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رسالـــة الرئيـــس

العديد من  التعليم بالتعاون مع  الجودة في  العربية لضمان  الثامن للمنظمة  السنوي  المؤتمر  ينعقد 
على  التعليم  جودة  تفعيل  لمناقشة  العالي  التعليم  ووزارات  والجامعات  العربية  التعليمية  المؤسسات 
المستوى االقليمي، ومفاهيم القياس، ومختلف انماط التعليم لجميع المراحل، و معايير االعتماد. لهذا 
الغرض يهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة الجودة واالعتماد وتأثيرهما على المؤسسات التعليمية، وكيف 
المعايير  حول  المستجدات  الى  باإلضافة  مخرجاتها،  وتحسين  المؤسسات  كفاءة  رفع  لالعتماد  يمكن 
التي  التحديات  على  للتغلب  الكفيلة  السبل  وإيجاد  المختلفة،  التعليم  انواع  لتشمل  العالمية  الجديدة 
تواجه تطبيق نظم الجودة. آملين أن يساهم المؤتمر بالنهوض بالبرامج ورفع سوية العملية التعليمية 

والجودة وأن يحقق تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة بما يعود بالفائدة المرجوة على المشاركين.

مراجعتها وتحكيمها،  والتي جرت  والخبراء  والباحثين  المؤلفين  المؤتمر جوهر مساهمات  مادة  تمثل 
المؤتمر  لجنة  و  الرئيسيين،  المتحدثين  و  للمؤلفين،  وشكري  امتناني  عظيم  عن  أعرب  أن  وأود 
التنظيمية والعلمية لمساهمتهم وجهودهم القيمة. ذلك ألن دور المنظمة العربية لضمان الجودة في 
التعليمية في  المؤسسات  العرب وقادة  التعليم  اليها وزراء  التي يسعى  لتحقيق األهداف  يأتي  التعليم 
عملهم الدؤوب نحو التعليم الفعال المتميز، و تماشيا مع نهج الجودة التعليمية واالعتماد في العديد 
من البلدان المتقدمة باالضافة الى دورها في تمكين المؤسسات التعليمية في تطبيق معايير الجودة 

العالية في التعليم.

د. طــالل أبوغزالــه
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 توصيف البرنامج الدراسي و مكوناته وفق معايير الجودة المعتمدة في اتحاد الجامعات العربية

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كنموذج
 الدكتور أحمد ابراهيم أحمد 

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية هندسة وتكنولوجيا الصناعات
kmmmmahmed@gmail.comEmail: 

 ملخص الدراسة
ان مراقبة ومراجعة معيارية جودة البرامج االكاديمية التخصصية في الجامعات العربية امر مهم ويهدف الى مساعدة 

مؤسسات التعليم العالي في بناء برامجها بالطريقة التي  في ضروب مختلفة, مثاًل تساعدالمستفيدين من التعليم العالي  
كما تساعد اعضاء هيئة التدريس في بناء برامج تعليمية ومقررات دراسية تحقق    يمكن ان تساعد في الوصول للغايات.

فيد الطلبة في تعريفهم بطبيعة الدراسة وقابلة للتقويم المنتظم. ايضا يست  االهداف منها وتكسب الدارسين مخرجاتها
ومجاالت العمل المستقبلية بعد التخرج. عالوة علي  تعريف المستفيدون من المخرجات الجامعية بمواصفات الخريج في 

 كل قطاع تعليمي .

لعربية ، هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء علي اهمية االستفادة من نماذج ادلة ضمان جودة البرامج االكاديمية ا
واالجنبية عالوة علي المحلية في توصيف المقررات و البرامج االكاديمية بحيث تتوافق مع معايير الجودة. سلطت الدراسة 
الضوء علي تحربة جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا في اعداد البرامج الدراسية ومراحل اعتمادها داخليا بواسطة 

توصل إلى تم ال ا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتم تحليل النظام المتبع.مؤسسات الجامعة المختلفة وخارجي
بعض النتائج والتوصيات المهمة المتركزة  في وجود نظام جيد العداد و اعتماد البرامج الدراسية  ولكنه يحتاج لمراجعة 

ن من قبل هئية التدريس االمر الذي يمكن ا دورية بغية مراقبة تطبيقه. تالحظ ايضا ضعف االقبال علي التقويم الذاتي
 يضعف فرص التحسين المستمر للبرامج الدراسية.

التقويم الذاتي ،إعداد المقررات، االعتماد االكاديمي، التحسين المستمر، معايير  التعليم، جودة ضمان :المفتاحية الكلمات
 جودة البرامح.

 مقدمة
 في ذلك بما عامة، بصفة التعليم بمستوى للنهوض الماضية القليلة السنوات في ومعاييرها الجودة بتطبيق االهتمام تعاظم
 من لقاءات تم ما عربًيا المبذولة الجهود فمن ،"الجودة ضمان" يعرف بما ترتبط نظامية طرق إلى استناًدا العالي وذلك التعليم

 التعليم العالي في الجودة معايير تطبيق أهمية على فيها التركيز تم والعالمي، اإلقليمي المستوى على وندوات ومؤتمرات

 إنشاء ضرورة على التأكيد توصياتها في جاء وقد العالي، التعليم مستوى وتدني المعاصرة التحديات لمواجهة الحلول كأنجع

 التقليدي العالي التعليم في الجودة معايير واعتماد العربية، الجامعات في واالعتماد التقويم ونشر ثقافة الجودة ضبط آليات
 . 1999 ) التقليدي)طعيمة , وغير
منه  "الجودة ضمان" :عنوان تحت تقع وضمانها، الجودة لتحسين الجامعات مستوى على كثيرة أخرى عربية جهود وثمة

 إلخ. اإلنمائي، المتحدة األمم برنامج اليونسكو، العربية، الجامعات علي سبيل المثال: اتحاد
 فاعليتها وتنعكس من تحد الجامعي التعليم نظام تواجه التي والمتنامية الكثيرة التحديات أن إال الجهود هذه من الرغم على

 التعليم التمويل، وانتشار ومحدودية الطالب، ألعداد الكبير التزايد التحديات، هذه أبرز ولعل وضمانها، الجودة معايير على
 جودة االداء. انعكس على الذي األمر جديدة؛ تحديات من تضيفه وما العولمة نطاق واتساع االلكتروني، والتعليم الخاص،
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يظل التقويم الذاتي ومتطلباته من اهم مراحل تطوير العمليات التعليمية باكتشاف نقاط الضعف و القوة وهو الخطوة  
م وفق بالرغم من ان التقويم يتاالولي التي يستعان بها في ارساء اساس جيد و مؤثر في جودة التعليم العالي ومخرجاته. 

لتقويم جودة االداء  الضروريةمن المعايير  مدارس مختلفة  لكنها جميعًا تتفق في ضرورة التجويد و التحسين المستمر.
 االكاديمي في مؤسسات التعليم العالي تقويم البرامج الدراسية بغية طويرها وتعزيز جودتها الكسابها المنافسة العالمية. اذ

الذهنيةوالمهنية  رات والمها المتخصصة المعارف تقديم عن المسؤل انه حيث التعليمية جوهر العملية األكاديمي البرنامج يعد
 الخارجية التحديات إن كما .معتمدة دولية اكاديمية لمعايير وفقا المستهدفة التعلم مخرجات لتحقيق بالتخصص العالقة ذات

 التنبوء على قدرته زيادة الى يؤدي بما فعاليته لتحسين جودة والمخطط الجاد السعي حتمية األكاديمية البرامج على فرضت
 ذات الموارد هذه من المختلفة التخصصات لتوفير والتخطيط البشرية من الموارد المحلي والدولي العمل سوق باحتياجات

 (.2011المتميزة والمستهدفة) فيصل عبداهلل واخرون,  المهارات

 مشكلة الدراسة
 .عدم وجود او االلتزام بمحددات معتمدة لصياغة المقررات والبرامج الدراسية 

 .التباين الكبير بين محتويات المقررات  وازمانها بسبب ضعف وعدم دقة منهجية االعداد 

 .عدم توافق المقررات مع اهدافها و مخرجاتها مما يؤثر ذلك تباعًا في جودة البرنامج االكاديمي ككل 

 لفريق في مرحلة اعداد البرامج الدراسية  او مقرراتها حيث يكلف عضو هئية تدريس واحد في بعض انعدام روح ا
 االقسام لوضع او تطوير المقرر الداسي.

  أعداد المناهج يتم بواسطة لجان متخصصة وبعد التطبيق تتكون عند االساتذة مجموعة مالحظات ال يتم التعامل معها
 الدراسية. او اعتبارها في تطوبر البرامج

 .ضعف تدريب االساتذة في طرق و مناهج اعداد المقررات الدراسية وتطويرها 
  نفور االساتذة وعدم مشاركتهم االيجابية في التقويم الذاتي يضعف مراقبة تنفيذ البرامج بغية تقويمها كما يضعف من

 امكانية تحقيق البرامج الهدافها و مخرجاتها.

 رة أعداد دليل للمقرر عدم االلتزام و اإللزام بضرو(Course Portfolio)  في كل مرة يدرس فيها يضعف التوثيق
 والفعالية و التقويم المستمر لالداء.

  أهمية الدراسة
لفت اإلنتباه لضرورة اإللتزام بتطبيق معايير معتمدة لكتابة وإعداد البرنامج  والمقررات الدراسية وذلك عبر استمارة  .1

 والمطلوبات. موحدة تحدد كل التفاصيل
تنبيه االساتذة لفوائد التقويم الذاتي المباشر و غير المباشر للبرامج الدراسية وتشجيعهم علي المشاركة في إجراءاته  .2

 وتحليل نتائجه واالنفعال مع مخرجاته.
طالب الإثبات ضرورة إعداد دليل المقرر لالستفادة منه في توثيق االداء االكاديمي وتطوير المناهج ومستوي اداء  .3

 وغيرها. وكل الوسائل األخرى التي تستخدم لتحقيق أهداف الجامعة ورسالتها.

 
 
 
 

 

 

 تعريف البرنامج االكاديمي
 جموعةم يعرف البرنامج االكاديمي التعليمي وفق دليل اتحاد الجامعات العربية لضمان جودة البرامج األكاديمية علي انه:

 ليسانس، ( البرنامج بهذا المرتبطة األكاديمية الدرجة منح إلي تؤدي والتي الدراسية المقررات من ومنظمة مميزة

 هذا ومن واقع خبرتنا االكاديمية نقترح للبرنامج االكاديمي التعريف التالي: (. الخ....دبلوم، بكالوريوس،
شهادة في من مستوى تعليمي معين)مؤهل القبول( تؤدي إلى   (Education)وتعليم  (learning)البرنامج خطة تعلم

و  هجهامنو  مخرجاته التعليميةو Smart لتعليمية.ا هأهداف اختصاص محدد)مؤهل التخرج( وتشتمل بشكل خاص على:
 شروط القبول فيه و مدته الزمنية والشهادة التي يؤدي إليها ومستواها ونوعها )أكاديمية، مهنية(.

 معايير تقويم البرامج االكاديمية

مراقبة تنفيذ البرنامج بغية معرفة االداء ونقاط الضعف تسمي تقويم البرنامج ويكون الهدف االساسي لها المراجعة و  إن
التنقيح و التطوير. ويكون الهدف من تطوير برنامج تعليمي هو االرتقاء به لكي يتطابق مع معايير الجودة المطبقة عالميا 

 تلفة.في كل مجال من مجاالت االختصاصات المخ

لكن لكل برنامج تعليمي  التطوير بالمفهوم العام هو االنتقال من حالة ذات مستوى متدني إلى الحالة األفضل واألمثل.
معاييره الخاصة للجودة، فمعايير الجودة لبرنامج تعليمي في كليات الهندسة مختلف عن معايير الجودة لبرامج في كلية 

 العلوم أو كليات العلوم االنسانية.

 عمومًا فان الحكم على البرامج التعليمية يمكن أن يخضع إلحدى الوسائل المتبعة اليوم عالميا وهي : 

 :االعتماد (Accreditation)  وهو عبارة عن إخضاع مقرر ، برنامج أو مؤسسة لمعايير محدودة واإلعالن عن
 .مدى مطابقتها لهذه المعايير أو عدمها وتقوم بها مؤسسات متخصصة

 ق:التدقي (Audit)  وهو عبارة عن تقييم لمدى قوة أو ضعف وسائل تطبيق الجودة لنشاطات، لخدمات ، لبرنامج
 .أو للمؤسسة ، وتقوم بها المؤسسة لمصلحتها الذاتية من أجل نموها وتقدمها

  :التقويم(Evaluation/Assessment)  وهو يهدف بالدرجة األولى إلى تطوير برنامج أو مؤسسة حيث يجري
يم جميع األعمال االدارية لجهة ، استراتيجيات اإلدارة ، اتخاذ القرار ، العمليات المالية واالدارية ، الخدمات تقو

 .باإلضافة إلى برامج التعليم والخطط البحثية

 جقبل أن تقوم المؤسسة التعليمية  باعتماد أي برنامج تعليمي يجب أن تقوم بدراسة جدوى شاملة عن مدى الحاجة للبرنام
وتتأكد من تكامل هذا البرنامج مع رسالة المؤسسة وتناسبه مع المناهج المتبعة عالميا في نفس االختصاص، باإلضافة 
إلى التوازن بين المواد النظرية، العملية والتطبيقية للبرامج ذات الطبيعة التطبيقية. ثم تقوم اللجان االكاديمية بالجامعة 

تمادها واعالدور االساسي في وضع مواصفات و مقومات البرامج الدراسية ومراجعتها التي يكلفها مجلس االساتذة بلعب 
 .بواسطة مجلس االساتذة

 توجد معايير معتمدة لتقويم جودة البرامج الدراسية محليا وقوميًا وعربيًا وعالميًا يمكن االستفادة منها.

محليًا في جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا علي سبيل المثال تم تصميم دليل التقويم الذاتي لبرامج الجامعة في العام 
و الذي تم فيه تعريف المصطلحات وتحديد المعايير و المؤشرات و الوسائل المعتمدة لتطبيق  (2007)عبدالرحمن,2007

 الجودة علي البرامج.
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 تعريف البرنامج االكاديمي
 جموعةم يعرف البرنامج االكاديمي التعليمي وفق دليل اتحاد الجامعات العربية لضمان جودة البرامج األكاديمية علي انه:
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 هذا ومن واقع خبرتنا االكاديمية نقترح للبرنامج االكاديمي التعريف التالي: (. الخ....دبلوم، بكالوريوس،
شهادة في من مستوى تعليمي معين)مؤهل القبول( تؤدي إلى   (Education)وتعليم  (learning)البرنامج خطة تعلم

و  هجهامنو  مخرجاته التعليميةو Smart لتعليمية.ا هأهداف اختصاص محدد)مؤهل التخرج( وتشتمل بشكل خاص على:
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 معايير تقويم البرامج االكاديمية

مراقبة تنفيذ البرنامج بغية معرفة االداء ونقاط الضعف تسمي تقويم البرنامج ويكون الهدف االساسي لها المراجعة و  إن
التنقيح و التطوير. ويكون الهدف من تطوير برنامج تعليمي هو االرتقاء به لكي يتطابق مع معايير الجودة المطبقة عالميا 

 تلفة.في كل مجال من مجاالت االختصاصات المخ

لكن لكل برنامج تعليمي  التطوير بالمفهوم العام هو االنتقال من حالة ذات مستوى متدني إلى الحالة األفضل واألمثل.
معاييره الخاصة للجودة، فمعايير الجودة لبرنامج تعليمي في كليات الهندسة مختلف عن معايير الجودة لبرامج في كلية 

 العلوم أو كليات العلوم االنسانية.

 عمومًا فان الحكم على البرامج التعليمية يمكن أن يخضع إلحدى الوسائل المتبعة اليوم عالميا وهي : 

 :االعتماد (Accreditation)  وهو عبارة عن إخضاع مقرر ، برنامج أو مؤسسة لمعايير محدودة واإلعالن عن
 .مدى مطابقتها لهذه المعايير أو عدمها وتقوم بها مؤسسات متخصصة

 ق:التدقي (Audit)  وهو عبارة عن تقييم لمدى قوة أو ضعف وسائل تطبيق الجودة لنشاطات، لخدمات ، لبرنامج
 .أو للمؤسسة ، وتقوم بها المؤسسة لمصلحتها الذاتية من أجل نموها وتقدمها

  :التقويم(Evaluation/Assessment)  وهو يهدف بالدرجة األولى إلى تطوير برنامج أو مؤسسة حيث يجري
يم جميع األعمال االدارية لجهة ، استراتيجيات اإلدارة ، اتخاذ القرار ، العمليات المالية واالدارية ، الخدمات تقو

 .باإلضافة إلى برامج التعليم والخطط البحثية

 جقبل أن تقوم المؤسسة التعليمية  باعتماد أي برنامج تعليمي يجب أن تقوم بدراسة جدوى شاملة عن مدى الحاجة للبرنام
وتتأكد من تكامل هذا البرنامج مع رسالة المؤسسة وتناسبه مع المناهج المتبعة عالميا في نفس االختصاص، باإلضافة 
إلى التوازن بين المواد النظرية، العملية والتطبيقية للبرامج ذات الطبيعة التطبيقية. ثم تقوم اللجان االكاديمية بالجامعة 

تمادها واعالدور االساسي في وضع مواصفات و مقومات البرامج الدراسية ومراجعتها التي يكلفها مجلس االساتذة بلعب 
 .بواسطة مجلس االساتذة

 توجد معايير معتمدة لتقويم جودة البرامج الدراسية محليا وقوميًا وعربيًا وعالميًا يمكن االستفادة منها.

محليًا في جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا علي سبيل المثال تم تصميم دليل التقويم الذاتي لبرامج الجامعة في العام 
و الذي تم فيه تعريف المصطلحات وتحديد المعايير و المؤشرات و الوسائل المعتمدة لتطبيق  (2007)عبدالرحمن,2007

 الجودة علي البرامج.
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قوميًا هنالك معايير علي مستوي هئية التقويم و االعتماد بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي السودانية والتي بدورها 
( و 2010لضمان جودة التعليم العالي السوداني)وزارة التعليم العالي السودانية, وضعت و نشرت دليل المعايير الوطنية 

 الذي افرد للبرامج الدراسية و المناهج مجااًل واسعًا.
علي مستوي االقليم العربي  فقد أنشئ اتحاد الجامعات العربية مجلسًا لضمان الجودة و االعتماد والذي اصدر باسم االمانة 

لعديد من االدلة المنظمة لضمان الجودة في الجامعات االعضاء من ضمنها دليل ضمان جودة البرامج العامة لالتحاد ا
 (.2011االكاديمية في كليات الجامعات االعضاء)فيصل عبداهلل واخرون, 

ة للتقويم و االعتماد التي تحدد المقومات االساسي مؤسسات وانظمةعالميًا يتم تصميم مواصفات البرامج الدراسية بواسطة 
  و التي يلتزم عند تصميمها باالتي: (ABET)الواجب توافرها لمعيارية البرنامج

 ية و مهنية  تلبيًة لسوق العمل.تبني البرامج عادًة وفق متطلبات علم 

  .اشراك المختصين و المستفدين من مخرجات هذه البرامج في تصميمها لالستفادة من تغذيتهم الراجعة 

  إعتماد البرامج بعد تصميمها من جهة محايدة مكلفة بإعتماد ومراقبة تنفيذ البرامج، الدور الذي تلعبه وزارة التعليم
الكلية بلجانها المتخصصة والتي قامت في السودان ولمعظم التخصصات بوضع ما يسمي العالي والبحث العلمي عبر 

المكونات االساسية للبرنامج الدراسي وفق المعايير الوطنية و العالمية، كما  يتم عبر هذا االنموذج تحديد االنموذج.
 يتم وصف المكونات المكملة لتنفيذ البرنامج و تحقيق اهدافه.

  تقوم جهات اخري بمراقبة تنفيذ البرامج الدراسية مثل المجالس المهنية التي تراقب مزاولة المهن واالعتراف بالبرامج
 .هن كاالمجلس الهندسي والطبي والزراعي و خالفهالمرتبطة بهذه الم

 
 مقومات البرنامج األكاديمي

 يالزم البرامج الدراسية مكونات ضرورية تساعد في تنفيذها علي ارض الواقع منها ما يلي:

  لكل برنامج من برامج مرحلة الدراسة الجامعية األولى أو برامج الدراسات العليا أهداف محددة تساعد في توجيه
 .العملية التعليمية والمشاريع البحثية نحو تنمية اإلنسان وتقدم المجتمع

  أن يؤمن البرنامج تعليما عالي الجودة في مرحلتي االجازة والدراسات العليا حيث إن الخريج يصبح مطلوبا
معامل م ووبشدة في سوق العمل سواء أكان في الصناعة، في المهن الحرة، في الوظائف العامة، في قطاع التعلي

 .ومختبرات البحث ...الخ

 أن يكون البرنامج خاضعًا للتقييم والمراجعة الدورية وفقا للتطورات العلمية والحاجات االجتماعية. 

   هيئة تدريس بمستوى عال على صعيد البحث والتعليم. اعضاءأن يستقطب البرنامج 
 جأن يستقطب البرنامج طالبا يستطيعون االستفادة من هذا البرنام. 

  وأن يهدف البرنامج إلى نشر وتطبيق نتائج األبحاث العلمية وتنمية أشكال ومستويات أخرى من التعليم. 

اذن إن الخصائص المميزة ألي برنامج دراسي متعلقة بمستواه التعليمي وبتوجهاته سواء أكانت أكاديمية أو مهنية، 
 الهدف من تعليمه باإلضافة إلى تطابقه مع معايير الجودة. فمحتوى البرنامج يجب أن يتطابق مع الغاية من وضعه وتحقيق

إن محتوى أي برنامج جديد يجب أن ينطلق من تطور في المعلومات في مجال علمي محدد، حاجة اجتماعية اقتصادية 
صاالت تلمعلومات تطبيقية جديدة، توافر معلومات لحقل جديد من المعرفة، التوسع المستمر للمعرفة في حقول تقنيات اال

 والمعلومات. 

 

 

فمن أجل تحقيق األهداف المعلنة للبرامج فان محتويات المناهج وطرق وسياسات التدريس للمادة التعليمية يجب أن تتفق 
لدراسية التي يحتويها البرنامج وتؤمن التفاعل بين الطالب وعضو هئية التدريس، كما يجب أن امع أهداف المساقات 

 ة وتنمي في نفس الوقت المهارات التحليلية للمشاكل العلمية عند الطالب.تساعد على فهم أعمق للماد
 جودة البرنامج من جودة المقررات

بما ان البرنامج عبارة عن مجموعة  وحدات صغيرة)مقررات( فإن الحديث عن جودة البرامج الينفصل عن جودة 
 المقررات الدراسية المكونة له.

 ABET)وفق نموذج  يقصد به الوحدة الدراسية كجزء من البرنامج الدراسي ويكون بالخصائص التالية Courseالمقرر 
2011): 
 .محدد االهداف و المراجع و المفردات و المخرجات   

  .يدرس بواسطة عضوهيئة تدريس في عدد محدد من الساعات)االتصال او المعتمدة( عبر الفصل الدراسي المحدد 

  الطالب في كل مكوناته بنهاية الفصل الدراسي.يتم تقويم اداء 
 .يتم تقويم اداء االستاذ للمقرر بنهاية الفصل الدراسي  

 .ان يكون للمقرر اسم يعكس الطبيعة العامة باللغتين 

 .ان يكون للمقرر رمز خاص يحدد موقعه في خارطة البرنامج 

 .ان يكون للمقرر محتويات واضحة و محددة و متفق عليها 

 للمقرر بعد تطبيقه كتلوج يحتوي علي مستندات توثيقية تخص مكونات وطريقة تنفيذ المقرر ووسائل  ان يكون
  و نتائج االداء.

:نموذج 1عليه عند كتابة المقرر واعتماده يجب ان تحتوي وثيقة المقرر من التفاصيل التالية كحد ادني )انظر للملحق
 ن للعلوم و التكنولوجيا(:استمارة تطوير البرامج الدراسية بجامعة السودا

 اسم المقرر course title  
 توصيف مختصر للمقرر course description 

 المطلوبات السابقة للمقرر prerequisites  

 المراجع المنهجيةtextbooks  

 اهداف المقرر التعليميةcourse educational objectives 

 المواضيع المراد تغطيتهاtopics covered  
  المعمل و التطبيقيجدولةlaboratory schedules  

 تطبيقات الحاسوبcomputer applications 

 مشاريع معمليةlaboratory projects  

 مساهمة المقرر في المكونات المهنيةcontribution of the course to the professional  components 
واهميته في تقويم البرامج الدراسية ككل و في تقويم  course portfolioلعله من الضروري التوقف عند كتلوج المقرر 

 المقرر المعني علي وجه الخصوص. يتم االستفادة من كتلوج المقرر في:

 توثيق كل النشاطات االكاديمية المرتبطة بتنفيذ المقرر و المعلومات الخاصة به طوال الفترة الدراسية 

 ئل و الطرق التي استخدمت في التدريس ونتائج تقويم االداء يعتبر دليل للتميز االكاديمي حيث يعكس كل الوسا
 المستمر عبر الفترة الدراسية و تقارير التقويم الذاتي المختلفة.

 .يعطي موشرات هامة عن مستويات اداء الطالب و اداء االستاذ في المقرر واوجه القصور 
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 يتبادلون تدريس نفس المقرر. يمكن من تبادل المعرفة بين االساتذة في حقل المعرفة الواحد حين 

             .يقيس التطور في االداء عبر مقارنة نسخ متالحقة منه لنفس المقرر 

 .التطوير المهني لالستاذ من خالل سعيه الدووب لتجويد طريقة االداء عبر تنويع المصادر و الوسائل و المنهجيات 
  والمراجعة الدورية لمتطلبات تحقيق اهداف المقرر و  التطوير المستمر لمحتويات المقرر عبرتحليل البيانات

 مواكبة مستجدات العلم ومقترحات التحسين. 

 تجربة جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا في توصيف البرامج والمقررات الدراسية
بين االهلية مثل التقانة و المغتربالرغم من ان العديد من الجامعات السودانية الحكومية مثل الخرطوم والجزيرة والنيلين او 

و المستقبل تبذل جهودا مقدرة في مجال الجودة اال اننا اخترنا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كمنوذج لعلمنا بمبادرتها 
 في مجال الجودة مع مجلس الجودة التحاد الجامعات العربية حيث انها  شاركت في التقويم المؤسسي االول لالتحاد.

قامت الجامعة في سبيل تطبيق معايير الجودة علي البرامج الدراسية بتحديد مراحل تصميم و إعداد البرامج الدراسية  وقد
 واعتمادها وفق االجراءات التالية:

 
 اواًل: إعداد او تطوير البرنامج 

فع تقرير عن المعني لتقوم بريقوم عميد الكلية المعنية بتكوين لجنة فنية من اعضاء هئية التدريس المختصين في المجال 
مفصل عن البرنامج المعني، علي ان تضم بجانب منسوبي الجامعة اعضاء من خارج الجامعة من اعضاء هئية التدريس 

 في مؤسسات اخري و من منسبوي حقل المجال المعني من هم في حكم اعضاء هئية التدريس.
التي يجب ان يوفرها تقرير اللجنة للمجالس المعنية باجازة ( طبيعة المعلومات 2007يحدد دليل التقويم)عبدالرحمن,

( ومعتمدة من لجنة الشؤون االكاديمية احدي 7البرنامج وذلك عبر استمارة معدة خصيصًا لهذا الغرض)مرفق استمارة 
 لجان مجلس اساتذة الجامعة. 

 بالنظر لالستمارة نجد انها تحدد االتي:
اسم البرنامج باللغتين العربية و االنجليزية و اسم الدرجة التي تمنح باللغتين معلومات اولية عن الكلية والقسم و .1

 ايضًا. هذا الجزء يحدد اسم البرنامج و الدرجة الممنوحة إلعتمادهما.

مع تحديد اسماءهم و ودرجاتهم  7 – 5تكوين اللجنة و اسلوب عملها: حيث تحدد االستمارة اعضاء اللجنة بعدد  .2
ذلك لإلطمئنان علي عالقتهم بالتخصص و اهليتهم للمشاركة في البرنامج. هذا باالضافة لتحديد العلمية وصفاتهم و

 الطريقة التي اتبعتها اللجنة في إعداد البرنامج المعني.
 مقدمة عن البرنامج المعني والتي يجب ان تحتوي علي:  .3

 . نبذة تاريخية قصيرة عن الكلية والقسم والتخصص 
  المعنيتقديم موجز للبرنامج 
 . اسباب واهمية البرنامج ومبررات قيامه او تطويره 
 . نبذة عن البرامج المشابهه 
  الجهات المرجعيةExternal References )التى يستند عليها البرنامج ويتبعها )ان وجدت 

 
راجعتها م رسالة البرنامج و اهدافه و مخرجاته: وتحدد االستمارة كيفية كتابة هذه الخصائص بشكل قياسي بحيث يم .4

 اثناء مراحل اإلجازة وإعتمادها للبرنامج.

 نظام الدراسة و مدتها: حيث يحدد نظام الدراسة المراد اتباعه و مدته الزمنية. .5

 

 

الخطة الدراسية للبرنامج موزع الفصول الدراسية المختلفة بحيث تمالء الجداول المحددة باالستمارة لكل فصل  .6
 م تحديد االتي لكل مقرر دراسي:دراسي علي حدي والتي من خاللها يت

 .رمز المقرر باللغتين 
 .اسم المقرر باللغتين 

 .عدد ساعات االتصال االسبوعية والتي تحدد عبر ساعات المحاضرة و/او العملي و/او المتابعة 

 ة ععدد الساعات المعتمدة)المعرفة مسبقًا علي انها ساعة محاضرة اسبوعيا او اثنين الي ثالثة ساعات عملي/متاب
 اسبوعيًا(

 عدد ساعات االمتحان للمقرر 
مكونات البرنامج الدراسي: يتم عرض تحليل مكونات البرنامج وفق مطلوبات الكلية االنموذج للتأكد بمدي  تحليل .7

مطابقته في ساعات االتصال النظرية والعملية لمعايير النموذج القياسي المحدد مسبقًا من وزارة التعليم العالي 
 ي)الجهة المخولة إلعتماد البرنامج والسماح له بالقبول(والبحث العلم

 القبول: للتأكد من مطابقتها بمحددات الجامعة التعليم العالي. شروط .8

 المخططة للقبول: لتكون حسب االمكانيات المتاحة للقسم والكلية. االعداد .9

شرية والمادية المتاحة حاليًا والمطلوبة المتاحة والمطلوبة لقيام البرنامج: حيث يتم تحديد اإلمكانات الب اإلمكانات .10
 مستقباًل لتنفيذ البرنامج.

 نظام التقويم المراد اتباعه. .11
المقررات للبرنامج الدراسي: حيث يكتب لكل مقرر مفرداته الدراسية وفق استمارة قياسية معتمدة مسبقا  مفردات .12

 وتحتوي علي:

  الساعات االسبوعية والمعتمدة(اسم المقرر ورمزه باللغتين العربية واالنجليزية( 

 ( وصف المقررCourse Description) 
 (  اهداف المقررObjectives) 

 (  مخرجات التعلمExpected Learning Outcomes)  

 (  محتويات المقررContents) 

 )تحديد عدد الساعات نظري + عملي( موزعة على االسابيع الدراسية. 

 (  طريقة التدريسTeaching Methods) 
 (  طريقة التقويمAssessment Methods) 

 ( المراجع المستخدمةReferences ) 
 

 ثانيًا: مراحل إجازة و إعتماد البرنامج الدراسي
يتم إعتماد البرنامج الدراسي و مكوناته عبر مرحلتان االولي داخلية والثانية خارجية.

 المرحلة االولي) الداخلية(
ة المتبعة والمحددة بقرار لجنة الشؤون االكاديمية والمجازة من مجلس اساتذة وفق منهجية إعتماد البرامج الدراسي

 الجامعة تتبع إالجراءات التالية إلعتماد البرنامج الدراسي داخليًا: 
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بعد انتهاء اللجنة الفنية من إعداد البرنامج يتم عرضه علي مجلس القسم المعني)ان وجد( كجهة تخصصية و فنية  .1
مطابقة المقررات الهداف و مخرجات البرنامج عالوة علي مطابقة مفردات كل مقرر مع ساعاته  حيث يتم التأكد من

 و اهدافه ومخرجاته.
ثم يعرض البرنامج علي مجلس الكلية المعنية الجازته حيث يتم التأكد من استيفاء البرنامج لمطلوبات الكلية االنموذج   .2

ومطلوبات الكلية المعنية عالوة علي اجازة المببرات واالهمية و مراجعة المطلوبات المهنية واعتماد المقررات و 
 ل.اوزانها من الساعات المعتمدة و ساعات االتصا

يعرض البرنامج للجنة الشؤون االكاديمية إلجازته وإعتماده حيث يتم التأكد من ان البرنامج تم اعتماده فنيا من مجلس  .3
الكلية )قرار مجلس الكلية و تاريخ الجلسة(. تقوم اللجنة بالنظر في الشكل العام ومدي مطابقته لمعايير 

فاية اإلمكانات المتاحة والمطلوبة عالوة علي جودة التقرير لغويا الجامعة)االستمارة( و استيفاء مطلوبات الجامعة وك
 ومنطقيا.

يحول البرنامج بعد إجازته المبدئية الي لجنة مصغرة للتحقق من مدي إلتزام الكلية من تنفيذ مالحظات و توجيهات  .4
 رحلة.تنتهي اجازته حتي هذه الم اللجنة االم المسجلة في وقائع االجتماع المعني. اذا كان البرنامج تطوير لبرنامج قائم

يرفع البرنامج الجدبد بعد إعتماده نهائيا من لجنة الشؤون االكاديمية لمجلس اساتذة الجامعة الذي يقوم بابداء االراء  .5
 والمالحظات العامة ان وجدت ثم يصدر قرار إعتماده من المجلس.

استكمال الكلية مالحظات المجلس المسجلة في وقائع  تقوم امانة الشؤون العلمية)مقرر مجلس االساتذة( بالتأكد من .6
 إجتماع المجلس.

يعرض البرنامج في المرحلة االخيرة داخليا علي مجلس الجامعة ضمن المشاريع و االكاديمية المقدمة للمجلس  .7
 إلعتماده نهائيًا توطيًة لرفعه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

 
 المرحلة الثانية) الخارجية(

يتم تقديم البرنامج لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلعتماده رسميا والسماح للجامعة القبول عليه. في هذه المرحلة 
و وفق االجراءات المتبعة من الوزارة يتم تسليم البرنامج الحدي لجان الوزارة المتخصصة لدراسة البرنامج من حيث 

 استيفائه لكل المطلوبات المحددة مسبقًا
من الواضح ان هذه الرحلة الطويلة و الشاقة في إعداد و إعتماد البرامج الدراسية يمكن ان تساعد بشكل كبير في التحكم 

 في  مطابقتها لمعايير جودة البرامج طالما يتم اإللتزام بهذه الخطوات ومراقبة استيفائها بشكل دقيق.
 (تنفيذ البرامج الدراسية ) ثالثةالمرحلة ال

ماد البرنامج تقوم الكلية المعنية بتنفيذه وفق اللوائح والنظم المتبعة في القبول و التسجيل والدراسة واالمتحانات بعد إعت
لعل اهم مرحلة من مراحل التنفيذ للبرنامج هي التقويم الذاتي الذي من خالله تستطيع الكلية تلمس نقاط الضعف  والتقويم.

يتم التقويم (  2007وفق دليل التقويم الذاتي بالجامعة)عبد الرحمن، بشكل مستمر.والقوة والتخطيط لتحسين البرنامج 
 الذاتي لتقويم و تحسين و تطوير مخرجات التعلم للبرنامج ويمكن تقسيم التقويم الذاتي إلى نوعين:

أساتذة المواد المختصين وهذا النوع من التقويم يتم بوساطة تقرير التقويم الذاتي من أستاذ أو  التقويم الذاتي المباشر:
 ولجان التقويم الذاتي بالقسم والكلية .

يتم بوساطة الطالب والخريجين والمخدمين واللجان االستشارية للقسم من الصناعة وغيرها   التقويم الذاتي غير المباشر:
 (  يحتوي تلخيصًا للنوعين من التقويم.1.الجدول رقم)
 ( أنواع التقويم الذاتي 1جدول رقم )

 

 

 التقويم غير المباشر التقويم المباشر
تقويم أعضاء هيئة التدريس 

 لموادهم الدراسية .
 (6استبانةالطالب المتخرجين رقم )

 (2استبانةالخريجين رقم )
 (4استبانةالمخدمين رقم ) مصفوفة التقويم

 ( 1استبانةتقويم الطالب للمادة وطريقة تدريسها رقم ) تقرير لجنة التقويم الذاتي بالقسم 
 (5استبانة تقويم الطالب لبيئة الكلية رقم ) تقرير لجنة الكلية للبرنامج

 تقرير اللجنة االستشارية للقسم

 تقرير المجلس العلمي لطالب القسم 
 (3تقرير الممتحن الخارجي رقم ) 

 
يبنى التقويم الذاتي المباشر على تقويم المخرجات وعليه يجب على كل عضو  : خطوات التقويم الذاتي المباشر للبرنامج

هيئة تدريس أو مجموعة متخصصين في المادة الدراسية وضع مخرجات المادة الدراسية وفقًا لالستمارة المجازة من 
التي تربط اهدافه مع اهداف ( ، على أن يتم إعداد مصفوفات البرنامج 7لجنة الشؤون األكاديمية بالجامعة)استمارة رقم 

الكلية ومقررات المنهج الدراسي بأهدافه و مخرجاته و مخرجات البرنامج بأهدافه عالوة علي ربط مخرجات البرنامج 
 (علي التوالي.6( و)5( و)4( و)3و)( 2بأهدافه وذلك كما في الجداول رقم )

 
 (مصفوفة أهداف البرنامج وأهداف الكلية2جدول رقم)

 البرنامجأهداف 
 أهـداف الكلية

1 2 3 4 5 6 
1       
2       
 

 مصفوفة مقررات البرنامج الدراسية وأهدافه (3جدول رقم )

 
المقررات 

 الدراسية

 أهداف البرنامج
1 2 3 
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 مصفوفة مقررات البرنامج الدراسية وأهدافه (3جدول رقم )

 
المقررات 

 الدراسية
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 (مصفوفة مقررات البرنامج الدراسية ومخرجاته4جدول رقم )

 
المقررات 

 الدراسية

 مخرجات البرنامج
1 2 3 

    
 

 
 

 ( مصفوفة مخرجات البرنامج وأهدافه 5جدول رقم)

 الرقم
مخرجات 

 البرنامج
 أهـداف البرنامـج

1 2 3 4 5 
1       
2       
3       

 (مصفوفة مخرجات البرنامج والمخرجات القياسية6جدول رقم )
مخرجات  

 البرنامج
 المخرجات القياسية

 )هـ( )د( )ج( )ب( )أ(
1       

 
2      

 
3      

 
 

يّقوم مدرس المادة أهدافها في كل فصل دراسي باستعمال مصفوفة تقويم المادة وذلك لنتائج االختبارات وأعمال الفصل 
( محتويًا على مستوى أداء  9يعد مدرس المادة تقرير التقويم الذاتي للمادة وفق لالستمارة رقم)  واالمتحان النهائي، 

 المادة ودرجة استيفاء الطالب لكل من أهداف المادة وتقويمه لدرجة االستيفاء ومقترحاته للتحسين المطلوب.الطالب في 

تدرس لجنة التقويم الذاتي بالقسم  تقرير مدرس المادة وتقومه وتقارنه بمستوى األداء العام في المادة حسب موجهات 
وتقارنه بنتيجة تقويم الطالب للمادة وطريقة تدريسها )تقويم غير (( 8لجنة االمتحانات المركـزية  )استمارة رقـم )

 تقترح اللجنة التوصيات والعمليات المطلوبة لتحسين األداء في المادة.و(  .1مباشر استمارة رقم )
 نتيجة التقويم المباشر للبرنامج 

 -تقوم لجنة التقويم الذاتي في القسم باآلتي :

 

 

مادة في مصفوفة تقويم البرنامج بنهاية كل فصل دراسي و تقارن نتيجة التقويم في كل فصل ترصد نتائج التقويم الذاتي لل
 ((8بمستوى األداء العام حسب موجهات لجنة االمتحانات المركزية )استمارة رقم )

حتوي التقرير ي يقدم تقريرًا عن التقويم وعن نشاط التحسين المستمر للبرنامج سنويًا للجنة التقويم الذاتي بالكلية على أن
 على :

 . نتيجة قياس كل من مخرجات البرنامج 

 . مدى استيفاء النتيجة للمستوى المطلوب 

 . التعديالت المطلوبة للتحسين 
 . أثر التعديالت السابقة في تحسين اآلداء 

 . نقاط القوة الظاهرة ومدى المحافظة عليها 

 . المراجعة التي تمت لمخرجات التعلم 

 
 اله لحين إكتمال تقويم كل مواد البرنامج.تستمر العملية أع

 كنسبة مقبولة في الوقت الحالي . %60يحدد المتوسط الكلي للبرنامج مدى استيفاء مخرجات البرنامج , وتعتمد نسبة 

 تقارن المتوسطات للدفع المتتالية لقياس مدى المحافظة على المستوى أو مدى التحسين الذي يحدث نتيجة للتقويم .
 

 المناقشة
 وفق متابعة المؤلف اللصيقة لتجربة الجامعة فانه يري ما يلي:

تعتبر جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا رائدة في مجال الجودة حيث انها بدءات اجراءات الجودة بمبادرات ذاتية  .1
دة الدارة التقويم و الجووبذلك سبقت الكثير من الجامعات المحلية و االقليمية. ثم انشأت مؤسسات  2003منذ العام 

و االن بحمد اهلل اصبحت للجامعة عمادة لصمان الجودة. هذا يعتبر قوة دافعة كبيرة للجامعة  2007وادلة للمعايير في 
 فيما يتعلق بجودة البرامج الدراسية و مكوناتها المختلفة.

 
تعتبر مميزة و مطبقة بدقة عالية وهذا ما قامت به الجامعة من إجراءات في إعداد البرامج الدراسية  و إعتمادها  .2

يمكن الجامعة من امتالك برامج مواكبة ومميزة. ولعل من ابرز ما يدلل علي صحة هذا القول تفضيل الطالب 
لبرامج الجامعة بالمقارنة مع الجامعات االخري حيث تستكمل الجامع فرصها للقبول ويظل عدد مقدر من الطالب 

 اللتحاق بالجامعة.في انتظار فرص اخري تتاح ل
 
تم التخطيط الجيد لتنفيذ إجراءات التقويم الذاتي لتحسين و تطوير البرامج بوجود هيكلة الدارة التقويم علي مستوي  .3

الجامعة و الكلية و القسم ولكن من واقع التجربة ما زال تطبيق التقويم الذاتي المباشر و غير المباشر في كل مراحله 
 البة علي جودة البرامج مستقباًل.ضعيف مما يلقي بظالل س
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 التوصيات
 يري المؤلف انه يمكن االستفادة من نتائج التقويم بالتوصيات التالية:

 اإلستمرار في التقويم المباشر و غير المباشر مع إتخاذ تدابير تلزم االساتذة بالمشاركة الفاعلة. .1
 

اركة الخريجين و المخدمين وغير ذلك لما ستحققه من تفعيل إجراءات التقويم غير المباشر خصوصا المتعلق بمش .2
 نتائج في تحسين مستوى األداء وانعكاساته في جودة البرامج.

 
إضافة مشاركة االستاذ في التقويم الذاتي المباشر و غير المباشر وإعداد دليل المقرر بجانب األداء التدريسي للمعايير   .3

 األساسية في منح الترقيات العلمية.
 
تكثيف التدريب على إعداد وتقويم البرامج الدراسية وإعطائه األهمية في دورات تطوير االداء لهئية التدريس لما  .4

 يحققه من نتائج في تحسين مستوى األداء وانعكاساته على جودة التعليم.

 
 لتحسين.تدريب الطالب و تنمية قدراتهم علي عمليات التقويم لضمان إعطاء نتائج تساعد علي التطويروا .5
 
تقديم حوافز مادية ومعنوية ألعضاء هيئة التدريس المتميزين في أدائهم التدريسي و مشاركتهم الفاعلة في التقويم  .6

 دفعأ لآلخرين للوصول إلى التميز مما يسهم في تحقيق جودة البرامج التعليمية.
 

