدات وتوصيات

18.1.) 

 

  ستراليا ،وكالة جودة الجامعات األسترالية
ف الوكالة "تدقيق الجودة" على أن ه "فحص منهجي ومستقل لتحديد ما إذا كانت األنشطة تعر 

منفذة بشمممكل فعال ومناسمممبة  النظمالمخططة وما إذا كانت هذه  النظموالنتائج ذات الصممملة تتوافق مع 

 تقرير التدقيق على النحو التالي:وكالة جودة الجامعات األسترالية لتحقيق األهداف". تحدد 
ر خالل تفسمميرها لألدلة المحددة التي جمعتها. تشممي من يها اللجنةيحدد التقرير النتائج التي توصمملت إل

أو  ا  ال تعلق على األفراد )إيجابو ،التقارير إلى كل من الممارسات الجديرة بالثناء ومجاالت التحسين

ولكن  ،( أو تلجأ إلى معايير غير ذات صلة. تحاول التقارير معالجة جميع المجاالت ذات الصلةا  سلب

 .(4.1الفقرة  ،7.1ط في التفاصيل أو االفتراض بأنها شاملة. )دليل المراجعة دون اإلفرا

 

 :مناخشةال. 5

 الغرض من تقارير المراجعة و نواعها
لويب لتحديد مواقع االشمممبكة الدولية لوكاالت ضممممان الجودة في التعليم العالي ع إلى موقع وجقم بالر

 لتحديد اإلرشادات الوكاالت الثالثة ابحث في هذهلثالث وكاالت خارجية على األقل لضمان الجودة. 
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أو القوالممب إلعممداد التقممارير من قبممل فرق المراجعممة. قممارن المبممادئ التوجيهيممة والنهج لتحممديممد 

 على سبيل المثال ،االختالفات
 ما هي أوجه التشابه واالختالف الرئيسية؟ ·
 .إلى أي مدى تعتبر الفروق والتشابهات نتيجة ألغراض المراجعة ؟ ·
 ما هي التحسينات التي يمكنك اقتراحها على اإلرشادات أو النماذج؟ ·

 

 جدول لتسهيل المقارنات إنشاءقد تجد أنه من المفيد 

 

 :ملخصال. 6

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

 .يُعِلم تقرير المراجعة المؤسسة بأدائها وينصحها بما يمكن أو ينبغي القيام به 

  بشكل عام كال  مما يلي دالئل اإلرشادية في التقاريربعض التتضمن: 

 

للموافقة أو عدم الموافقة أو تحديد الشروط / المتطلبات  ا  واضح ا  يجب أن يقدم التقرير تبرير -

المتطلبات المنصمممممموص عليها في إرشممممممادات مع اإلشممممممارة إلى المعايير/ ،المسممممممبقة للحالة

 المراجعة.

 ة التي تم الحصول عليها من التحديد.يجب أن يحدد التقرير بوضوح األدل -
 يجب أن يحتوي التقرير على تطور منطقي واضح من الدليل إلى التحديد. -

لمتلقي التقرير ما هي مجاالت النقص وفي الحاالت التي يسمممح  ا  جد ا  يجب أن يكون واضممح -

 .الحميدةمجاالت الممارسات  ،فيها الغرض من المراجعة

من كونه مسممممممماهمة في إعادة االعتماد في المسمممممممتقبل أو  الغرض ا  قد يخدم التقرير أيضممممممم -

 المراجعة الدورية أو عمليات إعادة التقييم.

 

 :هناك ثالثة أنواع من التقارير بناء  على الغرض من المراجعة 

 

يتم كتابة تقرير االعتماد إذا كان الغرض من المراجعة هو تحديد حالة أو شرعية أو مالءمة  -

 دة دراسية.مؤسسة أو برنامج أو وح
يتم كتابة تقرير التقييم إذا كان الغرض من المراجعة هو الفحص وإصمممدار حكم بشمممأن مدى  -

 مالءمة أو مستوى الجودة أو المعايير الخاصة بمؤسسة أو برنامج أو وحدة دراسية.

يتم كتممابممة تقرير التممدقيق إذا كممان الغرض من المراجعممة هو التحقق من وجود إجراءات  -

 النزاهة أو معايير التزويد والنتائج. لضمان الجودة أو
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 تشغي) وكالة جودة خارجية: الفص) الثالث
 إعداد التقرير: المأور السادس

 نطاق التقرير وأسلوبهالجزء الثالث: 

 

 :جدو) المأتويات
 

 المقدمة .1

 نطاق التقارير .2
 أسلوب التقارير .3

 مناقشةال .4

 ملخصال .5
 

 

 

 

 

 . المقدمة1

تقرير سمممم ايشمممار إليه فيما بعد بالذي تماد أو التقييم أو التدقيق )يعتمد نطاق وهيكل تقرير االع

"المراجعة" ما لم يتم تحديد خالف ذلك( على عوامل مثل الغرض من المراجعة واإلطار المفاهيمي 

 .ضمان الجودة الخارجيةالضمني أو الصريح المستخدم في عملية 
لب لجميع التقارير. يصمممممممف هذا الموضممممممموع في الغا ذاتهومع ذلك، فون الهيكل العام للتقرير هو 

 ؛رير الفعليةأمثلة من التقامستخدما  كيفية تنظيم محتوى كل مكون  المكونات المختلفة للتقرير ويناقش

كما يتم تضمممممين مقتطف موسممممع من تقرير وهمي لتوضمممميح كيف يجب أن يعكس اإلطار المفاهيمي 

 .من معايير االعتماد ةوالتي تمثل مجموعلعملية المراجعة في هذه الحالة، 

 

 األهداف

 نطاق التقرير وأسلوبه
 تحديد كل مما يلي: على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 

 مناقشة العالقة بين الغرض من المراجعة ونطاق التقرير ·
 وصف المكونات المختلفة لتقرير المراجعة وكيف يمكن تنظيمه ·

 

 . نطاق التقارير2

قارير. تتمثل ميزة اعتمدت بع قارير المراجعة لتوجيه واضمممممممعي الت ماذج ت ض الوكاالت ن

ر في جميع التقاري ا  وجود نموذج معياري في أنه يضمن تغطية المعلومات األساسية وأن هناك اتساق

خضع بشكل خاص للوكاالت التي ت ا  مفيد يعتبر القيام بذلكالوكالة على مدار فترة زمنية.  تعدهاالتي 
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وتوظف موظفين جدد أو في الحاالت التي يكتب فيها رئيس/ أعضممممممماء الفريق التقرير دون  للتغيير

مسممممممماعدة من أحد موظفي الوكالة. فيما يلي عدد من األمثلة على مناهج التقارير من قبل وكاالت 

 مختلفة.
يتم االعتراف بنتممائج االعتممماد من لجنممة اعتممماد  ؛ حيممثالمثممال األول هو تقرير االعتممماد

( ومقرهمما الواليممات المتحممدة من قبممل الحكومممة ACCSCTارس المهنيممة وكليممات التكنولوجيمما )المممد

لجنممة اعتممماد المممدارس المهنيممة وكليممات تعتبر الفيممدراليممة األمريكيممة ألغراض التمويممل الفيممدرالي. 

انت كقوم بوجراء االعتماد المؤسممممسممممي لتحديد ما إذا تبوابة األموال الفيدرالية ول ا  حارسمممم التكنولوجيا

 ، كما تركز اللجنة علىالمؤسممسممات المعنية مؤهلة للوصممول إلى المسمماعدة المالية الفيدرالية للطالب

 للجنةاتتبنى  ،ضممممان امتثال المؤسمممسمممات للمتطلبات الحكومية من أجل تسمممهيل حماية الطالب. لذلك

لوكالة لك متطلبات امعايير اعتماد متوافقة مع متطلبات االمتثال للحكومة الفيدرالية )والوالية( وكذ

تالي فيما يتعلق بما إذا كانت  اللجنةيجب أن تنص تقارير الوكالة على قرار  ،الخاصمممممممة بها. وبال

 المؤسسات الفردية في حالة امتثال أم ال.
 لتقريرا م تقرير ملخص الفريق. يتم تجميعيُعرف التقرير الذي أعده فريق المراجعة باسممممممم

ولكن بمسمماعدة موظف اللجنة المعين لممارسممة االعتماد كمنسممق. بشممكل أسمماسممي من قبل قائد الفريق 

لمشمممممممكالت الواردة أدناه وأن يركز على تقصمممممممي لملخص الفريق  المراجعة يجب أن يتناول تقرير

 :التالية الحقائق
 تقييم العمليات المؤسسية بأكملها. ·
شكاوى أو عدم االمتثال · ضايا المتعلقة بال ضايا أو الق تقييم المجاالت المركزة )أي الق

 فيها وزارة التعليم األمريكية( المطلوب أن تنظر
 تقييم استمرار البنود المثيرة للقلق. ·

 

قوائم بالمسائل التي تم تحديدها واالقتباس من أي معايير مقابلة وجدت  اللجنةيقدم تقرير كما 

ية ونتائج صمممممفحة تغطي معلومات أسممممماسممممم 15 -10من التقرير عادة ما يتألف  ،مطابقةحالة عدم ال

 ما يلي:كل مالفريق ومالحظاته. تشمل المعلومات األساسية 

 

 رض من التقييم الميداني وتاريخهالغ ·
 وما إلى ذلك( ،والفرع ،والملكية ،واسم المدير ،اسم المؤسسةالمعلومات المؤسسية ) ·
 التعليم عن بعد( ،الدرجة الجامعية ،عدد الطالب )االلتحاق ·
 معدالت التخرج والتوظيف(و ،ونتائج الطالب تالمؤهالمعلومات البرنامج ) ·
 موعات الجماعية )آخر ثالث سنوات(معدل تناقص المج ·
 التغيير الجوهري )حسب االقتضاء(االعتماد / سجل  ·
 نتائج استبيان الطالب ·

يكمل قائد الفريق نموذج تقييم قائد الفريق ويقوم بصمممياغة  ،تقرير ملخص الفريق ولصمممياغة

  ملبأعضمممماء الفريق اآلخرين  ، كما يقومم دمجها من قبل المنسممممق في التقريروالتي يت ،المالحظات

 عن تجميع المعلومات األساسية. منسق االعتماد مسؤوال   ، ويعتبراستمارات التقييم

 

 :لجنة اعتماد المدارس المهنية وكليات التكنولوجيافيما يلي هيكل التقارير التي جمعتها 
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 لجنة اعتماد المدارس المهنية وكليات التكنولوجيا -ناصر األساسية تقرير الهيك) األساسي والع
ي هيكليجب أن يكون  يجب أن يحتوي التقرير على  ، كماا  ومفهوم ا  وموجز ا  التقرير منطق

يجب أن تكون الرسممممالة الموجهة  ضممممافة إلى ذلك،باإل ،جميع المعلومات الالزمة لتبرير اسممممتنتاجاته

سه ،يهاللمؤسسة كاملة وال لبس ف  ،مع االحتفاظ ببعض الدقة في التحضر واألسلوب. وفي الوقت نف

تمكن سمممموى بحيث ال ي ممتلئا  بالمصممممطلحاتأو  ا  يجب أال يتم المبالغة في التقرير بحيث يصممممبح تقني

 المطلعين من فهمه.

 يتألف هيكل التقرير عادة من المكونات التالية:

 

 صفحة الغالف .1

 جدول المحتويات .2
 يملخص تنفيذال .3

 الحكم عن طريق معايير المراجعة والمعايير( ،المتن الرئيسي )الدليل .4
 التعليقات العامة/قرار وكالة ضمان الجودة .5

 

 الغاف صفأة –الجزد األو) 

 

 تتضمن صفحة الغالف عادة  ما يلي:
 تقرير االعتماد أو التدقيق أو التقييم ،على سبيل المثال -نوع التقرير  ·
 راجعتهااسم المؤسسة التي تمت م ·

-2006تقييم الجامعات التكنولوجية للدورة  ،على سمممممممبيل المثال -عنوان المراجعة  ·

2007 

صدار التقرير  · سبيل المثال -شهر وسنة إجراء أو زيارة الموقع للتمرين أو إ  ،على 

 2007 /نوفمبرتشرين الثاني

 أي الموافقة أو عدم الموافقة ،ملخص لقرار المراجعة إن وجد ·

 

 تنفيذ الملخص ال -الجزد الثاني 
مان ضمللمؤسمسمة لمعرفة لمحة سمريعة عن ما وجدته وكالة  ا  يعد الملخص التنفيذي ضمروري

البرنامج قيد المراجعة وكيف وصمملت إلى القرارات والتوصمميات. كما الجودة فيما يتعلق بالمؤسممسممة/

 اءته من تلقاءلغرضمممممممه )أي يمكن قر ا  يجب أن يكون الملخص التنفيذي كافيو ا  يجب أن يكون موجز

الوحدات يجب على الكاتب الحرص على عدم الخوض في مناقشمممات مفصممملة حسمممب  ،نفسمممه(. لهذا

 ،وق"شكل "قائمة التس علىيجب أن يكون الملخص  ،بدال  من ذلكو ،التخصصية للمؤسسة التعليمية

تضمممن لتي قد تونتائج التمرين ا ،للوكالة لممارسممة المراجعة التشممغيليمع إبراز األسمماس القانوني أو 

 التأكيدات حسب ما تتطلبه الحالة.والثقة والثناء والتوصيات والشروط 
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 الأكم من خا) معايير المراجعة والمعايير( ،المتن الر يسي )الدلي) -الجزد الثالث 
يوضممح الجزء الرئيسممي من التقرير في معظم األنظمة األدلة المقدمة من قبل المؤسممسممة قيد 

باتفيمما يتعلق بمعمايير  ،ات المقمدممة واألحكمام الصممممممممادرة عن الهيئمةوالمالحظم ،المراجعمة  ومتطل

 الخاصمممةالمراجعة كتيبات المراجعة على النحو المنصممموص عليه من قبل وكالة ضممممان الجودة في 

ن يجب أ ،األسممماس لقرار وكالة ضممممان الجودة. على هذا النحوالبند هذا . يشمممكل أو التقييماالعتماد ب

لرئيسممممية لالهتمامات / الثناء التي تم تحديدها عند قراءة وثيقة التقييم الذاتي المقدمة تكون المجاالت ا

من قبل المؤسمممممممسمممممممة لغرض المراجعة وتلك التي تمت مناقشمممممممتها خالل زيارة الموقع هي النقطة 

 المحورية في التقرير.
من خالل  مجلس جودة الجمامعمات األيرلنمديمة المذي يجري مراجعماتللمدراسممممممممة هو المثمال الثماني 

(. تنشمممممر الوكالة تقريرين: تقرير كامل وملخص IRIUالمراجعة المؤسمممممسمممممية للجامعات األيرلندية )

 للتقرير موجه للقراء من خارج القطاع.

 (IRIUالمراجعة المؤسسية للجامعات األيرلندية ) -هيكل تقارير المراجعة 

 

 سيتم تنظيم تقرير المراجعة على النحو التالي:

 

 ويتمث) بما يلي: المقدمة والسياق :األو)القسم 
 معلومات موجزة عن حجم الجامعة ورسالتها وأهدافها االستراتيجية وتوجهاتها ·
بالعوامل السياقية في وقت المراجعة  بما في ذلك التطورات الرئيسية  مقتضببيان  ·

 األخيرة داخل الجامعة
 حول نهج الجامعة في ضمان الجودة وتحسينها مقتضببيان  ·

 

 : المنهجية المستخدمة في إعداد تقرير التقييم الذاتيالثاني القسم
 المراجعة المؤسسية للجامعات األيرلنديةملخص لعملية  ·
والطريقمة التي انخرطمت بهما الجمامعمة في إعمداد فريق الخبراء المدولي تعليق على  ·

 المراجعة المؤسسية للجامعات األيرلنديةعملية 

( وفريق ISARير فريق الخبراء الدولي )السممممممممات الرئيسمممممممية إلجراء عملية تطو ·

 ،فريق الخبراء الدوليعضممممممموية فريق  تبعيةبما في ذلك معلومات عن  -التطوير 

واألسممماليب التي تسمممتخدمها الجامعة لتأمين ملكية الفريق على نطاق واسمممع من قبل 

 الموظفين والطالب.

 

 : ضمان الجودة   المسادلةالثالثالقسم 

 

 :يالمتمثلة بما يليق المراجعة بشأن إجراءات الجامعة لضمان الفعالية نتائج وتوصيات فرتضم 
 معالجة نتائج المراجعة الخارجية األخيرة ·
 أنشطتها األساسية )التدريس والتعلم والبحث والخدمات(. ·
 ردودها على نتائج وتوصيات مراجعات الجودة الداخلية ·
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 ةام النقاط المرجعية الخارجيبما في ذلك استخد ،نهجها االستراتيجي للتقييم الذاتي ·
يتم تحقيق مخرجممات التعلم للبرامج التي تم وضمممممممعهمما في اإلطممار الوطني  يممةكيف ·

المراجعة الداخلية وعمليات  ،ال الحصممر على سممبيل المثال ،للمؤهالت )بما في ذلك

 الممتحن الخارجي(
ات ة عن الكليالتي تقدمها الجامعة نياب المؤهالتجودة البرامج التعليمية المؤدية إلى  ·

 المرتبطة والمعترف بها )عند االقتضاء(
 إدارة المعلومات إلبال  العملية وتقييم مراقبة الجودة وأنشطة المراجعة ·
مة حول الجودة · عا طة المراجعة  ،إدارة المعلومات ال بأنشممممممم باط  لك االرت ما في ذ ب

 الداخلية والخارجية

 

 : تأسين الجودةالرابعالقسم 

 

 :يالمتمثلة بما يلريق المراجعة بشأن إجراءات الجامعة لضمان الفعالية نتائج وتوصيات فتضم 
دعم الممارسمممممممات الحالية أو المقترحة و/ أو معالجة أوجه القصمممممممور التي حددتها  ·

 الجامعة من خالل عمليات ضمان الجودة
 تطوير وتشجيع ومكافأة الموظفين الذين يدعمون تجربة تعلم الطالب ·
يجي الذي حددته الجامعة للمناقشممة أثناء زيارة المراجعة موضمموع التعزيز االسممترات ·

 )اختياري(.

 

 األو) من واالتساق مع الجزد  1997من خانون الجامعات لعام  35: االمتثا) للمادة الخامسالقسم 

 (ESGمعايير وإرشادات ضمان الجودة في منطقة التعليم العالي األوروبية )

 :يالمتمثلة بما يلأن إجراءات الجامعة لضمان الفعالية نتائج وتوصيات فريق المراجعة بشتضم 
 استيفاء المتطلبات النظامية· 
معايير وإرشممممادات ضمممممان الجودة في منطقة التعليم  األول من الجزء ممارسمممماتها الداخلية مقابل · 

 (ESGالعالي األوروبية )

ها قلق في امتثال الجامعة لمتطلباتمهمة لل ا  إذا حدد فريق المراجعة ما يعتبره أسممباب -]أسممباب القلق · 

معايير وإرشمممادات ضممممان الجودة في منطقة التعليم العالي  األول من الجزء القانونية أو توافقها مع 

 فيجب أن تحدد طبيعة ومدى مخاوفها هنا[ ،(ESGاألوروبية )

 

 : الخاتمة6القسم 

وممارسمممات الجامعة لضممممان  سممميقدم فريق المراجعة النتائج والتوصممميات الختامية بشمممأن إجراءات

 بما يلي: المتعلقةالفعالية 
 استيفاء المتطلبات النظامية والتي تشمل: ·

التقييم المنتظم لكل قسم / كلية وأي خدمة تقدمها الجامعة من قبل أشخاص مختصين إلجراء  -

مقارنات وطنية ودولية حول جودة التدريس والبحث وتقديم خدمات أخرى على المسمممممممتوى 

 الجامعي.
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لالسمممممممتفممادة من التممدريس والبحممث  ،بممما في ذلممك الطالب ،األطراف التقييم من قبممل هؤالء -

 والخدمات األخرى التي تقدمها الجامعة.

 نشر النتائج الناشئة عن تطبيق تلك اإلجراءات. -

 .مع مراعاة الموارد المتاحة إلى الجامعة ،تنفيذ أي نتائج تنشأ عن التقييم -

 

معايير وإرشمممممادات ضممممممان الجودة في منطقة  ول من األالجزء  التوافق مع معايير ·

 .(ESGالتعليم العالي األوروبية )

 .العمل بما يتماشى مع أفضل الممارسات الوطنية واألوروبية والدولية ·
 .في إدارة ضمان الجودة وتحسينها الحميدةالممارسات  ·
 .مزيد من التطورات المطلوبة فيما يتعلق بودارة ضمان الجودة وتحسينها ·

 

 المصدر:

http://www.iuqb.ie/info/iriu.aspx  

 

 .  سلوب التقارير3

للتأكد من أن تقرير المراجعة مفيد للمؤسسة، يجب ذكر النقاط والنتائج الرئيسية، كما حددتها 

سيكون من الصعب على مؤ سسة متابعة تقرير غير واضح اللجنة، بأكبر قدر ممكن من الوضوح. 

االسمممممممتنتاجات مفتوحة للتفسمممممممير. عالوة على ذلك، في حالة تقارير  في التقرير الذي تكون فيهأو 

االعتماد التي تتطلب اسمممممتيفاء شمممممروط محددة لالمتثال للمتطلبات، من الضمممممروري أن يكون هناك 

 ودةمعايير الجفي  لحسمماسممةالنظر في كيفية عرض القضممايا ا من المهمف. مع ذلك، في العمل وضمموح

التي يتم فيها نشمر التقرير الكامل، وال سميما القضمايا المتعلقة بالموظفين والموارد. سمتخضمع الوثائق 

التي تعبر عن وجهات نظر سمملبية حول جوانب عمل المؤسممسممة لفحص دقيق ونقدي. ومع ذلك، من 

 .وموجزة ال لبس فيهاالمهم بنفس القدر أن يتم اإلدالء بجميع البيانات بلغة واضحة 
بما أن تركيز تقارير التدقيق ينصممممممب على ضمممممممان الجودة، وفي معظم الحاالت تحسممممممين 

الجودة، فمن المناسممممب للوكالة أن تنظر في التوازن بين التوصمممميات الخاصممممة بالتحسممممين واإلشممممادة 

أن سمممة بشمممبالممارسمممات التي ينبغي الحفاظ عليها. عالوة على ذلك، يجب أن يكون لدى الوكالة سممميا

من الضممروري االتفاق على التوازن بين التوصمميات أنه  ، كمانوع وأسمملوب التوصمميات واإلطراءات

التوجيهية للتحسممين على أحد طرفي النطاق للتوصمميات التي تمت صممياغتها على نطاق واسممع لدرجة 

يما يلي قطة، فللمؤسسة اإلجراء الذي تتوقع اللجنة أن تتخذه. لتوضيح هذه الن ا  أنه قد ال يكون واضح

 قةللغاية بحيث ال يمكن في مرحلة الح ا  قد يكون تعريفها فضفاض اتءمثال على توصية التخاذ إجرا

 :من قبل مؤسسة التعليم العالي إذا كان هناك امتثال جوهري للتوصية تحديد

 

للبرنامج بعد عامين وتقديم تقرير  في منتصممممف الفصممممللمؤسممممسممممة إجراء مراجعة ذاتية يُطلب من ا

عن تنفيذ التخصممص  ا  المراجعة تقرير المؤسممسممة . كما يجب أن تقدم2007 أيلول 30مفصممل بحلول 

 .التدريسالجديد في البرنامج وإجراءات ضمان الجودة المعمول بها من أجل ضمان جودة 

 

http://www.iuqb.ie/info/iriu.aspx
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يبقى السممؤال حول مسممتوى التفاصمميل المطلوبة من قبل وكالة ضمممان الجودة  ،في هذا المثال

 ،العلى سبيل المث ،يمكن مراجعة توصية العمل لإلشارة. الفصلالذاتية لمنتصف  ونطاق المراجعة

 والمعايير والعمليات ،إلى أن المراجعة الذاتية يجب أن تعكس تشمممغيل مبادئ ضممممان الجودة الداخلية

ل أو التطف ،دون اإلفراط في توجيه المؤسممسممةمثل إلى وكالة الجودة الخارجية خالل عملية المراجعة 

 بار مؤسسة التعليم العالي كيف يجب أن تتصرف.وإخ

ذكر  كماولجميع التقارير التي تصممموغها الوكالة.  مناسمممبسمممتجد الوكالة أنه من المالئم تطوير نمط 

سممميضممممن ذلك اتسممماق النهج على مدى فترة زمنية طويلة. يجب على الوكالة النظر في إعداد  ،أعاله

الكبرى لمسمماعدة الموظفين أو المراجعين في صممياغة كتاب نمط مماثل لتلك التي تنشممرها الصممحف 

 التقارير.

 

مفرطة وميل إلى و ةأن النشممممر الكامل للتقارير يمكن أن يؤدي إلى صممممياغة حذر ا  يقال أحيان

شجع على مزيد من العناية  ،التقليل من أهمية المشاكل شر الكامل ي والنتيجة الطبيعية لذلك هي أن الن

لى الوكالة بشكل عام، واللجنة الزائرة على وجه الخصوص، اإلبال  عن في إعداد التقارير. يجب ع

إلمكانية الطعن في  ا  لمؤسمممممسمممممة، وإدراكانصممممماف وإلالنتائج المهمة سمممممواء تم نشمممممر التقرير أم ال. 

انضممممباط للشممممخص الذي يقوم  أفضمممملالقرارات، يجب توخي الحذر الشممممديد عند صممممياغة التقارير. 

 .أنه قد يقرأ الوثيقة على الصفحة األولى من الجريدة الصباحيةب هبصياغة التقرير هو إدراك

 

يجب الحرص على التأكد من أن التقرير ال يكشمف عن هوية األشمخاص الذين تمت مقابلتهم 

سممممبيل  على .أو يتم كتابته بطريقة يمكن من خاللها اسممممتنتاج هوية الفرد سممممواء تم نشممممر تقرير أم ال

نامج حيث ال يوجد سمموى عضممو هيئة تدريس واحد، يمكن اعتبار المثال، في التحقق من صممحة البر

جة  حا ناك  قد تكون ه بة تعليق على الفرد.  ثا تدريس بم ئة ال قديم أعضمممممممماء هي التعليق على جودة ت

" واالبتعاد عن التدريسالستراتيجية أسلوبية لتحويل تركيز التقرير إلى "آلية التوظيف لضمان جودة 

 .كفاءة التدريس للفرد
ومالحظات  ،جب أن يهدف عرض التقرير إلى تحقيق توازن بين اإلشمممممممارة إلى األدلةيكما 

المنصممموص عليها للوصمممول إلى  والمتطلباتومن ثم إصمممدار أحكام ضمممد المعايير  ،والتحليل ،اللجنة

 نتيجة منطقية في نهاية التقرير.
حكامه. تم إلى جنب مع مالحظات الفريق وأ ا  فيما يلي مثال يوضمممممممح اسمممممممتخدام األدلة جنب

من قبل فريق التدقيق من وكالة ضمان الجودة )المملكة المتحدة( فيما يتعلق بتقرير  المعلومات تجميع

 .2005 أيار ،التدقيق المؤسسي لكلية جامعة كانتربري كريست تشيرش

 

 

 

 )المملكة المتحدة( وكالة ضمان الجودة -مثال على استخدام األدلة والمالحظة في تشكيل الحكم   

 

تجري المراجعة الدورية للبرامج عادة بعد  -54

خمس سمممممنوات من التشمممممغيل. تتضممممممن عملية 
المراجعة الدورية للبرنامج إنتاج لجان مراجعة 

 األدلة التي قدمتها المؤسسة
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المصمممادقة للتأكد من تحديد تضمممارب المصمممالح 
 المحتمل.

 

 بة إلى األدلة الداعمة:فيما يلي مثال ثاٍن على حجة جيدة التنظيم مع اإلشارة المناس

 

 

 مثا) على أجة جيدة التنظيم   

 إدارة االنضباط والمؤسسية الشاملة
 نظميجب أن يكون لدى المشمممممغل الذي يسمممممعى للحصمممممول على حالة االعتماد 

سبة وفعالة وكافية على المستوى المؤسسي ومستوى االنضباط من  إدارية منا
 تطورات والتغييرات.أجل إدارة العمليات الحالية واالستجابة لل

 معيار االعتماد

 xxxالحظت اللجان أن المؤسسة التي بها هيئة طالبية بدوام كامل بحد أقصى 

في مسمممممممتويممات الممدرجممة األولى والممدرجممة الفرعيممة والموظفين األكمماديميين 
أن يتحمل  ا  من المرجح جد هي منظمة صمممممممغيرة. xxxالمتفرغين في حوالي 

ة صمممممممغيرة مسمممممممؤوليات تتجاوز واجباتهم أعضممممممماء هيئة التدريس في منظم
وأن يشمممممممماركوا في القرارات األكمماديميممة واإلداريممة عبر مختلف  ،األكمماديميممة

المسمممتويات المؤسمممسمممية واإلدارية ويالحظ أن هذا هو الحال في المؤسمممسمممة. قد 
تجعمممل المهمممام / األدوار المتمممداخلمممة للموظفين األكممماديميين المتفرغين عبر 

من الصعب على المؤسسة ضمان الضوابط و ،داريةالمستويات المؤسسية واإل
 والتوازنات في صنع القرار والمراقبة.

مممممممالحممممممظممممممات 
 الفريق

اللجان منفتحين وصممممممريحين وفضمممممموليين وتقبلوا  قابلتهمكان الموظفون الذين 
. تم إثبات الملكية على مستويات اإلدارة فرق المراجعةالتعليقات التي أدلت بها 
يا والمتوسمممممممطة وك يادة العل ذلك بين موظفي الخط األمامي. يمكن مالحظة الق

الديناميكية من الهيئة اإلدارية إلى اإلدارة العليا واإلدارة الوسطى على مستوى 
العمممداء. كممما لوحظ خالل الزيممارة وجود عالقممة جيممدة بين المممدارس وداخلهمما 

مكن ي ،الكليةوبين القادة وهيئة التدريس في الخطوط األمامية. على مسمممممممتوى 
 مما يعكس أسلوب اإلدارة التعددي والتحول ،سماع األصوات الفردية

المممممممممزيممممد مممممن 
مممممممالحممممممظممممممات 
 ،المممممممفمممممممريمممممممق
 ،والممممتممممحمممملمممميممممل
والحكم المطممابق 

 للمعايير

تتم إدارتها بشمممكل جيد في وضمممع اسمممتشممماري  الكلياتوجدت اللجان أن أعمال 
كما يتضممممممح من محاضممممممر االجتماعات. تسممممممتنتج اللجان من الثقافة  ،وتعاوني

سسة للمؤ ا  مؤسسي ا  لمؤسسية والديناميكيات البشرية الملحوظة أن هناك نضجا
وقد يؤدي ذلك إلى موازنة نقاط الضمممممممعف المحتملة لمنظمة  ،كمنظمة تعليمية

 متعددة في اإلدارة المؤسسية ". ا  صغيرة حيث يلعب الموظفون أدوار

االسمممممممممتمممنمممتمممماج 
 المنطقي

 

من قالب تقرير مجلس هونغ كونغ العتماد  فيما يلي مثال لجدول المحتويات المسمممممممتخرج

( لإلشمممممممارة إلى العناوين المحتملة في تقرير الجسمممممممم HKCAAVQالمؤهالت األكاديمية والمهنية )

 الرئيسي:
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 مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهات األكاديمية والمهنيةنموذج من  –جدو) المأتويات 

 الخلفية .1
 مالحظات الفريق وتعليقاته .2

 ظيميةاإلدارة التن 2.1
 الموارد المالية والمادية 2.2
 التوظيف وتطوير الموظفين 2.3

 ضمان الجودة )بما في ذلك تطوير البرامج وإدارتها( 2.4
 النتيجة 2.5

 مجلس هونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنيةتصميم  .3

 

ي رتقرير التدقيق المؤسممسممي لكلية كانترب -جدول محتويات تقرير تدقيق وكالة ضمممان الجودة يتمثل 

 :على النحو التالي ،2005 أيار ،كريست تشيرش الجامعية

 

 

 مثا) من تقرير ضمان الجودة –جدو) المأتويات 
 ملخص

 

 مقدمةال 

 يقنتيجة التدق 

 ميزات الممارسة الجيدة 

 لتوصيات للعم 

 خص نتائج مسارات تدقيق االنضباط مل 

 النقاط المرجعية الوطنية 

 التقرير الرئيسي 

  كريست تشيرش ، كليةجامعة كانتربري دمة:مقال: األو)القسم 

 المؤسسة ورسالتها 

 تعاونيالتقديم ال 

 ساسيةاألمعلومات ال 

 عملية التدقيق 

  تدقيق الجودة األكاديمي السابق منذالتي حدثت التطورات 

 ات الرقابية: العمليات المؤسسية: التحقيقالقسم الثاني 

 اءم التعبير عنها في حوار الخبروجهة نظر المؤسسة كما ت 

 لمؤسسة إلدارة الجودة والمعاييرإطار عمل ا 

 المعاييرنوايا المؤسسة لتعزيز الجودة و 

 عمليات الموافقة والمراقبة والمراجعة الداخلية 
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 المراجعون الخارجيون وتقاريرهم 

 خارجيةالمرجعية النقاط ال 

 المراجعة واالعتماد على مستوى البرنامج من قبل الوكاالت الخارجية 

 ب على المستوى التشغيلي والمؤسسيتمثيل الطال 

 ن الطالب والخريجين وأرباب العملردود الفعل م 

 إحصائيات التقدم واإلنجاز 

 المكافأةضمان جودة أعضاء هيئة التدريس والتعيين والتقويم و 

 همتطويرضمان جودة التدريس من خالل دعم الموظفين و 

  ع والتدريس عن طرق التدريس الموزضمممممممان جودة التدريس المقدم من خالل

 بعد

 موارد دعم التعلم 

 التوجيه والدعم واإلشراف األكاديمي 

 الدعم الشخصي والتوجيه 

 تعاونيالتوفير ال 

  تحقيقات المراجعة: مسارات تدقيق االنضباطالثالثالقسم : 

 مسارات تدقيق االنضباط 

  تحقيقات التدقيق: المعلومات المنشورةالرابعالقسم : 

 المعلومات المتاحة لهممن  المنشورة وغيرها خبرة الطالب بالمعلومات 

 موثوقية ودقة واكتمال المعلومات المنشورة 

 النتائج 

 برامجال فاعلية اإلجراءات المؤسسية لضمان جودة 

 المؤهالتمعايير  فاعلية اإلجراءات المؤسسية لتأمين 

 فاعلية اإلجراءات المؤسسية لدعم التعلم 

  نتائج مسارات تدقيق االنضباط 

 ام المؤسسة للبنية التحتية األكاديميةاستخد 

 لقوة التفكير في نقاط ا فائدة الحوار االسمتراتيجي كتوضميح لقدرة المؤسمسمة على

 تعزيز الجودة والمعاييرلوالعمل عليها  ،اوالقيود الخاصة به

 الجودة والمعايير تعليق على نوايا المؤسسة لتعزيزال 

 موثوقية المعلومات 

  الحميدةميزات الممارسة 

  لعملاتوصيات 

  



709 
  

 مناخشةال. 4

 

 مناخشة: نطاق التقرير و سلوب 
باسممممممتخدام تقريري مراجعة متاحين للجمهور قمت بتحديد موقعهما )على سممممممبيل المثال على مواقع 

 وكاالت ضمان الجودة( وتحليل التقارير من حيث:
 كيف يختلفان من حيث عرض النصوص؟ -الغرض من التقرير ونطاقه  ·
 تتولمممدهمممل  ،نمممات الواردة في التقرير بممماألدلمممةعمممدم دعم البيمممامممما ممممدى جودة أو  ·

 في النص؟ المتوافرة االستنتاجات من الحجج

 

 ملخصال. 5

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:
يتأثر نطاق وأسممممممملوب تقرير المراجعة بالغرض من المراجعة والذي بدوره يؤثر  ·

 نها في التقرير.على طبيعة ومستوى المعلومات التي يجب تضمي
تعتمد معظم الوكاالت  ،لضمممان تغطية جميع المعلومات األسمماسممية وبطريقة متسممقة ·

 استخدام النماذج أو األطر المماثلة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض.
 يتألف هيكل التقرير عادة من المكونات التالية على األقل: ·

 

 صفحة الغالف -
 جدول المحتويات -

 تنفيذيالملخص ال -

 رئيسيال القسم -
 قرار الوكالة / التعليقات العامة -

 

 ،ومالحظات اللجنة ،يجب أن يحقق محتوى التقرير توازنا  بين اإلشممممممارة إلى األدلة ·

ومن ثم إصدار أحكام ضد المعايير والمعايير المنصوص عليها للوصول  ،والتحليل

 إلى نتيجة منطقية في نهاية التقرير.
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 رجيةتشغي) وكالة جودة خا: الفص) الثالث
 إعداد التقرير: المأور السادس

 تجميع ونشر التقاريرالجزء الرابع: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 تجميع التقرير .2
 تأطير النتائج .3

 األطر الزمنية .4
 نشر نتائج المراجعة .5
 أنواع المنشورات .6

 مثال من تقرير مراجعة وهمي .7
 مناقشةال .8

 ملخصال .9

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

يوضممممممح كيف يتم  ، كماتراتيجيات تجميع نتائج المراجعةاسمممممم يناقش هذا الجزء من المحور

التعبير عن االسمممتنتاجات لتعكس طبيعة المراجعة ويعطي أمثلة من تقارير المراجعة الفعلية لتسمممليط 

مناقشة حول إيجابيات وسلبيات نشر التقارير  ا  . هناك أيضللمراجعة الضوء على األساليب المختلفة

مقتطفات من تقرير مراجعة وهمي  ا  الخاصمممة بهذا الموضممموع أيضممممن المراجعات. تتضممممن المواد 

 كمثال على كيفية قيام إحدى وكاالت ضمان الجودة بتوثيق النتائج المتعلقة بالغرض من المراجعة.

 

 تجميع ونشر التقارير :األهداف
 كل مما يلي:ب القيام على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

مناهج المختلفة لتجميع تقارير المراجعة بما في ذلك الشراكات بين موظفي مناقشة ال ·

 .الوكالة والمراجعين
 .ضمان الجودة الخارجيةمن نتائج أنشطة لوصف األنواع المختلفة  ·
تحديد العوامل التي تحدد ما إذا كان يجب الحفاظ على سمممممممرية التقرير أو إتاحته  ·

 .للجمهور
التي تنشممممر بها وكاالت ضمممممان الجودة نتائج وصممممف مجموعة متنوعة من الطرق  ·

 .المراجعة
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 . تجميع التقرير2

من عملية المراجعة هو التقرير المكتوب المقدم إلى وكالة ضمممممممان  يعتبر الجزء الرئيسممممممي

 الجودة من قبل فريق المراجعة. تشمل المصادر الرئيسية للمعلومات التي يستند إليها التقرير ما يلي:

 

إلى الوكالة قبل زيارة الموقع بما في ذلك التقديم الرئيسمممممممي )التقييم  الوثائق المقدمة ·

الذاتي( وأي معلومات تكميلية يتم تقديمها عند الطلب مثل اإلجابات على أسمممممممئلة 

 محددة
المعلومات المتاحة للجمهور حول المؤسممممممسممممممة مثل البيانات الصممممممحفية أو التغطية  ·

 على موقع المؤسسةوعناصر حول األنشطة أو الخدمات  ،اإلعالمية
على  ،تحليالت البيانات حول المؤسممسممة التي يقوم بها الفريق أو أحد موظفي الوكالة ·

سبيل المثال سلسلة زمنية أو مخطط يوضح اتجاهات التناقص التي لم يتم تضمينها 

 في التقديم المؤسسي
 مالحظات مفصممملة من جلسمممات المقابلة التي تم جمعها من قبل السمممكرتير المعين أو ·

 مدون المالحظات وكذلك من قبل أعضاء اللجنة
المالحظات التي تم تجميعها خالل جلسممممات زيارة الموقع )الخاصممممة( للفريق عندما  ·

تلخص اللجنة النتائج األولية التي توصممممملت إليها أثناء اسمممممتمرار زيارة الموقع. يتم 

ها في ملخص يومي  المالحظات تجميع حا ية وضممممممم في بعض األحيان بين عشممممممم

دامه من قبل الرئيس. تُسممتكمل المالحظات اليومية بمالحظات عن الجلسممات السممتخ

الختامية النهائية عندما يوجه الرئيس الفريق نحو توافق في اآلراء بشمممممممأن النتائج 

 واالستنتاجات
المواد األولية التي قام بتجميعها الفريق أو الفرد المسمممممؤول الذي أعد المسمممممودة قبل  ·

التعليقممات المكتوبممة التي أدلى بهمما المواد األوليممة  شمممممممممملتزيممارة الموقع. يمكن أن 

أعضممماء الفريق الفرديون ومشممماركتها مع الفريق ككل لنقل ردود الفعل األولية على 

المواد المؤسمممممممسمممممممية على الرغم من أنه من المهم أن يتم التحقق من صمممممممحة هذه 

 في التقرير .االنطباعات المبكرة من خالل عملية المراجعة إذا كان سيتم تضمينها 
حيث ينقل الفريق بعض المالحظات األولية إلى المؤسمممممممسمممممممات في نهاية الزيارة  ·

يتم نقل محضممر االسممتنتاجات شممفهيا  في هذا االجتماع. قد يكون المحضممر  ،الميدانية

 ،ولكن ،من قبل الرئيس ،بشمممممكل غير رسممممممي ،في شمممممكل مالحظات حول ما يقال

ليها ووافق ع ،مالحظات التي صاغها الرئيستستند هذه الجلسة إلى ال ،بشكل متزايد

 الممثلين المؤسسيين من قبل الرئيس.ككل وقُرئت على اجتماع الفريق و الفريق
حيث يُعرف  ا  بعض المالحظات الموجزة مسممبق ا  قد يكون جامع التقرير قد أعد أيضمم ·

 ما هي المواد الوصمممفية التي يجب تضممممينها في التقرير على سمممبيل المثال، الحقائق

واللجان والتاريو واالختصمممممارات  وهيكلها التنظيمي األسممممماسمممممية عن المؤسمممممسمممممة

سماء الفريق وما إلى ذلك. إن وجود مثل هذه المواد و المستخدمة صفحة العنوان وأ

 .عملية تجميع مسودة التقرير األوليةمن يسرع  ا  النموذجية الوصفية المعدة مسبق
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فية إدارتها إلعداد تقرير المراجعة بمجموعة تختلف وكاالت ضمممان الجودة الخارجية في كي

متنوعممة من األسمممممممماليممب لتوزيع المسمممممممؤوليممة عن الكتممابممة والتحرير. في األنظمممة التي يلعممب فيهما 

المسممؤولية المباشممرة عن صممياغة هؤالء األفراد ل يكمنظمين، هناك ميل لتحم ا  عملي ا  المراجعون دور

تقسمممميم هذه المسممممؤولية بين أعضمممماء الفريق تحت إشممممراف التقرير في نهاية الزيارة الميدانية. يمكن 

ييم تحميل األفراد المشمماركين في التق إن   .نفسممه رئيس الفريق أو يمكن أن تكون من مسممؤولية الرئيس

هو الممارسممة النموذجية بين وكاالت االعتماد اإلقليمية في الواليات المتحدة. مسممؤولية كتابة التقرير 

 :لنهج من لجنة التعليم العاليفيما يلي مثال على هذا ا

 

 لجنة التعليم العالي -تقرير الفريق 
يقة الرسمممممممية الوث فيما بعد يصممممممبحسممممممتقرير، والذي البعد الزيارة، يقوم فريق التقييم بكتابة 

. يوفر تقرير الفريق المعلومات المناسمممممممبة للجمهور، والمعلومات المتعلقة بقرار االعتماد، لتدوينها

 .ن المؤسسي المستمروالتشاور للتحسي

 

 مشروع تقرير الفريق
يرسممممممل رئيس الفريق مسممممممودة تقرير الفريق إلى مسممممممؤولي  ،بعد عدة أسممممممابيع من الزيارة

االتصممال وأعضمماء الفريق في المفوضممية. يقوم أعضمماء الفريق وموظفو االتصممال بمراجعة التقرير 

شته مع رئيس الفريق. نادر شة بين موظف ا ا  ومناق ل التصال ورئيس الفريق إلى تعديما تؤدي المناق

يقوم الرئيس بوخطار المنظمة والفريق  ،التوصية األولية المشتركة في جلسة الخروج. إذا حدث ذلك

يرسمممممل رئيس الفريق مسمممممودة تقرير الفريق إلى المنظمة لمراجعتها  ،على الفور. بعد هذه المراجعة

 وتصحيح األخطاء في الوقائع.

 

سمممودة التقرير، يحدد رئيس الفريق مواعيد نهائية صمممارمة للرد. يفترض في الرسمممالة المصممماحبة لم

الرئيس أنه يمكن إنتاج التقرير النهائي وتقديمه إلى اللجنة بمجرد وصمممممممول الموعد النهائي ما لم يتم 

 .إخطار أحد األطراف

 

 2-5.5و  1-5.5 ،دليل االعتماد ،المصدر: لجنة التعليم العالي

 

خرى لكتابة التقرير المواقف التي يُطلب فيها من أعضممممممماء فريق األ التالبروتوكوتشممممممممل 

سلوب  سام التقرير وتقوم الوكالة بدمج التفاصيل وتحريرها لضمان توافقها مع أ المراجعة صياغة أق

تقوم وكالة ضممممممممان الجودة بترتيب أعضممممممماء اللجنة  ،وما إلى ذلك. في بعض هذه الحاالت الوكالة

إلعداد مسممممودات أقسممممام التقرير. يقوم  ،أو في مكان قريب ،زيارةلقضمممماء وقت إضممممافي في موقع ال

بدمج مسمممماهمات الفريق وسممممد أي ثغرات إلنتاج المسممممودة  ،الذي يعمل مع الرئيس ،موظف الوكالة

 .األولى

 

إلجراءات الوكممالممة وأن االسمممممممتنتمماجممات  ا  التحقق من أن فريق المراجعممة قممد عمممل وفقمميعتبر 

 انكجزء مهم من عملية التحرير. وكلما ت تستند إلى أدلة كافية المستخلصة وأي توصيات وتوصيا



713 
  

في إعداد التقرير. تحتاج الوكالة إلى التأكد من  ا  يجب أن تكون الوكالة أكثر حرصممممممم ،ا  التقرير علني

الة للوك ا  إعداد التقرير بطريقة واضمممممحة وموجزة ودقيقة ومناسمممممبة حتى عندما يكون التقرير سمممممري

 والمؤسسة.