 المصادر
 نية لضمان جودة التعليم العالي.(, دليل المعايير الوط2010وزارة التعليم العالي السودانية)] 1[
 العربية أعضاء الجامعات كليات األكاديمية في البرامج جودة ضمان (: دليل2011فيصل عبداهلل الحاج واخرون,)] 2[

 االتحاد, اتحاد الجامعات الدول العربية.
  25 ص القاهرة، والتوزيع، للنشر العربي الفكر دار تدريبه، إعداده، كفاياته، المعلم، ( 1999 ) رشدي طعيمة،] 3[
 ( التقويم الذاتي لبرامج الجامعة, مطبعة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا1(: الدليل رقم)2007عبدالرحمن, ساتي,)] 4[

 

 

 
 تطوير التعليم العالي في ضوء متطلبات ادارة الجودة الشاملة

 الدكتور حسن شاكر مجدي، االستاذ الدكتور مازن عبد الهادي احمد ، الربيعيستاذ الدكتور محمود داود اال
 محافظة بابل-كلية االمستقبل الجامعة

Email: Dr.mahmoudsalman@yahoo.com 
 

يشهد التعليم العالي اهتماما كبيرا على مختلف المستويات في دول العالم كافة ، فضال عن انه يشهد تطورا مستمرا نحو 
االفضل لمواكبة حاجات الفرد والمجتمع وخصائص العصر العلمية والتقنية وبناء على ذلك فأنه ينظر الى التعليم الجامعي 

تقدم المجتمعات وتنميتها وذلك عن طريق اعداد الكوادر والطاقات البشرية الفنية على اساس الدور المتميز الذي يلبيه في 
 والعلمية والثقافية والمهنية وكذلك اعداد القيادات الفكرية في مجاالت التعليم المختلفة التربوية والعلمية والمهنية . 

الجودة فكرا وتنظيما من استراتيجية تعاونية  ان ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي نموذج اداري شامل يقوم على
ومستمرة للتحسين لضمان تحقيق اهداف الجامعة ، والمجتمع ، وارضاء العمالء الداخليين على المدى القصير والطويل 

 . 
فة المستويات اوتقوم الجودة الشاملة في التعليم العالي بتوجيه كافة االنشطة والعمليات االكاديمية واالدارية والمالية وعلى ك

في منظومة التعليم العالي الشباع رغبات سوق العمل والطالب عن طريق تطوير وتحسين جودة الخدمة المقدمة للطالب 
 ( .  7،  2010للحصول على خريج ذي كفاءة عالية يتطلبه سوق العمل ) رمزي احمد ، 

 التطور التاريخي الدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي 
د االنماط االدارية التقليدية اساليب صالحة لمؤسسات التعليم العالي ، مادامت المرحلة الحالية من حياة العالم تتسم لم تع

بسرعة التطور والتغيير مما يجعل مهمة الجامعات والكليات في مجتمعها ادق واصعب عن ذي قبل فعلى الجامعات 
قوده لتوجهه الوجهه السليمة في كل اتجاه لخدمة البشرية ) سليمان ، والكليات مالحقة هذا التطور بل عليها ان تسبقه وت

( ان مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحيطة يتطلب مرونة الهياكل التنظيمية واالتجاه  16:  1979
 ديثة . بالرغم من توجه بعضلتطبيق نهج اداري حديث يتميز بالمرونة والقابلية والقدرة على اإلفادة من الثقافة الح

الجامعات ومنها الجامعات االمريكية نحو جودة اداء الكليات والجامعات في ثالثينيات القرن العشرين ، اال ان الباحث 
)النيوز الندي شارلز( يعد االول في لفت االنتباه الى مسائل النوع والجودة في التعليم والتخطيط وعدم االكتفاء بالجوانب 

) جودة التعليم في البلدان النامية ( يحمل مفاهيم ومتطلبات  1966لرفع جودته ، وكان كتابه الذي اصدره عام الكمية 
 جودة التعليم . 

عقد المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة اليونسكو  ندوة ضمت كبار االقتصاديين والتربويين  1969وفي عام 
ءها اثرا كبيرا ، ما زال صداه يسمع في االوساط التربوية حتى االن ) اليونسكو ، في العالم ، خلفت هذه الندوة ورا

  ( .  152ـ  157:  1995
( نقطة 14أستاذ الجودة في جامعة نيويورك برنامجا من ) Adward Demingوقد اقترح البروفيسور ادوارد ديمنج 

 . وهي يمكن ان يكون منهاجا الدارة الجودة في الجامعات والكليات
ـ وضع اهداف ثابتة من اجل تحسين اعداد الطلبة وتزويدهم بخبرات تعليمية ممتعة تعمل على تنمية شخصيتهم بشكل 1

 متكامل . 
 ـ تبني القيادة االدارية في الجامعة لفلسفة جديدة تثير التحدي لكي يتعلم الطلبة تحمل المسؤولية والمبادرة . 2
 ـ عدم االعتماد على نظام الدرجات وحده أساسا لتحديد مستوى الطلبة . 3
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حلة خالل كل مرحلة وعند االنتقال من مر ـ توثيق االرتباط بين المراحل التعليمية المختلفة بهدف تحسين اداء الطلبة4
 ألخرى مع االهتمام بالتوثيق الشامل لالنتقال . 

 ة المقدمة في الكليات والجامعات من اجل تحسين اداء التدريسيين والطلبة . ـ التحسين الدائم للخدمات التعليمي5
 ـ االهتمام بالتدريب المستمر في مجال تحسين جودة االداء لكل من القيادة االدارية وهيئة التدريس والطلبة . 6
ـ االهتمام بإيجاد القيادة الفعالة من اجل مساعدة العاملين على تحسين استخدام التقنيات واالمكانات لتحقيق اداء افضل 7

 يساعد الطلبة على االبتكار واالبداع . 
ـ تجنب الشعور بالخوف حتى يتمكن كل فرد من اداء عمله في بيئة تربوية تتسم بالحرية والقدرة على مواجهة 8

 الت المشاك
 ـ كسر الحواجز بين االقسام العلمية وتشكيل فرق العمل في مختلف االقسام بشكل تعاوني وبناء . 9

 ـ التخلي عن ترديد الشعارات والنصائح المباشرة واستبدالها بالتحضير والبحث بمختلف اساليبه . 10
 لتحسين االداء .  ـ تشجيع السلوك القيادي الفعال لدى االفراد النابع من دوافعهم الذاتية11
ـ تحسين وتفعيل العالقات بين القيادة االدارية وهيئة التدريس والطلبة بما يساعدهم على االستمتاع بعملهم وزمالئهم 12

 بعضهم للبعض االخر . 
 ـ إنشاء برنامج متكامل لالهتمام بالتدريب والتعليم الذاتي لكل فرد . 13
باحداث عمليات التغير الالزمة لتحقيق الجودة في مجاالت العمل المختلفة بكون ـ تدريب افراد المجتمع على االهتمام 14

 (  48ـ  47:  2002التغير والسعي نحو الجودة مسؤولية كل فرد في المجتمع ) مصطفى ، واالنصاري ، 
 أما العالم جوران فان فلسفته في تطوير جودة التعليم الجامعي تؤدي الى ما يأتي :ـ 

 اعلى للجودة الجامعية يتولى تخطيط ومراقبة وتحسين الجودة الجامعية .  ـ إنشاء مجلس1
 ـ تحقيق وفورات ضخمة في االداء الجامعي من خالل القياس وحل مشكالت تدهور الجودة . 2

 ما يأتي :ـ  Crosphyوأضاف العالم 
 ـ الجودة الجامعية هي التطابق مع المواصفات النمطية المتفق عليها مسبقا . 1
 ـ منظومة الجودة تعني منع وتجنب االنحرافات . 2
 ـ أقل االخطاء في االداء الجامعي . 3
 ـ قياس الجودة من خالل معايير تنجسم وطبيعة اداء الجامعة .4

 ( 51ـ50:  2002) العاني واخرون ، 
ومع ذلك فان االهتمام بجودة التعليم العالي بوصفه نظاما متكامال لم يطبق اال في تسعينات القرن العشرين وتحديدا في 

، وابرز ما اشير الى ذلك في المقالة ) االقتصاد الملبد بالغيوم يحفز الكليات على تقييم التغيرات ( والمنشورة  1990العام 
( . الذي حدد فيه ان عددا من الكليات  The Choronical of Higher Education)  في مجلة كورنيكل للتعليم العالي

والجامعات ستقوم بإجراء التغيرات التي تستعيد الكثير من التحوالت التي اجتاحت الصناعات األمريكية في الثمانينات 
,  1994:  1المكانة التنافسية ) لتحسين الجودة والرضا و Demingمؤكدا وجوب قيام الجامعات باألخذ بمبادئ ديمنج 

Cornesky  . ) 
( Sitke( في مدينة ) Edgecumble)  .MTان اول مدرسة اهتمت بأدارة الجودة الشاملة في الثمانينات هي مدرسة 

بوالية االسكا االمريكية وقد اشتملت عملية ادارة الجودة الشاملة المعروفة باسم التحسين المتواصل على اعادة تشكيل 
,  1997:  259ـ  260عالقة بين المدرس والطالب من عملية تعليم وتعلم الى عملية العمل بروح الفريق الواحد ) ال

 

 

Lewis  تحديدا بفلسفة ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي اذ تأسس اتحاد شمل  1991( . بدأ االهتمام في عام
 :ـ وقد حدد االتحاد اهدافه بما يأتيال عن الجامعات االمريكية مجموعة من المنظمات المهنية مثل جمعيات االعمال فض

ـ تجويد المناهج الدراسية وادخال مفاهيم الجودة والفنون المتعلقة بها كمساقات يأخذها الطالب في التعليم الثانوي 1
 والجامعي . 

في الواليات المتحدة  والجامعاتـ جعل الجودة التي تخدم القيادة االدارية والعمليات التعليمية لجميع المدارس 2
 االمريكية.

  .ف الطلبة خالل العملية التعليميةتحسين جودة محتوى المواد الدراسية ومستلزماتها مضمونا وطرائق واستهدا  ـ3
وقد انضمت الى هذا االتحاد منظمات صناعية رائدة في الواليات المتحدة االمريكية وقامت بإنشاء اتحادات ثنائية مع  

الجامعات الرائدة ألغراض التعاون في تطبيق نظم ادارة الجودة الشاملة في التعليم واالعمال في وقت واحد مثل شركة 
ة أي بي أم مليون دوالر أمريكي منحة دراسية للجامعات التي جرى موتوروال تعشقت مع جامعة باردر ، وقدمت شرك

تعشيقها مع المنظمات الصناعية وذلك لغرض تمكين الجامعات والكليات من اعتماد فلسفة ادارة الجودة الشاملة وهذا 
عد : و نبعه ، ومسانعكس على تحسين نوعية محتوى التعليم العالي من خالل استخدام اساليب ادارة الجودة الشاملة ) أب

2000  ،145  . ) 
بتنظيم أنشطة غايتها تعزيزعمليات  2000وقد عني المؤتمر العالمي حول التعليم العالي الذي عقدته اليونسكو في العام 

( وتطبيق االتفاقيات االقليمية حول االعتراف Unit Winاالصالح في التعليم العالي ووضع برنامج توأمه الجامعات )
لتعليم العالي وشهاداته ، وتكييف تدريب المعلمين والمناهج التربوية على المستويات كافة ، مع التغيرات التي بدراسات ا

تطرأ على المجتمع والسيما التغيرات المرتبطة باالستعمال المتزايد لتقنيات االتصال والمعلومات الحديثة ) اليونسكو ، 
 ( . 31ـ 29,  2000

هتمام بمنهج ادارة الجودة الشاملة مع بداية القرن الحادي والعشرين حيث عقد المركز العربي وفي العالم العربي بدأ اال
/  26-23للتدريب التربوي لدول الخليج العربي برنامج ادارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في المجال التربوي للمدة من 

الشاملة في المجال التربوي وفي االردن هناك في الدوحة بقطر تضمن االجراءات لتطبيق معايير الجودة  2002/  6
( وكيفية االفادة من خطوات ادارة الجودة الشاملة في وضع تصور الدارة تعليمية TQMاهتمام بادارة الجودة الشاملة )

 تومدرسية شاملة في االردن تتماشى والواقع المعاصر الن مشكلة التعليم في االردن هي في االساس مشكلة ادارته )عبيدا
 ،2002  :96  . ) 

وقد تبنت جامعة القدس المفتوحة بفلسطين نظام ادارة الجودة الشاملة وعدته العنصر االساس في نجاح االجامعة وتطويرها 
وتمكنها من اداء واجباتها المجتمعية والعلمية ، وقد أسبغ اعتماد مفهوم ادارة الجودة الشاملة مزيدا من الرصانة والجدية 

لدعوات التي كانت دائما تنادي باالهتمام بالنوعية في مجاالت العمل المختلفة والسيما المؤسسات التربوية والوضوح على ا
 ( .  6:  2004والتعليمية وشمول جميع انواع عملياتها االكاديمية واالدارية والمالية ) مخلوف ، 

ول اعداد المعلم في الوطن العربي وفق منظور ونظمت كلية التربية بجامعة حلوان مؤتمرها العلمي الحادي عشر الذي تنا
 م وكانت محاوره  2003مارس  13ـ12ادارة الجودة الشاملة والذي انعقد في المدة 

 ـ الجودة الشاملة في التعليم ، المفهوم والفلسفة واالهداف . 1
 ـ ادارة الجودة الشاملة في التعليم ، التحديات والمشكالت والتطلعات . 2
 ( 220ـ219:  2000جودة الشاملة في اعداد المعلم ، العمليات واآلليات  ) مجلة مركز البحوث التربوية، ـ تطبيق ال3

وذلك لتلبية حاجات مستفيدها من خالل التصميم  2006وفي العراق تبنت جامعة بابل نظام ادارة الجودة الشاملة عام 
تدريس العملية التعليمية والتعاون والتفاعل بين الطلبه وهيئة الالفعال للنظام التعليمي من خالل ربط حاجات الطلبة بتصميم 
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من خالل نظام تبادل الخبرات والمشورات والمعاونة ، ووضع االجراءات الداخلية لتحقيق الجودة وتكوين فرق تتولى 
 مسؤولية الجودة.

 
 

 املة في مؤسسات التعليم العالي مبررات اعتماد ادارة الجودة الش
ان اعتماد ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي له العديد من المبررات والدوافع التي حفزت الجامعات والكليات علىى 

 اعتمادها ومن ابرز هذه المبررات ما يأتي :ـ 
ارة الجودة دان انخفاض مستويات االنفاق في التعليم العالي جعل الكليات تسعى الى السيطرة على الكلفة وان االتكاليف:  

 ( . Decosmo,  1991: 3الشاملة هي الوسيلة التي تمتلك االدوات والمبادئ للسيطرة على التكاليف أثناء الخدمة ) 
الن نفقات التعليم متزايدة ، وال بد من عائد لهذه النفقات ، وخير عائد باعتقادنا هو ان تقوم الجامعات بدور تنموي فعلي 

 ( وذلك من خالل جودة أدائها .  339:  2001وض الحضاري )إبراهيم ، يسهم حقيقة وواقعا في النه
 Sims,  1995:  10يجب ان تحرص الكليات والجامعات بالحفاظ على طلبتها وانتمائهم لها وتسجيلهم لديها ) المنافسة: 

على  بة من خالل الحصول( السيما ان المنافسة بين الكليات والجامعات قوية اذ يسعى الكل الستقطاب اكبر عدد من الطل
المعايير الدولية ، وان ديمومة الكلية تتم من خالل تلبيتها آلحتياجات طلبتها ومجتمعها بشكل أفضل ، ان اعتماد الكليات 
والجامعات ادارة الجودة الشاملة سيعطيها المصداقية في تلبية مستلزمات أدائها التي تؤدي الى تحسين مركزها التنافسي 

 ( .  Cornesky,  1994: 1والجامعات األخرى المماثلة )  بين الكليات
تحرص الحكومات على تقويم جودة التعليم العالي في الوقت الراهن اكثر  م العالي وامكانية االعتماد عليه: جودة التعلي

ادارة من أي وقت مضى وهي تحاول معرفة جودته وامكانية االعتماد علية بصورة أوسع في تطوير المجتمع ، وان 
 الجودة الشاملة هي التي تحقق مستوى عاليا من الجودة لتطوير المؤسسات الجامعية . 

يحاول الجمهور ان يشارك في هيكلية مؤسساته العامة لكي يمكن ان تقدم الخدمة األفضل من خالل  توجيه الخدمة: 
معيار الجودة التربوي بصرف النظر عن  اعتماد معايير الجودة ، بعد ان كان المهتمون هم المخططين والمنفذين ، وان

طبيعته ، هو المعيار القادر على اظهار مقدار الجودة التي تتصف بها الخدمة التربوية المقدمة للطلبة ونعني بها االفعال 
 التربوية . 

والمضمون  لتوقعات ()عمليات التعليم والتعلم والتقويم ( ، والمناخ التربوي ) السياسات والقوانين والعالقات والنماذج وا
( لذا اصبح لزاما على الكليات والجامعات التجاوب  118:  2003التربوي ) المعارف ، المهارات ، القيم( . ) وهبة ، 

مع االتجاهات المجتمعية المعاصرة ، فكلية القرن الحادي والعشرين عليها ان تعمل على تهيئة طلبتها للعالم الواقعي الذي 
 ( .  Sims,  1995:  11مر لألعمال ) يؤكد التغير المست

 واصبح على الكليات تخريج طلبة يتمتعون بمقدار كبير من المعارف وبما يمكنهم من اداء مهامهم بفاعلية .  
 مضامين إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي 

ان من أبرز مضامين إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي هو رضى المستفيد وتحقيق رغباته واستشراف طموحاته 
 ( .  Murgatroyd  &Morgan,  1997:  420الن المستفيدين منه كثر ، والطلبة يأتون بالدرجة األساس ) 

، ويجب ان يكون رضى الطلبة وتطوره هو النقطة لذلك فأن رضاهم هو الحاسم في نجاح مؤسسات التعليم العالي    
 ( .  Sims,  1995:  132المركزية في جميع ممارسات ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي ) 

لقد كان الطلبة مستبعدين في الماضي من المساهمة في تخطيط العملية التعليمية غير ان االتجاهات المعاصرة ومنها    
سب كبيرة من خالل اشراك المؤسسة الجامعية لطلبتها في التخطيط لما اتؤكد تحقيق مكاملة ، التي ادارة الجودة الش

 

 

يقدمونه من أفكار جديدة النهم الجهة المتأثرة في تنفيذ الخطط األكاديمية المختلفة . وقد اثبتت التجارب العلمية ان إشراك 
الطلبة يحقق المكاسب المضافة للكلية وألعضائها االخرين وللطلبة على سواء ، وكذلك إشراك الهيئة التدريسية والموظفين 

( لذا اصبح على الجامعات والكليات ضرورة ان تعمل لتلبية حاجات  37:  2001سعيد ،  اإلداريين في تطوير الكلية . )
مستفيديها من خالل التصميم الفعال للنظام التعليمي وللعملية التعليمية ذاتها ويجب على الجامعات والكليات التركيز على 

 ما يأتي :ـ 
 د التغذية المرتدة الستمرارية التحسين والتطوير . ـ االستيعاب الكامل لحاجات ومتطلبات المستفيدين باعتما1
 ـ ربط حاجات الطلبة بتصميم العملية التعليمية في الجامعة والكلية . 2
ـ التعاون والتفاعل في الجامعة والكلية بين الطلبة وهيئة التدريس من خالل نظام تبادل الخبرات و المشورة والمعونة 3
 . 
تدريس من الخدمة الجامعية من خالل اعتماد معايير المقارنة بين مخرجات الكلية المعنية ـ قياس رضى الطلبة وهيئة ال4

وكليات أخرى في االختصاص نفسه ، أي اعتماد المقارنة المرجعية واعتماد هذا االسلوب للتحسين والتطوير المستمر 
 ( .  144:  2000في الكلية ) أبو نبعه ومسعد ، 

ة والجامعة المضمون الثاني والمهم لتطبيق ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي لدوره ويشكل أندماج منتسبي الكلي
البارز في الجمع والتقريب بين االدارة والهيئة التدريسية وفي حل مشكالت العمل  بأسلوب خالق ومبدع من خالل ما 

لمساهمة  بآرائهم . ان جهود فرق العمل ال تقدمه فرق العمل من مشاركة في انسياب المعلومات وتشجيع االفراد على ا
 تقلل ابداع الفرد ولكنها تدفع قدم المشاركة االبداعية الجماعية ضمن المجموعة الى االمام . 

ان اول من تقع عليه مسؤولية ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي هو االدارة العليا ، النه بدونها ال يمكن تحقيق  
لكلية او الجامعة ، كما يجب ان تتوزع مسؤولية المؤسسة الجامعية بأكملها على قياداتها ، وهذا يتطلب اندماج منتسبي ا

التزاما شخصيا عميقا والتزاما مشتركا بالجودة  يتجاوز جميع االهتمامات الشخصية االخرى القصيرة االجل ليكون 
 ( .  Sims,  1995:  7ساس في ثقافة الكلية ) بطبيعته متينا واستراتيجيا وهذا يعني ضرورة احداث التغيير اال

وال بد ان تتمركز الثقافة على المستفيد ورضاه ، واذا لم تعمل بالتحسين المستمر ودمج العاملين فان ادارة الجودة الشاملة 
المطلوب في  ال تتعدى كونها منهجا اداريا شبيها بالمناهج االدارية االخرى . ولكي تؤدي ادارة الجودة الشاملة دورها

 تحسين اداء الكليات والجامعات وجودة مخرجاتها ال بد من اعتماد الخطوات االتية :ـ 
 ـ معرفة المستفيد االساس من مخرجات الجامعات والكليات المعنية . 1
التجارب بة بـ تطوير رسالة الكلية وبما يمكنها من التنافس من خالل جودة ادائها وجودة البرنامج التعليمي ، وقيام الطل2

التعليمية المتميزة ، وخدمة المستفيدين ، وهيئة التدريس المتميزة وتشجيعها لتقديم افضل ما لديها ، و تقديم الخدمات للبيئة 
 المحيطة . 

 ـ وضع االجراءات الداخلية لتحقيق الجودة . 3
 ـ تحديد االفراد والمجموعات المسؤولة عن االلتزام بالمعايير المختارة . 4
 ـ منح الحوافز لمن يحقق الجودة . 5
 ـ تكوين فرق تتولى مسؤولية برنامج الجودة . 6
ـ تسجيل االنجازات المتحققة بجودة عالية وفقا للمعايير المختارة واالعتراف بها ومنح المكافآت والحوافز وفقا لها ) 7

 ( .  62:  1995الخفاجي ، وبيرمان ، 
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 أدوات قياس إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي 
من اجل دعم وتشجيع عملية التحسين المستمر تحتاج الجامعات والكليات لمجموعة من االساليب واالدوات التي اثبتت 

 نتائجها االيجابية في تحسين اداء العديد من الكليات في دول العالم المختلفة ولعل من اهمها :ـ 
  SELFـ  ASSESSMENTالذاتي  ـ التقييم1
اداة من االدوات الفاعلة الرشاد القيادة االدارية في الكلية الى كيفية استثمار مواردها بكفاءة لتحسين ادائها النوعي  

بالمقارنة مع معيار دولي أو مع الكلية ذاتها من خالل تقييم تنفيذ خطتها السنوية مع سنة سابقة وان هذا االسلوب يساعد 
 :ـ على 

( الكلية أو الجامعة في استثمار  (Effectiveوفاعلية   Efficient )التوصل لحكم يتسم بالدقة المطلوبة حول كفاءة ) 
 مواردها المادية والبشرية . 

 قياس مدى تقدم الكلية مقارنة باهدافها 

 ومن اساليب هذه االدارة : 
التقييم الفردي : تختار القيادة االدارية في الكلية أو الجامعة احد منتسبيها من ذوي الكفاءة والخبرة للقيام بعملية تقييم ذاتي 

 للكلية أو الجامعة جزئية او شاملة . 

 ضالتقييم الجماعي : يتم اجراوءه من قبل مجموعة من منتسبي الكلية أو الجامعة من ذوي اختصاصات مختلفة تعر
النتائج والمقترحات التي توصلت اليها المجموعة على مجموعة اخرى لدراستها وتحليلها ومناقشتها مع معديها والتوصل 

 الى اراء موحدة تتضمن اجراءات التحسين المطلوبة واولويات اعتمادها . 
وثانيًا  افق القائمين به ومهاراتهم ،ان كفاءة اجراء التقييم الذاتي وفاعليته ونتائجه تعتمد اواًل وبشكل اساس على سعة   

 على حرص المنفذين ومدى اندفاعهم وحماسهم لتحقيق تميز الكلية من خالل تحسين نوعية مخرجاتها . 
 ان اعتماد هذه االدارة يوفر المزايا االتية :ـ 
 يحدد بسهولة ودقة اولويات فرص التحسين 

 االدارة ككل في الكلية أو الجامعة من حيث الشمولية والتكامل .  يمثل المدخل الصائب لعملية التقييم الذاتي لنظام

 يمكن من تقييم نضج اداء الكلية بالكامل من خالل متابعة نتائجه بالفاعلية المطلوبة.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    Bench Marking             ـ المقارنة المرجعية2
نها عملية مستمرة ومنتظمة تجرى لمقارنة نتائج العمل في كلية أو جامعة مع نتائج العمل نفسه في كلية أو جامعة من ا

 االختصاص نفسه ، مع االخذ بنظر االعتبار التركيز على االنشطة والوظائف والعمليات الداخلية . 
(Walton , 1985 : 36   ، 129:  2001(  ) القزاز واخرون   ) 

ان هذا االسلوب هو من اكثر التقنيات المالئمة للتعليم العالي وان انصار هذا االسلوب يرون ان المقارنة المرجعية      
 تؤدي الى 

 تحديد القيم االولية والغايات ومراقبة التحسين من خالل توفير القياسات الموضوعية . 
 تكييف الكلية لتخفيف حدة مقاومة التغير . 

 تهيئة صورة الهيكل التنظيمي للتقييم الخارجي . 

فاعلية شبكات اتصاالت العمل الجديد ودورها في تقاسم الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي والتوحد االستراتيجي . ) 
Sanyal , 1998 : 36  ) 

 

 

هذا االسلوب   North West Missouri State University    (NMSU )طبقت جامعة والية نورث ويست ميسوري 
بموجب افكار كل من االساتذة والطلبة من اجل خلق ثقافة للجودة في حرم الجامعة ، اذ اعتمدت مقارنات مرجعية لمصادر 
متعددة من اساتذة وطلبة مع جامعات اخرى كانت سباقة في تجويد ادائها ، وجمعت بيانات عن خصائص الطلبة وارائهم 

للجودة ، ومن خالل ما توصلت اليه من نتائج وضعت خطة تطبيق ادارة الجودة الشاملة  ومقارنتها مع المعايير القومية
 ( .  Sims , 1995 : 16في تلك الكلية ) 

 ISO ـ االيزو 3
بعد ان اعتمدت الكليات والجامعات ادارة الجودة الشاملة كان عليها ان تعمل للحصول على المعايير المعتمدة من قبل 

( وذلك لضمان الجودة على المستوى العالمي . لهذا طبقت الكثير من الكليات والجامعات ISOلمعايرة )المنظمة العالمية ل
( كلية من الكليات في  20( ، اذ سجلت اكثر من ) ISOفي المملكة المتحدة وفي اماكن اخرى من العالم سلسلة االيزو ) 

حقق التسجيل في هذا النظام ، ومن الفوائد التي حققتها هذه ( وكانت كلية ساند ويل اول كلية في العالم ت 9002االيزو ) 
 الكلية من خالل اعتمادها اآليزو ما يأتي :ـ 

حدة التي ترتكز على جودة تقويم المناهج الدراسية ومراجعتها وتطويرها من خالل نظام ضبط الجودة التنظيمية المو
 . التعليم

 ظ باالدارة االستراتيجية المركزية . تفويض الصالحيات بشكل واسع ومسؤول مع االحتفا

 تطوير المهارات االدارية والمهنية لفرق العمل . 

 المزيد من االهتمام بفرص تطوير امكانيات وقدرات العاملين . 
 ممارسة االساليب االدارية الجيدة داخل الكلية وتحسينها . 

 االتصال الفعال داخل الكلية . 

 ميزة التنافسية للكلية . انها ادارة تسويقية تزيد من ال

 وسيلة للتغيير الثقافي بين العاملين في الكلية . 
 (  150ـ149:  2000تقديم افضل الخدمات لطلبة الكلية .           ) أبو نبعه ومسعد ، 

 محاور الجودة الشاملة في التعليم الجامعي 
 يأتي :ـ تتوزع الجودة الشاملة في التعليم الجامعي على ثمانية محاور وكما

 المحور االول : الطلبة 
يعد الطالب احد محاور العملية التعليمية االساسية ، وهو من المكونات التي من اجلها أنشئت الجامعة والكلية وان جودة  

 63:  2004التعليم تستدعي وصول المتعلمين الى مستويات تعليمية محددة وطنيا وقابلة للقياس موضوعيا ) اليونسكو ، 
 دد مؤشرات الجودة المرتبطة بهذا المحور وكما يأتي :ـ( وتع

المؤشر األول : انتقاء الطلبة تمثل في سياسة قبول الطلبة وهو إحدى الممارسات الشائعة في الجامعات والكليات . الن 
&  Nordrall,  1985:  538الجامعات والكليات التي تنتقي طلبتها تتميز على الجامعات والكليات االقل انتقاء . ) 

Mbraxton   ) 
ان انتقاء الطلبة وقبولهم يمثل الخطوة االولى في جودة التعليم الجامعي ، يليها التفاعل االيجابي بين الطلبة وهيئة    

التدريس والقيادة االدارية في الجامعة والكلية ، وهذا التفاعل يشمل قاعات الدرس ، والمجتمع ، واالنشطة الال منهجية ، 
نتقاء من خالل اختبارات االستعدادات الدراسية لتحديد مدى استعدادهم علميا وذهنيا لالستيعاب واالستفادة من ويتم اال

 العملية التعليمية . 
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المؤشر الثاني : نسبة عدد الطلبة لعضو هيئة التدريس ، ويجب ان تكون هذه النسبة في حدود مقبولة تتحقق فيها الكفاءة 
 يمية . والفاعلية للعملية التعل

المؤشر الثالث : متوسط تكلفة الطالب ، تقاس الجودة بمعدل االنفاق على كل طالب ويعد هذا المؤشر مهما للجودة ، إال 
انه ليس المؤشر الوحيد لقياس الجودة ، الن نوعية االدارة ، والتشغيل والتوجيه والتحكم والتنشيط والتحفيز والكفاءة 

,  1987:  54( ) 48: 1994خل كعوامل مؤثرة في نوع األنفاق . ) حسان ، المجتمعية والمؤسسية كل ذلك يد
Psacharopoulos  ) 

المؤشر الرابع : الخدمات التي تقدمها الجامعة والكلية لطلبتها التي تشمل الخدمات الصحية واالقسام الداخلية ، والمعونات 
 المالية ، والتوجيه واالرشاد ، والمواصالت. 

: دافعية الطلبة واستعدادهم للتعليم يعد من العوامل التي تتوقف عليها جودة التعليم الجامعي الن ذلك المؤشر الخامس 
يؤدي الى وجود دوافع قوية لبدء التعلم واستمراره وحفزه وإتقانه وتهيئة الظروف المناسبة للمتعلمين قبل بدء المرحلة 

 الدراسية . 
معة والكلية الى مجموع المقبولين ضمن المدة النظامية ، ونسبة الذين التحقوا المؤشر السادس : نسبة المتخرجين من الجا

 منهم بالدراسات العليا . 
المؤشر السابع : ارتباط قبول الطلبة الجامعيين بحسب الكليات والتخصصات و بمتطلبات احتياج البلد ، على ان يكون 

 سقف زمني محدد ومرتبط ارتباطا وثيقا بسياسات البلد ذلك مخططا بأسلوب يضمن تدفق الخريجين بالكم والكيف ضمن
 االقتصادية واالجتماعية . 

المؤشر الثامن : تقويم االداء التعليمي الجامعي يتطلب رفع كفاءة وجودة التعليم الى معايير تقييم واضحة ومحددة يسهل 
فى وفق تلك المعايير ومستويات االداء ) مصطاستخدامها والقياس عليها ، وعندئذ يستلزم هيكلة االنشطة والفعاليات على 

 ،1997  :370 ) 
المؤشر التاسع : مستوى الخريج الجامعي يتراوح مستوى الخريجين بين الجيد والمتوسط والضعيف في النواحي العلمية 

تعليم ي مخرجات الوالعملية ، ان نسبة الممتاز والجيد جدا قليلة جدا قياسا الى حجم الطلبة ، وهذا المؤشر يشير الى تدن
 الجامعي ، واقل تقدير يجب ان ينطبق توزيع المنحني الطبيعي على المخرجات كمؤشر مقبول لجودتها . 

 المحور الثاني : أعضاء هيئة التدريس
ان عضو هيئة التدريس هو االساس على اعتبار ان التربية صناعة تستثمر العامل البشري بشكل مكثف ) اليونسكو ،  

( ، وان له دورا اساسا وبارزا في انجاز العملية التعليمية والسعي لتحقيق اهداف الجامعة والكلية ، ويقصد  18:  1995
بجودة عضو هيئة التدريس امتالكه لكفايات تتصل بالمواد الدراسية ، وخصائص الطلبة ، وتخطيط التعليم ، وتكييف 

سانية ، واالبعاد االجتماعية لمهنة التعليم ، وكفاءات مهنية عامة ) التعليم ، وادارة الصف ، وتقويم الطلبة والعالقات االن
 ( ويقوم هذا المحور على مؤشرات متعددة هي :ـ  43ـ  42:  1995اليونسكو ، 

المؤشر االول : حجم اعضاء هيئة التدريس وكفايتهم الى الحد الذي يسمح بتغطية جميع الجوانب المنهجية للمواد التعليمية 
 (  175:  2003ختصاص . ) التويجري ، وبحسب اال

المؤشر الثاني : الكفاءات التدريسية ألعضاء الهيئة التدريسية والبد من تحديد معايير للمعارف والمهارات التي يتوقع 
 اعضاء هيئة التدريس امتالكهم لها ومدى نموهم المهني المستمر في مجال االختصاص . 

 التدريس في خدمة المجتمع المحيط بهم .  المؤشر الثالث : مساهمة اعضاء هيئة
 المؤشر الرابع : مستوى التدريب والتأهيل االكاديمي ألعضاء الهيئة التدريسية . 

 

 

المؤشر الخامس : االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس ، وتتمثل الجودة الفكرية ألعضاء هيئة التدريس في اختيارهم 
واالبداعية ، ويعد حجم المنشور في المجالت الرصينة مقياسا غير مباشر لجودة  الموضوعات البحثية التي تتسم بالعمق

 التعليم الجامعي . 
 المؤشر السادس : مستوى عضو هيئة التدريس العلمي ومدى تفرغه لمهامه التدريسية . 

:  2004المؤشر السابع : المشاركة الفاعلة لعضو هيئة التدريس في الجمعيات العلمية والمهنية وغيرها . ) عليمات ، 
 (  187ـ  185

 المحور الثالث : المناهج الدراسية 
مل اتعد الموازنة بين االصالة والمعاصرة في اعداد المناهج من حيث المستوى والمحتوى والطريقة واالسلوب من العو 

المرتبطة بجودة التعليم الجامعي ويرتبط هذا الجزء من المعايير بالمدى الذي يمكن فيه للمناهج الدراسية ان تنمي قدرة 
الطالب على تحديد وحل مشكالته ، والفهم وحسن التقدير لخصائص المهنة وممارساتها ، والمقدرة على االحتفاظ بالمهارة 

:  2004ليم تستدعي تحسين المناهج واساليب التعليم والتقويم وبيئة التعلم ) اليونسكو ، المهنية . اذ ان اولوية جودة التع
 (  175:  2003( ) التويجري ،  48:  1994( ) حسان ،  63

 المحور الرابع : القيادة االدارية في الكلية 
تخطيط ائد ، ويدخل في جودة القيادة جودة التعد القيادة االدارية في الكلية امرا حتميا لجودتها وتتوقف الى حد كبير على الق

 االستراتيجي ومتابعة االنشطة التي تقود الى ثقافة الجودة ومن ابرز مؤشراتها :ـ
 المؤشر االول : التزام القيادة االدارية العليا بالجودة وعليها تتوقف جودة اداء الجامعة والكلية .

المؤشر الثاني : مناخ العالقات االنسانية الطيبة بين الطلبة واعضاء هيئة التدريس وقيادة القسم وقيادة الكلية يؤدي الى 
 اداء كفء وهذا يتطلب اتصاالت جيدة بين منتسبي الكلية . 

:  1ـ8خصص . ) المؤشر الثالث : اختيار القيادات االدارية وتدريبهم بموجب معايير قياسية في ضوء الحاجة والت
1997  ,Davis  &Goetsh ( )61  1994:  32ـ  ,Senge  ) 

 المحور الرابع : اإلمكانيات المادية 
تتعدد اإلمكانيات المادية في الكلية حيث تشمل المباني واإلضاءة والتهوية ، والمقاعد والصوت ، والمكتبات والمختبرات 

 ، والورش ، والتمويل . 
 ت المادية المؤشرات االتية :ـ وتتضمن جودة اإلمكانيا

المؤشر االول : مرونة المبنى واإلمكانات المتوفرة فيه الداء مهمة الكلية واالختصاص الذي تتبناه ، وكفاءته الستيعاب 
اعداد الطلبة بموجب وحدات قياسية لما يحتاجه الطالب الواحد من مساحات في قاعة المحاضرة والمختبر والمكتبة 

 ق الخدمية األخرى . ووحدات المراف
المؤشر الثاني : مدى استفادة اعضاء هيئة التدريس والطلبة من مكتبة الكلية من خالل توفيرها مصادر تخصصية وغير 
تخصصية من كتب ومجالت ودوريات علمية والمواد المرجعية للقراءة التكميلية المرتبطة بالبرامج التعليمية والبحثية ، 

مكتبة ، ومدى المساعدة التي يقدمونها وسهولة الوصول الى المادة المطلوبة للقراءة ومدى توفر ومدى توفر العاملين بال
اجهزة الحواسيب للطلبة وألعضاء هيئة التدريس ويعد أقصى اختبار لكفاءة إمكانات الكلية هو مدى توظيفها الجهزة 

 الحواسيب في عملية التعليم والتعلم . 
اعضاء هيئة التدريس والطلبة من المختبرات والورش، ويجب ان تعكس المختبرات  المؤشر الثالث : مدى استفادة

والورش متطلبات البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية وان تدعم المختبرات والورش بأجهزة وأدوات ومعدات وأجهزة 
 قياس ذات جودة ونوعية عالية لضمان االداء الفعال والناجح . 
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المؤشر الخامس : االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس ، وتتمثل الجودة الفكرية ألعضاء هيئة التدريس في اختيارهم 
واالبداعية ، ويعد حجم المنشور في المجالت الرصينة مقياسا غير مباشر لجودة  الموضوعات البحثية التي تتسم بالعمق

 التعليم الجامعي . 
 المؤشر السادس : مستوى عضو هيئة التدريس العلمي ومدى تفرغه لمهامه التدريسية . 

:  2004المؤشر السابع : المشاركة الفاعلة لعضو هيئة التدريس في الجمعيات العلمية والمهنية وغيرها . ) عليمات ، 
 (  187ـ  185

 المحور الثالث : المناهج الدراسية 
مل اتعد الموازنة بين االصالة والمعاصرة في اعداد المناهج من حيث المستوى والمحتوى والطريقة واالسلوب من العو 

المرتبطة بجودة التعليم الجامعي ويرتبط هذا الجزء من المعايير بالمدى الذي يمكن فيه للمناهج الدراسية ان تنمي قدرة 
الطالب على تحديد وحل مشكالته ، والفهم وحسن التقدير لخصائص المهنة وممارساتها ، والمقدرة على االحتفاظ بالمهارة 

:  2004ليم تستدعي تحسين المناهج واساليب التعليم والتقويم وبيئة التعلم ) اليونسكو ، المهنية . اذ ان اولوية جودة التع
 (  175:  2003( ) التويجري ،  48:  1994( ) حسان ،  63

 المحور الرابع : القيادة االدارية في الكلية 
تخطيط ائد ، ويدخل في جودة القيادة جودة التعد القيادة االدارية في الكلية امرا حتميا لجودتها وتتوقف الى حد كبير على الق

 االستراتيجي ومتابعة االنشطة التي تقود الى ثقافة الجودة ومن ابرز مؤشراتها :ـ
 المؤشر االول : التزام القيادة االدارية العليا بالجودة وعليها تتوقف جودة اداء الجامعة والكلية .

المؤشر الثاني : مناخ العالقات االنسانية الطيبة بين الطلبة واعضاء هيئة التدريس وقيادة القسم وقيادة الكلية يؤدي الى 
 اداء كفء وهذا يتطلب اتصاالت جيدة بين منتسبي الكلية . 

:  1ـ8خصص . ) المؤشر الثالث : اختيار القيادات االدارية وتدريبهم بموجب معايير قياسية في ضوء الحاجة والت
1997  ,Davis  &Goetsh ( )61  1994:  32ـ  ,Senge  ) 

 المحور الرابع : اإلمكانيات المادية 
تتعدد اإلمكانيات المادية في الكلية حيث تشمل المباني واإلضاءة والتهوية ، والمقاعد والصوت ، والمكتبات والمختبرات 

 ، والورش ، والتمويل . 
 ت المادية المؤشرات االتية :ـ وتتضمن جودة اإلمكانيا

المؤشر االول : مرونة المبنى واإلمكانات المتوفرة فيه الداء مهمة الكلية واالختصاص الذي تتبناه ، وكفاءته الستيعاب 
اعداد الطلبة بموجب وحدات قياسية لما يحتاجه الطالب الواحد من مساحات في قاعة المحاضرة والمختبر والمكتبة 

 ق الخدمية األخرى . ووحدات المراف
المؤشر الثاني : مدى استفادة اعضاء هيئة التدريس والطلبة من مكتبة الكلية من خالل توفيرها مصادر تخصصية وغير 
تخصصية من كتب ومجالت ودوريات علمية والمواد المرجعية للقراءة التكميلية المرتبطة بالبرامج التعليمية والبحثية ، 

مكتبة ، ومدى المساعدة التي يقدمونها وسهولة الوصول الى المادة المطلوبة للقراءة ومدى توفر ومدى توفر العاملين بال
اجهزة الحواسيب للطلبة وألعضاء هيئة التدريس ويعد أقصى اختبار لكفاءة إمكانات الكلية هو مدى توظيفها الجهزة 

 الحواسيب في عملية التعليم والتعلم . 
اعضاء هيئة التدريس والطلبة من المختبرات والورش، ويجب ان تعكس المختبرات  المؤشر الثالث : مدى استفادة

والورش متطلبات البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية وان تدعم المختبرات والورش بأجهزة وأدوات ومعدات وأجهزة 
 قياس ذات جودة ونوعية عالية لضمان االداء الفعال والناجح . 
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االعتماد المالي : تمويل التعليم مؤشر بالغ االهمية ويعد أهم مدخل من مدخالت النظام التعليمي المؤشر الرابع : حجم 
وبدونه يقف نظام التعليم عاجزا عن اداء مهامه االساسية وعند كفاية التمويل المالي تقل مشكالته ويسهل حلها ، وان 

 (  182ـ 181:  2004يمات ، جودة التعليم تمثل متغيرا تابعا لقدرة التمويل المالي . ) عل
 : عالقة الكلية بالمجتمع المحلي  الخامسالمحور 

تعد خدمة المجتمع والنهوض به من الوظائف الرئيسة للكلية ويتطلب تحقيق هذه  الوظيفة من الكلية ان تضع نفسها  
حقيق أقصى تلقى منها السند والتأييد لتبإمكاناتها المادية والبشرية في خدمة المجتمع بما في ذلك البيئة المحيطة بها التي ت

 ما تستطيع من نتائج في حدود إمكاناتها ، ويتضمن هذا المحور بعض المؤشرات وهي:ـ 
 المؤشر االول : ربط التخصص في الكلية باحتياجات المجتمع المحيط بها . 

 ول لها . المؤشر الثاني : ربط البحث العلمي بمشكالت المجتمع المحيط به بغية أيجاد الحل
المؤشر الثالث : التفاعل بين الكلية بمواردها البشرية والبحثية والفكرية وبين المجتمع بقطاعاته اإلنتاجية والخدمية . ) 

 (  Senge,  1994:  36ـ  40
 : استقاللية الكلية   السادسالمحور 

من مؤشرات جودة التعليم الجامعي االستقاللية والتحرر من الضغوط ، اذ بقدر ما يتاح للكلية من حرية في اتخاذ  
القرارات وحرية البحث والنشر وحرية الفكر والتعبير عن الرأي لكي ينطلق اإلبداع واالبتكار وتحرر الجهود العلمية من 

 كلية وفعالياتها التربوية ، والسيما الضبط في الجانب االقتصادي . القيود ، الن الضبط الخارجي يقلل من كفاءة ال
والبد من التوازن بين مقتضيات استقالل الكلية الذي تتطلبه حرية البحث العلمي ، وحرية التعبير عن الرأي ، وبين  

 مقتضيات االشراف الحكومي الذي يرتبط باللتمويل وبمراعاة تقاليد المجتمع . 
 : التنوع والتباين بين الكليات  السابعالمحور 

يجب ان يكون خريجو الكليات من ذوي التخصصات والمواصفات التي يحتاجها المجتمع بالفعل بحيث ال يحدث نقص 
في هذه الكفاءات يتولد عنه عجز وال يحدث فائض ينتج عنه بطالة ، وربط التخصصات بمتطلبات خطة التنمية المحلية 

اين الكليات في تخصصاتها وال تكون صورا متطابقة حتى تراعي احتياجات البيئة المحلية . ) ، وهذا يستلزم تنوع وتب
 (  1997:  367مصطفى ، 

 نماذج ادارة الجودة الشاملة في بعض مؤسسات التعليم الجامعي 
فعال في قى الطلب اللقد ادى العجز التعليمي المتمثل في االستثمار دون عائد عال نظرا الن المخرجات التربوية التل    

اسواق العمل ، كذلك ارتفاع معدالت البطالة وارتفاع كلفة التعليم والخلل في االدوار التنظيمية ، الى تنمية معظم مؤسسات 
 التعليم الجامعي والسيما في امريكا الى هذه االمور وبادرت بتطبيق ادارة الجودة الشاملة . 

في مؤسسات التعليم الجامعي في امريكا الى ان هذه المؤسسات قد استفادت وتشير تجارب التطبيق التي تمت        
بدرجة كبيرة من تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة ، وقد كانت محاوالت التطبيق في هذه المؤسسات قد بدأت في 

امريكا  عال في الثمانينات وتضاعف الى عدة مرات في التسعينات ، حتى اصبح من الصعب االن ان تجد مؤسسة تعليم
 لم تحاول تطبيق ادارة الجودة الشاملة . 

 
 ومن النماذج االكثر نجاحا في الواليات المتحدة االمريكية :ـ 

 (  Orgen State University Modelاوال :ـ انموذج جامعة اورجن ) 
( حاولت جامعة والية اورجن تطبيق ادارة الجودة الشاملة وتوصلت الجامعة الى انموذج توقعت انه 1992في العام )

 يحقق نتاائج ايجابية وان االنموذج مكون من تسع مراحل وكما يأتي :ـ 

 

 

ليم الجودة الشاملة في التعـ تهيئة مجموعة كبيرة من االفراد للقيادة االدارية العليا الذين يستوعبون مفاهيم    ادارة 1
 العالي ويلتزمون بمنهجية تطبيقها . 

 ـ تشكيل فريق مهمته تتحدد بالقيام بالدراسة االستطالعية االولية . 2
 ـ تحديد االولويات المرتبطة باحتياجات المستفيد . 3
 ـ ربط رؤية المنظمة باحتياجات المستفيد من خالل عمليات التخطيط . 4
 قسام المختلفة باحتياجات المستفيد . ـ ربط عمل اال5
 ـ تشكيل فرق الدراسة االستطالعية الشاملة . 6
 ـ تقديم مشروع استطالعي شامل . 7
 ـ تحديد االفراد وفرق البحث المتميزين . 8
 ـ توصل الجامعة الى فلسفة ادارة الجودة الشاملة . 9
 ( يوضح ذلك 1والشكل )  
 

 طبيق ادارة الجودة الشاملة ( انموذج جامعة اورجن لت1شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الكليات  واالقسام تستخدم التخطيط 
 والخطة الخمسية

 TQMمكتب الرئيس يكتشف 

يطورالمكتب الرؤية ويستخدم 
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 وقد توصلت الجامعة بعد تطبيق هذا االنموذج الى عدد من الدروس المستفادة منها ، وهي: 
 ضرورة معرفة القيادة االدارية الجامعية لحاجات سوق العمل من القوى العاملة كما ونوعا .  .1
 تحليل موقف الجامعة الحالي .  .2
 ايمان وثقة االدارة العليا بالتغيير وتشجيع العاملين للتفاعل معه .  .3

 تحديد مستويات الجودة في اقسام الجامعة بمراحل على وفق سقوف زمنية محددة  .4

 التدريب والتطوير المستمر للعالمين في الجامعة كافة .  .5

 تشجيع االقتراحات واالبتكارات والمبادرات .  .6
 ضة التغيير ومعالجة اسبابه . التعامل بشفافية مع معار .7

 االستفادة من التجارب الناجحة في تطبيق ادارة الجودة الشاملة .  .8

 (  1998:  187ـ 145) الهاللي ،                                                  
 ثانيا : انموذج تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الكليات 

الكليات يتمثل في بناء وتحديد رؤية هذه الكلية ، وهذه الرؤية ال تتعلق فقط ببرنامح  ان وضع برنامج للجودة الشاملة في
الجودة ، ولكنها يجب ان تكون رؤية شاملة تقود الكلية مباشرة الى بناء بيئة الجودة والتركيز بدرجة كبيرة على المستفيد 

لهذه  اسية والتشريعية واالجتماعية واالقتصادية االساس)الطلبة( ويجب ان تمثل العناصر البيئية الحالية والتنظيمية والسي
الرؤية . وعندما يتم بناء هذه الرؤية يتم نشرها على مستوى الكلية كي تتلقى قبوال ودعما ، ومن ثم تصبح رؤية مشتركة 

ا ية رؤية مقدمة غالب، والشك ان تحديد هذه الرؤية يعد شيئا صعبا الن ردود افعال االفراد داخل الكلية او الجامعة تجاه أ
 ما تكون متباينة ، وتضمن االنموذج اربعة محاور رئيسية هي : 

 االول : التهيئة وتوضيح الرؤية 
ويقصد به ان تكون اهداف وفلسفة ادارة الجودة الشاملة واضحة للجميع ، وان يتم التركيز على ايجاد الترابط          

بين الجودة الشاملة ورسالة الكليات في اعداد الخريجين الذي من خالله يحدث التطوير والتحسين في مخرجات الكليات 
 وكذلك جعل الطالب مركزا النه المستفيد االول من تحقيق الجودة .  بما يساير مفاهيم العصر وتحديات المستقبل ،

 الثاني : البيئة المواتية لتطبيق النظام. 
وهذه تتطلب ان يقوم عمداء الكليات بتشكيل بيئة مواتية يراعى فيها تعليم وتدريب منتسبي الكلية كافة ، وتنمية وعيهم 

ة الشاملة ،واحالل الشراكة محل الهرمية في إدارة نظم التعليم وتوزيع بالقدرالكافي عن مفاهيم وأساليب إدارة الجود
 السلطات والصالحيات التي تتناسب والمسؤوليات وإيجاد نظم الحوافز .

 ثالثا : تطبيق الجودة الشاملة 
ات ة معلوممن اجل ان تعمل الكليات على تحقيق أهدافها ومسايرة التطورات العلمية والتكنولوجية وما صاحبها من ثور

عليها أن تنتقل من العموميات الى التحديدات الواضحة في األهداف في ظل الجودة الشاملة ، وربط تلك األهداف بالطموحات 
واألهداف الفردية بغية تجاوز مقاومة التغيير، وكذلك تحديد األهداف الفرعية وترجمتها الى أفعال تتطابق و رسالة الكليات 

 . 
 لتحسين رابعا : التقويم وا

ويشمل مقارنة االداء في ظل إدارة الجودة الشاملة بما قبله ومعرفة احتياجات المستفيدين )الطلبة( ورضاهم وتقويم أساليب 
العمل واداء العاملين ، واعتماد هذا التقويم في عملية التحسين التي تتم فيها  مشاركة الجميع قيادة إدارية وهيئة تدريس 

 ( .   74ـ  73:  1996( يوضح ذلك . )زين الدين ، 2الكليات والشكل ) وطلبة وبما يحقق أهداف
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
 
 
 

 
 
 موذج عليمات الدارة الجودة الشاملة في الكليات " ن

 التدريب

 تطبيق الجودة الشاملة

ترجمة االهداف الى  اهداف فرعية ورئيسة 
 ممارسات

 التقييم والتحسين

 التحسين المستمر تقييم االداء والرضا مقارنة االداء

بيئة مواتية لتطبيق 
 النظام

الشاملةقيادة الجودة  النظم المساعدة الشراكة   

 التهيئة وتوضيح

 الطالب مركز اهتمام

الترابط بين الجودة الشاملة 
 ورسالة كلية التربية

 التبصير بمفاهيم وفلسفة الجودة
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يتطلب تطبيق انموذج عليمات الدارة الجودة الشاملة عناصر متعددة اساسية تمثل المتطلبات الرئيسية لخطة عمل ناجحة 
 لتنفيذ برامج ادارة الجودة الشاملة في كليات التربية وهذه العناصر هي : 

 ـ التهيئة وتوضيح الرؤية 1
للقيادة االدارية في الكلية ان تدرك مدى ضرورة التغيير والحاجة اليه واهمية وايمان القيادة في الرغبة الحقيقية  ال بد

لتطبيق هذا المنهج االداري الحديث ، وامكانية القيادة في دمج العاملين في عملية التغيير والتطوير وان جميع االمكانيات 
من امتالك القيادة االدارية البعد التخطيطي االستراتيجي لدعم وتمويل برامج ادارة  متاحة في خدمة التغيير ، كذلك ال بد

 الجودة الشاملة . 
 ـ اختيار مدخل مالئم الدارة الجودة الشاملة 2
يتم ذلك من خالل تحديد الرؤية الواضحة للكلية متمثلة بقيادتها التي تجعل هذه الرؤية حقيقية واقعة ، واعتماد نظام  

ل للتطوير والتحسين من خالل استثمار امكانات الكلية المادية والبشرية وتدريب القوى العاملة وتحديد مسؤولياتها متكام
 بدقة مع اعتماد أنظمة التحفيز المناسبة من اجل التميز واالبداع بما يلبي حاجات وطموحات المجتمع . 

 ـ تهيئة المناخ المالئم لتطبيق ادارة الجودة الشاملة 3
تم ذلك بتوفير الموارد المادية والفنية والتسهيالت الضرورية لتنفيذ برامج ادارة الجودة الشاملة ، وتهيئة منتسبي الكلية ي 

 جميعا نفسيا وتقبلهم المفاهيم والممارسات التي تحقق االهداف المرسومة .  
                               ـ تبني انماط قيادية مالئمة لفلسفة ادارة الجودة الشاملة               4

( الذي يهدف الى العمل بروح الفريق  9، + 9ان النمط القيادي المالئم لتطبيق فكرة ادارة الجودة الشاملة هو النمط ) +
الواحد من خالل المشاركة والعمل الجماعي وبناء فرق العمل ، وهو نمط قيادي يعطي اهتماما عاليا لكل من العمل 

 ذلك يولي االهتمام نفسه للعنصر البشري واستخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التنظيمية . واالنتاج وك
 ـ التدريب والتأهيل المستمر 5

وذلك من خالل تنمية الكفايات المعرفية والمهارات الفنية الالزمة لجميع منتسبي الكلية بغية تنفيذ البرامج والفعاليات 
تركيز على التدريب المرتبط ببرامج ادارة الجودة الشاملة يعد من الضروريات االساسية المنسجمة مع الخطة ، لذا فان ال

 التي تنمي السلوك والمهارات لدعم توجهات الخطة وتساعد على تحقيق اهدافها . 
 ـ تحديد حاجات ورغبات المستفيدين 6

يرها ية والثقافية والنفسية واالقتصادية وغيجب التعرف على حاجات جميع االفراد في الكلية ومن جميع النواحي االجتماع
، وكذلك حاجات الكلية ودمج حاجات االفراد وحاجات الكلية دون تعارض ، والعمل على تنمية العالقات االجتماعية 

 يداخل الكلية وبينها وبين الكليات االخرى لتصبح بيئة العمل الداخلية والخارجية تعمل جميعا لتحقيق التنمية المستدامة ف
 ضوء متطلبات العملية التعليمية. 

 ـ تبني برنامج اعالمي لنشر الوعي بمنهجية ادارة الجودة الشاملة . 7
وذلك يتم من خالل الدورات التدريبية والندوات والكتيبات االرشادية واالبحاث والدراسات الميدانية واالجرائية حول  

ـ  173:  2004ادارة الجودة الشاملة ونشر نتائجها بالمجالت العلمية وتبادل الخبرة مع الكليات االخرى . ) عليمات ، 
174  ) 

 
 
 
 

 

 

 (  3ويمكن تلخيص متطلبات االنموذج كما في الشكل )

 ( انموذج عليمات الدارة الجودة الشاملة في كلية التربية ) بتصرف ( 3الشكل )                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الجودة في عملية التقييم   

 جودة الغذية الراجعه للتطبيق والتقويم المستمرة للتطبيق
 
 ا

جودة عضو 
 هيئة التدريس

جودة التمويل 
 واالنفاق

 جودة المنهاج

جودة االدارة 
التربوية 
التشريعات 
 واللوائح

جودة المباني 
المدرسية 
 وتجهيزاتها

 جودة الطالب

 جودة البيئة المحيطة

جودة 
الوسائل 
واالساليب 
 واالجراءاة

 مخرجات ذات جودة شاملة

عملية تقييم وتقويم مستمرة وتغذيه راجعه للنظام 
 ككل

 نظم معلوماتية

تبني انماط قيادية 
 مناسبة

مراعاة حاجات ورغبات 
 المستفدين من الجوده

تقنيات الحاسوب  وسائط االتصاالت
 واالنترنيت

تهيئة المناخ 
التدريب والتعليم المكثف  التربوي المالئم

 والمستمر
لجنة ادارة الجودة الشاملة ) التوجيه 
 واالشراف واتخاذ القرارات(

لجنة مراجعة الدارة الجودة الشاملة ) 
 الرقابة والمتابعة(

 تطبيق ادارة الجودة الشاملة ) التنفيذ(

 ادارة الجودة الشاملة في كلية التربية

والتنظيمتبني خطة عمل اجرائية ) التخطيط   

ضرورة التغير 
 والتطور

تحديد االهداف 
والمتطلبات التربوية 
 بدقة ووضوح

اختيار المدخل 
 التربوي المالئم

المشاركة 
 الفردية

تبني برنامج اعالمي 
 وثقافي شامل ومتكامل
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ان االستراتيجية الجديدة لتطوير النظم التربوية يجب ان تستند الى تطوير جميع مدخالت النظام التربوي وفي مقدمتها 
االدارة التربوية ، وان االدارة التربوية العصرية ينبغي ان تسد حاجتين تبدوان متناقضتين هما اوال تنظيم شؤونها بطريقة 

لقمة الى القاعدة وغرس الشعور بالمسؤولية لدى جميع المستويات االدارية مع منهجية واخيرا ضبط سير اجهزتها من ا
 (  289:  1976االخذ بنظر االعتبار تشجيع روح المبادرة )فوز واخرون ، 

وان االداري الكفء ، الذي يحترم النفس البشرية ويؤمن بالطريقة العلمية ويثق بالتفكير والعمل التعاوني يستطيع ان 
الذي يساعد االخرين في الكلية على التعلم بكفاءة والعمل بفاعلية ، وينبغي عليه ان يهتم وقبل كل شئ بالمنهج يهيئ الجو 

 (  56:  1988الدراسي ) نيول ، 
يقول العالم الكبير رسموس ) سلمني ادارة التربية ردحا من الدهر اتعهد لك بأن اقلب وجه العالم بأسره (                ) 

 (  39:  2002، الجبوري 
ان ادارة الجودة الشاملة كمنهج اداري ولد مثل غيره من النظريات االدارية من رحم االدارة الصناعية ، وقد اثبتت   

بالممارسة العملية فاعلية كبيرة في تحسين االدارة والتميز والريادة ، وان كان تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الكليات 
خطاء ويواجهه عدد من الصعوبات اال ان هذه االخطاء والصعوبات يجب ان تكون دافعا قويا قد يكتنفه عدد من اال
 (  100:  2002العتمادها ) السعود ، 

وبعد استعراض نماذج ادارة الجودة الشاملة في اكثر من كلية وجامعة يمكن اعتماد االنموذج المالئم لكل كلية بعد  
لزمات البشرية والمادية التي يمكن ان تساهم في تبني منهجية ادارة الجودة الشاملة . مالحظة البيئة المالئمة وتوفر المست

وعلى الرغم من تعدد النماذج والمتطلبات التي يمكن االعتماد عليها في نجاح تطبيق هذا النهج االداري الحديث اال انه 
ق ادارة التي يمكن االعتماد عليها في نجاح تطبييالحظ وجود بعض المتطلبات االساسية التي تمثل القاسم المشترك بينها و

الجودة الشاملة ومن اهمها وجود قيادة واعية باهمية الجودة الشاملة ، والتوجه باحتياجات المستفيد الداخلي والمستفيد 
لجماعي لعمل االخارجي ) الهيئة التدريسية والمالك االداري والطلبة ( ، والرؤية المشتركة ، والتركيز على العمليات ، وا

 ، والتدريب على الجودة ، وقياس الجودة واالستمرارية في التحسين . 
ان فلسفة ادارة الجودة الشاملة لن تشذ عن الفلسفات االدارية التي نبتت في حقل االدارة العامة ونقلت الى ميدان االدارة 

ركن اساس هو االهتمام بالموارد البشرية ، وان  التربوية واتت اكلها ، وكذلك في ادارة الجودة الشاملة التي تقوم على
توفير الرعاية الجيدة والحوافز المناسبة والتدريب المستمر يعد مسألة اساسية لكون ان هذه الموارد البشرية هي العمود 

)  االفقري لكل الكلية ، فضال عن ذلك انه يجب ان ينظر الى ان تطبيق ادارة الجودة في الكليات يعد متطلبا سابق
Requisite  ـPre  الن هذه المؤسسات التربوية هي التي يعول عليها في صياغة االنسان وتطوير مهاراته وتنمية )

 شخصيته لتنعكس مستويات جودته العالية ايجابيا على ادائه في اعماله خدمة لمتطلبات مجتمعه وتقدمه ورفاهيته . 
 

 " "مجاالت تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي
( على المستوى العالمي جزءا ال يتجزا من Assessment Of University Educationاصبح تقويم التعليم العالي )

 العملية التعليمية ، كما اصبح شرطا اساسيا تشترطه جميع هيئات االعتماد االكاديمي العالية . 
دخالت النظام التعليمي وعملياته ومخرجاته ، وقد تعددت مجاالت الجودة الشاملة بالمؤسسات التعليمية لتشمل جميع م

( الى ان المحاور الرئيسية التي يتطرق اليها ضبط الجودة الشاملة  371ـ  368،  1997ويشير ) احمد مصطفى ، 
 ،في التعليم تتضمن جودة االدارة التعليمية ، والبرامج التعليمية ، واللوائح والتشريعات ، والمباني المدرسية وتجهيزاتها 

 

 

والمستوى التحصيلي للطالب ، وجودة طرق التدريس ، والكتب المدرسية ، وكفاية الموارد المالية ، وكفاءة الهيئة 
 التعليمية واالدارية ، وجودة تقييم االداء . 

مة دوالحداث نقلة نوعية في الجامعات العربية يجب ان نحدد مجاالت االداء التي تقوم بها الجامعات في المجتمعات المتق
كنقطة بداية على  الطريق الصحيح ، فيجب ان يكون لجامعة الحاضر والمستقبل مجاالت محددة ومعلنة تحقق تطلعات 
وطموحات خريجيها والمجتمع والهيئات والمؤسسات التي تستقبل هؤالء الخريجين بنظرة فاحصة لمجاالت االداء الجامعي 

ة ـ بحثية ـ مجتمعية ـ بيئية ـ ثقافية ( ، وال يمكن تناول أي نجد ان الجامعات تعمل كمؤسسات )تربويةـ تعليمي
 (  4، 2004جانب من جوانب االداء السابقة مستقال عن الجوانب االخرى . ) امين فهمي ، 

فال يمكن ان ننظر للجامعات على انها مؤسسات تعليمية فقط الن دورها يختلف تماما عن دور المدارس فالتركيز على 
سسات تعليمية اكثر من االدوار االخرى ادى الى تدني مستوى االداء في كافة الجوانب وغياب دور الجامعات كمؤ

الجامعة الحقيقي امام المجتمع ، فهي منظومة تهتم بالرقي بالمتعلم وعضو هيئة التدريس واالدارة الناجحة ، مع تطوير 
االداء المرتبطة بانتقال وسفر المتعلمين . ) محمد  اساليب ووسائل التعليم الجامعي ومحاولة التغلب على بعض معوقات

 ( .  2009جابر ، 
 ( 15،  2008واالعتماد االكاديمي ، النتائج المتوقعة من تطبيق الجودة في مؤسسات التعليم العالي ) دليل ضمان الجودة 

 ـ رؤية ورسالة واهداف واضحة ومحددة للمؤسسة . 1
ـ الخطة االستراتيجية للمؤسسة والخطط السنوية للوحدات متوفرة ومبنية على اسس علمية ووضوح الوصف الوظيفي 2

 لكل وحدة ولكل موظف . 
ـ الهيكلية واضحة ومححدة وشاملة ومتكاملة ومستقرة للمؤسسة وادوار واضحة ومحددة قي النظام االداري للمؤسسة 3
 . 
 تماء والتزام ومشاركة العاملين واعضاء هيئة التدريس والطلبة . ـ ارتفاع ملحوظ لدافعية وان4
 ـ توفر جو من التفاهم والتعاون والعالقات االنسانية السلمية بين جميع العاملين في المؤسسة . 5
 ـ ترابط وتكامل بين االكاديميين واالداريين في المؤسسة والعمل بروح الفريق . 6
ـ حل مستمر ومتواصل لما يعترض العمل من مشكالت وامتالك العاملين واعضاء هيئة التدريس للمهارات الالزمة 7

 لحل المشاكل بطريقة علمية سليمة . 
 ـ متابعة اعضاء هيئة التدريس للبحوث وتجارب الجودة عربيا وعالميا لالستفادة منها .  8

االشاملة عناصر متعددة أساسية تمثل المتطلبات الرئيسة لخطة عمل ناجحة  يتطلب تطبيق انموذج عليمات الدارة الجودة
 لتنفيذ إدارة الجودة الشاملة في الكليات وهذه العناصر هي : 

 ـ التهيئة وتوضيح الرؤية 1
حقيقية في لالبد للقيادة اإلدارية في الكلية أن تدرك مدى ضرورة التغيير والحاجة اليه وأهمية وأيمان القيادة في الرغبة ا

هذا المنهج اإلداري الحديث ، وامكانية القيادة في دمج العاملين في عملية التغيير والتطويروان جميع اإلمكانيات متاحة 
في خدمة التغيير، كذلك البد من امتالك القيادة اإلدارية البعد التخطيطي االستراتيجي لدعم وتمويل برامج إدارة 

 الجودةالشاملة .
 خل مالئم الدارة الجودة الشاملة ـ اختيار مد2

يتم ذلك من خالل تحديد الرؤية الواضحة للكلية متمثلة بقيادتها التي تجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة ، واعتماد نظام متكامل 
ع مللتطوير والتحسين من خالل استثمار إمكانات الكلية المادية والبشرية وتدريب القوى العاملة وتحديد مسؤولياتها بدقة 

 اعتماد أنظمة التحفيز المناسبة من اجل التميز واإلبداع بما يلبي حاجات وطموحات المجتمع . 
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 لكل وحدة ولكل موظف . 
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 اعتماد أنظمة التحفيز المناسبة من اجل التميز واإلبداع بما يلبي حاجات وطموحات المجتمع . 
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 ـ تهيئة المناخ المالئم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة  3
كلية ليتم ذلك بتوفير الموارد المادية والفنية والتسهيالت الضرورية لتنفيذ  برنامج ادارة الجودة الشاملة ، وتهيئة منتسبي ا

 جميعا نفسيا وتقبلهم المفاهيم والممارسات التي تحقق االهداف المرسومة . 
 ـ تبني انماط قيادية مالئمة لفلسفة ادارة الجودة الشاملة 4

 (  9، + 9ان النمط القيادي المالئم لتطبيق فكرة ادارة الجودة الشاملة هو النمط ) +
الل المشاركة والعمل الجماعي ، وبناء فرق العمل ، وهو نمط قيادي الذي يهدف الى العمل بروح الفريق الواحد من خ

يعطي اهتماما عاليا لكل من العمل واالنتاج وكذلك يولي االهتمام نفسه للعنصر البشري واستخدام التكنولوجيا وتطور 
                              البنية التنظيمية .                  

 المصادر العربية
، التخطيط والتنمية والتعليم العالي رؤية مستقبلية ، دار زهران للنشر والتوزيع  2001إبراهيم ، إبراهيم كاظم ،] 1 [

 ، الطبعة االولى ، االردن .
، " نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة دراسة استطالعية الراء  1999أبو نبعه ، عبد العزيز ، ومسعد ، فوزيه ، ] 2 [

 .27بة جامعة عمان االهلية "، مجلة كلية االدارة واالقتصاد الجامعة المستنصرية ، العدد عينة من عمداء وطل

 .2003احمد ابراهيم ، الجودة الشاملة في االدارة التعليمية والمدرسية ، االسكندرية ، دار الوفاء لدنيا الطباعة ، ] 3 [

ربي الواقع والمستقبل " مجلة المستقبل العربي العدد ، " التعليم الع 2003التويجري ، عبد العزيز بن عثمان ، ] 4 [
 ، مركز  دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان . 292

، آفاق التربية والتعليم في المجتمع الناهض جدلية التراكم المعرفي  2002الجبوري ، سطام احمد خلف ، ] 5 [
 لعراق.وثوابت القيم الثقافية ، بيت الحكمة ، مطبعة الميزان ، ا

، " التخطيط االستراتيجي زادارة الجودة الشاملة في المؤسسات 1995الخفاجي ، عباس ، وبايرمان ، صبري ،] 6 [
 االكاديمية " ، مجلة الدراسات المالية والمصرفية ، المجلد الثاني ، العدد الثاني ، العراق.

الجودة الشاملة في التعليم ، خبرات اجنبية وامكان ، " ادارة 2001خليل ، احمد سيد ، والزهيري، ابراهيم ، ] 7 [
االفادة منها في مصر " الجمعية المصرية للتربية المقارنة واالدارة التعليمية ، مؤتمر االدارة التعليمية في الوطن 

 العربي في عصر المعلومات ، القاهرة ، جامعة عين شمس .

العلمي لتطبيق ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية ،  ، المنهج1996زين الدين ، فريد عبد الفتاح ، ] 8 [
 الطبعة االولى ، القاهرة .

،" ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي ، دراسة استطالعية ماجستير لعينة من  2001سعيد ، هديل كاظم ، ] 9 [
ة الة ماجستير غير منشورة ، مقدمة الى كليأساتذة وطلبة كليتي االدارة واالقتصاد جامعتي بغداد والمستنصرية ، رس

 االدارة واالقتصاد جامعة بغداد.
 5، رسالة واهداف التعليم الجامعي في عالم متغير ، سلسلة اليوبيل الفضي ، العدد1979سليمان ، عبد العزيز ،] 10 [

 ، مركز سرس الليان ، مصر.

 ي المؤسسات التربوية ، عمان ، دار الشروق( ادارة الجودة الشاملة ف2008صالح ناصر عليمات ) ] 11 [
، الطبعة االولى  9000، ادارة الجودة الشاملة ومتطلبات االيزو  2002العاني ، خليل ابراهيم ، واخرون ،  ] 12 [

 ، مطبعة االشقر ، العراق .
، 41لة المعلم ، المجلد ، نحو ادارة الجودة التعليمية الشاملة في االردن ، رسا 2002عبيدات ، زهاء الدين ، ] 13 [

 االردن.

 

 

، ادارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية ، التطبيقات ومقترحات  2004عليمات ، صالح ناصر ، ، ] 14 [
 التطوير ، الطبعة العربية االولى ، دار الشرو للنشر والتوزيع ، عمان .

بن عيسى ، اليونسكو ، الشركة الوطنية للنشر ، تعلم لتكون ، ترجمة حنفي 1976فور ، ايدجار واخرون ، ] 15 [
 والتوزيع ، الجزائر.

،" الجودة الشاملة في اعداد المعلم بالوطن العربي اللفية جديدة ، المؤتمر  2003مجلة مركز البحوث التربوية ،] 16 [
 العلمي الحادي عشر ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية .

، المؤتمر الدولي عن جامعة القرن الحادي والعشرين ، مجلة جامعة قطر ،  2001مركز البحوث التربوية ، ] 17 [
 .20العدد 

، " المفاهيم االساسية الدارة الجودة الشاملة "  2002مصطفى ، احمد سيد ، واالنصاري ، محمد معيلي ، ] 18 [
 المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج "،   

.gulfraining/ TQM/Dochttp://www 
( برنامج ادارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في المجال التربوي ، 2002مصطفى احمد ومحمد االنصاري ) ] 19 [
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القيمة المضافة لجمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي في القطاع التربوي الحكومي 
 لتحسين جودة التعليم

 لبنى كمال طوقان .أ

 جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي
Email: ltouqan@queenraniaaward.org 

 
 جمعية جائزة الملكة رانيا العبد اهلل للتميز التربوي  - ملخص

تعد السياسات األردنية العامة والتوجيهات الملكية السامية، بمثابة المرجع األساسي لخارطة الطريق الوطنية إلصالح 
منظومة التربية والتعليم، وقد جاءت رؤى جاللة الملكة رانيا العبداهلل محفزة وداعمة لهذه المنظومة التربوية، حيث ترى 

ثيرا في تشكيل أي مجتمع، فالمعلم ليس قائدا في المدرسة فقط، بل في مجتمعنا ككل، جاللتها أن المعلم هو القوة األكثر تأ
 وألنهم يتركون بصمتهم على كل تلميذ؛ كان ال بد من وضع المعلم في قلب اإلصالح التعليمي الشامل. 

جائزة التميز التربوي جاءت لتكون جزءًا من اإلصالح التعليمي لرفع معايير التميز، والهمم،  أن -جاللتها –كما ترى 
والفخر بمعلمينا. فيتم إعادة صياغة وتحديد دور المعلم ومكانته، ومن خالل الجائزة يتم تشجيع االبتكار واإلبداع في 

معلمه و مديره، والنتيجة تؤدي إلى وجود مجتمع أكثر مدارسنا، ومن خاللها نسعى ألن يكون كل تلميذ وتلميذة، فخورًا ب
يرفع من سوية المجتمع الفاعل المفكر الناقد  -إبداعًا وإنتاجًا، ضمن معلم قادر على إيجاد جيل منتج مفكر منتٍم بوعي

 والمحاور.
. وخالل ربوي األردنيمنذ انطالق جمعية التميز التربوي وهي تعنى بشكل مباشر بنشر ثقافة التميز في الميدان الت   

من معلمي القطاع  %88العقد األول لها نجحت في تقديم وتطوير معايير للتميز لكل جائزة من جوائزها. ويعتبر 
 .2016التربوي الحكومي هذه المعايير خارطة طريق لهم في عملهم بناء على نتائج الدراسة التقييمية للعام 

تقدم جمعية التميز التربوي تقارير تغذية راجعة لكل متقدم لجوائز التميز  ولمساعدة المعلمين في تطوير أداءهم،    
 ليتمكن من معرفة نقاط القوة ومجاالت التحسين.

تحفيز المتميزين ليصبحوا فرسانا للتغيير. وخالل العقد األول كرمت جاللة  –ومن غايات جمعية التميز التربوي    
 مرشد تربوي( من كافة مديريات المملكة. 5مدير،  30معلم،  248تربوي )  283الملكة رانيا العبداهلل 

وضمن أدوارهم كسفراء للتميز في الميدان التربوي، عمل المتميزون على مشاريع ومبادرات مستدامه تخدم البيئة    
عرض مالتربوية وعناصرها المختلفة )من طلبة، زمالء، مجتمع محلي( مثل مشروع بيئتي األجمل، مشروع حقيبتي وال

 المتنقل.
رئيس  -ومع بداية العقد الثاني لجمعية التميز التربوي، تعمل الحمعية وبتوجيهات من جاللة الملكة رانيا العبداهلل    

 .ستدامة نشر ثقافة التميز التربويعلى مأسسة مخرجاتها في القطاع التربوي ال -هيئة األمناء
 

 بحث في جوائز التميز عالميًا: -مقدمة
التميز في عالمنا اليوم شعاًرا لالستهالك اإلعالمي أو ترًفا إداريًّا ُيَتغنَّى به، بل أضحى مطلًبا ضروريًّا لكل لم يعد 

 معلم يطمح إلى تحقيق العالمية في األداء والمنافسة في عالم يموج بالمتغيرات الحديثة والمتسارعة، فهو طريقة ووسيلة
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من التركيز على العمليات والنتائج مًعا، وال بد من التعاون أيًضا، فاإلنجازات العظيمة  للتطوير، ولتحقيق التميز فال بد
 تحتاج إلى الكثير من األيدي المخلصة.

وليست محطة وصول، فعقارب الساعة ال تعود إلى الوراء، وقليلون هم أولئك الطامعون  إن التميز رحلة مستمرة 
مة تحتاج إلى دافعية شخصية وحماس لتحقيق أهدافها، واإلنسان الناجح هو من الراغبون في التميز، وذلك ألن تلك الس

وإن اإلنسان المتميز هو من يتحكم بحياته ويديرها، وهو الذي يسيرها كما يريد، فبيده  .يملك أكبر قدر من مبادئ النجاح
موًحا له، كما أن بيده أيضًا أن يكون طأن يعيش سعيدًا، وبيده أن يتقدم ويطور من نفسه، أو أن يجلس مكانه ويبقى على حا

 متفائاًل. لذا فمن المهم للتميز أن تعرف أين أنت اآلن، ومن األهم أن تعرف إلى أين أنت تتجه ؟
التميز  باحثة عن وحرًصا على تجذير التميز عند المعلم برزت جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي

 نوعية التعليم المقدَّم، وحريصًة كل الحرص على توفير بيئة محفِّزة وداعمة م وتسهم في تحسينوالمتميزين لتنقل خبراته
 للتميز واإلبداع في التعلم والتعليم، وداعيًة إلى التحسين المستمر الذي يضمن فعالية التدريس وجودة مخرجات التعلم.

على عدد من الجوائز العالمية من خالل مواقعها وللتعرف على جوائز مشابهة على أرض الواقع اطَّلعت الجائزة 
اإللكترونية وما يصدر عن هذه الجوائز من منشورات ومواد دعائية مثل طلبات الترشح للجوائز، و نشرات التعريف 

 بالجائزة، والنشرات المتعلقة بالفائزين في الجوائز.
اياتها، وما تواجهه من تحديات، وما ينبغي عليها حول ظهور جوائز التميز وأهدافها وغ 2015كما أجرت بحًثا في عام 

أن تأخذه باالعتبار قبل أن تنطلق، وما قدمته من إسهامات إيجابية ودورها في تحسين نوعية التعليم، وذلك لالستفادة من 
لتميز اتجارب تلك الجوائز بالوقوف على توصيات  تعمل على دعم مسيرة جائزة الملكة رانيا العبد اهلل نحو مزيد من 

 والعطاء.
ومما القته الجائزة أثناء قيامها بالبحث أن هذه الجوائز لم تلَق االهتمام البحثي الكافي للوقوف على أثرها الفعلي في 
المجتمع التعليمي، ودراسة ما تواجهه من تحديات واقتراح حلول لها للنهوض بمستوى أدائها وزيادة تأثيرها، على الرغم 

على هذه الجوائز من جهود من أجل نهضتها وازدهار مسيرتها، وعلى الرغم مما تالقيه من إقبال لدى مما يبذله القائمون 
 عدد كبير من المعلمين واهتمام كبير من القائمين على العملية التربوية.

جوائز ال وتعود أسباب ندرة البحوث التي تتناول الجوائز كموضوع لها )كما تراه جمعية الجائزة( إلى ارتباط عمل هذه
بموضوعات تقييم المعلمين التي تناولها عدد كبير من الباحثين بالدراسة، إضافة إلى كون فكرة الجوائز عملية جزئية من 
عملية إصالح التعليم، وأن المؤسسات القائمة على هذه الجوائز في غالبها مؤسسات من خارج وزارات التربية والتعليم، 

 وزارات التربية والتعليم. ومسيرتها حديثة بالنسبة لمسيرة
وقد تمثلت أهم الغايات التي أجمع عليها عدد من الجوائز في تقدير إنجاز المعلمين داخل الغرف الصفية وخارجها من 
قبل المجتمع المدرسي والمحلي، والمساهمة في إعداد الطلبة ليكونوا مواطنين عالميين قادرين على التعايش مع مجتمعات 

والديانات والجنسيات، وتوظيف ممارسات تعليمية فعالة ومبتكرة تحقق نتاجات التعلم المنشودة بدرجة  مختلفة الثقافات
عالية من الجودة واإلتقان، وتطوير التفكير القيادي والتفكير االبتكاري في ميدان التعليم والتشجيع على المشاركة فيه، مما 

ي ع الخلفيات، وتحفيز االحترافية في التعليم لجميع العاملين فيوفر فرص تحسن نوعية التعليم لجميع الطلبة من جمي
الميدان التربوي، ونقل إنجازات المعلمين والطلبة خارج الصفوف الدراسية وخارج المجتمع المدرسي، إضافة إلى تحفيز 

م ووسائل وسائل اإلعالمساهمة المعلمين في تطوير األسس النظرية للعملية التعليمية مثل كتابة المقاالت، والمشاركة في 
التواصل االجتماعي، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المختلفة، إال أنه ال بد من وجود هدف خاص لكل جائزة 

 ُيصاغ من احتياجات مجتمعها وطموحاته. 
افة إلى ، إضومن أبرز التحديات التي تواجه الجوائز تباين نسب المدارس المشاركة في الجوائز باختالف مناطق الدولة

 

 

اختالف نسب المعلمين المشاركين في الجوائز باختالف المراحل التدريسية للمعلم؛ حيث إن عملية التقدم للمشاركة في 
جوائز المعلمين عادة  تكون اختيارية ألن الجهة القائمة على الجائزة من خارج وزارات التربية والتعليم؛ كأن تكون 

فإن صالحية هذه الجهات في تدبير وتيسير أمور المدارس محدودة ومقيدة باالتفاق جامعة أو مؤسسة خاصة، وبالتالي 
مع سياسات وزارات التربية والتعليم المختلفة. وكذلك انتقال المعلمين بين المدارس المختلفة وبين المراحل الدراسية 

لمين، فهذه تعد أمورا معوقة لعمل المختلفة، واختالف ظروف المدارس مقابل اعتماد محكات موحدة من قبل جوائز المع
 الجوائز. 

كما يسعى القائمون على جوائز المعلمين إلى تطوير أداء الطلبة من خالل هذه الجوائز، فكان تفعيل دور الطلبة في هذه 
وائز مثل للجالجوائز أحد األساليب لتحقيق هذه الغاية، إال أن معظم الجوائز يقتصر دور الطلبة فيها على المراحل األولى 

 ترشيح المعلم للجائزة، وتسعى الجهود الحالية إلى زيادة دور الطلبة في المراحل المتقدمة للجوائز.
ومن التحديات األخرى التي تواجه عددا من الجوائز تحدي التمويل المستدام الكافي للجوائز، والتحدي المتمثل في 

 في تقييم فاعلية الجوائز في المجتمع التعليمي. مشاركة المعلم في إنجاح الجوائز، والتحدي المتمثل
وقد تمكنت الجوائز من تحقيق عدد من اإلسهامات اإليجابية في البيئة التربوية، مثل تحفيز مشاركة الخبرات والمعرفة 

لدقيقة ا في مجتمع المعلمين، وتحفيز البحوث الفردية والجماعية والتدريس المبدع، كما عملت على تطوير التغذية الراجعة
والفعالة، وساهمت في تغيير ثقافة المسؤولين والمعلمين؛ حيث إن المسؤولين عن المدارس قد أصبحوا أكثر دراية بنوعية 
المعلمين في مدارسهم من خالل اعتماد معايير الجوائز في تقييم معلميهم سواء بالطرق الرسمية أو غير الرسمية، و راج 

 راف في األداء.بينهم المطالبة بالتميز واالحت
 
 

 نبذة عن الجمعية:
ُأطلقت جمعّية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتمّيز التربوي بمبادرة ملكّية سامية من صاحبي الجاللة الملك عبداهلل الثاني 

 .2005بن الحسين والملكة رانيا العبداهلل المعظمين بمناسبة يوم المعّلم في الخامس من تشرين األول عام 
هذه المبادرة انطالًقا من أهمّية التربية والتعليم في بناء مجتمع منتج ومفكر؛ لترّسخ دور التربويين في مختلف وجاءت 

 مواقعهم في تنشئة جيٍل مفّكر ومبدع وقيادة المجتمع نحو التمّيز.
اعّية في التنمية االجتموتعمل جمعّية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتمّيز التربوي كجمعّية مستقلة مسّجلة في وزارة 

األردن، ويقوم عليها هيئة أمناء برئاسة جاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة، كما تتعاون الجمعّية مَع مؤسسات ذات 
عالقة، مثل: وزارة التربية والتعليم، مبادرات الملكة األخرى، وجهات ذات خبرات استشارّية تربوّية وفنّية وإعالمّية 

القطاع الخاّص برؤّية تتركز على خلق آفاق متجددة للتمّيز التربوي لبناء جيل المستقبل، ورسالة تسعى إلى  وإعالنّية من
ق غاياتها التي تتمثل لتحقيتقدير التربويين وتحفيز الممّيزين منهم لنشر ثقافة اإلبداع والتمّيز والمساهمة في إنتاج المعرفة؛ 

 في :
 تعليم، لتشجيع اإلقبال عليها، ورفع الروح المعنوية للتربويينزيادة التقدير المجتمعي لمهنة ال 

  رفد القطاع التربوي بالموارد المعرفية من البيانات، والمعلومات، واالستشارات التي تمتلكها جمعية
 الجائزة. 

 .توفير نماذج وآليات معتمدة، تتطور بشكل دائم؛ لتحديد التميز واإلبداع التربوي وتقديره وتحفيزه 

 فيز المتميزين ليصبحوا فرسانًا للتغيير، ونشر ثقافة التميز وقصص النجاح بالتعاون مع شركائنا تح
 لتحقيق نهضة تربوية.
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 :القيمة المضافة لجمعية الجائزة
 المضافة المقدمة من الجمعية منطلقة من رسالتها، وتبرز في األمور التالية:القيمة 

 الميدان التربوي:أوال: وضع إطار للكشف عن المتميزين في 
إطالق ثالث جوائز للتميز )جائزة المعلم المتميز، وجائزة المدير المتميز، وجائزة المرشد  خاللوقد برز ذلك من 

التربوي( ضمن معايير وأدوات تقييم وآليات عمل واضحة ومحددة، ساهمت بتحديد المتميزين. وخالل السنوات التسع 
وتطويرها  التي اتبعتها في تأسيس جوائز التميز الماضية قدمت الجمعية مثاالً للعمل المؤسسي والتعلم المستمر في منهجيتها

 باستمرار.  
: تعتمد الجمعية في تقييمها للمرشحين للحصول على الجوائز على معايير أداء موضوعية معايير الجوائز -أ

وعلمية مستندة إلى معايير عربية وعالمية مشابهة؛ تم تكييفها من قبل مجموعة من التربويين األردنيين لتتالءم 
تياجات البيئة التربوية األردنية في ضوء المجاالت المتعلقة بالكفايات الالزمة الخاصة بكل جائزة، ويتم واح

 .حيث تستند معايير الجوائز الثالث على ركائز أساسية لكل جائزة مراجعتها سنوًيا،

 
 

 
ايير كل الركائز األساسية ومعيبين الشكلين التاليين نماذج  جائزة المدير المتميز والمرشد التربوي المتميز ضمن 

  :منها

 
ة القيام بمراجع  -بعد أن اكتمل لها ِعـقـٌد كامل من العمل واإلنجاز -فقد ارتأت الجمعية أما جائزة المعلم المتميز، 

نت البداية المجاالت كافة، فكاشاملة ومتكاملة للمعايير ومؤشراتها؛ بغرض التطوير ومواكبة االنفتاح العالمي المتسارع في 
لهذا العمل المبدع مع نخبة من التربويين وأساتذة الجامعات والُمـقـيِّـمين، وبعد االطِّالع على عدد  2015في العام 

من الوثائق والمرجعيات القـيِّـمة ذات العالقة مثل: الجوائز العربية والعالمية المشابهة ومعاييرها، توالت اللقاءات 
المحاور المشتركة ودراستها وتحديد ما سيتم عكسه على معايير جائزة المعلم المتميز، إلى أن تم االتفاق على  لتبويب

معايير ومؤشرات ُمطوَّرة تواكب المستجدات التربوية الحديثة، وبعد تحكيمها بالتعاون مع المعنيين، ومنهم معلمون 
وخبراء تربويون متخصصون في القياس والتقويم، وإقرارها  )فائزون وغير فائزين(، ومديرو مدارس حكومية وخاصة،

 .2016من قبلهم، تم إصدار معايير جائزة المعلم المتميز للعام 

 

 

 ضمن الركائز األساسية ومعاييرها 2016يبين الشكل اآلتي نموذج جائزة المعلم المتميز لعام 

 
 

 
من خبراء تربويين تعرف بقواعد التصحيح، : عملت الجمعية على إعداد أدوات خاصة محكمة أدوات للتقييم -ب

بحيث يتم إعطاء تقدير وصفي لكل مؤشر من مؤشرات أداء أي معيار من المعايير على سلم تدريج سباعي 
تساعد على تحديد نقاط القوة ومجاالت التحسين لكٍل منها؛ مما يوفر تغذية راجعة يستفيد منها المرشح لتطوير 

التقارير المرسلة له. ويتم توظيف هذه األدوات في التقييم من خالل مجموعة من أدائه في المستقبل من خالل 
المقيمين يتم اختيارهم وفق شروط ومؤهالت مناسبة، ويجري تدريبهم لكل مرحلة من مراحل التقييم؛ لضمان 

 جودة التقييم للمتقدمين لكل جائزة من الجوائز.
لجوائزها الثالث،  بالنزاهة والشفافية ولها منهجية واضحة ومحددة: تمتاز آليات العمل بالجائزة آليات العمل -ج

تراعي من خاللها التدقيق على آليات العمل في كل مرحلة من مراحل الجائزة من قبل لجان متخصصة، حيث 
تعتمد الجوائز على مراحل متعددة لتقييم المترشحين من تقييم كتابي وميداني، ومقابالت شخصية لكافة الجوائز، 

 بحيث يتم تحديد المؤهلين للفوز من خالل التقديرات النهائية لمراحل التقييم جميعها.
 