 

لطريقة الثالثة لتجميع تقارير المراجعة في قيام أحد موظفي الوكالة بوعداد المسمممممممودة تتمثل ا

باره يعكس  باعت ها قبول التقرير  طة التي يتم في مدخالت الفريق إلى النق ته ب األولى للتقرير ومراجع

 ا  هذا هو النهج المعتاد في الوكاالت حيث يكون الموظف عضمممممو ، ويعتبروجهة نظر الفريق بالكامل

 ،في فريق المراجعة ا  عندما ال يكون الموظف عضممو ا  كامال  في فريق المراجعة ولكنه يُسممتخدم أيضمم

ؤدي ككل. عادة ما ي والمجلسفي توجيه العمليات وتقديم الدعم المباشمممممممر للفريق القائد  ا  ويلعب دور

يزة ر. تتمثل مموظف الوكالة هذا دور سممممكرتير الفريق باإلضممممافة إلى إعداد المسممممودة األولى للتقري

 لعملاإلى االمتثال لشممكل التقرير المطلوب والمحتوى األسمماسممي ونمط  تفضممياالسممتراتيجية في أنها 

 يعني أن هناك حاجة أقل لعملية ضمان جودة داخلية إضافية للوكالة. ، ماللوكالة

 

ر مناسممممممب يغ ا  أو إيجابي ا  سمممممملبي ا  تعتبر "نبرة" التقرير مهمة للغاية حيث يمكن أن تنقل انطباع

نشر التقرير ألن سمعة ترغب بهذا هو الحال بشكل خاص إذا كانت الوكالة و ،يتجاوز كلمات النص

المؤسممممسممممة وسمممممعة الوكالة تعتمدان على الوثيقة. )يجب على الوكالة حماية سمممممعتها بصممممفتها هيئة 

وى عاٍل رة بمستجميع الوثائق المنشويتم تدوين من خالل ضمان أن  وذلك تتعامل مع التعليم العالي،

( عمليات OAAAمن القواعد النحوية واإلمالئية والنحوية(. لدى هيئة االعتماد األكاديمي العمانية )

ضممبط داخلية وخارجية لنقد مسممودات التقارير التي تم تجميعها من قبل موظفي الوكالة الذين يعملون 

ة التي تدعم اسمممممممتنتاجات التدقيق ال مع فريق. يتمثل أحد األهداف المهمة هنا في التأكد من أن األدل

 .لبس فيها ويتم تقديمها بشكل مناسب في التقرير الذي يتم إصداره للجمهور في نهاية المطاف

 

التغلب عليها هو تصممممممميم وتنفيذ وكالة ضمممممممان الجودة  على يجب كما أنَّ أحد التحديات التي

 ا  أكثر أعضمماء لجنة المراجعة اجتهاد اسممتراتيجية لتجميع تقارير المراجعة في الوقت المناسممب. حتى

هذه المرحلة األخيرة من العملية عندما يغادرون زيارة الموقع ويعودون  فييمكن أن يفقدوا التركيز 

و هم في الغالب محترفون رفيع ،بحكم تعريفهم ،إلى روتينهم اليومي. وبما أن أعضاء لجنة المراجعة

حتفاظ باهتمامهم خالل المراحل المختلفة إلعداد فقد يكون من الصمممممعب اال ،المسمممممتوى ومشمممممغولون

 تقرير عن المراجعة.

ولكن بغض النظر عن النهج أو مجموعة األساليب  ،كل من هذه األساليب لها مزاياها وعيوبها

من المهم إنتاج المسمممودة األولى للتقرير في أقرب وقت ممكن بعد الزيارة بينما ال تزال  ،المسمممتخدمة

رة الموقع حممديثممة و يمكن للمراجعين التحقق بثقممة من صمممممممحممة المالحظممات تجممارب وذكريممات زيمما

أن يرى أعضاء الفريق المسودات المتتالية وأن  ا  واالستنتاجات المدرجة في التقرير. من المهم أيض

تتاح لهم فرصممة تقديم المدخالت حتى يشممعروا برأي اللجنة إذا تم تمثيلها بالكامل في النسممخة النهائية 

 ر.من التقري
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 . تأطير النتا ج3

أحد الجوانب الصمممممممعبة للغاية في تجميع تقرير المراجعة هو تأطير االسمممممممتنتاجات بطريقة 

من حيث النتائج المترتبة عليها إنما ، وحسمممممب شممممماملة ال لبس فيها. فهي ليسمممممت مهمة للمؤسمممممسمممممة

ألقسمممام ما تكون ا ا  ج غالببيانات االسمممتنتاجات أو النتائ إال أن  واإلجراءات التي يتعين عليهم اتخاذها، 

وضممممع هذه  كان من الواجب الذ ؛الوحيدة في تقرير المراجعة الذي يقرأه الجمهور ووسممممائل اإلعالم

 .البيانات بعناية فائقة

 

على  ا  المراجعة للوكالة المعنية وسمممتعتمد أيضممم بدور ا  مباشمممر ا  ترتبط نتائج المراجعة ارتباط

ال  على سمممبيل المثال ،جوهر والطبيعة. وتشممممل هذه النتائجأهداف التمرين بحيث تختلف من حيث ال

 كل مما يلي: الحصر
 منح )أو عدم منح( حالة االعتماد ·
 ةتسمية الحالة )الشروط( المرتبط ·
 القيودوفترة الصالحية  ·
 وما إلى ذلك. ،توصيات(التوصية )ال ·

 

كما في حالة وكاالت قد تتضمن هذه النتائج قرار "نعم" أو "ال" يؤدي إلى منح حالة االعتماد 

إلى التعبير عن اآلراء المهنية حول معايير الجودة للمؤسمممممسمممممة أو  ا  االعتماد. قد تؤدي النتيجة أيضممممم

 ،لحميدةاالبرنامج المعني. يتم التعبير عن هذه اآلراء بشكل نموذجي من حيث الثناء على الممارسات 

 لثقة وما إلى ذلك.والتعبير عن ا ،والتأكيدات ،تحسينالمتعلقة بال والتوصيات

 

ياق المراجعة أقل وضممممممموح يعتبر تأكيد في سممممممم ناء  يعتبرفي حين  ا  مصمممممممطلح ال معنى الث

شمل  ا  والتوصيات للتحسين بديهي سي إلى حد ما. من المحددات المهمة لما إذا كان التقرير المؤسسي 

ال  المؤسمممسمممة حيثالتي تعاني منها  التأكيدات أم ال هو الدليل على إحراز تقدم في تحسمممين المشممماكل

 ؛، أو أنها تخطط لبدء العمل لتعزيز األمر المعنيا  للمؤسمممممسمممممة أن تؤكد أنها تحرز تقدم ا  يكفي عموم

 أكيدإلى ت في حالة وكالة واحدة على األقل، ،ومع ذلك، قد تؤدي الخطة الموثوقة وااللتزام بالتحسممين

 .ا  قل تطلباألدم هو . وبعبارة أخرى، فون المقدار المتوقع من األدلة على التقذلك

 

فيما يلي بعض األمثلة على االسممممتخدامات المختلفة لمصممممطلح "تأكيد" والظروف التي قد يؤطر فيها 

 فريق المراجعة تأكيدات.

 

 بعض التعاريف –التأكيدات 
... سمممممميتم تحديد المجاالت المهمة للتحسممممممين التي تم االعتراف بها من قبل المؤسممممممسممممممة على أنها 

 .البحرين( ،ضمان الجودة للتعليم والتدريب ة"تأكيدات" )هيئ
... التأكيدات ... االعتراف بالتحسمممممينات التي تجريها المؤسمممممسمممممة كنتيجة لمراجعتها الذاتية )مجلس 

 .هونج كونج( ،ضمان الجودة
أثناء المراجعة الخارجية، سممتنظر الهيئة في فرص التحسممين التي حددتها مؤسممسممة التعليم العالي في 

ستنتجت أن األمر قد تم تحديده وفهمه بشكل كامل ودقيق من قبل مؤسسة التعليم  .ملفها الخاص إذا ا
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العالي، وأن مؤسسة التعليم العالي ملتزمة باتخاذ اإلجراء المناسب استجابة  لذلك، فيجب على اللجنة 

يتفق " مثلالكلمات الرئيسمممية المسمممتخدمة في التأكيدات  ... تأكيد[.. ]من خالل .أن تشمممير إلى دعمها

 )وكالة االعتماد األكاديمي العمانية(. مع" و "تدعم"
ضممممممممان الجودة من أنشمممممممطة  المتولدةنقدم بعض األمثلة على أنواع النتائج  ،في المعلومات التالية

 :الخارجية

 

حيث تتضمن نتائج التدقيق الثناء   AQUAضمان الجودة األسترالية وكالة مثال من  ·

 والتأكيدات والتوصيات.
 والتوصية بالتحسين. الممارسات الحميدةاالستنتاجات المحتملة على ركزت  ·

ساس  · ستنتاجات محتملة من  6نتائج االعتماد على أ لجنة اعتماد المدارس والكليات ا

 .ACCSCTالمهنية 

تائج من  · يان الن ية نموذج لب ماد المؤهالت األكاديمية والمهن مجلس هونغ كونغ العت

HKCAAVQ  نممامج بممأهممدافممه المعلنممة ومعيممار إطممار عمممل حيممث يجممب أن يفي البر

 مؤهالت هونج كونج.

 

مقتطف من تقرير مراجعة وهمي مع المواد الخاصممممة بهذا  ا  أيضممممباإلضممممافة إلى ذلك، سمممموف نحلل 

 الموضوع لتوضيح كيف يمكن تضمين مناقشة النتائج في تقرير

 

ة وكممالملطريقممة التي تحممدد بهمما فهممذه هي ا ،بممالنظر على وجممه التحممديممد إلى أنواع النتممائج ،ولكن أوال  

 النتائج: ضمان الجودة األسترالية

 

 ضمان الجودة األستراليةوكالة  -نتا ج المراجعة 
 الثناد والتأكيدات والتوصيات

تحقيقات اللجنة حريصمممة على تحديد الممارسمممات الجديرة بالثناء بقدر اهتمامها بمجاالت إنَّ 

"الثناءات" المميزة باإلضافة إلى التعليقات اإليجابية األخرى التحسين. تتضمن التقارير عادة  كال  من 

 .التقريرفي جميع أنحاء 
ها  تدقيق أن قد فريق ال بالمجاالت التي يعت تدقيق  قارير ال يات" الواردة في ت تتعلق "التوصممممممم

بدال  من  ،تتطلب التحسممممين. سممممتنبه التوصممممية الجهة الخاضممممعة للتدقيق إلى منطقة تسممممتحق االهتمام

قد تقدم اللجنة بعض االقتراحات  ،ومع ذلك ؛ا التخاذ إجراء معين أو سممملسممملة من اإلجراءاتتوجيهه

تحديد بعض التوصمميات على أنها قضممايا ذات أولوية يجب  ا  يمكن أيضممكما حول األسمماليب الممكنة. 

 ةتتعلق بالمجاالت التي تعتقد اللجن، ومجموعة فرعية من التوصممممممميات "التأكيدات"تعتبر معالجتها. 

 ،هااألداء الخاصمممة ب ملففي  ،أنها تتطلب التحسمممين والتي سمممبق أن حددتها الجهة الخاضمممعة للتدقيق

باعتبارها بحاجة إلى االهتمام. يتم التحقق من صمممحة التأكيدات من قبل الهيئة بنفس الطريقة التي يتم 

عمليات لى إثبات اليجب أن تكون الجهة الخاضمممعة للتدقيق قادرة ع ،وبالتالي ،بها الثناء والتوصممميات

قد  ،عالوة على ذلك ؛واألدلة التي اسممممتخدمتها للتوصممممل إلى القرار الذي يفيد بأن التحسممممين مطلوب
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تناقش اللجنة مع الجهة الخاضمممممممعة للتدقيق اإلجراء الذي اتخذته )أو تقترح اتخاذه( وقد تعلق على 

 (4.2.2القسم  ،5.0تأثيره المحتمل. )دليل التدقيق اإلصدار 

 

جودة ضممممممان الوكالة أمثلة على الثناء والتأكيدات والتوصممممميات على النحو المحدد من قبل يلي  فيما

معة للجا ضممممان الجودة األسمممتراليةوكالة في سممملسممملة من المقتطفات من تقرير مراجعة  األسمممترالية

 . 2007الوطنية األسترالية في عام 

 لالستنتاجات.تم توضيح األساس المنطقي لكل نتيجة في النصوص السابقة 

 

 الثناد
 ويعتبر ،تعتبر الهيئة أن التنفيذ الناجح لهيكل الكلية أمر ضممممممروري لتحقيق تطلعات الجامعة

ي كل ضمممممممرور هذا الهي ثل  يات  ا  م حث والكل مدارس الب مل بين  تآزر البحثي المحت  زيزلتعلتحقيق ال

التنفيذ  د. تختلف وتيرةالروابط بين البحث والتدريس على جميع المسمممممتويات وتقليل ازدواجية الجهو

وتوصل الفريق إلى وجهة نظر مفادها أن الجامعة  ،(22ص لمدى تعقيد كل كلية ) ا  بشكل متعمد وفق

طط . يتضمن هذا التقدم صياغة الخالتعديالتفي العامين الماضيين منذ قبول  ا  كبير ا  قد أحرزت تقدم

وصمممممياغة موضممممموعات البحث )القسمممممم (، 2.3للكلية، بما في ذلك األهداف )القسمممممم  االسمممممتراتيجية

 .(، واالستعداد الواضح للموظفين للعمل عبر الحدود التنظيمية التقليدية5.1.2

 

 اإلشادة

( لصممياغة وتقديم ANUبالجامعة الوطنية األسممترالية ) ضمممان الجودة األسممتراليةوكالة تشمميد 

 سممممتراليةالجامعة الوطنية األل من قبهيكل الكلية كوسمممميلة نحو تحقيق التطلعات التي تم التعبير عنها 

 .2010بحلول عام 

 

 تأكيدال
ومن المقرر أن تتغير مرة  ا  لقد تغيرت عضمممموية واختصمممماصممممات المجلس األكاديمي مؤخر

(. يتمثل دور المجلس األكاديمي في 10ص أخرى لتعكس التغييرات في الهيكل التنظيمي للجامعة )

ال يملك ، واألهمية االسممتراتيجية في األمور األكاديميةتقديم المشممورة لنائب المدير في القضممايا ذات 

أن  2007عام  أيارمن  التاسمممعلجان فرعية. يؤكد قرار المجلس األكاديمي الصمممادر في  أي المجلس

اللجان الفرعية السمممممممابقة في التعليم الجامعي والبحوث الجامعية واسمممممممتراتيجية معلومات الجامعة، 

سممياسممات تقدم المشممورة لرؤسمماء تلك اللجان بشممأن جميع األمور لجان هي ولجان المجتمع الجامعي 

 موتقع على عاتقهالرؤسمممماء هم أعضمممماء السمممملطة التنفيذية كما أنَّ التي تدخل في اختصمممماص اللجنة. 

لتي تقديم المشورة بشأن القضايا الرئيسية ا ا  في المجاالت المعنية. يجوز للجان أيض كبيرةمسؤوليات 

 للجامعة والسياسة الشاملة، وبشأن أي االستراتيجيةة ذات الصلة بالخطط تقع ضمن اختصاص اللجن

 .إلى اللجنة المؤسسةمسألة تحيلها 
تحركات لتوسمميع عضمموية مجلس اإلدارة للسممماح بمقطع عرضممي أوسممع لوجهات النظر  ا  توجد حالي

اخل مجتمع مع هدف ضممممممان الملكية د ا  هذه المبادرات مشمممممجعة ومتوافقة تمام، وتعتبر في المجلس

 الجامعة للتغييرات االستراتيجية الجارية.
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لمراجعة  الجامعة الوطنية األسمممترالية على مسممماعي ضممممان الجودة األسمممتراليةوكالة تؤكد  

 دور واختصاصات المجلس األكاديمي لدعم الهيكل التنظيمي للجامعة بشكل أكثر فاعلية.

 

 توصيةال
احل مختلفة من التطوير حسمممممممب حجم الكلية ودرجة للكلية في مر االسمممممممتراتيجيةإن الخطط ... "

ا يتعلق للجامعة ولكنها تختلف فيم االسمممتراتيجيةتعقيدها. تعكس جميع خطط الكلية الحالية األولويات 

والمقاييس لتحقيق األداء. ومع ذلك، فقد شاهدت  والخططبمستوى تشغيلها ومدى تضمينها لألهداف 

الوحدات ذات المسممتوى األدنى، على سممبيل المثال على مسممتوى اللجنة العديد من األمثلة على خطط 

والقسممم، والتي تضمممنت المزيد من التفاصمميل التشممغيلية بما في ذلك اإلجراءات واألهداف  المدرسممة

 .المتعلقة بالخطة واألهداف االستراتيجية للكليةوالقابلة للقياس 

 

همية المخصصة للتحسين المستمر واأل الجامعة الوطنية األستراليةبمساعي لتطلعات  ا  نظر

سممميتم مسممماعدة منظمي الكليات والمدير التنفيذي للجامعة  ،لجودة نتائج الجامعة في التدريس والبحث

من خالل اتخاذ تدابير عملية لتحديد ما إذا كانت الكليات تسممممممماهم بنجاح في تحقيق تطلعات الجامعة 

ابير متسمممممممقممة قممدر اإلمكممان بين الكليممات مع من خالل إنتمماج النتممائج المرجوة. يجممب أن تكون التممد

 االعتراف بمبادرات وظروف التخطيط الفريدة لكل كلية.

 

 توصية:ال

طنية الجامعة الوبأن يسمتخدم المسمؤول التنفيذي في  ضممان الجودة األسمتراليةوكالة توصمي 

ير غ باشممر أوإما بشممكل م ،المراجعة القادمة لخطط الكلية للتأكد من أن كل خطة تتضمممن األسممترالية

وإجراءات محددة ومقاييس رئيسممية لقياس  ،أدناه خطط الوحدة ذات المسممتوى األدنى المرفقةمباشممر 

 التقدم واألداء.

 

يظهر المثال الثاني لنتائج المراجعة في مقتطف من اسمممممتنتاجات التقرير التي تسممممملط الضممممموء على 

 التدقيق المؤسمممسمممي لوكالة ضممممانباإلضمممافة إلى توصممميات للتحسمممين في تقرير  الحميدةالممارسمممات 

 .2005 أيار ،جامعة كانتربريفي كريست تشيرش ( لكلية QAAالجودة )
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 ضمان الجودة -تا ج المراجعة ن
 :الأميدةميزات الممارسة 

 

 يدة:حمإلى السمات التالية للممارسات التمت اإلشارة 

 

قوية عبر الحرم الجامعي على بيئة جامعية  ،خالل فترة التوسممممممع المؤسممممممسممممممي الكبير ،( الحفاظ1)

 .(42والكليات الشريكة )انظر الفقرة 

 توصيات للعمل الذي ينصح به:
لضمان التنبؤ الفعال وإدارة مطالب التطورات  ،رصد فعالية التخطيط االستراتيجي للموارد

 ( حيث يتم اسممتخالص124 ،52وبالتالي الحفاظ على جودة تجربة التعلم )انظر الفقرتين  ،األكاديمية

ه وفي قراءت ،في مناقشممممماته مع الموظفين والطالب الفقرات الداعمة ذات الصممممملة أدناه للرجوع إليها

اإلحسممممماس القوي باالنتماء والمشممممماركة الذي ظهر في فريق التدقيق  تولد لدى ،طوال عملية التدقيق

 ،92 ،41)انظر الفقرات  جامعة كانتربريفي كلية كريسممممممت تشمممممميرش جميع المواقع داخل مجتمع 

خالل فترة التوسمممع المؤسمممسمممي  ،(. توصمممل الفريق إلى اسمممتنتاج مفاده أن الحفاظ138 ،130 ،123

سمات الممارسة  ،الكبير سمة من  شريكة هو  على بيئة جامعية قوية عبر الحرم الجامعي والكليات ال

 .الحميدة

 

عايير موالتي تشير إلى ال ،تشتمل مسودة وثائق التحقق من الصحة على مواصفات البرنامج

دعم  ا  . تتطلب المسمممممتندات أيضممممميرلندا الشمممممماليةإنجلترا وويلز ووإطار مؤهالت التعليم العالي في إ

مما يشير إلى االلتزام بتوفير الموارد لالقتراح. في تحليله لبعض حاالت عدم الرضا التي تم  ،العميد

اتفق فريق التدقيق مع  ،ه(أدنا 169 ،144 ،122اإلعراب عنها فيما يتعلق بالموارد )انظر الفقرات 

أمران حاسمان للحصول على تجربة هما الكلية الجامعية على أن التخطيط األكاديمي وإدارة الموارد 

وخلصممممموا إلى أنه من المسمممممتحسمممممن لكي تراقب المؤسمممممسمممممة فعالية التخطيط  ،طالبية عالية الجودة

اظ على وبالتالي الحف ،ات األكاديميةتأمين التنبؤ الفعال وإدارة مطالب التطور ،االسممتراتيجي للموارد

 جودة تجربة التعلم.

 

على الرغم من التقدم المحرز في معالجة قضممايا موارد التعلم واالسممتجابة لشممواغل الطالب، 

رأي فريق التدقيق كان أن الكلية الجامعية بحاجة إلى االسمممممممتمرار في تنفيذ اسمممممممتراتيجيتها إال أن  

لتعلم وما يتصمممل بذلك من تسمممهيالت للدراسمممة من أجل ضممممان أال والتخطيط لتحسمممين توفير موارد ا

ناك كان ه كما يؤثر نمو عدد الطالب وتنويع البرامج بشممممكل سمممملبي على جودة تجربة تعلم الطالب.

بعض األدلة من مداوالت اللجان، والتعيينات اإلدارية، وتطورات السممياسممة، على أن الكلية الجامعية 

في التحسمممينات الالزمة للحفاظ على رضممما الطالب والموظفين  د بدأتقتفهم هذه الضمممرورة وكانت 

 .عن بيئة التعلم

 

يأتي المثال الثالث من نتائج مراجعة وكالة ضمممممان الجودة من لجنة اعتماد المدارس المهنية وكليات 

 والتي تحدد نتائج اعتمادها على النحو التالي: ،(ACCSCTالتكنولوجيا )
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 اعتماد المدارس المهنية وكليات التكنولوجيالجنة  -نتا ج االعتماد

 3تجديد االعتماد(. الحد األقصممممى لمنح االعتماد هو تطول المدة في حالة  ،سممممنوات 5)أ( االعتماد )

على النحو  حالة االعتمادسمممممنوات لالعتماد األولي. يجوز تصمممممنيف المدارس حسمممممب أدائها وتمنح 

 التالي:

 مدرسة التميز .1
 مدرسة االستحقاق .2

 التفوقة مدرس .3

 

عادة ما تكون الشمممروط هي المشمممكالت التي  -)ب( االعتماد مع االشمممتراط )في شمممروطنا المسمممبقة( 

 .ا  يمكن تصحيحها في غضون فترة زمنية قصيرة ويجب استيفائها قبل أن يصبح االعتماد ساري

 سنوات( 3سنوات )أقصرها عادة  5-1فترة الصالحية:  .1

تقديم وثائق توضمممح اإلجراء التصمممحيحي المتخذ  يجب على المدرسمممة ،إذا كان هناك شمممرط .2

 لجعل المدرسة متوافقة مع معايير االعتماد قبل منح االعتماد.

فيجب عليها تقديم تقرير مؤقت على النحو  ،إذا كانت المدرسممممممة تعمل على "إعداد التقارير" .3

و عندما ترى الهيئة أن المراقبة المؤقتة ضمممممممرورية أ ، وهذه هي الحالةالمنصممممممموص عليه

في هذه الحالة، يكون مطلوبة بالتزامن مع أي عملية اعتماد أو إجراء أو معيار موضممموعي. 

 هو تقرير نتائج.التقرير المنشور 

 

ليس إجراء  سمملبيا  ولكن المعلومات اإلضممافية مطلوبة قبل أن تتمكن اللجنة من  -)ج( إرجاء اإلجراء 

 المعلومات. أشهر لتقديم 6يتم منح  ،اتخاذ قرار االعتماد. عادة

 

 )د( إظهار السبب واالختبار

 

لدى اللجنة سمممممبب لالعتقاد بأن المدرسمممممة ال تمتثل لمعيار  ،ر السمممممبباظهإ .1

 .لتحقيق ذا االمتثالاالعتماد وتمنح المدرسة فترة زمنية محددة 
قررت اللجنممة أن المممدرسممممممممة ال تمتثممل لمعيممار االعتممماد وتمنح ، االختبممار .2

. في ظل هذا الظرف، سممميتم إدراج المدارس حقيق ذا االمتثاللت المدرسمممة فترة زمنية محددة

تحت االختبار في موقع لجنة اعتماد المدارس المهنية وكليات التكنولوجيا اإللكتروني وسيتم 

 .إخطار إدارة التعليم

 

 )هـ( رفض االعتماد

 

يسمممممري ذلك عندما تقرر الهيئة من سمممممجل االعتماد األولي أن المؤسمممممسمممممة ال تفي بمعايير  .1

 االعتماد.
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أو لجنة  االعتماد يجوز للمدارس إعادة التقديم بعد تسمممممممعة أشمممممممهر من القرار النهائي للجنة .2

 االستئناف.

 

 المصدر:

http://www.accsct.org/  
 

 

 

لنتممممائج الرابع واألخير من اختبممممار مجلس هونغ كونغ العتممممماد المؤهالت امثممممال  يبرز

ويتعلق بالحالة التي يتعين فيها على النتائج التعامل مع سمممممممؤال ، HKCAAVQكاديمية والمهنية األ

، في هذه الحالة ؛قانوني حول ما إذا كانت المؤسممسممة أو البرنامج قد اسممتوفى معايير الجودة المطلوبة

يد مجلس لتأك وذلك يجب أن يتناول بيان النتيجة المعايير الرئيسمممية المحددة في المرسممموم ذي الصممملة

أن البرنامج يفي بالهدف المطالب ب HKCAAVQهونغ كونغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنية 

ن المؤسممسممة أو البرنامج فوإذا تم اسممتيفاء هذه المعايير، و ؛به ومعيار إطار المؤهالت في هونغ كونغ

ن كاديمية والمهنية. لضممممممممالمتطلبات القانونية بموجب قانون اعتماد المؤهالت األل ا  فييعتبر مسمممممممتو

الوضممممممموح في الطريقة التي يتم بها ذكر النتائج، يتضممممممممن نموذج تقرير اعتماد مجلس هونغ كونغ 

العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنية الخطوط العريضة لبيان النتائج الذي يتم إكماله بشكل مناسب 

 .في نهاية عملية المراجعة

 

 HKCAAVQنغ العتماد المؤهالت األكاديمية والمهنية مجلس هونغ كو -نتائج االعتماد

 

 القبو)
نة و ،في الختام فه المعل هدا قد حقق أ نامج التعلم  نه ترى اللجنة أن بر عايير أ  جودةاليلبي م

تنص اللجنة على )يرجى ذكر الرقم( الشمممممروط )الشمممممروط( المسمممممبقة و  ،على المسمممممتوى. ومع ذلك

قدم )ي بات وت يات في القسمممممممم )يرجى ذكر الرقم( المتطل ثالثرجى ذكر الرقم( التوصممممممم ج ال ة لمعال

 . ) أذكر حسب االقتضاء(الثانيالمشكالت المحددة والمبينة في القسم 

 

 الرفضأالة 
 ترى ،أعاله المذكورة للمالحظة ا  وفقوباإلضافة إلى المعلومات واألدلة المقدمة من المشغل، 

ن برنامج تعتبر اللجنة كذلك أ الجودة.وال يفي بمعايير  اللجنة أن برنامج التعلم ال يلبي أهدافه المعلنة

للصمممممممناعة )يرجى ملء اسمممممممم الصمممممممناعة  معايير الجودةالتعلم ال يفي بمعايير البرنامج القائم على 

 (.أو إجراء التعديل الالزم حسب االقتضاء ا  مناسب ذكر المعيار المعنية(. )يُرجى الحذف إذا لم يكن
طريقة  ال يوجدهناك تنوع في طريقة التعبير عن النتائج.  ،ذا الموضمموعكما يتضممح من األمثلة في ه

و أن لغرض المراجعة. ما يهم ه ا  ألن أسمملوب التعبير يجب أن يكون مناسممب مثالية للتعبير عن النتائج

 ،يجب أن تعكس النتائج الغرض من تمرين المراجعة ،بعبارة أخرىو ،بيان النتائج مناسممممب للغرض

http://www.accsct.org/
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وتوضمممح بوضممموح أي عواقب أو شمممروط مرتبطة بممارسمممة  ،ة القانونية إن وجدتوتتناول األسمممئل

 المراجعة.

 

 . األطر الزمنية4

ع التقرير وفق إلطار زمني متفق عليه لنقل التقرير إلى النقطة التي يمكن عندها  ا  عادة  ما يعمل ُمجِم 

ى الرغم من صممممعوبة )إذا كانت هذه هي ممارسممممة وكالة ضمممممان الجودة المحددة( عل ا  إصممممداره علن

لممة في المرح التي تعممملتحقيق ذلممك في بعض الظروف. يمكن أن تحممدث التممأخيرات في الوكمماالت 

األولى من التطوير أو التي تتعممامممل مع طلبممات عممدد كبير من المراجعممات. يتوقع المجلس الوطني 

على تقريرهم  ( أن يقوم أعضممماء الفريق بوضمممع اللمسمممات األخيرةNAACالهندي للتقييم واالعتماد )

األطر الزمنية األخرى لتجميع المسودة تختلف قبل نهاية زيارة الموقع ومشاركة ذلك مع المؤسسة. 

أن يختلف اإلطار كما من الممكن األولى من أسممممبوعين بعد المراجعة إلى أن تكون مفتوحة بالكامل. 

وفي هذه  ا  أيضممممم ا  مفتوحإلى أن يكون  ا  أسمممممبوع 12الزمني لالنتهاء من التقرير ونشمممممره من حوالي 

 للغاية. ا  الحالة يمكن أن يكون الفاصل الزمني شديد

 

 بعض الخطوات إلكمال التقرير التي يجب مراعاتها عند إعداد جدول للعملية:فيما يلي 

 

يقوم الشمممخص / األشمممخاص المسمممؤولون عن تجميع مسمممودة التقرير األول بورسمممال  ·

ق اآلخرين إذا كان المترجم المعين هو مسممودة مبكرة إلى الرئيس )أو أعضمماء الفري

 الرئيس(

" والتي يتم إرسممممالها إلى 1ما يمكن تسممممميته "المسممممودة يتم دمج تعديالت الرئيس في ·

 أعضاء فريق المراجعة للحصول على مدخالت
يأخذ الرئيس بعين االعتبار مدخالت أعضمماء الفريق ويتم إعداد المسممودات المتتالية  ·

يه و لذي يمكن ف حد ا نه يعكس آراء الفريق ككل إلى ال قة على أ بد صمممممممف التقرير 

)وليس فقط الرئيس أو المترجم(. من األهمية بمكان أن يسمممممتجيب جميع األعضممممماء 

للمسمممممممودات ويوافقون على أنهمما تعكس وجهممة نظر الفريق حتى لو كممانممت لممديهم 

 تحفظات حول جوانب معينة من التقرير أو استنتاجاته الشاملة.
رير الفريق إلى المؤسسة للتحقق من دقة الحقائق أو التحريفات يتم إرسال مسودة تق ·

ليس من السمممممهل عادة ، وا  الظاهرة ضممممممن الشمممممروط التي وضمممممعتها الوكالة مسمممممبق

 تأو التوصيا الثناءللمؤسسة مناقشة النتائج في تقرير الفريق أو الصياغة أو 
إلى  ،ى ذلكوما إل ،ترسمممممل المؤسمممممسمممممة التغييرات المقترحة على األخطاء الواقعية ·

فرصممة للمؤسممسممة  ا  اللجنة ويتم إعداد نسممخة نهائية من التقرير. قد تكون هناك أيضمم

 لتقديم رد رسمي على التقرير يمكن تضمينه في نسخة منشورة من المستند
النسخة النهائية من تقرير الفريق )واالستجابات المؤسسية عند االقتضاء(  يتم ارسال ·

وعادة  ما يكون مجلس اإلدارة  ،تقرير نيابة عن الوكالةإلى الهيئة التي توافق على ال

يصمممممممبح التقرير تقرير الوكالة وليس  ،أو هيئة إدارية أخرى. عندما يتم تحقيق ذلك

 مجرد تقرير اللجنة.
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( اإلطار الزمني والعمليات الخاصمممممممة به على النحو IUQBيحدد مجلس جودة الجامعات األيرلندية )

 التالي:
 

 راجعةإنتاج تقرير الم
بعد خمسمممممة أسمممممابيع من نهاية زيارة المراجعة الرئيسمممممية، يرسمممممل مجلس جودة الجامعات 

أعدها منسمممممممق التي يكون قد وتقارير المراجعة ) ا  األيرلندية إلى الرئيس / وكيل الجامعة ملخصممممممم

ووقع عليها الرئيس بعد التشممممممماور مع جميع أعضممممممماء فريق المراجعة(. يتم منح الجامعة  ةالمراجع

إلى  ةأسمممابيع للتعليق على الدقة الواقعية )إذا رغبوا في ذلك( وتقديم رد مؤسمممسمممي من صمممفح خمسمممة

ى تقرير كل عل ا  صمممفحتين للتقرير الذي سممميتم نشمممره كملحق لتقرير المراجعة. سممميتم التوقيع رسممممي

بمجرد  المجلسمراجع لمجلس جودة الجممامعممات األيرلنممديممة والموافقممة عليممه من قبممل مجلس إدارة 

 .للمعايير المنشورة ا  ه بأن عملية المراجعة قد اكتملت وفقاقتناع

 

 . كتيبللجامعات األيرلندية IUQBالمراجعة المؤسسية المصدر: 

http://www.iuqb.ie/info/iuqb_publications.aspx؟article=9eb53995-c4b4-
47d5-a7d4-fe4d565865bf  

 

 ،فيما يلي مثال لجدول زمني لمراجعة مجلس ضمان الجودة )تدقيق( لجامعة في هونغ كونغ

تم تعديله لالحتفاظ بهوية المؤسممسممة. يتم تحديد الجدول الزمني إلرسممال مسممودة التقرير إلى الجامعة 

 التعليقات وما إلى ذلك. وكذلك مواعيد إعادة ا  مسبق

 

 الجدول الزمني لمجلس ضمان الجودة

 مجلس ضمان الجودة

 

 20xx آذار 19-14*****  تدقيق الجودة في جامعة

 

 جدول التواريو الرئيسية

قم بورسممممال مسممممودة قائمة التقديم المؤسممممسممممي وقائمة المحتويات  **20أيلول  14
مع اقتراحات  ،مجلس ضممممممممان الجودةللمواد التكميلية إلى أمانة 

 لمجاالت تركيز إضافية محتملة إذا لزم األمر

بتقديم التغذية الراجعة مجلس ضممممممممان الجودة تقوم سمممممممكرتارية  :20xx تشرين األول 12
 للجامعة

إرسمممال التقديم المؤسمممسمممي والمواد التكميلية )تسمممع نسمممو ورقية  20xx كانون األول 21
 مجلسرتارية باإلضممممافة إلى نسممممخة إلكترونية واحدة( إلى سممممك

 ضمان الجودة

 االجتماع األولي للفريق لمدة يوم واحد :20xxكانون الثاني  15

بالتنسمميق مع الجامعة فيما مجلس ضمممان الجودة تقوم سممكرتارية  :20xxكانون الثاني  16
 ،يتعلق بأي طلبات من اللجنة للحصول على مزيد من المعلومات

http://www.iuqb.ie/info/iuqb_publications.aspx؟article=9eb53995-c4b4-47d5-a7d4-fe4d565865bf
http://www.iuqb.ie/info/iuqb_publications.aspx؟article=9eb53995-c4b4-47d5-a7d4-fe4d565865bf
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تملمممة خمممارج هونغ وبرامج لمراجعمممة العينمممات والزيمممارات المح
 كونغ.

 األسبوع الذي يبدأ زيارة أولية )ليوم واحد( إلى الجامعة من خالل مجموعة فرعية من

 لوحة لمناقشة برنامج زيارة المراجعة وتفاصيل أخرى ×××: 20كانون الثاني  18

 شممممممباط 22يبدأ األسممممممبوع في 

20xx 

الفريق الفرعي للقيمممام بزيمممارات خمممارج هونغ كونغ )إذا لزم 
 يرافقه ممثل الجامعة ،األمر(

(. 5-2اجتماع ما قبل الزيارة لهيئة التدقيق ) :20xxآذار  14  مساء 

 أيام(. 4زيارة فريق المراجعة للجامعة ) :20xx آذار 15-19

 أيار 10األسمبوع الذي يبدأ في 

20xx: 
المسممودة النهائية لتقرير مجلس ضمممان الجودة ترسممل سممكرتارية 
 عة للتعليق عليهاالتدقيق إلى الجام

 ايار 24األسمبوع الذي يبدأ في 

20xx: 
إعممادة التعليقممات على المسمممممممودة النهممائيممة لتقرير التممدقيق إلى 

 مجلس ضمان الجودةسكرتارية 

تقرير التدقيق النهائي إلى  مجلس ضمان الجودة ترسل سكرتارية :20xxحزيران  7
 الجامعة

 تقرير المراجعة إلى سممممكرتاريةإرسممممال الرد المؤسممممسممممي على  :20xxحزيران  21
 مجلس ضمان الجودة

مجلس ضمان  تعميم تقرير المراجعة واالستجابة المؤسسية على :20xxحزيران  28
 الجودة

في تقرير التدقيق واالستجابة  ا  رسمي مجلس ضمان الجودة تنظر 20xxتموز 
 للنظر فيهلجنة المنح الجامعية  وتحيله إلى ،المؤسسية

 تقرير التدقيق مجلس ضمان الجودةشر ني 20xxتموز 

إلى  ا  شمممممممهر 18عن سمممممممير العممل ممدتمه  ا  تقمدم الجمامعمة تقرير 20xxكانون الثاني 

 مجلس ضمان الجودةسكرتارية 
 

تي يجب مالحظتها الميزة الهو  إلى الوكالة ا  شممهر 18رط تقديم تقرير مرحلي مدته يعتبر شمم

إحرازه في تنفيذ التوصممممممميات واالقتراحات األخرى التي مع تحديد التقدم الذي تم  ،في الجدول أعاله

عة بحيث تسمممممممتمر دورة المراج، ويعتبر هذا المطلب مطلبا  نموذجيا  قدمها الفريق في تقرير التدقيق

 الفردية بعد االنتهاء من التقرير.

 

 . نشر نتا ج المراجعة5

لطلبات يم العالي بنشممر اتتعلق إحدى القضممايا المتكررة في االعتبار لضمممان الجودة في التعل

 والتقارير وقرارات المراجعة من قبل وكاالت ضمان الجودة.
لصمممالح عدم نشمممر نتائج المراجعة والتقارير المرتبطة بها إلى الضمممرر  ا  تسمممتند الحجة األكثر شممميوع

الذي قد يلحق بالمؤسسة من خالل إتاحة تقرير سلبي بشكل عام. يشير الوجه اآلخر لهذه الحجة إلى 

 النشر قد يمنع فريق الخبراء أو الوكالة من تقديم تقرير واضح وصادق عن الوضع في المؤسسة. أن
تتمثل إحدى النتائج المحتملة لهذه المخاوف بشممأن النتائج المترتبة على مؤسممسممة  ،باإلضممافة إلى ذلك

نظمات منشمممممممر التقارير في تطوير أسممممممملوب كتابة التقارير الذي ينقل القليل من المعلومات إلى ال
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ء أي شي يتم نشر وما إلى ذلك( وال ،والوزارة ،والوكالة ،والوكاالت المعنية بشكل مباشر )الجامعة

 على اإلطالق لعامة الناس.
تختلف الممارسمممممممات والنهج من بلد إلى آخر  ،كما هو الحال في الجوانب األخرى لضممممممممان الجودة

ضمممممع معينة. في بعض البلدان التي تخ بوكالة جودة على الثقافات القانونية واإلدارية المتعلقة ا  اعتماد

أصممممبح من غير المهم إلى حد كبير ما إذا  ،فيها الجامعات أو الوكاالت لتشممممريعات حرية المعلومات

لوثائق ا ، حيث تكونالحفاظ على سرية وثائق المراجعة كانت الوكالة والمؤسسات العميلة ترغب في

تم تطبيق ي ،نية ملزمة باالمتثال للتشممممريعات. في بلدان أخرىمتوفرة في القانون وجميع الجهات المع

تنشر  ،على الصعيد الدولي ،في جميع أنحاء القطاعين العام والخاص. ومع ذلك الشديدةثقافة السرية 

 بأهمية االنفتاح والشفافية باعتبارها "أفضل ممارسة". ا  اعتراف هاالعديد من الوكاالت تقارير

 

ف باالختالفات الموجودة، يبدو أن االتجاه خالل السنوات األخيرة كان بشكل عام، مع االعترا

نحو النشر بدال  من السرية. وهكذا، بينما تستمر هيئات االعتماد في الواليات المتحدة في قبول الرأي 

التقرير، فون الممارسممممة األوروبية بموجب  صممممراحةمدى  منالقائل بأن نشممممر التقارير قد يضممممعف 

ما يكون لوكاالت ضمممممان  ا  ( تنص على النشممممر. غالب2005بادئ التوجيهية األوروبية )المعايير والم

 الجودة سلطتها لنشر التقارير المدعومة بموجب نص قانوني.
تقرير التدقيق وثيقة عامة وينتمي إلى وكالة ضمان الجودة األسترالية، وليس إلى لجنة التدقيق يعتبر 

كد ؤهي من ت، وليس الفريق، الوكالة، وبالتالي فون الوكالةأو أعضمممممممائها. يعمل الفريق نيابة عن 

قدم التوصيات الواردة في التقرير. ال يحق إال للمدير التنفيذي للجامعة ورئيس مجلس تاالستنتاجات و

 .إدارتها إبداء التعليقات العامة على تقارير المراجعة والتدقيق

 

م يتم تقدي ،بموجب عقد مع أي منظمةسمممترالية وكالة ضممممان الجودة األفي حالة إجراء تدقيق أجرته 

الحق في بوكالة ضممممان الجودة األسمممترالية لتلك المنظمة. تحتفظ  ا  التقرير إلى المنظمة ويصمممبح ملك

 '. ا  إذا شعرت أن المنظمة أو األطراف األخرى أخطأت في اقتباس التقرير علن ا  المشاركة الحق

 

 4.1القسم  ،5.0اإلصدار  ،األسترالية وكالة ضمان الجودةدليل تدقيق  المصدر:

 

 .  نواع المنشورات6

 ،تعرب الوكاالت من وقت آلخر عن قلقها بشممممممأن المقصممممممود بعبارة "النشممممممر". من الممكن

طباعة بعض تقارير التقييم الذاتي وتقارير المراجعة األكثر أهمية في نسمممممممخة ورقية. من  ،بالطبع

( وعدم توفر pdfى مواقع الويب ذات الصمملة )بتنسمميق المرجح أن يتضمممن النشممر وضممع المسممتند عل

سخة ورقية. عادة ما يتم اتخاذ  سو المطبوعة  البروتوكوالتن من قبل الوكاالت لضمان االحتفاظ بالن

 والمؤرخة في الملف.
 فيما يتعلق بما يتم نشره من وثائق المراجعة، يتم عادة  إصدار تقرير مراجعة كامل أو موجز

ة التقارير للعامة. في بعض البلدان، هناك ممارسمممة بين مؤسمممسمممات التعليم العالي حيث تنشمممر الوكال

قة الدراسة ما يتم توفير وثي ا  غالبوفي إصدار مواد التقييم التي أعدتها المؤسسة للمراجعة  ا  تتمثل أيض
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 أن ا  الذاتية من خالل موقع ويب كدليل على االلتزام المؤسمممسمممي بضممممان الجودة. من المحتمل أيضممم

 .تكون هناك مجموعات أخرى من البيانات األساسية مفتوحة للتشاور من قبل عامة الناس

تتضمن األمثلة على المواقف التي يتم فيها إصدار تقارير المراجعة الكاملة المراجعات التالية المعهد 

وجمعية  (QAA( ووكالة ضممممممان الجودة في المملكة المتحدة للتعليم العالي )EVAالدنماركي للتقييم )

( على سمممممممبيل المثال ال الحصمممممممر. في حالة مجلس هونغ كونغ TWAEA) التايوانيةيم وتقوالتقييم ال

تكون التقارير سمممممرية ولكن مجلس ضممممممان  ،(HKCAAVQالعتماد المؤهالت األكاديمية والمهنية )

الي التوب ،( الذي يقوم بوجراء عمليات تدقيق للجامعات ينشمممممممر تقاريرهQACالجودة في هونغ كونغ )

ر فون نهج النشمم ،. وبعبارة أخرىتوضمميح العالقة بين مهمة الوكالة ونوع المراجعة التي يتم إجراؤها

 في منطقة جغرافية معينة. ا  هو وظيفة مهمة الوكالة وليس موقع

 

 فيما يلي ملخص لبعض األنواع المختلفة من المنشورات الناشئة عن المراجعة:
 

 نطاق مراجعة المنشورات

 

 رار االعتماد فقطنشر خ
ساسي يضع القرار األ إذ إن ه ؛كاملبالتقرير السئلة أكثر من نشر القيام بهذا األمر عددا  من األقد يثير 

 .يبدو أنه الحد األدنى الذي يمكن نشرهو ،على أقل  تقدير للوكالة في المجال العام

 

 تنفيذ  للتقرير مقتطفنشر القرار وملخص  و 
ن التقرير يلبي الحد األدنى من االحتياجات لنشممر تقرير عن العملية على إن نشممر نسممخة مختصممرة م

حيث من الممكن أن يحافظ أساس أن التقرير الكامل متاح لكبار المسؤولين ومجلس إدارة المؤسسة، 

أن ما يتم لى سممممعة المؤسمممسمممة، ولكن إذا كان قطاع التعليم العالي والجمهور يدركون هذا النشممماط ع

 .ماهية التقرير الحقيقي أو الكامل فقد يتم إثارة الشكوك حولمبتورة من التقرير، نشره هو نسخة 

 

 نشر تقرير ملخص القرار مع تقرير كام) وخطاب إدار 
شائع في مجال التدقيق تعتبر  ممارسة إرسال خطاب اإلدارة إلى كبار المسؤولين في المؤسسة أمر 

 مدة.فمن النادر رؤيتها معت ،متكرر في التعليم العاليالمالي. بينما تتم مناقشة هذه الممارسة بشكل 

 

 نشر القرار والتقرير الكام)
تقرير بنشممر ال لمؤسممسممة، حيث تقوم اوشممفافية للنشممر ا  من الواضممح أن هذه هي الطريقة األكثر انفتاح

 للجمهور العام بكل نقاطها الجيدة والسيئة. وقرار االعتماد

 

 . مثا) من تقرير مراجعة وهمي7

يتم اسمممممممتخدامه في تدريب المراجعين من قبل لجنة  ،ما يلي مثال على تقرير لمؤسمممممممسمممممممة وهميةفي

( إلظهار كيفية تنظيم التقارير مقابل إطار عمل المراجعة MSCHEالواليات الوسطى للتعليم العالي )

 .يقوم الفريق في هذه الحالة بتقييم االمتثال لمعايير االعتماد ؛ إذأو التدقيق
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 ن تقرير فريق التقييم الوهميمقتطفات م

 . سياق وطبيعة الزيارة1

تقع في إحدى  ، وهيمؤسمممسمممة عامة وشممماملة على مسمممتوى الماجسمممتير (VVCفيو ) فاليكلية تعتبر 

ب يلتحق بها ما يقر. هيل فالي وسمماوث سمميتيكل من  مواقع إضممافية في ولهاضممواحي مدينة كبيرة، 

يا. تم اعتماد الكلية في البداية من قبل لجنة دراسمممممممات عل طالب 1100وطالب جامعي  7500من 

من خالل تقرير المراجعة  هاتم إعادة تأكيد اعتمادو ،1951الواليات الوسطى للتعليم العالي في عام 

 .ا  متخصص ا  من البرامج المهنية التي تقدمها الكلية اعتماد العديدُ لك تتم. 2002الدورية في عام 

 

 يرعملية الدراسة الذاتية والتقر

يشمل  ،فصال   14تم تنظيم الدراسة الذاتية في و ؛ كمااستخدمت الكلية نموذج الدراسة الذاتية الشامل

 بترتيب تسلسلي. المطابق معياركل فصل ال

 

 االمتثا) لمعايير االعتماد: -خامسا  

 : التخطيط وتخصيص الموارد والتجديد المؤسسي2المعيار 

وتخصمميص الموارد بناء  على رسممالتها وأهدافها، وتطور  التخطيط المسممتمر بوجراء المؤسممسممة تقوم

فيذ والتقييم التنإن األهداف لتحقيقها، وتسممتخدم نتائج أنشممطة التقييم الخاصممة بها للتجديد المؤسممسممي. 