 ثانيًا: تحفيز المتميزين في الميدان التربوي:
 وقد عملت الجمعية على تطوير أساليب تحفيز المتميزين وتحقيق األهداف التالية: 

 : تقدير المتميزين -أ
  المتميزين برعاية جاللة الملكة رانيا العبداهلل، حيث تمكنت الجمعية إذ تقيم الجمعية حفًلا سنوًيا لتكريم

مرشدين تربويين  5مديرًا ومديرة و 30معلمًا ومعلمة و  248خالل السنوات الماضية من تكريم 
بشهادات تميز من ِقبل جاللة الملكة رانيا العبداهلل المعظمة، وذلك خالل حفالت التكريم الملكية السنوية 

  .رها مئات التربويين والداعمين من القطاعين العام والخاص وقامت بتغطيتها وسائل اإلعالمالتي حض
 قصص نجاحات المتميزين ويتم ذلك من خالل عرض قصص نجاح المتميزين في  وسائل اإلعالم  نشر

وسائل بالمختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة من خالل خطة للتعريف واالحتفاء بالمتميزين المكرمين 
 مختلفة.

 منح المتميزين حوافز للمزيد من العطاء:   -ب
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وقد تم منح المتميزين حوافز تتمثل في نشاطات نوعية مهنية وأكاديمية بشراكات مع مؤسسات تربوية، 
فرصة تنمية مهنية للمتميزين، قدمتها لهم وزارة التربية والتعليم  والمؤسسات  830حيث تم منح أكثر من 

 ى:التربوية األخر
  حوافز وزارة التربية والتعليم: تم منح المتميزين نقاطًا إضافية لالرتقاء الوظيفي و للحصول على منح

دراسية، باإلضافة إلى الترقية إلى رتبة أعلى من الرتبة الموجود بها المتميز، حيث منحت وزارة 
منهم لوظائف جديدة، كما  47متميزًا رتبة أعلى من رتبته بعد الفوز، وتم ترقية  105التربية والتعليم 

 متميزًا على منحة دراسات عليا على نفقة الوزارة. 38حصل 
  نشاطات نوعية مهنية وأكاديمية من مؤسسات تربوية: حيث عملت الجمعية على بناء شراكات مع

متميزًا على بعثات دراسية من جامعاتنا األردنية الستكمال  75مؤسسات تربوية، نتج عنها حصول 
متميزًا على دورات لغة  80دبلوم عاٍل وماجستير، باإلضافة إلى حصول أكثر من  -هم العليا دراسات

انجليزية، وحصول كافة المتميزين على المشاركة  في الملتقى التربوي الخاص بالمدارس الخاصة 
 سنويا.

 اعتماد المتميزين سفراء للتميز في الميدان التربوي: -ت
اإلستراتيجية للجمعية في المساعدة في تحسين وتطوير أساليب تحفيز المتميزين، ولتحقيق أحد األهداف 

واالستفادة منهم لنشر ثقافة التميز التربوي؛ اعتمدت الجمعية ميثاقًا للعمل مع المتميزين الذي يعد خطة عمل 
ابي واضح بين جمعية الجائزة والمتميزين، توضح أدوارهم بعمل نشاطات ومشاريع نوعية لترك أثر إيج

 ، ومن هذه النشاطات والمشاريع:وملموس لهم في الميدان التربوي

 :نادي ثقافي يضم الفائزين بجوائز جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتميز التربوي  نادي المتميزين
لالستفادة من خبراتهم وتميزهم في إحداث أثر واضح وملموس  في الميدان التربوي لالرتقاء في البيئة 

في  وي تصبالتربوية، من خالل إعداد وتنفيذ مجموعة من النشاطات لتقديم قيمة مضافة للميدان الترب
 ومن نشاطات نادي المتميزين:مصلحة الطالب والمدرسة والمجتمع، ضمن نشاطات مستمرة ومتنوعة، 
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 المعرض بزيارة األقاليم الثالث خالل العام.
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. حيث تم مساعدة طلبة المناطق الفقيرة على 2015طالب في عام  1700، و2014خالل عام 
 االلتحاق بمدارسهم في العام الدراسي الجديد بحماس وإيجابية.

o  باالضافة الى مشاريع أخرى منها ) مشروع اإلفطار الجماعي، تعليم يتيم، تدريس معلمي دور
 المتميزين(الحضانة، تبادل الخبرات بين 

 
 
 

 ثالثًا: نشر ثقافة التميز:
 تهدف الجمعية إلى نشر ثقافة التميز بين أفراد البيئة التربوية ومؤسساتها والمجتمع المحلي من خالل:

ة التي وتكون واضحة جلية في توفير فرصة التنمية المهنية النوعي، نشر ثقافة التميز بين األفراد في البيئة التربوية -أ
المترشحون لجوائز الجمعية وذلك من خالل اطالعهم على المعايير والكتابة في كل منها والتي تساعدهم يتعرض لها 

في تبويب وتنظيم  وتوثيق أعمالهم حسب معايير التميز. وفي هذا تقييم ذاتي للمترشح حيث يحدد نقاط قوته ومجاالت 
 ل جائزة.من ك تغذية الراجعة من الجمعية لكل مترشحالتحسين في أدائه مما تدفعه للتطور. هذا باالضافة لتقارير ال

 
 نشر ثقافة التميز في المؤسسات التربوية:  -ب

 :وزارة التربية والتعليم 
i.  التقارير السنوية الشاملة: تقدم جمعية الجائزة لوزارة التربية والتعليم سنويا تقارير تعكس نقاط القوة ومجاالت

من كل جائزة لالستفادة منها في أمور عدة؛ ومنها تحديد محتوى التحسين التي يشترك بها مرشحو كل فئة 
 تدريب المعلمين.

ii. تدريب المعلمين الجدد حيث تم 
  .اعتماد بعض المتميزين كمدربين في الدورات التدريبية للمعلمين الجدد لنقل خبراتهم العملية 

 دد.تضمين معايير التميز لجمعية الجائزة كجزء من مادة تدريب المعلمين الج 

 :للجامعات األردنية 

عملت جمعية الجائزة على شراكات مع الجامعات الرسمية ضمن اتفاقيات ساعدت الجمعية على نشر ثقافة التميز ضمن 
 اآلتي:

i.  اعتماد معايير الجائزة  في تدريس طلبة التربية العملية من خالل شراكة بين جمعية الجائزة وأربع من
 الجامعات الرسمية باألردن. 

ii.  اعتماد المتميزين كمعلمين متعاونين واستضافتهم كسفراء للتميز لعرض قصص نجاحاتهم، وتبادل الخبرات
مع المعنيين من خالل لقاءات بين جمعية الجائزة والمعلمين المتميزين مع أساتذة وطلبة كلية التربية لنقل 

 الخبرة وتحفيز الطلبة على بدء مهنة التعليم ضمن معايير التميز.
iii. ركة كليات التربية في الجامعات بالتقارير السنوية الشاملة بهدف تطوير األداء والمناهج الدراسية المعتمدة مشا

 بالجامعات وطريقة التطبيق لتساعد على تطوير نقاط التحسين الواردة بالتقارير.
iv. ر ى معايياستقطاب مقيمين من مؤسسات تربوية في األردن والعمل على تدريبهم وتأهيلهم باالطالع عل

الجائزة وإكسابهم خبرات عملية، ساعدتهم على إعطاء نماذج عملية لطلبتهم من تجارب متميزة بالميدان، 
 باإلضافة إلى اعتمادهم مقيمين بجوائز مشابهة على المستوى العربي

v. ( دراسة بحثية كمية 11دعم الباحثين وطلبة الدراسات العليا ببيانات كمية ونوعية، وأثمر ذلك عن ).ونوعية 
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 : ويتم ذلك من خالل:نشر ثقافة التميز وتقديرها في المجتمع المحلي -ت

 ثقافة االحتفاء بالتربويين في يوم المعلم العالمي:   -

i.  حملة إعالمية خاصة سنويا من خالل وسائل اإلعالم بكافة أنواعها، حيث يتم تهنئة المعلم بكافة الوسائل
 تقدير المجتمع المحلي لهذه المهنة.اإلعالمية في يوم المعلم لتحفيز 

ii.  بعنوان "ماذا يعني لك المعلم؟"، وقد تم استقطاب أجمل المشاركات واالستفادة  2010الحملة التفاعلية في عام
 منها إعالميا لتعزيز مكانة المعلم 

ن احتفاالت وما يلحقه مثقافة االحتفاء بالمتميزين: ويتم ذلك من خالل الحفل الملكي السنوي برعاية جاللة الملكة،  -
 في المجتمعات المحلية تقديرا لمتميزيهم.

 
 رابعًا: إنتاج المعرفة: 

 تفخر جمعية الجائزة بإسهاماتها التالية في إنتاج المعرفة على مدى السنوات الماضية: 
 المعايير التي وضعت وطورت في الجوائز والتي طبقت على مدار السنوات الماضية.  -أ

لمستخدمة، حيث تعتبر الجمعية أول مؤسسة تربوية قيمت المعلمين المرشحين على قواعد أدوات التقييم ا -ب
 تصحيح ثابتة ومحكمة.

التقارير الدورية الصادرة عن الجمعية والتي تعد أداة واضحة في المساهمة في تطوير أعمال المعلم  -ت
 ماعي/ شامل لكافة المعلمين/المدير/المرشد، إما على صعيد فردي للمترشحين بالجوائز، أو على صعيد ج

 والمديرين والمرشدين.
قصص النجاح: حيث يتم اعتماد عدة وسائل إعالمية مرئية ومسموعة، وصحف ومجالت، لعرض قصص  -ث

 النجاح لالستفادة منها، ونشر نجاحات المتميزين.

 نمط معرفيدليل مجتمع بيئتي األجمل/ من مجتمعات المعرفة: كان التطور األبرز في هذا القرن ظهور  -ج
جديد يقوم على وعي أكثر عمقًا لدور المعرفة والرأسمال البشري في تطور االقتصاد وتنمية المجتمعات 
وهو ما يطلق عليه ))اقتصاد المعرفة((. فقد أصبحت المعرفة موردًا اقتصاديًا يفوق بأهميته الموارد 

احدة من نشاطات المتميزين وكان أولها االقتصادية الطبيعية، وبناء عليه تم اعتماد مجتمعات المعرفة كو
)مجتمع بيئتي األجمل( حيث قامت الجمعية بالتعاون مع مجموعة من المتميزين بإعداد دليل مجتمع بيئتي 
األجمل، حيث جاء هذا الدليل كخطة عمل واضحة ضمن إجراءات محددة لكيفية تنفيذ مجتمع بيئتي األجمل 

 .في مدارسنا
  
 للتحقق من اإلنجاز:المتابعة والتقييم 

تستند الجمعية إلى المتابعة والتقييم للتحقق من إنجازاتها ودرجة جودتها، فعلى المستوى اإلستراتيجي تم في   
تم مراجعة  2011، وفي نهاية عام 2011-2007وضع خطة إستراتيجية للجمعية للمدة  2006نهاية عام 

وفي بداية كل عام يحدد فريق العمل األهداف الخاصة  .2016-2012التوجه اإلستراتيجي والتخطيط لألعوام 

 

 

بكل قسم استناًدا لألهداف اإلستراتيجية؛ ومراجعة ما تم العمل عليه في العام السابق، ومن ثم وضع مؤشرات 
 أداء للنشاطات للمتابعة الربعية والتقويم. 

أي ء للتخطيط الفعال قبل البدء بأما على مستوى العمليات، فيتم عقد جلسات عصف ذهني مع معنيين وخبرا   
نشاط رئيس. وبعد االنتهاء منه يتم الحصول على تغذية راجعة إما باستخدام استبانات أو فرق مركزية بهدف 

 التقييم لما تم وجمع توصيات للتطوير في المرات القادمة.
س سنوات من إطالق جائزة إجراء دراسة لتقييم فاعلية الجائزة  بعد مرور خم 2011كما تم في بداية عام    

 ، وبعد مرور2016-2012المعلم المتميز والتي ساعدت توصياتها في بناء الخطة االستراتيجية للجمعية للمدة 
عشر سنوات قامت الجمعية بإجراء دراسة تقيمية ثانية بعنوان )تقييم فاعلية جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل 

طاع يين وتحفيز المتميزين ونشر ثقافة التميز والمساهمة في إنتاج المعرفة في القللتميز التربوي في تقدير التربو
التربوي الحكومي األردني( لتساهم توصياتها في بناء الخطة االستراتيجية القادمة، حيث أظهرت النتائج مجموعة 

 التي تبين: من المؤشرات
o على تقدير  ة في األردن التي تعملمدى تحقق تقدير التربويين، حيث أن الجمعية المؤسسة الوحيد

 وابراز المعلمين في القطاع التربوي.

o وأن يكونوا قدوة للزمالء والطلبة ومجتمعاتهم، حيث نجحت  مدى تحفيز وتطوير قدرات المتميزين
 :الجمعية

  جائزة  2015 و 2014 بتوفير فرص نوعية متعددة لتطوير قدرات المتميزين )نتائج عامي
 المعلم العالمية(.

 .بتحفيز المعلمين للتقدم للجائزة العتبارها فرصة تنمية مهنية نوعية 

 (90% )من المتقدمين للجوائز استفادوا مهنيا من التجربة 

 (66% )من المتقدمين طبقوا ما تعلموه من معايير التميز 
o  التربوي، وفي نشرها ضمنمدى نشر ثقافة التميز، حيث نجحت الجمعية في تكوين ثقافة للتميز 

 اطار محدد، ومن أهم أدواتها:

 :معايير التميز 

 88% .من المتقدمين يروا في معايير الجائزة دليل ارشادي لهم 

  ،تعتبر تجربة التقدم للجائزة تعليمية بحد ذاتها ومفيدة للتربويين الذين تقدموا
بنفسهم، إال أنها تزداد خاصة في توثيق أعمالهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم 
 مع تقدم المرشح في مراحل الجائزة أو تكرار عملية التقدم.

o  ،خالصة الدراسة أكدت على أن جمعية التميز التربوي قيمة مضافة للقطاع التربوي ولمهنة التعليم
 وهي قادرة على المساهمة في تطوير التعليم بشكل أكبر لو يتم استثمار مخرجاتها )معايير، اليات،
 المتميزين، نادي المتميزين، تقارير التغذية الراجعة( ومأسسة هذه المخرجات في النظام التعليمي.
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 وابراز المعلمين في القطاع التربوي.

o وأن يكونوا قدوة للزمالء والطلبة ومجتمعاتهم، حيث نجحت  مدى تحفيز وتطوير قدرات المتميزين
 :الجمعية

  جائزة  2015 و 2014 بتوفير فرص نوعية متعددة لتطوير قدرات المتميزين )نتائج عامي
 المعلم العالمية(.

 .بتحفيز المعلمين للتقدم للجائزة العتبارها فرصة تنمية مهنية نوعية 

 (90% )من المتقدمين للجوائز استفادوا مهنيا من التجربة 

 (66% )من المتقدمين طبقوا ما تعلموه من معايير التميز 
o  التربوي، وفي نشرها ضمنمدى نشر ثقافة التميز، حيث نجحت الجمعية في تكوين ثقافة للتميز 

 اطار محدد، ومن أهم أدواتها:

 :معايير التميز 

 88% .من المتقدمين يروا في معايير الجائزة دليل ارشادي لهم 

  ،تعتبر تجربة التقدم للجائزة تعليمية بحد ذاتها ومفيدة للتربويين الذين تقدموا
بنفسهم، إال أنها تزداد خاصة في توثيق أعمالهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم 
 مع تقدم المرشح في مراحل الجائزة أو تكرار عملية التقدم.

o  ،خالصة الدراسة أكدت على أن جمعية التميز التربوي قيمة مضافة للقطاع التربوي ولمهنة التعليم
 وهي قادرة على المساهمة في تطوير التعليم بشكل أكبر لو يتم استثمار مخرجاتها )معايير، اليات،
 المتميزين، نادي المتميزين، تقارير التغذية الراجعة( ومأسسة هذه المخرجات في النظام التعليمي.
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 السودانية جودة خدمة التعليم الجامعي من وجهة نظر الطالب في الجامعة
 السودان -جامعة المغتربين  –أ. خادم اهلل عبداهلل محجوب الكناري, كلية العلوم االدارية 

Email:kanary@mu.edu.sd 

 ملخص الدراسة
ان معيارية جودة خدمة التعليم الجامعي من وجهة نظر الطالب امر مهم ويهدف الى مساعدة المستفيدين من التعليم 

 الجامعي  في محاور مختلفة ويساهم في استقرار الطالب وقدرة الجامعة علي المنافسة التعليمية
علي المفاهيم االساسية المختلفة المؤثرة في جودة خدمة التعليم الجامعي في السودان, في هذه الدراسة تم تسليط الضوء 

 كما تم اصطحاب بعض الدراسات السابقة الحديثة المتعلقة بموضوع الدراسة.
تم تحليل السمات و المميزات لجميع الدراسات السابقة في مجال جودة خدمة التعليم الجامعي مما ساعد ذلك في وضع 

 ف اجرائي بواسطة الباحثة لجودة خدمة التعليم الجامعي.تعري
خلصت الدراسة الهمية  االستفادة من المعايير والمؤشرات والمقاييس والتشريعات المعتمدة محليا واقليميا ودوليا في 

 تحسين جودة خدمة التعليم الجامعي في السودان.
 عي ، رضا الطالب ، التحسين ، معايير الجودة.خدمة التعليم الجام التعليم، جودة  :المفتاحية الكلمات

 
 مقدمة
 بتحويل او ، جديدة خاصة او حكومية بانشاء جامعات كان سواء العالي التعليم مؤسسات في كبيرا توسعا السودان اليوم يشهد

 من جديدة وانماط انواع وظهور ، محددة اهداف ذات  ومعاهد كليات او بأنشاء ، مستقلة جامعات الى الجامعات فروع

 . وغيرها وااللكترونية المفتوحة كالجامعات العالي التعليم في ومهنية علمية وتخصصات  مؤسسات وبرامج

 البيئة هذه وتتطلب ، جديدة تنافسية عالمية بيئة بزوغ الى ادت واالجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية العلمية التحديات ان

 يسعى طموحا او  خيارا اليعد الذي االمر ، العالمية المعايير الى السودان لالرتقاء في التعليم نظم مخرجات من التنافسية
 . تحقيقها من البد أصبح ضرورة ما قدر اليه
 من كثير في ووجدت ، والتربوية والتعليمية المستويات االدارية كافة على متزايدا اهتماما اكتسب الجودة ضمان مفهوم ان

 وذلك متعاقبة ت فترا في نتائجها ومتابعة التعليمية في المؤسسات وتطبيقاتها بالجودة و خاصة  ومراكز مؤسسات الدول

 تقف حتى الدرجات إلى أقصى أداءها ترفع كي ومساعدتها ، المؤسسات دورتلك الداء االساسية المقومات توفر للتاكد من
 . العالمية المنافسة مضمار في

 جودة مستوى من شكوى بوجود التقارير العالمية معظم إليه أشارت لما نتيجة التعليم في الجودة بموضوع االهتمام جاء ولقد

سواء. وبماأن  الجامعة تعد القاعدة الفاعلة في بيئة التعليم واهدافه, على إعتبارها  حد على والمتقدمة النامية الدول في التعليم
 والبحثية والتدريبة, هي بذلك تمثل المدخل الرئيس لكلمنظمة خدمية تختص بانتاج وتسويق حزمة من الخدمات التعليمية 

االنشطة االنشائية في المجتمع سواء كانت إقتصادية أم سياسية, صناعية أم خدمية مادية, ام روحية )السعد ومنهل 
 ( .137؛2006

 مشكلة الدراسة
المطرد في اعداد الطالب و جودة تتلخص مشكلة الدراسة في التحديات التي تواجه الجامعات السودانية من حيث النمو 

الخدمات التعليمية الموازية لهذه االعداد وتاثير ذلك علي رضاهم ، والمقصود بالخدمة التعليمية هنا )البنية التحتية، األستاذ 

 

 

معة االجامعي ، المكتبة ، الموظفون ، خدمات القبول والتسجيل ،الخدمات العامة ، االنشطة الطالبية، الصورة الذهنية للج
، بالنسبة لرضا الطلبة( ونسبة كل متغير الي عدد الطالب في بيئة الجامعة السودانية .وتكمن خطورة المشكلة اذا لم 
تواجه هذة التحديات  بين اطراف العملية التعليمية خصوصا الطالب  وبسرعة وبصورة تساير درجة االلحاح فان وضع 

 الجامعات قد يتدهور.
 بيئة الجامعة السودانية، في الطلبة رضى على التعليمية الخدمة جودة أثر عالقة تتمحور حول الدراسة مشكلة فإن وبهذا

  :التالي السؤال الرئيس إثارة خالل من جالء أكثر بصورة الدراسة مشكلة يمكن إظهار آنفًا، ذكر لما واستنادًا

 السودانية؟ الجامعة على رضا طلبة التعليمية الخدمة جودة تؤثر مدى أي إلى
 أهمية الدراسة 

 تقديم صورة واضحة حول واقع الخدمات التعليمية بجامعاتنا  السودانية من وجهة نظر الطلبة . .1
 الطلبة، ورضى التعليمية الخدمة جودة متغيراته في الذي يتمثل الدراسة موضوع من أهميتها الحالية الدراسة وتستمد .2

 جهودها من يعزز بما الدراسة، نتائج من أن يستفيد ومايمكن عنها تسفر سوف يالت النتائج في الدراسة تتمثل أهمية كما
 .جامعاتنا السودانية سمعة ورفع الطالب وتحسين رضا لزيادة

 
 فضال ان هذة الدراسة سوف تفتح المجال لمزيد من االبحاث حول موضوع الجودة في التعليم العالي بشكل عام .3
 قد تفيد نتائج الدراسة متخذي القرار في  التطوير والتحسين ودعم الجامعات نحو التطوير والتحسين.  .4

حتي ييتضح  ماهي جودة خدمة التعليم الجامعي ؛ البد من إحاطة هذا المفهوم برؤيا متكاملة تبدأ من مفهومي التعليم 
 والخدمة.

 مفهوم التعليم

ن بالتمييز بين النظرة التقليدية للتعليم, التي اقترحت ان التعليم هو نقل المعرفة , وبي لقد اهتم الباحثون في مجال التعليم
النظرة الحديثة للتعليم التي تسعى إلى تعميق المعرفة وتسهيل التعليم من خالل مشاركة المستفيد او المجموعة المستفيدة 

ير د أو مجموعة المستفيدين او إمكاناتها وأهدافها مما يثفي التخطيط لتصميم التعليم, الذي يبين عادة على قدرات المستفي
(. أي التعليم ينظر إليه على انه عملية تدفق للمعرفة من المصدر 1998:43فاعليتهم ومشاركاتهم )أبو جابر وقطامي 

 (2005:101إلى المتعلم, وعلى أساس هذه العملية يحدث التعليم وفقا للخطوات االتية: )حجازي, 

 المتعلم المادة ويدركها على أنها عناصر جديدة للمعرفةيستلم 

 يتم فحص العناصر الجديدة إلكتشاف صحتها او خطأها, ومن ثم قبولها او رفضها

 يتم تذويب عناصر المعرفة الجديدة من قبل المتعلم من خالل ترميزها وتمثيلها وتنظيمها حسب األولويات.

 مفهوم الخدمة

( على انها منتج غير ملموس يقدم المنافع للمستفيد نتيجة إلستخدام جهد بشري Skinner,631:1990الخدمة كما يعرفها )
( على إنها: كل فعل أو إجراء Koteler, 1997:468او آلي,و ينتج عن تلك المنافع حيازة شئ مادي ملموس. وعرفها )

ه ي شئ وقد يرتبط او ال يرتبط تقديميمكن لطرف ان يقدمه لطرف آخر ويكون أساسا غير ملموس, وال ينتج منه تملك أل
 بمنتوج مادي.
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ير د أو مجموعة المستفيدين او إمكاناتها وأهدافها مما يثفي التخطيط لتصميم التعليم, الذي يبين عادة على قدرات المستفي
(. أي التعليم ينظر إليه على انه عملية تدفق للمعرفة من المصدر 1998:43فاعليتهم ومشاركاتهم )أبو جابر وقطامي 

 (2005:101إلى المتعلم, وعلى أساس هذه العملية يحدث التعليم وفقا للخطوات االتية: )حجازي, 

 المتعلم المادة ويدركها على أنها عناصر جديدة للمعرفةيستلم 

 يتم فحص العناصر الجديدة إلكتشاف صحتها او خطأها, ومن ثم قبولها او رفضها

 يتم تذويب عناصر المعرفة الجديدة من قبل المتعلم من خالل ترميزها وتمثيلها وتنظيمها حسب األولويات.

 مفهوم الخدمة

( على انها منتج غير ملموس يقدم المنافع للمستفيد نتيجة إلستخدام جهد بشري Skinner,631:1990الخدمة كما يعرفها )
( على إنها: كل فعل أو إجراء Koteler, 1997:468او آلي,و ينتج عن تلك المنافع حيازة شئ مادي ملموس. وعرفها )

ه ي شئ وقد يرتبط او ال يرتبط تقديميمكن لطرف ان يقدمه لطرف آخر ويكون أساسا غير ملموس, وال ينتج منه تملك أل
 بمنتوج مادي.
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( على أنها انشطة غير ملموسة تحقق إشباع الرغبات وال ترتبط أسااس ببيع منتج ما Stanton,1997:515وقد اوجزها)
 أو خدمة اخرى.

مكانية, التشكيلية. (   على انها االنشطة االقتصادية التي تعزم المنافع الزمانية, الHaksen et al./ 2000: 3ويراها)
 النفسية المتمكنة بالعمل والفعل واألداء غير الملموس.

( بانها تلك االنشطة القابلة للتجديد وغير الملموسة والتي تكون الغرض االساسي Etzel et al, 2001: 29في حين عرفها)
 من المعاملة والتي يتم تصميمها لغرض إشباع رغبات المستفيدين منها.

عليه بات من الممكن التعرف على خدمة التعليم الجامعي إذ يمكن تعريفها كاآلتي: مجموعة المنافع التي تقدمها الجامعة 
والتي تؤدي إلى إشباع حاجات ورغبات المستفيدين )الطالب, المجتمع, الحكومة, ...( عند حصولهم على الخدمة, تتمثل 

 أهدافها.تالي فإنها تساعد الجامعة على تحقيق بإكتساب المعرفة و إحداث تغيير فيها, وبال
 

 مفهوم الجودة
 واجاد  عمل او قول من بالجيد اتى اي اجاد كلمة من لغة ( الوسيط معجم عرفها
 .جيدا صار بمعنى جوده الشيء وجاد ، الرديء نقيض والجيد ، جيدا صيره الشيء

 .معينة مواصفات او لمتطلبات المطابقة بانها وعرفت
 American National Standards Instituteللمعايير االمريكي المعهد وعرفها

 الوفاء على ر ا قاد تجعله التي الخدمة او للمنتج والخصائص السمات جملة بانها
 .(2009معينة)دليل المقايسس النوعية  باحتياجات

يتوقعه المستفيد او التعرف ( هي: تلبية ما Krajawski & Ritzman: 1996: 141بما أن الجودة حسب رأي كل من )
( لذا فإن جودة الخدمة هي تلك الدرجة من Slack & Othersعليه, او انها التطابق المتالئم مع توقعات المستفيدين )

 Loveockالرضا التي يمكن ان تحققها للمستفيد أو المستفيدين عن طريق إشباع وتلبية حاجاتهم ورغباتهم وتوقعاتهم )
& wright 1999:18.) 

 
( على انها جميع االنشطة والعمليات التي تحقق الرضا والقبول لدى المستفيد مقابل 2002،347او كما يراها)البكري: 

 ثمن او دون ان يتضمن تقديمها اي اخطاء.
 مفهوم رضا الطالب:  

 معدل كان فإذا ات،للمؤسس والخسائر األرباح بحساب ألنه شبيه للجامعات، بالنسبة تيجي استرا أمر رضاالطلبة قياس إن
 الرضا 

 بإكساب أهدافها حققت الجامعة ألن متفوق، ربح في حالة تكون الجامعة فإن نادرة، حالة وهي الطالب، يتوقعه مما أعلى •

 المهنية، وحياته العلمي بتحصيله مسرورًا ومبتهجًا الطالب وسيكون المستهدفة، والمهارات والقيم الطالب المعارف

 .إيجابي بشكلالجامعة  عن ويتحدث
 الطالب ينسحب وقد الطالب، توقعات وال أهدافها لم تحقق الجامعة ألن خسارة، حالة في الجامعة فإن المتوقع، من أقل •

 .سلبي بشكل يتعامل معها الجامعة في يبقى أو أخرى، جامعة إلى ينتقل أو من الدراسة،

 

 

 Bolliger). الستمرارية الكبير االحتمال نتيجة وربٍح معتدل، استقرارًا  حالة في فالجامعة الطالب، يتوقعه لما مساوي •

& Martindale,2004) ،للوصول إلى تطمح وأن المقبول، الرضا هذا على المحافظة ويجب عليها الطلبة 

 .(2008وآخرون، رضا الطلبة)التقي، نظام آللية عمل المنطقي اإلطار يوضح والشكل أدناه  .الرضاالمتفوق

 
 

 لها واستجابته معها وتفاعله بها وثقته الجامعية، البيئة في المقدمة له التعليمية الخدمات بجودة اقتناعه الطالب برضى يقصد

رضاالطلبة األكاديمي   على وأثرها التعليمية الخدمة المستوى جودة على واإليجابيات، النتائج من الكثير يحقق الذي على الوجه
 في بها سيحظى التي التعليمية الخدمات وجودة شكل ونوع حول الطالب توقعات تعني أن يمكن كما والنفسي،  واالجتماعي

 فإن وبالتالي الجامعة، في حقيقة يتوقع رؤيتها التي التصورات من العديد للجامعة دخوله قبل الطالب حيث يملك الجامعة،

 األكاديمي، مستواه وعلى وعلى تحصيله تفاعله على تلقائيا ستؤثر التي بالخيبة إصابته إلى قد يؤدي تصوراته تحقيق عدم

  الخدمات الجامعية كانت حين في أما
 رضي الطالب وتحصيله وسينعكس بالرضا سيشعر فإنه وتوقعاته  الطالب تصورات مع ما حد إلى متوافقة المتوفرة

 وتقيم تقيس التي العوامل أهم من يعد ان رضا الطالب والجدير بالذكر (Astin, 1993) تفاعله الجامعي األكاديمي  على

 الطالب رضا معايير وتختلف .فيها الخدمات المقدمة ومستوى الجامعة مستوى أيضا تقيم والتي ونموه األكاديمي، تطوره

 ارتباطا يرتبط الطلبة بعض الرضي عند أن حيث آخر، تعليمي لنمط تعليمي نمط ومن آلخر ومن طالب ألخرى جامعة من

 مباشرا تواصال هناك حين يكون أكبر بالرضا بشكل ويشعر التقليدي، التعليمي النمط فالبعض يفضل التعليمي، بالنمط وثيقا

 مع تفاعله الطالب يعني ورضى .وني اإللكتر التعليم بتطبيق آخرين طلبة عند يتحقق الرضا بينما ومعلمه، الطالب بين
 التدريس والطلبة هيئة وعضو المستخدمة، التعليمية دواتواأل وكليته، ومواده، ككل، الجامعة أهمها عوامل مجموعة

لتحقيق  والعمل الحرص الجامعات على ينبغي رضاالطالب ونظرا ألهمية (Bolliger & Martindale,2004).اآلخرين
 ونموها تطورها إلى يؤدي مما وجودهم، على والمحافظة من الطلبة عدد أكبر اكتساب من الجامعة لتتمكن وذلك الرضا، هذا

 من الجامعة تقدمه لما الطلبة إدرارك مدى يحدد بموضوعية رضاالطلبة قياس فإن ولهذا .األكاديمية المجاالت في مختلف
 الطلبة إدرارك بين الفجوة الحاصلة إلغالق المناسبة القرارارت التخاذ أمامها المجال ويفسح ادارية،ٕ  تعليمية و خدمات

 للخيارا ت المستقبلية . الفعلي الوقود هي البحوث من المتأتية فالمعلومات الحقيقي، الخدمات واقع وبين الخدمات لجودة
 مفهوم جودة خدمة التعليم الجامعي:

نتيجة للتطورات الهائلة التي تحدث في مجاالت المعرفة والتكنولوجيا والعلوم المختلفة وظهور مفاهيم إقتصاد المعرفة 
ومجتمعات المعرفة. تزايدت أهمية قطاع خدمة التعليم عموما والتعليم الجامعي خصوصا كونه من القطاعات الهامة التي 

لمتقدم لذا برزت الجامعة كقائد للمجتمع بإعتبارها مركز لتقديم خدمة التعليم تعمل على مواكبة التطورات وبناء المجتمع ا
الجامعي, ومن أجل ان تؤدي هذا الدور بنجاح كان عليها أن توفر خدماتها بجودة عالية من أجل تحقيق األهداف المرجوة 

 من التعليم الجامعي.                              
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 ن وضع مدخلين لجودة خدمة التعليم الجامعي , هما:في ضوء التعاريف اعاله يمك

o  المدخل االول من وجهة نظر مقدم خدمة التعليم الجامعي: وهو مدى مطابقة الخدمات المقدمة للمعايير المصنوعة
 سلفا لهذه الخدمة.

o  إلستخدامات المدخل الثاني من وجهة نظر المستفيد من خدمة التعليم الجامعي: وهو مدى مالئمة الجودة المقدمة
 المستفيد وإستعماالته. 

 ( ان عملية تقييم جودة خدمة الجامعة تخضع لمجموعة من المقيمين.Aroka, 1996وإنسجاما مع هذين المدخلين يرى )
( على انها خصائص وسمات العملية Jiang, 1995: 85عليه يمكن تعريف جودة خدمة التعليم الجامعي حسب رأي )

 لنتائج المراد نحقيقها بجودة عالية. التعليمية والتي تظهر ا
( على انها هي تلك التي يفرزها المستفيد, خصوصا في حالة التعليم الجامعي, Michel & Sowerاو كما عرفها كل من )

ذلك الن الحزمة المتولدة من التعليم الجامعي غير مرئية وغير ملموسة , وبالتالي ال يمكن تحسسها لتحليلها وتفحصها 
وب, وعلى ذلك منهما  يؤكدان على أنه اذا كان المستفيدين سعداء تماما بالخدمة التعليمية المقدمة لهم من قبل من العي

( على إنها 5:2011( . وأكد كل من ) الفزاني واألسود 211:2003الجامعة, عندها تكون الجودة مقبولة ) النعساني؛ 
ن أساسا في تعليمهم وتدريسهم لتعميم الخدمة التعليمية ترجمة إحتياجات وتوقعات الطالب إلى خصائص محددة تكو

 وصياغتها في اهداف بما يوافق تطلعات الطلبة المتوقعة.

نالحظ من التعاريف أعاله, أن جودة خدمة التعليم الجامعي نظام متكامل لمجموعة من األنشطة والموجهة للمستفيد تبدأ 
 بيتها, يتفق تماما مع الغرض الرئيس من وجود الجامعة.من تحديد رغباته وحاجاته وتنتهي بالعمل على تل

وتأسيسا على ذلك, يمكن القول أن جودة خدمة التعليم الجامعي هي مجمل السمات والخصائص التي تتعلق بالخدمة 
 التعليمية والتي تتناغم مع إحتياجات ورغبات المستفيدين من خالل إحداث تغير مقصود في معرفة وسلوك المتعلم.

 عايير الدولية لقياس مستوى جودة خدمة التعليم الجامعي:الم
إن اإلتجاهات الحديثة في قياس ورادات الجودة تعمل على تفادى ضيق النظرة والعمل على قياس مخرجات التعليم 

ة مالجامعي المتمثلة في توافر خصائص إتجاهية ومعرفية ومهارية وسلوكية في الخريجين فحسب بل يمتد قياس جودة الخد
إلى جودة مكونات تقديم الخدمة التعليمية على مستوى البكالريوس, لقد قامت وزارة التعليم الجامعي البريطانية بتشكيل 

كما أنشأ مجلس  1992لجنة دائمة لتقييم شكل المكونات على مستوى الدراسة االولية في الجامعات البريطانية في عام 
في جامعة ستانفورد على المعايير  1995كالريوس في الجامعات االمريكية اعلى لتقييم جودة الدراسة في مرحلة الب

 الواجب إتباعها لتقييم جودة الخدمة.
( إلى ان هناك مشكالت كثيرة في قياس مستوى جودة الخدمات الجامعية في Blackmur /114:2004ويشير )

 ظل تبني مفاهيم الجودة واهم هذة المشكالت ما ياتي :

 وي جودة الخدمات الجامعية لحقل محدد زيارة هذا الكثر من مرة والمعاينة الحقيقية لهذا للكادر يتطلب قياس مست
 التدريسي واإلداري للطلبة

 عدم دقة إجابة المستجوبين على االسئلة القياسية ، وهذا يعكس صورة غير حقيقية عن الجودة 

 في كثير من الحاالت ال يجيبون بسلبية  دور الخريجين في عكس الواقع غير الصحيح لجودة الخدمة إذ أنهم
عندما توجه إليهم أسئلة تتعلق بمستوى الجودة في الجامعات /الكليات التي حصلو منها على درجاتهم العلمية 

 النهم بذلك وحسب تصورهم يسيئون إلى أنفسهم وسمعتهم في سوق العمل.

 

 

 لجودة في الجامعة أو كلياتها, ةبما يتعلق قلة البيانات والمعلومات الكافية والمحدثة حول مستوى ضمان ا
بإختصاصات الجامعة او المستفيدين الحاليين والمرتقبين ورضا المستفيدين عن الحضارات والمعرفة المكتسبة 

 من الجامعة.
  السمعة الحسنة لبعض الجامعات فيما يتعلق بجودة خدماتها التعليمية, إذ اغلبها تكتسب هذه السمعة عند التأسيس

ء العمل ولكن مستوى جودتها يأخذ بالتراجع بعد ذلك وتبقى السمعة الحسنة تالزمها, مما قد يخدع المحللين وبد
 فيما يخص واقع جودة الخدمات التعليمية المقدمة من قبلها.

 يب لفن المنافسة الشديدة بين الجامعات إلستقبال الطلبة واالحتفاظ بهم, تدفع الكثير من الجامعات إلى استخدام أسا
التسويق الحديثة في الترويج لخدماتها واالعالن عن تخصصاتها, فقد تلجأ بعضا منها إلى إعطاء بيانات 
ومعلومات غير كافية ودقيقة وذات مصداقية متدنية, وهذا االمر قد يخدع الطلبة الجدد والمجتمع وبعض المحللين 

 لضمان جودة خدمة التعليم.

 الجامعي:تحسين جودة خدمة التعليم 
هناك جهود جبارة تبذل على الصعيد العالمي سواء على مستوى المنظمات الخاصة أو العامة لتحسين جودة الخدمة في 
التعليم الجامعي؛ بناء على طرق نظامية تسمى طرق ضمان الجودة. وعلى الصعيد العربي , تبذل اليوم جهود كبيرة على 

نها حيث تساهم منظمات إقليمية وعالمية في مشاريع جدية تقع تحت عنوان: مستوى الجامعات لتحسين جودة الخدمة وضما
ضمان الجودة مكتب التربية العربي لدول الخليج, االسكو. إتحاد الجامعات العربية, اليونسكو, برنامج األمم االلمتحدة 

 (.3: 2004اإلنمائي, ...الخ )العايدي 
( بتكييف مبادئ Cornesky 990: 220لتعليم الجامعي فلقد قام)في ضوء الجهود الرامية إلى تحسين جودة خدمة ا

Deming  ديمينغ" األربع عشرة المستخدمة لتحسين جودة المنتجات في المنظمات الصناعية كي يتم إستخدامها لتحسين"
 جودة الخدمات في قطاع التعليم الجامعي وكما يأتي:

الجامعي, وإمتالك رؤيا أساسية لرسالة الجامعة, وتبني خطة  ثبات )إستقرار( الهدف نحو تحسين جودة خدمة التعليم .1
 طويلة األجل من خالل البحث واإلبتكار.

تبني الفلسفة الجديدة التي تقوم على أن خريج احد الفروع التخصصية يجب أن يمتلك إضافة للقدرات التعليمية  .2
 الفكرية, المهارات الضرورية ألداء العمل.

التفتيش لتحقيق الجودة, التخلي عن أساليب التقويم التقليدية, وزيادة اإلعتماد على المراجع وقف اإلعتماد على  .3
 والمقاالت والمقابالت الشخصية, وتحسين اساليب إختيار وإرشاد ومراقبة وتقويم الطلبة.

 بناء عالقات طويلة األمد أساسها الثقة والوالء بين الجامعة والبيئة المحيطة بها. .4

 ر ال ينتهي للنظام الخدمي واالداري يؤدي لتخفيض مستمر في التكاليف.تحسين مستم .5

تصميم البرامج الالزمة لتدريب العاملين على اداء العمل مما يساعد على تفهم كل طرف داخل الجامعة لدور الطرف  .6
 اآلخر وكذلك معرف الواجبات والمسؤوليات الخاصة به.

األساسي على مساعدة العاملين على اداء اعمالهم بأفضل ما يمكن, إضافة  توفير القيادة الناجحة التي يتمحور هدفها .7
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 تأسيس نظام لإلتصاالت المفتوحة التي تقوم بتوفير جميع المعلومات المتاحة لجميع العاملين بالجامعة. .8

 فق المعلومات, والعمل كفريق واحد داخل الجامعة.تحطيم العوائق بين األقسام العلمية واإلدراية لضمان تد .9
 الغاء الشعارات )نظرا لتأثيرها المباشر وقصير االجل( , والترالكيز على مفهوم العيوب الصغرى لآلداء. .10

 اإلبتعاد عن المحاصصة واإلدارة باألهداف. .11



49

 

 

 لجودة في الجامعة أو كلياتها, ةبما يتعلق قلة البيانات والمعلومات الكافية والمحدثة حول مستوى ضمان ا
بإختصاصات الجامعة او المستفيدين الحاليين والمرتقبين ورضا المستفيدين عن الحضارات والمعرفة المكتسبة 

 من الجامعة.
  السمعة الحسنة لبعض الجامعات فيما يتعلق بجودة خدماتها التعليمية, إذ اغلبها تكتسب هذه السمعة عند التأسيس

ء العمل ولكن مستوى جودتها يأخذ بالتراجع بعد ذلك وتبقى السمعة الحسنة تالزمها, مما قد يخدع المحللين وبد
 فيما يخص واقع جودة الخدمات التعليمية المقدمة من قبلها.

 يب لفن المنافسة الشديدة بين الجامعات إلستقبال الطلبة واالحتفاظ بهم, تدفع الكثير من الجامعات إلى استخدام أسا
التسويق الحديثة في الترويج لخدماتها واالعالن عن تخصصاتها, فقد تلجأ بعضا منها إلى إعطاء بيانات 
ومعلومات غير كافية ودقيقة وذات مصداقية متدنية, وهذا االمر قد يخدع الطلبة الجدد والمجتمع وبعض المحللين 

 لضمان جودة خدمة التعليم.

 الجامعي:تحسين جودة خدمة التعليم 
هناك جهود جبارة تبذل على الصعيد العالمي سواء على مستوى المنظمات الخاصة أو العامة لتحسين جودة الخدمة في 
التعليم الجامعي؛ بناء على طرق نظامية تسمى طرق ضمان الجودة. وعلى الصعيد العربي , تبذل اليوم جهود كبيرة على 

نها حيث تساهم منظمات إقليمية وعالمية في مشاريع جدية تقع تحت عنوان: مستوى الجامعات لتحسين جودة الخدمة وضما
ضمان الجودة مكتب التربية العربي لدول الخليج, االسكو. إتحاد الجامعات العربية, اليونسكو, برنامج األمم االلمتحدة 

 (.3: 2004اإلنمائي, ...الخ )العايدي 
( بتكييف مبادئ Cornesky 990: 220لتعليم الجامعي فلقد قام)في ضوء الجهود الرامية إلى تحسين جودة خدمة ا

Deming  ديمينغ" األربع عشرة المستخدمة لتحسين جودة المنتجات في المنظمات الصناعية كي يتم إستخدامها لتحسين"
 جودة الخدمات في قطاع التعليم الجامعي وكما يأتي:

الجامعي, وإمتالك رؤيا أساسية لرسالة الجامعة, وتبني خطة  ثبات )إستقرار( الهدف نحو تحسين جودة خدمة التعليم .1
 طويلة األجل من خالل البحث واإلبتكار.

تبني الفلسفة الجديدة التي تقوم على أن خريج احد الفروع التخصصية يجب أن يمتلك إضافة للقدرات التعليمية  .2
 الفكرية, المهارات الضرورية ألداء العمل.

التفتيش لتحقيق الجودة, التخلي عن أساليب التقويم التقليدية, وزيادة اإلعتماد على المراجع وقف اإلعتماد على  .3
 والمقاالت والمقابالت الشخصية, وتحسين اساليب إختيار وإرشاد ومراقبة وتقويم الطلبة.

 بناء عالقات طويلة األمد أساسها الثقة والوالء بين الجامعة والبيئة المحيطة بها. .4

 ر ال ينتهي للنظام الخدمي واالداري يؤدي لتخفيض مستمر في التكاليف.تحسين مستم .5

تصميم البرامج الالزمة لتدريب العاملين على اداء العمل مما يساعد على تفهم كل طرف داخل الجامعة لدور الطرف  .6
 اآلخر وكذلك معرف الواجبات والمسؤوليات الخاصة به.

األساسي على مساعدة العاملين على اداء اعمالهم بأفضل ما يمكن, إضافة  توفير القيادة الناجحة التي يتمحور هدفها .7
 للعمل على حل المشكالت وإيجاد حلول مبتكرة.

 تأسيس نظام لإلتصاالت المفتوحة التي تقوم بتوفير جميع المعلومات المتاحة لجميع العاملين بالجامعة. .8

 فق المعلومات, والعمل كفريق واحد داخل الجامعة.تحطيم العوائق بين األقسام العلمية واإلدراية لضمان تد .9
 الغاء الشعارات )نظرا لتأثيرها المباشر وقصير االجل( , والترالكيز على مفهوم العيوب الصغرى لآلداء. .10

 اإلبتعاد عن المحاصصة واإلدارة باألهداف. .11



50

 

 

 إلغاء اإلعتماد على التقويمات السنوية لآلداء. .12
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 مشاركة كل فرد داخل الجامعة في عملية التحول نحو مستوى جودة اعلى. .14

 تعريف إجرائي للباحثة:
ات والسياسات وتدعمها جودة خدمة التعليم الجامعي: هي كل نشاط أو منفعة ذو أهداف ورؤيا ورسالة تقننها التشريع 

الموارد المتاحة، و ويتم تقييمها من جهات  حيادية بصورة منتظمة بغرض تحسينها. ومن خصائصها  ان تكون ذات اثر 
إقتصادي أو إجتماعي أوسياسي أو روحي يتوافق مع احتياجات المجتمع  وتحدث تغييرًا مقصود يؤدي إلي زيادة المعرفة 

 ة ترضي طموحاتهم وترضي اهلل سبحانه وتعالي.وتطوير مهارات الطالب بصور
 الدراسات السابقة:

 :اآلتي ومنها السابقة بعدد وفير من الدراسات الجامعية التعليمية المؤسسات مجال في الخدمة جودة حظي مجال

فهدفت التعرف على مستوى جودة الخدمة التعليمية في الكليه العالمية الماليزية  بجامعة العلوم  mahyub(2008)دراسة  
والتكنولوجيا اليمنية من وجهة نظر الطلبة جمعت البيانات من الطلبة الخريجين وغير الخريجين وبواسطة استبيان اعد 

جين لمستوى جودة الخدمة التعليمية اعلى من تقدير لذلك الغرض . واظهرت نتائج الدراسة ان تقدير الطلبة غير الخري
الخريجين , كما توصلت الدراسة ان تقدير جودة الخدمة التعليمية لم يتأثر متغير الجنس اال في ثالثة محاور هي : المادة 

 التعليمية , والمكتبة , والتوظيف اذا كان تقدير الطالبات افضل من تقدير  الطلبة لتلك المحاور .

( في ذات السياق اذ هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى جودة 2009دراسة داود الحدابي وهدى قشوة ) وتأتى
طالب وطالبة  300ومن وجهة نظر الطلبة . جمهت البيانات من  –جامعة عمران  –الخدمة التعليمية بكلية التربية حجة 

 ى جودة الخدمة التعليمية في كلية التربية دون المستوىمن طلبة الكلية بواسطة استبيان . توصلت الدراسة الى ان مستو
 المطلوب وان نظرة الطلبة لمستوى الجودة ال تختلف باختالف جنسهم وانما باختالف مستواهم التعليمي وتخصصاتهم.

 ة  فيهي( فهدفت للتعرف على فاعلية االدوار االكاديمية واالجتماعية والثقافية والتر2006اما دراسة نبيلة الكندري) 

جمعت البيانات بواسطة استبيان صمم لهذا الغرض . وكان من اهم نتائج الدراسة : رضا الطالب عن األدوار المختلفة 
, ووجود فروق ذات داللة في استجابات افراد العينة على بنود االستبيان تعزي للكلية بينما لم تظهر فروق تعزي للجنس 

 والكلية 

(  بدراسة لتقويم جودة البيئة الجامعية من وجهة نظر الخريجين في الجامعة اإلسالمية  بغزة  2009وقام عليان الحولي ) 
والتعرف  فيما إذا كانت هناك فروق تعزي لمتغيرات الجنس والتخصص والمعدل التراكمي جمعت البيانات من عينة 

القبول والتسجيل وخدمة شؤون الطالب   (  طالبا وطالبة  بواسطة إستبيان  شمل المحاور األتية : خدمة8,58قوامها )
وخدمة عيادة الجامعة ، واألندية الطالبية وخدمة المختبرات  والحاسوب، والمكتبة المركزية ، والمختبرات العلمية ، 
والكافتيريا ، والقاعات الدراسية، وحدائق الجامعة, ومكتبة الطالب, ومالعب الجامعة.وأظهرت نتائج الدراسة ان تقديرات 

 فراد العينة لجودة البيئة الجامعية كانت متوسطة. ا

 

 

 وقد اولت الدراسات االجنيبية اهتماما برأي الطلبة بجودة المخرجات الجامعية ومن هذه الدراسات دراسة 

فهدفت الى تفحص العالقة بين المشاركة في مجتمعات التعلم واالندماج في النشاطات  Zhao & Kuh (2004)اما دراسة 
جامعة, وبينت الدراسة ان المشاركة في مجتمعات  365ة الهادفة لطالب المستوى االول والمستوى النهائي في التعليمي

 التعلم مرتبطة ايجابيا باالندماج في االنشطة المختلفة ومخرجات الطالب ودرجة الرضا عن المؤسسة التعليمية.

 ( بدراسة بعنوان:2004)  Tan & Kekقام  كما

Service Quality in Higher Education Using an Enhanced (SERVQUAL Approach) 

 ومعززة نظرة متقدمة تقديم خالل من الجامعات في الطلبة ووالء رضى على الخدمة جودة تأثير مدى معرفة إلى هدفت

 وتم اختبار الطالب، ورضى والء على العوامل من عدد تأثير بين باستخدام مسح الدراسة أجريت .سيرفكوال منهج الستخدام
الطلبة  انتباه إثارة في المنهج فائدة ووضحت أثبتت الدقيقة أن التحليالت إلى النتائج وأشارت .محليتين جامعتين في المنهج

 .لهم المقدمة التعليمية للخدمات رضاهم ووالئهم على ستنعكس التي الفائدة من أكبر ومنحهم قدرا

برنامج  حالة :العليا الدراسات في التعليمية الخدمات قياس جودة بعنوان دراسة  ( 2007 )والعبادلة عاشور، أجرى كما
MBA من حيث ، العالي التعليم خدمات تقديم في الجامعات الفلسطينية دور تقييم إلى هدفت .بغزة اإلسالمية الجامعة في 
 وقد توصلت االستبانة، باستخدام البحث بيانات جمع تم . فعال ما يتلقونه وبين تعليمية خدمة من الطلبة يتوقعه ما بين ما الفرق

 .األداء لتحسين مجاالً  هناك أن يعني مما الطلبة، من توقعات % 83 تحقيق استطاعت الجامعة أن إلى الدراسة

 العالي و التعليم بقطاع الخدمة  جودة لقياس يصلح مقياس تطوير إلى هدفت التي ( 2007 ) وردة أبو دراسة وأوضحت

 في الطالب ثقافة تبعًا لمستوى المقياس هذا علي التعديالت بعض بإجراء الباحثة . حيث قامتHEdPERFمقياس  يسمي

 .المقياس والثبات لهذا الصدق اختبارات لنتائج وتبعًا ،)خاصة أو حكومية سواء كانت (مصر في العالي التعليم مؤسسات
 تحليل البيانات من الناتجة للتقديرات طبقًا المعدل للمقياس والكفاءة الصالحية والجودة من عالية درجات النتائج أظهرت ولقد

 ( بعنوان:  2008) Arambewela & Hallمن  كل دراسة وفي

Model of Students Satisfaction: International Postgraduate Student from Asia 

 التعرف إلى الدراسة وهدفت كما في أستراليا، الجامعات في العليا  الدراسات طلبة رضى تحقق التي تقييم العوامل إلى هدفت

 رضى بين العالقة فحص باإلضافة إلى ذلك، في الطلبة وآراء للدراسة كوجهة أستراليا اختيار تؤثر على التي العوامل على
 التعليمية، المناهج وجودة الطالب

 والمنظمات الجامعات في العملية التعليمية حول وآرائهم الطلبة نظر وجهات لتقييم سيرفكوال الدراسة مقياس واستخدمت 

 العليا الدراسات من طلبة العديد أن هو األسترالية الجامعات اختيار سبب أن إلى وخلصت الدراسة .األخرى التعليمية

 بالجامعات اآلسيوية، مقارنة التدريس غايات تحقق التي المثالية الصورة على أنها األسترالية الجامعات معظم إلى ينظرون
 األكاديمية مهاراته وتنمي ترضي الطالب التي التعليمية الخدمات تقدم أنها إلى إضافة
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 تحليل سمات ومميزات الدراسات السابقة:

 وقد تالحظ في عرض الدراسات السابقة عدم وجود دراسة مماثلة للجامعات السودانية .

السابقة انها تؤكد أهمية تحسين وتطوير الخدمات الجامعية لدعم العملية التعليمية وتعزيزها, يتضح من عرض الدراسات 
تلبية الحتياجات الطالب ومواكبة التطورات والتحديات المعاصرة. وقد بينت الدراسات ان هناك اختالفا في تقدير الطلبة 

س, والمستوى, والمعدل التراكمي, والتخصص يمكن لمستوى  جودة الخدمات الجامعية , وان هناك عوامل متعددة كالجن
ان تؤخذ في االعتبار عند دراسة وجهات نظر الطلبة. وتاتي هذه الدراسة امتدادا لهذه الدراسات والسعي لتكوين صورة 

 عن واقع الخدمات الجامعية وتأثيرها على رضا الطالب في جامعاتنا السودانية.
 

 الخالصة :

سابق للدراسات والبحوث التى اجريت في جودة  خدمات التعليم الجامعي يمكننا إستخالص وعليه من خالل العرض ال
 اآلتي: 
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  اغلب هذه الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن مشكالتها وهو المنهج الذي تم استخدامه في
 هذة الدراسة.

  جميع الدراسات السابقة تم تطبيقا على مؤسسات تعليمية خارج السودان وركزت على مدارس وجامعات حكومية
 وخاصة هذا ما تميزت الدراسة الحالية حيث تتم تطبيقها على جامعة سودانية  ذات سمعة متميزة 

 ليه تعليمية وهذا ايضا ما اتفقت عتوصلت نتائج كافة الدراسات العربية واالجنبية الى اهمية تطبيق جودة الخدمة ال
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  اكدت الدراسات والبحوث التي اجريت في مجال جودة الخدمة التعليمية على االستمرار في تطبيق هذا االسلوب  لما
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توصي الدراسة باالستفادة من المعايير والمؤشرات والمقاييس والتشريعات المعتمدة محليا واقليميا ودوليا في تحسين جودة 
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 سبل تطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي الذاتي في الجامعات العربية
 

 م. م. عامر علي صاحب         أ. م. د. حيدر حاتم فالح العجرش                   
 جامعة بابل كلية القانون           ية االساسية    قسم التربية الخاصة في كلية الترب                  

Email: haider_hf@yahoo.com 
 

 مستخلص البحث
 يهدف البحث الحالي التعرف على:

 الذاتي في الجامعات العربية.سبل تطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي 
 تظهر أهمية البحث الحالي في النقاط التاليه: 
 . أهمية التقويم باعتباره عنصرا أساسيا ومدخاًل طبيعيًا لضمان الجودة وتحسينها بشكل مستمر في مجال التعليم العالي.1
 لبرامجها االكاديمية. . أهمية التقويم الذاتي في حصول المؤسسات التعليمة على االعتماد االكاديمي2
. إمكانية اإلفادة من نتائج البحث في تطوير واقع وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي الذاتي في الجامعات 3

 العربية.
وصيغت على شكل مقترحات  2013تحدد البحث الحالي بعدد من اإلجراءات العملية التي قامت في جامعة بابل في العام 

 لتطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي الذاتي في الجامعات العربية. 
 بموضوع البحث.اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي لعدد من المصادر واإلجراءات المختصة 

 وبعد استعراض عدد منها خرج الباحثان بمقترحات ومنها:
 . يجب إنشاء مركز لتقويم االداء على وفق المعايير العالمية بكل مجاالتها في الجامعات العربية.1
 .م. االستعانة بالتدريسيين في اختصاص القياس والتقويم والعلوم التربوية والنفسية في إجراء عمليات التقوي2
 . اجراء عملية تقويم ذاتي اولية في كل برنامج اكاديمي تكون على وفق المعايير العالمية للوقف على مستوى البرنامج.3
. ادخال مبدا القيمة المضافة في تقويم البرامج والكليات والت تعد المقياس االساسي في الحكم على مدى جودة االداء 4

 في الجانب العلمي.
 
 

 الفصل األول
 ال: مشكلة البحث:أو

أن التطوير وفق معايير محددة وهي معايير االعتماد االكاديمي هدف تسعى الى الوصول اليه الجامعات العربية، 
ذلك لما تحدثه تلك المعايير من تطور نوعي وضبط لمستوى الجودة في المؤسسة التعليمية، وكذلك لما تضمنه من النوعية 

لسبق العالمي، وبما ان احد االسباب الرئيسية التي تضمن ما سبق هو التقويم الذاتي الذي الجيدة في التميز، والتنافس، وا
يعد عنصرا أساسيا، ومدخاًل طبيعيًا لتطوير تلك الجامعات وفق تلك المعايير، لذلك فأننا بحاجة إلى إعادة النظر في وسائل 

يجب أن تتبعها الجامعات لتقويم برامجها وعمليتها  التقويم وتطويره، آذ ال توجد هنالك رؤية واضحة في اإللية التي
المختلفة ذاتيا، وكيفية تطوير وسائل التقويم الذاتي واالجراءرات المتبعة فيها، لذا تظهر مشكلة البحث في اإلجابة عن 

 السؤال االتي :
 ما سبل تطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي الذاتي في الجامعات العربية.
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. ادخال مبدا القيمة المضافة في تقويم البرامج والكليات والت تعد المقياس االساسي في الحكم على مدى جودة االداء 4

 في الجانب العلمي.
 
 

 الفصل األول
 ال: مشكلة البحث:أو

أن التطوير وفق معايير محددة وهي معايير االعتماد االكاديمي هدف تسعى الى الوصول اليه الجامعات العربية، 
ذلك لما تحدثه تلك المعايير من تطور نوعي وضبط لمستوى الجودة في المؤسسة التعليمية، وكذلك لما تضمنه من النوعية 

لسبق العالمي، وبما ان احد االسباب الرئيسية التي تضمن ما سبق هو التقويم الذاتي الذي الجيدة في التميز، والتنافس، وا
يعد عنصرا أساسيا، ومدخاًل طبيعيًا لتطوير تلك الجامعات وفق تلك المعايير، لذلك فأننا بحاجة إلى إعادة النظر في وسائل 

يجب أن تتبعها الجامعات لتقويم برامجها وعمليتها  التقويم وتطويره، آذ ال توجد هنالك رؤية واضحة في اإللية التي
المختلفة ذاتيا، وكيفية تطوير وسائل التقويم الذاتي واالجراءرات المتبعة فيها، لذا تظهر مشكلة البحث في اإلجابة عن 

 السؤال االتي :
 ما سبل تطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي الذاتي في الجامعات العربية.
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 ثانيا: أهمية البحث:  
 تظهر أهمية البحث الحالي في النقاط التالية:

 . أهمية التقويم باعتباره عنصرا أساسيا ومدخاًل طبيعيًا لضمان الجودة وتحسينها بشكل مستمر في مجال التعليم العالي.1
 ها االكاديمية.. أهمية التقويم الذاتي في حصول المؤسسات التعليمة على االعتماد االكاديمي لبرامج2
 . إمكانية اإلفادة من نتائج البحث في تطوير واقع وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي ثالثا: هدف البحث :3

 يهدف البحث الحالي التعرف على:
 سبل تطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي الذاتي في الجامعات العربية.

 رابعا: حدود البحث:
 هذا البحث ب:تحدد 

 بمقترحات  لتطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي والبرامجي الذاتي في الجامعات العربية.
 رابعا: حدود رابعا: تحديد المصطلحات:

 . التطوير1
 -عِِّرفُه كل ِّ من:

 ،تقدير و )إبراهيم ( بأنَُِّه "تخطيط الفرص التعليمية التي تستهدف إحراز تغيرات بعينها في الشيء المستهدف
 ( 95: 2000المدى الذي حدثت به هذه المتغيرات ". )إبراهيم، 

  الوكيل ( بأنَِّهُ "عملية شاملة وديناميكية تنصب على جميع الجوانب، وتمس جميع العوامل المؤثرة في الموضوع(
 ( 7: 2000". )الوكيل،

 له.اتي عن طريق تطوير اجراءراته وبرامجه ووسائويعرفها الباحثان اجرائيا بانه: عملية تهدف الى تطوير واقع التقويم الذ
 . اإلجراءات:2

 -عِِّرفُه كل ِّ من:
  عصفور بانها" سلسلة من العمليات الكتابية، يشترك فيها عدد من الناس في إدارة ما، أو في عدة إدارات، وتصمم

 :(2003ألجل التأكد من أن العمليات المتكررة تعالج بطريقة موحدة. ) عصفور، 
 اسامة ( بانها" هي مجموعة من العملياتProcess ،2010( الضرورية إلنجاز عمل معين . ) اسامة) 

ويعرفها الباحثان اجرائيا بانها العمليات التي تتبعها المؤسسة التعليمية من اجل اللشروع في التقويم الذاتي المؤسسي 
 والبرامجي على شكل اداءات متعددة.

 . التقويم:3
 -عِِّرفُه كل ِّ من:

  النجار وآخرون بأنه : " عملية تقدير قيمة الشيء , أو كميته بالنسبة إلى معايير محددة ".  )النجار وآخرون
,1960 :107) 

 Good   .بأنه: عملة التأكد أو الحكم على قيمة بعض األشياء أو مقدارها باستعمال معيار أو محك خارجي
(Good , 1973 . 220 ) 

 ألحكام التي يوازن بها أي شيء وصواًل إلى اقتراح الحلول التي تصحح المسار إبراهيم ورجب بأنه: "مجموعة ا
 ( 2:  1983". ) إبراهيم ورجب, 

 

 

 

  عالم بأنه : "عملية منهجية تتطلب جمع بيانات موضوعية ومعلومات صادقه من مصادر متعددة باستعمال
 وأدلة كيفية يستند إليها في إصدار أدوات قياس متنوعة في ضوء أهداف محددة لغرض التوصل إلى تقدير كمية

                     أحكام أو اتخاذ قرارات مناسبة ".                                                                                              
 ( 79:  2000) عالم , 

ات وتحليل البيانات المتعلقة بمدى تطبيق الجامعة لمعايير هيئ ويعرفه الباحثان اجرائيا بانه : " عملية منهجية تتطلب جمع
 االعتماد االكاديمي لغرض اصدار احكام او اتخاذ قررات".

 . التقويم الذاتي:4
 -عِِّرفُه كل ِّ من:

 
  ابراهيم بانه " هو عبارة عن وسيلة من وسائل ضمان الجودة، تعتمد على بيانات موضوعية بأقصى درجة

أثبتت هذه الوسيلة فاعليتها في القطاعات االقتصادية والعلمية وفي المؤسسات االجتماعية، ويمكن ممكنة، وقد 
 (1: 2014من خاللها تحسين آليات العمل ونتائجه. )ابراهيم ، 

  العجرش بانه " جملة من المعلومات المناسبة والمصححة و الموثوق بها لمقارنة درجة مالءمتها لمجموعة من
. ) "تصلة بالكفايات المرسومة ثم التخاذ قرار في ضوء ما تفرزه المقارنة من معطيات ونتائجالمعايير الم
 (2: 2014العجرش، 

ويعرفه الباحثان اجرائيا بانه: عملية مخططة تقوم بها المؤسسة التعليمية من اجل الوقوف الى نسبة تطبيق المعايير 
 المعتمدة من قبل هيئة االعتماد االكاديمي.

 الثانيالفصل 
 اطار نظري:

يتناول هذا الفصل االدبيات الخاصة بالتقويم واستعماالته في التعليم العالي وكذلك عالقته باالعتماد االكاديمي من اجل 
 الخروج بمقترحات لتطوير واقع وسائل تقويم معايير االعتماد االكاديمي في الجامعات العربية. 

 اوال:  مفهوم التقويم:
الفعاليات األساسية في نشاط النظم والمؤسسات التعليمية لضمان التأكد من سيرها في االتجاه الذي يحقق التقويم هو إحدى 

أهدافها ويزيد من فاعليتها وكفاءتها وانسجام تفاعلها مع البيئة الخارجية على النحو الذي يؤدي إلى تطورها واستمرارها 
ئمة أو صالحية العمل التربوي لتحقيق غرض أو أغراض ( فهو يستهدف اتخاذ قرار حول مال34: 2000)الدوسري,

 تربوية.
ذلك ألن الغرض من جهود المؤسسات التربوية هو إكساب الطلبة، وبقية قطاعات المجتمع، العلوم والمعارف والمهارات 

والبرامج  ناهجوالسلوكيات واالتجاهات, التي سبق تحديدها بوضوح من خالل السياسات التعليمية، والخطط الدراسية, والم
ولذلك فإن التقويم يركز على جودة النتائج النهائية، ومن هنا فإن التقويم بمختلف انواعه شرط رئيس لتحقيق  المختلفة،

الجودة في التعليم، من خالل وجود معايير أو مواصفات لمدخالت العملية التعليمية وعملياتها ونواتجها, والتقويم المستمر 
تسير وفق المواصفات المطلوبة, وأن العمليات تُوجَّه الوجهة الصحيحة إذا أظهر التقويم حاجتها إلى  لها, للتأكد من أنها

 ذلك.
 ثانيا: وظائف التقويم: 

تكمن اهمية التقويم في العملية التعليمية من خالل الوظائف الكثيرة التي يؤديها ومن تلك الوظائف )الحكم على قيمة 
ن نواحي القوة و الضعف في عمليات التنفيذ و تصحيح مسار العمل في البرنامج التعليمي، األهداف التعليمية، الكشف ع
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 . التقويم الذاتي:4
 -عِِّرفُه كل ِّ من:
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  العجرش بانه " جملة من المعلومات المناسبة والمصححة و الموثوق بها لمقارنة درجة مالءمتها لمجموعة من
. ) "تصلة بالكفايات المرسومة ثم التخاذ قرار في ضوء ما تفرزه المقارنة من معطيات ونتائجالمعايير الم
 (2: 2014العجرش، 

ويعرفه الباحثان اجرائيا بانه: عملية مخططة تقوم بها المؤسسة التعليمية من اجل الوقوف الى نسبة تطبيق المعايير 
 المعتمدة من قبل هيئة االعتماد االكاديمي.

 الثانيالفصل 
 اطار نظري:

يتناول هذا الفصل االدبيات الخاصة بالتقويم واستعماالته في التعليم العالي وكذلك عالقته باالعتماد االكاديمي من اجل 
 الخروج بمقترحات لتطوير واقع وسائل تقويم معايير االعتماد االكاديمي في الجامعات العربية. 

 اوال:  مفهوم التقويم:
الفعاليات األساسية في نشاط النظم والمؤسسات التعليمية لضمان التأكد من سيرها في االتجاه الذي يحقق التقويم هو إحدى 

أهدافها ويزيد من فاعليتها وكفاءتها وانسجام تفاعلها مع البيئة الخارجية على النحو الذي يؤدي إلى تطورها واستمرارها 
ئمة أو صالحية العمل التربوي لتحقيق غرض أو أغراض ( فهو يستهدف اتخاذ قرار حول مال34: 2000)الدوسري,

 تربوية.
ذلك ألن الغرض من جهود المؤسسات التربوية هو إكساب الطلبة، وبقية قطاعات المجتمع، العلوم والمعارف والمهارات 

والبرامج  ناهجوالسلوكيات واالتجاهات, التي سبق تحديدها بوضوح من خالل السياسات التعليمية، والخطط الدراسية, والم
ولذلك فإن التقويم يركز على جودة النتائج النهائية، ومن هنا فإن التقويم بمختلف انواعه شرط رئيس لتحقيق  المختلفة،

الجودة في التعليم، من خالل وجود معايير أو مواصفات لمدخالت العملية التعليمية وعملياتها ونواتجها, والتقويم المستمر 
تسير وفق المواصفات المطلوبة, وأن العمليات تُوجَّه الوجهة الصحيحة إذا أظهر التقويم حاجتها إلى  لها, للتأكد من أنها

 ذلك.
 ثانيا: وظائف التقويم: 

تكمن اهمية التقويم في العملية التعليمية من خالل الوظائف الكثيرة التي يؤديها ومن تلك الوظائف )الحكم على قيمة 
ن نواحي القوة و الضعف في عمليات التنفيذ و تصحيح مسار العمل في البرنامج التعليمي، األهداف التعليمية، الكشف ع
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الحكم على مدى فاعلية المستجدات التربوية في اثناء تجريبها وقبل تعميمها، مساعدة كل من المعلم و الطالب على معرفة 
دراتهم وميولهم لغرض تخطيط البرنامج الذي مدى تقدمهم نحو بلوغ األهداف، التعرف على حاجات الطلبة ومشكالتهم وق

 ( 83:  1989يتناسب معها، الحكم على كفاءة الطلبة للتعرف على جوانب القوة و الضعف لديهم(.)اللقاني , 
ومن وظائف التقويم ايضا )الحكم على فعالية العملية التربوية و تطويرها، الحكم على مدى كفاءة النظام االداري المتبع 

 2002سة التربوية و كفاءة العاملين فيها، تطوير التعليم و تحسينه في ضوء نتائج التقويم الشامل(. )الجاغوب , في المؤس
 (230: ص 

 
 ثالثا: أهمية التقويم في مجال التعليم العالي: 

 ( فيما يلـي: 652 - 651: 1998تتجلى أهمية التقويم في مجال التعليم العالي كما وضحها )البابطين 
  .التعرف على مدى تحقيق برامج التعليم العالي ألهدافها 
  .الوقوف على نقاط القوة ونواحي الضعف في المحتوى وأساليب التدريس 
 .تحديد المستوى النوعي لمخرجات التعليم من القوى البشرية التي تحتاجها الخطط التنموية 
  .مدى تحقق أهداف التعليم العالي في مجال خدمة المجتمع والتعليم المستمر 
  .التعرف على مستوى تحقيق التعليم العالي ألهدافه في مجال البحث العلمي 

 
 .التعرف على مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع 
 لعمل في مؤسسات التعليم العالي. انتقاء أفضل الكفاءات البشرية ل 

 رابعا: اغراض تقويم البرامج:
 (:192_191: 2004يمكن ان نلخص االغراض الرئيسية من اجراء عملية التقويم لبرامج بالنقاط االتية ) الدوسري، 

مات التي بيعة الخدادارة البرنامج: كثيرا ما يهتم االداريون بعملية متابعة نشاطات البرنامج المراد تقويمه وتوثيق ط •
 يقدمها البرنامج ومداه، لذا فان التقويم هنا يكون بقصد ادارة المشروعات واالعمال اليومية للبرنامج.

االبقاء في المسار: يسهم التقويم في ضمان ان نشاطات البرنامج تعكس خطط واهداف البرنامج بشكل مستمر، لذا  •
 يحقق تلك االهداف ويسير وفق الخطط ما يضمن انه سائر بالمسار الصحيح. يكون الهدف منه هنا التأكد من ان البرنامج

رفع كفاءة البرنامج: ان زيادة كفاءة البرنامج تسهم في تقديم خدمات اكثر ولعدد اكبر من المنتفعين وتوجيه الخدمة  •
مج اكثر ع التي يكون فيها البرناللقطاعات االكثر حاجة، ويكون التقويم هنا بقصد رفع كفاءة البرنامج على تحديد المواق

 نجاحا.
المساءلة: غالبا ما يكون مستخدمو البرنامج وخدماته من الفئات التي تكون خارج نطاق عمليات البرنامج، لذا فان  •

 التقويم يكون هنا بقصد من اجل المساءلة والمحاسبة.
وير أي برنامج في أي مجال من المجاالت لذلك تطوير برنامج جديد وانتشاره: ان تقويم الطرائق الجديدة مهم لتط  •

فان مطوري البرامج يجب ان يضعوا نصب اعينهم ان يكون البرنامج الجديد محكما وذي نواتج بعيدة المدى، كمتطلب 
 مسبق للتأكيد على مدى فاعلية وتأثير أي نموذج جديد للتقويم. 

هناك مجموعة من األسئلة األساسية التي يجب يجب ان يتناولها ولكي يؤدي التقويم دوره المأمول في ضمان جودة التعليم، 
 وهي:

 لماذا نقوِّم؟ •
 نقوم ماذا ؟ •

 

 

 ما مستوى التقويم؟ •
 كيف نقوم؟ •

 لماذا نقوم؟
 يمكن أن نقول إن الهدف الرئيس لتقويم التعليم، هو التأكد من جودة العملية التربوية ومخرجاتها وتأثيراتها.  

 ماذا نقوم؟
 العملية التعليمية، هناك أنواع متعدد للتقويم، تشمل جميع مدخالت وعمليات ومخرجات العملية التعليمية.في 

 ما مستوى التقويم؟
 هناك مستويات يمكن أن يتناولها التقويم وهي تتدرج من التقويم الصفي الى تقويم البرنامج الى تقويم المؤسسة التعليمية.

 كيف نقوم؟ 
تقويم تبني العملية التعليمية أو تهدمها تبعًا لمستوى جودتها وارتباطها برؤية وأهداف واضحة للتعليم سياسات وأساليب ال

والتعلم، فالتقويم المبني على رؤية صحيحة يؤدي إلى بناء أدوات تقويم علمية ذات موثوقية، يمكن من خاللها جمع 
 لي إلى تحسين التعلم. الشواهد التي تؤدي إلى أحكام صحيحة عن تحصيل الطالب وبالتا

 خامسا: التقويم الذاتي واالعتماد االكاديمي:
لمستوى الجودة القائم في أنشطة وبرامج الجامعات ومؤسسات التعليم هي “التقويم الذاتي األولي “تعد عملية       

 جي لضمان االعتمادنقطة االنطالق األولى، بل والخطوة األساسية التي ال مناص عنها في عملية التخطيط االستراتي
االكاديمي, ولذلك يجب أن تتضمن عملية التقويم الذاتي األولي التركيز على جوانب القوة التي ينبغي المحافظة عليها 
وتطويرها وجوانب الضعف التي ربما تحتاج إلى التحسين في الجامعة بصورة موضوعية ومبنية على الشواهد والبراهين 

طباعات أو المعلومات غير الدقيقة، كذلك تكمن أهمية هذه الخطوة األساسية في كونها المادية وليس على مجرد االن
ضرورية من أجل  وضع خطط الجامعة بناء على قواعد موضوعية، و تحديد األولويات التي ينبغي  للجامعة التركيز 

 عليها وفق جدول زمني يأخذ بعين االعتبار الموارد البشرية والمادية المتاحة.
قويم الذاتي للمؤسسة التعليمية هو مجموعة الخطوات االجرائية، التي يقوم بها افراد المجتمع التعليمي لتقويم مؤسستهم والت

بأنفسهم، استنادا الى معايير االعتماد االكاديمي، وذلك من خالل جمع البيانات عن االداء المؤسسي في الوضع الراهن 
 ومقارنته بمعايير االعتماد االكاديمي.

 الفصل الثالث
 منهج البحث: 

اعتمد الباحثان المنهج الوصفي النظري الذي يعتمد على استعراض االدبيات الخاصة بالتقويم واستعماالته في التعليم 
العالي وكذلك عالقته باالعتماد االكاديمي من اجل الخروج بمقترحات لتطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي 

 جامعات العربية.والبرامجي الذاتي في ال
 

 الفصل الرابع:
 اقتراحات التطوير:

 يتناول هذا الفصل التصور المقترح لتطوير واقع وسائل تقويم معايير االعتماد االكاديمي في الجامعات العربية:
 التية:ا . يجب إنشاء مركز لتقويم االداء على وفق المعايير العالمية بكل مجاالتها في الجامعات العربية، وذلك لمبررات1

أ. أن هيئات االعتماد األكاديمي الدولية تشترط وجود نظام فعال للتقويم في المؤسسة التعليمية كي تنال االعتماد لذا نحن 
 بحاجة إلى مثل هذه المراكز.



59

 

 

 ما مستوى التقويم؟ •
 كيف نقوم؟ •

 لماذا نقوم؟
 يمكن أن نقول إن الهدف الرئيس لتقويم التعليم، هو التأكد من جودة العملية التربوية ومخرجاتها وتأثيراتها.  

 ماذا نقوم؟
 العملية التعليمية، هناك أنواع متعدد للتقويم، تشمل جميع مدخالت وعمليات ومخرجات العملية التعليمية.في 

 ما مستوى التقويم؟
 هناك مستويات يمكن أن يتناولها التقويم وهي تتدرج من التقويم الصفي الى تقويم البرنامج الى تقويم المؤسسة التعليمية.

 كيف نقوم؟ 
تقويم تبني العملية التعليمية أو تهدمها تبعًا لمستوى جودتها وارتباطها برؤية وأهداف واضحة للتعليم سياسات وأساليب ال

والتعلم، فالتقويم المبني على رؤية صحيحة يؤدي إلى بناء أدوات تقويم علمية ذات موثوقية، يمكن من خاللها جمع 
 لي إلى تحسين التعلم. الشواهد التي تؤدي إلى أحكام صحيحة عن تحصيل الطالب وبالتا

 خامسا: التقويم الذاتي واالعتماد االكاديمي:
لمستوى الجودة القائم في أنشطة وبرامج الجامعات ومؤسسات التعليم هي “التقويم الذاتي األولي “تعد عملية       

 جي لضمان االعتمادنقطة االنطالق األولى، بل والخطوة األساسية التي ال مناص عنها في عملية التخطيط االستراتي
االكاديمي, ولذلك يجب أن تتضمن عملية التقويم الذاتي األولي التركيز على جوانب القوة التي ينبغي المحافظة عليها 
وتطويرها وجوانب الضعف التي ربما تحتاج إلى التحسين في الجامعة بصورة موضوعية ومبنية على الشواهد والبراهين 

طباعات أو المعلومات غير الدقيقة، كذلك تكمن أهمية هذه الخطوة األساسية في كونها المادية وليس على مجرد االن
ضرورية من أجل  وضع خطط الجامعة بناء على قواعد موضوعية، و تحديد األولويات التي ينبغي  للجامعة التركيز 

 عليها وفق جدول زمني يأخذ بعين االعتبار الموارد البشرية والمادية المتاحة.
قويم الذاتي للمؤسسة التعليمية هو مجموعة الخطوات االجرائية، التي يقوم بها افراد المجتمع التعليمي لتقويم مؤسستهم والت

بأنفسهم، استنادا الى معايير االعتماد االكاديمي، وذلك من خالل جمع البيانات عن االداء المؤسسي في الوضع الراهن 
 ومقارنته بمعايير االعتماد االكاديمي.

 الفصل الثالث
 منهج البحث: 

اعتمد الباحثان المنهج الوصفي النظري الذي يعتمد على استعراض االدبيات الخاصة بالتقويم واستعماالته في التعليم 
العالي وكذلك عالقته باالعتماد االكاديمي من اجل الخروج بمقترحات لتطوير وسائل وإجراءات التقويم المؤسسي 

 جامعات العربية.والبرامجي الذاتي في ال
 

 الفصل الرابع:
 اقتراحات التطوير:

 يتناول هذا الفصل التصور المقترح لتطوير واقع وسائل تقويم معايير االعتماد االكاديمي في الجامعات العربية:
 التية:ا . يجب إنشاء مركز لتقويم االداء على وفق المعايير العالمية بكل مجاالتها في الجامعات العربية، وذلك لمبررات1

أ. أن هيئات االعتماد األكاديمي الدولية تشترط وجود نظام فعال للتقويم في المؤسسة التعليمية كي تنال االعتماد لذا نحن 
 بحاجة إلى مثل هذه المراكز.



60

 

 

 سي.سب. تقديم بيانات لتلك الهيئات الدولية مما يساعد على اختصار الزمن في نيل االعتماد األكاديمي أو االعتماد المؤ
ت. المساعدة في إعداد األهداف والمخرجات التعليمية ألقسام العلمية في كليات الجامعة مما يساعد على تجاوز المشاكل 
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 ب. إعداد األهداف والمخرجات التعليمية المناسبة.
 ت. تطوير خطط التقويم.

 ث. إعداد استراتيجيات مناسبة للتقويم.
 ط االعتماد األكاديمي.ج. إعداد برامج مناسبة لشرو

 ح. إعداد أدوات التقويم المناسبة.
 خ. التأهيل المهني ألعضاء الهيئة التدريسية في مجال التقويم.

 ر. تقويم النشاطات الصفية.
 . االستعانة بالتدريسيين في اختصاص القياس والتقويم والعلوم التربوية والنفسية في إجراء عمليات التقويم.2
القيمة المضافة في تقويم البرامج والكليات والت تعد المقياس االساسي في الحكم على مدى جودة االداء . ادخال مبدا 3

 في الجانب العلمي.
. تطبيق أدوات وطرق ضبط الجودة المستعملة في مجال العمليات اإلنتاجية في التعليم بشكل يساعد على ضمان الجودة 4

 من خالل ادخلها في وسائل وأدوات التقويم و تلك األدوات فهي:وتحقيق المعايير المطلوبة بنسبة عالية 
: وهي عبارة عن خارطة بيانية توضيحية بسيطة  تستخدم لغرض اتخاذ القرار QC-Chartsأ. لوحات ضبط الجودة 

 المناسب بشان سير العملية في مرحلة معينة  وفق المسار المحدد لها وهي تكون على نوعين:
 يرات.. لوحات ضبط المتغ1
 . لوحات ضبط المميزات. 2

-σ-X-barاالنحراف المعياري –ولوحة الضبط للمتوسط  R–X-bar-chartالمدى -وتقسم الى )لوحة الضبط للمتوسط

chart    ولوحة الضبط للمدىR-chart  ولوحة الضبط للمتوسطX-chart  االنحراف المعياري   –لوحة المتوسطX, 

σ – chart .) 
: وهو مخطط يستخدم لمعالجة المشاكل من خالل مساعدة Cause& Effect Diagramالسبب واألثرب. تطبيق مخطط 

العاملين على حل مشاكلهم في تحديد األسباب التي أدت إلى تلك المشاكل وهنا نستطيع ان نراجع الخطط والمعوقات التي 
  يمكن ان تواجهنا بعد ان تظهرها عملية التقويم.

تعد هذه األداة من أصعب أدوات إدارة   Quality Function Distribution (QFD)لجودة:ت . تطبيق دالة نشر ا
الجودة الشاملة ألنها تربط بين طرفين أساسين هما المستهلك الخارجي )المجتمع( والعملية اإلنتاجية )الجامعة (, إي كيفية 

يز ف نستطيع تحقيق رغبات المجتمع ونتمترجمة رغبة المستهلك إلى خصائص للجودة تدخل ضمن المنتج وبالتالي سو
 في األداء مما يساعد على تحقيق الجودة .

 . االستعانة بالتدريسيين في اختصاص القياس والتقويم والعلوم التربوية والنفسية في إجراء عمليات التقويم .5
ع جامعات وهذا سوف يؤدي إلى شيو. إشراك الطلبة في عمليات التقويم من خالل لجان التقويم الموجودة في الكليات وال6

 ثقافة الجودة ويزيد من ثقة الطالب بالمؤسسة التعليمية.

 

 

. تأسيس وحدة رصد اآلراء في كل كلية لمعرفة أراء المجتمع في مخرجات الكلية والتطورات الحاصلة في مجال 7
 التخصص.

تقويم توضع على موقع الكلية او الجامعة . استعمال التقنيات الحديثة في التقويم من خالل تصميم برامج خاصة لل8
وتدريب الطلبة عليها من خالل الرجوع إلى الموقع االلكتروني الذي توجد فيه استبيانات خاصة بتقويم الكلية مما يساعد 

 على اختصار الوقت والجهد ويوفر نتائج أفضل للكلية .
 الكليات في الجامعة ألنشطتها في ضمان الجودة.. إجراء مسابقات شهرية بين األقسام العلمية في الكلية وبين 9

. عرض نتائج التقويم بصورة فصلية على الطلبة والموظفين والمجتمع لمعرفة مدى التطور الذي حصل او مدى 10
 اإلخفاق في الكلية .

لك حصل عليها ت . عقد اجتماعات لجان التقويم مع عمادة الكلية أو رئاسة الجامعة لدراسة البيانات والمعلومات التي11
 اللجان .

 . إعطاء الصالحيات الكافية للجان التقويم من اجل اتخاذ القررات المناسبة لتعديل أو تغيير ما يرونه مناسب .12
. وضع معايير أداء متناسبة مع معايير هيئات االعتماد األكاديمي الدولية وتقويم أداء الجامعات كل فصل دراسي، 13

لك المعايير مما يساعد على الدفع باتجاه نيل االعتماد بأقل وقت ممكن وبالتالي تطوير أداء الكلية لمعرفة مدى تحقيقها لت
 والجامعة. 

 . المراجعة بصورة منتظمة لصدق البيانات المتحصلة من نتائج التقويم واستعمالها في تحسين وسائل التقويم.14
 . استعمال الحقيبة التقويمية في تقويم البرامج.15
 يجب اصدار دليل عملي للتخطيط لتقويم البرامج، واستعمال نتائج التقويم. .16
 

 المصادر 
 , مطابع الفن, مصر, اإلسكندرية.1( المناهج المعاصرة, ط1983إبراهيم, فوزي طه, ورجب الكلزه ) ] 1 [

 ( التقويم الذاتي، مجلة المعرفة2014ابراهيم، اسامة )
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=426&SubModel=216&ID=2229 

ور ( االتجاهات العالمية في إعداد وتدريب المعلمين في ضوء الد 2000إبراهيم، عبد الرحمن وأخرون )] 2 [
 المتغير للمعلم، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، الدوحة. 

 http://www.monzerosama.com/?p=506( اجراءات العمل، تجد هنا 2010أسامة، منذر )] 3[

برامج األكاديمية في التعليم العالي، ندوة التعليم ( أسس تقويم ال 1998البابطين، عبد العزيز بن عبد الوهاب ) ] 4 [
 شوال. 28-25العالي في المملكة العربية السعودية : رؤى مستقبلية، الرياض 

، دار وائل للنشر والتوزيع، 1(، النهج القويم في مهنة التعليم، ط 2002الجاغوب، محمد عبد الرحمن ) ] 5 [
 االردن.