تحسين  يدعمانالالحق لنجاح الخطة االستراتيجية وتخصيص موارد التطوير والتغيير الضروريين 

 .هاالجودة المؤسسية والحفاظ علي

 

 ملخص األدلة والنتا ج:
بناء  على مراجعة الدراسممة الذاتية والوثائق المؤسممسممية األخرى والمقابالت مع أعضمماء هيئة 

 وضع الفريق االستنتاجات التالية فيما يتعلق بهذا المعيار: ،التدريس واإلداريين
مرة عملية مسمممممممتلية الك لدى أنَّ فيو  فاليتُظهر المسمممممممتندات الموجودة في مكتب التخطيط في كلية 

 كل ثالث سنوات. االستراتيجيةومنظمة إلجراء مراجعة شاملة على مستوى الكلية وتحديث خطتها 

أن  2006-2005وتبين المالحظات من االسمممممممتعراض األخير الذي أجري خالل العام الدراسمممممممي 

قد  الكليةم أن لتقييالعملية بدأت بمراجعة نتائج تقييمات الخطة االسمممتراتيجية السمممابقة. أظهرت نتائج ا

تدريس،  االسمممممممتراتيجيةحققت أهدافها  ها ال تهدف إلى لاللتحاق وجمع األموال والتميز في ال إال أن 

 ةالكليلوصممممول إلى الطالب أو االحتفاظ بهم. أدت مناقشممممة هذه النتائج إلى إعادة التأكيد على مهمة ا

كيز بشمممممكل خاص على الوصمممممول إلى " إلى سمممممكان الوالية، مع الترالتعليم المتاحلتوفير وصمممممول "

كلية أن رئيسمممة الالسمممكان البالغين العاملين وغير المسمممتعدين بشمممكل كاف. توثق محاضمممر اجتماعات 

ها  كل من نواب فت  ئب التطويراألكاديميين واإلداريين  –كل نا ية  و ياة الطالب ماع م –والح ع باالجت

واألنشطة الحالية المهمة، وتحديد الفرص  إداراتهم ووحداتهم لمراجعة الطريقة التي تدعم بها الخطط

 .الحالية والمحتملة للتعاون بين الوحدات / األقسام، وتحديد المجاالت األكثر أهمية
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( الدعم العالجي للطالب 1: )تتمثل في حددت هذه العملية ثالثة مجاالت للحاجة الماسة للمهمة

ين للكلية في هيل فالي وساوث سيتي، و ( المرافق والخدمات في موقعين إضافي2غير المستعدين، )

 ( البنية التحتية التكنولوجية وخدمات الدعم المتزايدة لمبادرات التعلم عن بعد للكلية.3)

في الخطة  االسممممتراتيجيةتشممممكل هذه االحتياجات الثالثة بوضمممموح أسمممماس األهداف والغايات 

نه في للرئيس أ الكليةعات مجلس توثق محاضمممممممر اجتما ، كمافيو فاليالحالية لكلية  االسمممممممتراتيجية

، تم تحديد رؤسمممماء األقسممممام والوحدات المختارين كمسممممؤولين مباشممممرة عن مجاالت 2006خريف 

الطالب والموظفين و يةهيئة التدريسمممالاالحتياجات الماسمممة، وتم تكليفهم بالعمل بالتعاون مع أعضممماء 

، مقاييس النجاحفضممال  عن سممنوات، ثالث أخرى للمدة عام و ا  المناسممبين لتطوير خطط لتشمممل أهداف

 واالحتياجات من الموارد والمبررات.

 

فيو تخضع للتقلبات السياسية لعملية الموازنة التشريعية، والتي يمكن  فاليكلية فون  كمؤسسة عامة، و

التزمت الرئيسمممممة فقد ومع ذلك،  ة؛بوصمممممعال بالغ ا  أن تجعل تخطيط الموارد على المدى الطويل أمر

، بتحديد أموال تعادل خمسمممة 2008-2007من السمممنة المالية  ا  بدء ،2006 تموز، في ليةالكومجلس 

تم تأكيده في مراجعة عام  بالمائة على األقل من الميزانية المخصمممممصمممممة لهذه المجاالت، وهو التزامخ 

 .مواد الميزانيةل 2007-2008

 

ط كلية اسمممتعرضمممت الخطتؤكد محاضمممر لجنة التخطيط والميزانية بالكلية أن لجنة ميزانية ال

أوصممت بمسممتويات وأولويات تخصمميص الموارد قد وطلبات الموارد لمجاالت االحتياجات الماسممة و

-2007عامي الذي حدد في النهاية ترتيب األولويات ومسممممممتوى التمويل الذي تم دمجه في  ،للرئيس

إجمالي ميزانية مليون دوالر )خمسممة في المائة من  1.5لميزانية. تم تخصمميص ما مجموعه ل 2008

مليون دوالر للدعم  1.1بما في ذلك  ،مليون دوالر( لمناطق االحتياجات الماسمممممممة 30الكلية البالغة 

ألف  150و  ،واالسمممتشمممارات( ،والدروس الخصممموصمممية ،واالختبار ،العالجي )دورات ما قبل الكلية

 و ،فيو اليفكلية  الكمبيوتر في موقعين إضمممممافيين فيمختبرات دوالر لتجديد الفصمممممول الدراسمممممية و

دوالر للدعم  80.000و  ،دوالر للمستشار األكاديمي بدوام كامل لكل من المواقع اإلضافية 70.000

دوالر للتطوير المهني ألعضممممممماء هيئة التدريس  15000و  ،الفني للدورات التدريبية عبر اإلنترنت

 الذين يطورون الدورات عبر اإلنترنت.

لمراجعة الخطة االستراتيجية  ا  استعداد ،2005في عام  عقدهتم  أظهر مسح لجميع الموظفين

غير راضممممممين عن فهمهم لعملية تخصمممممميص الموارد. نتيجة من الموظفين  %32أن  ،في ذلك العام

لنتائج عملية التخصممميص كجزء من نشممماط إعداد التقارير المنتظم  ا  يتلقى مجتمع الكلية ملخصممم ،لذلك

بالت مع أعضمممممممماء هيئممة التممدريس والموظفين خالل الزيممارة أن للجنممة ميزانيممة الكليممة. أكممدت المقمما

 معظمهم يجدون الملخص سهل التحديد والفهم.

 

يبدو أن عملية تخطيط الميزانية الرأسممممالية الداخلية للكلية تتسمممم بالشمممفافية والتعاون بالمثل. 

امعي جتمع الحرم الجعلى الويب أن قسممممم اإلدارة والمالية يُنشمممم  ويتيح لمفيو  فاليكلية يُظهر موقع 

الحتياجات الصمممميانة المؤجلة. يضمممماف إلى هذه  ا  من المسمممماحات وتقييم ا  سممممنوي ا  مخزون ،على الويب

بين نواب الرئيس األكاديمي واإلداري  ،الكليةالموثقة في محاضمممممممر  ،المعلومات نتائج المناقشمممممممات
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 ،طويرابلة مع نائب رئيس التالطالبية لتحديد متطلبات وطلبات المسمماحة. في مق الهيئةونواب رئيس 

علم الفريق أنه على اطالع دائم بهذه المناقشات حتى يتمكن من استكشاف فرص التمويل الخارجي. 

 للتحسممينات الرأسمممالية يتم إرسممالها ومراجعتهافيو  فاليكلية أن أولويات  ا  أوضممح نائب الرئيس أيضمم

ك الخاصة بالمؤسسات الخمس الشاملة األخرى إلى جنب مع تل ا  من قبل الهيئة التشريعية للوالية جنب

 في الوالية.

 : األنشطة التعليمية ذات الصلة13المعيار 

 

أو طريقة  ،أو الموقع ،أو التركيز) ،برامج المؤسممممممسممممممة أو األنشممممممطة التي تتميز بمحتوى معينإنًّ 

 تلبي المعايير المناسبة. كلها (أو الرعاية ،التدريس

 

 ملخص األدلة والنتا ج:
سقين األكاديميينبنا سة الذاتية والوثائق المؤسسية األخرى والمقابالت مع المن  ،ء  على مراجعة الدرا

 وضع الفريق االستنتاجات التالية فيما يتعلق بهذا المعيار:فقد 

 

 ساسية:األمهارات ال
 فيو، تسمممممممتخدم الكلية اختبارين من فالي" في كلية التعليم المتاحبموجب سمممممممياسمممممممة القبول "

يتم  اختبار الكتابة، الذييقوم في الكتابة والرياضمميات.  ا  رات المهارات األسمماسممية المطورة محلياختبا

ز كتابة مقال موجلالطالب باإليعاز إلى إجراؤه أثناء توجيه الطالب الجدد لجميع الطالب الوافدين، 

م والتفكير يلتنظعلى أسممممس ا يةهيئة التدريسمممماليتم تقييمه بشممممكل مسممممتقل من قبل اثنين من أعضمممماء 

 نيناث فصمملين أحد. يتم وضممع الطالب ذوي الدرجات المنخفضممة في والمنهجيةواألسمملوب والقواعد 

 :وهما للكتابة قبل الكلية

  الكتابة قبل الكلية 

 الكتابة المكثفة قبل الكلية 

 ،بينما تتم إحالة الطالب الحاصمممممملين على درجات هامشممممممية إلى برنامج التدريس في الكتابة

تعليمهم في المناطق الهامشية من قبل المدرسين من مدرسين اللغة اإلنجليزية المعتمدين في حيث يتم 

المدرسممممممة الثانوية. يقوم موظفو مركز المهارات التنموية بمراقبة حضممممممور الطالب في الفصممممممول 

 ،لدراسة أجراها قسم اللغة اإلنجليزية ا  وجلسات التدريس والمتابعة مع من يفشلون في الحضور. وفق

من الطالب الذين أكملوا فصمممولهم الدراسمممية المحددة أو جلسمممات التدريس ثم سمممجلوا في  %79فون 

 اجتازوا تلك الدورة بنجاح.قد السنة األولى للكتابة 
العمليات بأرقام كوجراء يركز اختبار الرياضممممميات على المهارات الحسمممممابية األسممممماسمممممية )

ستخدام الكسور  لمدير مركز المهارات التنموية، ا  لى ذلك(. وفقالكسور العشرية، وما إو صحيحة وا

ه ن  يات أثناء توجيه الطالب الجدد لجميع الطالب في الحرم الجامعي  فو يتم إجراء اختبار الرياضممممممم

اقع. تتم فيو بسممبب نقص الموارد في المو فاليليس للطالب في موقعين إضممافيين في كلية والرئيسممي 

صممممور محددة في أي من المهارات التي تم قياسممممها من خالل إحالة الطالب الذين يعانون من أوجه ق

داالختبار إلى التدريس في برنامج الحساب، حيث  الطالب الذين يدرسون العمل والذين حصلوا  يزو 

ٍف التي يعانون من ضع ممارسة إضافية في المجاالتب على درجات عالية في نفس االختبار الطالبَ 
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ات الثالث الماضية أن دروس الرياضيات كانت متاحة كل فصل . تظهر السجالت من السنوما فيها

دراسي في الحرم الجامعي الرئيسي ولكن بشكل غير متسق في المواقع اإلضافية. بينما ادعى مدير 

تعليمية محددة من  ا  مركز المهارات التنموية في المقابالت أن الطالب الذين يحضمممممممرون أقسمممممممام

 .الالحق، لم يجد الفريق أي توثيق مكتوب للمعدالت الفعلية أن يجتازوا االختبار ا  المرجح جد

 

 برامج الشهادات
مجموعة من برامج الشممممهادات التي تسمممممح للطالب باكتسمممماب المهارات  فالي فيوكلية تقدم 

وبيانات االعتماد في مجاالت محددة ذات توجه وظيفي. يتم توضمممممميح الشممممممهادات مع برامج الزمالة 

يمكن  ،مع برامج البكالوريوس( بطريقة معيارية. وبالتالي ،من خالل المنتسبينوالمهنية في الكلية )و

إلى البرنامج المهني أو  ا  للطالب الذين يكملون الشممممممهادة تحويل جميع االعتمادات المناسممممممبة أكاديمي

وثق ي ، كما. يتم شرح هذه المفصالت على مواقع الويب الخاصة بكل برنامجدرجة الزمالة المناسبة

 ،الكلية أن جميع برامج الشممممهادات لها أهداف ومتطلبات وتسمممملسممممل مناهج محددة بوضمممموح فهرس

ية المراجعة  يدة يجب أن تتبع نفس عمل هادات الجد ية أن برامج الشممممممم يل حوكمة الكل ويوضمممممممح دل

والموافقة مثل برامج الشهادات الجديدة. أكدت مراجعة لعينة من مناهج الدورات الدراسية للشهادات 

ع نفس التنسيق القياسي على مستوى الكلية مثل المناهج الدراسية في برامج الدرجات العلمية. أنها تتب

 تتشابه عملية وإجراءات تقييم نتائج تعلم الطالب للشهادات مع تلك الخاصة بالبرامج المصاحبة لها.

 

 التعلم التجريبي
 ا  ي وفقسمممسمممة التعليم العالتقييم المعرفة أو المهارات المكتسمممبة خارج مؤ فالي فيووفر كلية ت

لمهمتها المتمثلة في توفير الوصمممممول إلى التعليم العالي للبالغين العاملين. تم وصمممممف إجراءات تقييم 

ئة اإللكتروني. بتوجيه من أحد أعضمماء هي اوموقعه فالي فيوالتعلم السممابق بوضمموح في كتالوج كلية 

ات صف المعرفة والمهاري ملفالطالب ببناء  التدريس مع إتاحة الوقت الكافي لهذه المسؤولية، يقوم

المكتسبة وتقديم األدلة الداعمة. يتم تقييم الملفات من قبل هيئة التدريس في التخصصات ذات الصلة، 

فالي ية الطالب. تشير الدراسة الذاتية إلى أن كل ملف فيويتم إبال  نتائج التقييم إلى المسجل لتدوينها 

ين ، لذلك تختلف التقييمات بالمؤهالتومنح  ملفات الطالبة لتقييم ليس لديها معايير واضمممممممح فيو

، ومع ذلك ؛الممنوحة الساعات المعتمدةاألقسام، مما يؤدي في بعض األحيان إلى تناقضات في عدد 

مراجعات عينة من  بعدزائدة أو غير مناسمممممممبة  سممممممماعاتحاالت تم فيها منح  ةالفريق لم ير أيفون  

 .الملفاتتقييمات 

 

 عروض غير اال تمانيةال

 ا  دورة مراجعة مهنية سمممممممنوي 30حوالي  فالي فيوكلية تقدم  ،لكتيبات التعليم المسمممممممتمر ا  وفق

للحفاظ على تراخيصممهم مثل المحاسممبة  ا  مسممتمر ا  لألشممخاص في المهن المرخصممة التي تتطلب تعليم

ة التي لشمممممممركات في المنطقخدماتها التعليمية ل ا  أيضممممممم فالي فيوكلية تتيح كما والتأمين والتمريض. 

اللغة االنكليزية ألغراض  ،احتياجات متخصمممممممصمممممممة لتدريب الموظفين )على سمممممممبيل المثال تتطلب

 التي ال تعتمد علىوخدمات الكمبيوتر(. تظهر وثائق ميزانية الكلية أن هذه الفئات  ،تخصمممممممصمممممممية

اإليرادات في  دوالر في صممممافي 450.000ما يقرب من  ولدت دخال  قد  رصمممميد السمممماعات المعتمدة

دوالر أمريكي في شمممممكل أموال فدرالية  80،000مبلغ  ا  أيضممممم فالي فيوكلية . تم منح 2006-2007
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لتنفيذ متطلبات "عدم ترك أي طفل خلف الركب" للتدريب غير االئتماني للمعلمين في طرق تدريس 

غير  ويل الدوراتعلى أنه ال يجوز تح فالي فيوكلية القراءة والكتابة والرياضممممممميات. ينص كتالوج 

 .مؤهالتهاالمعتمدة إلى برامج شهاداتها أو 

 

 مواخع إضافية
اإلضمممممافي على بعد سممممماعتين من الحرم الجامعي في منطقة ريفية أكثر  هيل فالييقع موقع 

ويقدم سمممممتة برامج للحصمممممول على درجة الزمالة وخمسمممممة برامج للحصمممممول على درجة  ،بالوالية

ها مع مناهجها في الحرم الجامعي الرئيسمممي. تشمممير الدراسمممة الذاتية البكالوريوس التي تتطابق مناهج

من  ،قد نما بوتيرة سممريعة على مدى السممنوات الثالث الماضمميةهيل فالي إلى أن التسممجيل في موقع 

وبالتالي فرض ضممرائب على المرافق وأعضمماء هيئة التدريس الحاليين. كان  ،طالب 600إلى  175

مما أدى إلى نقص حاد في الدورات التدريبية  ،خاص في برنامج التمريضبشكل  ا  نمو االلتحاق كبير

ارتفاع ع موالتوظيف. وتشمير الدراسمة الذاتية إلى أن أعراض النقص في كلية التمريض في المنطقة 

أفاد أعضمممماء هيئة التدريس الذين يقومون  ،التي تم إجراؤها الطلب على الممرضممممات. في المقابالت

ال يمكنهم في كثير من األحيان العثور على ما يكفي هيل فالي ع أن الطالب في بالتدريس في الموق

فالي لية كمن الفصممول المفتوحة ليكونوا قادرين على إكمال شممهاداتهم في الوقت المناسممب. ال تحتفظ 

 .لطالب وخريجي هيل فاليبوحصائيات منفصلة  فيو

 

 مسممممماعدين إضمممممافيين وتتفاوض مع تخطط الكلية لتعيين أعضممممماء هيئة تدريس ،للعميد ا  وفق

منشأة قريبة لتوسيع وإضافة مساحة الفصل الدراسي والمختبر. يشرف مسؤوالن في الموقع يعمالن 

بدوام جزئي على المسمماعدة المالية واالسممتشممارات الشممخصممية واإلرشمماد األكاديمي للطالب في هذا 

ي الموقع في بداية الفصمممممل الدراسمممممالموقع. يتم تقديم خدمات التسمممممجيل والقبول عبر اإلنترنت وفي 

للمقارنة  قابلة المقدمة في هيل فالي الخدماتوتعتبر  ،باستخدام موظفين من الحرم الجامعي الرئيسي

على  ا  لكن النمو المتزايممد فرض ضمممممممغوطمم ،مع الخممدمممات المقممدمممة في الحرم الجممامعي الرئيسمممممممي

 المسؤولين في الموقع.

 

لكن  ،محدودةخ نوعا  ماهيل فالي المكتبة في  ت ومرافقتسممهيالتشممير الدراسممة الذاتية إلى أن 

فهرس المكتبة عبر اإلنترنت يسممممممممح للطالب بالبحث في قاعدة البيانات الكاملة للكلية وطلب الكتب 

المقابالت، أفاد أعضاء هيئة التدريس في برامج اإلعداد الوظيفي  أثناءمن الحرم الجامعي الرئيسي. 

يسممية في تخصممصمماتهم متاحة عبر اإلنترنت. يعمل بالمكتبة أمين مكتبة يعمل أن المجالت التقنية الرئ

ودية لمحد ا  بدوام جزئي، مع قيام طالب دراسممممممة العمل بتوفير تغطية للمكتبة في أوقات أخرى. نظر

 2006عدد الموظفين، فون سممممماعات عمل المكتبة محدودة، لكن دراسمممممة اسمممممتقصمممممائية أجريت عام 

 ال أن  إكمبيوتر صمممممممغير في المكتبمة،  مختبر. يتوفر عليهما طلمبتلبي ال المكتبمة للطالب وجمدت أن

أظهر االسممتطالع نفسممه أن عدد محطات العمل المتاحة ال يكفي قد بسمماعات المكتبة و الوصممول مقيدخ 

 .لتلبية طلب الطالب
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على  ا  في مدرسة ثانوية خاصة في منطقة حضرية مضطهدة اقتصادي ساوث سيتييقع موقع 

مما يوفر وصممموال  يسمممتحق الثناء  ،فالي فيويقة من الحرم الجامعي الرئيسمممي لكلية دق 30 بعد حوالي

 ا  طالب 80التحق  ،2006إلى طالب الطبقة العاملة من ذوي الدخل المنخفض في الحي. في خريف 

ة للدراسممم ا  في برنامجين مسمممائيين للحصمممول على درجة الزمالة في إدارة األعمال واالتصممماالت. وفق

وال يحتوي الموقع على مسمممممماحة  ،فالي فيوكلية تم تخصمممممميص مكتب واحد السممممممتخدام  فقد ،يةالذات

  الي فيوفكلية ألعضمماء هيئة التدريس للقاء الطالب. يتم مشمماركة الفصممول الدراسممية التي يسممتخدمها 

 مع المدرسممة الثانوية. أفاد أعضمماء هيئة التدريس في الموقع في المقابالت أن هذا يتسممبب في حدوث

ألن الغرف غير مرتبة بشممكل صممحيح ويجب إخراج المعدات  ،تأخيرات في بداية الفصممول الدراسممية

 من منطقة تخزين مقفلة.

 

أن مكتبة المدرسممممممة الثانوية قد خصممممممصممممممت مسمممممماحة للكلية  فالي فيوكلية أفاد مدير مكتبة 

مما يجعل  ،لكنها صمممغيرة وال يمكن أن يقتصمممر الوصمممول إليها على طالب الجامعات ،السمممتخدامها

الكلية مترددة في االحتفاظ بالعديد من المجلدات هناك. يتعين على الطالب طلب تسمممممممليم الكتب من 

 مما يؤخر الوصول إليها. ،الحرم الجامعي الرئيسي إلى الموقع
لية في المسممماء لطالب الك ا  تم التعاقد مع أحد أمناء مكتبات المدارس الثانوية بدوام جزئي ليكون متاح

 يم تعليمات محو األمية المعلوماتية.ولتقد
تم  ي مقابلةولكن ف ،فالي فيوكلية الكمبيوتر بالمدرسمممة الثانوية بواسمممطة  مختبريتم اسمممتخدام 

أشممممممار مدير الموقع إلى أن معداته قديمة وغير قابلة للتشممممممغيل في كثير من األحيان. يحتاج  ،عقدها

واجه صمممممعوبات في ت فالي فيوكلية   أنَّ إال ،العديد من الطالب في الموقع إلى دروس خصممممموصمممممية

 العثور على مدرسين كافيين لعدد الطالب المسجلين.

أو نتائج  ،لم يجد الفريق دليال  على أن المؤسممسممة قامت بشممكل منهجي بتقييم فعالية مواقعها اإلضممافية

تأثير تشمممممممغيل هذه المواقع على برامج وخدمات الحرم ا ،تعلم الطالب في هذه المواقع لجامعي أو 

 الرئيسي.

 

 الدراسة عن بعد
ية قدم ت ية عبر اإلنترنت في إدارة  فالي فيوكل مال للحصمممممممول على درجة علم نامج إك بر

سي. تتضمن الخطة اال ا  طالب 45األعمال والذي يلتحق اآلن بمتوسط   ا  ستراتيجية هدفلكل فصل درا

لة كجز تاحة لتنمية هذا البرنامج بقوة على مدى السمممممممنوات الخمس المقب لة في إ ء من مهمته المتمث

 ،بولكن عند الطل ،الوصول إلى البالغين العاملين. قدمت الدراسة الذاتية إشارة موجزة عن البرنامج

 مزيد من المعلومات أثناء الزيارة:طرح التم توفير 

 

 ظهرت مراجعممة لعينممة من المنمماهج الممدراسممممممميممة للممدورات عبر اإلنترنممت أنهما أ

 لصرامة مع دورات الحرم الجامعي.متشابهة في المحتوى وا

 ألن الكلية لديها تسجيل عبر اإلنترنت وإمكانية  ا  أوضح منسق البرنامج أنه نظر

الب فون الط ،الوصول عبر اإلنترنت إلى مكتبة الكلية والمجالت على اإلنترنت

في البرنامج يتمتعون بومكانية مماثلة للوصممممول إلى هذه المجاالت. وأوضممممحت 
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يتم تقديمهما عبر البريد  ات العامةشممممممماد األكاديمي واإلرشمممممممادكذلك أن اإلر

لملتحقين بالبرنامج هذه ولكن عادة  ال يسمممممتخدم العديد من الطالب ا ،اإللكتروني

خدمة جامعةال بة ال يد من  ا  ولكن نظر ،. يمكن طلب الكتب من مكت عد لوجود ال

ضمممممممي الطالب في أجزاء بعيممدة من الواليممة وتسمممممممتخممدم الكليممة الشمممممممحن األر

 فون بعض الكتب ال تصل إلى الطالب في الوقت المحدد. ،االقتصادي

  أبلغ بعض أعضمممممماء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس في البرنامج الفريق

في المقممابالت بوجود دعم تقني محممدود وأن مشمممممممكالت البرامج والشمممممممبكممات 

تداخلت معها. اشمممممممتكى العدي ية أو  تدريب لدورات ال د من واألجهزة قد أخرت ا

أعضاء هيئة التدريس من تقديم القليل من التدريب حول كيفية استخدام المعدات 

لعمام ا قبمل البمدء في تمدريس المدورات التمدريبيمة عبر اإلنترنمت. تظهر ميزانيمة

 أنه تم تخصيص موارد لمعالجة هذه الشواغل. 2008-2007 األكاديمي

 

عبر اإلنترنممت أو تممأثيره على برامج لم يجممد الفريق أي دليممل على تقييم فعمماليممة البرنممامج 

 ا  أن الطالب يقدمون تقييم معها األخرى. أوضمممحت مديرة البرنامج في مقابلة فالي فيوكلية وخدمات 

لكنها لم تسمممممممتطع تقديم دليل على أن نتائج التقييم تتم مراجعتها أو  ،للدورة التدريبية عبر اإلنترنت

 استخدامها بشكل منهجي.

 

 يةالعاخات التعاخد
ية تمتلك  فاقية تعاقدية مع فالي فيوكل تدريب عن بعد ات  فالي فيوة كليحيث تقدم  ،مركز ال

قديم . يتم تمركز التدريب عن بعدعبر اإلنترنت تم تطويرها وتقديمها بواسمطة  معتمدة دوراتخمس 

ة ئتوضممح محاضممر القسممم أن أعضمماء هي، والمقبولين والمسممجلين فالي فيوكلية الدورات فقط لطالب 

قد راجعوا واعتمدوا منهج كل دورة قبل توقيع العقد. ومع   فالي فيوكلية التدريس المناسمممممممبين في 

ات أو يراقبون الدور فالي فيوكلية لم يجد الفريق أي دليل على أن أعضممممممماء هيئة التدريس في  ،ذلك

علم ة للدورات أو تراجعوا المعايير التي يسمممممممتخدمها التدريب عن بعد لتقييم الدقة األكاديميقد أنهم 

 الطالب الفعلي.

 

 : تقييم تعلم الطاب14المعيار 

بة أخرى، يمتلك طالب  نه عند التخرج أو في أي نقاط مناسممممممم يوضمممممممح تقييم تعلم الطالب أ

 المؤسسة المعرفة والمهارات والكفاءات المتوافقة مع أهداف التعليم العالي المؤسسية والمناسبة.
اء مع أعضمم التي أجريت لذاتية والوثائق المؤسممسممية األخرى والمقابالتبناء  على مراجعة الدراسممة ا

 :واإلداريين، وضع الفريق االستنتاجات التالية فيما يتعلق بهذا المعيار يةهيئة التدريسال

 

 تقييم مستوى البرنامج ملخص األدلة والنتا ج:
زة من المبادئ توفر مجموعة موجوالتي تمتلك المؤسمممممممسمممممممة خطة لتقييم نتائج تعلم الطالب 

التوجيهية وتنص بوضوح على أن الغرض من التقييم هو تحسين تعلم الطالب. تدعو الخطة كل قسم 

 ا  إلى تحديد مشروع تقييم سنوي يتناول إما دورة أو برنامج درجة وإكمال نموذج مؤسسي يقدم تقرير
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نه أريق، وعلى ما يبدو عن المشممروع المكتمل. تم االنتهاء من الخطة قبل تسممعة أشممهر من زيارة الف

وقت زيارة الفريق. كان االسمتثناء الوحيد هو برنامج التمريض، في  ا  لم يكن هناك أي مشمروع تقريب

حيث بدى أن  2006لعام  NLN برنامج حيث أثبتت الدراسممة الذاتية وتقرير الفريق عن إعادة اعتماد

 ا  صمممممممص، والذي يمكن أن يكون نموذجتقييم ممتاز، كما هو مطلوب العتماده المتخبيتمتع البرنامج 

 للعديد من البرامج األكاديمية األخرى.
تم توضيح نتائج التعلم على مستوى البرنامج لعدد قليل من البرامج األكاديمية في وثائق العمل 

الداخلية، ولكن نتائج التعلم على مسممممممتوى البرنامج للطالب غير متوفرة في كتالوج الكلية أو غيرها 

ط المتاحة على نطاق واسع. يشتمل نموذج المنهج الدراسي للمؤسسة على قسم لنتائج تعلم من الوسائ

ن معظم المناهج التي تم فحصها من قبل الفريق لم تتبع هذا النموذج ولم تتضمن نتائج إال أالطالب، 

 .تعلم الطالب على مستوى المقرر الدراسي

 

ما تكون  ا  التدريبية أو البرنامج، فونها غالب عندما يتم توضمميح نتائج التعلم على مسممتوى الدورة

غير واضمممحة أو قابلة للقياس أو يتم التعبير عنها كمخرجات. على سمممبيل المثال، أحد األهداف على 

 يرمي إلىعلى مسممممتوى الدورة  الهدف اآلخرمسممممتوى البرنامج هو "إعداد الطالب لمهن ناجحة"، و

 .""مساعدة الطالب في تطوير مهارات االتصال

 

 

 بما في ذل  التعليم العام ،تقييم المستوى المؤسسي
وتم  ،رضمممما الطالب اسممممتبيان يتم اجراؤه لقياسيتكون التقييم على المسممممتوى المؤسممممسممممي من 

من قبل مكتب البحوث المؤسممسممية وتقييم للكفاءة الكتابية في نهاية  2005في اجراء االسممتبيان بالفعل 

ة هيئة تدريس اللغة اإلنجليزية. تشممير الدراسممة الذاتي ا  ريها سممنويدورات الكتابة للسممنة األولى التي تج

من الطالب يكتبون بالمسممتوى الذي تتوقعه هيئة تدريس اللغة اإلنجليزية، وفي  %85إلى أن حوالي 

مقابالت إن الالمقابالت أفادوا أنهم راضمممممممون عن هذه النتيجة. قال مدير البحث المؤسمممممممسمممممممي في 

إال أن جال لعدم رضممما الطالب هو دورات الرياضممميات الخاصمممة بهم، االسمممتطالع كشمممف أن أكبر م

نشممر هذه النتائج أو غيرها بشممكل رسمممي. بخالف هذين التقييمين، لم  حالت دونالعمل لديه  ضممغوط

يجد الفريق أي دليل على التقييم المنهجي إلنجازات الطالب ال ألهداف التعليم العام العشرة للمؤسسة 

 بذلك.وال أي خطط للقيام 
لم يتم مراجعة أو تعديل أهداف التعليم العام العشممرة التي وضممعتها الكلية في  ،منذ ذلك الحينو

. في مراجعة لعينة من مناهج التعليم العام، لم يجد الفريق أي عالقة واضمممحة ومتماسمممكة 1998عام 

، ما هي ثال  بين األهداف على مسممتوى البرنامج واألهداف على مسممتوى الدورة. ليس من الواضممح، م

الممدورات والمتطلبممات التعليميممة العممامممة )إن وجممدت( المصمممممممممممة لتطوير مهممارات محو األميممة 

ية  عام لمركز كل هداف التعليم ال حد أ ية، وهي أ مل أن يتمكن فالي فيوالمعلومات نه من المحت بدو أ . ي

و أا المتطلب هذالعديد من الطالب من إكمال جميع متطلبات التعليم العام الخاصمممممممة بهم دون تحقيق 

 .بعض أهداف التعليم العام األخرى للكلية
  



734 
  

 دعم وتنسيق تقييم تعلم الطاب
وجد الفريق في المقابالت عدم يقين كبير بين أعضممممممماء هيئة التدريس واإلداريين حول ما إذا 

كان هذا سممميحدث أم ال بينما تدعو خطة نتائج تعلم الطالب المؤسمممسمممي إلى تعيين منسمممق تقييم بدوام 

"أموال جديدة" لدعم إنشممماء أي وظائف إضمممافية  ما منأشمممار أحد كبار اإلداريين إلى أنه قد و؛ املك

 بدوام كامل بخالف تلك الموجودة في المجاالت ذات األولوية التي حددتها الخطة االستراتيجية.
من  ا  قبل سممتة أشممهر من زيارة الفريق، أنشممأت المؤسممسممة لجنة تقييم مخصممصممة تتكون أسمماسمم

ء هيئة التدريس ويشمممترك في رئاسمممتها اثنان من أعضممماء هيئة التدريس. في اآلونة األخيرة، أعضممما

اسمممتقال أحد الرؤسممماء المشممماركين وثالثة من أعضممماء اللجنة بسمممبب ضممميق الوقت لالضمممطالع بهذه 

 المسؤولية.
لكن وتم تقديم سمملسمملة من ورش العمل التقييمية ألعضمماء هيئة التدريس منذ حوالي أربع سممنوات كما 

 .لم يتم تقديم أي منها منذ ذلك الحين

 

 مناخشةال. 8

 المناقشة: تجميع ونشر التقارير

 

انظر إلى موقع الويب الخاص بوكالة ضممممممممان الجودة في بلدك وكذلك مواقع الوكاالت في  .1

 بلدين آخرين في منطقتك وفكر في األسئلة التالية:

 

 بشأن نشر تقارير المراجعة؟ اما هي سياسته -

؟ مالحظة: قد تحتاج إلى إلقاء نظرة على ياسممات مناسممبة في كل حالة؟ لماذاقد أن السممهل تعت -

السمممياسمممات العامة للوكاالت بشمممأن إجراء المراجعات أو العمل بنفسمممك على ما قد يكون في 

 سياق المعلومات األخرى على مواقع الويب.

 

تتم زيارة الموقع تخيل أنك أحد أعضممممماء فريق العمل الذي يدعم نشممممماط المراجعة الذي سممممم .2

جدول زمني لتجميع تقرير  قم بوضمممممعأيام في غضمممممون شمممممهر واحد.  4الخاصمممممة به لمدة 

مراجعة مع األخذ في االعتبار العمليات الداخلية للوكالة والحاجة إلى إشمممممممراك الفريق في 

تحتاج إلى تحديد تاريو افتراضي يذهب فيه يجب مالحظة أنك عملية الصياغة و "التوقيع". 

 لكل خطوة. المخصصة ير إلى مجلس إدارة الوكالة للموافقة عليه. حدد التواريوالتقر

 

 ملخصال. 9

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

 .تشممممل سمممتختلف نتائج المراجعة من حيث الجوهر والنطاق حسمممب طبيعة تمرين المراجعة 

 ي:ما يل ضمان الجودة الخارجيةأمثلة أنواع النتائج من أنشطة 

 نتائج المراجعة التي تشمل الثناء والتأكيدات والتوصيات -
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 والتوصية بالتحسين الممارسات الحميدةركزت استنتاجات ضمان الجودة المحتملة على  -

لجنة اعتماد المدارس اسممتنتاجات محتملة من  6نتائج االعتماد على سممبيل المثال على تعتمد  -

 ACCSCTوالكليات المهنية 

 يجب أن يفي البرنامج بأهدافه المعلنة ومعيار إطار المؤهالت المحليبيان النتيجة حيث  -

 تستخدم الوكاالت المختلفة مجموعة متنوعة من االستراتيجيات لتجميع تقرير المراجعة 

  قد يتم االحتفاظ بسممممممرية التقرير أو إتاحته للجمهور ولكن هناك اتجاه نحو النشممممممر لصممممممالح

 المساءلة والشفافية

 منها بأهمية االنفتاح  ا  تنشمممممممر العديد من الوكاالت التقارير اعتراف ،ليعلى الصمممممممعيد الدو

 ".ممكنة والشفافية باعتبارها "أفضل ممارسة
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 : الحفاظ على الجودة داخل المؤسسةلفصل الرابعا

 المقدمة: المحور األول

 الترحيب: الجزء األول

 

 :جدو) المأتويات

 

 التعريف بالموضوع .1

 نظرة عامة على الموضوع .2

 

 التعريف بالموضوع. 1

 

 بكم في الحفاظ على الجودة داخل المؤسسة. ا  مرحب
يركز الحفاظ على الجودة داخل المؤسممممممسممممممة على كيفية قيام األفراد بتحديد وقياس ومراقبة 

وتحسممممممين الجودة الداخلية. توفر الوحدة األولى من الموضمممممموع مقدمة لسممممممياقات ومقاربات مراقبة 

وعة من االعتبارات الثقافية والمنهجية والعملية. تسمممممممتكشمممممممف الوحدة وتتناول مجم ،الجودة الداخلية

قييم والطرق المختلفة لت ،الثانية كيف يمكن للمؤسممممسممممات أن تخطط السممممتراتيجيات الجودة وعملياتها

 الجودة وتقييمها.
شمممممممة مناقوالتي تختتم ب ،يتم أخذ أشمممممممكال التقييم والمراجعة والمراقبة في االعتبار في الوحدة الثالثة

ترتبط الوحدة النهائية مرة أخرى ببداية  ،الخيارات إلدارة تحسمممين الجودة. بالتزامن مع دورة الجودة

فهم وتحليل الموضمممع الخارجي لضممممان الجودة الداخلي. تقوم هذه الوحدة بتقييم ما تم أي ب –الدورة 

 وتنظر في فرص المقارنة مع المؤسسات والمعايير األخرى. ،تحقيقه

 

 امة على الموضوع. نظرة ع2

 السياق والنهج
سممممممياقات ومقاربات مراقبة الجودة الداخلية مع مراعاة التغيرات  ،السممممممياق والنهج ،تقدم هذه الوحدة

 االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتكنولوجية التي تقود أجندة الجودة في مؤسسة التعليم العالي.

 

 دورة الجودة: التخطيط والتصرف
كيف يمكن للمؤسمممممسمممممات التخطيط  ،دورة الجودة: التخطيط والتصمممممرف ،لوحدةتسمممممتكشمممممف هذه ا

 .وتحسينهاوالطرق المختلفة لتقييم الجودة  ،الستراتيجيات وعمليات الجودة

 

 دورة الجودة: التقييم والتأسين
أشممممممكال التقييم والمراجعة والرصممممممد وتنتهي  ،دورة الجودة: التقييم والتحسممممممين ،تتناول هذه الوحدة

 شة خيارات إدارة تحسين الجودة.بمناق
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 المرجع الخارجي: المقارنة المعيارية وتدخيق وكالة الجودة
ية ،بالتزامن مع دورة الجودة هائ يارية  ،ترتبط الوحدة الن نة المع قار خارجي: الم المرجع ال

س يفهم وتحليل الوضممممع الخارجي لضمممممان الجودة الداخلي. تق -ببداية الدورة  ،وتدقيق وكالة الجودة

 وتبحث في فرص المقارنة مع المؤسسات والمعايير األخرى. ،هذه الوحدة ما تم تحقيقه
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع
 المقدمة: المأور األو)

 المنهج: الجزء الثاني

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 وصف الموضوع .2
 األهداف .3

 تصميم الموضوع .4
 موارد الموضوع .5

 

 . المقدمة1

إلى جانب معلومات  ،على منهج الحفاظ على الجودة داخل المؤسمممسمممة توي هذا الجزء من المحوريح

والموارد المفيدة. اقرأ هذه المعلومات بعناية  ،ونتائج التعلم المقصمممممودة ،وصمممممفية حول الموضممممموع

 وراجعها كلما لزم األمر.

 

 . وصف الموضوع2

توفير رؤية من الداخل للجودة في مؤسسات ل تم تصميم موضوع الحفاظ على الجودة داخل المؤسسة

ويسممممممتكشممممممف األسممممممئلة المتعلقة بكيفية الحفاظ على الجودة من قبل الجامعة أو الكلية  ،التعليم العالي

 .نفسها

 

 . األهداف3

 ما يلي:ب القيام تحديدعلى  ا  ستكون قادر ،القسم في نهاية هذا
 مؤسسيوصف العوامل الرئيسية التي تؤثر على ضمان الجودة ال •
سمممتراتيجية متوسمممطة اوصمممف مفهوم الهرم التخطيطي برؤية طويلة المدى وخطط  •

 المدى وخطة تشغيلية قصيرة المدى
مناقشممممة كيف يمكن إجراء التحسممممين من خالل التقييم من حيث المراجعة والمراقبة  •

 داخل المؤسسة
و ت أتحديد الفرق بين مقارنة المعلومات والمعايير بما في ذلك اختيار المؤسممممممسمممممما •

 المجاالت الفرعية لمقارنة المعلومات وألغراض القياس
 وصف عملية تدقيق وكالة الجودة الخارجية •
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 . تصميم الموضوع4

تضمممين  يتم ،الموضمموع مقسممم إلى أربع وحدات. لتوفير رؤية أوسممع وتحفيز التفكير النقدي

ا هو هدفن ،ه. بشمممكل عامأو قد يتم توفيرها بواسمممطة الميسمممر أو الموج ،مقاالت إضمممافية في المحتوى

 مساعدتك على تطوير الفهم والمهارات التي يمكن تطبيقها في سياقك الوطني.

 

من المتوقع أن تتواصمممل مع زمالئك الطالب وأن تشمممارك في المناقشمممات باسمممتخدام أدوات 

ات ويقدم تعليق ،االتصممال المتوفرة. سمميراقب منسممق الموضمموع مسمماهمات الطالب في لوحة المناقشممة

وسممممميلة إلظهار  ،على وجه الخصممممموص ،ضممممميح المفاهيم المهمة أو تعزيزها. تعتبر منشممممموراتكلتو

 المهارات التحليلية التي تعد من بين أهدافنا التعليمية.
فيما يلي بعض النصممممممائح المفيدة لمسمممممماعدتك على التعاون مع الطالب اآلخرين. يعزز التفاعل بين 

 الت المعروضة.أعضاء المجموعة تعلم وفهم المفاهيم والحا
 

 إرشادات للتفاعل عبر اإلنترنت
 يوتصبُّ فيجب أن تكون المساهمات المكتوبة في "لوحة المناقشة" موضوعية وموجزة وتحليلية • 

وصية والت ،وتحليل كيفية وسبب وجود المشكلة ،صلب الموضوع. من المهم تحديد قضية أو مشكلة

 بحل جزئي أو كامل.
 لة أصلية ترد عليها.قم باإلشارة إلى أي رسا• 
 كن بن اء  عند مناقشة أفكار اآلخرين وتعليقاتهم.• 
 نشر الردود في الوقت المناسب.• 
 يجب أن تقتصر التعليقات الخاصة على البريد اإللكتروني الشخصي.• 
سير القارئ لها. قد تكون "اللغة اإلنجليزية البسيطة" أفضل •  اختر الكلمات بعناية وفكر في كيفية تف

مة من الكل ا  أكثر قسممممممموة أو انتقاد ا  من المصمممممممطلحات الفنية. تذكر أن النص المكتوب قد يبدو أحيان

 المنطوقة.
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع

 : السياق والنهجالمحور الثاني

 نظرة عامةالجزء األول: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1
 نظرة عامة على الوحدة .2

 األهداف .3
 الرافدة راءةالق .4

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

التغييرات االجتماعية والسمممممممياسمممممممية واالقتصمممممممادية و ،السمممممممياق والنهج ،تقدم هذه الوحدة

عالي ية التي تقود أجندة الجودة في التعليم ال بار التكما  ؛والتكنولوجية الرئيسممممممم خذ في االعت جودة أ

جان واإلدارة التنفيذية ومدى المؤسمممسمممية من حيث القيم المؤسمممسمممية والسمممياسمممة والحوكمة وهياكل الل

يحدد المراحل  ، كماالوصمممول. يناقش الموضممموع األخير من هذه الوحدة المناهج المؤسمممسمممية للجودة

 المختلفة لدورة الجودة.

 

 . نظرة عامة على الوأدة 2

 نظرة عامة -السياق والنهج 

 

 دعونا نراجع الموضوعات التي سنغطيها في هذه الوحدة.

 

 لوطنيالسياق الدولي وا
 ،تتأثر الجودة المؤسممسممية وضمممان الجودة بالسممياقات الدولية والوطنية. يقدم هذا الموضمموع

التغييرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتكنولوجية الرئيسية التي و ،السياق الدولي والوطني

 تقود أجندة الجودة في التعليم العالي.

 

 السياق المؤسسي
 ،الجودة المؤسممسممية من حيث القيم المؤسممسمميةو ،سممياق المؤسممسمميال ،يتناول هذا الموضمموع

واإلدارة التنفيذية والوصممممول )أي مدى تطبيق هذه الجوانب  ،والحوكمة وهياكل اللجان ،والسممممياسممممة

 داخل المؤسسة(.
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 النهج
من  ،النهج المؤسمممسمممي للجودة من حيث تطوير دورات الجودة يناقش هذا الجزء من المحور

إلى الدورة الحديثة التي تسمممممتخدمها  212بدورة دمينغ ا  مرور ،العلوم االجتماعية أصمممممولها في أبحاث

العديد من المؤسمممسمممات اليوم. وهذا يشمممكل األسممماس للمواضممميع الالحقة التي تحدد عناصمممر التخطيط 

 والعمل والتقييم والتحسين.

 

 . األهداف3

 السياق والنهج

 

 تحديد ما يلي:القيام بعلى  ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذه الوحدة

 

تحديد التغيرات االجتماعية والسممياسممية واالقتصممادية والتكنولوجية التي تحرك أجندة  •

 الجودة في التعليم العالي
استكشاف السياق المؤسسي للجودة من حيث القيم المؤسسية والسياسات والحوكمة  •

 الجوانب داخل المؤسسةوهياكل اللجان واإلدارة التنفيذية وإلى أي مدى تنطبق هذه 
 مناقشة األساليب المختلفة المستخدمة للحفاظ على الجودة داخل المؤسسة •

 

 مراجعالعامة وال. القرادة 4

 

  ،لرابطة الجامعة هل يسمممماهم برنامج التقييم المؤسممممسممممي  ،2010آماريل، تافاريس، روسمممما

 .190 - 178 ،(3) 18 ،في تحسين الجودة ؟، ضمان الجودة في التعليم األوربية

 (. نظرية إدارة الجودة التي تقوم 1994ر. ) ،إم وشمممرودر ،رونجتوسممماناثام ،ج. ،أندرسمممون

 .509-472 ،19 ،. أكاديمية مراجعة اإلدارةديمينغعليها طريقة إدارة 

  ،السياسة العامة للجودة األكاديمية: تحليالت ،2010ديل وبيكرسون 

 .أدوات السياسة المبتكرة. دوردريخت: سبرينغر 

 (. التعليم العالي لمجتمع المعرفة2008نظمة التعاون االقتصادي والتنمية )م. 

  :نظمة التعاون االقتصادي والتنميةممراجعة التعليم العالي: تقرير تجميعي. باريس. 

 (. حوكمة الجامعة: وجهات 2009إي ) ،فيرلي ،آي ،بليكلي ،إي ،ريالي ،سمممممممي ،باراديس

 دريخت: سبرينغر.نظر أوروبا الغربية المقارنة. دور

 (. االنضباط الخامس: فن وممارسة التعلم.1990ب. ) ،سنج 

  

                                                           
، والدراسممممة، والفعل، من تسمممملسممممل منطقي من أربع مراحل رئيسممممية: التخطيط دورة دمينغ هي نموذج مسممممتمر لتحسممممين الجودة يتكون 212 

 والذي يمكن اعتباره أحد أهم منظورات تحسين العملية في المرحلة المبكرة. -، افعل، انظر خططيتكون من  ا  والعمل. قدم شيوارت نموذج
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع
 السياق والنهج: المأور الثاني

 السياق الدولي والوطنيالجزء الثاني: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 السياق الدولي والوطني .2
 مناقشةال .3

 ملخصال .4
 

 

 

 

 

 مة. المقد1

تم تشكيل النهج الداخلي للجودة في العديد من المؤسسات المتنوعة من خالل عوامل خارجية 

. يقدم هذا الموضمممممموع التغيرات االجتماعية والسممممممياسممممممية واالقتصممممممادية بعينهالهذه المؤسممممممسممممممات 

 والتكنولوجية الرئيسية التي تقود أجندة الجودة في التعليم العالي.