جودة واعتماد البرامج األكاديمية في المؤسسات التعليمية، دراسة مقدمة إلى ( ضمان 2011الجلبي، سوسن شاكر)
 مؤتمر رابطة جامعات لبنان.

( دليل ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي للجامعات العربية، 2008الحاج، فيصل عبد وسوسن شاكر وآخرون ) ] 6[
 اتحاد الجامعات العربية.
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لتحسين جودة التعليم الجامعي الفلسطيني ، ورقة علمية أعدت لمؤتمر التوعية الحوالي ، عليان ، تصور مقترح ] 7[
في التعليم الجامعي الفلسطيني الذي عقده برنامج التربية ودائرة ضبط التوعية في جامعة القدس المفتوحة ، فلسطين، 

2004 . 
 للنشر والتوزيع، عمان. ، دار الفكر1( القياس والتقويم التربوي الحديث، ط2004الدوسري، راشد حماد )

 ، دار صفاء للنشر والتوزيع، لبنان.1( الجودة في التعليم، ط2008الزيادات، محمد عواد وسوسن شاكر) ] 8[

، عمان: دار الصادق 1( االعتماد االكاديمي في مؤسسات التعليم العالي، ط2014العجرش، حيدر حاتم فالح )
 والمنهجية.

-http://www.alاصول التنظيم واالساليب، الجزيرة ( 2003عصفور، محمد شاكر )] 9 [
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 ر الفكر العربي, مصر, القاهرة., دا1ط
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 الخالصة:

تعددت نظم التعليم والتعليم االكاديمي الجامعي على وجه الخصوص كنتيجة حتمية لحركيه البيئة التعليمية وكانعكاس 
للتطور التكنلوجي والمعلوماتي  ومتطلبات المجتمع بشكل اثر كثيرا على بيئة التعلم واستجابتها لتلك التحوالت وانعكاسا 

لمضمار من خالل تلك الورقه البحثية ، بغية التعرف على العالقة مابين الى ذلك طرات الحاجه الى الخوض في هذا ا
النظم المختلفه ومتطلباتها البيئية وعلى وفق مفهوم البيئة الحضريه للمتطلبات االساسية لكل نظام من جهة ومعرفة عالقة 

سات التي تناولت العالقة ذلك باقتصاديات الجوده من جهة اخرى . تمحور البحث من خالل النقص المعرفي في الدرا
مابين مختلف النظم التعليمية الجامعية وبيئة العمل المناسبه لكل نظام بالشكل الذي يجعله فاعال من خالل متطلباته 
االساسية ومخرجاته وطريقة ونوع متطلبات كل نظام بشكل يحرز تطورا اقتصاديا تعتبر الجوده اهم مؤثراته.اعتمد 

 ل نظام ومن خالل ماهيته ومتطلباته وطريقه تطوره البحث منهجا تحليليا لك
وتاثيره في بيئة العمل مما يجعلها تتصف بالديناميكية والقدرة على التحول بما يحقق جانبا اقتصاديا فيما يرتبط بالبيئة 

الل خ الفيزياويه الجامعية او من خالل متطلباتها على وفق المؤشرات والمعايير الخاصة بذلك . توصل البحث ومن
محاوره المؤشرات التي تنعكس على االثار االيجابية والسلبيه تبعا للعوامل االجتماعية والسايكلوجيه التي ترتبط  بما 
تحققه البيئة الحضريه من خصائص فرص  اللقاء ونمو القابلية الشخصية وكل مايرتبط بالمشاعر والذكريات التي يكتسبها 

وكل مايرتبط ببيئة العمل و على وفق متطلبات كل نظام تعليمي مما يجعل  منه نظاما  المتعلم في فترة تعلمه االكاديميه
فاعال تبعا الهدافه، توصل البحث الى ان النظم التقليدية تتصف بانها مغلقه وذات بيئة حضريه وعمرانية تتصف كونها 

ه اما ان تكون اما نظم التعليم المفتوح منفصلة وتتصف بالتدرجيه، في حين تتصف النظم المفتوحه التقليديه بالتمركز ،
 Virtual( او على وفق نظام النعليم االلكتروني ذو البيئة االفتراضيه )Stationsعلى وفق نظام المحطات )

Environment ان جميع هذه النظم لها معاييرها ومؤشراتها مما يؤثر في بنية التعليم الجامعي واقتصاديات الجوده .)
جتماعي واالقتصادي والتعليمي والبيئي والجمالي والتي جميعا لها الياتها في التاثير االيجابي والسلبي في تبعا للنظام اال

 بيئة العمل للمتعلمين.
 الكلمات المفتاحية : النظم التعليميه، بيئة العمل ، اقتصاديات الجوده

 
Abstract - Various educational and university academic systems appeared according to the 
dynamic of educational environment. Technology , media developing and the society 
demands affected in educational environment , as a response to that transformation. 
According to the search importance appeared , in order to appreciate the relations between 
various systems and the environment demands through urban environment conception , as 
basic principles for each system , and to know their relations with quality economics. The 
research concentrated on epostomological studies shortage of the relation between various 
university academic systems and the suitable work environment for each system to be active , 
according to its basic principles , out put and economics quality.anaylitcal methodology 
depanded for learning system , according to its essence , requirements , development and the 
effect degree in work environment , in order to be dynamic and in transit to response for 

 أ.م. د. حمزه سلمان جاسم المعموري
قسم هندسة العمارة –كليةالهندسة  –جامعة بابل   

Email :almamori_almamori@yhoo.com 



63

 

 

 اثر النظم التعليمية على بيئة العمل الجامعية واقتصاديات الجوده
 البيئة الحضريه : مؤشرات ومعايير

 
                                       

      
 الخالصة:

تعددت نظم التعليم والتعليم االكاديمي الجامعي على وجه الخصوص كنتيجة حتمية لحركيه البيئة التعليمية وكانعكاس 
للتطور التكنلوجي والمعلوماتي  ومتطلبات المجتمع بشكل اثر كثيرا على بيئة التعلم واستجابتها لتلك التحوالت وانعكاسا 

لمضمار من خالل تلك الورقه البحثية ، بغية التعرف على العالقة مابين الى ذلك طرات الحاجه الى الخوض في هذا ا
النظم المختلفه ومتطلباتها البيئية وعلى وفق مفهوم البيئة الحضريه للمتطلبات االساسية لكل نظام من جهة ومعرفة عالقة 

سات التي تناولت العالقة ذلك باقتصاديات الجوده من جهة اخرى . تمحور البحث من خالل النقص المعرفي في الدرا
مابين مختلف النظم التعليمية الجامعية وبيئة العمل المناسبه لكل نظام بالشكل الذي يجعله فاعال من خالل متطلباته 
االساسية ومخرجاته وطريقة ونوع متطلبات كل نظام بشكل يحرز تطورا اقتصاديا تعتبر الجوده اهم مؤثراته.اعتمد 

 ل نظام ومن خالل ماهيته ومتطلباته وطريقه تطوره البحث منهجا تحليليا لك
وتاثيره في بيئة العمل مما يجعلها تتصف بالديناميكية والقدرة على التحول بما يحقق جانبا اقتصاديا فيما يرتبط بالبيئة 

الل خ الفيزياويه الجامعية او من خالل متطلباتها على وفق المؤشرات والمعايير الخاصة بذلك . توصل البحث ومن
محاوره المؤشرات التي تنعكس على االثار االيجابية والسلبيه تبعا للعوامل االجتماعية والسايكلوجيه التي ترتبط  بما 
تحققه البيئة الحضريه من خصائص فرص  اللقاء ونمو القابلية الشخصية وكل مايرتبط بالمشاعر والذكريات التي يكتسبها 

وكل مايرتبط ببيئة العمل و على وفق متطلبات كل نظام تعليمي مما يجعل  منه نظاما  المتعلم في فترة تعلمه االكاديميه
فاعال تبعا الهدافه، توصل البحث الى ان النظم التقليدية تتصف بانها مغلقه وذات بيئة حضريه وعمرانية تتصف كونها 

ه اما ان تكون اما نظم التعليم المفتوح منفصلة وتتصف بالتدرجيه، في حين تتصف النظم المفتوحه التقليديه بالتمركز ،
 Virtual( او على وفق نظام النعليم االلكتروني ذو البيئة االفتراضيه )Stationsعلى وفق نظام المحطات )

Environment ان جميع هذه النظم لها معاييرها ومؤشراتها مما يؤثر في بنية التعليم الجامعي واقتصاديات الجوده .)
جتماعي واالقتصادي والتعليمي والبيئي والجمالي والتي جميعا لها الياتها في التاثير االيجابي والسلبي في تبعا للنظام اال

 بيئة العمل للمتعلمين.
 الكلمات المفتاحية : النظم التعليميه، بيئة العمل ، اقتصاديات الجوده

 
Abstract - Various educational and university academic systems appeared according to the 
dynamic of educational environment. Technology , media developing and the society 
demands affected in educational environment , as a response to that transformation. 
According to the search importance appeared , in order to appreciate the relations between 
various systems and the environment demands through urban environment conception , as 
basic principles for each system , and to know their relations with quality economics. The 
research concentrated on epostomological studies shortage of the relation between various 
university academic systems and the suitable work environment for each system to be active , 
according to its basic principles , out put and economics quality.anaylitcal methodology 
depanded for learning system , according to its essence , requirements , development and the 
effect degree in work environment , in order to be dynamic and in transit to response for 

 أ.م. د. حمزه سلمان جاسم المعموري
قسم هندسة العمارة –كليةالهندسة  –جامعة بابل   

Email :almamori_almamori@yhoo.com 



64

 

 

economics , through many indicators , standards and values of the university physical 
environment. 
The research findings concentrated on the basic indicators which reflect the positive and 
negative effects , according to social and physiological factors ,that affect feelings , memories 
and the place through students , his/ her learning. The nature of the academic system is of great 
relation with its environment . Classic systems appeared to be closed and the urban and physical 
environment described to be seprated and of hierarchy .the open – classic system appered to be 
concentric . There are two types of open systems : distant learning system dependS on stations 
, electronic learning system dependS virtual environment . Each academic systems is of 
abovious standards , indicators and values affect the university learning systems structure and 
the quality economics according to social , economical , environmental , technological , 
learning and aesthetics systems , which affect the learning acadmic system in positive and 

negative values of the work environment . 
Key words : learning systems, work environment , quality economics 

 
 المقدمة :

على الرغم من تعدد نظم التعليم االكاديمي اال ان بيئة العمل تعتبر االساسية في درجة فاعلية كل نظام بشكل يجعل من 
لى يركز البحث على اثر بيئة العمل ع ذلك النظام فاعال بغية تعزيز مخرجاته بشكل ينسجم مع معايير ومحددات الجوده .

متطلبات كل نظام وعلى وفق بيئة العمل و البيئة الحضريه استنادا الى متطلبات ذلك النظام وبما ينعكس على الوسائل 
واالليات والموارد البشريه التي ترتبط بذلك من خالل خصائص التعزيز واالختزال وحسب طبيعته وبما يرتبط 

. تظهر المشكلة البحثية  كنتيجه حتمية للقصور المعرفي في عالقة كل نظام بالمتطلبات البيئية للعمل  واقتصاديات الجوده
( من خالل المؤشرات والمعايير الفضائية. يعتمد البحث المنهج التحليلي physicalمن الناحية الفيزياويه او العمرانيه )

فاعلية بما ينعكس في الية توظيف بيئة حضرية عمرانيه فاعلة ترتبط بلالطر الفلسفية لكل من النظم التعليمية ومتطلباتها و
النظام من جهة ومدى انعكاسها على اقتصاديات الجوده من جهة اخرى ، ومن خالل فرضية بحثية مفادها بان بيئة العمل 

ظام بشكل يؤثر كل نومتطلباتها الفضائية والحضريه تتحول وتتعير حسب نوع النظم وحركيتها كانعكاس حتمي لمتطلبات 
كليا على البنية الفيزياويه لبيئة العمل هذا من جانب ، اما من الجانب االخر فان التطور التكنلوجي والمعلوماتي يؤدي 
الى اختزال في متطلبات البيئة الفيزياويه وعلى وفق معايير ومؤشرات ترتبط بمجموعه من القيم التي تعكس نظم اجتماعية 

وتكنلوجيه وتعليمية واخرى جماليه . يركز البحث على اليه تفعيل المتطلبات الفيزياوية لكل من متطلبات واقتصادية وبيئية 
النظم المختلفه بغية ان تكون اكثر استجابه وتتصف بالمرونه العاليه بشكل يحقق جانبا يتالئم مع االقتصاديات التي ترتبط 

ا لعالقتها بوسائل واليات التعلم وطريقه ايصال المعلومه والمعرفه بالجوده ومن خالل الية تصنيف تلك االقتصاديات تبع
بين الكادر التدريسي االكاديمي والمتعليمن واعدادهم ونوع العالقه بينهما فيزياويا ومن خالل الطبيعه التحليلية لكل  من 

ته ونتها تبعا لطبيعة النظام ومحددايتطرق البحث الى اهم المعايير المؤثرة في بيئة العمل وديناميكيتها ومر. هذه النظم 
بشكل يجعل من بيئة العمل اكثر فاعلية في مخرجاته. يتناول البحث ومن خالل محاوره مؤشرات ومتطلباته بما ينعكس 
على االثار االيجابية والسلبيه من خالل العوامل االجتماعية والسايكلوجيه تبعا لقيم تحقيق فرصة اللقاء ونمو القابلية 

ة وكل مايرتبط بالمشاعر والذكريات التي يكتسبها المتعلم في فترة تعلمه االكاديميه وكل مايرتبط ببيئة العمل الشخصي
التي ترتبط بالبيئة الحضريه ومتطلبات كل نظام تعليمي وعلى وفق فلسفته ومؤشراته االساية بالشكل الذي يجعل منه 

 نظاما فاعال من خالل االهداف لكل نظام .
تتمحور مشكلة البحث من خالل اثر بيئة العمل)البيئة الفيزياويه( على متطلبات كل نظام وعلى وفق  :حث مشكلة الب

التوصيف الفضائي استنادا الى متطلبات ذلك النظام وعالقته بالوسائل واالليات والموارد البشريه التي ترتبط بذلك من 

 

 

يرتبط باقتصاديات الجوده .تظهر المشكلة البحثية من خالل خصائص التعزيز واالختزال وحسب طبيعه كل نظام بما 
خالل خصائص ومتطلبات النظم التعليميه وديناميكيتها ودرجه تاثيرهاوتاثرها بالبنية الفيزياويه للبيئة الحاضنة لمتطلبات 

 كل نظام بما يعكس ادائية فاعلة له وعلى وفق معايير الجوده . 
التعرف على نظم التعليم وعالقته ببيئة العمل الفعاله )البيئة الفيزيائيه طبيعية كانت هدف الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلى 

 ام مصطنعه( ومتطلبات كل نظام من خالل المحاور االتيه:
 ـ درجه تاثير كل نظام بالبيئة الفيزياويه الفعاله . 1
 رتبط بالمتعلم كمنتجـ كفاءة كل نظام من خالل مخرجاته تبعا لما توفره بيئة العمل من خصائص ت 2
 ـ التعرف على متطلبات البيئة الفيزياةيه استنادا الى قاعدة التعزيز واالختزال وكل ما يرتبط ببيئة العمل فيزياويا  . 3 
ـ التاثيرات الناتجه كمخرجات بالنسبه لكل نظام ودرجه تاثرها بالمعايير والمؤشرات الفيزياويه لبيئة العمل كمؤشر  4

 اساس بالنسبه لمتطلبات التعليم.
 
النظم والنظم التعليميه -2

( الخاص Connection( : يعبر النظام استنادا الى الموسوعه االمريكيه عن قياس درجة االرتباط )systemالنظام )1-2
 & Fank باالجزاء التي تشكل الكل، او االجزاء المرتبطة بعالقات ضمن الكل، المكّون من اجزاء تشكل نظام عقالني. 

Wagnall) ,1960( يرتبط مفهوم النظام .)system( بطروحات نظرية األنظمة العامة )general system theory )
(، von, Bertalanffyمن قبل البايولوجي ) 1940( عام systems theoryحيث انه تم التطرق الى نظرية األنظمة )

( والتي تهدف الى وضع وحدة Ross Asbbyمن قبل الباحث ) 1965( عام G.S.Tوارتبطت بنظرية األنظمة العامه )
رها. للعلوم بغية معرفة آلية تفاعالتها مع البيئة بشكل يجعلها تكتسب صفاتها، والصفات التي تختلف عن عناص

(http://www.worldtrans.org/whole.Html.( تعرف نظرية األنظمة استنادًا الى . )F. Hey lighen بانه عبارة )
 عن دراسات معرفية للتنظيم التجريدي لظاهرة معينة مستقلة في جوهرها 

( بأن Bentalanffy(. ويصف )complex entitiesتدور حول الموجودات المعقدة ) ونوعها ومقياسها الزماني والمكاني
األنظمة الحقيقية تتصف بأنها ذات تفاعل مع بيئتها مما يكسبها صفات جديدة، ترتكز تلك النظرية على العالقات ما بين 

( organizationيم التنظيم )( وعلى مفاهarrangementاألنظمة التي تؤدي الى مفهوم الكل، وعلى آلية  الترتيب )
باعتباره هو الذي يحدد نوع وماهية النظام. وقد اتخذ مفهوم التنظيم، معان مختلفة في الفروع المعرفية المختلفة من 

 systemsتطورت نظرية األنظمة نحو انظمة العلوم ) 1991)فيزياء، بايولوجي، تكنولوجي، وعلم اإلجتماع. . ( ففي عام 

sciencesتضمنت ) ( اساليب وأسس مفاهيمية وفلسفية مثل فلسفةBunge, Bhom, ;laszlo  ونماذج رياضية ونظرية )
( وتطبيقات عملية أخرى شملت الهندسة والرياضيات واأليكولوجي، وتحليل mesarovic & klirمعلومات مثل اعمال )

تتضمن تحليل األنظمة واألسس التطبيقية ( باعتباره حالة مستقلة عن نظرية األنظمة، حيث system analysisاألنظمة )
لالنظمة السائدة، من خالل التعريف بالمشكلة وإعادة بناءها ومفهوم السيطرة على النظام وكمثال على ذلك التنظيم 

( بان وجود النظام وهدفه B. Kenyon, 1971واستنادًا الى الباحث ) (Hey .Lighen .1992االجتماعي والتكنولوجي. )
 ( وان أي نظام يمر بأربعة مراحل كأسس لتكونه:specific problemة معينة )هو حل مشكل
والتي ترتبط بتحديد المفهوم العام للنظام، متطلباته،  Conceptual phaseمرحلة المفاهيم )بناء المفهوم( 1- 

 وادائيته.
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خالل خصائص ومتطلبات النظم التعليميه وديناميكيتها ودرجه تاثيرهاوتاثرها بالبنية الفيزياويه للبيئة الحاضنة لمتطلبات 

 كل نظام بما يعكس ادائية فاعلة له وعلى وفق معايير الجوده . 
التعرف على نظم التعليم وعالقته ببيئة العمل الفعاله )البيئة الفيزيائيه طبيعية كانت هدف الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلى 

 ام مصطنعه( ومتطلبات كل نظام من خالل المحاور االتيه:
 ـ درجه تاثير كل نظام بالبيئة الفيزياويه الفعاله . 1
 رتبط بالمتعلم كمنتجـ كفاءة كل نظام من خالل مخرجاته تبعا لما توفره بيئة العمل من خصائص ت 2
 ـ التعرف على متطلبات البيئة الفيزياةيه استنادا الى قاعدة التعزيز واالختزال وكل ما يرتبط ببيئة العمل فيزياويا  . 3 
ـ التاثيرات الناتجه كمخرجات بالنسبه لكل نظام ودرجه تاثرها بالمعايير والمؤشرات الفيزياويه لبيئة العمل كمؤشر  4

 اساس بالنسبه لمتطلبات التعليم.
 
النظم والنظم التعليميه -2

( الخاص Connection( : يعبر النظام استنادا الى الموسوعه االمريكيه عن قياس درجة االرتباط )systemالنظام )1-2
 & Fank باالجزاء التي تشكل الكل، او االجزاء المرتبطة بعالقات ضمن الكل، المكّون من اجزاء تشكل نظام عقالني. 

Wagnall) ,1960( يرتبط مفهوم النظام .)system( بطروحات نظرية األنظمة العامة )general system theory )
(، von, Bertalanffyمن قبل البايولوجي ) 1940( عام systems theoryحيث انه تم التطرق الى نظرية األنظمة )

( والتي تهدف الى وضع وحدة Ross Asbbyمن قبل الباحث ) 1965( عام G.S.Tوارتبطت بنظرية األنظمة العامه )
رها. للعلوم بغية معرفة آلية تفاعالتها مع البيئة بشكل يجعلها تكتسب صفاتها، والصفات التي تختلف عن عناص

(http://www.worldtrans.org/whole.Html.( تعرف نظرية األنظمة استنادًا الى . )F. Hey lighen بانه عبارة )
 عن دراسات معرفية للتنظيم التجريدي لظاهرة معينة مستقلة في جوهرها 

( بأن Bentalanffy(. ويصف )complex entitiesتدور حول الموجودات المعقدة ) ونوعها ومقياسها الزماني والمكاني
األنظمة الحقيقية تتصف بأنها ذات تفاعل مع بيئتها مما يكسبها صفات جديدة، ترتكز تلك النظرية على العالقات ما بين 

( organizationيم التنظيم )( وعلى مفاهarrangementاألنظمة التي تؤدي الى مفهوم الكل، وعلى آلية  الترتيب )
باعتباره هو الذي يحدد نوع وماهية النظام. وقد اتخذ مفهوم التنظيم، معان مختلفة في الفروع المعرفية المختلفة من 

 systemsتطورت نظرية األنظمة نحو انظمة العلوم ) 1991)فيزياء، بايولوجي، تكنولوجي، وعلم اإلجتماع. . ( ففي عام 

sciencesتضمنت ) ( اساليب وأسس مفاهيمية وفلسفية مثل فلسفةBunge, Bhom, ;laszlo  ونماذج رياضية ونظرية )
( وتطبيقات عملية أخرى شملت الهندسة والرياضيات واأليكولوجي، وتحليل mesarovic & klirمعلومات مثل اعمال )
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والتي ترتبط بتحديد المفهوم العام للنظام، متطلباته،  Conceptual phaseمرحلة المفاهيم )بناء المفهوم( 1- 

 وادائيته.
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يات والنشاطات المختلفة ( وترتبط بتعريف آلية النظام من خالل الفعالdefinition phaseمرحلة تعريفية )2- 
 المرتبطة به.

(: والتي ترتبط بمرحلة التصميم والعمق واالنتاج والتداخل مع acquisition phaseمرحلة االكتساب )3- 
 االنظمة األخرى.

( والتي ترتبط بدرجة تطور النظام استنادًا الى عملياته التطورية operational phaseمرحلة العمليات )4- 
 feed back( .)B. Kenyon( والعملية اإلرجاعية )organization( والتنظيم )processالعملية )التي ترتبط ب

,1970). 
( بان الي نظام تعليمي اكاديمي ومهما ان اختلفت مسمياته وصفاته 1987النظم التعليميه : يرى الباحث )متولي ، 2-2

ها المجتمع، او هي الرؤية الفكرية والنظرة الشاملة مجموعه من الخصائص فلسفه معينه تنبثق من الفلسفة التي يتبنا
المتكاملة التي تستند اليها األهداف العامة التي توجه النظام التعليمي. وكلما كانت الرؤية واضحة، وشاملة، ومنسقة، 

الفلسفه  تلكومتطورة، ومستمرة، أتاحت للنظام التعليمي فلسفة متسقة متكاملة ويمكن ان نحدد اهم العوامل المؤثرة في 
 من خالل:

طبيعة المجتمع وتقاليده وتطلعاته، فالنظام التعليمي يتشكل في ظل اإلطار الثقافي للمجتمع ومؤسساته الدينية ونظمه 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية. الطبيعة اإلنسانية، فمن المهم أن يحدد مفهوم الطبيعة اإلنسانية في أذهان المربين قبل 

 غة فلسفة النظام التعليمي. مفاهيم العملية التربوية، ففلسفة النظام التعليمي تتأثر بمفاهيم العملية التربوية التيالتصدي لصيا
( ويمكن ان تقسم النظم التعليميه وحسب رؤية البحث الى نوعين 1987يأخذ بها القائمون على وضع هذه الفلسفة.)متولي ،

 opened( ثانيهما :النظام المفتوح )Closed systemيعتمد فلسفة النظام المغلق )اساسين : اولهما :النظام التقليدي الذي 

system(والذي اخذ اطر مختلفه سيتم الولوج بتفاصيله الحقا . ان لكل من هذه النظم بيئة فيزياويه وحضريه)physical 

& urban environment االمهمه في ادائيته وهذا ماسيتم ( تعتبر االساس في اداء كل نظام ، بل تعتبر من المستلزمات
التركيز عليه لعالقته بطبيعه كل من النظم التعليميه االكاديميه الجامعيه وما يرتبط باقتصاديات الجوده فيما يخص مستلزمات 

 البيئة الحضريه الجامعيه.
( بان االنظمة  ,Jhon Ross(: يشير الباحث االمريكي )closed systemنظام التعليم التقليدي )النظام المغلق 3-2 

 المغلقة تتصف بحاالتها االرتباطية مع البيئة ولكن عالقاتها التبادلية مع المحيط تتحدد من خالل:
 (Powerالطاقة)  -
 (informationالمعلومات)  -

مع حاالت ( orderوال وجود للمادة في تبادل النظام المغلق مع المحيط، وتتصف األنظمة المغلقة بوجود حاالت النظام )
( بشكل يسمح بوجود درجة عالية من الحياة بالنسبة لألنظمة، وتتصف األنظمة المغلقة disorderمعينة من الالنظام )

( مقيدة ذات تمثيل ايجابي.ويشير الباحث energy( بشكل يجعل من الطاقة )organizationبدرجة عالية من التنظيم )
غلقة على حد سواء فكثيرًا من األنظمة المغلقة في حاالت معينة تنحى منحى نفسه بأنه ال توجد انظمة مفتوحة، وأخرى م

 hyper closedاألنظمة المفتوحة ويحصل العكس بالنسبة لألنظمة المفتوحة، باعتبار ان العالم نظام مغلق كبير )

systemء.  ة المغلقة على حد سوا(. واستنادًا الى ذلك فإن قوانين الثرموداينكس تنطبق على األنظمة المفتوحة واألنظم
(http//:www. Answeringenesis.org/docs/370.asp ويجب ان نميز مابين النظام المغلق والنظام المعزول . )

( تتصف بأنها Isolated systemSالنه كثيرا ما يحصل التباسا نتيجة لعدم التمييز بينهما ، حيث ان النظم المعزوله )
م تبادل ال المادة وال لطاقة وان طاقة نظامها ال تتناقص. بعالقتها مع محيطها تتصف بعد

 

 

http://www.answeringgensis.org/doc/370.asp) وتتصف األنظمة المعزولة بأنها كثيرًا ما تمثل األنظمة غير  )
 ( تتصف باآلتي:Erwin sehrdininger, 1971ى الباحث )الحية، حيث ان األنظمة الحية استنادًا ال

 (.T( بالنسبة لعامل الزمن )structureاالحتفاظ بالبنية ) .أ
 .order)تحتفظ بالنظام)  .ب

 (.Chandwick, 1971تتكرر وتتضاعف ولها القدرة على المرونه)  .ج
 
 
 (opened systemنظام التعليم المفتوح ) 4 -2

( وتمتاز بدرجة عالية من environmentتلك األنظمة التي لها عالقة مع بيئتها المحيطة )تعرف األنظمة المفتوحة بأنها 
 ( وان عالقتها التبادلية مع المحيط تتصف من خالل:complexityالتعقيد )

 (matterالمادة ) -
 (energyالطاقة ) -
 (informationالمعلومات)  -

(. وان زيادة disorderفتوحة تتجه نحو حاالت الالنظام )( بأن األنظمة المJohn Rossوقد أشار الباحث األمريكي )
(  بشكل يؤثر كبيرا على درجة حيوية األنظمة، وال تساعد على entropyالالنظام يعني زيادة في عامل االنتروبيا )

 ( التي تبتعد عن االستقرار.system( كنتيجة اخالل في الحالة التنظيمية للنظام )evolutionالتطور )
الباحث نفسه بأنه ال توجد انظمة مفتوحة، وأخرى مغلقة على حد سواء فكثيرًا من األنظمة المغلقة في حاالت ويشير  

معينة تنحى منحى األنظمة المفتوحة ويحصل العكس بالنسبة لألنظمة المفتوحة، باعتبار ان العالم نظام مغلق كبير 
(hyper closed systemواستنادًا الى ذلك فإن قوانين ا .) لثرموداينكس تنطبق على األنظمة المفتوحة واألنظمة المغلقة

 ( http//:www. Answeringenesis.org/docs/370.asp على حد سواء.)
 (بانه جاء كنتيجه حتميه مفادها عصر2011والنظام المفتوح على نطاق التعليم الجامعي كما حدده الباحث )الشرهان ،

 التكنولوجية، رت ا والتطو العلمية الكتشافاتا فيه تتسارع والذي المعرفية الثورة

 التطورات التكنولوجية أهم من ولعل .والتطبيق المتابعة في صعوبة البعض فيه يجد قد كبير بشكل المعرفة وانتشار

 وتكنولوجيا االتصاالت إن ثورة  .الحواسيب وتكنولوجيا واإلنترنت، االتصاالت تكنولوجيا مجال في يحدث ما هو المتسارعة

واجتماع.   وتربية واقتصاد سياسة من جميع المجاالت في جديدة تحديات وفرضت الحياة نواحي جميع في أثرت قد الكمبيوتر
( ويمكن وحسب رؤية 2011)الشرهان ،.الحياة نواحي شتى على جميع جديدًا واقعًا فرضت التكنولوجية الثورة هذه أن حيث

 النظم التعليمية المفتوحه تبعا الطارها الفلسفي:البحث تصنيف ثالث انواع من 
 (open – closed systemاولهما : النظام التقليدي المفتوح ) -

 (open systemثانيهما : النظام المفتوح ) -
 (virtual learning – distant learning systemثالثهما : التعليم االفتراضي او التعليم عن بعد ) -

( التعليم المفتوح بانه التعليم عن بعد الذي يشمل كافه اساليب الدراسة وكل المراحل Holmberg, 1995وقد عرف )
التعليمية التي ال تتمتع باالشراف المباشر والمستمر داخل قاعات دراسية تقليدية ضمن البيئة التعليمية التي اساسها االقطاب 

 ي ضمن بيئة البيئة التعليميه( ومن خالل اليه ايصالالثالث من خالل )عضو هيئة التدريس ،المتعليم والمحتوى التعليم
 (.Holmberge , 1995المعلومه الى المتعلم من خالل وسائل اتصال بعيده عن الطريقه التقليديه للتعليم.)
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االلكتروني من متطلبات العصر كنتيجه حتمية لتطور نظام المعلومات ومن يعتبر التعليم عن بعد ووفق مفهوم التعليم 
خالل تعزيز ذلك مع نظم الوسائط تبعا لمفهوم االنفوميديا. ان التعليم عن بعد باستخدام مفهوم االتصال والوسائط يتطلب 

التعليم يده كالصف االفتراضي ومتطلبات تعرف بالجامعه االفتراضية وعلى وفق مناهج تعليمية جديده من خالل مفاهيم جد
الذاتي وهي بالكامل بحاجة الى بيئة افتراضيه تبتعد كل البعد عن المفهوم التقليدي االتقليدي المفتوح وبنيته الحضريه 
وتركيبها الفيزياوي التي تتصف بالحضور والتبادل الملموس وعلى كافه اصعدة العملية التعليميه بالشكل الذي يجعل من 

يعيش حالة افتراضية تبتعد عن الواقع بالشكل الذي يقلل من تعزيز فرص اللقاء والتفاعل االجتماعي التقليدي مما المتعلم 
قد يؤثر سلبا على بناء شخصية المتعلم واكتماله كمنتج اساس يلعب دورا اساسيا في بناء المجتمع . تؤدي طرق التعليم 

تر واالنترنيت وعل شكل دوري وبساعات طويله تؤدي به الى االنقطاع االلكترونيه الى تركيز المتعلمين على الكومبيو
 واالنعزال عن العالم الحقيقي مما ينتج منه عالما يتصف باالغتراب عن بيئة العمل التي تتصف بالواقعية .
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 همن البيئة التقليديالراحه وسهولة االستعمال لما تتمتع به البيئة االلكترونيه من خصائص السهوله اكثر 2-

 مفهوم االتوظيف االستراتيجي في تنوع المواد التعليميه.3-
 

 المرونه في استخدام الدروس االلكترونيه خالل الفصل .4-
 االقتناع الناتج عند الطلبه بان النظريات ممكن تطبيقها الى واقع ملموس.5-

 البساطه تتيح جذب اكثر عدد من المتعلمين .6-

 (2009، حيث ان التعليم االلكتروني اقل كلفة من النظام التقليدي.)مها محمود طلعت ،قلة الكلفه 7-
 

 بيئة العمل  –البيئة الحضريه الجامعية والنظم التعليميه   -3
(university urban environment& educational systems) 

قبل الولوج في مفهوم البيئة الفيزياويه او الحضريه البد من التوقف عند مفهوم البيئة بغيه التعرف على ابعادها ومعناها 
 بيئة اإلنسان على أنها  1967بالنسبة للفروع المعرفية المختلفه فقد عرفت منظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة عام 

 فيه اإلنسان ويتأثر به، أي الجزء الذي يستخدمـه ويستغله ويؤثر فيه ويتكيف معه() ذلك الجزء من العالم الذي يؤثر 

( فقد عرف البيئة بأنها )كل العالم المحيط بنا, الهواء الذي نتنفسه، الماء الذي G.G.Martin(, أما )1977)ام هوي،
(، وهو مصطلح Martin , 1976خرى)نشربه، الغذاء الذي نأكله، األرض التي نمشي عليها، وكل األشياء الحياتية األ

متغير ومتعدد االستعمال, فعند الجغرافي مثاًل تشير البيئة إلى طبيعة األرض وطوبوغرافيتها واألحوال المناخية المؤثرة 
فيها، وعند االجتماعيين تشير إلى الطبيعة التنظيمية للمجتمعات المختلفة، ولدى السيكولوجيين البحث في الطبيعة الشخصية 

لفرد وسلوكه في حين تعبر عند المعماري والمصمم الحضري عن الطريقة التي تتشكل بها األبنية وتتجمع مع العناصر ل
(. ويظهر ذلك 2008المجاورة لها، وبذلك نالحظ أن تعريف مفردة البيئة يختص بالغرض الذي يفسر ألجله )الطحالوي ،

 البيئة واإلنسان والتي تهتم بالدراسة المتضمنة للتفاعل المتبادل بينجليا في مجموعة الدراسات التي تتناول العالقة بين 
(. فالحديث عن مفهوم البيئة من الناحية الحضرية والمعمارية هو الحديث Built Environmentاإلنسان وبيئته المبنية )

ة المتأثرة بمكونات البيئة عن مكوناتها الطبيعية واالصطناعية )كاالنهاءات الخارجية المباني( وعن األحوال المناخي
وخصوصًا االصطناعية منها والمؤثرة بدورها في الكائنات الحية, حيث تولد هذه المؤثرات بما يدعى المناخ المصغر 

(Microclimate لكل منطقة حضرية. ان العملية التخطيطية الحضريه قد التكون واضحة المعالم منذ بدايتها, حيث ان )
ل البد ان تتدخل وتتوافق مع بعضها العطاء الصيقة النهائية لها . كما ان العملية التخطيطية قد القرارات في هذه الحقو

التكون موضوعية بصورة تامة , حيث ان بعض القرارات االجتماعية او التربوية قد التكون نتضمنة في تعريف االهداف 
ساسيات معتمدة السنادها)قرارات ذاتية خاصة العامة . في الوقت ذاته قد تؤخذ بعض القرارات بدون الرجوع الى ا

بالجامعة(، وبالتالي فان وضع المخطط االساسي الي جامعة يستند اساسا الى القرارات التخطيطية االولية الناجمة عن 
 تداخل الحقول اعاله والتي تشكل بدورها مبررات الفكرة االساسية للتصميم وتحدد الحس التصميمي لفريق العمل.

 تطلبات لنظام التعليم التقليدي : ويرتبط هذا النظام بمعيارين :الم 3-1
نظام الكليات التي تتعدد فيها االقسام العلمية المتناظرة: يقوم اساسا هذا النظام على فكرة اعداد الفنيين والتخصصين  1-1

بحث في موضوعات علمية متكاملة في مجال مهنة واحدة او مهن متشابهة ,بمعرفة وحدة اكاديمية ادارية تقوم بالتدريس وال
لتكوين واعداد الفنيين والباحثين في مجال المهنة المراد ان يتخصصوا فيها, ويطلق على هذه الوحدة عادة اسم )كلية(او 

 معهد.
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تقسم الجامعات في هذا النظام الى عدد من الوحدات بقدر عدد   -نظام الكليات التي تضم اقساما علمية موحدة: 2-1
لتي تقوم بتاهيل الطالب فيها ,ويطلق عليها  )في الغالب ( اسم كلية ,وتهتم كل كلية بالشؤن العلمية او التعليمية المهن ا

في مجال تخصصها ,كما تتولى في نفس الوقت تسجيل الطالب الذين يدرسون في نفس المجال ,وتقدم الرعاية الشاملة 
تان,االولى اكاديمية وتخص التعليم والبحث والثانية ادارية لتعريق شؤون لهم بكافة ابعادها. فالكلية في هذا النظام لها صف

الطالب )وكما هو الحال في النظام السابق تماما(. تتصف البيئة الحضريه ضمن هذا االطار وحسب رؤية البحث من 
وب الفصل حاله باسلحالل مفهوم تعزيز المتطلبات الفضائية المختلفه تبعا الجتياجات كل قسم اكاديمي وتتصف هذه ال

مابين االقسام المختلفه اي ان الفعالية التعليمية تعطى ضمن اطار القسم الواحد بغض النظر عن المتشابهات . ان هذا 
النظام يتصف بتكرار الفعاليات واحتياجاتها الفضائية لكل قسم مما يتطلب توضيف انماط فضائية لكل قسم من خالل 

والورش والمكتبه وفعاليات اخرى ترتبط بالطلبه . هذا النمط يتصف بعدم التدرجيه من فعاليات التدريس والمختبرات 
ناحية التنطيق الحضري وفي احيان معينه يسبب نوع من العزل فيما يرتبط بالمستويات االجتماعية واالكاديمية التي تعتبر 

رك والمتعلم الثابت وهذا ما ينعكس على من اهم متطلبات التعليم الجامعي . يتصف هذا النمط بخاصية المعلم المتح
التوصيف الفضائي الجامعي ضمن المنظومه الحضريه الجامعية كما وتتصف الفضاءت بمقاييس صغيرة تكاد تتشابه مع 

(. ان هذا Classesفالفعاليات الدراسية تاخذ تسميات الصفوف الدراسيه )   (Groupsنمط التعليم وعلى وفق المجاميع )
التقليدي المقيد يحتاج الى متطلبات اقتصادية تكاد تكون كبيره من ناحية االنشاء والتشغيل سواء كان على مستوى النمط 

( والذي ينعكس بالضروره على توفير متطلبات فضائية Saff( او الكوادر من العاملين)Physicalالمتطلبات العمرانية)
لحالة معتمده في كثير من الجامعات العربيه والعراقية على وجه وعلى وفق انطقه تتوافق مع تلك المتطلبات ، وهذه ا

 الخصوص التي تتصف بنظام الكليات واالقسام المعرفية التابعه لها .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حركة تدريسسن                                                                                      حركة تدريسسن
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 المتطلبات لنظام التعليم المفتوح :  3-2

بعد ،  ان  وفق مفهوم التعليم عن سبق وان تم تصنيف النظم التعليمة المفتوحه الى تقليديه مفتوحه واخرى مفتوحه ونمط
لكل من هذه لنظم متطلباته الفضائية والحضريه ، وهي غالبا ما ترتبط باالتجاهات الحديثة لتنظيم الهيكل االكاديمي 
للجامعات  ، حيث ان التوجهات الحديثة للتخطيط المعتمد والذي يعتمد على التداخل الكبيربين المقررات المنهجية لالقسام 

 ى وحسب الشكل االتي :االخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المعايير الحضريه كاستجابة الى متطلبات )العوامل المؤثرة على نمط تخطيط وتصميم ابنية الجامعات( :تعتبر اساليب  -3

والفيزياوي للجامعات الحديثة على بعضها البعض من اهم المؤثرات في المعايير الحضريه التخطيط االكاديمي واالجتماعي 
 للجامعات , حيث ان القرارات المتعلقة باحد هذه الحقول تحدد بصورة مسبقة المشاكل والحلول المتصلة بالحقول االخرى.

 حيث ان القرارات في هذه الحقول البد ان تتدخل وبالتالي فان العملية التخطيطية قد التكون واضحة المعالم منذ بدايتها,
وتتوافق مع بعضها العطاء الصيقة النهائية لها . كما ان العملية التخطيطية قد التكون موضوعية بصورة تامة , حيث 

ض عان بعض القرارات االجتماعية او التربوية قد التكون متضمنة في تعريف االهداف العامة . في الوقت ذاته قد تؤخذ ب
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 قاعات درسيه
 مختبرات مركزيه
 ورش مركزيه

 

 حركة الطلبة حركة الطلبة

 حركة الطلبة

 ( يوضح متطلبات النظام التقليدي المفتوح3مخطط )
 

مخطط ) (حرية التعلم وعلى وفق العالقات المتبادلة بين مدرسة الطالب والمدارس االخرى
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القرارات بدون الرجوع الى اساسيات معتمدة السنادها)قرارات ذاتية خاصة بالجامعة(، وبالتالي فان وضع المخطط 
االساسي الي جامعة يستند اساسا الى القرارات التخطيطية االولية الناجمة عن تداخل الحقول اعاله والتي تشكل بدورها 

التصميمي لفريق العمل، ويمكن ربط ذلك من خالل مجموعه من المفاهيم مبررات الفكرة االساسية للتصميم وتحدد الحس 
 وحسب االتي :

الجامعه عبارة عن منظومه متكاملة من االفراد تتكامل معا لغرض نشر المعرفه باعلى مستويات من االنجاز الفكري  1- 
 المناطق التي يعملون بها.بشكل يؤدي الى بهذا المجتمع ان يقع ضمن دائرة محدوده والتكون هناك حدود بين 

الجامعه مكان اللتقاء القابليات والمهارات لتخصصات مختلفه وكل تخصص يتطلب اغناؤه باكبر اتصال 2- 
 مع التخصصات االخرى بشكل يؤدي الى االتصال العشوائي بين الطلبة .

د الطلبه ختلفه التي اساسها عدالجامعه يجب ان تكون بيئة تتصف بالمرونه العاليه تتكيف مع التداخالت الم   3- 
 والنظام التعليمي . 

ا:التوسع والتغيير والتحديدات: في نطاق التخطيط واالنشاء اليمكن ان تكون الجامعة )مكتملة( على النحو الذي يمكن 4- 
االجتماعية و ان يتحقق به الكمال لمدرسة او مقاطعة سكنية معينة فالتوسع والتغيير استجابة الى المتطلبات االكاديمية

 المتطورة سيشكالن سمه دائمية للتخطيط الجامعي وليست طورا عابرا.
ان بعض اوجه النمو والتغيير يمكن توقعها ووضع الحلول التخطيطية لها مسبقا ولكن الينطبق ذلك على اوجه النمو 

عمل على عن بعض الحلول التي ت والتغيير االخرى. وعليه فان المشكلة التصميمية غالبا ماتعالج نفسها عن طريق البحث
االقل على التحديد المسبق لخطوط التطور المستقبلي. وفي مثل هذه الحالة التي تتطلب درجة كبيرة من المرونة وعدم 
التحديد ,تصبح احدى كبرى التحديات للمصمم هي الوصول الى تماسك وترابط منطقي وحس ذاتي في التصميم ككل 

 وفي جميع مراحل تطوره.

معايير ومؤشرات بيئة التعلم الحضريه الجامعية:ترتبط معايير ومؤشرات بيئة التعلم الحضريه بالتخطيط  3-3-1
االكاديمي،ونعني بالتخطيط االكاديمي اختيار الهيكل التنظيمي للوحدات االكاديمية داخل المؤسسة التعليمية 

ر مالئمة للجامعات حيث توجد عدة انظمة منها ,كل نظام العالية)الجامعة(.وتتشعب االراء حول الهياكل التنظيمية االكث
يتميز لفلسفة معينة وخصائص تربوية متميزة كما يستند الى مقومات رئيسية تحددها الخلفية الحضارية والسياسية واالدارية 

 والمالية.
د هام النحددة لهل,والتي تعتبر عوان عملية التخطيط وتصميم الجامعات تستند اساسا على الهياكل التنظيمية االكاديمية 

في تحديد الفكرة االساسية لمشاريع الجامعات حيث تترجم الفلسفة التعليمية والهيكل التنظيمي للجامعات الى فلسفة تصميمية 
 واضحة ضمن التخطيط االساسي لالبنية.

 جاهات الحديثة لتنظيم هذه الهياكل:وفي مايلي نبذة مختصرة عن انواع الهياكل التنظيمية للجامعات بصورة عامة ,واالت
 نظام الكليات التي تتعدد فيها االقسام العلمية المتناظرة: - 1

يقوم اساسا هذا النظام على فكرة اعداد الفنيين والتخصصين في مجال مهنة واحدة او مهن متشابهة ,بمعرفة وحدة     
كاملة لتكوين واعداد الفنيين والباحثين في مجال المهنة اكاديمية ادارية تقوم بالتدريس والبحث في موضوعات علمية مت

 المراد ان يتخصصوا فيها, ويطلق على هذه الوحدة عادة اسم )كلية(او معهد.
 

 -نظام الكليات التي تضم اقساما علمية موحدة: -  2

 

 

لطالب فيها ,ويطلق عليها  تقسم الجامعات في هذا النظام الى عدد من الوحدات بقدر عدد المهن التي تقوم بتاهيل ا     
)في الغالب ( اسم كلية ,وتهتم كل كلية بالشؤن العلمية او التعليمية في مجال تخصصها ,كما تتولى في نفس الوقت تسجيل 

 الطالب الذين يدرسون في نفس المجال ,وتقدم الرعاية الشاملة لهم بكافة ابعادها.
ية وتخص التعليم والبحث والثانية ادارية لتعريق شؤون الطالب )وكما هو فالكلية في هذا النظام لها صفتان,االولى اكاديم

 الحال في النظام السابق تماما(.
 -نظام االقسام العلمية الموحدة التي تتبع ادارة الجامعة مع وحدات ادارية لتسجيل الطالب: 3- 

داخل الجامعة الواحدة ,يهتم بالعملية  ويقوم هذا النظام على اساس انشاء قسم علمي واحد لكل فرع من فروع المعرفة
التعليمية والبحثية في مجال هذا الفرع ,فيتولى كل قسم علمي تدريس المواد الداخلة في مجال تخصصه واجراء البحوث 

 المتعلقة بها ,او االشراف عليها لطلبة تلك الجامعة.
علمية ذات التخصصات المرتبطة في كل جامعة ,يخدم يقوم هذا النظام على عدد من المراكز ال -نظام المراكز العلمية:4- 

 كل منها احد التخصصات العلمية التي تتفق مع ظروف االقليم الذي تعيش فيه الجامعات واقتصادياته.
تتفرع من االنظمة السابقة انظمة اخرى تشترك معها في المبادئ واالصول التنظيمية الرئيسية ,وان  -انظمة اخرى:5- 

ها في التفاصيل والجزئيات ,اكثر هذه االنظمة تجمع بين بعض المبادئ الموجودة في االنظمة االربع كانت تختلف عن
الرئيسية ,فتجمع مثال بين نظام الكليات ونظام االقسام العلمية الموحدة ,اوبين نظام المراكز العلمية ونظام الكليات ,ومن 

 ابرز تلك االنظمة:
 ية.نظام الكليات والدوائر العلم -   
 نظام وحدات التعليم والبحث. -   
    
 نظام وحدات المدخالت والمخرجات. -

 نظام الوحدات العلمية والتعليمية. -   
  نظام مدارس الدراسة. -   
( بان افتصاديات التعليم قد نشا وترعرع في احضان 2012اقتصاديات الجوده : يشير الباحث )محمود عابدين ،   3-3-2

الثراء الكبير للدول المتقدمه ولكنها كانت كثيرة الحرص على اعتماد مفهوم اقتصاد التعليم من خالل الية الدول ذات 
(. ان فكرة اقتصاديات التعليم 2012التعامل مع الموارد البشريه والمادية وكيفية استغاللها بامثل صورة .)عابدين ،

خالت والمخرجات باعتبار ان التعليم نظام متكامل يتصف وعالقتها بالجوده يرتكز على درجة الموازنه مابين المد
بالمدخالت والمخرجات ،ان هذه العالقه تعتمد على فكرة االرتقاء بالعملية التعليميه وعناصرها ، حيث يرى الباحث 

كفاءة لة وال( بان التوافق بين المدخالت والمخرجات يعتمد من خالل ركيزتين اساسيتين هما )العدا2008)عبداهلل القباع ، 
( حيث تشير العدالة الى مفهوم التكافؤ بالفرص في حين تشير الكفاءة الى المهارات واالمكانات والخبرات والمعارف 
التي يحصل عليها المتعلم كجزء من العملية االنمائية للتعليم والتي تخضع الى استراتيجية الجوده 

http://www.aljazirah.com/2008/20081106/rj11.htm).)   

 ان من ابرز مقومات اهداف الجوده التميز في االداء من خالل :
 تطوير أساليب العمل. -1
 _االرتقاء بمهارات العاملين وقدراتهم.2
 _الحرص على بناء وتعزيز العالقات اإلنسانية.3

 لعمل._تقوية الوالء ل4
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لطالب فيها ,ويطلق عليها  تقسم الجامعات في هذا النظام الى عدد من الوحدات بقدر عدد المهن التي تقوم بتاهيل ا     
)في الغالب ( اسم كلية ,وتهتم كل كلية بالشؤن العلمية او التعليمية في مجال تخصصها ,كما تتولى في نفس الوقت تسجيل 

 الطالب الذين يدرسون في نفس المجال ,وتقدم الرعاية الشاملة لهم بكافة ابعادها.
ية وتخص التعليم والبحث والثانية ادارية لتعريق شؤون الطالب )وكما هو فالكلية في هذا النظام لها صفتان,االولى اكاديم

 الحال في النظام السابق تماما(.
 -نظام االقسام العلمية الموحدة التي تتبع ادارة الجامعة مع وحدات ادارية لتسجيل الطالب: 3- 

داخل الجامعة الواحدة ,يهتم بالعملية  ويقوم هذا النظام على اساس انشاء قسم علمي واحد لكل فرع من فروع المعرفة
التعليمية والبحثية في مجال هذا الفرع ,فيتولى كل قسم علمي تدريس المواد الداخلة في مجال تخصصه واجراء البحوث 

 المتعلقة بها ,او االشراف عليها لطلبة تلك الجامعة.
علمية ذات التخصصات المرتبطة في كل جامعة ,يخدم يقوم هذا النظام على عدد من المراكز ال -نظام المراكز العلمية:4- 

 كل منها احد التخصصات العلمية التي تتفق مع ظروف االقليم الذي تعيش فيه الجامعات واقتصادياته.
تتفرع من االنظمة السابقة انظمة اخرى تشترك معها في المبادئ واالصول التنظيمية الرئيسية ,وان  -انظمة اخرى:5- 

ها في التفاصيل والجزئيات ,اكثر هذه االنظمة تجمع بين بعض المبادئ الموجودة في االنظمة االربع كانت تختلف عن
الرئيسية ,فتجمع مثال بين نظام الكليات ونظام االقسام العلمية الموحدة ,اوبين نظام المراكز العلمية ونظام الكليات ,ومن 

 ابرز تلك االنظمة:
 ية.نظام الكليات والدوائر العلم -   
 نظام وحدات التعليم والبحث. -   
    
 نظام وحدات المدخالت والمخرجات. -

 نظام الوحدات العلمية والتعليمية. -   
  نظام مدارس الدراسة. -   
( بان افتصاديات التعليم قد نشا وترعرع في احضان 2012اقتصاديات الجوده : يشير الباحث )محمود عابدين ،   3-3-2

الثراء الكبير للدول المتقدمه ولكنها كانت كثيرة الحرص على اعتماد مفهوم اقتصاد التعليم من خالل الية الدول ذات 
(. ان فكرة اقتصاديات التعليم 2012التعامل مع الموارد البشريه والمادية وكيفية استغاللها بامثل صورة .)عابدين ،

خالت والمخرجات باعتبار ان التعليم نظام متكامل يتصف وعالقتها بالجوده يرتكز على درجة الموازنه مابين المد
بالمدخالت والمخرجات ،ان هذه العالقه تعتمد على فكرة االرتقاء بالعملية التعليميه وعناصرها ، حيث يرى الباحث 

كفاءة لة وال( بان التوافق بين المدخالت والمخرجات يعتمد من خالل ركيزتين اساسيتين هما )العدا2008)عبداهلل القباع ، 
( حيث تشير العدالة الى مفهوم التكافؤ بالفرص في حين تشير الكفاءة الى المهارات واالمكانات والخبرات والمعارف 
التي يحصل عليها المتعلم كجزء من العملية االنمائية للتعليم والتي تخضع الى استراتيجية الجوده 

http://www.aljazirah.com/2008/20081106/rj11.htm).)   

 ان من ابرز مقومات اهداف الجوده التميز في االداء من خالل :
 تطوير أساليب العمل. -1
 _االرتقاء بمهارات العاملين وقدراتهم.2
 _الحرص على بناء وتعزيز العالقات اإلنسانية.3

 لعمل._تقوية الوالء ل4
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 _ تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة.5

 (2007_تحسين بيئة العمل.)فايزة ، اخضر ، 6
واستنادا الى ماتقدم تعتبر بيئة العمل من اساسيات االرتقاء بجوده التعليم وما لذلك من عالقه وثيقة باقتصاديات التعليم 

سب الورقة البحثية الى درجه تاثير نظام التعليم الجامعي االكاديمي ومتطلباته بالبيئة حيث ترتبط اقتصاديات الجوده وح
 العمرانية والحضريه ومتطلباتها االفتصادية من خالل المقياس الزمني وديناميكية التعليم االكاديمي .

 يميه نظام الجوده مفهوم النظريه القان اهم مايميز العالقه مابين بيئة العمل مابين بيئة العمل كبنية حضريه وفيزياويه و

حيث ان اساس تلك النظريه هو العالقة مابين الوظيفه واالقتصاد بغية التوصل الى بيئة مناسبة وادائية عاليه وعلى وفق 
اقتصاديات الجوده .ورغم تعدد الوظائف عند عرض المفهوم القيمي اال انه اخذ حيزا كبيرا في مجال الهندسة القيميه 

(Value engineering الذي اساسه التحليل المنطقي كمنهج محدد.وتعرف الهندسة القيمية على انها المنهج المتوازن )
( ان النتاج الي منظومه حضريه بنائية يجب ان تتكامل بها performanceبين الوظيفه واالقتصاديات واالداء العام )

( .حيث يمكن الولوج 2012وسياسية ودينية وجمالية )مصيلحي ، عدة مقومات من خالل ، قيم اجتماعية وثقافية واقتصادية
 في مقومات كل من هذه القيم وعلى وفق االتي تبعا الى رؤية البحث :

القيم االجتماعية : التي ترتبط بمقومات العامل االجتماعي البناء والذي يعتبر االساس في التعليم الجامعي 1- 
ومن خالل التفاعل االجتماعي وتحقيق فرص اللقاء وبناء الشخصية وعلى وفق اي نظام وحسب رؤية البحث 

 واظهار القيم  والتي تنعكس كثيرا على البيئة الحضريه الجامعية وتشكيلها العمراني وعالقاتها الفيزياويه.
المجتمع والقيم  دالقيم الثقافية : والتي ترتبط بالية تعامل االنسان مع الماده من خالل الخلفية الثقافية وتفاعل افرا2-

الشخصية وكل مايرتبط بالوجود االنساني ويرى البحث بان هذه تعتبر الرابط االساس بكل ما يرتبط بالمنظومه 
 االجتماعية والفرد والمجتمع.

القيم االقتصادية : ترتبط القيمة االقتصادية من خالل جانبين االول من خالل الكلفه الفعلية للبيئة الحضريه 3-
 من خالل العالقة مابين كفاءة المنتج او المخرجات بالنسبة لعامل الزمن .والثاني 

القيم السياسية : وهو كل مايرتبط باالهداف العليا التي تحددها سياسة البلد وما ينعكس بالنتيجة على االهداف 4-
ه مابين النظم وكيفية المزاوج الخاصة بالنسبة للتعليم من خالل تحديد نوع النظام التعليمي واليته وكيفية التعامل معه

 المختلفه للتعليم ومايرتبط بالتطور التكنلوجي واللية التعامل مع التداخالت وعلى وفق مفهوم الحركية البيئية.

القيم الدينية : تمثل القيم الدينية المعتقد الي مجتمع وكل مايرتبط بالتاثير االساس على المنظومه الحضريه لجوانب 5-
رمزيه وهي باالساس المؤثر الفعلي بالمنظومه االجتماعية من خالل انعكاسات سلوك الفرد وعالقته  حسية ودالالت

باالخرين من جهة وبالبيئة المحيطة كوعاء من جهة اخرى ، فالمنظومه الدينية تؤثر في التركيبة الحضريه الجامعية 
 ومفرداتها الفيزياوية فهي متغيرة من مجتمع الى اخر .

جماليه : تعكس القيم الجمالية القيم السايكلوجية المضافه وكل مايرتبط بالشعور باالنتماء والتفاعل واالرتباط القيم ال6-
بالمكان والذكريات فهو قيمة مضافة التكتمل اال من خالل عالقة العنصر مع محيطه وهي تعبر العالقة بين الموضوع 

جتماعية التي تبنى اساسا على االحاسيس والسلوك والفعل والمحتوى، وهي بالنتيجة تؤثر بالمنظومه القيمية اال
 واالستجابة .

المؤشرات والمعايير والنظم : عالقات متبادله  : ترتبط المؤشرات والمعايير والنظم بمتغيرات العملية التعليميه  3-3-3
االتي : الجتماعي والذي يمكن تحديد بونوع النظام المتبع ومن اهم متغيراته الذي يتاثر كبيرا بالبيئة الفيزياويه االثر ا

النمط االول:انتشار المباني التعليمية المتخصصة والعامة والقسان الحامعة على الموقع مع تجميع مركزي لفضاءات 
 الفعاليات الترفيهية واالجتماعية ,ينتج عن هذا النمط عالقة ضعيفة بين الفعاليات االكاديمية لالقسام والفعاليات االجتماعية

 

 

لتباعد المسافات بينها ,معضم الطلبة يعيشون في غرف لاليجار ,بعضهم في منازلهم والبعض االخر في اقسام داخلية 
متناثرة. النمط الثاني :مجتمع متفرق من كليات مستقلة عن بعضها واقسام تدريسية متفرقة ,اعتمد مبدا فصل االقسام 

 وقعي عن بعضها البعض بحيث ينفرد كل الكافرتيت بشكل م
ومصغر عند مداخل االقسام وباقي الفعاليات االجتماعية متناثرة في الموقع ,حوالي نصف الطلبة )وبعض اعضاء الهيئة 
التدريسية والموظفين( يسكنون الموقع والباقي في سكن خارجي. ان المجتمع الجامعي ضمن هذا النمط ذو ارتباط مفكك 

االمثلة على ذلك جامعتي يورك واكسمبورك في انكلترا. النمط الثالث:الحياة بين فعالياته االكاديمية واالجتماعية من 
االكاديمية واالحتماعية مرتبطة مع بعضها في تنظيم حضري مركز وباسلوب يعمل على خلق السكن لغالبية منتسبي 

ست انجليا.. وغيرها( الجامعة اتبعت كثير من الجامعات العالمية هذا النمط )منها جامعة باث, جامعة يورك, جمعة اي
والذي يمثل الصنف الجامعي. ان النمط الثالث يمثل مفهوم الجامعة الحديثة او الجامعة المثالية التي تحقق الترابط الوثيق 

( مؤشرات ومعايير تخطيط David , neuman , 2003بين الحياة االكاديمية واالجتماعية والسكنية. لقد حدد الباحث )
( من خالل university campusة والتي تشير الى التصميم الحضري الى الحرم الجامعي )بيئة العمل الجامعي
 المستويات التاليه :

 
 
 
 
 
 

 لتخطيط وتصميم بيئة العمل الجامعية تتاثر باالتي:( بان المؤشرات الرئيسية  David , neuman , 2003وقد حدد  )
 (Learning systemالنظام التعليمي )1- 

 (Architectureالعمارة )2 -
 (Landscapeالفضاءات الحضرية )3 -
 
 
 
 
 وقد تم تحديد المعايير االساسية لبيئة العمل الجامعية من خالل االتي : 
 

 
 
 
 
 

 
 

 (University centerالمركز الجامعي ) 1-
 Libraries & learningالمكتبات ومراكز التعلم ) 2 -

centers) 
 Scienteficالمراكز العلمية والنشاطات البحثيه )3 -

centers & research facalities) 
 (Recreational spacesالفضاءات الترفيهية) 4 -

 

المتطلبات البيئة العمرانيه)5- 
)

(عالقات االقتصاد )6- 
متطلبات السياسة التي تنعكس على رسم 7- 

االهداف العليا للتعليم.
المؤشرات الفكريه 8- 

 

مجموعه المنافع والمخرجات 1- 
المؤشرات االخالقية واالجتماعية وعوامل االثر 2- 

النفسي
التقويم الجامعي 3- 
الجامعه وتنمية المدينة )4- 

) 
 

 (Cultural centersالمراكز الثقافية ) 5 -
 & Social centersالمراكز االجتماعية والفعاليات السانده)6 -

support facalities) 
 (Acadamic buildingsاالبنية االكاديمة والمدارس المهنية )  7 -
 , David , neuman) (.Infra structureالبنية التحتية ) 8 -

2003 ) 
 
 
 
 
 

 

(الحركه ) 4 -
(المجتمع)5- 
يه)6-  خ تاري ل يم ا ق ل ما يم  ل  & Regionاالق

History) 
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االمثلة على ذلك جامعتي يورك واكسمبورك في انكلترا. النمط الثالث:الحياة بين فعالياته االكاديمية واالجتماعية من 
االكاديمية واالحتماعية مرتبطة مع بعضها في تنظيم حضري مركز وباسلوب يعمل على خلق السكن لغالبية منتسبي 

ست انجليا.. وغيرها( الجامعة اتبعت كثير من الجامعات العالمية هذا النمط )منها جامعة باث, جامعة يورك, جمعة اي
والذي يمثل الصنف الجامعي. ان النمط الثالث يمثل مفهوم الجامعة الحديثة او الجامعة المثالية التي تحقق الترابط الوثيق 

( مؤشرات ومعايير تخطيط David , neuman , 2003بين الحياة االكاديمية واالجتماعية والسكنية. لقد حدد الباحث )
( من خالل university campusة والتي تشير الى التصميم الحضري الى الحرم الجامعي )بيئة العمل الجامعي
 المستويات التاليه :

 
 
 
 
 
 

 لتخطيط وتصميم بيئة العمل الجامعية تتاثر باالتي:( بان المؤشرات الرئيسية  David , neuman , 2003وقد حدد  )
 (Learning systemالنظام التعليمي )1- 

 (Architectureالعمارة )2 -
 (Landscapeالفضاءات الحضرية )3 -
 
 
 
 
 وقد تم تحديد المعايير االساسية لبيئة العمل الجامعية من خالل االتي : 
 

 
 
 
 
 

 
 

 (University centerالمركز الجامعي ) 1-
 Libraries & learningالمكتبات ومراكز التعلم ) 2 -

centers) 
 Scienteficالمراكز العلمية والنشاطات البحثيه )3 -

centers & research facalities) 
 (Recreational spacesالفضاءات الترفيهية) 4 -

 

المتطلبات البيئة العمرانيه)5- 
)

(عالقات االقتصاد )6- 
متطلبات السياسة التي تنعكس على رسم 7- 

االهداف العليا للتعليم.
المؤشرات الفكريه 8- 

 

مجموعه المنافع والمخرجات 1- 
المؤشرات االخالقية واالجتماعية وعوامل االثر 2- 

النفسي
التقويم الجامعي 3- 
الجامعه وتنمية المدينة )4- 

) 
 

 (Cultural centersالمراكز الثقافية ) 5 -
 & Social centersالمراكز االجتماعية والفعاليات السانده)6 -

support facalities) 
 (Acadamic buildingsاالبنية االكاديمة والمدارس المهنية )  7 -
 , David , neuman) (.Infra structureالبنية التحتية ) 8 -

2003 ) 
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(المجتمع)5- 
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 (2(                                                                  شكل ) 1شكل )

 مخطط البيئة الحضريه لجامعه صباح السالم المستدامه                مخطط البيئة الحضرية لجامعه قطر

 
 

المعايير يمكن تصنيف النظم االكاديمية واستنادا الى تلك 
 المختلفه ومتطلباتها ومؤشرات كل نظام تبعا الاليته وحسب

 (.1الجدول  )
 

متطلبات  نمط النظام
 النظام

مؤشرات  معايير النظام
 النظام

 القيم المتحققه

بيئة حضريه  تقليدي
 تقليديه

)منفصلة 
مغلقه 

 وتدرجيه(

 فضاءات منفصلة   -
 محاور حركه محدده -

نظام 
 اجتماعي

 فرص لقاء محدده -
 عزل المجاميع -

 خصوصية عاليه -
بيئة عمرانية تتصف  -

 بالتكرار
 مقاييس صغيره -
 فصل الوحدات -

نظام 
 اقتصادي

 كلف اقتصادية عاليه -

 مرونه محدده -

 تكيف بطيء -

 بيئة محدوده -

 مقياس محدد -

 حدود واضحه -

 عزل المجال البيئي - نظام بيئي

 اكثر من مجال -

 فقدان التدرجيه -

 
 

 

 

 نظم تقليديه -

 تكرار -

 المرونه -
 

نظام 
 تكنلوجي

 تقليدي -

 الالتكيفيه -

 انماط تتصف بالتكرار -
 مقاييس صغيره -

 نظم تقليديه -

 اتصال دائم -

 وجود فيزياوي -

 مقومات شخصية - نظام تعليمي

 مرونه محدوده -

 وسائل محدوده -
 تشابه -

 رتابه -
 فصل المنظومات -

 تكرار - نظام جمالي

 ملل -
 بيئة محدوده   -

 
 
 
 
 
 
 

 تقليدي مفتوح

 
 
 
 
 
 
 

بيئة حضريه 
 متمركزه

 
 
 
 
 
 
 

 فضاءات متصلة -
 محاور حركه موجهه -

 خاص( -)عام 

نظام 
 اجتماعي

 فرص لقاء شامله -

 اتصال المجاميع -

 عام -خاص  -
بيئة عمرانية تدرجية  -

 تتصف بالتكامل
 تدرج مقاييس -

 وحدات متصله -

 
نظام 

 اقتصادي

 كلف اقتصادية واطئه -

 مرونه عاليه -
 عاليتكيف  -

 بيئة متكامله -

 مقياس شمولي -

 حدود مشتركه -

 
 نظام بيئي

 مجال بيئي متصل -

 اكثر من مجال -

 تدرجية واضحه -
 نظم مفتوحه -
 تدرج -

 مرونه وتكيفيه عاليه -

 
نظام 

 تكنلوجي

 اكثر من نظام -
 اكيفية عاليه -

نماذج متكرره ومقاييس  -
 تدرجيه

 نظم تقليدية مفتوحه -

 اتصال شمولي -
 وجود فيزياوي عام -

 
 نظام تعليمي

 بناء شخصيه -

 مرونه عاليه -
 اتخذ قرار -

 تغير في المشاهد -

 دمج المنظومات -
 

 نظام جمالي
 تنوع وغنى -

 بيئة مفتوحه -
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 فضاءات محدوده جدا -
 محاور حركه محدوده -

نظام 
 اجتماعي

 فرص لقاء عند الحاجه -

 اتصال محدد -
 بيئة عمرانية مختصره )استالم-

 وتسليم(
 محطات اتصال -

 
نظام 

 اقتصادي

كلف اقتصاديةواطئه  -
 ومختصره

 مرونه عاليه -
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 نظم تقليديه -

 تكرار -

 المرونه -
 

نظام 
 تكنلوجي

 تقليدي -

 الالتكيفيه -

 انماط تتصف بالتكرار -
 مقاييس صغيره -

 نظم تقليديه -

 اتصال دائم -

 وجود فيزياوي -

 مقومات شخصية - نظام تعليمي

 مرونه محدوده -

 وسائل محدوده -
 تشابه -

 رتابه -
 فصل المنظومات -

 تكرار - نظام جمالي

 ملل -
 بيئة محدوده   -

 
 
 
 
 
 
 

 تقليدي مفتوح

 
 
 
 
 
 
 

بيئة حضريه 
 متمركزه

 
 
 
 
 
 
 

 فضاءات متصلة -
 محاور حركه موجهه -

 خاص( -)عام 

نظام 
 اجتماعي

 فرص لقاء شامله -

 اتصال المجاميع -

 عام -خاص  -
بيئة عمرانية تدرجية  -

 تتصف بالتكامل
 تدرج مقاييس -

 وحدات متصله -

 
نظام 

 اقتصادي

 كلف اقتصادية واطئه -

 مرونه عاليه -
 عاليتكيف  -

 بيئة متكامله -

 مقياس شمولي -

 حدود مشتركه -

 
 نظام بيئي

 مجال بيئي متصل -

 اكثر من مجال -

 تدرجية واضحه -
 نظم مفتوحه -
 تدرج -

 مرونه وتكيفيه عاليه -

 
نظام 

 تكنلوجي

 اكثر من نظام -
 اكيفية عاليه -

نماذج متكرره ومقاييس  -
 تدرجيه

 نظم تقليدية مفتوحه -

 اتصال شمولي -
 وجود فيزياوي عام -

 
 نظام تعليمي

 بناء شخصيه -

 مرونه عاليه -
 اتخذ قرار -

 تغير في المشاهد -

 دمج المنظومات -
 

 نظام جمالي
 تنوع وغنى -

 بيئة مفتوحه -
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 فضاءات محدوده جدا -
 محاور حركه محدوده -

نظام 
 اجتماعي

 فرص لقاء عند الحاجه -

 اتصال محدد -
 بيئة عمرانية مختصره )استالم-

 وتسليم(
 محطات اتصال -

 
نظام 

 اقتصادي

كلف اقتصاديةواطئه  -
 ومختصره

 مرونه عاليه -



78

 

 

 
 
 

 
 

 النتائج: توصل البحث الى مايلي : 4 -
تعددت وتنوعت النظم التعليمية الجامعية حيث تتصف بالديناميكية كنتيجة حتمية للتطور التكنلوجي والمعرفي 1- 

وح من خالل توالمتطلبات ، فالنظم االكاديمية تراوحت بين النظام التقليدي والنظام التقليدي المفتوح والنظام المف
 التعليم عن بعد والتعليم االلكتروني.

 تعتبر البيئة الحضرية والعمرانية التمثيل االساس لبيئة العمل الجامعية والتي تعتبر احد متطلبات الجوده. 2-

 تتغير البيئة الحضرية والعمرانية تبعا الى نوع النظام من خالل مؤشراته ومعاييره وتبعا لمتطلبات النظام.3- 

تتاثر البيئة الحضرية والعمرانية باقتصاديات الجوده من خالل البيئة الحضريه ومتطلباتها من جهة وجوده 4- 
 المنتج من خالل المتعلمين من جهة اخرى تبعا الى درجه تاثيرهم بسوق العمل والمجتمع.

 
 
 

 مفتوح

 
 
 

 بيئة محطات

 بيئة مختصره -

 مقياس محدد -
 مجال بيئي محدد - نظام بيئي

 اكثر من مجال -
 نظم مفتوحه محدده -

 غير مقيده -
نظام 

 تكنلوجي
 متطلبات تكنلوجيه محدده -

 نظم مفتوحه -
 اتصال محدد -

 
 نظام تعليمي

 بناء شخصيه مقيد-
 مرونه عاليه في اتخاذ القرار -

 بيئة غير واضحه المعالم - نظام جمالي بيئة محدده -
 
 

عن 
 بعد)الكتروني(

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بيئة
 اتصاالت 

 فضاءات افتراضيه -
 

نظام 
 اجتماعي

 فرص لقاء افراضيه -

 اتصال افتراضي)انفوميديا( -
انعدام البيئة الحضريه  -

 والعمرانيه
 بنية تحتة الكترونيه معقده -
 محطات اتصال الكترونيه -

النظام 
 االقتصادي

كلف اقتصادية عمرانية واطئه  -
 وبنية اتصالت معقده

 مرونه عاليه -

 بيئة افتراضيه -

 الحدود -
 مجال بيئي افتراضي - النظام البيئي

 اكثر من مجال -
 نظم مفتوحه -

 غير محدده -
 غير مقيده -

النظام 
 التكنلوجي

 متطلبات اتصاالت معقده -

 االنفوميديامنظومه  -
 بنية احتيه معقده -

 نظم مفتوحه -

 اتصال عمراني محدد -

 اتصال افتراضي -

 
النظام 
 التعلمي

 بناء شخصيه مقيد وضعيف -

 مرونه عاليه افتراضيه -

النظام  بيئة افتراضية -
 الجمالي

 قيم جماليه افتراضيه -

 المتحققه )الباحث((يوضح النظم المختلفه ومعاييرها ومؤشراتها والقيم 1جدول رقم )
 

 

 

د وفرصة ن والتزايد المضطرتطور النظم التعليمية جاء كنتيجة حتمية للحركية البيئية من خالل عدد المتعليم 5-
التعلم باعتبار ان المعرفة للجميع ، ان التزايد في اعداد المتعليمن اثر كثيرا في البنية الحضريه والعمرانية 
مساحاتها وتكويناتها التي اصبحت اكثر تعقيدا وكلفة من خالل شبكات المواصالت والبنيه التحتية والخدمات 

قتصاديا مما ادى وبالتزامن مع التطور التكنلوجي والمعرفي للبحث عن نظم مما اثر سلبيا في تحقيق ذلبك ا
 اخرى تتالئم والتحديات انفه الذكر.

تعتبر النظرية القيمية احد معايير قياس اقتصاديات الجوده فيما يخص البيئة الحضرية الجامعية من خالل 6- 
بعا الى الموازنه بين القيم االجتماعية واالقتصادية درجة العالقة مابين الوظيفة واالقتصاديات واالداء العام ت

 والتكنلوجية والبيئية والتعليمية والجمالية كقيم مؤثرة في بيئة العمل الجامعية.

تتصف النظم التعليمية بالوحدات المنفصلة والتدرجية بالنسبة للبيئة الحضرية التقليدية في حين تتصف النظم  7-
ية بالمركزيه ، اما نظم التعليم المفتوحه القائمة على وفق التعليم عن بعد بوجود فكرة التعليمية المفتوحه التقليد

( بينما تتصف نظم التعليم االلكترونيه باالفتراضيه وعلى وفق محددات التعليم الذاتي Stationsالمحطات )
 االلكترونيه.والمعلم وتكثيف المهارات بالنسبة للمعلم ومحددات الجامعه من خالل انموذج البيئة 

تتصف النظم التعليمة وبيئة العمل الحضريه بمجموعه من القيم المتحققة التي تعتبر انعكاسا لنظم مختلفه ،  8-
فالنظم التقليدية تتصف بتحقيق فرص لقاء محدده وعزل للمجاميع وخصوصية عالية كانعكاس للنظام االجتماعي 

دد والكلف العالية انعكاسا للنظام االقتصادي، اما النظام البيئي في حين تمثل قيم المرونه المحدده والتكيف المح
فيتصف بعزل المجال وفقدان التدرجيه في حين تعكس قيم الالتكيفية واالمرونه النظام التكنلوجي في حين يتمثل 

ر على مثالنظام التعليمي كمخرجات بالمقومات الشخصية للمتعلم والمرونه المحدده ، ويتمثل النظام الجمالي ال
االدراك الحسي والشعور باالنتماء والذكريات من خالل التكرار والملل والبيئة المحدده. في حين تتصف النظم 
المفتوحه بقيم تحقيق فرص اللقاء واتصال المجاميع والعام والخاص كمنظومه اجتماعية ، بينما تظهر الكلف 

ه والتكيف العالي بالنسبه للنظام االقتصادي . اما النظام االقل كلفه بالنسبة لسابقاتها من خالل المرونه العالي
النظام البيئي فيتحدد تبعا الى قيم تعدد المجاالت والتدرجيه ، في حين تحقق قيم النماذج المتكررة وتدرجية 

 المقياس النظام التكنلوجي ، اما النظام الجمالي فيتحدد تبعا الى قيم التنوع والغنى وتعدد المشاهد.

تبط النظم المفتوحه تبعا الليه التعلم عن بعد او التعليم االلكتروني بمجموعه من القيم تعكس بيئة التعلم تر9- 
( تتصف بفرص اللقاء المحدده واالتصال المحدود Distant learningاالكاديمي الجامعي ، فنظم التعلم عن بعد )

ية الواطئة النظام االقتصادي اما نظامها البيئي كانعكاس للنظام االجتماعي ، بينما تعكس قيم الكلف االقتصاد
فيتصف بالمحدوديه في حين ينعكس النظام التكنلوجي تبعا للمتطلبات التكنلوجية المحدده ، اما النظام التعليمي 
فيتركز تبعا لحرية المتعلم وزيادة فرص المتعلمين ومفهوم العدل كحالة ايجابيه اما سلبياته فتظهر من خالل بناء 

شخصية الذي يتصف بالتقييد ، اما النظم البيئية فتتصف بانها غير واضحة المعالم بينما يتصف نظامها الجمالي ال
( Virtual learningبعدم وضوح المعالم.اما بالنسبة لنظام التعليم االلكتروني او مايسمى بالتعليم االفتراضي )

( بشكل يؤدي الى االنعزال والتغريب Infomediaديا )فانه يتصف بفرص اللقاء الالفتراضيه عبر مفهوم االنفومي
كتمثيل للنظام االجتماعي بشكل يؤثر في مفهوم بناء الشخصيه من خالل الالملموس في حين يتصف النظام 
االقتصادي بكلف اقتصادية واطئة فيما يخص البيئة العمرانية التقليدية وكلف اقتصادية عالية فيما يخص منظومه 

بنية التحتية االلكترونيه، بينما يتصف النظام التعليمي بالمرونه العاليه وحريه التعلم كحالة ايجابيه االتصاالت وال
في حين تتحدد سلبياته من خالل عالمه االفتراضي وضعف بناء الشخصيه مما يسبب حاالت ضعف المعيار 



79

 

 

د وفرصة ن والتزايد المضطرتطور النظم التعليمية جاء كنتيجة حتمية للحركية البيئية من خالل عدد المتعليم 5-
التعلم باعتبار ان المعرفة للجميع ، ان التزايد في اعداد المتعليمن اثر كثيرا في البنية الحضريه والعمرانية 
مساحاتها وتكويناتها التي اصبحت اكثر تعقيدا وكلفة من خالل شبكات المواصالت والبنيه التحتية والخدمات 

قتصاديا مما ادى وبالتزامن مع التطور التكنلوجي والمعرفي للبحث عن نظم مما اثر سلبيا في تحقيق ذلبك ا
 اخرى تتالئم والتحديات انفه الذكر.

تعتبر النظرية القيمية احد معايير قياس اقتصاديات الجوده فيما يخص البيئة الحضرية الجامعية من خالل 6- 
بعا الى الموازنه بين القيم االجتماعية واالقتصادية درجة العالقة مابين الوظيفة واالقتصاديات واالداء العام ت

 والتكنلوجية والبيئية والتعليمية والجمالية كقيم مؤثرة في بيئة العمل الجامعية.

تتصف النظم التعليمية بالوحدات المنفصلة والتدرجية بالنسبة للبيئة الحضرية التقليدية في حين تتصف النظم  7-
ية بالمركزيه ، اما نظم التعليم المفتوحه القائمة على وفق التعليم عن بعد بوجود فكرة التعليمية المفتوحه التقليد

( بينما تتصف نظم التعليم االلكترونيه باالفتراضيه وعلى وفق محددات التعليم الذاتي Stationsالمحطات )
 االلكترونيه.والمعلم وتكثيف المهارات بالنسبة للمعلم ومحددات الجامعه من خالل انموذج البيئة 

تتصف النظم التعليمة وبيئة العمل الحضريه بمجموعه من القيم المتحققة التي تعتبر انعكاسا لنظم مختلفه ،  8-
فالنظم التقليدية تتصف بتحقيق فرص لقاء محدده وعزل للمجاميع وخصوصية عالية كانعكاس للنظام االجتماعي 

دد والكلف العالية انعكاسا للنظام االقتصادي، اما النظام البيئي في حين تمثل قيم المرونه المحدده والتكيف المح
فيتصف بعزل المجال وفقدان التدرجيه في حين تعكس قيم الالتكيفية واالمرونه النظام التكنلوجي في حين يتمثل 

ر على مثالنظام التعليمي كمخرجات بالمقومات الشخصية للمتعلم والمرونه المحدده ، ويتمثل النظام الجمالي ال
االدراك الحسي والشعور باالنتماء والذكريات من خالل التكرار والملل والبيئة المحدده. في حين تتصف النظم 
المفتوحه بقيم تحقيق فرص اللقاء واتصال المجاميع والعام والخاص كمنظومه اجتماعية ، بينما تظهر الكلف 

ه والتكيف العالي بالنسبه للنظام االقتصادي . اما النظام االقل كلفه بالنسبة لسابقاتها من خالل المرونه العالي
النظام البيئي فيتحدد تبعا الى قيم تعدد المجاالت والتدرجيه ، في حين تحقق قيم النماذج المتكررة وتدرجية 

 المقياس النظام التكنلوجي ، اما النظام الجمالي فيتحدد تبعا الى قيم التنوع والغنى وتعدد المشاهد.

تبط النظم المفتوحه تبعا الليه التعلم عن بعد او التعليم االلكتروني بمجموعه من القيم تعكس بيئة التعلم تر9- 
( تتصف بفرص اللقاء المحدده واالتصال المحدود Distant learningاالكاديمي الجامعي ، فنظم التعلم عن بعد )

ية الواطئة النظام االقتصادي اما نظامها البيئي كانعكاس للنظام االجتماعي ، بينما تعكس قيم الكلف االقتصاد
فيتصف بالمحدوديه في حين ينعكس النظام التكنلوجي تبعا للمتطلبات التكنلوجية المحدده ، اما النظام التعليمي 
فيتركز تبعا لحرية المتعلم وزيادة فرص المتعلمين ومفهوم العدل كحالة ايجابيه اما سلبياته فتظهر من خالل بناء 

شخصية الذي يتصف بالتقييد ، اما النظم البيئية فتتصف بانها غير واضحة المعالم بينما يتصف نظامها الجمالي ال
( Virtual learningبعدم وضوح المعالم.اما بالنسبة لنظام التعليم االلكتروني او مايسمى بالتعليم االفتراضي )

( بشكل يؤدي الى االنعزال والتغريب Infomediaديا )فانه يتصف بفرص اللقاء الالفتراضيه عبر مفهوم االنفومي
كتمثيل للنظام االجتماعي بشكل يؤثر في مفهوم بناء الشخصيه من خالل الالملموس في حين يتصف النظام 
االقتصادي بكلف اقتصادية واطئة فيما يخص البيئة العمرانية التقليدية وكلف اقتصادية عالية فيما يخص منظومه 

بنية التحتية االلكترونيه، بينما يتصف النظام التعليمي بالمرونه العاليه وحريه التعلم كحالة ايجابيه االتصاالت وال
في حين تتحدد سلبياته من خالل عالمه االفتراضي وضعف بناء الشخصيه مما يسبب حاالت ضعف المعيار 



80

 

 

النسبه تصال والوسائط كشيء اساس بالنفسي القيادي.بينما تتصف النظم التكنلوجيه من خالل عالم المعلومات واال
 لالنموذج التعليمي الخاص ببيئة العمل ، اما النظم البيئية والجمالي فماهي اال تمثيل لذلك العالم االفتراضي.
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 الُملخص

ُيعد رئيس القسم العنصر الفاعل في جودة البرامج واألنشطة التعليمية على اختالف أهدافها، وذلك من خالل القيادة 
التي ينتهجها في إدارة قسمه وهذا ينعكس إيجابًا على الكفاءة الداخلية والخارجية للبرامج األكاديمية ومن ثم على الحكيمة 

مخرجاتها،  لذلك أكد العديد من الباحثين في مجال الجودة والحوكمة دور رؤساء األقسام بوصفهم عنصرًا مستهدفًا في 
ودة والحوكمة في األقسام العلمية يساعد رؤسائها على أدائهم إلعمالهم ضمان جودة العمليات والمخرجات. إن تطبيق الج

بكفاءة وفعالية من خالل توجيه األداء لتحقيق الميزة التنافسية  و يتحقق أداؤهم عن طريق وضعهم معايير لألداء قابلة 
اءت  هذه الدراسة لبيان دور للتحقيق، وممارسة اإلدارة الوقائية عن طريق بناء الجودة في جيع مجاالت العمل. لذا ج

 رؤساء األقسام في ضمان جودة و حوكمة اقسامهم العلمية.
وقد أوضحت هذه الدراسة أهمية األقسام العلمية كلبنة أساسية في الجسم الجامعي، ودور حوكمة األقسام في تسهيل  

ير ضمان الجودة وحوكمة األقسام العمليات وضمان جودة العمليات والمخرجات، وقد بينت الدراسة العالقة بين معاي
العلمية، و دور رؤساء األقسام العلمية في تطبيق الجودة ومعاييرها والحوكمة ومبادئها ومجاالتها أبعدها في أقسامهم 
إضاف إلى بيان مراحل تطبيق الجودة والحوكمة في األقسام العلمية،  كما وبينت مهام رئيس القسم اإلدارية واألكاديمية 

 ته في ظل تطبيق الجودة والحوكمة. وصالحيا
 

 الكلمات المفتاحية : األقسام العلمية، الجودة، الحوكمة
 

Abstract 
Many researchers highlighted heads of departments' role as key player in maintaining 
quality of academic programs processes and outcomes as well as various educational 
activities through pursuing wise leadership practices. 
The true implementation of both quality and corporate governance into academic 
departments would help departments' heads to perform effectively through guiding 
performance to accomplish competitiveness, achievable performance standards, and 
practicing preventive management. Thus this study aimed at exploring the role of 
departments' heads in assuming quality and governance of their departments. 
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        The current study showed the importance of academic departments as keystone in 
university structure, and highlighted the role of corporate governance in facilitating 
implementing quality of processes and outcomes. The study also explained the stages of 
implementing quality and corporate governance into departments and head of department 
duties and responsibilities. 
Keywords: Academic departments, quality, corporate governance 

 
 مقدمة

الحوكمة أساسًا إلدارتها متمثلة في مجالس الحوكمة إن ضمان جودة التعليم الجامعي تستدعي وجود قيادات جامعية تعتمد 
فيها، ووجود أنظمة وإجراءات تنظم وتراقب وتضمن جودة التعليم بمسؤولية وشفافية عاليتي المستوى. لذا أصبح لزاما 

يم وعلى الجامعات تهيئة كل الظروف لتحسين جودة خدماتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، من خالل عمليات التق
والتحسين والتطوير التي تمارس بشكل مستمر ضمن مفهوم إدارة الجودة الشاملة للجامعة، األمر الذي ينعكس إيجابًا على 

؛ الحيلة وناصر 2015؛ برقاوي و خربط، وأبو الرب، 2010جودة عملياتها ومخرجاتها  )أبو الرب وآخرون، 
 (.2015الدين،

إجرائيًا نظاميًا للجامعة ولبرامجها األكاديمية بهدف قياس  مدى إلتزامها بالمعايير  إن ضمان الجودة والحوكمة ُيعدان فحصًا
المعمول بها محليًا أو عالميا، وللتأكد من أن الجامعة تقوم على تحقيق أهدافها وتعمل على مراجعتها دوريًا، وتوفر وتعزز 

الخاصة بضمان الجودة، إضافة إلى نشر ثقافة الجودة  البنى التحتية المطلوبة، وهذا يتطلب تحديد األهداف وآليات العمل
والحوكمة وتنميتها في الجامعات. كما يتطلب ذلك قيام الجامعات باستحداث نظام داخلي إلدارة الجودة فيها مما يوفر لها 

 ؛ 2015 ؛ برقاوي و خربط، وأبو الرب،  2011نظام مراقبة داخليا وليزيد من جاهزيتها للتقييم الخارجي )القرني،
ABET,2011. ) 

ولما كان القسم األكاديمي يمثل الوحدة اإلدارية األولى في الهيكل التنظيمي للجامعة، حيث ال يمكن للجامعة بلوغ رؤيتها   
وتحقق رسالتها و أهدافها إال من خالل األقسام األكاديمية فيها، فكثير من القرارات التي تصدر من قمة التنظيم في مجالس 

لجامعة تبدأ من القسم، إذ أّن الجهة المناطة بها تنفيذ قرارات الجامعة وتعليماتها وأنظمتها. ويمثل رئيس القسم حاكمية ا
القيادة األكاديمية واإلدارية حيث يمارس دوره الوظيفي في اتجاهين: اإلتجاه األول: مسؤوليته اإلشرافية على مهام الوظيفة 

اه الثاني: المسؤولية التنفيذية للواجبات والمهام المطالب بتنفيذها أمام من هم أعلى المكلف بها على من يرأسهم، أما االتج
 (. 2010؛ اليحيوي،  2008؛ مزعل، 2006منه في الدرجة التنظيمية من القيادات اإلدارية في الجامعة )نوح، 

ة على لبرامج واألنشطة التعليميكما ُيعد رئيس القسم العنصر الفاعل في تطبيق الحوكمة في قسمه مما يسهم في جودة ا
اختالف أهدافها، وتميزه ينعكس إيجابًا على الكفاءة الداخلية والخارجية للبرامج األكاديمية،  لذلك أكد العديد من الباحثين 
 في مجال الجودة النوعية في التعليم العالي على دور رؤساء األقسام بوصفهم عنصرًا مستهدفًا في نظام الجودة، كما يقع
على عاتقهم مسؤولية تحقيق العديد من المعايير الخاصة بجودة التعليم، ألنهم يمثلون أهم المدخالت بحكم أدوارهم، ويتوقف 
على مدى جودتهم مستوى جودة المخرجات. إذ أنَ الجودة النوعية تبدأ من األفراد أنفسهم، ومن ثم جودة المؤسسة بهياكلها 

 .   (36-35:  2010وتنظيمها)اليحيوي، 
وانطالقًا من التوجهات العالمية والعربية والمحلية لتطبيق الجودة الحوكمة في الجامعات وفي األقسام بجميع كلياتها 
وأقسامها ودوائرها بهدف تحسين وتطوير أداء الهيئتين التدريسية واالدارية، لتصبح قادرة على المنافسة، جاءت هذه 

 ألقسام العلمية في تطبيق الجودة والحوكمة في أقسامهم. الدراسة العلمية إلستقصاء دور رؤساء ا
 

 

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

ترتبط مشكلة البحث بتطبيق الجودة والحوكمة التي ألقت بظاللهما على جميع الجامعات، ويتناول البحث دور رؤساء 
لضمان جودة العمليات ومن ثَم  األقسام في الدمج والتفاعل بين معايير ضمان الجودة ومبادئ الحوكمة كسلوك إداري

مخرجات األقسام العلمية . وقد أظهرت نتائج الدراسات العربية واألجنبية إلى أهمية تطبيق الجودة والحوكمة في مؤسسات 
التعليم العالي، بهدف تحسين أدائها وضمان جودة عملياتها و مخرجاتها، وضمان وصولها إلى المراكز األولى في 

(. وبذلك فإن موضوع التفاعل والتكامل بين معايير ضمان 2015للجامعات ) الحيلة و ناصر الدين، التصنيف العالمي 
الجودة ومبادئ حوكمة مؤسسات التعليم العالي التي تنطلق من استخدام مفاهيم الشفافية، والمشاركة والمساءلة في تطبيق 

راتيجية في الجامعات بعامة واألقسام العلمية بخاصة، القوانين واألنظمة والتعليمات الجامعية أصبح حاجة ُملحة وإست
بهدف إحداث تغييرات إيجابية وإعداد أجيال قادرة على مسايرة االنفجار المعرفي والتقني، وتلبية احتياجات مجتمعاتها 

كمة والحو بما يساير العصر، لذا، جاءت هذه الدراسة إللقاء الضوء على دور رؤساء األقسام العلمية في تطبيق الجودة
 في أقسامهم. وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية :

 
 السؤال األول : ما العالقة بين معايير ضمان الجودة وحوكمة األقسام العلمية ؟

 
 السؤال الثاني : ما دور رؤساء األقسام العلمية في تطبيق الجودة والحوكمة في أقسامهم ؟

 
 أهمية الدراسة وأهدافها

أهميةهذه الدراسة من أهمية تطبيق معايير ضمان الجودة ومبادئ الحوكمة في األقسام العلمية إليجاد بيئة تفاعلية تأتي 
 تكاملية نسعى من خاللها إلى ضمان جودة المخرجات . لذا تتجّسد األهمّية في اآلتي :

 في دور رؤساء األقسام العلمية في تطبيقالتي بحثت  –في حدود علم الباحثين  -ُتعد هذه الدراسة من الدراسات النادرة  -
 الجودة والحوكمة في أقسامهم.