 

 األهداف

 وطنيالسياق الدولي وال

 

 كل مما يلي:القيام بتحديد  على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 

 وصف العوامل التي تؤثر على النهج الداخلي للجودة •

 

 . السياق الدولي والوطني2

تم تشمممكيل النهج الداخلي للجودة في العديد من المؤسمممسمممات المتنوعة من خالل عوامل خارجية لهذه 

هذه العوامل النهج داخل المؤسممسممة ولكنها مواضمميع مشممتركة يجب أن ال تحدد معينة. المؤسممسممات ال

في إعالنه عن تأسممميس وكالة جودة الجامعات  ،على سمممبيل المثال ؛تأخذها المؤسمممسمممات في االعتبار

من هذه  ا  آنذاك عدد Hon Dr David Kemp MP اقترح الوزير كيمب ،2000األسممترالية في عام 

وتكنولوجيمما المعلومممات  ،وزيممادة تنوع الطالب ،ذلممك الزيممادة في حجم الطالبالعوامممل بممما في 

في المراجعة المواضيعية األخيرة لمنظمة  ا  ومساءلة الميزانية. كما تمت مناقشته الحق ،واالتصاالت

 ،(2008 ،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للتعليم العالي )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

 .مؤثرة في أجزاء كثيرة من العالم كانت هذه العواملو
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 العوامل المؤثرة في أسلوب قياس الجودة
وأقلية من المجموعة العمرية  ا  مميز ا  وتغيير ما كان جزء ،نمو التعليم العالي من حيث عدد الطالب

 للطالب إلى توقع أن نسبة أكبر بكثير من السكان ستحصل على تعليم عاٍل.

 

 تنوعال
الطالب من بيأتي التوسممع المرتبط و ،ايد التدفق السممريع للطالب الدوليين مع نمو األعداديتز

واجهة مفي هذا القطاع و الذين يدخلون ألول مرةولديها خبرة في التعليم العالي  تالعائالت التي ليسمم

ة خفضممممممن الخلفيات االجتماعية واالقتصمممممادية المن القادمين الطالبوعدم المسممممماواة بين الجنسمممممين 

 من المتزايدة عدادواألمن جميع األنواع الذين يكافحون من أجل دعم تعليمهم؛  ينالمحروم والطالب

الطالب في منتصممف حياتهم المهنية وكبار السممن الذين يدرسممون بدوام جزئي ومن خالل التعليم عن 

ق ي كل ما سممب. يؤدزيادة الوصممول للطالب ذوي اإلعاقة وفي بعض أنحاء العالمباإلضممافة إلى بعد؛ 

 .تحدي االتفاقيات الوطنية مواجهة الحاجة إلىإلى 

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
اتجاه عالمي رئيسممممي يتجاوز الحدود الدولية ويغير طرق وصممممول الطالب إلى المواد  تعتبر

سجيل والجدول الزمني والنتائج والدورة واأل نشطة التعليمية وتفاعلهم مع المؤسسة )مثل القبول والت

 مجموعات المناقشة ومؤتمرات ،الالصفية( وتفاعلهم مع المعلمين )مثل البريد اإللكتروني والدردشة

 الفيديو(.

 

 المسادلة الميزانية
 ؛تشير محاسبة الميزانية إلى الحجم المتزايد للميزانيات المؤسسية المرتبطة بنمو التعليم العالي

ميزانيات سمممممممنوية تتراوح بين مليار وملياري دوالر.  مثال  عدد من الجامعات األسمممممممترالية لك تتمإذ 

الرئيسمممممي لتمويل التعليم العالي في بعض البلدان، بينما في بلدان أخرى، تم  الحكومات المزودَ تعتبر 

ومع ذلك،  ؛اسممممممتبدال التمويل الحكومي بدخل رسمممممموم الطالب لدرجة أن الحكومة هي ممول األقلية

اك قممدر كبير من إيرادات دافعي الضمممممممرائممب تُسمممممممتخممدم لتمويمل حتى في هممذه الحممالممة، ال يزال هنمم

المؤسممسممات، ولذلك سممعت الحكومات بشممكل متزايد إلى الحصممول على تأكيدات بأن هذا التمويل يتم 

اسممتخدامه بشممكل فعال وأن هناك هياكل وعمليات إدارية مناسممبة ومسممؤولة مطبقة لضمممان المسمماءلة 

 المالية.
، ولكن في كل ا  ما يتم ذكر بعض العوامل األقل وضمممممموح ا  غالبفباإلضممممممافة إلى هذه العوامل، 

األول هو االتجاه العالمي نحو العامل مكان بشمممممكل متسممممماٍو، من حيث الضمممممغوط الخارجية للجودة. 

شاهد رسم كاريكاتوري لهذا سي سوق وزيادة قوة المستهلك.  ليم مقدمي التع العامل يمثل اقتصادات ال

نحن ننتج ما ننتجه، ونعرف ما )أيديولوجية اقتصممماد اإلنتاج االشمممتراكي  يمثلون ا  عام 40العالي منذ 

ظل توسممم ا  دائم تهو األفضمممل لك، ونتحكم ونراقب جودته بأنفسمممنا، هذه هي الطريقة التي ننتجها كان

. تفككت اقتصادات اإلنتاج في وسط وشرق أوروبا وأماكن أخرى لصالح االستهالك وسيادة (كذلك

يعرف المسمممتهلك ما يريده؛ يحدد المسمممتهلك معايير الجودة من  وجه الجديد ألنوتحول التالمسمممتهلك 

يحتاج المنتجون إلى تدوين عملياتهم وتغييرها إذا كانوا  .خالل نقل اسمممممممتهالكهم إلى موردين آخرين

 ،مكان الكيانات المتنافسممممة. باختصممممارهو  ، كما يعلم الجميع،يعتزمون البقاء في السمممموق؛ والسمممموق
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كان و مجتمعه واقتصممماده السمممياسمممي، من الرهبانية إلى الليبرالية والعلمية، ا  ليم العالي دائميعكس التع

االتجاه الرئيسي في هذا المجال نحو اقتصاد السوق والمنافسة وسيادة المستهلك )على الرغم من أن 

عادل غياب التنسممممممميق الحكومي والسممممممميطرة والنفوذ ) باتهذا ال ينبغي أن ي تا يل د يمكن العودة لك

 .(2009؛ باراديز وآخرون، 2010آمارال وآخرون ؛ 2010وبيركنز، 

 تشممممريعات حماية المسممممتهلكوبنمو المنافسممممة وسمممميادة المسممممتهلك  ا  أيضمممم التعليم العالي يرتبط

لم يصممممبح  التوجه واسممممتخدام نظام المحاكم للطعن في فشممممل المنتجات أو الخدمات. في حين أن هذا

القة بين الطالب والمؤسمممسمممة في التعليم العالي كما توقع البعض، إال أنه من جوانب الع ا  رئيسمممي ا  جانب

عامل آخر يشممير إلى أن وجود أنظمة ومعايير جودة محددة هو أمر يتوقعه المسممتهلك/الطالب بشممكل 

 متزايد كمسألة بالطبع.

 

جودة في طني لل، يمتلك السممياسمميون الذين يحددون النهج الوا  ، في كل دولة من دول العالم تقريبا  أخير

هم حول الممارسممات السمميئة في التعليم ئابنمن تجاربهم أو تجارب أ ا  مؤسممسممات التعليم العالي قصممصمم

 لم يتم االسممممتشممممهاد بها في إال أن همن حيث النسممممبة والطبيعة  منتشممممرةهذه التجارب  ، وتعتبرالعالي

 .في دفع تشريعات الجودة الوطنية مؤثرةالتشريع، فقد كانت 

 

 ة: االتجاهات العالمية. مناخش3

 

لدا  بضمممممع في اعتبارك األسمممممئلة الرئيسمممممية التالية فيما يتعلق باالتجاهات العالمية في بلدك )أو اختر 

 (:آخر
 إلى أي مدى خلقت االتجاهات الموضحة أعاله دفعة نحو أجندة الجودة في بلدك؟ •
 ما هي الضغوط خارج المؤسسات األخرى التي كانت مهمة في بلدك؟ •
ار بلدك نحو معالجة هذه االتجاهات )ما هي آليات الجودة الوطنية التي تم كيف سمممممم •

 تقديمها(؟

 

 ملخصال. 4

 

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

  كما نوقش في المراجعة المواضممممممميعية األخيرة لمنظمة التعاون االقتصمممممممادي

ية عاون االقتصممممممممادي والتنم عالي )منظمة الت ية للتعليم ال فون  ،(2008 ،والتنم

 :تتمثل بما يليالعوامل التي تؤثر على نهج الجودة في أجزاء كثيرة من العالم 
 التكثيف -

 التنوع -
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -

 مساءلة الميزانية -
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع
 السياق والنهج: المأور الثاني

 ياتالسياق المؤسسالجزء الثالث: 

 

 :دو) المأتوياتج
 

 المقدمة .1

 القيم .2
 السياسة .3

 مناقشةال .4

 الحكم .5
 مناقشةال .6

 ملخصال .7
 

 

 

 

 

 . المقدمة1

 

يتناول هذا الموضممموع الجودة المؤسمممسمممية من حيث المؤسمممسمممات والقيم والسمممياسمممة والحوكمة 

 وهياكل اللجان واإلدارة التنفيذية والوصول )أي مدى تطبيق هذه الجوانب داخل المؤسسة(.

 

ؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي أن تعمل على تطوير أطر داخلية للجودة للتصمممممممدي يتعين على م

القول إن معظم آليات الجودة التي  اإلنصممممافللضممممغوط الخارجية الموضممممحة أعاله. ربما يكون من 

د بذلك ونقص ،للتطبيق "األعلى" الحد"األدنى" من النطاق بدال  من  الحدأنشأتها المؤسسات كانت في 

 ه قد يكونومخصمممممممصمممممممة أكثر من كونها مفاهيمية وشممممممماملة ومنهجية. في حين أنأنها كانت عملية 

لمؤسسات سياسات محددة مفصلة فيما يتعلق بالتقييم، على سبيل المثال، فونها قد ال تكون قد طورت ل

المسممتوى ، وهذا ما نقصممده ببشممأن المكان الذي يناسممب ذلك ضمممن نهج شممامل للجودة الخاص اهموقف

 .الذي سيتم النظر فيه بعد ذلك المؤسسي "األعلى"

 

 األهداف: السياق المؤسسي
 ما يلي:القيام بكل م تحديد على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع

 ،وهياكل اللجان ،وحوكمة السياسات ،تقييم السياق المؤسسي للجودة من حيث قيمه •

 ومدى الوصول ،واإلدارة التنفيذية
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 . القيم2

على الرغم  ،ميع السياسات والممارسات واألساليب الخاصة بالتعليم والتعلم إلى القيمتستند ج

األمر نفسمممممممه ينطبق على مناهج الجودة. يقدم الجدول أدناه أمثلة على القيم ، وينطبق من ندرة ذكرها

 والمبادئ المؤسسية.

 

 القيم والمبادئ المؤسسية

 

 المبادئ القيم 

قمممدر تمممدرك المؤسمممممممسمممممممممة وت المسؤولية
المسمممممممؤوليممة المهنيممة لكممل فرد 
وفريق العمل لضمممممممان الجودة 
والممتممحسممممممممميممن. وهممي تممقممممدر 
المشمماركة والتمكين باعتبارهما 
أكثر قدرة على تقديم ضممممممممان 
الجودة والتحسمممممممين من أنظمة 
وضممممممموابط الجودة الرسممممممممية 

 والمفروضة.

 إن المسممؤولية عن تقديم الجودة
 ةبالنسممب في أفضممل حاالتها هي
إلى كل نشمممممماط ولئك األقرب أل

في حين أن  معين  معي  جمممما
المؤسممممسممممة ككل تطور وتوافق 

 .على السياسة العامة للجودة

تقمممدر المؤسمممممممسمممممممممة التعممماون  منظمة التعلم
ومشممممممماركة األفكار لضممممممممان 
الجودة والتحسمممممممين المسمممممممتمر 

تقدر وجهة  كماداخل الجامعة. 
نظر طويلممة األجممل للجودة من 
خالل التعلم التنظيمي وتطوير 

تقدر المؤسسة إبداع  الموظفين.
الممممممموظمممفممميمممن عممملمممى جممممممميمممع 

بما في ذلك قدرتهم  ،المستويات
 على التعلم وحل المشكالت.

أفضممممل طريقة لتحقيق ضمممممان 
الجودة والمسمممممممماءلة من خالل 
التحسمممممممين المسمممممممتمر للجودة 

 وتطوير منظمة تعليمية.

المتمنموع وانمتمقممممال السمممممممملمطممممة 
 المعاملة بالمثلو

تقدر المؤسممممممسممممممة التنوع وتقر 
ة إلى اتخاذ قرار مفوض بالحاج

فيمممما يتعلق بضمممممممممممان الجودة 
كمممما أنهممما تقمممدر  ،والتحسمممممممين

الحمماجممة إلى عالج منمماسممممممممب 
وقممممابممممل للمقممممارنممممة في جميع 
المجاالت. تدرك المؤسممممممسممممممة 
وتقممدر التوتر اإلبممداعي النمماجم 
عن الحاجة إلى نقل السممممممملطة 
والحاجة إلى االتساق والمعاملة 

 القابلة للمقارنة.

المركزية  تم تطوير السممممياسممممة
لضمممممممان معاملة قابلة للمقارنة 

مما يترك  ،في جميع المجاالت
لمنماطق مختلفمة لتطوير  مجماال  

 التنفيذ لكل سياق معين.
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 ا  منفتح ا  تقدر المؤسممممممسممممممة نهج نهج مفتوح ومستنير
وهي تقدر ، للجودة ا  ومسممممممتنير

المناقشمممممممة العقالنية والمفتوحة 
حول طرق التحسين المستنيرة 

نح والممارسممممات بالبحوث والم
 المحلية والوطنية والدولية.

سممتسممتمر المؤسممسممة في تطوير 
 ا  نهج للجودة يكون مممدروسممممممممم

ل . لن تنفذ بشكا  ومرن ا  ومستنير
صممممميغة أو  تقليديخاضمممممع أو 

 نظام جودة معين.

الجودة مهمممة للغممايممة بحيممث ال  منهج مخطط ومنهجي
فة. نظرا  ها للصممممممممد يمكن ترك
ألهممممميممممة ضمممممممممممممان الممجممودة 

تم ي ، فونهبالمؤسممسممةوتحسممينها 
ية على نهج  وضمممممممع عال مة  قي

 منظم ومنهجي للجودة.

سممممممتقوم المؤسممممممسممممممة بتخطيط 
ها وتقييمها  ها ومراقبت أنشمممممممطت

والتممأكممد من  ،بشمممممممكممل منهجي
تغممذيممة نتممائج المراقبممة والتقييم 

 من أجل إحداث التحسين.

الممتممممأمممممل الممممذاتممي والمممممرجممع 
 الخارجي

تقدر المؤسممممسممممة التفكير الذاتي 
وعممات واألفراد من قبممل المجم

من أجممممل مواصممممممملممممة التعلم 
النقمماط  تقممدروالتحسمممممممين. كممما 

ها  المرجعيمة الخمارجيمة على أن
منظورات قيمة لمزيد  آلية توفر

 من التفكير والعمل.

تشممممممجع المؤسممممممسممممممة المرجع 
الممخممممارجممي فممي الممعممممديممممد مممن 

بما في ذلك  ،والنماذجاألشممكال 
التجميع المنتظم آلراء أصحاب 

اري والقياس المعي ،المصمممممملحة
والمدخالت الخارجية لعمليات 

 المراجعة.

 

نية وتجربة الجودة اليابا ديمينعالمسمممممممؤولية المهنية، إلى المتمثلة في تشمممممممير القيمة األولى، 

( لتمكين موقع العمل، بينما تدعم القيمة الثانية، منظمة التعلم، التحسمممين 1994، أندرسمممون وآخرون)

القيمة الثالثة، التفويض  تدعمو( 1990، سمممينغالمنظمة ) الشمممامل للمؤسمممسمممة من خالل التطوير كتعلم

أن  –االتسمممماق التنظيمي لضمممممان المعاملة العادلة. تتعلق القيم األخيرة بالتنفيذ ووالمعالجة المقارنة، 

في شممممكل خطة وعمل  ا  منهجي عمال   يتم إعالم ذلك من خالل المعرفة )القيمة الرابعة(، وأنه سمممميكون

لعوامل خارجية بما في ذلك  ا  الجودة )القيمة الخامسمممة( وأنه سممميكون خاضمممع وتقييم، وتحسمممين دورة

إلطار عمل معقول  ا  نموذج القيم مجتمعة  المرجعية المقارنة المعيارية )القيمة السممممادسممممة(. تمثل هذه 

 .من القيم يمكن من خالله تطوير نهج مدروس لضمان الجودة المؤسسية وتحسينها

 

 . السياسة3

البديهية للسمممممياسمممممة هي أنها تميل إلى تطوير مخصمممممص بمرور الوقت ومع  الحقائق إحدى

أن السمممياسمممة المتعلقة بالجودة عادة ما تكون غير متسممماوية  ونعني بذلك ،مراجعة شممماملة نادرة للغاية

ما تكون مدفونة. من غير المعتاد أن يكون لدى مؤسممسممات التعليم العالي "سممياسممة جودة" على  ا  وغالب

على الرغم من إمكانية العثور على بيانات حول دعم الجودة في مسممتندات مختلفة، بما سممبيل المثال، 

في ذلك بيانات المهمة والخطط اإلسممممتراتيجية وخطط التدريس والتعلم. قد تكون بعض السممممياسممممات 

المتعلقة بالجودة مفصلة بشكل غير عادي، وهذا ينطبق بشكل خاص على سياسات التقييم. من ناحية 

سة" على اإلطالق، أو قد تكون  أخرى، قد سيا شكل " سات األخرى المهمة للجودة في  سيا ال تكون ال

 .()على سبيل المثال، سياسات لضمان جودة التدريس أو مؤهالت الموظفين للتدريس ا  مفقودة تمام
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 . مناخشة السياسة4

مؤسسة ر تضع في اعتبارك األسئلة الرئيسية التالية المتعلقة بالسياسة في مؤسستك )أو اخ

 (:أخرى

 

 ما مدى شمولية سياسة الجودة بشكل عام والتعليم والتعلم بشكل خاص؟ •
 هل هناك مواقف قيمة واضحة وصريحة تدعم المواقف السياسية؟ •
هل هناك فصل واضح ومطبق بشكل موحد بين سياسة المستوى األعلى وإجراءات  •

 التشغيل التفصيلية؟
وهل تم ذلك من  ،ت مخصممصممة( للسممياسممةمتى تم إجراء آخر مراجعة شمماملة )وليسمم •

 خالل مرجع خارجي؟
 واضحة في مجموعة السياسات؟ فجواتهل هناك ثغرات أو  •
فهل يسهل العثور على  ،هل يتم توفير السياسة في مكان واحد؟ إذا كان األمر كذلك •

 لجميع الموظفين؟ ا  معروف جيدهل هو هذا المكان ويمكن البحث فيه و

 الأوكمة. 5

عكس أوال  التعقيممد ت ؛ فهيلالهتمممام من عممدد من المنظورات ا  مثير الجودة مجمماال   تعممد إدارة

التنظيمي لمعظم مؤسمممممسمممممات التعليم العالي، ال سممممميما الجامعات، حيث توجد آليتان للمراقبة بشمممممكل 

، ويشمممير هذا : الحوكمة من خالل هياكل اللجان واإلدارة من خالل المسممماءلة المباشمممرةهما أسممماسمممي

به المؤكد أن يتم تقاسمممممممم المسمممممممؤولية النهائية عن الجودة بين اللجان مثل ى أنه النظام إل من شممممممم

المجلس/مجلس الشممممميوم، والمجلس األكاديمي، ولجنة التدريس والتعلم، ولجان الكلية أو المدرسمممممة، 

مثممل نممائممب رئيس الجممامعممة/ الرئيس/ رئيس الجممامعممة،  أفراد مؤثرينواإلدارة التنفيممذيممة من خالل 

نائب رئيس الجامعة/ الرئيس/رئيس الجامعة )أكاديمي(، نائب رئيس الجامعة / الرئيس /  - والنائب

رئيس الجامعة )التدريس والتعلم(، عمداء الكليات، العمداء المشممماركون )التدريس والتعلم( ورؤسممماء 

 األقسام / المدارس.
 

عمل جيد يمكن أن وبالتالي، فون محاولة معرفة من يتحمل المسمممممممؤولية النهائية عن إجراء 

ممما يتم عرض القيممادة من قبممل أفراد معينين بغض النظر عممما إذا كممانوا  ا  وغممالبمم ا  معقممد ا  يكون أمر

يذية. ربما تكون أفضممممممممل ميزات هذه  لديهم دور في اإلدارة التنف هي أن  النظميرأسمممممممون لجنة أو 

لتحرك بسممرعة، سممتوى يمكنهم االمديرين التنفيذيين الفرديين وال سمميما المديرين التنفيذيين رفيعي الم

وأن يخضممعوا للمسمماءلة ويمكنهم في كثير من األحيان إظهار قيادة قوية ويمكن للجان أن تضمممن أن 

أوسمممع قبل اعتمادها. على العكس من ذلك، قد ال يكون  ا  األنشمممطة )مثل السمممياسمممة( تكتسمممب انتشمممار

ر حلي بالسمممرعة أو التعجيل بتغييمن حيث صمممنع القرار وتميل اللجان إلى عدم الت المدراء شمممموليين

ون ذلك يك وحينهاواسممع النطاق. تحدث أفضممل النتائج عندما يجتمع كال الهيكلين لصممالح المؤسممسممة، 

من خالل التسمممممامح والتفاهم والقدرة على العمل من خالل العقبات مع األخذ والعطاء من كال  ا  عموم

 .الجانبين
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 القرادة الرافدة
 تالية:المقاالت ال قم بقراءة

 

للجامعات: تحليل  ا  عرضمممي ا  ( منشمممورAUQAأصمممدرت وكالة جودة الجامعات األسمممترالية )

موضوعي: دور المجالس األكاديمية في حوكمة الجامعات وآخر للمؤسسات غير المعتمدة: الحوكمة 

(. في معيار 2010لالعتماد غير الذاتي المؤسممسممات ) الحميدةاألكاديمية وضمممان الجودة: الممارسممة 

يشمممممممكل مبدأ توفير الجودة جوهر الحوكمة  ،الحوكمة الرشممممممميدة للخدمات العامة في المملكة المتحدة

 الرشيدة.

 

تتعلق بعض األسئلة األخرى حول حوكمة الجودة بـممممممم "مدى الوصول". على سبيل المثال، 

ئيس ر أولدى بعض مؤسسات التعليم العالي لجنة جودة عالية المستوى يرأسها نائب رئيس الجامعة 

 التدريس والتعلم االنخراط في"الوصول"  وال يشملنائب الرئيس المسؤول عن الجودة،  الجامعة أو

الجودة بشممممكل عام، بما في ذلك مجاالت البحث والتدريب البحثي وخدمات ، إال أنه يشمممممل وحسممممب

لتعلم الدعم. يمكن طرح مسممممألة الجودة المطبقة على جميع مجاالت المؤسممممسممممة، بدال  من التدريس وا

من النقاش حول الجودة في المؤسممممسممممات. في الصممممناعات، يعتبر نهج  ا  وحدهما، في كل نقطة تقريب

؛ بينما في مؤسممممسممممات التعليم العالي، كان من الشممممائع ا  "المنظمة بأكملها" للجودة هو األكثر شمممميوع

 .اعتبار "الجودة" مسألة للتعليم والتعلم

 

 الأوكمة مناخشة. 6

 (:سة أخرىمؤسة الرئيسية التالية المتعلقة بالحوكمة في مؤسستك )أو اختر ع في اعتبارك األسئلض

 

كيف يتم فهم مسمممممممؤوليات الحوكمة )اللجنة( واإلدارة التنفيذية وما مدى جودة عمل  •

 ذلك؟
 هل هناك "بطل" جودة؟ •
هل  –ما هو "مدى" الحوكمة واإلدارة على مسمممتوى المؤسمممسمممة فيما يتعلق بالجودة  •

 ؟ متد إلى خدمات البحث والتدريب والبحث والدعمأن ها تلم فقط أم للتعليم والتع يه
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 ملخصال. 7

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:
تسممتند جميع السممياسممات والممارسممات والنهج المتبعة في التدريس والتعلم إلى القيم.  •

 :تتمثل بما يليبعض األمثلة على القيم المؤسسية 

 المسؤولية المهنية -

 نظمة التعلمم -

 المعاملة بالمثلالتنوع والتفويض و -

 منهج مفتوح ومستنير -

 نهج منظم ومنهجي -
 التأمل الذاتي والمرجع الخارجي -

يتم تقاسم المسؤولية النهائية عن الجودة بين اللجان واإلدارة التنفيذية. تحدث أفضل  •

ذلك  نيكو ،وحيث يحدث ذلك ،النتائج عندما يجتمع كال الهيكلين لصممالح المؤسممسممة

من خالل التسمممممامح والتفاهم والقدرة على العمل من خالل العقبات مع األخذ  ا  عموم

 والعطاء من كال الجانبين.
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع
 السياق والنهج: المأور الثاني

 النهجالجزء الرابع: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 نهجمال .2
 مناقشةال .3

 ملخصال .4
 

 

 

 

 

 . المقدمة1

تدقيقها يات  بأول عمل ية واالضمممممممطالع  كان  ،عندما كان يتم تطوير وكاالت الجودة الوطن

لناس في جميع أنحاء المؤسمممسمممة هو: "ما هو نهجك تجاه الجودة؟" أثار هذا في بين االسمممؤال الشمممائع 

 كثير من األحيان نظرات محيرة ومحاوالت مترددة لتذكر سياسات مختلفة مخصصة.

 

من  ،النهج المؤسمممسمممي للجودة من حيث تطوير دورات الجودة ا الجزء من المحوريناقش هذ

صولها في أبحاث العلوم االجتماعية ستخدمها العديد  ا  مرور ،أ بدورة ديمنج إلى الدورة الحديثة التي ت

من المؤسممسممات اليوم. وهذا يشممكل األسمماس للمواضمميع الالحقة التي تحدد عناصممر التخطيط والعمل 

 والتحسين.والتقييم 

 

 منهجالاألهداف: 

 

 :على ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذا الموضوع
 .وصف المراحل المختلفة لدورة الجودة المشتركة بالتفصيل •
تحممديممد بعض األمثلممة على األجهزة المسمممممممتخممدمممة في فحص األداء والجودة داخممل  •

 .المؤسسة

 

 نهجم. ال2

ب كان تطوير مفهوم موحد للجو ا  غال جارب المبكرة ما  هذه الت عل على  بة رد ف ثا يةدة بم يد وآل  ةمف

لتزويد األشمممممخاص من جميع مسمممممتويات المؤسمممممسمممممة بوطار عمل بسممممميط للتحقق من مسمممممؤولياتهم 
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وإجراءاتهم فيما يتعلق بالجودة. من الممكن اسمممممتخدام أي عدد من األجهزة لتصمممممور وتنظيم الجودة 

 على سبيل المثال: ،داخل مؤسسة

 

 213لجودةدريج لبال جوائز• 
 بطاقة التهديف المتوازن •

 ISOالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي • 

 214ستة سيجما •
ربما وكان الجهاز الرئيسمممي الذي اعتمدته المؤسمممسمممات لتصمممور نهجها تجاه الجودة هو دورة الجودة 

يمكن في التحسممممين االجتماعي. مع أصممممولها في عمل كورت لوين ) اأصممممولهيعود سممممبب ذلك إلى 

( الذي يبحث في http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin : طالع على الرابط التالياال

لـ  215شممميوارتمن خالل دورة  ا  والحق ،المشمممكالت االجتماعية في الواليات المتحدة في األربعينيات

Plan-Do- Study-Act (PDSA)،  إدوارد دورة الجودة باهتمام عالمي من خالل دراسممممات حظيت

يمكن االطالع ) Plan-Do-Check-Actالخاصة بـمممم  ديمينغلتصنيع الياباني ودورة جودة ل ديمينغس

 (.minghttp://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_De: على الرابط التالي

 

 النهج المشتر  لدورة الجودة
 :يلي بمالمشترك لدورة الجودة النهج الحديث ايتمثل 

 تشممممممير إلى التخطيط الرسمممممممي على جميع المسممممممتويات بما في ذلك التخطيط :

 ،وتخطيط أعضممممماء هيئة التدريس واألقسمممممام ،التخطيط على مسمممممتوى الجامعة

لدورة أو فريق العمل. على أو تخطيط ا ،وتخطيط المدرسممة أو القسممم أو الوحدة

يعكس التخطيط الذي يقوم به األشمممممممخاص إما عن طريق  ،المسمممممممتوى الفردي

 بما في ذلك التخطيط السنوي أو اليومي. ،المشروع أو بمرور الوقت

 (بها لتحقيق األهداف  االنخراط: يشمممل جميع األنشممطة المقصممودة التي يتم العم

 وتنفيذ الخطط وتحقيق النتائج.

 سيين :التقييم شاط  : هما يتضمن جانبين رئي المراقبة والمراجعة. المراقبة هي ن

المدى يتم إجراؤه بشمممممكل أسممممماسمممممي من قبل أفراد داخليين قصمممممير ومتوسمممممط 

رسمممية أو غير رسمممية وتسممتفيد  ا  ألغراض تنموية أو تكوينية. قد تسممتخدم طرق

عمل والمراقبة من البيانات الموجودة أو تنشممممم  بيانات جديدة. عادة ما يتطور ال

 إلى جنب. ا  جنب ،وإعالم بعضهما البعض ،ا  مع

 هي عمليممة طويلممة المممدى وأكثر رسمممممممميممة ولهمما أغراض تكوينيممة  :المراجعللة

 ما يتم إجراؤها بواسطة أشخاص خارجيين. ا  وتجميعية وغالب
                                                           

لزيادة الوعي بودارة  1987ها الكونجرس األمريكي في عام هي جائزة أنشمأ  (MBNQA) جائزة جائزة مالكولم بالدريج الوطنية للجودة 213 

 الجودة واالعتراف بالشركات األمريكية التي طبقت أنظمة إدارة جودة ناجحة. الجائزة هي أعلى تكريم رئاسي في البالد لتميز األداء.

المهندس األمريكي بيل سممميث أثناء عمله في  ( هي مجموعة من التقنيات واألدوات لتحسممين العملية. تم تقديمه من قبل6σسممتة سمميجما ) 214 

من جميع الفرص إلنتاج بعض سمممات  ٪99.99966أن تكون فيها  ا  . عملية سممتة سمميجما هي عملية يتوقع إحصممائي1986موتوروال في عام 

 جزء ما خالية من العيوب.

ق خطي من "المواصفات" و "اإلنتاج" و "التفتيش". قام الدكتور والتر شيوارت بتكييف المنهج العلمي للصناعة وقدمها على أنها تدف 215 

 قام بتغيير هذا التسلسل الخطي إلى دورة لتوضيح كيف يؤدي الصقل والتغيير إلى نهج تكراري لتطوير المنتج. ،19391في عام 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
http://en.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
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 بممة المراق): يحممدد العمليممة التي يتم من خاللهمما تغممذيممة نتممائج التقييم تأسلللللللينال

طة في تعديل خ التحسممينما يتسممبب  ا  أجل تحقيق التحسممين. غالب من (والمراجعة

 وبالتالي تبدأ الدورة مرة أخرى. ،حالية أو تطوير خطة جديدة
 

 التخطيط: PIMRI دورة في حين أن هناك تفسيرات أخرى لدورة الجودة )على سبيل المثال

يذ ال – بال –تنف فون دورة ال –مراجعة ال – ةمراق يذ  – التخطيطتحسمممممممين(،  بة التقييم )ال –التنف مراق

تحسمممممين الدورة التي سممممميتم اسمممممتخدامها في الوحدات الالحقة النظر في كل ، تؤدي إلى والمراجعة(

 ا  ( أيضممممAUQAجانب من جوانب نهج المؤسممممسممممة للجودة. لدى وكالة جودة الجامعات األسممممترالية )

أمالت من الجامعات عرضمممممممي مع مراعاة محدودة لخطط الجودة بعنوان أطر الجودة: ت منشمممممممورخ 

 :عبر الرابط التالي يمكنك االطالع عليها( 2006األسترالية )

http://www.auqa.edu.au/files/publications/qf_final_web_pages_281106.pdf 

 

سياق وكالة الخاص بـمممممممم  ADRIاإلشارة إلى أنه على الرغم من أن نموذج  تجدر ،في هذا ال

إال  ،قد يعمل لصالح وكالة ذات جودة ،التحسين -النتائج  -النشر  -لنهج ضمان الجودة االسترالية: ا

بينما قد يبحث المدققون عن  ،أنه أقل صمملة بالموضمموع وال يناسممب أي مؤسممسممة. على سممبيل المثال

تحاول المؤسمممسمممة بشمممكل عام واسمممتباقي تطوير خطط رسممممية وخاضمممعة  ،ة"نهج" عام لقضمممية معين

 فعل" أوالشمممائع االسمممتخدام وهو مرة أخرى أكثر سممملبية من " ا  " ليس مصمممطلحالتوظيفللمسممماءلة. "

ية االسمممممممتخدام ال" نات؛ تقترح "المراقبة" و "المراجعة" عمل يا تائج" تقترح الب تنفيذ". وحيث إن "الن

 التحسين. الفعلي للبيانات إلحداث
العديد من الجوانب  حاله في ذلك حال ،، فون السممممؤال الرئيسممممي هو "مدى الوصممممول"ا  أخير

إذا كان هناك نهج محدد للجودة على المستوى المؤسسي، فهل يتم تطبيقه  .األخرى للجودة المؤسسية

سم( وفي مجاالت مختلفة )كعلى مستويات تنظيمية مختلفة ) والتعلم،  سالتدريكالكلية والمدرسة والق

 (؟والتدريب على البحث والبحث، وخدمات الدعم

 نهج الجودة . مناخشة3

ؤسممسممة مضممع في اعتبارك األسممئلة الرئيسممية التالية فيما يتعلق بنهج الجودة في مؤسممسممتك )أو اختر 

 (:أخرى

 

 هل لدى المؤسسة نهج واضح وصريح تجاه الجودة؟ •
 المناطق؟ما هو "مدى" النهج من حيث الوحدات التنظيمية و •
 إلى أي مدى يتم فهمها واستخدامها من قبل الموظفين في جميع أنحاء المؤسسة؟ •

 

 ملخصال. 4

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

 تشمل عناصر دورة الجودة المشتركة التخطيط والعمل والتقييم والتحسين. •

http://www.auqa.edu.au/files/publications/qf_final_web_pages_281106.pdf
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ما بداخل مؤسممسممة  بعض األمثلة على األجهزة لوضممع المفاهيم وتنظيم الجودةتتمثل  •

 :يلي

 لجودةبالدريج ل جوائز -
 بطاقة التهديف المتوازن -

 ISOالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي  -

 ستة سيجما -
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع

 : دورة الجودة: التخطيط والتصرفالمحور الثالث

 نظرة عامةالجزء األول: 

 

 :جدو) المأتويات

 المقدمة .1

 مة على الوحدة نظرة عا .2
 األهداف .3
 القراءة .4

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

. عملالدورة الجودة: التخطيط والعمل، بنية التخطيط و التي تحمل عنوان تصممممممف هذه الوحدة

ما في تنفيذ الخطط ب ا  أخذ في االعتبار التخطيط حسممب مسممتوى العملية. تناقش هذه الوحدة أيضممتكما 

 التنفيذيين.ذلك مساءلة ومسؤولية اللجان والمديرين 
 .نظرة عامة – والعملدورة الجودة: التخطيط 

 نا نراجع الموضوعات التي سنتناولها في هذه الوحدة.ودع

 التخطيط

 

بنية التخطيط والعمل، بما في ذلك فكرة هرم التخطيط برؤية  التخطيط أسممسَ  يصممف موضمموع

يمكن مالحظة دى. متوسمممطة المدى وخطط تشمممغيلية قصممميرة الم اسمممتراتيجيةطويلة المدى، وخطط 

ما كمن حيث الخطط المؤسسية أو الكلية أو القسم وما إلى ذلك. ، حسب المستوى التشغيلي التخطيط

)مثل التدريس والتعلم، والتدريب على البحث،  العملمناقشمممممممة الحاجة إلى خطط منطقة  ا  تتم أيضممممممم

 وخدمات الدعم، والممارسات الشاملة، إلو(.

 

 التمثي)
"التمثيل" تنفيذ الخطط بما في ذلك مسممؤوليات اللجان والمديرين  ن المحوريناقش هذا الجزء م

اتخاذ  التي تتطلب ا  عن المجاالت األكثر شممميوع ا  موجز ا  تقرير ا  أيضممم الفصممملالتنفيذيين. يوضمممح هذا 

 إجراءات من توصيات تدقيق الجودة الخارجي.
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 األهداف. 3

 والعم) التخطيط: الجودة دورة: األهداف

 :ما يليب القيام على ا  نتهاء من هذه الوحدة، يجب أن تكون قادرعند اال
التعرف على بنية التخطيط في جانب الرؤية طويلة المدى واالسمممممممتراتيجية  •

 .متوسطة المدى والعمليات قصيرة المدى
مناقشممممممة تنفيذ الخطط بما في ذلك مسممممممؤوليات اللجان والمديرين التنفيذيين  •

 .لضمان جودة المؤسسة

 والمراجع العامة ادةالقر. 4

 .(. التخطيط وتنفيذ الخطة: مالحظات1989إي آر وفالودي أ. ) ألكسندر •

 .140-127(، 2) 16على معايير التقييم. البيئة والتخطيط ب: التخطيط والتصميم،  •

 (. بدع اإلدارة في التعليم العالي، سان فرانسيسكو.2000بيرنبوم، ر. ) •

جودة واحتواء التكلفة في التعليم العالي. جوسممي (. تكريم الثقة: ال2003ماسممي، و. ) •

 باس.

علوم ، ئا  شي يكون (. إذا كان التخطيط هو كل شيء، فربما ال1973، أ. )وايلدافسكي •

 .53-127، (2) 4، السياسة
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع
 دورة الجودة: التخطيط والتصرف: المأور الثالث

 لتخطيطا :الجزء الثاني

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 التخطيط .2
 مناقشةال .3

 ملخصال .4
 

 

 

 

 

 . المقدمة1

 ما يُنظر إليه على أنه الجانب ا  من نهج المؤسسة تجاه الجودة وغالب ا  رئيسي ا  يعد التخطيط جانب

للعمل على الجودة:  ا  األولي لدورة الجودة. في الواقع، يمكن أن يكون أي جزء من دورة الجودة موقع

 تنفيذة آليقد يلزم رصمممد  النشممماط؛ثم دورة من  للتخطيط ا  حافز المراجعةلى سمممبيل المثال، قد تكون ع

التحسممممين هو البادئ في جولة جديدة  حالةأن يكون إنهاء ، ومن الممكن معينة وبالتالي تنشمممميط دورة

 من التخطيط وما إلى ذلك.

 

 يةٍ ذلك فكرة هرم التخطيط برؤالتخطيط أسس بنية التخطيط والعملية، بما في  يصف موضوع

تخطيط يعتبر الكما متوسطة المدى وخطط تشغيلية قصيرة المدى.  استراتيجيةطويلة المدى، وخطط 

من حيث الخطط المؤسسية أو الكلية أو القسم وما  عامال  يستحق الدراسةحسب المستوى التشغيلي 

مثل التدريس والتعلم، والتدريب على مناقشمممة الحاجة إلى خطط منطقة النشممماط ) ا  إلى ذلك. تتم أيضممم

 البحث، وخدمات الدعم، والممارسات الشاملة، إلو(.

 

 التخطيط: األهداف

 

 ما يلي:القيام ب على ا  عند االنتهاء من هذا الموضوع، يجب أن تكون قادر
 .تصور الجوانب المختلفة للتخطيط من حيث الوقت باستخدام هرم التخطيط •
 .نطقة النشاطمناقشة الحاجة إلى خطط م •
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 التخطيط. 2

الحاكمة  أو الهيئاتداخل المؤسمممسمممات، ربما ألن المجالس  ا  مهم ا  ما يحتل التخطيط موقع ا  غالب

تتوقع رؤية خطة للنشمماط المسممتقبلي وتفاصمميل عن المكان الذي تأمل المؤسممسممة أن تتجه إليه، كتكملة 

خالل الميزانية بالخطة، وفي مراجعة  للموافقة على الميزانية. من المنطقي ربط موارد المؤسسة من

مؤسسات التعليم العالي، تتساءل جميع وكاالت الجودة عن كيفية تخصيص الموارد من خالل عملية 

الميزانية لتحقيق أهداف الخطة. لكل مؤسممسممة وحدة تخطيط أو مركز أو قسممم من نوع ما، وبالنسممبة 

ما ترى وحدات التخطيط نفسممممممها أن  ا  غالبللجودة.  ا  للعديد من المؤسممممممسممممممات، يكون التخطيط مرادف

 التخطيط هو النشاط المركزي والجوانب األخرى لدورة الجودة باعتبارها هامشية لعملهم.
ما يتم االسمممتشمممهاد بوخفاقات التخطيط  ا  فأحيان – ا  إن الحاجة إلى التخطيط ليسمممت مقبولة عالمي

ى برمجة في الواليات المتحدة لإلشارة إلاالشتراكي السوفياتي والصيني وأنظمة برمجة التخطيط وال

يمكن العودة إلى كتابات ألكسندر ومع ذلك،  ؛1973؛ ويلدافسكي، 2000حماقة التخطيط )بيرنباوم، 

على أن الموارد التي أنفقتها مؤسمممسمممات التعليم العالي  ا  (. هناك القليل من األدلة نسمممبي1989 وفالود،

ة باالهتمام، ولكن ما إذا كان ذلك ينعكس على فضممائل أو في التخطيط تؤدي إلى تحقيق أهداف جدير

ل التكاليف تظ فيمارذائل التخطيط أو على االفتقار إلى الوضوح المؤسسي والصرامة لما يتم تحقيقه 

بأي معنى  ا  (. كما أن التخطيط في مؤسممممسممممات التعليم العالي ليس علم2003نقطة خالفية )ماسممممي، 

في المعرفة المتراكمة للخطاب قبل الشمممممروع في النشممممماط نفسمممممه. في للكلمة، بما في ذلك االنغماس 

ما  ا  لمؤسممممسممممة ما، فمن الغريب أنه غالب ا  على أنه مهم جد ا  الواقع، إذا كان التخطيط يُنظر إليه عموم

ا  ارتباطا  وثيقأجزاء المؤسمممسمممة األخرى، ك ،يرتبط بشمممكل عام ؛ إذبشمممكل سممميء للغاية ا  يكون مفهوم

تم وجهة نظره حول المؤسممسممة من تخا الذيالمدير التنفيذي  أوالرئيس أو  الجامعة بآراء نائب رئيس

خالل خطة جديدة ولكل منهم وجهة نظر حول ما هو ضمروري أو غير ضمروري فيما يتعلق بوعداد 

ما تكون هناك دورات تخطيط، حيث يقوم نائب رئيس  ا  أنه غالبإلى  يشمممممممير كل ما سمممممممبقالخطط. 

لتنفيذي الجديد بونشممممممماء مجموعة معقدة من الخطط، يتبعها بعد خمس سمممممممنوات الرئيس ا أوالجامعة 

شممممماغل الوظيفة الجديد الذي يرغب في تقليل مقدار الوقت والجهد الضمممممائعين في التخطيط وبالتالي 

الخطط الموضمممموعة غير كافية أن  الحصممممول على خطة هيكلية. بعد خمس سممممنوات، وجد قائد جديد 

من المؤلفات عالية الجودة، مثل األدبيات المتعلقة  ا  كثيرإن  ط جديدة ومتقنة. وبدأ عملية تخطي ا  تمام

بالتعليم والتعلم، ال تتم دراسمممممممتها أو معرفتها بشمممممممكل عام من قبل المديرين أو المعلمين في القطاع، 

إلى جنب مع المعرفة المحدودة والمخصممصممة التي يتم  ا  وبالتالي فون الخبرة الشممخصممية المحدودة جنب

بر ويعتتميل إلى أن تكون أسمماس العمل. والتي الحصممول عليها من خالل أنشممطة تطوير الموظفين، 

 بشكل خاص. األمر التخطيط عرضة لهذا

إذن كيف سمممميبدو إطار التخطيط العقالني أو الهندسممممة المعمارية؟ تسممممتخدم إحدى الطرق لهذا 

مراعاة الوقت و "مدى الوصول".  جهاز الهرم لتصور التخطيط. تحتاج بنية التخطيط إلى األسلوب

 يجب وضع أنواع مختلفة من الخطط لفترات زمنية مختلفة.
تجد في قاعدة فسمممميوضممممح الرسممممم أدناه هرم التخطيط. لذلك، إذا تم تصممممور التخطيط على أنه هرم، 

الهرم الخطط التشممغيلية التي تحتاجها معظم المؤسممسممات لتوجيه أنشممطتها وميزانيتها على مدار العام 

سنوية غالبا شغيلية ال  3دة متجددة لم ا  ما تكون خطط ا  لمقبل على األقل )على الرغم من أن الخطط الت

 االسممتراتيجيةسممنوات مع أهداف إرشممادية لـمممممممم العامين التاليين(. الطبقة التالية من الهرم هي الخطة 

سمممنوية. لدى سمممنوات( الالزمة لتوجيه خطط التشمممغيل ال 5إلى  3وهي خطة طويلة المدى )عادة من 
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العديد من المؤسسات بيان رؤية موجز يتعلق بالشكل الذي ستبدو عليه المنظمة وكيف ستكون على 

الرؤية ليس خطة في الحقيقة،  إن بيان. بينما يمكن القول ا  عام 25إلى  15من  ا  غالب –المدى الطويل 

ي قمة ط اآلخر، وبالتالي فتضمممممممين الرؤية باعتبارها الوثيقة التوجيهية للتخطي ا  فمن المنطقي أيضمممممم

 .هرم التخطيط

 
 

 هرم التخطيط

من قا  انطالفون هرم التخطيط يسماعد في تصمور جوانب مختلفة للتخطيط من حيث الوقت:  لذا

ى. الرؤية طويلة المدب وانتهاء  الرؤية االسمممتراتيجية متوسمممطة المدى ب مرورا  التشمممغيل قصمممير المدى 

ي هو "مدى الوصول" والمستويات الت يتوجب النظر إليهيط الذي الجانب الرئيسي اآلخر لبنية التخط

جم على ح ا  متغير من بعض النواحي اعتمممادالتخطيط الخطط. في حين أن هممذا تنفيممذ يتوقع عنممدهمما 

يجب على كل مؤسممسممة مواجهته. على سممبيل المثال، إذا كان  ا  مفاهيمي المؤسممسممة، إال أنه يظل سممؤاال  

؟ ماذا عن كل قسم؟ ماذا عن بيان خاص بهاالمتوقع أن يكون لكل كلية  للمؤسسة بيان رؤية، فهل من

كل خدمة دعم )مثل تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون أو كل معهد أو مركز بحث؟ 

كل مجال )مثل التدريس  (؛كل حرم جامعي )إذا كانت المؤسسة متعددة الحرم الجامعي (؛المالية، إلو

وث والتدريب على البحث(، كل لجنة رئيسمممممممية )مثل الصمممممممحة والسمممممممالمة المهنية، والتعلم، والبح

 اسمممممممتراتيجيةاإلنصممممممماف والتنوع، إلو(. وهذه مجرد رؤية، هل يجب أن يكون لكل منطقة خطة 

 المؤسسية و / أو خطة تشغيلية سنوية؟ االستراتيجيةتستجيب للخطة 

 

مسألة "الوصول". من ناحية أخرى،  تحتاج كل مؤسسة إلى مناقشة وإيجاد طريقها من خالل

أين تتجه المؤسممسممة )الرؤية،  في توضمميحيجب أن تكون هناك رؤية واضممحة ومقبولة إلى حد كبير 

نفق أال ي –االسمممتراتيجية(. من ناحية أخرى، تحتاج المؤسمممسمممة إلى تجنب الشممملل من خالل التخطيط 

 دال  من تحقيق النتائج. مثل العديد منالناس كميات غير متناسممبة من الوقت والموارد على التخطيط ب

قضمممايا الجودة التنظيمية، سمممتكون نتيجة هذه المناقشمممة سمممياسمممية وليسمممت فنية أو موضممموعية. كانت 

الممارسمممة الفعلية في العديد من المؤسمممسمممات هي أن يُنظر إلى أي نشممماط تخطيطي يشممممل الموظفين 

شاط ا  يمكن القول أيضعلى أنه مضيعة للوقت ومخالف للمشروع األكاديمي. ولكن   أن الكثير من الن



760 
  

األكاديمي هو نشممماط تاريخي أو مخصمممص أو في مصممملحة األفراد بدال  من المنظمة، وأن المنظمات 

النمماجحممة هي تلممك التي يفهم فيهمما األفراد ويحترمون ويعملون من أجممل تحقيق األهممداف التنظيميممة 

أكثر من أسممطورة لتبرير التجنب بدال  من  المشممتركة. حتى اآلن، قد يكون الشمملل من خالل التخطيط

هو أن التخطيط قد يكون "من أعلى إلى  الشمممممملل انعكاس دقيق للواقع. بالطبع، الجانب اآلخر من هذا

تبعاد يتم اسمم حيث –أسممفل" بشممكل غير مالئم ويفتقر إلى المشمماركة من المجتمع المؤسممسممي األوسممع 

مضمممميعة  على أنها فمن المرجح أن ينظروا إليها الناس من العملية ويرون أنها مفروضممممة من أعلى،

 لوقتهم.

 

 ما يأتي التخطيط من ا  للتخطيط. غالب ا  أكثر نجاح ا  إلى حقيقة أن هناك طرق الشممممرح يشممممير هذا

ما  ا  ببسممممماطة من تلقاء نفسمممممها. غالب تتولدمراجعة أو إقرار بالتوجيهات التي يجب اتخاذها والتي لن 

 من –بات لمثل هذه المحادثات وربما تكون على مسمممممممتويات مختلفة تكون الخلوات اإلدارية مناسممممممم

سام أو المناطق. من هنا،  من الضروري كان اإلدارة العليا إلى خلوات أعضاء هيئة التدريس أو األق

لمتابعة االتجاهات الجديدة والقضممايا واألسمماليب الناشممئة التي تم  أشممخاص تحديد شممخص أو مجموعة

أنه من الضممروري أن يكون  عدة مؤسممسمماتخ  تمسممودة األولى للخطة. لقد تعلمتحديدها والعمل نحو ال

ام للقيو ؛في مسممودة الخطة ا  لديك اسممتراتيجيات مشمماركة متعددة مع أصممحاب المصمملحة للمضممي قدم

ة الحوكم تشمممملما  ا  بذلك، يجب أوال  تحديد أصمممحاب المصممملحة في سمممياق الخطة المعينة ولكن غالب

مديرين والموظفين األكاديميين والموظفين اإلداريين والطالب والمجموعات )مثل المجلس( وكبار ال

 المهنية/االنضباطية وأرباب العمل.

 

لوجممه للحصمممممممول على التغممذيممة الراجعممة من خالل  ا  يمكن اسمممممممتكمممال االجتممماعممات وجهمم

االسمممممممتطالعات والتفاعالت األخرى القائمة على الويب، على سمممممممبيل المثال، من خالل مجموعات 

مناقشمممممة على الويب. بعد االنتهاء من هذه المراحل األولية من التحديد والتطوير والتغذية الراجعة، ال

ما يتم إنشاء "مسودة عرض" للخطة ونقلها إلى جميع مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين  ا  غالب

التحقق من ومن خالل جميع اللجان والمجموعات ذات الصمملة. بعد مزيد من الدمج للتغذية الراجعة و

للموافقة  ا  أن الخطة الجديدة تناسمممب إطار التخطيط ونموذج المؤسمممسمممة، يمكن بعد ذلك المضمممي قدم

عليها. عادة ما ترافق اسممممتراتيجية االتصممممال خطة جديدة تحدد كيفية إبال  أصممممحاب المصمممملحة بها 

 وكيف سيتم تنفيذها.

 

 التخطيط مناخشة. 3

مؤسسة ختر في مؤسستك )أو ا بالتخطيطة فيما يتعلق ضع في اعتبارك األسئلة الرئيسية التالي

 (:أخرى

 

ما هي بنية التخطيط من حيث الوقت: هل لها جوانب رؤية طويلة المدى  •

 واستراتيجية متوسطة المدى وعمليات قصيرة المدى؟
كيف تتم معالجة قضمممية مدى الوصمممول: على أي مسمممتويات تتطلب الخطط  •

 الوظيفية أو المناطق؟
 خطط الفردية )للموظفين( السنوية بالرؤية واالستراتيجية؟كيف ترتبط ال •
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نطاق هذا  إذا كنت توصممي بوجراء تغيير في مجال التخطيط، فماذا سمميكون •

 ؟التغيير
 

 

 الملخص. 4

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

يجب أن تأخذ بنية التخطيط في االعتبار الوقت و "مدى الوصممممممول". يجب  •

 تلفة من الخطط لفترات زمنية مختلفة.وضع أنواع مخ
يساعد هرم التخطيط على تصور مختلف جوانب التخطيط نتيجة لما سبق،  •

من حيث الوقت: من التشغيلي على المدى القصير من خالل االستراتيجية متوسطة 

األجل إلى الرؤية طويلة األجل. يحتاج الجانب الرئيسممممي اآلخر لبنية التخطيط الذي 

 "مدى الوصول" والمستويات التي يتوقع عندها الخطط. فيه هو يتوجب النظر
الحاكمة رؤية خطة للنشممماط المسمممتقبلي وتفاصممميل  والهيئاتتتوقع المجالس  •

عن المكان الذي تأمل المؤسممسممة أن تذهب إليه، كتكملة للموافقة على الميزانية ومن 

 .ثم يُنظر إلى التخطيط على أنه يحتل مكانة مهمة داخل المؤسسة
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع
 دورة الجودة: التخطيط والتصرف: المأور الثالث

 التنفيذالجزء الثالث: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 المساءلة والمسؤولية .2
 العمل على المستوى المؤسسي .3

 العمل على المراجعة الذاتية المؤسسية وتقرير وكالة الجودة .4
 ناقشةمال .5
 ملخصال .6

 

 

 

 

 

 المقدمة .1

 ، كمايذيينالتنف والمدراء" تنفيذ الخطط بما في ذلك مسممؤوليات اللجان التنفيذناقش موضمموع "ي

التي تتطلب اتخاذ إجراءات  ا  عن المجاالت األكثر شيوع ا  موجز ا  تقرير ا  يوضح هذا الموضوع أيض

 .ةمن توصيات تدقيق الجودة الخارجي

 

 األهداف
 ما يلي:ب القيام على ا  نتهاء من هذا الموضوع، يجب أن تكون قادرعند اال

 

واضممح لمن هو المسممؤول عن الجودة داخل  مناقشممة ما إذا كان هناك تحديدخ  •

 .المؤسسة
يد المجاالت األكثر شممممممميوع • تدقيق الجودة  ا  تحد التي تتطلب إجراءات من 

 ة.الخارجي

 

 :والمسؤولية المسادلة. 2

 

إجراءات يتم اتخاذها لضممممان الجودة وتحسمممينها. في حالة وجود خطط يشمممير التمثيل إلى أي 

 ؛رسمية، يجب تحديد اإلجراء الواجب اتخاذه والنتيجة والجدول الزمني والشخص المسؤول بوضوح

الشمممخص المسمممؤول عن  ا  ومع ذلك، فون العديد من الخطط، وخاصمممة الخطط المؤسمممسمممية، تحدد فعلي

أن الشخص المسؤول عادة ما يكون  في هذا الصددؤول، والفرق إجراء معين بدال  من الشخص المس
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ؤولية ذين لن يتحمال المسمملنائب المسممتشممار األكاديمي أو رئيس العمليات( الكرئيس منطقة رئيسممية )

شغيلية لتقديم نتيجة معينة، ويفوض سبالمسؤولية ن االت يل بدال  من ذلك إلى الشخص المسؤول )على 

ة االتفمماق على المسمممممممماءلمميعتبر يم والتعلم أو أمين المكتبممة الرئيسمممممممي(. المثممال، رئيس مركز التعل

رئيسي فيما يتعلق بالتصرف، سواء كان التصرف المعني يشير إلى خطة  والمسؤوليات مصدر قلقٍ 

 نة،إلى لجالمسممؤولية عند إسممناد المسمماءلة و ا  أيضممالقلق هذا  يتولدرسمممية أم ال. من الناحية النظرية، 

ريس والتعلم على سبيل المثال. من الواضح أن لجنة كاملة ستوقع فقط على اإلجراءات لجنة التد مثل

ئيس )على سممبيل المثال، ر التنفيذنين سمميكونون مسممؤولين عن المتخذة، في حين أن األشممخاص المعي  

من المهم أن يكون هناك اعتراف صريح بالفرق بين المساءلة )اللجنة(  .اللجنة أو لجنة فرعية معينة(

 والمسؤولية )األشخاص المعينون(.
 -ما يُطرح سؤال "من المسؤول عن الجودة؟"  ا  غالبف، فيما يتعلق بالمساءلة والمسؤولية، ا  أخير

سياق على أنه "من المسؤول عن التصرف بناء  على الجودة؟". إحدى  والذي يمكن قراءته في هذا ال

الجودة مدمجة في عمليات المؤسسة. على  اإلجابات الشائعة هي أن كل فرد مسؤول عن الجودة وأن

احتمالية أنه إذا كان كل  ا  في هذا الموقف، إال أنه يثير أيضممممممم ا  الرغم من وجود بعض الحقيقة دائم

 ويلدافسكيال أحد مسؤول، إلعادة صياغة مرجع تخطيط هذا يعني أن شخص مسؤوال  عن الجودة، ف

أو مناصمممب قيادية أو موارد لدعم الجودة على السمممابق. وبالمثل، إذا لم تكن هناك لجان مخصمممصمممة 

وجه التحديد، فمن السمممممهل أن تسمممممقط الجودة من جدول األعمال، خاصمممممة إذا لم تكن عملية التدقيق 

الخارجي أو االعتماد وشممميكة. إذا كان الجميع مسمممؤوال  عن الجودة، فمن المتوقع أن يتم العثور على 

المجال في الوصممف الوظيفي وسمميتم تقييم احتياجات بعض التفاصمميل الخاصممة بمسممؤولياتهم في هذا 

األداء والتدريب في هذا المجال في عملية تخطيط األداء السممنوي. مع عدم وجود قيادة شمماملة للجودة 

، وبالتالي فون فعالية المسممممؤولية الموزعة يتم تنفيذ هذه الجودةفي المؤسممممسممممة، فمن غير المرجح أن 

 شدة.والمعممة عن الجودة سوف تتأثر ب

 

 المؤسسي المستوى على العم). 3

لعمل لضمممان الجودة وتحسممينها؟ هناك العديد من باكيف تعترف مؤسممسممة بمجاالتها الرئيسممية 

، من شمممممممكاوى وتظلمات الطالب والموظفين، وآليات تتولد من خاللها المعلوماتالمسمممممممتويات التي 

لوحدات التالية، إلى المعلومات غير المراقبة والمراجعة والقياس الرسمممممية التي تمت مناقشممممتها في ا

ما تكشممف الخلوات االسممتراتيجية وتمارين التخطيط  ا  الرسمممية والقولية من العديد من المصممادر. غالب

أن يؤدي كل هذا إلى العمل على تحسين الجودة على ، ومن الممكن والتخطيط التنفيذعن ضرورات 

 المستوى المؤسسي.

سمممنوات فقط أو نحو  5ى المسمممتوى المؤسمممسمممي، وإن كان كل عل ا  كبير ا  ومع ذلك، فون نشممماط

ية.  بل وكاالت الجودة الوطن تدقيق الجودة الخارجية من ق يات  بات عمل ية متطل ذلك، يركز على تلب

سممممنوات(  5كانت الوكاالت الوطنية نفسممممها عالقة في نموذج المراجعة الدورية )على سممممبيل المثال 

حتى أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك لتكليف المؤسمممسمممة  –وفرضمممت ذلك في الغالب على المؤسمممسمممات 

ي سممتسممتند المراجعة على أسمماسممه. ذبوجراء "المراجعة الذاتية" الخاصممة بها من أجل إنتاج المسممتند ال

، التزمت المؤسسات بهذا النموذج. في حين أنه سيكون من المجدي للمؤسسة ا  مع استثناءات قليلة جد

مد على المراقبة الروتينية بدال  من المراجعة الدورية وأنها تعرف أن تقول إن لديها نظام جودة يعت

إلى إجراء  ليس هناك حاجةأولوياتها الخاصمممممممة للتحسمممممممين بناء  على هذا النظام المسمممممممتمر وبالتالي 
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ه العديد . تواجفلم يكن هذا النمط من التدقيق هو النمط الشمائعللتدقيق الخارجي،  ا  مراجعة ذاتية مسمبق

" لتحسممين الجودة فيما بين ما يُنظر إليه على أنه حدث "غير عادي" ا  ميت ا  "وقت طبعا  ت من المؤسممسمما

لة الجودة  . تم سمممممممنوات 5كل للمراجعة وذلك للمراجعة الخارجية، من خالل التوافق مع نمط وكا

 .الرابعةالنظر في هذا المجال بشكل أكبر في الوحدة 

 

 الجودة وكالة تقريرو المؤسسية الذاتية المراجعة على العم). 4

تم تحديد عملية إجراء المراجعة الذاتية للمؤسمممممسمممممة في وحدة الحقة، وللغرض الحالي سممممميتم 

يتعلق السمممممممؤال هنا بالعمل بناء  على تقرير المراجعة الذاتية. من المهم إعادة  فيما اعتبارها مكتملة

ديد واضممممح لكل إجراء يتم التأكيد على أهمية وجود شممممكل موجه نحو العمل لتقرير المراجعة مع تح

اتخاذه والنتيجة المراد تحقيقها والشمممخص المسمممؤول والجدول الزمني. يتم في بعض األحيان إضمممافة 

ما يتم تحديد موارد "جديدة" في معظم  ا  "الموارد المطلوبة" إلى خطة العمل على الرغم من أنه نادر

ألنشمممممممطتها إلنجاز اإلجراءات  لقصممممممموىا األولوية تقوم األقسمممممممام بوبداءومن المتوقع أن  ،األحيان

 في "التعميم" 'فيما يتعلق بالجودة المبينة أعاله(. ا  انب أقل شيوعويعتبر هذا الجالمطلوبة )
 

يجب أن يكون شخص ما مسؤوال  عن وضع خطة العمل ومراقبة اكتمالها، والعمل من خالل 

الرئيس التنفيذي باعتباره و كبار الموظفين المسمممممممؤولين عن اإلجراءات ومع نائب رئيس الجامعة

من خالل التخطيط للتحديثات المؤقتة عند  ا  أيضمممم التنفيذالسمممملطة النهائية لضمممممان االنتهاء. يسمممماعد 

المدير التنفيذي واللجان ذات الصممممممملة في المؤسمممممممسمممممممة )مثل ومن نائب رئيس الجامعة  االنتهاء كال  

 المجلس األكاديمي أو مجلس الشيوم( ومجلس اإلدارة.
إجراء عملية مماثلة للتصمممممممرف بناء  على تقرير وكالة الجودة النهائي، على الرغم من يمكن 

. في الواقع، إذا أخذت وكالة التدقيق هاإلنجاز ا  وليس داخلي ا  وجود جداول زمنية مفروضمممممممة خارجي

في االعتبار الكامل وثيقة المراجعة الذاتية المؤسمممسمممية، فيجب أن يكون هناك قدر كبير من المحتوى 

 المشترك بين التقريرين ويمكن وضع خطة عمل واحدة لتنفيذ توصيات كال التقريرين.

 

 الخارجية الجودة وكالة تقارير من للعم) المشتركة الموضوعات
التي تتطلب العمل على المستوى المؤسسي؟ تقدم وكاالت  ا  ما هي إذن المجاالت األكثر شيوع

ددة في "جولة" معينة من عمليات المراجعة في المراجعة من وقت آلخر ملخصممممممات للقضممممممايا المح

 أصمممدرتفقد حين لم يتم إجراء تحليل للموضممموعات المشمممتركة من المراجعات الذاتية المؤسمممسمممية. 

 لمعالجة هذا السؤال: ا  تقرير مثال   (AUQAوكالة جودة الجامعات األسترالية )

ولى األ التعلم والتدريس في الجامعات األسمممترالية: تحليل موضممموعي للحلقة •

 .AUQA (2009)من مراجعات 

يد  • ما ولكنه مف ية مختلف إلى حد  جامعات األسمممممممترال لة جودة ال مورد وكا

: مؤسسات التعليم العالي الخاصة ا  لمقدمي خدمات التعليم العالي غير المعتمدين ذاتي

 (.2011ومؤسسات االعتماد غير الذاتي في أستراليا )

 ت العرضية للجامعة، انظر: لالطالع على النطاق الكامل للمنشورا •
http://www.auqa.edu.au/qualityenhancement/publications/occasional/publications 

 

http://www.auqa.edu.au/qualityenhancement/publications/occasional/publications


765 
  

 

 الجامعة لتقرير تنفيذ  ملخص
 المحددة في الملخص التنفيذي )الطويل( لتقرير الجامعة. فيما يلي ملخص ألوجه القصور

ة  كانت غالبية الخطط فقد : بشممممكل عام، خطط التعلم والتعليم بين  جوةالفسممممد ب ما يتعل قفي هشمممم 

ت من قدمت إلى ما بعد بيان النوايا والسياساقليلة هي التي تقلة ف ؛األهداف والعمل والتقييم والتحسين

غير الحكومية. حتى أولئك الذين حضروا  أو اإلدارةوعملية التدريس  الحميدةة أجل اإلدارة األكاديمي

سات وعمليات المراجعة والتقييم غالب خططهم لضمان التحسين بناء   ما أهملوا تضمين عملياتِ  ا  سيا

إلى الحاجة إلى مزيد من االهتمام بتعريف المؤشر وقياس النتائج  األمر على قياس النتائج. يشير هذا

 تحسين األداء في عمليات تدقيق الدورة الثانية.و
تنفيذها. في عدد من المؤسسات،  بالضرورة أن يتم ومع ذلك، فون وجود خطة شاملة ال يضمن

ال يعرف الكثير من الموظفين تفاصممممممميل الخطط أو يفهموا انعكاسممممممماتها. في بعض األحيان، يتداخل 

يذ ت والتفاصيل التشغيلية مع التواصل الفعال والتنفالمنطق المعقد الكامن وراء الخطط واالستراتيجيا

من قبل الموظفين. حتى في حالة اعتماد الخطط المؤسسية على مستوى الكلية والمدرسة، فونها تفتقر 

التي تعتبر والمشكلة التي حددتها لجان التدقيق  تمثلتإلى التماسك أو مقاييس النتائج المناسبة.  ا  أحيان

 ا  الضممعف أو الفشممل في ربط الخطط والسممياسممات بالتنفيذ ومراقبة الفعالية. غالب قةبحقي ا  األكثر شمميوع

والتعليمية والتدريسمممممممية على مسمممممممتوى الوحدة  االسمممممممتراتيجيةما كان الوعي وتنفيذ كل من الخطط 

في الدورة األولى من عمليات  ا  األكاديمية غير مكتمل داخل أي مؤسسة معينة. قد ال يكون هذا مفاجئ

 ا  يمكن توقع معالجته في جميع المؤسممسممات بحلول الجولة الثانية. حددت اللجان أيضمم إال أن هيق، التدق

أوجه القصمممممور في حلقات التغذية الراجعة، مسمممممتشمممممهدة بنقص األسممممماليب التي تعرف بها الهيئات 

 المركزية ما إذا كان هناك انهيار في تنفيذ السمممياسمممات على مسمممتوى المدرسمممة أو المسمممتوى الفردي.

 تفاقمت هذه المشكلة في المؤسسات متعددة الحرم الجامعي.

قار االفت : في بعض الحاالت، علقت لجان المراجعة علىمراجعة البرنامج  و الدورة التدريبية

مثل  شممروط مرجعية شمماملة لهيئات المراجعةأو إلى نظرة عامة أو هيكل سممياسممة لجداول المراجعة 

خاصة بالمراجعات وعمليات االستجابة لتوصيات المراجعة. لهذه المعلومات الب المتعلقةرشادات اإل

األسباب، أعربت بعض اللجان عن عدم الثقة في أن نتائج المراجعة ستعالج بطريقة متسقة ومنهجية. 

ربما لم يتم اسمممممممتخدامها إلحداث وأثناء إجراء المراجعات،  –ما كانت حلقة التعليقات مفقودة  ا  غالب

يد في  نات وتجد ها. تم إجراء المراجعات في كثير من األحيان تحسمممممممي لدورات التي تمت مراجعت ا

لجداول المراجعة المخطط لها. يبدو أن بعض المؤسمممسمممات  ا  اسمممتجابة لالحتياجات المحلية وليس وفق

مع ذلك، و ؛تعتمد بشممممكل كبير على عمليات اعتماد الهيئات المهنية لتوفير ضمممممان الجودة األكاديمية

مراجعات المؤسمممسمممة الخاصمممة ل على أن االعتماد يجب أن يكون مكمال   لمؤسمممسممماتقد شمممددت هذه اف

 لجان أشمممممممارتلتعزيز الحاجة إلى التحقق المسمممممممتقل من المعايير، و .هاعنبديال  ال  جودة برامجهاب

التدقيق بشممممكل متكرر على الحاجة إلى روابط أوثق بين مراجعة الدورة التدريبية وضمممممان الجودة، 

 ي والتدقيق الخارجي، وعمليات التخطيط والقياس الخاصة بالمؤسسات.والتقييم الذات
: تم االعتراف في المؤسممممسممممات التي تم تفويضممممها بالحاجة إلى آليات الهيك) اإلدار  واللجان

مان الجودة عبر  قة في ضممممممم ية الراجعة لتوفير مزيد من الث غذ قات الت أقوى للتوجيه المركزي وحل

ت لجان المراجعة إلى هذه الحاجة في كثير من األحيان، فقد أقرت المؤسممممسممممة بأكملها. وبينما أشممممار

جب أن ي ملفاتها. المؤسسات نفسها في كثير من الحاالت بالحاجة إلى تحسين هذا الجانب في بيانات 
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تتماشى عمليات التخطيط األكاديمي بطريقة ما مع عمليات تخطيط موارد المؤسسة. لم يكن مثل هذا 

غالبية الحاالت في عمليات التدقيق في الدورة األولى. تدعي معظم الجامعات  في ا  االرتباط واضممممممح

وجود عالقة بين البحث والتدريس في مناخها األكاديمي، ولكن في أوقات عمليات التدقيق هذه، لم 

 يقم سوى القليل بوضفاء الطابع المؤسسي على االدعاء في السياسات أو الهياكل أو دليل النتائج.
: كان من الواضمممح أن معظم المؤسمممسمممات قد نفذت جوانب من هذه لأوافز للموظفينالدعم وا

 المبادرات ولكن القليل من التقارير ذكرت ذلك صراحة، ربما ألنها أصبحت ممارسة شائعة.

في المائة من المؤسممسممات مجموعة من سمممات الخريجين  80: أنشممأت حوالي سللمة الخريجين

تمت اإلشارة إلى سمات الخريجين بشكل مختلف على أنها صفات  .قبل عمليات تدقيق الدورة األولى

الخريجين وخصممممائص الخريجين ونتائج الخريجين والمهارات األسمممماسممممية والمهارات العامة. على 

المعتاد العثور على أوصممماف  من كان إال أن ه الرغم من تحديد سممممات الخريجين في معظم الحاالت،

ي المناهج الدراسممممية. كما أن التقييم الصممممريح للنتائج من حيث صممممريحة للطرق التي تم بها دمجها ف

العديد من المؤسمممسمممات كانت في طور  إال أنَّ على نطاق واسمممع،  ا  سممممات الخريجين لم يكن منتشمممر

ما تشارك سمات الخريجين مصير خطط التدريس والتعلم في أن الموظفين  ا  معالجة هذا النقص. غالب

 كاملة بها أو بمزاياها. والطالب لم يكونوا على دراية
اديمي للتوصية بأن ينش  المجلس األك ا  : وجدت لجان التدقيق في كثير من األحيان سببالتقييم

عملية على المسمممتوى المؤسمممسمممي يمكن من خاللها التأكد من أن درجات الجامعة ذات معايير مماثلة 

ات األسمممممممترالية والخارجية من حيث المحتوى والنطاق ومعايير التقييم مع تلك الخاصمممممممة بالجامع

األخرى. تناولت ثمانية عشممر في المائة من التوصمميات المقدمة في الدورة األولى الحاجة إلى وضممع 

معايير مرجعية خارجية، وتحسين أو تطوير سياسات وممارسات تقييم متسقة وضمان االتساق بين 

من  ا  الس األكماديميمة مزيمدالحماجمة إلى أن تتحممل المجم %16الجمامعمات المتعمددة، في حين تنماول 

 بشمممكل ا  المسمممؤولية لضممممان االمتثال مع عمليات ضممممان الجودة. كان هذا النوع من التعليقات شمممائع

لنموذج صمنع القرار األكاديمي عالي التطور. في هذه  ا  خاص فيما يتعلق بالمؤسمسمات التي تعمل وفق

اءات ضمان الجودة وكذلك المراجعة الحاالت، أوصت لجان التدقيق بشدة بالسياسات المركزية وإجر

الخارجية )للحرم الجامعي( للتقييم لضمان الثقة في معايير الخريجين. حتى في تلك المؤسسات التي 

توجد فيها سياسات جيدة، أشارت لجان التدقيق إلى الحاجة إلى اليقظة، ال سيما عندما تكون خيارات 

. ا  دمما يجعل القضممممايا المرتبطة بتقييم الطالب أكثر تعقيالتعبير البديلة متاحة،  ونظمالمرنة  التدريس

 المرنة سياسات وعمليات أكثر صرامة ومنهجية وشفافية لتدعيم الثقة في نتائجها. النظمتتطلب 

: واجهت المؤسسات متعددة الحرم الجامعي صعوبات حقيقية االتساق عبر الجامعات المتعددة

والتعلم المتمحور حول الطالب والنهج الحديثة لتقديم الدورة  في موازنة االتسممماق بين الحرم الجامعي

سابق احدة ال في مؤسسة و ا  التدريبية والتقييم. في بعض الحاالت، كان إرث دمج المنظمات المستقلة 

باالنتقال من االسمممتقاللية النسمممبية في  ا  تدريجي ا  في وقت المراجعة. اعتمد البعض نهج ا  يزال واضمممح

هناك قضممية أخرى ذات صمملة  ، كما كانلى السممياسممات التعاونية ثم المنظمة مركزيا  الحرم الجامعي إ

الجودة  وكالة ضمانبمؤسسات التعليم الجامعي والتعليم عن بعد وهي تقييم الوقت المستغرق. حددت 

عن المقابالت مع طالب التعليم في الخارج والتعليم عن بعد  ا  ناشمممممئ ا  متكرر ا  موضممممموع األسمممممترالية

أشمممممممارت إلى أن أوقات االسمممممممتجابة للتقييم يمكن أن تكون أطول من المحدد، أو أن األوقات  والتي

ة وكالأوصمممممممت فقد في عملية التعلم،  ا  مهم ا  ألن التقييم يلعب دور ا  . نظرا  المحددة كانت طويلة جد
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سليم التقييم حتى يتمكن الطال ضمان الجودة األسترالية من  ببضرورة بذل الجهود لتسريع أوقات ت

  االستفادة من تقييمهم قبل تقديم العمل الالحق.
إلى الرغبة في إنشممماء عملية  : أشمممارت لجان التدقيق بشمممكل عامالمقارنة المعيارية األكاديمية

شممماملة على المسمممتوى المؤسمممسمممي لضممممان أن تكون الدرجات العلمية ذات معايير قابلة للمقارنة من 

مع تلك الخاصممممة بالجامعات األسممممترالية واألجنبية األخرى.  حيث المحتوى والنطاق ومعايير التقييم

قبل الشمممروع في تحديد المؤسمممسمممات المماثلة، من المهم أن يكون لدى المؤسمممسمممات وضممموح بشمممأن 

 ؛المقصمممممممود من القياس والنتائج المرجوة من العملية وذلك الختيار الشمممممممركاء المناسمممممممبين للمقارنة

سمممعة من التفسممميرات لما يعنيه مصمممطلح قياس األداء. في كان هناك مجموعة وا باإلضمممافة إلى ذلك،

بعض الحمماالت، لم يتم تمممديممد أنظمممة المقممارنممة المعيمماريممة التي تم تنفيممذهمما خممارج الحرم الجممامعي 

 الرئيسي، ال سيما عندما كانت الجامعات األخرى بعيدة عن الحرم الجامعي الرئيسي أو في الخارج.

موال  بشممكل أكثر شمم ا  معياري ا  أكثر رسمممية يمكن أن تُدرج قياسمم علقت اللجان على أن أي اسممتراتيجية

حتى في بعض الجامعات التي تقارن صمممممراحة  ذلك و كأداة تطوير ضممممممن ثقافة التحسمممممين بالجامعة

 بالجامعات النظيرة في أستراليا وعلى الصعيد الدولي.
حرم أكثر من  عند التدريس في: يبدو أن معظم المشمممممكالت تحدث ضلللللمان الجودة األكاديمية

 يميأن هذا النظام التعلما يبدو  ا  ، أو التعليم عن بعد )التعلم المرن(، حيث غالبلنفس الجامعةجامعي 

ال يلزم توفير تسهيالت خاصة لضمان الجودة. في بعض الحاالت، اختلفت عمليات التدريس والتعلم 

بعمليات محددة أو واضمممممحة  ولكنها لم تكن مصمممممحوبة ونظم التدريسوحتى طرق التقييم بين أنماط 

المعالم للسمممماح للمؤسمممسمممة بالتأكد من أن جودة التجربة ونتائج التعلم متكافئة. بشمممكل عام، كان هناك 

توتر بين الرغبة في توحيد البرامج مع االحتفاظ بالمرونة الكافية ألشممكال التخصمميص المناسممبة. في 

ء نقاش منتظم للموظفين حتى يظهر فهم بضممرورة إجرا اللجان المتناقشممةمثل هذه الحاالت، أوصممت 

حاجة المؤسمممسمممات إلى  ا  . في المؤسمممسمممات ذات القطاع المزدوج، الحظت اللجان أيضممما  أكثر تشمممارك

تطوير سمممممياسمممممة واضمممممحة لتوجيه التدريس في أطر تربوية مختلفة، وتحديدا  تلك الخاصمممممة بالتعليم 

ة للبرامج التي تُدرس في الخارج ( والتعليم العالي. شمممممممك ل ضممممممممان الجودVETوالتدريب المهني )

على سمممممممعة البعض. في عدد كبير من عمليات  هاصممممممعوبات كبيرة للكثيرين، فضممممممال  عن مخاطر

ي ف ا  أكثر نشمماط ا  بأن يأخذ المجلس األكاديمي دور وكالة ضمممان الجودة األسممتراليةالتدقيق، أوصممت 

 م تدريسممممها في الخارج ووضممممع إطارالتدقيق المسممممتمر عن كثب للجوانب األكاديمية للبرامج التي يت

عمل تفصيلي لضمان الجودة األكاديمية لجميع المشاريع الخارجية. في العديد من الحاالت، أوصت 

بأن تضع المؤسسات مبادئ لتوجيه تطوير وإدارة ومراقبة البرامج  وكالة ضمان الجودة األسترالية

والعناية الواجبة والحفاظ على معايير  والشممممممراكات عبر الوطنية، بما في ذلك إجراءات االسممممممتقامة

ي حالة مهم ف كما تم مالحظة تمييزقبول متسممممقة ومناسممممبة، بما في ذلك الكفاءة في اللغة اإلنجليزية. 

واحدة على األقل وهو الحاجة إلى الدورات التي يقدمها شمممركاء في الخارج لالنتماء إلى المؤسمممسمممة 

"معتمدة" من قبل المؤسممسممة األسممترالية.  لمؤسممسممة الشممريكةهذه ا األسممترالية األم، بدال  من أن تكون

لعمليات الموافقة على التعليم العالي على أن  2007من البروتوكوالت الوطنية لعام  16تنص الفقرة 

"الجامعات ومؤسمممممسمممممات االعتماد الذاتي األخرى ليس لديها سممممملطة اعتماد دورات المؤسمممممسمممممات 

 األخرى".

ه الدورة األولى من عمليات التدقيق، كان من الواضممممممح، مع : في هذالتوجيهات المسللللللتقبلية

بعض االستثناءات الملحوظة، أن معظم الجهد المؤسسي قد تم إنفاقه في "الواجهة األمامية" للعملية، 
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إغالق الحلقة والتنفيذ والتقييم والتغذية الراجعة  ، كما كانفي تطوير السممممياسممممات والخطط والعمليات

في الدورة الثانية، ركزت عمليات التدقيق بشممممكل أكثر تفصمممميال  وصممممراحة على  . أقل تطورا  بكثير

توقع النتائج واسممممتخدامها في تحسممممين األداء. في هذه الجولة األولى، كان من كان باإلمكان األدلة، و

الواضح أن العديد من المؤسسات كانت تكافح مع مناهج متسقة للتدريس والتعلم للتدريس والتقييم في 

من االهتمام بالبرامج المرنة  ا  عات المتعددة وخارجها. وبالمثل، سممممممميكون هناك ما يبرر مزيدالجام

التي تركز على الطالب والتحديات الخاصممممممة التي تواجهها لضمممممممان جودة تجربة التعلم. في الدورة 

الثانية، يجب أن تكون التجربة مع هذه التحديات قد نضمممممممجت ويجب أن تسمممممممعى لجان التدقيق إلى 

بحث عن أدلة على مناهج أكثر صرامة. التحدي اآلخر الذي قدم نفسه بوضوح خالل تقارير تدقيق ال

الدورة األولى هذه هو الفجوة بين صانعي السياسات وصناع القرار من ناحية، والمعلمين واإلداريين 

يرة في المؤسمممممسمممممات الكب ، ومن المهم مالحظة صمممممعوبة ردم هذه الهوةاألكاديميين من ناحية أخرى

ن أل ا  هممذه الفجوة بحلول وقممت المراجعممة التمماليممة نظر تالفي من المفترض أن يتموالمتطورة. كممان 

لفتت االنتباه إلى فشممممممل السممممممياسممممممات في االعتراف بها أو تنفيذها على قد العديد من تقارير التدقيق 

امعة ائب رئيس الجمسمممممممتوى الوحدة. ال يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية القيادة القوية من قبل ن

 من نتائج الجولة األولى من عمليات التدقيق.  ا  واضح ذلك الملتزم بجودة التدريس والتعلم، وكان

 ا  قدر التي أرفقت المؤسسات التعليمةأشارت تلك المؤسسات إلى التزام حقيقي من جانب تلك 

رة يشممير هذا التحليل للدومن التمويل األسمماسممي باألداء على مؤشممرات نتائج جودة التدريس والتعلم. 

إلى أن العوامل التالية تسمماعد على تحقيق  وكالة ضمممان الجودة األسممتراليةاألولى من عمليات تدقيق 

 ضمان الجودة للتعلم والتدريس: 

 الخطط االستراتيجية التي تقر بمسؤولية التدريس والتعلم. 

 خطط وسممياسممات التدريس والتعلم التي تحدد رؤية لتحقيق األهداف 

 .في التدريس والتعلم االستراتيجية

  بل الخطط والتغذية من أجل يات بسممممممميطة لجمع أدلة األداء مقا آل

 .التحسين

 آليات لربط تمويل الوحدة بنتائج التدريس والتعلم. 

  دليل على االسممتيعاب الفعال للسممياسممات وملكية األهداف على جميع

 .المستويات في المؤسسة

 دة األكاديمية، من خالل اللجان اإلشممممممراف على جميع جوانب الجو

 .المتخصصة، من قبل هيئة اإلدارة األكاديمية

 آليات اإلبال  والمساءلة التي تعزز االمتثال للسياسات. 

 المشاركة الخارجية والمهنية في تصميم ومراجعة الدورة. 

  آليممات تصمممممممميم ومراجعممة الممدورات التممدريبيممة المرتبطممة بتخطيط

 .الموارد

 لعملية  ا  مني محدد للدورة ومراجعات الوحدة وفقاالمتثال لجدول ز

 .معينة

  التممدريسأنظمممة متطورة لضممممممممممان إمكممانيممة المقممارنممة بين طرق 

 .والمواقع
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  السمممممممياسمممممممات التي تكاف  األفراد على األداء الممتاز في التدريس

 .والتعلم

  السمممممممياسمممممممات التي تكاف  الوحدات األكاديمية على نتائج التدريس

 .واالمتثال لسياسات ضمان الجودةوالتعلم ذات الصلة 

  تعريفات واضحة لألغراض والعمليات الخاصة بالمقارنة المعيارية

 والمؤسسات النظيرة المحددة لقياس األداء.

 

وكالة جودة على  إحدى ذات األولوية للعمل كما حددتها المجاالت هي المجاالتهذه تعتبر 

 .2009حتى عام  ا  سنوات تقريب 7مدى 

 

 التنفيذ مناخشة. 5

 ختر واحدة(:في مؤسستك )أو ا بالتنفيذضع في اعتبارك األسئلة الرئيسية التالية فيما يتعلق 

 

كيف تعمل العالقة  –هل هناك تحديد واضممح لمن هو المسممؤول عن الجودة  •

 بين اإلدارة التنفيذية ومسؤولية اللجنة في الممارسة العملية؟
ارجي لوكالة الجودة؟ ماذا هل أجرت مؤسممممسممممتك مراجعة ذاتية أو تدقيق خ •

 كانت النتيجة وإلى أي مدى تم اتباع التوصيات حتى اكتمالها؟
وكالة ضمممممممان الجودة من بين جميع مجاالت القصممممممور المحددة في تقرير  •

، ما هي المجاالت الثالثة األولى التي قد تحددها على أنها ذات أولوية األسمممممممترالية

 بالنسبة لمؤسستك؟

 

 الملخص. 6

 الموضوع النقاط الرئيسية التالية: غطى هذا

  إذا لم تكن هناك لجان مخصصة أو مناصب قيادية أو موارد لدعم الجودة على وجه

التحديد، فمن السمممهل أن تسمممقط الجودة من جدول األعمال، خاصمممة إذا لم تكن عملية التدقيق 

 الخارجي أو االعتماد وشيكة.

  تطلب العمل على المستوى المؤسسي:التي ت ا  بعض المجاالت األكثر شيوعفيما يلي 

 .خطط التعلم والتعليم -
 .مراجعة البرنامج أو الدورة -

 .الهيكل اإلداري واللجان -

 .دعم وحوافز الموظفين -
 .تقييم الخريجين -

 االتساق عبر الجامعات المتعددة. -

 .المقارنات األكاديمية -

 .توكيد الجودة األكاديمية -
 االتجاهات المستقبلية -
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 لأفاظ على الجودة داخ) المؤسسةا: الفص) الرابع

 : دورة الجودة: التقييم والتحسينالمحور الرابع

 نظرة عامةالجزء األول: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1
 نظرة عامة على الوحدة  .2

 األهداف .3

 القراءة .4
 

 

 

 

 

 . المقدمة1

على  حفاظتعمل عملية التقييم والمراجعة والرصممممد كأسمممماس للحكم على فعالية اإلجراءات المتخذة لل

 ، كماالجودة أو تحسمممينها. تناقش هذه الوحدة أشمممكال التقييم والمراجعة والمراقبة داخل المؤسمممسمممات

صممممف سممممياسممممات المراجعة واإلجراءات وت ناقش المناهج والتدابير المختلفة المسممممتخدمة في التقييمت

تبار مؤشمممرات األداء والعمليات. ينتقل هذا الموضممموع لمناقشمممة عملية المراقبة وأخيرا  يأخذ في االع

 الرئيسية المؤسسية التي تشمل البيانات والسالسل الزمنية وإعدادات الهدف.

 

 . نظرة عامة على الوأدة 2

 يتم تناولها في هذه الوحدة.سدعونا نراجع الموضوعات التي 
 التقييم العام -دورة الجودة: التقييم والتحسين 

 

o هذت لدورة الج الوحدة هناقش  نب التقييم  فة التي يمكن جا تدابير المختل يب وال ودة واألسممممممممال

 استخدامها للتقييم.
 

 المراجعة
سات المراجعة واإلجراءات والعمليات جنب الوحدةصف هذا ت إلى جنب مع مستويات المراجعة  ا  سيا

المراجعات المؤسمممسمممية وأعضممماء هيئة التدريس واألقسمممام( ومجال النشممماط أو  ،)على سمممبيل المثال

 وعية وتكرار المراجعة.المراجعات الموض
 المراخبة
 عمليات المراقبة باالقتران مع نمو أنظمة ذكاء األعمال وتخزين البيانات. الوحدة ههذ تناقش
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 تأسينال
عرض تحسممممممين السممممممالسممممممل الزمنية كنتيجة ألنشممممممطة ضمممممممان الجودة  الوحدة ههذ تتناول

 ،القسممم ،ليةالك ،يلية )مثل الجامعةأخذ في االعتبار التحسممينات حسممب المنطقة التشممغتوالتحسممين. كما 

حديد وت ،والسممالسممل الزمنية ،والمركز( ومؤشممرات األداء الرئيسممية المؤسممسممية بما في ذلك البيانات

 األهداف.

 . األهداف3

 األهداف: دورة الجودة: التقييم والتأسين

 تحديد ما يلي: على ذلك ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذه الوحدة
 .نب التقييم لدورة الجودةوصف جا •
 .تحديد األساليب والتدابير المختلفة التي يمكن استخدامها للتقييم •
 .وصف سياسات المراجعة واإلجراءات والعمليات •
 .تحديد الفروق بين المراجعة والرصد •
السالسل الزمنية وإعدادات و ،المؤسسية بما في ذلك البيانات مؤشرات األداءتحديد  •

 .الهدف

 

 مراجعالعامة وال دة. القرا4

 

(. جعل تقييمات الطالب لفعالية التدريس فعالة: 1997إل ) ،إتش آند روش ،مارش •

 ،(11) 52 ،القضايا الحاسمة المتعلقة بالصدق والتحيز والمنفعة. عالم نفس أمريكي

1187-1197. 

مطبعممة  ،االحتفممماظ ونجممماح الطالب في التعليم العمممالي، 2004يورك، لونغمممدون،  •

 لمفتوحةالجامعة ا
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع
 دورة الجودة: التقييم والتأسين: المأور الرابع

 التقييمالجزء الثاني: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 التقييم .2
 ملخصال .3

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

بالحصمممممممول على المعلومات من أجل  من الواضمممممممح أن جانب التقييم في دورة الجودة معنيٌّ 

شمممممممأ ما تن ا  غالبولتمكن من الحكم على فعالية اإلجراءات المتخذة للحفاظ على الجودة أو تحسمممممممينها ا

هناك العديد من األساليب والتدابير التي يمكن استخدامها للتقييم كما أنَّ اإلجراءات نفسها في الخطط. 

 ا  ية، غالباألساليب العلمالوضعية ) متضمنةبما في ذلك األدلة المكتسبة من نظريات المعرفة المختلفة 

نوعية ما تسممتخدم األسمماليب ال ا  باسممتخدام المقاييس الكمية(، والتأويل )فهم نية اإلنسممان وأفعاله، وغالب

سمماليب باسممتخدام األ ا  ( والبحث اإلجرائي )البحث الناشمم  عن القيم االجتماعية المفضمملة، غالبوالدليل

 مقاييس النوعية والكمية المختلطة(.األساليب وال باإلضافة إلى استخدامالنوعية 
جممانممب التقييم لممدورة الجودة واألسمممممممماليممب والتممدابير المختلفممة التي يمكن  الوحممدة هنمماقش هممذت

 استخدامها للتقييم.
 التقييم: األهداف

 

 ما يلي:القيام ب على ا  ، يجب أن تكون قادرالوحدة هعند االنتهاء من هذ

 

 .لتي يمكن استخدامها للتقييمتحديد األساليب والتدابير المختلفة ا •

 

 :التقييم. 2

التحسمممممين المؤسمممممسمممممي بينما يتم اسمممممتخدام المقاييس  وإنماإن الغرض من الجودة ليس البحث 

واألسممممممماليب من البحث ألغراض الجودة. على سمممممممبيل المثال، يتم اسمممممممتخدام مقاييس تقييم الطالب 

ة من المؤلفات البحثية الواسمممعة في للوحدات والتدريس بشمممكل شمممائع مع صمممدقها وموثوقيتها المأخوذ

تدابير مجددا  هذا المجال.  حث عن ال ، ال ينصممممممممب التركيز الرئيسمممممممي من منظور الجودة على الب

ولكن السمممتخدام التدابير لغرض  –مجال االنضمممباط المرتبطة بث ويتضممممن ذلك األبحا –وتحسمممينها 
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الهتمام عن كثب أكثر من أي وقت دائم إغراء للبحث في مجال مثير لعلى نحو هناك  كما التحسممين.

مثل التدريس والتعلم أو مراكز التطوير األكاديمي،  ذات الصلةمضى، ال سيما عند إشراك المجاالت 

 ولذلك من المهم أال يضيع التركيز الرئيسي للعمل إلنتاج التحسين المؤسسي.

 

لى ع ؛معين مثل كل طريقة تقييم وكل مقياس يسمممممتخدم لتحسمممممين الجودة مشمممممكلة من منظورت

م ، فون التقييم هو محاولة اختزالية لتبسممميط الطبيعة المعقدة للتعليتوضممميحيلسمممرد  ا  سمممبيل المثال، وفق

ى إعادة عازمة علالوالتعلم في التعليم العالي بحيث يمكن السمممميطرة عليها من قبل المصممممالح اإلدارية 

ثل ئي للبيانات، تخضممع مقاييس مألكاديمية. حتى على المسممتوى الجزا ةاالقتصممادي ةصممياغة العقالني

س تملكالتناقص واالحتفاظ والتقدم التي  سع للتف ير تعريفات وصيغ حسابية متفق عليها على نطاق وا

عندما تنشممممممأ البيانات في أنظمة قواعد بيانات طالبية مختلفة في مؤسممممممسممممممات مختلفة، مما أدى إلى 

 التقارير.اختالفات في التفسير في ترميز البيانات والدمج وإعداد 
باختصمار، هناك مجال واسمع للنشماط بالنسمبة لألكاديمي الذي يهدف إلى نشمر األوراق وانتقاد 

األسمممماليب والتدابير. بالنسممممبة لمحترفي الجودة بهدف إنتاج تحسممممين تنظيمي، هناك ضممممرورة للعمل 

دأ من هذه باسمممممممتخدام بيانات معقولة، حيث لن تكون هناك طرق أو إجراءات مثالية. من المهم أن نب

النظرة الصمممارخة لالختالف بين البحث وممارسمممة التحسمممين المؤسمممسمممي من أجل النظر بعد ذلك في 

شيوع شر نتائج التحسين المؤسسي المستمد من خالل  ا  مجاالت التبادلية، وأكثرها  هي الحاجة إلى ن

ج سمممممسمممممي ال يندرألن العمل على التحسمممممين المؤ يعتبر هذا المثال في غاية التعقيدمبادرات الجودة. 

ي قائ يل المثال( ويمكن  ا  تل فات مجلس البحث الوطني، على سمممممممب في تعريف البحث )من حيث تعري

حثية ما تم نشممره في مجلة ب ا  من العمليات العادية للمؤسممسممة لتحسممينها. حقيقة أن تقرير ا  اعتباره جزء

بحث قية من خالل قنوات اليتطلب موافقة أخال ا  بحثي ا  أن العمل نفسمممه يشمممكل مشمممروع ا  ال يعني تلقائي

والت البروتوكالعادية، حيث أن بعض المنشممورات المتعلقة بتحسممين الجودة هي تقارير الحقة خارج 

المخطط لها )مثل البحث الطبي بعد الممارسممممة العامة الذي يبحث عن تحسممممينات أو الشممممائعة وغير 

عايير للم ا  سي يتم إجراؤها وفقتغييرات(. ومع ذلك، فمن دون شك أن أنشطة الجودة للتحسين المؤس

ر . على سممبيل المثال، المعياا  األخالقية العادية ويمكن أن يكون الحصممول على التحقق الخارجي مفيد

العادي للموافقة األخالقية هو الموافقة المسممتنيرة من المشمماركين ذوي المعنى الواعي من بين أشممياء 

اإلشممممممارة إلى أنه يمكن اسممممممتخدام  من المعتادف، أخرى، على علم باسممممممتخدام البيانات. لهذا السممممممبب

لطالب االسممتطالعات الروتينية لتقييم افي حتى  ،المعلومات للنشممر فيما يتعلق بالتحسممين المؤسممسممي

 .للوحدات أو التدريس

 ملخصال. 3

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:
انتقاد األسممممماليب بالنسمممممبة لألكاديمي الذي يهدف إلى نشمممممر األبحاث و ،باختصمممممار •

هناك مجال واسممع للنشمماط. بالنسممبة لمحترفي الجودة بهدف إنتاج تحسممين  ،والتدابير

حيث لن تكون هناك طرق  ،هناك ضممرورة للعمل باسممتخدام بيانات معقولة ،تنظيمي

 أو إجراءات مثالية.
من المهم أن نبدأ من هذه النظرة الصارخة لالختالف بين البحث وممارسة التحسين  •

هي الحاجة  ا  وأكثرها شيوع ،ؤسسي من أجل النظر بعد ذلك في مجاالت التبادليةالم

 إلى نشر نتائج التحسين المؤسسي المستمدة من مبادرات الجودة.
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع
 دورة الجودة: التقييم والتأسين: المأور الرابع

 المراجعةالجزء الثالث: 

 

 :وياتجدو) المأت

 

 المقدمة .1

 مراجعةال .2
 مراجعة سياسة ال .3

 مراجعة إجراءات ال .4
 مراجعات الدورة .5
 مناقشةال .6

 ملخصال .7
 

 

 

 

 

 . المقدمة1

تم مناقشممة ت ،الوحدة همراقبة وفي هذالمراجعة واليمكن النظر إلى جانبين رئيسمميين للتقييم على أنهما 

ما يشممممممار إليها باسممممممم "مراجعة  ا  غالبمن العالم األكاديمي و ا  راسممممممخ ا  المراجعة. تعد المراجعة جانب

نب األقران". في  جا ثال ،يالبحثال يل الم بديهي أن الخبراء في مجال البحث  ،على سمممممممب كان من ال

 ،القادرون على امتالك القدرة على التوصممل إلى حكم مسممتنير بشممأن جودة البحث وحدهمالمعين هم 

. يمكن نقل أم ال مقالل مجلة فيما يتعلق بنشر وهذه هي الطريقة الرئيسية التي يتخذ بها القرار من قب

وبالتالي فون طريقة التدقيق المسمممممتخدمة من قبل معظم  ،نفس الفكرة إلى مراجعة مؤسمممممسمممممة بأكملها

عن  ا  وكاالت التدقيق الوطنية يقال إنها طريقة مراجعة األقران. يمكن قول الشممممممميء نفسمممممممه أيضممممممم

 .األخرى لمراكز أو التخصصاتمراجعات الكليات أو األقسام أو المعاهد أو ا
إلى جنب مع مستويات المراجعة  ا  سياسات المراجعة واإلجراءات والعمليات جنب الوحدة هصف هذت

المراجعات المؤسمممسمممية وأعضممماء هيئة التدريس واألقسمممام( ومجال النشممماط أو  ،)على سمممبيل المثال

 المراجعات الموضوعية وتكرار المراجعة.

 

 األهداف: المراجعة
 ما يلي:القيام ب على ا  االنتهاء من هذا الموضوع، يجب أن تكون قادرعند 

 .تحديد الغرض من مراجعة السياسات •
 .وصف إجراءات المراجعة بالتفصيل •
 .التعرف على العالقة بين المراجعة األكاديمية ومراجعة المقرر •
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 :المراجعة. 2

زمني طويل )على سمممبيل لمراجعات أن تكون دورية ذات إطار باتميل الخصمممائص الرئيسمممية 

ية سمممممممنوات أو نحو ذلمك(  5المثمال، يتم إجراؤهما كمل  حيمث تحممل همذه المراجعمات النظرة الرجع

، على مدى السممممنوات الخمس الماضممممية؟( البرنامج أو المؤسممممسممممة المحددة)كيف كان أداء  والجمعية

تم إجراؤها ي ماك)تقديم توصيات ونصائح للتحسين(  بشكل جزئي ةشكلي ويمكن أن تكون المراجعات

 بشكل أساسي من قبل أشخاص خارج المنظمة و "خبراء" في المنطقة قيد المراجعة.
ربما يكون تواتر المراجعات هو الجانب الرئيسممي للمراجعات التي تغيرت على مدار الخمسممة 

الماضممممية أو نحو ذلك. في الماضممممي، كانت المراجعات تميل إلى أن تكون مخصممممصمممة  ا  عشممممر عام

عندما تكون منطقة ما في حالة أزمة من  ا  ات اختصاصات موجهة إلى حالة معينة، غالبومصممة وذ

"أوجه وكالة ضمان الجودة األسترالية، لـمممممممم نوع ما. في الوقت الحاضر، كما هو موضح في قائمة 

، تميل المراجعات إلى أن تكون مجدولة ومنتظمة، على الرغم من ميل الثانيةالقصممممممور" في الوحدة 

باب متعددة تؤدي إلى "المراجع تأخير ألسممممممم تبقى النقطة وتأخر" في جداول المراجعة. الات إلى ال

روتينية. في نهاية هذه  وتحولت إلى عملية من كونها اسمممممممتثنائيةقد انتقلت المراجعات  أن المهمة

ي ف التغيرات التي طرأتالوحدة، هناك نقاش حول فعالية المراجعة كآلية جودة خاصممممممة بالنظر إلى 

 المراقبة، وإمكانية العودة إلى المراجعة عن طريق االستثناء.ال مج

 

 السياسة مراجعة. 3

في الماضممممممي، كان لدى العديد من مقدمي خدمات التعليم العالي، وخاصممممممة الجامعات، وثيقة 

 ا  وقد تبنى الكثيرون اآلن سممياسممة خاصممة بالسممياسممات توفر بيان ،شمماملة تقدم تفاصمميل عملية المراجعة

مثال على بيان حديث لسمممياسممة  فيما يليأكثر شمممموال  لإلجراءات.  ا  للغاية عن السمممياسمممة وبيان ا  موجز

 المراجعة. 

 قد تغطي سياسة المراجعة ما يلي:

 

 

 :الغرض
 بما يلي:الغرض من سياسة المراجعة يتمثل 

o .مساعدة الجامعة على التأكد من جودة وحداتها التنظيمية األكاديمية 
o فادة من الت حداث االسمممممممت ية التطويرية من أجل إ هذه العمل علم من 

 تحسين مستمر للجودة.

 

 :واالختصاصات النطاق
 :في المراجعة بما يلي النطاق واالختصاصاتتتمثل مرحلة 
o  جميع الوحدات التنظيمية األكاديمية بما في ذلك الكليات والمدارس واألقسام

 ة على أعضاء هيئة التدريس.والمراكز والوحدات التنظيمية األكاديمية غير المعتمد
o الوحدات األكاديمية المجاالت التالية: تضم 

 .الهيكل التنظيمي واإلدارة والتخطيط وضمان الجودة والتحسين .1
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 .مالءمة وفعالية الهيكل التنظيمي .2
 .الريادة في الحفاظ على المكانة األكاديمية والسمعة وتنميتها .3

 .تنفيذ نتائج المراجعة السابقة .4
للجامعة ووثائق السممممممياسممممممة  االسممممممتراتيجيةداف مع التوجهات مواءمة األه .5

ارة خطة إدو خطة التعلم والتعليمو ،للجامعة االسمممممممتراتيجيةوالتخطيط، بما في ذلك: الخطة 

الخطة الدولية والمواءمة مع السممياسممات الوطنية وخطة خدمات الدعم والتدريب على البحث 

 .عند االقتضاء

بما في ذلك التخطيط والمراقبة والمراجعة  ضمان الجودة والتحسين المنتظم .6

 .واستخدام التغذية الراجعة للتحسين في جميع المجاالت

 .زنة والتمويلوااإلدارة المالية بما في ذلك مواءمة التخطيط والم .7

التشاور مع الموظفين والطالب واالتحادات المهنية وغيرهم للحصول على  .8

 .التغذية الراجعة للتخطيط والتحسين

د ودراسمممممة واتخاذ اإلجراءات المناسمممممبة فيما يتعلق بالمشمممممكالت التي تحدي .9

 .أثارها الموظفون والطالب وأصحاب المصلحة اآلخرون

 .تعريف وتوجيه الموظفين الجدد؛ تدريب وتطوير الموظفين .10
 .إدارة األداء .11

 .تحقيق أهداف اإلنصاف .12
 .تطوير األنشطة والمواد الترويجية .13
o خدمات الدعم، وتكنولوجيا المعلومات:الموارد البشرية والمادية، و 

 .الهيكل األكاديمي واإلداري والمهني والفني فيما يتعلق باألهداف والخطط .1
 .توفير واستخدام الوسائل التعليمية والبحثية واإلدارية المالئمة والمعدات .2
 .التوفير المناسب واالستفادة من خدمات الدعم .3

 .شكل المناسبتوفير واستخدام تكنولوجيا المعلومات بال .4
o  والفصل الدراسيمالمح الدورة: 

 .الدورات )بما في ذلك التخصصات( والموضوعات ومجالنطاق  .1
القسمممم ومواءمة الدورات والوحدات مع أعضممماء هيئة التدريس والمدرسمممة  .2

 .والمقرر والبرنامج وأهداف الجامعة

هياكل المقررات الدراسممممممية وعالقة الدورات والوحدات بعروض الكلية أو  .3

 .لجامعة األخرىا

ياجات  نوع .4 عة واالحت نا بالصممممممم ما يتعلق  لدورات في ومالءمة الوحدات وا

 .المهنية

 .تطوير فرص الدخول والخروج المرنة والمسار .5

عمليممممات وإجراءات لتقممممديم الممممدورات والوحممممدات وتوفير الموارد لهمممما  .6

 .ومراجعتها وترشيدها لضمان االستخدام الفعال للموارد

ت التي لها نفس القيمة األكاديمية المقدمة في سمممياقات مالءمة وتكافؤ الدورا .7

مختلفة )على سبيل المثال، متعددة التخصصات، مشتركة، شراكة، متعددة الحرم الجامعي، 

 .خارجية(
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 .المتعلقة بالمنهاجفعالية المشورة  .8
o :ملف الطالب والتعليم والتعلم والتقييم 

 .تجاهاتفهم ملف تعريف الطالب بما في ذلك التغييرات واال .1

 .تقدم الطالب وتحصيله .2
 .سمات خريج الجامعة .3
 .مناهج مرنة تركز على الطالب للتعلم والتدريس .4

 .االستخدام التعليمي المناسب للتكنولوجيا .5
 .تدويل المناهج الدراسية وفرص التعلم .6

 .فرص متعددة التخصصات .7
 .نطاق مهام التقييم والغرض منها والمواءمة مع أهداف التعلم ومخرجاته .8

 .توفير التغذية الراجعة للطالب بشكل منتظم .9
 .تعلم الطالب وخدمات الدعم األخرى .10
 .التميز األكاديمي في التدريس والتعلم والتقويم .11
o  يالتدريب البحثوالبحث: 

 .التميز في البحث والتدريب البحثي .1
 .مدى ونطاق نشاط البحث .2

 .مواءمة البحث مع خطط الكلية والجامعة .3
 .امعيتنفيذ سياسة البحث الج .4
 .العالقات المتبادلة والدعم المتبادل بين التدريس والبحث .5

البحث التعاوني مع وحدات جامعية أخرى، وخارجيا  مع مؤسمممسمممات أخرى  .6

 .ومع مؤسسات صناعية ومهنية

 .الحرية األكاديمية فيما يتعلق بالبحث .7
 .أحكام الملكية الفكرية .8

 .اإلشراف على البحث .9
 .بين طلبة الدراسات العليا التعريف والتدريب وفرص التفاعل .10

 .التعريف والدعم للموظفين الجدد في مجال البحث .11
o :األنشطة المهنية والمجتمعية 

 .الوصول المهني والمجتمعي للخبرات والموارد

الروابط مع النقابات المهنية ومجموعات أصمممممممحاب العمل والقطاعين العام  .1

 .والخاص والمجتمع المحلي

ات واألنشمممممممطة المهنية المحلية والوطنية مشممممممماركة الموظفين في الجمعي .2

 .والدولية

 .توعية الجمهور بمساهمة الوحدة في المجتمع .3

 .تواصل مع الخريجال .4
o .مناطق أخرى على النحو المحدد 
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 :بيان السياسة

 

 :من المكونات التاليةقد يتكون بيان السياسة 

  ية سمممممممتلتزم المراجعات بقيم ومبادئ الجودة المؤسمممممممسممممممم

 آخر. الموضحة في مكان

  ية االتجماهمات االسمممممممتراتيجيمة للجمامعمة ذات أهميمة مركز

 لجميع المراجعات.

  يتم التشمممممممجيع بشمممممممدة على المقارنة المعيارية المؤدية إلى

 التحسين والمدخالت من أصحاب المصلحة.

  يات ية العمل عال بار ف تأخذ المراجعات األكاديمية في االعت

ل النتائج. من األفضل واإلجراءات، ال سيما عندما يتم إظهارها من خال

إظهممار العمليممات الفعممالممة من خالل النتممائج النمماجحممة والمراجعممات التي 

 .تشجع على التركيز على النتائج

  ية الخارجية بأهمية ومالءمة المراجعات المهن االعتراف 

 .واالعتماد

  ،ضمممممان الجودة والتحسممممين من المسممممؤوليات األسمممماسممممية

من عملية أسممممماسمممممي جزء  يعتبرجعة وبالتالي فون إعداد الميزانية للمرا

 زنة العادية للوحدات األكاديمية.واالتخطيط والم

  سنوات على األقل.  5ستتم مراجعة كل وحدة أكاديمية كل 

 

 :المسؤولية
 :من مسؤولية كال   مسؤوليةتتضمن ال

 ( للشؤون األكاديميةنائب مدير الجامعة.) 

 ( لنائب مدير الجامعة.)لبحث والتدريب البحثي 

 

 :الموافقة ي ةه
 :الموافقة من قبلهيئة  من الممكن أن يتم تتمثل

 المجلس األكاديمي وهيئة المصادقة: •
 :التأييد هي ة

 :التأييد من قبلهيئة  ليمن الممكن أن يتم تمث
 لجنة نائب رئيس الجامعة. •

 

 

 :اإلجرادات مراجعة. 4

 :أمثلة على إجراءات المراجعة
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 :المقدمة
ي   كاديمية أن تنشمممممممر على موقعها على شمممممممبكة اإلنترنت جدول ة ووحيجب على كل كل دة أ

سممممنوات وأن تقدمها إلى وكالة التنسمممميق  5المراجعات المخطط لها خالل دورة المراجعة التي مدتها 

 ا  قد تشمممممل المراجعات أيضممممو ،المركزية. تتوفر المسمممماعدة في إحاطة الموظفين بشممممأن المراجعات

 اولها في االختصاصات القياسية )نقطة مهمة لضمان المرونة(.مجاالت أو قضايا أخرى لم يتم تن

 

 :الذاتية المراجعة وثيقة إعداد
تيح فرصممممة للوحدة األكاديمية قيد تالمراجعة الذاتية هي المرحلة األولى من عملية المراجعة و

ين تحسمممممممالمراجعة للنظر في توجهاتها وتقدمها وإنجازاتها ونقاط قوتها، وكذلك مجاالت التطوير وال

 وسبل تحقيق ذلك.
يقة المراجعة الذاتية وإنتاج وث لرئاسمممممممةيتم تعيين فريق المراجعة الذاتية من قبل عميد الكلية 

وثيقة  . تتكونسمممميتم اتباعهاالمراجعة الذاتية. تشممممكل وثيقة المراجعة الذاتية األسمممماس للمراجعة التي 

صمممممفحة إضمممممافية من  20يصمممممل إلى كلمة )مع ما  12000إلى  10000المراجعة الذاتية عادة من 

 .المصطلحات المستخدمةتعكس  بطريقة ( وهي منظمةاتالملحق
عند تطوير وثيقة المراجعة الذاتية، فون المعلومات والبيانات التالية مطلوبة ألعضممممممماء هيئة 

التدريس أو المدرسة أو القسم. قد ال تكون البيانات المتعلقة بالطالب مناسبة لبعض مراجعات مراكز 

 البحث والوحدات األخرى:

 

 .بيان المهمة والخطة •
 .الهيكل التنظيمي أو المخطط •
ل )مث االستبياناتمؤشرات األداء، والتشاور مع أصحاب المصلحة، ونتائج  •

 .استطالع الطالب الحالي( ومعلومات الخريجين
 .معلومات عن الوحدات والدورات •
 .بيانات تقييم الوحدة •
شمممورات والمنح والدرجات العليا حسمممب عبء بيانات أداء البحث )مثل المن •

 .البحث عن الطالب واإلكمال(
 .المعلومات المهنية والمشاركة المجتمعية •
بيانات الميزانية بما في ذلك مصمممادر الدخل واالحتياطيات والجدوى المالية  •

 .للعمليات والدورات
 .الفضاء والمعدات وتكنولوجيا المعلومات ومصادر المكتبات •
 .والتخرجلب بما في ذلك القيد والتقدم بيانات الطا •
ملف تعريف التوظيف )بما في ذلك العمر والمسمممممتوى والجنس والمؤهالت  •

 .وعبء العمل(
 .(واألكاديميين واالداريينالطالب ونسب التوظيف )مثل الموظفين  •
 .أنشطة تدريب وتطوير الموظفين •
 :أمثلة على المواد الترويجية •
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 من وثائق الدعم مثل: ا  نسخ ا  سوف تطلب لجنة المراجعة أيض
 .رؤية الجامعة والخطط االستراتيجية والتشغيلية •
 .ةالجامعفي خطة التدريس والتعلم  •
 .سياسات التعليم والبحث •
 .الخطة التشغيلية للكلية •
 .المدرسة أو القسم أو المركز )حسب االقتضاء( أو خطة الوحدة •
ة أو القسمممم )منذ آخر التقارير السمممنوية ألعضممماء هيئة التدريس أو المدرسممم •

 .مراجعة(
 .تقرير المراجعة السابقة •

 

 :المراجعة لجنة اختيار
يتم اختيار لجان المراجعة للوحدات األكاديمية القائمة على هيئة التدريس من قبل عميد الكلية 

)بالتشمماور مع رئيس الوحدة لمراجعتها، حسممب االقتضمماء(. يتم اختيار لجان المراجعة للوحدات غير 

جان المع قة على ل ها. تتم المواف ية لمراجعت بل رئيس الوحدة األكاديم تدريس من ق ئة ال مدة على هي ت

 (للشممممممؤون االكاديميةالمراجعة من كال النوعين من قبل )على سممممممبيل المثال( نائب رئيس الجامعة )

شؤون البحثيةونائب نائب رئيس الجامعة ) عة من ج( )هذه آلية مهمة للتحقق من حيادية عملية المرالل

 أجل تجنب إغراء "المحسوبية"(.
يعتمد اختيار أعضممممماء الفريق على خبرتهم وخبراتهم فيما يتعلق باالختصممممماصمممممات. عادة ما 

م به أنه في ظروف خاصممممممة قد يحتاج التكوين الطبيعي لفريق ما يلي )من المسممممممل   اللجانتتضمممممممن 

 المراجعة إلى التغيير لتلبية الظروف الخاصة(:

 

األكاديميين من المجاالت ذات الصمممممملة ولكن خارج الجامعة اثنان من كبار  •

 .)يتم تشجيع منظور دولي(
 .خارج الوحدة وعادة ما يكون خارج الكلية مؤهلأكاديمي جامعي  •
 مهنية مناسبة. هيئةعضو في جمعية أو  •
 صناعة مناسبة أو عضو في مجموعة أصحاب العمل. •
 ج.أو حديث التخر في مراحل الدراسة النهائيةطالب  •

يرشمممح العميد رئيس لجنة المراجعة وأعضممماء إضمممافيين حسمممب االقتضممماء. قد يكون سمممكرتير 

 .ا  خارجي ا  معين ا  اللجنة هو المسؤول األول في هيئة التدريس، أو مرشحه الداخلي، أو شخص

 :الطلبات لتقديم والدعوة المراجعة نشر
إلى جنب مع دعوة لتقديم  ا  يجب نشر المراجعة على نطاق واسع في جميع أنحاء الجامعة، جنب

الطلبات لتوجيهها إلى سمممممكرتير اللجنة. يتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات من قبل السمممممكرتير 

 بالتشاور مع عميد الكلية ورئيس الوحدة.
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 :المراجعة عملية
يزود سممممممكرتير اللجنة أعضمممممماء لجنة المراجعة بجميع الخطط والسممممممياسممممممات ذات الصمممممملة 

األخرى. يعقد سمممكرتير اللجنة زيارة المراجعة بالتشممماور مع عميد )الوحدات األكاديمية  والمعلومات

ئة. خالل الزيارة، سمممممممتلتقي اللجنة  تدريس(، ورئيس الوحدة األكاديمية وأعضمممممممماء الهي ئة ال في هي

باألطراف المهتمة، ومرافق الجوالت، وسممممممتتلقى طلبات المقابالت، وفي نهاية الزيارة، سممممممتعرض 

األوليمممة. يتم توفير تقويم نموذجي لألحمممداث. خالل الزيمممارة، تجتمع اللجنمممة مع األطراف  النتمممائج

 ، وتتلقى طلبات المقابالت، وفي نهاية الزيارة، تقدم النتائج األولية.وتقوم بزيارة المرافقالمهتمة، 

 

 :المراجعة تقرير
 اجعة الذي يجبيعمل رئيس لجنة المراجعة عن كثب مع السمممكرتير على صمممياغة تقرير المر

تدريس( أو رئيس الوحدة )للوحدات األكاديمية  ئة ال مه إلى العميد )للوحدات األكاديمية في هي قدي ت

 القائمة على هيئة التدريس( في غضون شهرين من زيارة المراجعة.

 

صفحات من  10كلمة مع ما يصل إلى  10000-8000تقرير المراجعة ما بين عادة ما يتألف 

صمممممممفحممات. عممادة ممما تتبع العنمماوين الرئيسممممممميممة  3ملخص تنفيممذي ال يزيممد عن  . يوجممداتحقمملالم

االختصمممماصممممات ووثيقة المراجعة الذاتية، مع فقرة أو فقرتين لكل نتيجة. يجب توفير شممممكل قياسممممي 

 للتقرير.
 

 :التنفيذ خطة مراجعة
ة راجععند اسمممممتالم تقرير المراجعة، يقوم العميد، بالتشممممماور مع رئيس الوحدة، أو في حالة م

لجامعة ا رئيس( ونائب للشؤون األكاديمية) رئيس الجامعةأعضاء هيئة التدريس، بالتشاور مع نائب 

 (:للشؤون البحثية)

 

  )يقرر األولويات، ويطور خطة التنفيذ )وإذا لزم األمر يعدل الخطة التشممغيلية للكلية

خطة التنفيذ،  نويحدد األشممممخاص المسممممؤولين عباإلضممممافة إلى تحديد أولويات اإلجراءات، 

 .ر نطاق زمني للتنفيذيوتقيم اآلثار المترتبة على الموارد وتوف

 ( كاديميةللشؤون األ) رئيس الجامعةالقضايا أو النتائج الرئيسية إلى نائب  يقوم بنقل

 .(للشؤون البحثيةالجامعة ) رئيسونائب 

 س ذات التدري القضممايا أو النتائج الرئيسممية للجان الجامعية وأعضمماء هيئة يقوم بنقل

 الصلة.

 مشاورات مستمرة مع رئيس الوحدة ذات الصلة، أو في حالة مراجعة أعضاء ب يقوم

 ئيسر( ونائب للشممؤون األكاديمية) رئيس الجامعةنائب يقوم بمشمماورات مع هيئة التدريس، 

 .(، فيما يتعلق بالتقدم المحرز في خطة التنفيذللشؤون البحثيةالجامعة )

 ر إلى نائب رئيس الجامعة حول حالة المراجعات والتقدم المحرز تقاري يقوم بتقديم

 في القضايا الرئيسية، عادة في سياق مراجعة األداء السنوية.
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 :الوصو)
أمر في " سممياسممات المراجعة وإجراءاتها وصممولكما تمت مناقشممته في سممياقات أخرى، فون "

ية األهمية لغا ما يمكن تكييف أمث يل المثال، بين ة المراجعة األكاديمية أعاله )الموجهة . على سمممممممب

للوحدات األكاديمية( لمعاهد ومراكز البحث، سممتكون هناك بعض االختالفات في سممياسممة وإجراءات 

المراجعة الموجهة لخدمة الدعم. تحدد المسممماحة مناقشمممة مجاالت المراجعة األخرى هذه ولكن تتوفر 

دعم الجامعة، من خالل مواقع الجامعة. لذلك  عمليات مراجعة خدمة على أمثلة، على سممممبيل المثال،

 ما يلي:كل مقد يشمل الوصول 

  المراجعة المؤسمممسمممية )في الغالب المراجعة الذاتية المؤسمممسمممية قبل

 تدقيق وكالة الجودة(.

 .المستوى األكاديمي: مراجعات أعضاء هيئة التدريس و/ أو القسم 

 .مراجعات الدورة أو االنضباط 

 التدريب البحثي.مراجعات وحدة البحث و 

 .مراجعات وحدة خدمات الدعم 

 .مراجعات الحرم الجامعي 

 .مراجعات الوحدات عبر الوطنية 

  مراجعات الموضمموع )التي تشمممل الوحدات اإلدارية( مثل التدريس

، والصمممممممحة والسمممممممالمة المهنية، والتدريب البحثيوالتعلم، والتقييم، والبحث، 

 واإلنصاف، وتخطيط القوى العاملة، إلو.

 

فيما يتعلق بالمراجعة األكاديمية، تجدر اإلشمممممارة إلى أن وحدة المراجعة التي تمت مناقشمممممتها 

كانت خاصمممممممة بالوحدات التنظيمية للمؤسمممممممسمممممممة وأنه تتم مراجعة جميع جوانب عمل الوحدة )مثل 

 ، وخدمات الدعم، والتنظيم. والقيادة، إلو(. ركزت بعضوالبحث والتدريب البحثيالتدريس والتعلم، 

الجامعات، على وجه الخصموص في الماضمي، على الدورة )البرنامج( أو مراجعات االنضمباط. وقد 

على الرغم من أن بعض المؤسسات  ،عن هذه المراجعات وإلى مراجعات الوحدات ا  ظل االتجاه بعيد

من  ا  ال تزال تجري المراجعمممة األولى والبعض اآلخر يتولى كليهمممما. يوفر القسمممممممم التمممالي مزيمممد

 معلومات حول مراجعات الدورة التدريبية.ال

 

 التدريبية الدورة مراجعات. 5

حيث تظل مراجعات الدورة )أو البرنامج( قائمة، فون الكثير من السمممممممياسمممممممات واإلجراءات 

 الخاصممة بمثل هذه المراجعات تكرر تلك الخاصممة بالمراجعة األكاديمية الموضممحة أعاله. ومع ذلك،

لدورة من المثير لالهتمام مالحظ ناه للخصممممممممائص المشمممممممتركة لمراجعات ا لة أد ة ما يلي في األمث

 التدريبية، وال سيما:
 األهمية والمحورية والطبيعة الشمولية لتجربة الطالب. •
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 العالقة بين مراجعة المقرر الدراسي والمراجعة األكاديمية. •
 العالقة بين مراجعة المقرر واالعتماد المهني. •

 

 ميزات مراجعة الدورة التدريبية:دعونا نلقي نظرة على بعض 

 

 :الغرض
الغرض من مراجعة الدورة هو مسممممممماعدة الكليات والجامعة على ضممممممممان جودة الدورات 

 األكاديمية والتعلم من هذه العملية التنموية بشكل أساسي من أجل إحداث التحسين.

 

 :الدورة مراجعة نطاق. ب
عة الشممممممماملة التي تقوم الجامعة من خاللها من عملية المراج ا  مهم ا  تعد مراجعة الدورة جزء

بتقييم أنشمممممطتها وعملياتها بشمممممكل منهجي. تعني الطبيعة المتكاملة لتجربة الطالب أنه من األفضمممممل 

 ا  مراعاة جميع جوانب الدورة التدريبية في نفس الوقت. تتضمممممممن مراجعات الدورة التدريبية برنامج

( في سمممممممياق لوائحها وهيكلها العام وإدارتها والوحدات كامال  )درجة أو دبلوم أو شمممممممهادة ا  أكاديمي

والتسممملسمممالت الرئيسمممية والثانوية والخبرات السمممريرية والتدريبات والمشممماريع والخبرة العملية التي 

موعة الطريقة التي تساهم بها مج فيالتركيز الرئيسي لمراجعة المقرر الدراسي يتمثل تشكل الدورة. 

من قبل العديد من المدارس واألقسام من أكثر من  ا  ألخرى المقدمة )غالبواألنشطة ا والنظمالوحدات 

كلية واحدة وفي مجموعة متنوعة من المواقع( في الدورة التدريبية. تعتبر تجربة الطالب في الدورة 

 لمراجعة المقرر الدراسي. ا  أساسي ا  أمر

 

 :المقرر ومراجعة األكاديمية المراجعة بين العاخة
عة األكاديمية على الوحدة التشغيلية بالكلية أو المدرسة أو القسم. تنظر المراجعة تركز المراج

لداخلي واإلدارة  ية والمجتمعية والتنظيم ا تدريس والتعلم والبحث واألنشمممممممطة المهن األكاديمية في ال

أكثر  ا  محدود ا  مراجعة الدورة التدريبية نشمماط ، كما تعتبروضمممان الجودة وتحسممين الوحدة التشممغيلية

ية  ية المراجعات األكاديم تدريب لدورة ال غذي مراجعات ا حيث يركز على دورة أو برنامج معين. ت

التنظيميممة داخممل كليممات معينممة، قممد تكون بعض الممدورات أكثر  المعمماييرعلى  ا  وتبلغ عنهمما. اعتممماد

 مالءمة للمراجعة على مستوى أعضاء هيئة التدريس وبعضها على مستوى المدرسة أو القسم.
 

 :المرجعية الشروط
 تغطي االختصاصات النموذجية لمراجعات الدورة التدريبية بشكل عام جودة وكفاية:

 :األساس المنطقي للدورة وهيكلها 

 .فلسفة المقرر الدراسي وأهدافه العامة -
ألعضمممممماء هيئة  االسممممممتراتيجي والتخطيط مواءمة المقرر الدراسممممممي مع التوجهات -

 .التدريس والجامعة

 .رر ومدى مالءمة طرق التدريس والتقويم لتحقيق األهدافأهداف المق -

 .والتعليم والتقييم التسجيلالمرونة بما في ذلك طرق  -

 .كفاية وأهمية ومالءمة لوائح الدورة التدريبية -
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 .لتماسك العام لهيكل الدورةا -
 .السوق متطلباتالتوافق مع  -

 :إدارة الدورة بما في ذلك التخطيط وضمان الجودة والتحسين 
العمليات واإلجراءات لضمان التنسيق الفعال للمقرر الدراسي والرصد عبر الكليات  -

 .والمدارس واإلدارات المساهمة

 .عمليات تحديد ومراجعة ومعالجة المشاكل -
 .طرق التعلم المرنة مالءمة وفعالية تقديم الدورة بما في ذلك استخدام -

لتكلفة االسمممممممتراتيجية العمليات واإلجراءات لضممممممممان خطة عمل سمممممممليمة وإدارة ا -

 .المناسبة

يا  - العمليمات واإلجراءات الخماصممممممممة بماالتصممممممممال بمالمكتبمة وموظفي دعم تكنولوج

 .المعلومات والتعلم

عمليات وإجراءات لرصد استمرار أهمية المقرر الدراسي للطالب والهيئات المهنية  -

 .األطراف المهتمةمن  وأصحاب العمل وغيرهم

من الطالب والخريجين والهيئممات المهنيممة وأربمماب  آليممات دمج التعليقممات الواردة -

 .العمل واألطراف المهتمة األخرى في هيكل الدورة وتصميمها وتقديمها

 الحرم الجممامعي أو األنممماط العممادل عبر التممدريسالعمليممات والهيمماكممل لضممممممممممان  -

 .التدريسية

 .أهداف حقوق الملكية -
 .تدريب وتطوير الموظفين حسب االقتضاء -
 .ية المواد الترويجيةمالءمة وفعال -

 :الوحدات والتسلسالت الرئيسية والثانوية 
 .مالءمة نطاق ونطاق الوحدات المعروضة -

 .صلة الموضوعات بالصناعة واالحتياجات المهنية -
 .مدى مالءمة ونطاق التسلسالت الرئيسية والثانوية -

تأكد من أن  - يات واإلجراءات لل ثانوية والوحدات ال النظمالعمل ية وال فردية الرئيسممممممم

 .تعكس بدقة أهداف الدورة

ودخال ومراجعة وتوفير الموارد وترشمممممميد الوحدات ت المتعلقة بجراءااإلعمليات وال -

 .للموارد والكافيوالتسلسالت التي تساهم في الدورة، من أجل ضمان االستخدام الفعال 

 .مراجعات الوحدة المنتظمة الناتجة منمخرجات ال -

ق عبر الحرم الجامعي وعبر وسممممائط التدريس عمليات وإجراءات لضمممممان االتسمممما -

 .المختلفة

العمليات واإلجراءات لضمان اكتساب الطالب لقيم المؤسسة وسمات التخرج خالل  -

 .الدورة التدريبية

 :الملف الشخصي للطالب 

 

 .الطالب بالمقرر قبولفاعلية عمليات  -
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ب المحليين مجموعة من الطالب في الدورة بما في ذلك الطال قبولعمليات لضمان  -

 .والمجموعات الطالبية المتساويةوالدوليين 

 

 :التدريس والتعلم والتقييم 

 .آليات تشجيع الطالب على التنمية الفكرية -
 .االستقالل ومهارات التعلم مدى الحياة -
 .عليهآليات مراقبة التميز في التدريس والحفاظ  -

 .التعلم والتقييم في الدورة -
 .ار ودعمهعمليات وإجراءات تشجيع االبتك -

 .طرق التدريس والتقييم في المقرر -
بما في ذلك اسممممممتخدام  االسممممممتخدام المناسممممممب ألسمممممماليب التدريس والتعلم المختلفة -

 .التكنولوجيا
 .عمليات وإجراءات ضمان المراقبة الفعالة لتقدم الطالب وإنجازهم -

 .العمليات واإلجراءات لتزويد الطالب بمالحظات منتظمة وفعالة -
 .التعليمي المناسب للطالبتوفير الدعم  -

 .مالءمة وفعالية تقديم المشورة بالطبع -
عمليات وإجراءات لضممممان خبرات وموارد قابلة للمقارنة للطالب في حرم جامعية  -

 .مختلفةال التدريسمختلفة وفي أوضاع 

 

 :قضايا الموارد البشرية والمادية وتكنولوجيا المعلومات والصحة والسالمة 

 .كاديمية واإلدارية والمهنية والفنيةكفاية الكفاءات األ -
ملف تعريف الموظفين فيممما يتعلق بممأهممداف الممدورة وطرق التممدريس ونتممائج التعلم  -

 .المرجوة

 .توفير أماكن إقامة ومعدات تعليمية ومعامل مناسبة -

 .توفير خدمات المكتبة المناسبة -
 .توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات المناسبة -
 .الدعم المناسبة توفير واستخدام خدمات -

 .العمليات واإلجراءات الخاصة بمخاطبة الصحة والسالمة -

 

 :العالقات المهنية والمجتمعية 

 .المدخالت المناسبة للدورة من مصادر مهنية ومجتمعية -
 .مشاركة الطالب في األنشطة المجتمعية والمهنية المناسبة -

 

خمارجي، فقمد تختمار الكليمات تممديمد ، إذا كمانمت المدورة التمدريبيمة تتمتع بماعتمماد مهني ا  أخير

االعتماد الخارجي ليشممممل جميع االختصممماصمممات المذكورة أعاله، أو لدمج نتائج االعتماد الخارجي 

 كجزء من عملية مراجعة الدورة.
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 :المراجعة مناخشة. 6

مؤسسة ر في مؤسستك )أو اخت بالمراجعةضع في اعتبارك األسئلة الرئيسية التالية فيما يتعلق 

 (:ىأخر
 

  ما مدى مالءمة سممياسممة وإجراءات المراجعة بما في ذلك: ما هي العناصممر

 التي ستتم مراجعتها، وكيف، وفي أي جدول زمني؟

  هل يوجد جدول يسهل الوصول إليه إلجراء المراجعات؟ هل يوجد مستودع

 يسهل الوصول إليه لمراجعة التقارير؟

  اتباع سمممياسمممة المراجعة من الذي يتحمل مسمممؤولية اإلدارة النهائية لضممممان

 واإلجراءات؟ ما هي اللجنة )اللجان( المسؤولة عن المراجعات؟

  بعد أن درسمممممممت اآلن عمليات المراجعة بشممممممميء من التفصممممممميل، ما هي

 ( مؤسستك؟هاالتحسينات التي توصي بها )أو تختار

 

 :الملخص. 7

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

  بما يلي عةأغراض سياسة المراجتتمثل: 

 مساعدة الجامعة على التأكد من جودة وحداتها التنظيمية األكاديمية. -
االسممممممتفادة من التعلم من هذه العملية التطويرية من أجل إحداث تحسممممممين مسممممممتمر  -

 للجودة.

  يار فريق ية واخت لذات قة المراجعة ا لة إجراءات المراجعة إعداد وثي من أمث

 قديم.المراجعة ونشر المراجعة والدعوة للت

  تركز المراجعة األكاديمية على الوحدة التشمممممممغيلية بالكلية أو المدرسمممممممة أو

القسممممممم. تنظر المراجعة األكاديمية في التدريس والتعلم والبحث واألنشممممممطة المهنية 

 ،والمجتمعية والتنظيم الداخلي واإلدارة وضممممان الجودة وتحسمممين الوحدة التشمممغيلية

ركز على دورة أو تأكثر حيث  ا  محدود ا  ة نشممممممماطمراجعة الدورة التدريبيتعتبر  كما

ية المراجعات األكاديمية وتبلغ ، كما برنامج معين تدريب لدورة ال تغذي مراجعات ا

التنظيميممة داخممل كليممات معينممة، قممد تكون بعض  البروتوكوالتاعتمممادا  على  عنهمما.

ى الدورات أكثر مالءمة للمراجعة على مسممتوى أعضمماء هيئة التدريس وبعضممها عل

 .مستوى المدرسة أو القسم
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع
 دورة الجودة: التقييم والتأسين: المأور الرابع

 المراقبةالجزء الرابع: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 المراقبة .2
 وحدة المراقبة .3

 مراقبةالبرنامج ودورة  .4
 مراقبة االحتفاظ .5
 المراجعة مقابل المراقبة .6

 شةمناقال .7
 ملخصال .8

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

 المراقبممة هي جممانممب آخر من جوانممب التقييم والتي تختلف عن المراجعممة في معظم النواحي

في  بعض المتغيرات متاحةب المتعلقةمما يعني أن التقارير ، تميل إلى أن تكون قصمممممميرة األجل حيث

صلية أو ر يومية وتقارير أخرى فقد تولد المتغيرات األخرى تقاريوالوقت الفعلي وتتغير في الثانية؛ 

سمممنوية. يتم الرصمممد بشمممكل عام من قبل الموظفين الداخليين ألغراض تكوينية )في نهاية هذه الوحدة 

 توجد مقارنة ومناقشة للمراجعة مقابل المراقبة(.
 ،عمليات المراقبة باالقتران مع نمو أنظمة ذكاء األعمال وتخزين البيانات الوحدة هناقش هذت

 للتمييز بين المراجعة والرصد. ا  فر ملخصكما يو

 

 المراخبة: األهداف

 

 :ما يليب القيام على ا  عند االنتهاء من هذا الموضوع، يجب أن تكون قادر
وصمممممممف تنفيممذ أنظمممة ذكمماء األعمممال وتخزين البيممانممات في عمليممة مراقبمة  •

 .مجاالت اإلبال  المهمة لضمان الجودة
 .تحديد الفروق بين المراجعة والرصد •
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 :المراخبة. 2

المراقبة مجال نمو للجودة المؤسممسممية تشممجعه القدرة المتزايدة بسممرعة إلنتاج معلومات تعتبر 

 ا  موضمممموعكما تعتبر المراقبة مرتبطة بتطوير أنظمة ذكاء األعمال. وسممممريعة ومفصمممملة ومترابطة 

ات يمكن نشاء مستودع بيانإ فيأساسيات التنفيذ الكامل لذكاء األعمال يعتمد على في حد ذاته  ا  رئيسي

)مثل البيانات المالية والموارد البشمممممممرية  ا  من خالله تخزين قواعد البيانات غير المرتبطة سمممممممابق

والطالب والدورة التدريبية وما إلى ذلك( في شكل يسمح بالوصول المتبادل والسهل وإعداد التقارير. 

كن الوصول إليها بشكل متبادل، لذا كان البد في السابق، لم تكن هذه األنظمة المستقلة مرتبطة أو يم

 .ا  من إجراء المقارنة وإعداد التقارير يدوي
يقع برنامج ذكاء األعمال فوق مسمممممتودع البيانات ويسممممممح بوعداد التقارير من خالل سمممممهولة 

 االستخدام وسهولة تفسير الجداول والرسوم البيانية والتقارير األخرى.
بفرصممة الحصممول على الفائدة الكاملة من نظام  سممتودع بيانات كامال  تتمتع المؤسممسممات التي نفذت م

، ومع ذلممك، فقممد اختممارت ا  كبير ا  ممما يمكن أن يكون اسمممممممتثمممار األمر يمثممل هممذاإذ  ،ذكمماء األعمممال

المؤسسات األخرى تنفيذ أنظمة ذكاء األعمال دون االستثمار في مستودع البيانات، من خالل تطوير 

 ومن جديد، القاعدة بيانات مسمممممممتقلة ببرنامج إعداد تقارير ذكاء األعمال.  "حلول بديلة" لربط كل

الطاقة الكاملة واإلمكانات لمسمممتقبل مسمممتودع البيانات ولكنه يسممممح ببعض الوظائف النظام يوفر هذا 

 .أدناه تمثيل للتنفيذ الكامل الشكل بتكلفة أقل. ويوضح

 

 
 ال مع مستودع البياناتتنفيذ أداة ذكاء األعم
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تقدم تقارير ذكاء األعمال أقوى إسمممممممهاماتها عندما تنتج تقارير في الوقت الفعلي )أي تتغير بالثانية( 

عادة  حول متغيرات مهمة متعلقة باألعمال مثل اسمممتفسمممارات الطالب والتوظيف والقبول والتسمممجيل 

علومات على م بشمممكل متزايد في شمممكل "تنفيذي" لوحة القيادة "تحتوي -والتحميل والشمممؤون المالية 

بار ثالثة مجاالت سمميتم اعت ،وفي الوقت الفعلي. في مجال التدريس والتعلم ا  رئيسممية يتم تحديثها تلقائي

إلعداد التقارير شممممائعة االسممممتخدام ألغراض الجودة )مع اعتبار أحد هذه المجاالت مثاال  على إعداد 

لدورات )البرامج( واالحتفاظ بها التقارير في الوقت الفعلي(: مراقبة الوحدات )الموضممممممموعات(؛ ا

)وهو مثال على إعداد التقارير في الوقت الفعلي(. من المحتمل في المسمممممتقبل أن يلعب قياس المزيد 

 ة إلى يمكن العودمن متغيرات التعلم والتعليم دوره واندماجه مع المجال المتنامي لتعلم المعلوماتية )

 ة المعيارية وتدقيق وكالة الجودة(.المرجع الخارجي: المقارن ،الرابعةالوحدة 

 

 . وأدة المراخبة3

ودة ن آليات قوية لتحسين الجوِ كَ كانت بعض مقاييس الوحدات متاحة لفترة طويلة ويمكن أن تُ 

تم تطوير المؤلفات البحثية الضمممممخمة حول تقييم الطالب لوحدات  ،في حد ذاتها. على سمممممبيل المثال

لماضممية وتدعم المصممداقية القوية والموثوقية لعناصممر االسممتبيان ا ا  التدريس على مدار األربعين عام

جراء تقييمممات الطالب فعمماليممة إل 1997يمكن العودة لكتممابممات مممارش وروش، ) ا  المصمممممممممممة جيممد

 ،1997 تشممرين الثاني ،التدريس. القضممايا الحرجة للصممحة والتحيز والمنفعة. عالم النفس األمريكي

 .(1197- 1187ص 

 

لى عالمسممتخدمة بشممكل شممائع لتقييم الطالب للوحدات واسممتنادا  إلى األدبيات البحثية العناصممر تتمثل 

 النحو التالي:

 

 تم توضيح أهداف التعلم لهذه الوحدة. •
 مكنتني الوحدة من تحقيق أهدافها التعليمية. •
 لقد وجدت الوحدة محفزة فكريا. •
 لقد وجدت أن الموارد المقدمة للوحدة كانت مفيدة. •
 ات بناءة على عملي.تلقيت تعليق •
 تم تقديم المالحظات التي تلقيتها في الوقت المناسب لمساعدتي على التحسن. •
 .ا  كان حجم العمل اإلجمالي المطلوب مني لهذه الوحدة مناسب •
 بشكل عام كنت راضيا عن جودة هذه الوحدة. •

 

دام تقييم اسممتخ سمميتم توضمميح التحسممينات المؤسممسممية المكتسممبة من ،في قسممم التحسممين من هذه الوحدة

عند إضمممممممافة  ا  تلعب القوة الحقيقية لمراقبة الوحدة دور ،الطالب لبيانات الوحدة وحدها. ومع ذلك

 كما هو موضح أدناه. ،المزيد من المتغيرات إلى هذا المقياس
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 المتغيرات في وحدة المراقبة

 

 :كل مما يلي يوضح هذا المثال

 

  مجمعة حسب المقرر والقسم وأعضاء هيئة التدريس لوحة التنقل لتحديد وحدة معينة

 والجامعة بأكملها.

  على النحو التالي: مجموعاتمن ثالث المقاييس تتألف 
 حتفاظواال معدل النجاحالطالب الملتحقين وعدد و من الدراسة : االنتهاءوتقدمهمتسجيل  -

 وعدم اكمال الدراسة الرسوبوالنجاح الرصيد و ،توزيع الدرجة: التميز -

ناءةت - ية الراجعة الب غذ ية فقط(: الت ية الراجعة في  ،قييم الوحدة )المجاالت ذات األولو غذ الت

 معدل االستجابة. ،الرضا العام ،الوقت المناسب

 

  أخضممر = أعلى  التغييرإشممارات(x%كهرماني = منتصممف  ؛y%أحمر = أسممفل  ؛

z% -إليه غالبا  بحالة  يُشارRAG – )أحمر، أصفر، أخضر 

 (متناقص ،مستقر ،تزايداالتجاه )م 

 قياس األداء الفعلي 
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 قياس الهدف 

 االختالف عن الهدف 

 وقت القياس 
ال سيما  ،يوضح المثال التالي )أدناه( القدرة على عرض بيانات مراقبة الوحدة على مستويات مختلفة

 ،صغرفيما يتعلق بالتخصص أو الكلية أو الجامعة. على الرغم من أن هذا المثال مأخوذ من جامعة أ

 ،وحدة 3500البيانات الخاصة بـ  ،إال أن نطاق وقوة مراقبة الوحدة ال تزال كبيرة )على سبيل المثال

قياس  560000سمنوات تنتج  4لسملسملة زمنية مدتها  ا  فصملين دراسميين سمنوي خالل ا  متغير 20على 

 أو نقطة بيانات(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوحدةمستويات مختلفة من بيانات مراقبة ا

 

 يوضح المثال التالي )أدناه( القدرة على إنشاء أداء السالسل الزمنية لوحدة معينة.
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 . دورة   برنامج مراخبة4

مراقبممة وهي نمما اآلن نلقي نظرة على الممدورة التممدريبيممة ولقممد رأينمما كيف تعمممل مراقبممة الوحممدة. دع

لرصممممد الوحدة على الرغم من اختالف المقاييس الفعلية.  ا  مشممممابه ا  ة نمطالبرنامج. تتبع مراقبة الدور

ة لمراقب ا  التقارير المتاحة لمراقبة الوحدة متاحة أيضمممممم باإلضممممممافة إلى ذلك، يمكن مالحظة أنَّ جميع

 . الدورة التدريبية

 مثال على مراقبة الدورة التدريبية.فيما يلي 
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 اقبة الدورةمثال على مر

 

 . مراخبة االأتفاظ5

في حين أن المتغيرات المرتبطة بمراقبة الوحدة والمقرر الدراسمممممممي ال تتغير عادة  إال عند 

الخسائر خالل ر تعتبفي الوقت الفعلي.  تبقىاكتمال الوحدة أو الدورة التدريبية، فون مراقبة االستبقاء 

مأسممماة لجميع المعنيين: الطالب من حيث الفرصمممة  بمثابةاالسمممتنزاف )الجانب اآلخر من االسمممتبقاء( 

المؤسمممسمممة من حيث خسمممارة و بالمثل؛الوالدين واألسمممرة و والمالية؛الضمممائعة، والخسمممارة العاطفية 

الطالب التي تدعي أنها خاصممممممة بها ومن حيث اإليرادات المفقودة. على سممممممبيل المثال، قد يشممممممير 

في االحتفاظ بالجامعات في أسممممتراليا ينتج عنه  الحسمممماب التقريبي إلى أن كسممممب نقطة مئوية واحدة

 .للمؤسسة ا  إيرادات إضافية تبلغ مليون دوالر تقريب
شير إلى أهمية مشاركة الطالب  هناك مؤلفات بحثية كبيرة تتعلق باالحتفاظ بالطالب والتي ت

مانتز  ى كتاباتيمكن العودة إل) ا  الجدد أو العائدين إلى الدورة التدريبية بنشممممماط في مرحلة مبكرة جد

مطبعممة الجممامعممة  ،( االحتفمماظ ونجمماح الطالب في التعليم العممالي2004)يورك وبيرنممارد لونغممدون 

 . المفتوحة

رغم من على ال ،االسممتبقاء مهم بنفس القدر للمؤسممسممات القائمة على الحرم الجامعي والتعليم عن بعد

 . فيما بينهم أن آليات المشاركة قد تختلف



794 
  

 ى مراقبة االحتفاظ في مؤسسة التعليم عن بعد.مثال علفيما يلي 

 

ألن مشممممماركة الطالب في إحدى جامعات التعليم عن بعد تتم بشمممممكل أسممممماسمممممي عبر  ا  نظر

يمكن اتخاذ عدد من التدابير لإلشممارة إلى ما إذا كان الطالب يدخل إلى المؤسممسممة وبالتالي  ،اإلنترنت

 لتالي.يتعامل معها. مثال على هذه التدابير على النحو ا

 .(0.35-)طالب مسجل في وحدة اختيارية 
 .(0.25التحق الطالب بالوحدة اإلجبارية )+

تسمممممجيل الطالب "غير سمممممعيد جدا " في الحركة 
 .(4.5-اإللكترونية مقابل وحدة )

 e-Motionتسممممجيل الطالب "غير سممممعيد" في 

 .(3.5-وحدة ) مقابل
بة  ية الوصمممممممول إلى بوا لديه إمكان طالب ليس 

 .(3.0-يوما  ) 40الطالب< 
الطالب ُمسممممممجل في وحدة ذات تناقص تاريخي 

 .(0.8-"مرتفع" )
الطالب مسممجل في وحدة معترف بها حاليا  على 

، في يدينممماميك –أنهممما ذات تنممماقص "مرتفع" 

 .(1.4-الوقت الفعلي )
تم قبول الطالب من خالل مسمممار الدخول البديل 

(-0.75) 
 (0.85-الطالب طالب دولي )

-في وحدة في الفصمل السمابق ) رسموب الطالب
1.8) 

( مقابل NIغير مكتمل ) ا  سممممجل الطالب رسمممموب

 (2.5-وحدة في فصل دراسي سابق )
 40ال يوجد نشممممممماط للحجز اإللكتروني لمدة< 

 (1.5-لهذه الوحدة ) ا  يوم
وحمممدات في فترة  6التحق الطمممالمممب في< = 

 (1.8-التدريس هذه )
في  ا  قتم إرسمممال بريد إلكتروني إلى الطالب سممماب

 (1.2-فترة التدريس )
 ظهر الطالب في حالة خطورة عالية

 (2-فئة في فترة تدريس سابقة )
 Pathwaysتم تسجيل الطالب في برنامج 

 (1.2-تمكين الدورة سابقا )
 2-1تم منح الطالب 

 (0.6-تمديد المهام فترة التدريس هذه )
 2تم منح الطالب< 

 (1.4-تمديد المهام فترة التدريس هذه )
في وقت متأخر من  2أرسمممل الطالب< واجبات 

 (1.6-فترة التدريس الحالية )

 

إلى الرموز التي يمكن للطالب الرد عليها عند دخوله إلى بوابة  e-Motionيشمممممممير متغير 

اإلنترنت بالجامعة والتي توفر للطالب فرصممممممة في الوقت الفعلي للتعبير عن شممممممعورهم على النحو 

 ير الرقم الموجود بين قوسين إلى ترجيح كل متغير.التالي )انظر أدناه(. يش
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ة ولكنها في الحقيقة طريق ،تفاهة  قد تظهر الرموز التعبيرية كأكثر أجهزة التغذية الراجعة 

لى باإلضافة إلى اإلشارة إ -كما تحدث بالفعل  -فعالة للتعرف على المشكالت التي يواجهها الطالب 

بية التي يجدها الطالب نموذجية. يمكن إنشممممممماء تقرير في الوقت الفعلي الوحدات والدورات التدري

لجميع الوحدات في الجامعة كـممممممممم "خريطة حرارة" لإلشمممارة إلى الوحدات في ذلك اليوم أو في ذلك 

وبالتالي إتاحة الفرصة لمنسق الوحدة أو  ،والتي يقول الطالب إنهم يواجهون مشاكل معها ،األسبوع

 إذا لزم األمر إلصالح أي مشكلة. رئيس القسم للتدخل

 

عنممدممما يتفمماعممل  ا  ( تلقممائيمما  )أو محفز ا  يتم جمع المجموعممة الكمماملممة المكونممة من ثالثين متغير

ال يوجد عبء عمل أكاديمي أو موظفو تكنولوجيا المعلومات في جمع  –الطالب مع أنظمة مختلفة 

اظ وبالتالي إلى كفاءتها في التنبؤ باالحتف البيانات. يتم ترجيح المتغيرات بعد بعض التحليل لإلشمممممارة

نقطة  270000يمكن تقليلها بمرور الوقت وإعطاء مزيد من التحليل. يتم احتسممممممماب ما يقرب من 

عن وبيانات كل ليلة في هذا النظام لتقديم تقرير كل صممممممباح عن الطالب "األكثر عرضممممممة للخطر" 

معرضمممين لخطر  ا  طالب 50اقع إلى أفضمممل يشمممير التقرير في الو –لطالب األقل "عرضمممة للخطر" ا

صممبح ، تا  كانوا فيه "على القائمة". مع احتسمماب أكثر من مليون عنصممر سممنوي والوقت الذيالتناقص 

في مسممممتودع بيانات للسممممماح بوعداد  ا  قوة الجمع بين قواعد البيانات المختلفة معفي  ةمزايا واضممممحال

أمر بالغ األهمية هو ، فون اسممممتجابة اإلدارة للبيانات ومع ذلك ل؛التقارير من خالل نظام ذكاء األعما

من خالل إدارة الحالة المسمممممممتمرة  ا  ومن الواضمممممممح أن متابعة الحاالت "التي تم اإلبال  عنها" فور

 .والدقيقة أمر ضروري كما هو الحال مع جميع تدابير المراقبة
خالل المراقبة وإلغالق الموضوع بعض األمثلة على التقييم من  يمكن مالحظة أنَّ ما سبق كان يمثل

 سيتم مناقشة مستقبل التقييم من حيث المراجعة التقليدية والرصد المنتشر بشكل متزايد.

 

 . المراجعة مقاب) المراخبة6

لقد نظرنا في جانب المراجعة والمراقبة للتقييم. دعنا اآلن نلقي نظرة على ملخص االختالفات بين 

 المراجعة والمراقبة.

 المراخبة عةالمراج

 ،ةشممهري ،أسممبوعية ،فترة زمنية قصمميرة: يومية سنوات 5فترة زمنية طويلة: 
 ويةسن ،فصلية

 الناس الداخليون بشكل رئيسي أناس خارجيون بشكل رئيسي
تلخيصممممممي )بعض التوجهات التكوينية  ،متخلف

 والتحسينية(
 التحسينو ،التكوينو ،التوجه إلى األمام

 وافق مع التيارويتعادي  ومزعجة حديثة
 متابعة سريعة ومنتشرة متابعة "متكتلة" وليست منتشرة

 20تنطبق على المراجعات األكاديمية الداخلية و
 من عمليات تدقيق وكالة الجودة ا  عام

ينطبق بشمممكل متزايد على الطريقة التي تمارس 
 بها المؤسسات أعمالها
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ذا كانت طريقة المراجعة األكاديمية هذه نقطة نقاش مثيرة لالهتمام حول ما إ يعتبر ما سممممبق

سمممتظل قوية بالنظر إلى التوافر المتزايد للمعلومات الفورية والمفصممملة للغاية التي سممميتم اسمممتخدامها 

بشممكل روتيني من قبل المؤسممسممات من خالل أنظمة ذكاء األعمال. حتى نقطة المراجعات التي توفر 

م تقويضها. إن "الخبراء الخارجيين" الذين يشكلون فرصة للحكم الخارجي على أداء المؤسسة قد يت

ية، قليلون جد نا يارهم بع فون  ا  لجنة مراجعة، بغض النظر عن مدى اخت تالي  بال عدد، و من حيث ال

ال والتي تذهب بطبيعة الح -اللجنة عرضممممممة للتحيز المحتمل واالعتماد المفرط على خبرة "الخبير" 

الخاص بدال  مما يعرفونه عن المؤسممسممة التي يراجعونها. يعرفون من سممياقهم األشممخاص الذين إلى 

 .ازديادفي ألن أنظمة ذكاء األعمال أصبحت شائعة، فون فرص قياس األداء  ا  من ناحية أخرى، نظر

وبينما يمكن اعتبار بعض المعلومات حسممممماسمممممة من الناحية التجارية، إال أن هذا لم يمنع الشمممممركات 

رجعية واسممعة النطاق وبشممرط الموافقة على قواعد التمرين، فال الخاصممة من القيام بأنشممطة قياس م

في حالحدوث ذلك، قد و ؛يوجد سمممممممبب لعدم زيادة االسمممممممتخدام المقارن للمعلومات المتزايدة المتاحة

مخصصة أو مدفوعة باألزمة، بدال  من عملية يكون هناك عودة إلى المراجعة في المستقبل على أنها 

على األرجح على البقاء والتوجيه الذي  من األشممخاص نية. سمميعتمد الكثيردورية وروتيعملية كونها 

تتخذه وكاالت الجودة الوطنية، وخاصمممممممة ما إذا كانت قادرة على تكييف نموذج التدقيق )المراجعة( 

الماضية أو نحو ذلك، في مواجهة األعمال األساسية والمعقدة  ا  الذي استمر على مدار العشرين عام

لنقطة هذه اتنطبق اسمممتخدام المعلومات االسمممتخباراتية بشمممكل يومي من قبل المؤسمممسمممات. واآللية يتم 

نفسمممممممهمما )فيممما يتعلق بممالقممدرة على تكييف المتطلبممات والعمليممات لتلبيممة الظروف الممداخليممة الجممديممدة 

 .على الدوائر الحكومية ووكاالت االعتماد ا  للمؤسسات( أيض

 مراقبال . مناقشة7

 

 دة(:في مؤسستك )أو اختر واح بالمراقبةلة الرئيسية التالية فيما يتعلق ضع في اعتبارك األسئ

 

  ما هي أنشمممممممطة المراقبة في مجال التدريس والتعلم التي يتم القيام بها بشمممممممكل

 روتيني؟

  من المسمممممممؤول عن ضممممممممان تنفيذ أنشمممممممطة المراقبة؟ ما هي اللجان التي لديها

 مسؤوليات لرصد التقارير؟

 علقة بالرصد التي توصي بها )أو تختار( مؤسستك؟ما هي التحسينات المت 

 

 ملخصال. 8

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

  تقدم تقارير ذكاء األعمال أقوى إسمممممهاماتها عندما تنتج تقارير في الوقت الفعلي

)أي تتغير بالثانية( عادة  حول متغيرات مهمة متعلقة باألعمال مثل اسممتفسممارات 

زايد بشممكل مت -ظيف والقبول والتسممجيل والحمل والبيانات المالية الطالب والتو

وفي  ا  المحدثة تلقائي للمعلومات الرئيسمممممميةشممممممكل " لوحة القيادة التنفيذية " على

 الوقت الفعلي.
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 سمممميتم اعتبار ثالثة مجاالت إلعداد التقارير شممممائعة  ،في مجال التدريس والتعلم

حد هذه المجاالت مثاال  على التقارير االسممممممتخدام ألغراض الجودة )مع اعتبار أ

في الوقممت الفعلي(: مراقبممة الوحممدات )الموضممممممموعممات( ؛ الممدورات )البرامج( 

 واالحتفاظ بها )وهو مثال على إعداد التقارير في الوقت الفعلي(.

 .يمكن تلخيص الفروق بين المراجعة والمراقبة على النحو التالي 

 

 المراخبة المراجعة

فترة زمنية قصمميرة: يومية، أسممبوعية، شممهرية،  سنوات 5ة: فترة زمنية طويل
 ويةفصلية، سن

 الناس الداخليون بشكل رئيسي أناس خارجيون بشكل رئيسي
متخلف، تلخيصممممممي )بعض التوجهات التكوينية 

 والتحسينية(
 التحسينوالتكوين، والتوجه إلى األمام، 

 ويتوافق مع التيارعادي  ومزعجة حديثة
 متابعة سريعة ومنتشرة لة" وليست منتشرةمتابعة "متكت

تنطبق على المراجعممات األكمماديميممة الممداخليممة و 
 من عمليات تدقيق وكالة الجودة ا  عام 20

ينطبق بشمممكل متزايد على الطريقة التي تمارس 
 بها المؤسسات أعمالها
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع
 ودة: التقييم والتأسيندورة الج: المأور الرابع

 التحسينالجزء الخامس: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 تحسينال .2
 مناقشةال .3

 ملخصال .4
 

 

 

 

 

 . المقدمة1

من منظور مؤسممسممي، فون الضممرورة الرئيسممية للنشمماط في مجال الجودة هو إحداث التحسممين. 

 كانت ة(جودة الوطنيحتى االعتبارات الرئيسمممممممية األخرى )تلك المتعلقة بالتفتيش من قبل وكاالت ال

حيث أن هذه الوكاالت ال تركز على إظهار أنظمة ضمممان الجودة  نطاق التحسممينإلى  ا  موجهة جزئي

 المهم من ا كانعلى التحسمين المؤسمسمي المسمتمر. لذينصمب تركيزها أيضما   وإنمافحسمب، المناسمبة 

 على إظهار التحسين.للمؤسسات أن يكون لديها آليات قوية للتحسين وأن تكون قادرة  بالنسبة
يتناول هذا الموضمممموع عرض تحسممممين السممممالسممممل الزمنية كنتيجة ألنشممممطة ضمممممان الجودة 

كما يأخذ في االعتبار التحسممينات حسممب المنطقة التشممغيلية )مثل الجامعة، الكلية، القسممم،  ،والتحسممين

يد زمنية، وتحدوالمركز( ومؤشممرات األداء الرئيسممية المؤسممسممية بما في ذلك البيانات، والسممالسممل ال

 األهداف.
 تأسين: األهداف

 ما يلي:ب القيام على ا  عند االنتهاء من هذا الموضوع، يجب أن تكون قادر

 

 التعرف على المنهج المنظم للتحسين المؤسسي. 

 

 :التأسين. 2

كان الموضممموع المسمممتمر في كل وحدة هو الحاجة إلى المسممماءلة فيما يتعلق بالجودة وهذا أمر 

ما اهتمام كبير إلسناد المساءلة والمسؤولية في تم إيالءإذا أريد إثبات التحسين المؤسسي.  بالغ األهمية

ربما تكون أفضممممل تقارير التحسممممين الناشممممئة عن المراجعات من جميع ، ويتعلق بأنشممممطة المراجعة

جعة ااألنواع )على سبيل المثال من خطة العمل الناشئة عن تدقيق وكالة الجودة الوطنية، أو من المر

الذاتية للمؤسسة، أو هيئة التدريس، أو القسم، أو الموضوع، أو الحرم الجامعي أو أي من المراجعات 
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هو أنه تم تنفيذ جميع جوانب خطة عمل المراجعة. من  الوحدة(في هذه  ا  التي تم النظر فيها مسمممممممبق

ن هذه اإلجراءات أل ا  المتوقع، بالطبع، أن تكون مثل هذه اإلجراءات لصمممالح المؤسمممسمممة، ولكن نظر

مخصممصممة وموجودة في أجزاء ومسممتويات مختلفة من المؤسممسممة، فليس من الواضممح على الفور أنه 

حتى من خالل تنفيذ كل توصمممية من كل مراجعة، سممميكون من الممكن إظهار التحسمممين المؤسمممسمممي 

 نهج أكثر منهجية للتحسين.ب حيث هناك مطالبات صراحة

 

 (RAG) يةالمؤسس األداد مؤشرات تقارير.  

( والتي تعلم KPIsلقد طورت العديد من المؤسممسممات مجموعة من مؤشممرات األداء الرئيسممية )

ما  ا  من خاللها نفسها ومجالسها اإلدارية بالتقدم المحرز في مواجهة المتغيرات الرئيسية، والتي غالب

الت تتعلق . هناك مشمممممكRAGيتم توضممممميحها من خالل حالة األحمر أو الكهرماني أو األخضمممممر أو 

بمؤشممرات األداء الرئيسممية المؤسممسممية من حيث صمملتها بالبيانات التي تم جمعها فيما يتعلق بالماضمي 

". تعمل مؤسمممسمممات التعليم تم تفويتهاما توصمممف المتغيرات بأنها مؤشمممرات "متأخرة" أو " ا  ولذا غالب

ت األداء الرئيسممية من جمع بيانات مؤشممرا ا  وعندما يتم أيضمم ،العالي، في الغالب، على دورة سممنوية

قبل الحكومة لجميع المؤسمممممسمممممات، وحيث يجب جمع البيانات من كل مؤسمممممسمممممة، وإعادة معايرتها 

ستراليا( أو  ستبيان تجربة الدورة التدريبية في أ إلى فترة  شيرتوفرزها )كما هو الحال بالنسبة لـمممممممم ا

تم البيانات الفعلية التي يتاريخية محددة )مثل تمارين جودة البحث في كل مكان(، يمكن أن تشمممممممير 

سممممنوات أو نحو ذلك قبل ذلك. ثم  3تقديمها إلى المجلس كل عام إلى األنشممممطة التي تم القيام بها كل 

تكمن المشكلة بالنسبة للمجالس الحاكمة في معرفة كيفية أداء المؤسسة اآلن، أو كيفية أدائها في العام 

ستُستخدم لتحديد مكافآت أداء كبار الماضي، ال سيما إذا كانت مؤشرات األداء الرئ سية المؤسسية  ي

المسمممؤولين التنفيذيين، كما هو الحال في كثير من األحيان. على الرغم من المشمممكالت الموجودة مع 

مؤشممرات األداء الرئيسممية المؤسممسممية، فقد أدى التحرك العتمادها إلى مزيد من الشممفافية والمسمماءلة 

 فيما يتعلق باألداء المؤسسي.

 

من جزء من قوة اإلبال  عن التحسمممين المؤسمممسمممي من خالل مؤشمممرات األداء الرئيسمممية في يك

ميع جالقدرة على تقديم معلومات مقارنة لألداء مقابل القطاع بأكمله )على سمممممممبيل المثال، متوسمممممممط 

إلو( أو مقابل التجمعات داخل القطاع )على سبيل المثال، يمكن  %10 من المؤسسات، أعلى / أدنى

معات األسمممممممترالية اإلبال  ضمممممممد مجموعات مثل مجموعة الثمانية أو الجامعات التكنولوجية للجا

ي المشمممهد لإلبال  السممملبوال يهي  تحسمممين األسمممترالية أو جامعات األبحاث المبتكرة في أسمممتراليا(. 

الية لتحديد األهداف بفع ا  أيضممفحسممب، ولكنه يسممتخدم  مقابل أداء القطاع بأكمله أو المجموعة الفرعية

فيما يتعلق باألداء المطلوب في المستقبل. إن إتاحة كل هذا في لقطة تم ترميزها باأللوان في إشارات 

لإلنجاز على مدار السنوات  ا  لمؤسسات المقارنة والتي توفر أهداف ا  لألداء والموقع وفق RAGالمرور 

 األداء. أداة قوية إلعداد تقارير تحسين يعتبر –كل ذلك في صفحتين  –القادمة 

 

توضمح الرسموم البيانية األربعة التالية تخطيط تقريرين مؤسمسميين لمؤشمرات األداء الرئيسمية بما في 

لألداء، ومجموعات المقارنة  RAGذلك أنواع المتغيرات التي تم النظر فيها، والترميز اللوني لـمممممممممممم 

ر اختيار مؤشمممممممرات معيا ، يشممممممميروفي الحقيقة ،كل هذه المعلومات ملكية عامةتعتبر واألهداف. 
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أن المعلومات يجب أن تكون متاحة بشمكل مفتوح  إلى مؤشمرات األداء الرئيسمية المؤسمسميةلتقارير ال

 .على نحو كبيرالوصول إلى بيانات المؤسسة القابلة للمقارنة األمر يسهل  ألن هذا

 

 ة.كثفة البحثييوضح المخططان األوالن أدناه تقارير مؤشرات األداء الرئيسية لجامعة أسترالية م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسية مؤشرات األداءتقارير 
ولكن هذه المرة لجامعة أسمممممترالية إقليمية صمممممغيرة. وتجدر  ا  مشمممممابه ا  يوضمممممح المخططان أدناه نهج

ذه ه فياإلشممارة إلى أن فئات المتغيرات تختلف إلى حد ما عن المثال األول وأن المجموعة المقارنة 
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ويشمممار إليها باسمممم  ،" من جامعات مماثلةا  عبارة عن مجموعة مقارنة إقليمية "منشمممأة ذاتيهي ة الحال

RCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسية للجامعة األسترالية اإلقليمية الصغيرة مؤشرات األداء الرئيسية
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 تأسين متغير واأد

 تقييم الطالب للوأدات
التحسمممممممين المتغير الفردي الذي تمت مناقشمممممممته  هو أحد أمثلةدات تقييم الطالب للوحيعتبر 

الماضممية إلى الصممالحية الشمماملة  ا  يشممير الخطاب البحثي المكثف على مدار األربعين عام ، كماا  سممابق

وموثوقية االسممتطالعات جيدة التصممميم لرأي الطالب والعالقة بين تقييمات الطالب اإليجابية ونتائج 

ون مارش وروش(. لذلك ف يمكن العودة إلى كتاباتلى عكس الرأي غير المستنير )ع ،التعلم المحسنة

 إظهار التحسن عبر المؤسسة في تقييم الطالب هو دليل قوي في حد ذاته.

 

يوضممممح الرسممممم البياني أدناه مثل هذا التحسممممن في جامعة أسممممترالية كبيرة على مدى ثالث سممممنوات 

 في كل عام(. األول والثاني إلى الفصل الدراسي S1، S2فصول دراسية )يشير  7ونصف أو فترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لتأسن في جامعة  سترالية كبيرةتوضيح ا
 ،تحسمممينات في األداء في جميع المجاالت، خاصمممة في عنصمممر "الرضممما العام" النهائيتعتبر ال

في  ي أدنى مسمتوياتهكان األداء ف، والنقاط الرئيسمية التي يجب مالحظتها من هذه البياناتمن  ا  بعضم

قات التي تلقيتها في الوقت  قديم التعلي ناءة على عملي" و "تم ت قات ب عنصمممممممري التقييم: "تلقيت تعلي

كانت نتيجة متسممقة في اسممتبيانات الطالب على جميع  والتي –المناسممب لمسمماعدتي على التحسممين" 

 طالب المتخرج، حسب الكلية،الوالطالب الحالي والدورة والوحدة كالمستويات وفي جميع السياقات )

 والحرم الجامعي والوضع والمؤسسة والبلد(. 
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 التأسين نأو الطريق

 

 لهذه اإلدارة هي خير مثال للطريق نحو اإلدارة المنهجية للعملية مع الجوانب الرئيسمممميةتعتبر 

 :وتتمثل بما يليالتحسين 
 المؤسسة. نظام تقييم واحد للطالب للسماح بالمقارنة بين جميع عناصر •
التقييمات التي يتم إجراؤها بانتظام )على سممممبيل المثال في كل مرة يتم فيها  •

 .تقديم الوحدة(
اسمممتقرار العناصمممر والعمليات بمرور الوقت للسمممماح بمقارنات السمممالسمممل  •

 .الزمنية
بل األطراف  • ما في ذلك من ق نات للعرض ب يا ية مع فتح جميع الب فاف الشممممممم

 .وأولياء األمور المعنية مثل الزمالء والطالب
 .االعتراف بالوحدات عالية األداء )مثل خطابات ومراسم الثناء( •
متابعة صارمة لجميع مجاالت االهتمام مع مالحظة أن القلق قد يكون أو ال  •

يكون له أي عالقة بجودة التدريس، ولكن بغض النظر عن السمممممبب، سممممميتم متابعته 

 .ووضع خطة عمل للتوقيع على مستوى عالٍ 
ة العمممل مبنيممة على التعليقممات المفتوحممة للطالب بممدال  من نظريممات أن خطمم •

 .المصلحة الذاتية للموظفين
المسمممممماءلة من خالل اإلدارة التنفيذية من قبل منسممممممقي الوحدات ورؤسمممممماء  •

األقسممممممام والعمداء إلى المسممممممتوى التنفيذي )على سممممممبيل المثال نائب نائب الرئيس 

 األكاديمي(.
 

ية واالتسمماق والمثابرة والمسمماءلة هي العوامل الرئيسممية في جعل أي الشممفافكما تعتبر كل من 

 على إظهار التحسين المؤسسي. ا  نظام جودة يعمل لكي تكون قادر

 

" من االسمممممتطالعما يُذكر أن هذا النوع من نظام تقييم الطالب يؤدي إلى "إجهاد  ا  ، غالبا  أخير

حيث يوجد نظام يعمل ويؤدي إلى تحسمممممممين  -جانب الطالب. في الواقع، فون الدليل هو عكس ذلك 

حة،  لة وبصمممممممرا ها الطالب بسمممممممهو يادة والتي الوحدات، والتي يمكن أن يرا معدالت تؤدي إلى ز

على سممبيل المثال، خالل نفس الفترة من التحسممين المؤسممسممي في تقييم الطالب  ؛المشمماركة في الواقع

نترنت األلعملية تقييم الوحدة القائمة على للوحدات الموضحة أعاله، كانت معدالت المشاركة المئوية 

 .أساسي )كل وحدة يتم تقييمها لكل عرض( على النحو التالي بشكل
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 معدالت المشاركة في تقييم الوحدة على شبكة اإلنترنت

 

 تقييم الطالب للمقررات
رامجهم( بما في ذلك خدمات عند االرتقاء بمسمممممممتوى التقييم من قبل الطالب لدوراتهم )أو ب

دارة إل ا  مشمممابه ا  الدعم، يمكن تطوير بيانات سمممالسمممل زمنية مقنعة بالمثل مع األخذ في االعتبار نهج

لجميع الممدورات وخممدمممات الممدعم من قبممل جممامعممة مثال  تم إجراء تقييم كبير ومنهجي فقممد العمليممة. 

إلى النتائج أدناه، حيث كانت المقاييس أسممممترالية كبيرة كل عامين على مدار ثالث دورات، مما أدى 

 :على النحو التالي لالستبيانوالعناصر المختلفة 

 

• GT.)مقياس تعليم جيد )من استبيان تجربة الدورة : 

• GS.)مقياس المهارات العامة )من استبيان تجربة الدورة التدريبية : 

• LC( ؛ا  : مقياس مجتمع التعلم )تم تطويره خصيص 

• GA(.بشكل خاصريجين المؤسسي )تم تطويره : مقياس سمات الخ 

• SS / R (بشكل خاص: مقياس دعم الطالب والموارد )تم تطويره 

• IATL (.بشكل خاص: نهج مؤسسي للتعليم والتعلم )تم تطويره 
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• OIATLقا ها في الم ناول مة أخرى للتعليم والتعلم )لم يتم ت نب مه ييس األخرى : جوا

 (بشكل خاصوتم تطويرها 

• OS العام )من استبيان تجربة الدورة التدريبية( ؛: عنصر الرضا 

• Global (.بشكل خاص: تلبية توقعات الطالب )مقاييس مختلفة تم تطويرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج تقييم الطالب للدورات

 وأدة المراخبة
تتوسمممع مراقبة الوحدة في مراقبة  ،كما هو موضمممح في القسمممم الخاص بمراقبة الوحدة أعاله

جميع النقاط التي أثيرت بشممممأن أهمية كما ال تزال من التدابير المهمة.  ا  الفردي لتشمممممل عدد المتغير

 ا  إدارة العملية بشممكل صممحيح من حيث الشممفافية واالتسمماق والمثابرة والمسمماءلة قائمة. من المهم أيضمم

ار اإلداري رلتعقيد المزيد من المقاييس. جميع عمليات صممنع الق ا  نظر ،الحفاظ على المقاييس بسمميطة

فيما يتعلق بتحديد الوحدات التي  ،تعسمممممممفية إلى حد ما ولكن ال تزال هناك حاجة التخاذ القرارات

بعض ح . من الممكن توضمميتتطلب خطة عمل والتي سمميتم تتبعها من أجل التحسممين في الفترة المقبلة

 المقاييس والمعايير المشتركة على النحو التالي:

 %80نسبة االستبقاء أقل من  •
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)على مقياس ليكرت المكون  3.0الدرجة اإلجمالية لعنصمممر رضممما الطالب أقل من  •

 (216نقاط 5من 

 .%40معدالت االستجابة لتقييم الوحدة أقل من  •

 .217* 5عدد المسجلين أقل من  •

 )عندما يتوفر الهامش المالي(. xالهامش المالي أقل من  •

 قد يكون للوحدات التي تتلقى الثناء: ،وبالمثل

 %90ستبقاء أكثر من نسبة اال •

أو أكثر )على مقياس ليكرت المكون  4.0الدرجة اإلجمالية لعنصمممر رضممما الطالب  •

 نقاط( ؛ 5من 

 أو أكثر. %40معدل االستجابة لتقييم الوحدة  •

 .5عدد المسجلين أكثر من  •

 )عند توفر هامش مالي(. xهامش مالي أكبر من  •

 

 ،إلى حد ما ا  ومتزايد ا  يرات عبر المؤسممسممة صممغيرعلى هذه المتغالذي طرأ ما يكون التحسممين  ا  غالب

النتائج وتحرك المؤسمممممسمممممة في  تولدولكنه مع ذلك قوي من حيث إثبات أن إدارة الجودة في المنطقة 

االتجاه المطلوب. فيما يلي مثال على هذه التقارير عن عامين من مراقبة الوحدة في جامعة أسممترالية 

 إقليمية صغيرة:

 1،271إلى  1،312المعروضة حسب الوضع من  انخفض عدد الوحدات •

أو أقل( من  5لتحاق انخفض عدد وحدات االلتحاق الصمممممغيرة )أنماط الوحدات مع ا •

  387إلى  438

  9إلى  10التي تتطلب خطط عمل من انخفض عدد الوحدات ذات األداء الضعيف  •

م انخفض عدد وحدات الرضممممممما العام المنخفض )أنماط الوحدات ذات الرضممممممما العا •

 51إلى  54( من 3األقل من 

 %7.52إلى  %8.45معدل التناقص من انخفض متوسط  •

 27.95إلى  26.48حسب األسلوب من زاد معدل االلتحاق لكل وحدة  •

 3.97إلى  3.91الرضا العام من  زاد متوسط •

 

الكلمة األخيرة في التحسين المؤسسي تتعلق بالتواصل. يجب أن تكون أدلة السالسل الزمنية 

سمممنوات أو نحو  5واحدة كل الموضمممحة أعاله ذات أعلى قيمة لوكاالت تدقيق الجودة الوطنية ومرة 

                                                           
سممميع نطاق لتو ا  سمممتخداممقياس ليكرت هو مقياس نفسمممي مشمممترك بشمممكل شمممائع في البحث الذي يسمممتخدم االسمممتبيانات. إنه النهج األكثر ا 216 

على الرغم من وجود أنواع أخرى من  ،ما يسمممتخدم بالتبادل مع مقياس التصمممنيف ا  مثل أن المصمممطلح غالب ،االسمممتجابات في أبحاث المسمممح
 مقاييس التصنيف.

دامها في ما يتم اسممتخعند ا  قد يتم ربط حجم الفصممل الصممغير بوحدات الشممرف أو الماجسممتير وقد تكون هذه الوحدات قابلة للتطبيق أيضمم 217 

ت ادورات متعددة، على سبيل المثال شهادة؛ شهادة دبلوم؛ الدرجة أ ؛ الدرجة ب وما إلى ذلك. قد تدعم وحدات الطبقة الكبيرة المحددة الوحد
ت بمعدالت مختلفة من الدورا ا  ألن معظم الحكومات تمول أنواع ا  ومتفق عليه. نظر ا  ذات الحجم الصممممممغير للفصممممممل حيث يكون ذلك شممممممفاف

مثل االعتماد على بيانات الهامش المالي،  أو أقل( ليس فعاال   5مختلفة، فون وجود حد تعسفي للدورات التدريبية الصغيرة )على سبيل المثال 

 ولكن المشكلة هي أنه ليس كل المؤسسات قادرة على ينسب الهامش المالي بدقة حسب الوحدة أو حسب الدورة.
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 ةعملي داخل المنظمة وخارجها باالشتراك مع السالسل الزمنيةبهناك فرصة لالحتفال كما أنَّ  ،ذلك

 ال إلطالعوهناك حاجة إلى اسمتراتيجية اتصم ،غير كافالنهج فون هذا  ،التدقيق الخارجي. ومع ذلك

على اتجاهات السالسل الزمنية أثناء تطورها  ،والخارجيين منهم الداخليين ،جميع أصحاب المصلحة

 وبغض النظر عما إذا كانت جيدة أو سيئة. ،في كل فترة إبال 

 تأسينال . مناخشة3

 

 (:خرىؤسسة أمضع في اعتبارك األسئلة الرئيسية التالية المتعلقة بالتحسين في مؤسستك )أو اختر 
 ما هي البيانات المتعلقة بالتحسين المؤسسي المتوفرة؟ •
من يتحمل مسمممؤولية ضممممان إظهار التحسمممين؟ ما هي اللجان التي لديها مسمممؤوليات  •

 للنظر في تقارير التحسين؟
 هل تود أن تراها متوفرة بخصوص التحسين؟ ،ا  ما هي البيانات غير المتوفرة حالي •

 ملخصال. 4

 اط الرئيسية التالية:غطى هذا الموضوع النق

 ية  الطريق نحو نب الرئيسممممممم ية مع الجوا التحسمممممممين هو اإلدارة المنهجية للعمل

 :المتمثلة بما يلي

 لمقارنة بين جميع عناصر المؤسسةنظام تقييم واحد للطالب للسماح با -

 دة(كل مرة يتم فيها تقديم الوح التقييمات التي يتم إجراؤها بانتظام )على سبيل المثال في -
 لسالسل الزمنيةتقرار العناصر والعمليات بمرور الوقت للسماح بمقارنات ااس -

لزمالء االشممممممفافية مع فتح جميع البيانات للعرض بما في ذلك من قبل األطراف المعنية مثل  -

 والطالب وأولياء األمور

 داء )مثل خطابات ومراسم الثناء(االعتراف بالوحدات عالية األ -
االهتمام مع مالحظة أن القلق قد يكون أو ال يكون له أي  متابعة صمممممممارمة لجميع مجاالت -

خطة عمل سممممميتم متابعته ووضمممممع  ،ولكن بغض النظر عن السمممممبب ،عالقة بجودة التدريس

 للتوقيع على مستوى عالٍ 

ظريات المصممممممملحة الذاتية أن خطة العمل تسمممممممتند إلى التعليقات المفتوحة للطالب بدال  من ن -

 للموظفين
اإلدارة التنفيذية من قبل منسممقي الوحدات ورؤسمماء األقسممام والعمداء إلى المسمماءلة من خالل  -

 المستوى التنفيذي )على سبيل المثال نائب نائب الرئيس األكاديمي(.
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع

 : المرجع الخارجي: المقارنة المعيارية وتدقيق وكالة الجودةالمحور الخامس

 نظرة عامةول: الجزء األ

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1
 نظرة عامة على الوحدة  .2

 األهداف .3
 الرافدة القراءة .4

 

 
 . المقدمة1

 الفرق بين المقارنة ،المرجع الخارجي: المقارنة المعيارية وتدقيق وكالة الجودة ،هذه الوحدةتناقش 

 ة.لية وكالة الجودة الخارجيناقش عمتوالمقارنة المعيارية وتصف تطوير المعايير واعتباراتها. كما 

 . نظرة عامة على الوحدة 2

 

 دعونا نراجع الموضوعات التي سنغطيها في هذه الوحدة.

 لة الجودة ةالخارجي ةالمرجع نظرة عامة  -: المقارنة المعيارية ومراجعة وكا

 على المقارنة المعيارية

 

لمقارنة المعيارية بما في ذلك اختيار الفرق بين المقارنة وا ،المقارنة المعيارية ،الوحدة هناقش هذت

، كما سممممنقوم بدراسممممة أغراض قياس األداءالت الفرعية لمقارنة المعلومات والمؤسممممسممممات أو المجا

 لمعايير.اعتبار ا

 

 تدخيق وكالة الجودة
عملية وكالة الجودة الخارجية: المراجعة  "تدقيق وكالة الجودةالتي تحمل عنوان " الوحدة هناقش هذت

ن إحاطة وإلغاء إحاطة م ، باإلضممافة إلىتدقيق المحاكمةو التكميلية؛تطوير المسممتند والمواد و الذاتية

باإلضممممممافة إلى ما سممممممبق، يتم دراسممممممة مقابالت المراجعة. و المراجعة؛جدول زيارة وتمت مقابلتهم 

تدقيق بما في ذلك األسمممممممئلة داخل وخارج النطاق  ية ال ى للرد علردود الفعل اللفظية ومراقبة عمل

 .ةوالخارجي ةاالتصال الداخليوتطوير ومراقبة خطة العمل و مسودة التقرير
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 . األهداف3

 األهداف: المرجع الخارجي: المقارنة المعيارية ومراجعة وكالة الجودة 

 تحديد ما يليعلى  ا  يجب أن تكون قادر ،عند االنتهاء من هذه الوحدة

 

 لوماتتحديد الفرق بين نشاط القياس ومقارنة المع •
 مناقشة عملية وكالة الجودة الخارجية •

 

 العامة والمراجع . القرادة4

 

 .قياس أفضل الممارسات: الفوز، 1994بوغان، سي انغلس،  •

 من خالل التكيف المبتكر. نيويورك: ماكجرو هيل. •

 وجهات نظر المراجعين حول الجودة في التعليم العالي. في، 2010هاريس، ويب،  •

القيادة وإدارة الجودة في التعليم العالي ، 2010، وميرتوفا، كتابات ناير، ويبسمممممممتر

 .. كامبريدج المملكة المتحدة119-109 ،الفصل السابع
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 الأفاظ على الجودة داخ) المؤسسة: الفص) الرابع
 المرجع الخارجي: المقارنة المعيارية وتدخيق وكالة الجودة: المأور الخامس

 قياس األداءالجزء الثاني: 

 

 :المأتويات جدو)

 

 المقدمة .1

 المقارنة المعيارية .2
 مناقشةال .3

 المعايير .4
 ملخصال .5

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

 ث، حيتعد المقارنة المعيارية واحدة من أكثر الكلمات التي يسممماء اسمممتخدامها في معجم الجودة

من فرضمممممممية أنه من أجل قياس جودة أي نشممممممماط أو عملية، فمن المنطقي مقارنته المصمممممممطلح يبدأ 

لمصطلح ا ا. يشار إلى هذا  تؤدي أداء  جيدبأنها لمماثلة وخاصة األنشطة التي تعتبر بالفعل باألنشطة ا

آخر، أو  ا  ى أنه اكتسمماب "مرجع خارجي". قد يكون المرجع الخارجي مؤسممسممة أو كيانلبشممكل عام ع

أعضمممماء هيئة  أحدقارن ي، وهو ما يحدث عندما ا  أيضمممم ا  بشممممكل عكسممممي، قد يكون داخليو ؛منه ا  جزء

)على سمممبيل المثال، تقييم وحدة الطالب وأمثلة مراقبة الوحدة التي تمت  بعضمممو آخرلتدريس نفسمممه ا

 مناقشتها في الوحدة السابقة( وتسمى "المقارنة الداخلية".
الفرق بين مقارنة المعلومات والمقارنة المعيارية بما في ذلك  يناقش هذا الجزء من المحور

، تدرس الوحدة فضال  فرعية لمقارنة المعلومات وألغراض القياساختيار المؤسسات أو المجاالت ال

 تطوير المعايير. عما سبق
 المعيارية المقارنة: األهداف

 ما يلي:ب القيام على ا  عند االنتهاء من هذا الموضوع، يجب أن تكون قادر
 .تحديد الفرق بين مقارنة المعلومات والقياس المعياري •
 .ريةقائمة أنواع المقارنة المعيا •

 

 :المعيارية المقارنة. 2

هو الحصممول على معلومات متاحة  األخرىإن أبسممط طريقة لمقارنة نشمماط )أو مؤسممسممة( مع 

معلومات مؤشمممر األداء الرئيسمممية الموضمممحة في الوحدة السمممابقة وتعتبر  ،بسمممهولة وفي المجال العام

وى النشممماط، يتم مشممماركة على المسمممتوى المؤسمممسمممي. على مسمممت المقارنة المعياريةعلى  ا  جيد مثاال  
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المعلومات ونشممرها بانتظام من قبل عدد من خدمات الدعم على الرغم من أن هذا ليس في العادة في 

المجال العام. في أسمممتراليا، على سمممبيل المثال، تنتج جمعيات خدمات الدعم المختلفة "معايير" لألداء 

؛ 218طة إدارة مرافق التعليم العاليألعضممممممائها المسمممممماهمين على عدد كبير من المتغيرات )مثل راب

(. 220مجلس الجامعة األسترالية مدراء تقنية المعلومات ،219مجلس أمناء مكتبات الجامعة األسترالية

، من المهم مالحظة أن هناك قضممايا سممياقية تعني أن األمر ا  كما هو الحال مع جميع المعلومات تقريب

. على سبيل المثال، ال يتعلق فقط بتقديم المعلومات من أجل معرفة ال مؤسسة أو النشاط األفضل أداء 

ليس من السممممهل مقارنة المؤسممممسممممات التالية: متوسممممطة الحجم، قديمة وداخلية؛ الصممممغيرة واإلقليمية 

 الحرم الجامعي. في كل حالة، قد تحتاج ةومتعدد ةعالميالو الكبيرةوالتعليم عن بعد بشممممكل رئيسممممي؛ 

 على دراية بالمنطقة. البيانات إلى تفسيرها من قبل أشخاص

 

ال تشمممكل أي من األنشمممطة التي تم النظر فيها حتى اآلن "قياس األداء" كما تم تعريفها بشمممكل 

صمممممحيح ويمكن تسمممممميتها بشمممممكل أفضمممممل بمقارنة "المعلومات" أو "البيانات". ما يفصمممممل المقارنة 

مقارنة المعيارية هو الغرض الواضممح من ال ، حيث أنَّ المعيارية عن المعلومات هو الغرض والعملية

ومن أجل تحقيق ذلك، يتم التخطيط لعملية واضممممحة. قد يكون لمقارنة المعلومات غرض  ،التحسممممين

، ولكن في كثير من األحيان يُنظر إليها على أنها عنصر مساعد ذاك الغرض واضح وقد ال يكون لها

تؤدي صممراحة إلى التحسممين. مثير لالهتمام إلعداد التقارير بدال  من عملية مخطط لها بشممكل هادف 

 ا  باختصمممممار، تنتهي معلومات المقارنة عادة  بما تم تحقيقه، في حين أن المقارنة المعيارية تهتم أيضممممم

 بشكل أساسي بكيفية تحقيق األداء والبيانات.

 ( أربعة أنواع من المقارنة المعيارية:1994) يوضح كل من بوغان وإنغلش

 .منظمة()بين األقسام داخل نفس ال ةداخلي •
 .تنافسية )مع المنافسين المباشرين( •
 .)في نفس الصناعة ولكن ليس مع منافس مباشر( صناعية •
 .)مقارنة العملية والممارسة بغض النظر عن الصناعة( ةعام •

 

 لمقارنة المعيارية ألفضل الممارسات:( ا1994بوغان وإنغلش )المصدر: 

 

 هيل. الفوز من خالل التكيف المبتكر. نيويورك: ماكجرو
شتها في الوحدة  سياق والنهج، نموذجاألولىتقدم دورة الجودة التي تمت مناق راء إلج ا  جيد ا  ، ال

نات المطبقة. تقييم النتائج والتحسمممممممي بعناية؛القياس في تلك المعايير التي يجب التخطيط لها وتنفيذها 

بالتقييم، تكون المعلومات الكمية والنوعية مطلوبة عموم ما يتعلق  قاط ا :ا  في ألداء مقاييس كمية اللت

وإثبات التحسمممممممن، ومعلومات نوعية لوصمممممممف "كيفية" عمل العمليات والتغييرات المطلوبة. تتطلب 

                                                           
التعليم العالي هي جمعية مهنية ذات عضوية تعمل في إدارة ممتلكات التعليم العالي والبنية التحتية المادية رابطة إدارة مرافق  218 

 والمرافق.

مجلس أمناء مكتبات الجامعات األسترالية هو هيئة قيادية تمثيلية للمكتبات الجامعية في أستراليا. يمثل أعضاء مجلس أمناء مكتبات  219 

 مؤسسات جامعية نيوزيلندية.  8مؤسسة جامعية أسترالية و  39 الجامعات األسترالية 

( هو مؤسسة غير ربحية مملوكة للجامعات األسترالية وعدد من CAUDITمجلس مديري الجامعات األسترالية لتكنولوجيا المعلومات ) 220 

 المنظمات البحثية األسترالية الكبرى.



812 
  

عملية قياس األداء عادة موظفين من كل مؤسمممممممسمممممممة يزورون ويتعرفون على موظفي الشمممممممريك 

 المستمر. المعياري. قد يؤدي ذلك إلى عالقات طويلة األمد وفرص كبيرة وواسعة للتحسين
شائعة هي تحديد نشاط داخل  فيما يتعلق باختيار شريك أو مجموعة معيارية، فون الممارسة ال

متفوق في هذا الاألداء المعروف عنها ب "ب"ومؤسمممسمممة أخرى  ،تحسممميناليحتاج إلى  "أ"المؤسمممسمممة 

أ" " . ثم يتم االتصممال بالمؤسممسممة "ب" لتحديد نشمماط في المؤسممسممةعن المؤسممسممة "أ" النشمماط المعين

 يمكنهم التعلم منه.
ربما يكون من العدل أن نقول إن قطاع التعليم العالي لم يتبع بشممكل منهجي المقارنة المعيارية 

)أي المقارنة التنموية من أجل التحسممممين( إلى الدرجة التي قد تكون متوقعة. على سممممبيل المثال، في 

 :ا يليوكالة ضمان الجودة األسترالية مالسياق األسترالي، تالحظ 

تظهر تقارير التدقيق دليال  على التطور الناشممممممم  للمبادرات المعيارية في هذا القطاع، على 

المعيارية بشمممكل كامل. حددت  اسمممتراتيجيتهاالرغم من أن العديد من المؤسمممسمممات لم تقم بعد بوضمممع 

لمعيارية مع ا للتحسين في تكامل االستراتيجيات مجاال  وكالة ضمان الجودة األسترالية عمليات تدقيق 

كشفت عمليات التدقيق عن استخدام ضئيل للغاية للمعايير الخارجية  ، كماأطر ضمان الجودة الشاملة

( 39إال على عدد قليل من المؤسمممممسمممممات لهذا الجانب )ص  لقياس ورصمممممد التقدم المحرز، ولم يثنِ 

مان وكالة ضممممممراجعة المقارنة المعيارية في التعليم العالي األسمممممترالي: تحليل موضممممموعي لتقارير 

 .13سلسلة المنشورات العرضية رقم:  ،الجودة األسترالية

 :األداد خياس مناخشة. 3

ؤسممسممة مضممع في اعتبارك األسممئلة الرئيسممية التالية المتعلقة بالمعايير في مؤسممسممتك )أو اختر 

 (:أخرى
 ما هو النشاط المعياري الذي تم االضطالع به )قدم مثاال (؟ •
 معياري أو مقارنة المعلومات؟ هل النشاط هو قياس •
ما الذي يمكن أن يشمممكل عملية قياس مرجعية قي مة للمؤسمممسمممة؟ حدد سمممبب  •

 وقم بتخطيط العملية بويجاز. ا  كون ذلك مفيد

 

 :المعايير. 4

ع حل م ا  سائد ا  تقع المعايير ضمن مجال المرجع الخارجي. في أستراليا، احتلت المعايير موقع

( القائمة على "المالءمة للغرض"، والتي تم اسمممممتيعابها AUQAسمممممترالية )وكالة جودة الجامعات األ

عالي ) لة جودة ومعايير التعليم ال ها بمعايير وكا بدال لة جودة TEQSA)221واسمممممممت . في حين أن وكا

شير إلى خطوة ها يءومعايير التعليم العالي لديها الكثير لتفعله لتصبح نشطة في هذا القطاع، فون إنشا

 يم العالي األسترالي ويتم مراقبتها عن كثب في بلدان أخرى.مهمة في التعل
بدال  من عمليات تدقيق "المالءمة للغرض" بناء  على المهام الفريدة والمتغيرة للمؤسسات، فون 

وكالة جودة ومعايير التعليم العالي هي هيئة تنظيمية، تتحقق من معايير المؤسسات التي تتلقى الدعم 

للمعايير التي يحددها مجلس المعايير  ا  دمي الخدمات من القطاع الخاص( وفقالعام )الجامعات ومق

ولكن يتبع مباشممرة الوزير المسممؤول عن القطاع. على وجه الخصمموص، سمميتم تطوير  الوكالةداخل 

 المعايير على النحو التالي:

                                                           
 وطنية مستقلة لضمان الجودة والوكالة التنظيمية للتعليم العالي في أستراليا.وكالة جودة ومعايير التعليم العالي هي وكالة  221 
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معايير المزود )بما في ذلك معايير الحد التي يجب الوفاء بها في مجاالت:  •

 .وفئة المزود واعتماد الدورة التدريبية( التسجيل
 معايير التأهيل. •
 معايير التدريس والتعلم. •
 معايير البحث. •
 معايير المعلومات. •
 أخرى )سيتم تطويرها(.معايير  •

 

 المصدر:

http://www.deewr.gov.au/HigherEducation/Policy/teqsa/Pages/default.aspx 

 

سممممممميتم تطوير كل معيار بمزيد من التفصممممممميل، على سمممممممبيل المثال معايير المزود من حيث 

 المجاالت التالية:
 .مكانة الموفر •
 .االستمرارية المالية والضمانات •
 .الحوكمة المؤسسية واألكاديمية •
 .أولوية الجودة األكاديمية والنزاهة •
 .اإلدارة والموارد البشرية •
 .المسؤوليات تجاه الطالب •
 .الموارد المادية واإللكترونية والبنية التحتية •

 

ربما يكون أكثر المعايير صممممعوبة في التعريف هو التدريس والتعلم. على الرغم من البدء في 

ر عمل لمعايير هذا األمر بورقة نشمممممممرتها وكالة جودة ومعايير التعليم العالي بعنوان: تطوير إطا

 التدريس والتعلم في التعليم العالي األسترالي ودور وكالة جودة ومعايير التعليم العالي.

 

ربما ينب  ظهور "المعايير" بمناقشممممة مسممممتمرة مماثلة لتلك التي حدثت عندما وصممممل خطاب 

تبط بكلمة مرهناك بعض االختالف في التعريف والمعنى الوبكل تأكيد "الجودة" إلى التعليم العالي؛ 

( معيار التحصمممممميل 2009) وكالة ضمممممممان الجودة األسممممممترالية"معيار". على سممممممبيل المثال، تحدد 

 األكاديمي على النحو التالي:
 .مواصفة متفق عليها أو معيار آخر •

 .تستخدم كقاعدة أو دليل أو تعريف •
 .من مستوى األداء أو اإلنجاز •

على و ا  ير المعيار إلى مسممتوى تم تعيينه مسممبقأوال ، يشمم ؛نين رئيسمميتيهذا التعريف سمممتلك تيم

قيد االسمممممتخدام ما لم تكن هناك أسمممممباب وجيهة إلعادة تعيينه. في التعليم  ا  ، يظل ثابتثانيا  ثابت. نحو 

العالي، قد يعني هذا عدم إعادة تعيين المعايير لكل مجموعة من الطالب، أو لكل مهمة تقييم. لذلك 

ة عن مهام التقييم الخاص ا  فهوم الصورة الكبيرة الذي يقف إلى حد ما بعيدفون المعيار األكاديمي هو م

، يجب أن يتم االتفاق على المواصمممفات عن طريق السممملطة أو العرف أو ا  واسمممتجابات الطالب. ثاني

http://www.deewr.gov.au/HigherEducation/Policy/teqsa/Pages/default.aspx


814 
  

اإلجماع، حيث إن المعايير ليسمممممممت مسمممممممائل خاصمممممممة تعتمد على األفراد ولكن التفاهمات الجماعية 

 (.8ديميين وأصحاب المصلحة اآلخرين )ص المشتركة بين األكا

 .اإلعداد والرصد 2009المصدر: وكالة جودة الجامعات األسترالية لعام 

 

 :المعايير األكاديمية للتعليم العالي األسترالي: ورقة مناقشة

http://www.auqa.edu.au/qualityenhancement/academicstandards 
 

تستمر الورقة في اقتراح عملية تفصيلية لتطوير بيانات المهارات العامة والتحصيل األكاديمي 

الذي يتطلب مراجعة شممممممماملة وتحليل ونمذجة واسمممممممتشمممممممارة وتوثيق وتقنيات  باالنضمممممممباطالخاص 

 وممارسات جديدة لقياس تعلم الطالب.
وكالة جودة ومعايير التعليم العالي، تقدم وكالة ضممممان الجودة األسمممترالية بدال بالنسمممبة السمممتب

 ما يلي:م كال  ورقة المناقشة حول معايير التدريس والتعلم المحددة أعاله 
أبعاد المناهج والتدريس ودعم المتعلم والتقييم التي تحدد الشممممروط المسممممبقة  •

 .منح مؤهل تعليمي عالٍ لتحقيق التعلم والنتائج التعليمية المالئمة ل
المسممممتويات الواضممممحة من التحصمممميل المطلوبة والمطلوبة من قبل الطالب  •

والخريجين، بشممكل فردي وجماعي، في مجاالت المعرفة والمهارات المحددة. )ص 

3). 

 

( على 2010)عن هذه الحالة من خالل كتابات كل من هاريس وويبر  يتم توفير عرض بديل

 النحو التالي:

 

النهج الذي سمممممميتم و النشمممممماط؛مجال، يمكن للمرء أن يوضممممممح القيمة التي يقوم عليها في كل 

 هي حالة مثاليةالمعيار الذي يجب تحقيقه والقياس القياسممممي. لتوضمممميح ذلك، سمممموف نأخذ و اعتماده؛

تقييم التدريس. عند تحديد الممارسمممات الجيدة في هذا المجال، سمممتكون وكالة الجودة الخارجية قادرة 

د إلبداء ما في وضممع فري ا  لتعبير عن قيم معينة تدعم النشمماط مثل، أولئك الذين يختبرون نشمماطعلى ا

عند إجراء التقييم المؤسممسممي، يمكن لضمممان الجودة  .على جوانب النشمماط والتغذية الراجعةالتعليقات 

تي قد لالخارجية تقييم درجة تضمممين هذه القيم في نهج المؤسممسممة )على سممبيل المثال في السممياسممة ا

تنص على أنه يجب أن يكون هناك مجموعة متنوعة من المدخالت لتقييم التدريس، بما في ذلك من 

الطالب(. يمكن أن يتعلق المعيار بعد ذلك باألدوات المستخدمة لجمع تقييم الطالب للتدريس، والتأكد 

ل يتم رصممدها من خالأن النتائج  كما من أنها تعكس المسممتويات المناسممبة من الصممالحية والموثوقية؛

عمليات موثقة والتحسممممينات المطلوبة المحددة؛ وأن التحسممممينات الفعلية يتم رصممممدها واإلبال  عنها. 

عند تحديد القياس القياسممي ونطاق األداء، يمكن اإلشممارة إلى أنه في عنصممر يقيم "الجودة اإلجمالية" 

وحدات ذات معدل الرضمممما لوحدة ما باسممممتخدام مقياس ليكرت ذي الخمس نقاط، يجب تخصمممميص ال

لعمليتين متتاليتين من أجل تحسين اإلجراءات والتحسينات التي تم رصدها خالل  3أقل من المتوسط 

باستخدام هذا النهج، سوف تستند تقييمات ضمان الجودة الخارجية لألداء والتاليتين.  التدريسفترتي 

http://www.auqa.edu.au/qualityenhancement/academicstandards/
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نظام إدارة الجودة المؤسسية ونتائجها المؤسسي إلى قيم مشتركة واضحة حول المؤشرات الرئيسية ل

 ضمن نطاق متفق عليه من األداء المقبول.

( وجهات نظر المدققين حول الجودة في التعليم العالي. في 2010) هاريس وويبر المصمممممممدر:

. 119-109الفصمممممممل السمممممممابع، ، ميرتوفانيير وويبسمممممممتار والقيادة وإدارة الجودة في التعليم العالي 

 شركة وودهيد للنشر المتحدة: كامبريدج المملكة
مهمما كمانمت نتيجمة النقماش حول المعمايير، إذا انتقمل خطماب الجودة بشمممممممكمل عمام من تمدقيق 

"المالءمة للغرض" إلى تقييم "المعايير"، فونه سمممميغير بشممممكل كبير مفهوم ضمممممان الجودة الخارجي 

ية. على وجه الخصممموص، الماضممم ا  في العديد من البلدان على مدار العشمممرين عام ا  الذي كان سممماري

، فمن المحتمل أن يتطور التدقيق في ا  للقدرة الجديدة على التدقيق مقابل معايير محددة مسمممممممبق ا  نظر

مع الجوانممب األكثر اسمممممممتطراديممة )المقممابلممة( لمراجعممة الجودة  المكتبياتجمماه التحقق من االمتثممال 

مع "معيار" تم تطويره  المخصمممصمممة لعمليات تدقيق "الموضممموع" على مسمممتوى القطاع مرة أخرى

 كنقطة انطالق.

 

 الملخص. 5

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:
تنتهي معلومات المقارنة عادة  بما تم تحقيقه، في حين أن المقارنة المعيارية  •

 بشكل أساسي بكيفية تحقيق األداء والبيانات. ا  تهتم أيض
نتقل خطاب الجودة بشمممممممكل عام من مهما كانت نتيجة النقاش حول المعايير، إذا ا •

تدقيق "المالءمة للغرض" إلى تقييم "المعايير"، فونه سممممممميغير بشمممممممكل كبير مفهوم 

 ةسممن 20في العديد من البلدان خالل فترة  ا  ضمممان الجودة الخارجي الذي كان سمماري

للقدرة الجديدة على التدقيق مقابل معايير  ا  الماضممممممية. على وجه الخصمممممموص، نظر

لمكتبي ا، فمن المحتمل أن يتطور التدقيق في اتجاه التحقق من االمتثال ا  محددة مسبق

الجوانب األكثر اسمممممتطرادية )المقابلة( لمراجعة الجودة المخصمممممصمممممة لعمليات  مع

تدقيق "الموضموع" على مسمتوى القطاع، مرة أخرى مع "معيار" تم تطويره كنقطة 

 .انطالق
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 المؤسسةالأفاظ على الجودة داخ) : الفص) الرابع
 المرجع الخارجي: المقارنة المعيارية وتدخيق وكالة الجودة: المأور الخامس

 تدقيق وكالة الجودةالجزء الثالث: 

 

 :جدو) المأتويات

 

 المقدمة .1

 رقابة وكالة الجودة .2
 المراجعة ملف .3

 التحضير لمقابالت المراجعة .4
 مناقشةال .5
 ملخصال .6

 

 

 

 

 

 

 . المقدمة1

سياق والنهج في مواجهة االتجاهات العالمية، األولىوحدة في ال مناقشة المراجعةكما تمت  ، ال

حو الماضية أو ن ا  أنشأت العديد من البلدان وكاالت وطنية لتدقيق الجودة على مدار العشرين عامفقد 

 الحميدةتقديم ورش عمل للممارسممممات كذلك. في حين أن العديد من هذه الوكاالت لها جانب تنموي )

بيانات( كان تركيزها الرئيسي هو إجراء عمليات تدقيق أكاديمية للمؤسسات.  أو منشورات أو قواعد

كان  ،باإلضمممافة إلى ذلك. ا  مؤسمممف ا  اعتبر البعض مصمممطلح "التدقيق" وارتباطه بالمراجعة المالية أمر

النموذج الرئيسممممممي هو "المالءمة للغرض" بدال  من نموذج أقرب إلى نموذج التدقيق المالي للمراجع 

سب. في الواقع، يمكن أن الذي ي سب أو غير منا فحص "الدفاتر" من حيث الفهم المشترك لما هو منا

" إلى حد ما مما قد يُفترض ويمكن أن تؤدي إلى مناقشمممة وضممموحا  تكون عمليات التدقيق المالي أقل "

وهذه هي الطريقة ، ما هو مناسمممممممب مع اختبار االختالفات في الرأي في نهاية المطاف في القانون

 ا  التي تتطور وتتغير بها التفاهمات والمعايير المشمممممتركة. ومع ذلك، فون هذا المنظور له مدققون بدء

للممارسة وأن التدقيق سيحدد ما إذا كان يتم الحفاظ  ا  أو معيار ا  مشترك ا  من االفتراض بأن هناك فهم

لهدف" أو النهج القائم على هذا النهج قواسم مشتركة أكثر مع "مالءمة ايملك على هذا المعيار أم ال. 

 المعايير في المنطقة التعليمية.
تطوير المسممممممتند والمواد وعملية وكالة الجودة الخارجية: المراجعة الذاتية؛  الوحدة هناقش هذت

المراجعمة جمدول زيمارة وإحماطمة وإلغماء إحماطمة من تممت مقمابلتهم و ،تمدقيق المحماكممةوالتكميليمة؛ 

طاق النمراقبة عملية التدقيق بما في ذلك األسممممئلة داخل وخارج إلى  باإلضممممافةالمراجعة.  ومقابالت

االتصممممممال الداخلي وتطوير ومراقبة خطة العمل و ،الفعل اللفظية الرد على مسممممممودة التقرير وردود

 والخارجي.
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 الجودة وكالة رخابة: األهداف
 ما يلي:ب القيام على ا  يجب أن تكون قادر ه الوحدة،عند االنتهاء من هذ
 .ناقشة عملية وكالة الجودة الخارجيةم •
تحديد الفروق بين موقف هيئة التدقيق العام والممارسة المؤسسية من حيث  •

 .التحضير لمقابالت المراجعة

 :الجودة وكالة رخابة. 2

تتمثل إحدى ميزات نهج "المالءمة للغرض" في أن دعم التنوع ال يجبر جميع المؤسممممممسممممممات 

وتضممممر بالبعض اآلخر. على  بعض المؤسممممسمممماتير مشممممتركة قد تحابي لمعاي ا  على الحكم عليها وفق

 ا  سمممبيل المثال، عادة  ما تفضمممل مقاييس البحث الشمممائعة المؤسمممسمممات القديمة والنخبة التي تتطلب بحث

. من ناحية أخرى، يعتمد نهج "المالءمة للغرض" على مهمة المؤسسة، والتي من حيث البحث ا  مكثف

 جتمع المحلي، بدال  من األداء القوي على المؤشرات الوطنية المشتركة.قد يكون لها تأثير في الم

 

يؤدي االفتقار إلى المعايير أو التدابير المشمممممتركة التي يتم تطبيقها بشمممممكل منهجي على جميع 

المؤسممسممات إلى صممعوبة الحاجة المشممروعة للمقارنة )قد تطلب الحكومات والطالب وأولياء األمور 

عام معلومات عن الوضممع المقارن للمؤسممسممات(. كما أنه يؤدي إلى آثار  وأصممحاب المصمملحة بشممكل

ضممممارة. من الممارسممممات الشممممائعة لوكاالت تدقيق الجودة الوطنية منح الثناء )للممارسممممة المتميزة(، 

والتأكيدات )لتشممخيص المؤسممسممة لمشممكلة ما ونهجها في معالجتها(، والتوصمميات )التي سمميتم تنفيذها 

شمممخيصمممها من قبل الوكالة(، أو مجرد تعليقات إيجابية أو سممملبية في نص تقرير لمعالجة مشمممكلة تم ت

قة.  قات السمممممممماب بأي من التعلي تدقيق وال ترتبط  لة،يحدث االنحرافوال حا هذه ال ما  ، في  بق تطعند

ينشمممأ ألن المؤسمممسمممات في  إن هذا األمرمن هذه النتائج. يُقال  ا  أي وتتلقىنفس الممارسمممة  المؤسمممسمممة

من التطور وبالتالي يمكن أن يكون الثناء عند أحدهم توصمممممممية في اآلخر بشمممممممكل  مراحل مختلفة

دون أن  األمر ما يمر هذا ا  شممممرعي، وألنه ال يوجد معيار يمكن تطبيقه من مراجعة إلى أخرى، غالب

يالحظه أحد. ومع ذلك، فهو يمثل نقطة ضمممعف رئيسمممية في طريقة تدقيق "المالءمة للغرض" وأحد 

 ذي نشأ من أجل التحرك نحو المعايير.أسباب الضغط ال
كممان النهج المشمممممممترك في جميع أنحمماء العممالم هو أن تكون الممدورة األولى لوكممالممة التممدقيق 

ومع ذلك، كان هناك بشممممكل عام  ؛"مؤسممممسممممية"، مما يعني أنه يتم التحقيق في جميع أجزاء المنظمة

كل بشمممممممبعض الوكاالت ما تركز كتركيز أكبر على التدريس والتعلم من البحث أو خدمات الدعم، 

التدريس والتعلم. بعد دورة واحدة أو دورتين من المراجعة، من الشمممممممائع أن تبدأ  كبير على عاملي

بسممممبب الحاجة  ا  الوكاالت في تضممممييق نطاق عدد أصممممغر من الموضمممموعات التي يتم اختيارها غالب

زيج الجمع بين م ا  ة وأحيانالوطنية المتصممورة، وتترك في بعض األحيان اختيار الموضمموع للمؤسممسمم

 تحتاج المؤسسات إلى اتخاذ االستعدادات للتدقيق.  االثنين.من 

 :للتدخيق التأضير
 فيما يتعلق بالتحضير للمراجعة، تحتاج المؤسسات إلى تحديد ما يلي بوضوح:

يتولى المسؤولية ويتم االعتراف به كنقطة اتصال  في موقع اإلدارةشخص  •

نائب رئيس الجامعة أو ما شممابه ذلك في الجامعات أو  ا  )غالب مؤسممسممية لهيئة التدقيق

 .(ليميةالتع الخدماتللمؤسسات صغيرة الحجم التي تقدم  بالنسبةالمدير التنفيذي 
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مجموعة لدعم العملية برمتها، بما في ذلك المراجعة الذاتية المؤسممممممسممممممية،  •

نظيمي لزيممارات وكتممابممة المسمممممممتنممد، وجمع وترتيممب المواد التكميليممة، واإلعممداد الت

التدقيق، واالسممتجابة الالحقة للتدقيق لمسممودة التقرير، وتنفيذ التوصمميات والتأكيدات 

ما يكون للجامعات مكاتب للجودة أو التخطيط لدعم هذه الوظيفة،  ا  . غالبوالتقارير

 منعإلى  الخممدمممات من الجممامعممات صمممممممغيرة الحجميحتمماج مقممدمو غممالبمما  ممما بينممما 

 .باإلنترنت أو تحديد مورد المشروع األشخاص من االتصال
 خطة وجداول زمنية لما يجب إنجازه. •
ائب رئيس الجامعة كعملية تقديم تقارير رسمممممية إلى كل من اإلدارة العليا ) •

 .( والحوكمة األكاديمية )مثل المجلس األكاديمي(مثال   أو اللجنة التنفيذية
 ا  ، ويحدث حاليعملية اتصممال أوسممع إلبقاء المؤسممسممة على اطالع بما حدث •

وسممممميحدث )على سمممممبيل المثال، تحديثات البريد اإللكتروني للشمممممركة وصمممممفحات 

 الويب(.

 

شائعة لوكاالت التدقيق إما أن تطلب أو تقترح بشدة أن تعد المؤسسة نفسها  كانت الممارسة ال

نضممج عدم ال ،إلى حد ما ،األمر لعملية تدقيق من خالل إجراء مراجعة ذاتية مؤسممسممية.  يوضممح هذا

ة والطبيعة غير المضممممممنة لممارسمممممة تدقيق الجودة، ال سممممميما بالنظر إلى تطور أنظمة ذكاء يوالجد

أن تصمممممر  ا  بعبارة أخرى، سممممميكون من المشمممممروع تمامو ؛األعمال الموضمممممحة في الوحدة السمممممابقة

 ا  المؤسمممسمممة على أن المراجعة الذاتية هي مفارقة تاريخية غير ضمممرورية وأن المؤسمممسمممة قادرة تمام

على إنشممممممماء الملف الذي تطلبه وكالة التدقيق دون المراجعة الذاتية. على الرغم من ذلك، فيما يلي 

بعض األمثلة على تعليقات وكاالت التدقيق الوطنية على المراجعة الذاتية للمؤسممسممات، المأخوذة من 

 أدلة المراجعة الخاصة بها.
العالي وجميع مجاالت نشاطها الهامة.  الدراسة الذاتية هي تقييم صارم وشامل لمؤسسة التعليم

(. هذا ا  شهر 12و  6ويمكن أن يستغرق بعض الوقت )بين  ا  مهم ا  يعد إجراء الدراسة الذاتية مشروع

كلة ، ألنه يتضممممن هيالتي تقوم فيه المؤسمممسمممة بوعداد التقرير صمممحيح بشمممكل خاص في المرة األولى

 يجة، ويعتبر ملف تدقيق الجودة هو نتام بها من قبلوجمع وتحليل المعلومات بطريقة ربما لم يتم القي

 الدراسة الذاتية للمؤسسة.

 

  33المصدر: دليل مجلس االعتماد العماني ص 

http://www.oac.gov.om/institution/audit 
 

( )جنوب HEQCمجلس جودة التعليم العالي ) على غرار الممارسات الدولية القياسية، يستخدم

قران ليه المصممادقة الخارجية من قبل األتإفريقيا( منهجية تدقيق تتكون من التقييم الذاتي المؤسممسممي، 

يم الذاتي تكون من تقرير التقييوتدقيق،  ملفوالخبراء. يتطلب التقييم الذاتي من المؤسمممسمممات تطوير 

الجودة الخاصممممممة بالمؤسممممممسممممممة  نظميتم فيها تقييم فعالية وكفاءة  والمعلومات واألدلة الداعمة، والتي

سية مقابل معايير التدقيق الخاصة بمركز جودة التعليم العالي وأي شطتها األكاديمية األسا  معايير ةألن

 ، هي نفسها المؤشرات والمعاييرالمؤشرات أو المعايير ذات الصلةذات صلة، في حين تعتبر  أخرى

 سة لنفسها.التي وضعتها المؤس

http://www.oac.gov.om/institution/audit
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 5( ص (( )جنوب إفريقياHEQCجلس جودة التعليم العالي )دليل التدقيق لمالمصدر: 

  

http://www.che.ac.za/documents/d000150/HEQC_Inst_Audits_Manual_
Sept2 007.pdf 

 

 

تدقيقها على المراجعة الذاتية للجهة الخاضممممعة للرقابة  وكالة ضمممممان الجودة األسممممتراليةتبني 

 ملف) وكالة ضممممممان الجودة األسمممممتراليةمكتوب إلى  ملفونتائجها. ينتج عن المراجعة الذاتية تقديم 

 حدد نظام الجودة للمدقق وتقدير فعاليته مع األدلة.ي الذياألداء( 

 

 .12تدقيق وكالة ضمان الجودة األسترالية، الصفحة  دليل المصدر:

http://www.auqa.edu.au/qualityaudit/auditmanuals  
 

يجب أن يبنى التقييم الذاتي الذي يتم إجراؤه فيما يتعلق بالتدقيق الخارجي، قدر اإلمكان، على 

نامج تحسمممممممين الجودةدو عة وبر جام بال ية  حال قارير ال عداد الت ما  ،رة التخطيط وإ تدمج ك جب أن  ي

سنوية  المعلومات واالستنتاجات المستمدة من عدد من المصادر، بما في ذلك أنشطة جمع البيانات ال

ا في الخاصممممة بالجامعة وأنشممممطة اعتماد الهيئة المهنية والمراجعات الخارجية والداخلية األخرى، بم

 .المشترك ذلك المجتمعات ذات االهتمام

إلى تجنب إهدار الوقت في إعادة جمع البيانات، مع السممممماح بفحص  تنفيذ هذا األمرسمممميؤدي 

 البيانات وتقديم نطاق أوسع من وجهات النظر حول موضوع التقييم الذاتي.
 المصدر:

http://www.nzuaau.ac.nz/node/20 
   

على الرغم من ولالهتمممام من حيممث أنممه،  ا  يعتبر االقتبمماس األخير أعاله من نيوزيلنممدا مثير

ن وحدة التدقيق األكاديمي ال أاتباعه في الغالب لمنهجية مشمممممممتركة مع وكاالت التدقيق األخرى، إ

 ،العادية عملية التدقيق مع العملياتللجامعات النيوزيلندية تشمممممممير إلى نقطة معينة فيما يتعلق بتكامل 

 لكون نيوزيلندا في جولة المراجعة الرابعة. ا  ربما يكون انعكاس

 

 المراجعة ملف. 3

 لفمالنقطة المهمة هي أن وكاالت تدقيق الجودة الوطنية تطلب من كل مؤسممسممة توفير تتمثل 

لعديد من المؤسسات إجراء مراجعة األداء( كنتيجة للمراجعة الذاتية. لذلك تختار ا ملف ا  سمى أحياني)

ذاتية على غرار المراجعة نفسها، والمراجعة المسبقة كما كانت، والتوصل إلى سلسلة من التوصيات 

من الممارسممممة  ا  طبيعي ا  والتأكيدات واإلشممممادات قبل وصممممول وكالة التدقيق. إذا كانت المراجعة جزء

مؤسممسممية على أي حال، بغض النظر عما إذا  المؤسممسممية، فمن المنطقي أن يتم إجراء مراجعة ذاتية

ومع ذلك، فون المراجعات الذاتية المؤسممسممية  ،كانت وكالة الجودة الوطنية تجري عمليات تدقيق أم ال

تجد العديد من المؤسمممممسمممممات أن  كماتميل إلى أن تكون موجهة بشمممممكل كبير لتدقيق الجودة الوطني. 

http://www.che.ac.za/documents/d000150/HEQC_Inst_Audits_Manual_Sept2%20007.pdf
http://www.che.ac.za/documents/d000150/HEQC_Inst_Audits_Manual_Sept2%20007.pdf
http://www.auqa.edu.au/qualityaudit/auditmanuals
http://www.nzuaau.ac.nz/node/20
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ان أكثر فائدة من عملية وكالة التدقيق نفسمممممممها. من عملية المراجعة الذاتية مفيدة وفي بعض األحي

وجهة النظر الداخلية، تجدر اإلشممارة إلى أن المراجعة الذاتية التي ينتج عنها توصمميات سمموف تحتاج 

إلى العمل على أسمماسممها على رأس توصمميات وكالة تدقيق الجودة الوطنية ومدى تداخلها يعتمد على 

عمليممة المراجعممة. )يتوفر دليممل إلجراء المراجعممة الممذاتيممة في  جودة عمليممة المراجعممة الممذاتيممة و/ أو

من حين آلخر: المراجعة الذاتية لمؤسممممسممممات  ، لوكالة ضمممممان الجودة األسممممترالية17رقم  منشممممورال

 .التعليم العالي(
بين وكمماالت المراجعممة، بممما في ذلممك  بممالملفمماتتختلف درجممة المواصمممممممفممات فيممما يتعلق 

، وبأي ترتيب وبأي طول )للحصمممول على أمثلة، راجع مصمممادر الموضممموعات التي يجب أن تظهر

 موقع دليل التدقيق المذكورة أعاله(.

 :للملفات على النحو التاليالفئات أو الفصول النموذجية فيما يلي قائمة ب
 .الملف المؤسسي، والرسالة، والحوكمة، والقيادة واإلدارة •
 .نهج الجودة •
 .التعليم والتعلم •
 .بحثيوالتدريب ال البحث •
 .المشاركة )الصناعة والمهنية والمجتمعية( •
 .خدمات الدعم والبنية التحتية •

 

لمحرز ، هناك مطلب لتحديث التقدم اا  سابق ا  في األنظمة الناضجة حيث يتبع التدقيق القادم تدقيق

 في تنفيذ تأكيدات وتوصيات التدقيق السابقة.
التي يجب القيام بها. في األيام األولى فيما يتعلق بونتاج المسمممممممتند، هناك عدد من الخيارات 

وطلبت من كل مجال )مثل الكليات  ا  مركزي ال ا  لعمليات تدقيق الجودة، اتبعت بعض المؤسممسممات نهج

واألقسمممممممام ومركز التعليم والتعلم والمكتبة وخدمات البحث ومنطقة التدريب على البحث والموارد 

ما كان الدافع وراء ذلك هو  ا  سمممممام من المسمممممتند. غالبالبشمممممرية وتكنولوجيا المعلومات، إلو( كتابة أق

الرغبة في ضمممم عدد كبير من األشمممخاص داخل المؤسمممسمممة وتوزيع عبء العمل. تكمن مشمممكلة هذا 

 ا  النهج في ظهور الكثير من المعلومات ذات األهمية المتغيرة للغاية، دون تركيز مؤسسي أوسع نطاق

مفككة وغير متكافئة وصمممممممعبة  ملفاتما أدى إلى ظهور وفي أنماط كتابة مختلفة إلى حد كبير، م

لذلك، تختار معظم المؤسسات كتابة المستند من قبل شخص أو شخصين بحيث يكون هناك  ؛القراءة

بدال  من ، وأن المدخالت األوسممع غير ضممرورية األمرهذا ، وال يعني صمموت مشممترك طوال الوقت

و هي البدء بكاتب المستند أ هذه المدخالتحصول على ذلك، يمكن القول إن الطريقة األكثر فاعلية لل

 ا  الكتاب الذين يقابلون األشمخاص الرئيسميين للحصمول على إطار عمل ونظرة عامة، ثم يطلبون نص

يتم إدراج جميع هذه المعلومات في قسممممممم حول عناصممممممر محددة وعندما تتم صممممممياغة ذلك،  ا  محدد

ي الجيد على عدد كبير من اإلصمممدارات أثناء بنائه، بما في النهائ المسمممتندحتوي يما  ا  . غالبالتعليقات

عادة ما يتم التوقيع على المسممتند من و ،ذلك "مسممودة العرض" قبل األخيرة للتعليق على نطاق واسممع

بل ويتم التأشمممممممير عليه من ققبل اللجنة التنفيذية )على سمممممممبيل المثال، لجنة نائب رئيس الجامعة( 

 س(.الحوكمة )مثل المجل مسؤولي

تم تحديد كل يوجمع المواد التكميلية أثناء تطوير المستند في شكل إلكتروني وورقي  ا  يتم أيض

. يختلف ميليةإلى المواد التكشير ي الذيما يتم تمييزه برقم الفصل في المستند  ا  منها برقم فريد، وغالب
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في مؤسمممسمممة كبيرة. في مؤسمممسمممة صمممغيرة إلى بضمممع مئات  60للحجم من  ا  وفق المواد التكميليةعدد 

إلى حد ما من قبل وكالة التدقيق، وكذلك تسمممممليمها إلى  المواد التكميليةسممممميتم تحديد شمممممكل  ومجددا ،

ح أصمممممممب ذاكرة تخزين محمولممة تحتوي جميع المواد التكميليممةالمممدققين، على الرغم من أن توفير 

 ممارسة شائعة.
 :وتضم ما يلي تشمل عملية التدقيق عادة  وكالة التدقيق

 اختيار لوحة من قائمة أو سجل المراجعين. •
 المؤسسة لتطوير األسئلة. ملفاتاستالم وفحص  •
االجتماع مع المؤسمممممممسمممممممة لتحديد جدول الزيارة والمزيد من المعلومات  •

 المطلوبة.
 القيام بزيارات إلى موقع أو أكثر إلجراء المقابالت. •
 ختام جدول تقديم بعض المالحظات الشمممممممفوية األولية لكبار الموظفين في •

 المقابلة.
صمممياغة تقرير التدقيق والطلب من المؤسمممسمممة إبداء المالحظات على الدقة  •

 والتوازن.
 نشر تقرير التدقيق النهائي. •
طلب تقرير مرحلي عن تنفيذ التوصممممممميات والتأكيدات عادة بعد حوالي عام  •

 من نشر تقرير التدقيق.

 

ي للمؤسسات لمراجعتها وهي مترددة في لدى الوكاالت جدول زمنفون بالنسبة للجزء األكبر، 

 للتدقيق غير مريح للغاية بسبب "وقتها"ما تشير المؤسسات إلى أن  ا  االختالف عن هذا الجدول. غالب

تعيين رئيس تنفيذي جديد أو إعادة الهيكلة، لكن وكاالت التدقيق توضح بشكل شرعي مشابهة لأشياء 

سممممممميكون نادر المراجعة  من الزمني فون االنتهاء أنه في حالة السمممممممماح لكل طلب بتغيير الجدول

ومع ذلك، إذا كان لدى المؤسممممسممممة سممممبب مقنع لمناقشممممة االختالف في الجدول الزمني مع  ؛الحدوث

على الرغم من أن فرص التفاوض على تغيير كبير ليسمممممممت  السمممممممبب وكالة تدقيق فيجب تناول ذلك

في إعممداد جممداول الزيممارة والمقممابالت،  كبيرة. كممما أن وكمماالت التممدقيق ترتكممب أخطمماء  مفهومممة

 أكثر منطقية. ا  وللمؤسسات كل الحق في اإلشارة إلى هذه األخطاء وتقديم اقتراحات تحدد نهج

 

 المراجعة لمقابات التأضير. 4

عند التحضممممممير لمقابالت المراجعة، هناك بعض االختالفات بين موقف هيئة المراجعة العامة 

وكاالت التدقيق إلى تثبيط المؤسمممممسمممممات عن إجراء عمليات تدقيق  والممارسمممممة المؤسمممممسمممممية. تميل

" إلعداد األشممممخاص للتجربة الفعلية، بينما تقوم في نفس عاكسممممة للحقيقة"تجريبية" أو "وهمية" أو "

بدال  من إرسمممممممال موظفيها إلى ما يعتبر ولذلك،  ،الوقت بوجراء تدريب مكثف لمراجعيها وموظفيها

مقابلة رسممية شماقة ليُطرحوا أسمئلة صمعبة من قبل كبار المسمؤولين الذين لم بالنسمبة للكثيرين جلسمة 

تمرين تحضممممممميري. في الواقع، يمكن االدعاء بأن هناك واجب رعاية  يتم اختياريلتقوا بهم من قبل، 

، فيما يتعلق بنتائج التدقيق، من باإلضمممممممافة إلى ذلكنيابة عن المؤسمممممممسمممممممة إلعداد أفرادها للتجربة. 

يفكر األشخاص في القضايا المرتبطة بمنطقتهم، بما في ذلك األشياء الجيدة التي يقومون األفضل أن 

 أن يكون عبارةبها، بدال  من أن تغرقهم التجربة ويفشممممممملون في المسممممممماهمة بما يمكن بخالف ذلك 
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قيمة. مثلما يأخذ المدققون في االعتبار عمليات المجموعة في تدريبهم، فون التدقيق  ذات معلومات

الفرصمممممة لكل مجموعة مقابلة لتعلم تقنيات التعامل مع قضمممممايا معينة مثل:  ا  "التجريبي" يوفر أيضممممم

 دعم الزمالءو ،ومتعددة البنود وغير مرتبطةالتعامل مع أسمممئلة طويلة وإرسمممال أسمممئلة غير موجهة 

طة ومما إلى ذلمك. في همذه ا لعمدد من المواد المطلوبمةلتعماممل مع طلبمات اللجنمة ابروتوكوالت و لنق

األخيرة ولضمممممممان الوضمممممموح، إذا طلبت لجنة التدقيق مادة جديدة، يتم ترقيمها وتسممممممجيلها من قبل 

 المؤسسة مع السؤال المكتوب الذي طرحته اللجنة.
عملية ب بشممكل فورياإلحاطة واسممتخالص المعلومات حول جلسممة مقابلة التدقيق أيضمما  رتبط ت

لى أي تتم مقابلتهم واإلجابة عاألشمممخاص المتوترين الذين ة اإلحاطة مفيدة لتهدئتعتبر . التدقيقإعداد 

ألن األشمممخاص الذين تتم  ا  أيضممم ا  أسمممئلة اللحظة األخيرة. يمكن أن يكون اسمممتخالص المعلومات مفيد

ما يكونون متحمسمممممممين للغاية، عندما يغادرون غرفة المقابلة ويريدون التحدث عن  ا  مقابلتهم غالب

ست ض ا  خالص المعلومات مفيدالتجربة. يمكن أن يكون ا سئل ا  أي ة للتحقق من أن فريق التدقيق يطرح أ

مناسبة في نطاق المراجعة وإذا لم يكن األمر كذلك، يجب على جهة االتصال المؤسسية متابعة ذلك 

 مع رئيس الفريق.
في ختام جلسمممممممات المقابلة، تقدم لجنة التدقيق عادة  مالحظات شمممممممفهية إلى المجموعة العليا 

 ي دعم التدقيق حول النتائج الرئيسية للمقابالت ولكن دون استجواب من قبل المؤسسة.وموظف

عند وصول مسودة تقرير التدقيق، تتاح للمؤسسة الفرصة لتصحيح األمور الواقعية والتوازن 

تقدم معظم المؤسممممسممممات شممممكال  أو كلمات بديلة في اقتراح التصممممحيح. قد تصممممل وثيقة  ، كماوالدقة

مقترحة إلى العديد من الصفحات مثل التقرير نفسه ولكن األمر متروك لوكالة التدقيق التصحيحات ال

إما لقبول أو رفض االقتراحات. إذا شممعرت مؤسممسممة ما بالضمميق بشممكل خاص بسممبب عدم اسممتجابة 

 عملية استئناف متاحة. ا  وكالة المراجعة ألمور مهمة، فهناك عموم
قرير التدقيق النهائي ثم تحتاج إلى وضع خطة عمل تستعد المؤسسة للدعاية لمرافقة إصدار ت

معينة، ولكن  عدم تنفيذ بنود المؤسسة تختار، ومن الممكن أن لتنفيذ التوصيات والتأكيدات التي تقبلها

إذا كان هذا هو الحال، فونها تحتاج إلى تبرير القرار لوكالة التدقيق، إما في التقرير المرحلي أو في 

 طلوب تقرير مرحلي بشكل عام من قبل وكالة التدقيق بعد عام من نشر التقرير(.المراجعة التالية )م
تتمثل إحدى المشمممكالت الرئيسمممية المرتبطة بعملية مقابلة التدقيق الموضمممحة في أن انطباعات 

اللجنة من جلسمممممات المقابلة تميل إلى أن يكون لها تأثير قوي للغاية على تطوير التقرير. على الرغم 

وكاالت التدقيق تدريب مدققيها على عدم التأثر بشممكل غير مالئم باآلراء التي يعبر عنها  من محاولة

األشممممخاص الذين يقابلونهم وجها  لوجه، إال أن تجربة المقابلة قوية ومباشممممرة، ويمكن أن يكون لعدد 

لدوافع وي امن األفراد تأثير غير متناسب. بعبارة فجة، يمكن أن يكون زوجان من األفراد ذ ا  قليل جد

 كميلية علىتالعالية و/ أو العاطفيون أكثر قابلية للتذكر من بيانات السالسل الزمنية المدفونة في مادة 

الرغم من أن بيانات السممممالسممممل الزمنية قد تمثل إلى حد بعيد معلومات أفضممممل. مع وضممممع ذلك في 

ه في بداية عملية التدقيق، يبدأ ( بتغيير العملية بحيث أنOACاالعتبار، قام مجلس االعتماد العماني )

تقرير التدقيق في الصمممممممياغة، مما يعني أن آراء المدققين األولية ورد فعلهم على المسمممممممتند والمواد 

التقرير قبل بدء المقابلة. وبهذه الطريقة، تتم موازنة المعلومات المتعلقة بمقابلة  شمممممممكلتالتكميلية 

ل البيانات األخرى األقل إثارة التي سممماعدت بالفعل التدقيق الفورية والعاطفية بشمممكل أفضمممل من خال

 في تشكيل تقرير التدقيق.
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ما إذا كانت عمليات التدقيق قد سمممماهمت بشممممكل كبير في تحسممممين قطاعات التعليم وبالنسممممبة ل

مسممممممألة نقاش. من داخل المؤسممممممسممممممات، من المحتمل أن يكون هناك بعض  ذه تبقىالعالي أم ال، فه

حدة أو دورتين من التدقيق المؤسممسممي أدت إلى تحسممين أنظمة الجودة، وتلك التقارب في أن دورة وا

المنظمات التي يمكنها إظهار تحسمممين السمممالسمممل الزمنية في متغيرات التدريس والتعلم تقر عادة بأن 

الوجود الخارجي قد سممماعد في هذا التحسمممين، ليس أقلها من خالل لفت االنتباه إلى األداء الضمممعيف 

المؤسممممممسممممممة تحدد الموارد لتلبية مخاوف الجودة. من المحتمل أن يكون هناك تقارب  والتأكد من أن

في أنه بعد جولتين من دورات التدقيق المؤسسي، فون العوائد المتناقصة قد تم وضعها وإما أن  ا  أيض

 .ا  تصبح المساعدة المتولدة أو التهديد المرتبط بالتدقيق أقل إقناع

 

 دةالجو وكالة تدخيق مناخشة. 5

 

ضمممع في اعتبارك األسمممئلة الرئيسمممية التالية المتعلقة بمراجعة الجودة في مؤسمممسمممتك )أو اختر 

 (:مؤسسة أخرى
ما هي المعلومات المتعلقة بالتدقيق المتاحة بسمممممممهولة )بما في ذلك تقرير  •

 التدقيق األخير، وخطة العمل، والتحضير للتدقيق المقبل، إلو(؟
 ملية مراجعة وتنفيذ التوصيات؟أين تقع المسؤولية عن التحضير لع •
هل يمكنك اإلشمممممارة إلى تحسمممممينات محددة ومهمة نتيجة للتدقيق األكاديمي  •

 األخير؟

 

 الملخص. 6

 غطى هذا الموضوع النقاط الرئيسية التالية:

 

 مما يلي وتضم كال   تشمل عملية التدقيق عادة وكالة التدقيق: 
 .اختيار اللجنة من قائمة أو سجل المراجعين -

 .المؤسسة لتطوير األسئلة ملفالم وفحص است -
 .لقاء مع المؤسسة لتحديد جدول الزيارة والمزيد من المعلومات المطلوبة -
 .القيام بزيارات إلى موقع واحد أو أكثر إلجراء المقابالت -

 .لةجدول المقاب تقديم بعض المالحظات الشفوية األولية لكبار الموظفين في ختام -
 التعليق على الدقة والتوازن.و لطلب من المؤسسة تقديمهصياغة تقرير المراجعة وا -

 نشر تقرير التدقيق النهائي. -
طلب تقرير مرحلي عن تنفيذ التوصممميات والتأكيدات عادة بعد حوالي عام من نشمممر  -

 تقرير التدقيق.

 

  "تميل وكاالت التدقيق إلى تثبيط المؤسسات عن إجراء عمليات تدقيق "تجريبية

" إلعداد األشمممخاص للتجربة الفعلية، بينما تقوم ة للحقيقةعاكسمممأو "وهمية" أو "

في نفس الوقمت بموجراء تمدريمب مكثف لمراجعيهما وموظفيهما. لمذلمك، بمدال  من 
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 إرسال موظفيها إلى ما يعتبر بالنسبة للكثيرين جلسة مقابلة رسمية شاقة ليُطرح

تقوم  قبل،أسمممئلة صمممعبة من قبل كبار المسمممؤولين الذين لم يلتقوا بهم من  عليهم

تمرين تحضممممممميري. في الواقع، يمكن االدعاء بأن هناك واجب رعاية  باختيار

 .نيابة عن المؤسسة إلعداد أفرادها للتجربة
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