واإلداريين في الجامعات من خالل تعرفهم على مبادئ الحوكمة ومعيير  ُيؤمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة القادة األكاديميين -
 ضمان الجودة وآلية تطبيقهما في الجامعات.

بة البوصلة التي توجه مجالس الحوكمة في الجامعات وقياداتها اإلدارّية واإلسراع ُيؤمل أن تكون نتائج هذه الدراسة بمثا -
 في عملية تطبيق مبادئ الحوكمة فيها بالتزامن مع تطبيق معايير ضمان الجودة وفي كل عملية من عملياتها.

امن مع ر ضمان الجودة بالتزُيؤمل أن يتوصل الباحثان إلى وضع إطار مقترح إللية تطبيق رؤساء األقسام العلمية لمعايي -
 تطبيق مبادئ الحوكمة في أقسامهم .

 ُيؤمل أن تثري هذه الدراسة المكتبة العربّية في مجال حوكمة األقسام العلمية وتطبيق معايير ضمان الجودة فيها . -

ان ر ضموبذلك تهدف هذه الدراسة إلى بيان المقصود بالتكامل والتفاعل بين مبادئ الحوكمة الجامعية ومعايي
 الجودة وألية تطبقهما في األقسام العلمية، وأثر ذلك على جودة العمليات والمخرجات.

 
 منهجية البحث :

لتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدم المنهج الوصفي لتحليل مفهوم الحوكمة ومبادئها، ومعايير ضمان الجودة وأسس 
االستشرافي الذي يهدف إلى استشراف المستقبل بصياغة مجموعة تطبيقها، ودور رؤساء األقسام العلمية في ذلك. والمنهج 

من التنبؤات المشروطة توضح المعالم الرئيسة لدور رؤساء األقسام العلمية في تطبيق معايير ضمان الجودة ومبادئ 
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عمليات إلستشراف المستقبل وذلك من خالل استخالص إطار مقترح لضمان جودة ال الحاضر الحوكمة فيها، انطالقًا من
 ومن ثَم المخرجات.

 
 مصطلحات البحث : 

  حوكمة األقسام العلمية : هي تطبيق معايير وُنظم الجودة والتميز التي تحكم أداء رؤساء األقسام العلمية، بما يحقق سالمة
راف، طالتوجهات، وصحة التصرفات، ونزاهة السلوكيات، وبما يضمن تحقيق الشفافية والمساءلة والمشاركة من جميع األ

وتغليب مصلحة القسم العلمي على المصالح الفردية، بما يؤدي إلى تطوير األداء الجامعي بعامة والقسم بخاصة، وصواًل 
 (. 2015إلى جودة العمليات والمخرجات )الحيلة وناصر الدين،

د بمثابة قة بها، وبالتالي فهي ُتعأما إجرائيًا، فهي الكيفية التي ُتدار األقسام العلمية، وُتراقب من جميع األطراف ذات العال
 األداة التي تضمن كفاءة رؤساء األقسام العلمية واإلفادة من إمكانياتها ومواردها لضمان جودة عملياته ومن ثم مخرجاتها.

 ضمان الجودة : تعرفها وكالة ضمان الجودة بالتعليم العالي (QAA)  بأنها أسلوب لوصف جميع األنظمة والمواد والمعايير
المستخدمة من قبل الجامعات ومعاهد التعليم للحفاظ على مستوى المعايير والجودة وتحسينها، ويتضمن ذلك التدريس، 

 (.2010وكيفية تعلم الطالب، والمنح الدراسية والبحوث)الطراونة،

حديدها القسم العلمي وقد تم تأما إجرائيًا فهي تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير األكاديمية متوافقة مع رسالة 
 وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المعتمدة لدى هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية.

 اإلجابة عن أسئلة الدراسة
 اإلجابة عن السؤال األول : ما العالقة بين معايير ضمان الجودة وحوكمة األقسام العلمية ؟

ودة األقسام العلمية تستدعي وجود رؤساء لها يعتمدون معايير ضمان الجودة ومبادئ الحوكمة أساسًا إلدارة إن ضمان ج
أقسامهم، ووجود أنظمة وإجراءات تنظم وتراقب وتضمن جودة التعليم في األقسام العلمية بمسؤولية وشفافية عاليتي 

قسم ولبرامجه األكاديمية بهدف قياس مدى إلتزامها بالمعايير المستوى. إن ضمان الجودة يُعد فحصًا إجرائيًا نظاميًا لل
المعمول بها محليًا أوعالميا. لذا. تعتمد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية ثمانية معايير للجودة تتلخص في 

 ( :57-27: 2015اآلتي )هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي،

 

 

 

 (1الشكل)
 

 ( 2015)الحيلة و ناصر الدين، معايير ضمان الجودة
المعيار األول: التخطيط اإلستراتيجي ؛ إذ ُيعد التخطيط في التعليم العالي أحد أهم وظائف اإلدارة في الجامعات، وعنصرًا 
أساسيًا من عناصرها، فهو عملية منظمة تعتمد على األسلوب العلمي الدقيق في العمل لمواجهة العقبات والتحديات 

ذلك عن طريق التفاعل الحقيقي مع مشكالت المجتمع، والتقدير السليم والواقعي الحتياجاته وموارده وإمكانياته، للجامعة، و
والعمل على إعداد إطار عام لخطة واقعية قابلة للتنفيذ في ضوء اإلمكانيات المتاحة، إذ ُيعد التخطيط اإلستراتيجي في 

العمل وفق الرؤى واألهداف اإلستراتيجية لكل جامعة. وتبرز أهمية التخطيط الجامعات ثقافة وأسلوبًا جديدًا في التفكير و
االستراتيجي فيها للمساهمة في تحقيق أهدافها، ويندرج تحت هذا المحور معياران فرعيان هما: الرؤية والرسالة والغايات 

ا في ضوء مبادئ الحوكمة موالقيم، والخطة اإلستراتيجية، ولكل معيار فرعي عناصره الفرعية، وقد تمت معالجته
 .الجامعية

المعيار الثاني: الحوكمة ؛ يمثل محور الحوكمة اإلطار العام ألي جامعة حيث يمثل مجموعة القوانين واألنظمة والقرارات 
التي تساعد في اتخاذ القرارات واإلجراءات وتحديد األدوار الواضحة والمحددة للعاملين داخلها على أساس عاٍل من 

تميز في أدائها ويندرج تحت هذا المحور ثالثة معايير أساسية هي : التشريعات، الشفافية والرقابة وذلك لتحقيق الجودة وال
والقيادة واإلدارة، النزاهة والشفافية، ولكل معيار فرعي عناصره الفرعية، وقد تداخل هذا المعيار وتفاعل وتشابك مع 

 المعايير السبعة األخرى وفروعها وكان مرتكزًا لها جميعاً. 
لبرامج األكاديمية ؛ يمثل محور البرامج األكاديمية المراعي لمبادئ الحوكمة الجامعية أحد المعايير المهمة المعيار الثالث: ا

لضمان الحصول على االعتماد الجامعي حيث ال يتحقق ذلك ما لم يكن لها أهداف وأنظمة واضحة تتفق مع الرسالة 
الرسالة التعليمية واألهداف المرجوة منها والتي تسهم في  التعليمية وتتضمن مقدرتها على إمكانية االستمرار في تحقيق

مواجهة متطلبات هذا القرن وكسب رضا المجتمع المحلي والدولي عن مخرجات الجامعة والذي من شأنه تحديد 
 ،استمراريتها أو عدمه ويندرج تحت هذا المحور ثالثة معايير أساسية هي : سياسات التعليم والتعلم، والخطط الدراسية

 و تقييم المخرجات التعليمية، ولكل معيار فرعي عناصره الفرعية. 
المعيار الرابع: البحث العلمي واإليفاد واإلبداعات؛ يشكل هذا المعيار بعدًا جوهريًا في حوكمة الجامعة وتطورها وتميزها 

لبناء أو  بيقي هو النشاط الموجهوتكامل العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، فالبحث العلمي بشقيه النظري والتط
تعديل النظريات واستخدامها في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتلبية احتياجات المجتمع التنموية وتطوير القطاعات اإلنتاجية 
والخدمية. أما االبتعاث واإليفاد فيساهم في تأهيل وتطوير أعضاء هيئة التدريس واكتسابهم معارف ومهارات جديدة تعزز 

خرجات التعليمية والبحثية وتحافظ على استدامة االجامعة واستثماراتها والجامعة المتميزة توفر البيئة المناسبة والمشجعة الم
لإلبداعات الفنية واألدبية وبراءات االختراع والمشاريع الريادية. ويندرج تحت هذا المحور ثالثة معايير أساسية هي : 

 عات، ولكل معيار فرعي عناصره الفرعية. البحث العلمي، واإليفاد، و اإلبدا
المعيار الخامس: المصادر المالية والمادية والبشرية ؛ تأتي أهمية هذا المعيار من كونه يشكل البيئة الحاضنة لجميع 
األنشطة والمهمات التي تضطلع بها الجامعة من تعليم وتعلم وبحث علمي وخدمات مجتمعية، كما أنه يشكل البيئة الراعية 
للمصادر البشرية التي تشكل العائلة الجامعية من طلبة وأكاديميين وباحثين وإداريين وموظفي الخدمات ولذا فإنَّ صحة 
هذه البيئة وجودتها هو من األسس التي يجب على الجامعة وضع الخطط الكفوءة بضمانها ومراقبتها وتحسينها المستمر، 

ومراقبتها بشكل دوري. ولعل من المحاور الرئيسة لضمان سالمة البيئة  وتنفيذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه الخطط
الجامعية وجودتها، هو ضمان توفر المصادر المالية الالزمة لهذه البيئة وحسن إدارتها، من حيث التخطيط المالي السليم 
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 (1الشكل)
 

 ( 2015)الحيلة و ناصر الدين، معايير ضمان الجودة
المعيار األول: التخطيط اإلستراتيجي ؛ إذ ُيعد التخطيط في التعليم العالي أحد أهم وظائف اإلدارة في الجامعات، وعنصرًا 
أساسيًا من عناصرها، فهو عملية منظمة تعتمد على األسلوب العلمي الدقيق في العمل لمواجهة العقبات والتحديات 

ذلك عن طريق التفاعل الحقيقي مع مشكالت المجتمع، والتقدير السليم والواقعي الحتياجاته وموارده وإمكانياته، للجامعة، و
والعمل على إعداد إطار عام لخطة واقعية قابلة للتنفيذ في ضوء اإلمكانيات المتاحة، إذ ُيعد التخطيط اإلستراتيجي في 

العمل وفق الرؤى واألهداف اإلستراتيجية لكل جامعة. وتبرز أهمية التخطيط الجامعات ثقافة وأسلوبًا جديدًا في التفكير و
االستراتيجي فيها للمساهمة في تحقيق أهدافها، ويندرج تحت هذا المحور معياران فرعيان هما: الرؤية والرسالة والغايات 

ا في ضوء مبادئ الحوكمة موالقيم، والخطة اإلستراتيجية، ولكل معيار فرعي عناصره الفرعية، وقد تمت معالجته
 .الجامعية

المعيار الثاني: الحوكمة ؛ يمثل محور الحوكمة اإلطار العام ألي جامعة حيث يمثل مجموعة القوانين واألنظمة والقرارات 
التي تساعد في اتخاذ القرارات واإلجراءات وتحديد األدوار الواضحة والمحددة للعاملين داخلها على أساس عاٍل من 

تميز في أدائها ويندرج تحت هذا المحور ثالثة معايير أساسية هي : التشريعات، الشفافية والرقابة وذلك لتحقيق الجودة وال
والقيادة واإلدارة، النزاهة والشفافية، ولكل معيار فرعي عناصره الفرعية، وقد تداخل هذا المعيار وتفاعل وتشابك مع 

 المعايير السبعة األخرى وفروعها وكان مرتكزًا لها جميعاً. 
لبرامج األكاديمية ؛ يمثل محور البرامج األكاديمية المراعي لمبادئ الحوكمة الجامعية أحد المعايير المهمة المعيار الثالث: ا

لضمان الحصول على االعتماد الجامعي حيث ال يتحقق ذلك ما لم يكن لها أهداف وأنظمة واضحة تتفق مع الرسالة 
الرسالة التعليمية واألهداف المرجوة منها والتي تسهم في  التعليمية وتتضمن مقدرتها على إمكانية االستمرار في تحقيق

مواجهة متطلبات هذا القرن وكسب رضا المجتمع المحلي والدولي عن مخرجات الجامعة والذي من شأنه تحديد 
 ،استمراريتها أو عدمه ويندرج تحت هذا المحور ثالثة معايير أساسية هي : سياسات التعليم والتعلم، والخطط الدراسية

 و تقييم المخرجات التعليمية، ولكل معيار فرعي عناصره الفرعية. 
المعيار الرابع: البحث العلمي واإليفاد واإلبداعات؛ يشكل هذا المعيار بعدًا جوهريًا في حوكمة الجامعة وتطورها وتميزها 

لبناء أو  بيقي هو النشاط الموجهوتكامل العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، فالبحث العلمي بشقيه النظري والتط
تعديل النظريات واستخدامها في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتلبية احتياجات المجتمع التنموية وتطوير القطاعات اإلنتاجية 
والخدمية. أما االبتعاث واإليفاد فيساهم في تأهيل وتطوير أعضاء هيئة التدريس واكتسابهم معارف ومهارات جديدة تعزز 

خرجات التعليمية والبحثية وتحافظ على استدامة االجامعة واستثماراتها والجامعة المتميزة توفر البيئة المناسبة والمشجعة الم
لإلبداعات الفنية واألدبية وبراءات االختراع والمشاريع الريادية. ويندرج تحت هذا المحور ثالثة معايير أساسية هي : 

 عات، ولكل معيار فرعي عناصره الفرعية. البحث العلمي، واإليفاد، و اإلبدا
المعيار الخامس: المصادر المالية والمادية والبشرية ؛ تأتي أهمية هذا المعيار من كونه يشكل البيئة الحاضنة لجميع 
األنشطة والمهمات التي تضطلع بها الجامعة من تعليم وتعلم وبحث علمي وخدمات مجتمعية، كما أنه يشكل البيئة الراعية 
للمصادر البشرية التي تشكل العائلة الجامعية من طلبة وأكاديميين وباحثين وإداريين وموظفي الخدمات ولذا فإنَّ صحة 
هذه البيئة وجودتها هو من األسس التي يجب على الجامعة وضع الخطط الكفوءة بضمانها ومراقبتها وتحسينها المستمر، 

ومراقبتها بشكل دوري. ولعل من المحاور الرئيسة لضمان سالمة البيئة  وتنفيذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه الخطط
الجامعية وجودتها، هو ضمان توفر المصادر المالية الالزمة لهذه البيئة وحسن إدارتها، من حيث التخطيط المالي السليم 
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لك طط الكفيلة بتوفير ذووضع الميزانيات الواضحة ألنشطة المؤسسة ومهماتها تتسق مع رؤيتها ورسالتها، ووضع الخ
سواء من المصادر األكاديمية أو من خارج النطاق األكاديمي، ووضع خطط إلدارة المخاطر المحتملة، كما أنَّ على 
الجامعة ضمان إدارة مالية وشفافة تتبع اإلجراءات المالية المعمول بها قانونيًا. وعند النظر في المصادر المالية والبشرية 

ؤسسة، فإنه ال يكفي البحث في كفاية هذه المصادر، من حيث العدد والتوافر، بل يجب التركيز على التي توفرها الم
كفاءتها وخبراتها وتوظيف ذلك في تحقيق المهمات التي تضطلع بها الجامعة سواء األكاديمية أو البحثية أو خدمة المجتمع، 

أداء هذه المصادر وضمان جودتها، واإلجراءات التي كما يجب التركيز على الخطط التي تضعها الجامعة في مراقبة 
تتبعها للتحسين المستمر، سواء من حيث التحديث المستمر للمصادر المادية أو االرتقاء بالمصادر البشرية وتنميتها من 

ادر والمصخالل برامج تطوير مهاراتها وكفاءتها. ويندرج تحت هذا المحور ثالثة معايير أساسية هي : المصادر المالية، 
المادية ، والمصادر البشرية، ولكل معيار فرعي عناصره الفرعية، واليمكن لهذا المعيار ومعاييره الفرعية من النجاح 

 اإلمن خالل مراعاته لمبادئ الحوكمة.
لجامعة ي لالمعيار السادس: الخدمات الطالبية ؛ ُتعد الخدمات الطالبية المرعية لمبادئ الحوكمة الجامعية المحور اإلرتكاز

والذي من خالله يتفاعل الطلبة مع جميع العاملين فيها بهدف تطويرها أكاديميًا ومهاريًا ومهنيًا واجتماعيًا وثقافيًا سعيًا 
لتحقيق التكامل األكاديمي والشخصي للطلبة، فالتوجيه واإلرشاد الطالبي والتواصل مع الخريجين، والخدمات المساندة 

ونفسي واجتماعي لالنخراط في الحياة األكاديمية، وتوسيع مداركهم ومعرفتهم، وصقل  تساعد الطلبة بشكل مهني
شخصياتهم وإعدادهم لسوق العمل من خالل مجموعة من البرامج والتسهيالت والخدمات المتنوعة، مما يسهم في تعزيز 

ي، ية هي : التوجيه واإلرشاد الطالبالنمو الشخصي والتقدم الدراسي للطلبة، ويندرج تحت هذا المحور ثالثة معايير أساس
 و الخدمات المساندة، والتواصل مع الخريجين، ولكل معيار فرعي عناصره الفرعية.

المعيار السابع: خدمة المجتمع والعالقات الخارجية؛ تكمن أهمية هذا المحور من كونه الناظم الرئيس للعالقة بين الجامعة 
لمحلي أو الوطني أو الدولي، حيث يتضمن تنظيم العالقة ما بين الجامعة والجهات والمجتمع الخارجي سواًء على الصعيد ا

المختلفة من مؤسسات ومجتمعات وأفراد وغيرها ضمن إطار مؤسسي مراعي لمبادئ الحوكمة الجامعية و يتيح التبادل 
يتجزأ من المجتمع المحلي وأحد والتشارك في المجاالت العلمية والمعرفية واإلنسانية وغيرها. وكون الجامعة جزءًا ال 

محركات عجلة االقتصاد، فعليها المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة الطبيعية والمساهمة في دفع عجلة االقتصاد 
وزيادة الرفاه االجتماعي من خالل الدعم المادي والمعرفي ومشاريع تنمية المجتمع المحلي وإشراك أعضاء المجتمع 

الحوكمة فيها ضمن منظومة متخذي القرارات، يعد رفد المجتمع المحلي بالخريجين األكفاء من المحلي في مجالس 
المساهمات المباشرة في تنمية المجتمعات المحلية. ويأتي التعاون الدولي واإلقليمي وخصوصًا الجهات المانحة والمراكز 

إلى مستويات علمية متقدمة وتحسين مخرجات التعليم  البحثية والجامعات مساهمًا رئيسًا في تطوير أداء الجامعة ووصولها
العالي من خالل االتفاقيات الالزمة والمشاريع المشتركة والمشاركة بالمؤتمرات والدورات المختلفة التي تثري تبادل 

 يتجزأ الالمعارف ونقل التكنولوجيا والممارسات الفضلى في كافة المجاالت، أما على الصعيد الوطني، فإن الجامعة جزء 
من منظومة التعليم العالي بالدولة، ويأتي العمل الجماعي بتناغم ما بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المختلفة من 
أجل ازدهار ورفعة الوطن وتنمية المجتمع ورفد السوق المحلي بالخريجين القادرين على حمل الرسالة وأداء مهماتهم 

السياسات الناظمة المتناغمة مع التوجهات اإلستراتيجية لقطاع التعليم العالي. ويندرج على الوجه األكمل من خالل وجود 
تحت هذا المحور معياران فرعيان هما: خدمة المجتمع والعالقات الخارجية على المستوى الوطني والدولي. ولكل معيار 

 فرعي عناصره الفرعية.
الجودة القائمة على حوكمة الجامعات إحدى الركائز األساسية لنموذج المعيار الثامن: ضمان الجودة ؛  ٌتعد إدارة ضمان 

اإلدارة الجامعية الناجحة في مجال التعليم األكاديمي حيث تهدف عملية إدارة ضمان الجودة إلى تطبيق أساليب متقدمة 

 

 

 لعمليات ومخرجاتلضمان الجودة والتحسين والتطوير المستمر، وتحقيق أعلى المستويات الممكنة في الممارسات وا
الجامعات، كما تساعد الجامعات في إقامة نظام إدارة مناسب يتحقق عن طريق العمليات التي من خاللها تنطلق الجامعة 
إلى تحسين أدائها. ويندرج تحت هذا المحور أربعة معايير فرعية هي: االلتزام المؤسسي بتحسين الجودة، ونطاق عمل 

عايير والمقارنات المرجعية، و التحقق المستقل من التقويم، ولكل معيار فرعي عناصره ضمان الجودة، و المؤشرات والم
 الفرعية.

وإنطالقًا من المعيار الثامن وتفاعالته مع المعايير السبعة األخرى للحوكمة، ُتعد الحوكمة الجامعّية من أهم األنظمة 
واإلدارة واألداء، وجودة العمليات والمخرجات، كما أن  األساسية التي تهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة، جودة القيادة

التعليم العالي بمؤسساته يمثل األرضية المناسبة لتطبيق قواعدها ومبادئها، وخير مثال على ذلك نجاح المملكة المتحدة في 
نيف في التص تطبيقها للحوكمة في جامعاتها، إذ أسهم ذلك وبشكل واضح وفاعل في بلوغ تلك الجامعات مراكز متقدمة

 في يشارك مثال الجامعة، في كبيرًا خلاًل فقدانه يسبب الذي العمل داخل التوازن تخلق متكاملة العالمي للجامعات. وهي كتلة

المحيطة. وقد أجمعت األدبيات التي بحثت في الحوكمة على  االجتماعية والبيئة والطلبة، واألساتذة، المديرون، الحوكمة
 ( :2013؛ السر،  2015Nasereddinمبادئ هي ) أنها تقوم على ثالثة

 

 ( مبادئ حوكمة الجامعات2الشكل )
الشفافية : هي تصميم النظم واآلليات والسياسات والتشريعات وتطبيقها، وُتعد من المعايير العالمية المهّمة في تصنيف  -

(، إذ أنها آلية لقياس درجة تطبيق الحوكمة في المجتمع، وهي 2011الدول وترتيبها وحتى الجامعات)بزاوية وسالمي، 
تجيز لألفراد الحصول على المعرفة والمعلومات المتعلقة بالحوكمة بحيث تمّكنهم من إتخاذ القرارات ذات التأثير المشترك 

 (. 2010)الطائي وحمد، 
قيادة الجامعة عما يدور بخلدهم وعن إن هذا الوضوح يعني أن طلبة الجامعات يستطيعون وبكل سهولة اإلفصاح ل

مشكالتهم واحتياجاتهم، مما يوّلد حوارًا منتجًا ما بين قيادات الجامعة والطلبة. وتشكل اللقاءات المفتوحة تحديًا لتفكير 
 الطلبة وتحّفزهم على المشاركة وتسهم في تغطية قيم الحوار والتواصل البّناء ما بين قيادات الجامعة وطلبتها )ناصر
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 لعمليات ومخرجاتلضمان الجودة والتحسين والتطوير المستمر، وتحقيق أعلى المستويات الممكنة في الممارسات وا
الجامعات، كما تساعد الجامعات في إقامة نظام إدارة مناسب يتحقق عن طريق العمليات التي من خاللها تنطلق الجامعة 
إلى تحسين أدائها. ويندرج تحت هذا المحور أربعة معايير فرعية هي: االلتزام المؤسسي بتحسين الجودة، ونطاق عمل 

عايير والمقارنات المرجعية، و التحقق المستقل من التقويم، ولكل معيار فرعي عناصره ضمان الجودة، و المؤشرات والم
 الفرعية.

وإنطالقًا من المعيار الثامن وتفاعالته مع المعايير السبعة األخرى للحوكمة، ُتعد الحوكمة الجامعّية من أهم األنظمة 
واإلدارة واألداء، وجودة العمليات والمخرجات، كما أن  األساسية التي تهدف إلى تحقيق الجودة الشاملة، جودة القيادة

التعليم العالي بمؤسساته يمثل األرضية المناسبة لتطبيق قواعدها ومبادئها، وخير مثال على ذلك نجاح المملكة المتحدة في 
نيف في التص تطبيقها للحوكمة في جامعاتها، إذ أسهم ذلك وبشكل واضح وفاعل في بلوغ تلك الجامعات مراكز متقدمة

 في يشارك مثال الجامعة، في كبيرًا خلاًل فقدانه يسبب الذي العمل داخل التوازن تخلق متكاملة العالمي للجامعات. وهي كتلة

المحيطة. وقد أجمعت األدبيات التي بحثت في الحوكمة على  االجتماعية والبيئة والطلبة، واألساتذة، المديرون، الحوكمة
 ( :2013؛ السر،  2015Nasereddinمبادئ هي ) أنها تقوم على ثالثة

 

 ( مبادئ حوكمة الجامعات2الشكل )
الشفافية : هي تصميم النظم واآلليات والسياسات والتشريعات وتطبيقها، وُتعد من المعايير العالمية المهّمة في تصنيف  -
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(. وبذلك تعني الشفافية في حوكمة الجامعات، الوضوح في تصميم وتطبيق النظم واآلليات والتشريعات a:2012الدين، 
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 ووضع قواعد العمل في مختلف مجاالت الحياة الجامعّية
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ن المسؤولية التي تسند إليهم )آل عباس، (، وهي التزام ُيلزم اآلخرين بالمحاسبة أو اإلجابة عb:2012)ناصر الدين، 
2010.) 

لذا، عند تطبيق الحوكمة ومعايير ضمان الجودة والحوكمة في األقسام العلمية يجب أن يشمل ذلك جميع مكوناته، 
لذي ا انطالقًا من أن القسم العلمي ُيعد نظامًا متكاماًل، ومكونًا من مجموعة من العناصر المتداخلة والمتشابكة والمتفاعلة

يسعى لتحقيق أهدافه فيها. ولكن في حال عدم تطبيق األقسام العلمية للحوكمة فإن ذلك سينعكس سلبيًا على قواعد الحوكمة 
ومبادئها وبالتالي على جودة عملياتها ومخرجاتها وقياداتها وإدارتها، وعلى بيئتيها الداخلية والخارجية، وهذا ما أكدته 

 ن:الدراسات التي قام بها كل م
(Luescher-Mamashela, 2010; Garrison, 2010; Geuna & Muscio, 2009;  

lindblad & lindblad, 2009; Lee & Land, 2010 ( والشكل .)يبين عالقة الحوكمة بمعايير الجودة: 1 ) 

 

 

 

 

 (3الشكل )
 
 

 مجاالت حوكمة الجامعات
تتعّدد مجاالت حوكمة الجامعات وتتنّوع، ولكنها مترابطة بشكل حلقات، تؤثر كل حلقة في األخرى وتتأثر بها، وتعمل 
جميعها لتحقيق األهداف. وهي بذلك تهدف إلى تأسيس فكرة االلتزام وثقافته، إذ تقوم فلسفة الحوكمة بإثراء ثقافة االلتزام 

ائم على تأسيس المضمون التعليمّي واألخالقّي واسع المدى. وهذا يمّثل المجال وإخصابها، وهو فكر ارتقائّي بنائّي، ق
األول لحوكمة الجامعات. فتحقيق المصداقّية وزيادة الثقة، وبخاصة في البيانات والمعلومات المنشورة عن الجامعة، وُتعد 

يا على عمليات الجامعة ومخرجاتها، تقارير مديري وحدات الرقابة والتدقيق من أهم مجاالت الحوكمة، وتنعكس إيجاب
وهذا يمّثل المجال الثاني.أما المجال الثالث، فيتمّثل في تعزيز الشفافية وتحقيق الوضوح؛ إذ تستخدم الحوكمة أداة للتنوير 

وكمة حواإلستنارة إللقاء الضوء على الجوانب المختلفة القائمة في الجامعة، للتقليل من اُللبس والضبابية. وكلما كانت ال
قوية، ازدادت فاعليتها، لقدرتها على تحسين درجة الشفافية والوضوح. كما أنها ليست هدفًا في ذاتها بل وسيلة وأداة 
للوصول إلى تحقيق أهداف متعددة تتعلق بالجامعة وإستراتيجيتها. وهذا يمّثل المجال الرابع. في حين يتمّثل المجال 

"على قدم المساواة"، إذ تقوم الحوكمة في هذا المجال بتهيئة الفرص المتاحة  الخامس في تحقيق العدالة وتطبيق مبدأ
للجميع، مّما يزيد من الشعور بالعدالة واإلنصاف، واألمان، ليقضي على حاالت العجز والطمع والفساد. أما المجال 

وخاصة فيما يتعلق بعمليات السادس فيتمثل في ُحسن اإلدارة الجامعية، إذ تعمل الحوكمة على إبراز هذا الُحسن،  
التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والمتابعة، ومن ثم تزداد كفاءة اإلدارة الجامعية من خالل تحديد األهداف الخاصة بكل 
نشاط، وتحديد البرامج التنفيذية الالزمة لتحقيق األهداف، وحشد الموارد واإلمكانيات الكفيلة بتنفيذ هذه األهداف.ويتمّثل 
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السابع واألخير في زيادة الفاعلية واالهتمام. إذ تقوم الحوكمة بدور شديد األهمية في زيادة فاعلية الجامعة، بجعل المجال 
حاضرها ومستقبلها واعدًا من خالل عدة وسائل، منها: ضمان جودة المخرجات واالرتقاء بنوعيتها، واكتساب مزايا 

 .(CAA,2011؛  2015تنافسية بخّريجيها )ناصر الدين،
 
 

 قياس حوكمة الجامعات 
ُتعد عملية قياس حوكمة الجامعات قضية متعددة األبعاد، وبناًء على فحص األدبيات بما في ذلك اإلرشادات واألمثلة 
المتبعة التي تمت مراجعتها من قبل المظمات الدولية المختلفة، والجامعات وإرشادات وست كوست/ فإن أداة المقارنة 

( يوضح ذلك ) 4تستخدم خمسة أبعاد تتولى جميعها رسم صورة كاملة لحوكمة الجامعات والشكل )المعيارية للجامعات 
 ( :2012جاراميلو وآخرون، 

 
 

 (4الشكل)
 

 (2012األبعاد الخمسة لحوكمة الجامعات )جاراميلو وأخرون، 
عملية تقييم حوكمة الجامعات. البعد األول: الرسالة واألهداف : أن وضوح رسالة الجامعة وأهدافها العنصر األول في 

وتمثل الرسالة فهمًا مشتركًا إلهداف الجامعة، ففي الوقت الذي يتعين فيه أن تنم الرسالة عن تاريخ الجامعة، إال أنه يتعين 
أيضًا إعادة تفسيرها باستمرار لتلبية متطلبات العصر. كما أن وضع رسالة الجامعة وتعديلها من وقت آلخر يقع ضمن 

الكالسيكية للحوكمة التي تجري مشاطرتها ما بين الموظفين األكاديميين تبعًا لنموذج الحوكمة والتي تكون أحيانا  الوظائف
مقتصرة على اعضاء الهيئة التدريسة، كما وأنه تجري أحيانا مشاطرتها ما بين الموظفين األكاديميين واإلداريين أو حتى 

 

 

مجالس الحوكمة في الجامعة. وعادة ما يتضمن التوازن الدقيق للسلطة  الطلبة. ويمكن مشاطرة مهمة الحوكمة هذه مع
إجراء مفاوضات ما بين كوادر األكاديميين واإلداريين في الجامعة أو لدى مجلسها األكاديمي أو االستشاري، تبعا للنظام 

 المتبع فيها.

وبذلك تنطوي حوكمة الجامعات أيضًا على تأسيس الهياكل المؤسسية واإلدارية البرامجية التي تتولى تحقيق هذه الرسائل 
المتعددة: أي تأسيس الكليات، واإلدارات، والمراكز، باإلضافة إلى خطوط السلطة والمساءلة التي يجري توظيفها عبر 

 هذه الهياكل من أجل تحقيق أهداف الجامعة. 
( إلى أن العوامل المهمة لتحديد الحكومة الرشيدة في الجامعات تشمل الوضوح 2011تشير آخر األبحاث )التباخ وسالمي، 

في تحديد الرسالة والموائمة ما بين الرسالة واألهداف. وانطالقًا من هذه اللنقطة، فإن سياق، الرسالة، وأبعاد األهداف 
 ؤشرات هي: تأخذ في االعتبار ثالث مجموعات من الم

 تحديد رسالة الجامعة، والطريقة المتبعة وأصحاب المصلحة المشاركين. (1

 تحديد األهداف، وتنفيذها وآليات المتابعة المستخدمة في تقييمها. (2

 اإلطار القانوني والسياق الوطني التي تعمل في ظلها الجامعة.  (3

. الستراتيجي عنصرين رئيسيين في أية جامعة حسنة األداءالبعد الثاني: توجهات اإلدارة: تشكل القيادة القوية والتخطيط ا
وتعني "اإلدارة" القرارات اليومية، وكذلك القرارات المهمة المرتبطة بتشغيل الجامعة في جميع المجاالت. وبذلك فإن دور 

 إذا يتعين على رئيس الجامعة هو مزيج من المسؤوليات اإلدارية واألكاديمية، وهناك اختالف تضمنته األدبيات حول ما
قائد الجامعة أن يكون عالمًا مرموقًا أو مديرًا من خارج العالم األكاديمي. وترتبط كيفية تحديد المالمح الرئيسية المطلوبة 
في قائد الجامعة بنموذج الحوكمة أو االتجاه الذي تتبعه الجامعة المعنية )مثاًل: هل الجامعة مؤسسة أكاديمية أم شركة(. 

ماذج التي تتبع أسلوب الشركات يكون دور رئيس الجامعة تمثيليًا بحتًا، طبقًا للسلطات الممنوحة للمجلس. ففي بعض الن
 ويكون الرئيس في معظم الحاالت، مسؤواًل عن اإلدارة اليومية للجامعة وعن تنفيذ أهدافها.

د من خالل منحها االستقالل والحكم الذاتي. وقالبعد الثالث: االستقاللية: هناك اتجاه دولي قوي لزيادة استقاللية الجامعات 
انبثق هذا من الحاجة إلى جعل الجامعات أكثر استجابة للبيئات االجتماعية واالقتصادية، وأكثر قدرة على التكيف مع 

ألداء ا التقنيات المتغيرة وعلى االبتكار. إن االستقاللية األكاديمية والحرية األكاديمية هما عنصران مهمان للجامعة ذات
الجيد. ولكي تصبح الجامعة ناجحة، يتعين على الموظفين األكاديميين، المشاركة في صنع القرار داخل الجامعة. إن 
الجامعات المتخصصة في األبحاث تحتاج بشكل خاص إلى مشاركة الموظفين األكاديميين في صنع القرار وأن يكون لهم 

مانات لالستقاللية األكاديمية أقوى من تلك الموجودة لدى المؤسسات بشكل نمطي درجة أكبر من سلطة البروفيسور وض
 األكاديمية.

البعد الرابع: الُمساءلة: في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات والوزارات حول العالم بتعزيز االستقاللية بدرجة أكبر بالنسبة 
ى طالبة بالمساءلة، وهي مطالب تأتي بشكل متزايد علللجامعات، فإن الثمن الذي يتعين دفعه غالبًا مقابل ذلك هو تزايد الم

 هيئة مظاهر قابلة للقياس من اإلنجاز والتقدم في مجال تحقيق أهداف الجامعة.

يصعب قياس المساءلة عن رسالة الجامعات المعلنة فيما يخص التعليم. فالمساءلة تخضع لمحاوالت التفريط في 
الممكنة ولمواجهة العواقب غير المقصودة. من ناحية أخرى، فإن عدم إمكانيات الوصول إلى أعلى درجات الكمال 

استخدام أية مقاييس للنجاح، سواء في مجال التدريس أو مجال البحوث، قد يأتي بمكاسب غير مقصودة تعتبر أكثر راحة 
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وتعني "اإلدارة" القرارات اليومية، وكذلك القرارات المهمة المرتبطة بتشغيل الجامعة في جميع المجاالت. وبذلك فإن دور 

 إذا يتعين على رئيس الجامعة هو مزيج من المسؤوليات اإلدارية واألكاديمية، وهناك اختالف تضمنته األدبيات حول ما
قائد الجامعة أن يكون عالمًا مرموقًا أو مديرًا من خارج العالم األكاديمي. وترتبط كيفية تحديد المالمح الرئيسية المطلوبة 
في قائد الجامعة بنموذج الحوكمة أو االتجاه الذي تتبعه الجامعة المعنية )مثاًل: هل الجامعة مؤسسة أكاديمية أم شركة(. 

ماذج التي تتبع أسلوب الشركات يكون دور رئيس الجامعة تمثيليًا بحتًا، طبقًا للسلطات الممنوحة للمجلس. ففي بعض الن
 ويكون الرئيس في معظم الحاالت، مسؤواًل عن اإلدارة اليومية للجامعة وعن تنفيذ أهدافها.

د من خالل منحها االستقالل والحكم الذاتي. وقالبعد الثالث: االستقاللية: هناك اتجاه دولي قوي لزيادة استقاللية الجامعات 
انبثق هذا من الحاجة إلى جعل الجامعات أكثر استجابة للبيئات االجتماعية واالقتصادية، وأكثر قدرة على التكيف مع 

ألداء ا التقنيات المتغيرة وعلى االبتكار. إن االستقاللية األكاديمية والحرية األكاديمية هما عنصران مهمان للجامعة ذات
الجيد. ولكي تصبح الجامعة ناجحة، يتعين على الموظفين األكاديميين، المشاركة في صنع القرار داخل الجامعة. إن 
الجامعات المتخصصة في األبحاث تحتاج بشكل خاص إلى مشاركة الموظفين األكاديميين في صنع القرار وأن يكون لهم 

مانات لالستقاللية األكاديمية أقوى من تلك الموجودة لدى المؤسسات بشكل نمطي درجة أكبر من سلطة البروفيسور وض
 األكاديمية.

البعد الرابع: الُمساءلة: في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات والوزارات حول العالم بتعزيز االستقاللية بدرجة أكبر بالنسبة 
ى طالبة بالمساءلة، وهي مطالب تأتي بشكل متزايد علللجامعات، فإن الثمن الذي يتعين دفعه غالبًا مقابل ذلك هو تزايد الم

 هيئة مظاهر قابلة للقياس من اإلنجاز والتقدم في مجال تحقيق أهداف الجامعة.

يصعب قياس المساءلة عن رسالة الجامعات المعلنة فيما يخص التعليم. فالمساءلة تخضع لمحاوالت التفريط في 
الممكنة ولمواجهة العواقب غير المقصودة. من ناحية أخرى، فإن عدم إمكانيات الوصول إلى أعلى درجات الكمال 

استخدام أية مقاييس للنجاح، سواء في مجال التدريس أو مجال البحوث، قد يأتي بمكاسب غير مقصودة تعتبر أكثر راحة 
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في  بتوفير مرونة أكثرلهيئة التدريس وإدارة الجامعة، دون أن يتم أخذ النتائج في االعتبار. وحيث أن الحكومات تقوم 
مجالي اإلدارة واالستقاللية، فإنه يتعين مساءلة الجامعات عن بعض إجراءات النجاح في تطبيق رساالتها. وعالوة على 

 ذلك، ولكي تتم مكافأة التحسن، يتعين استخدام هذه المقاييس ليس فقط في وقت بعينه، بل أيضًا على امتداد الزمن.
إن الرأي والمساءلة عنصران رئيسيان لتحقيق الحوكمة الرشيدة، حيث أن الوصول إلى  البعد الخامس: المشاركة:

المعلومات حول القرارات الحكومية والمشاركة في تطوير السياسات يعتبران من العناصر المهمة للمجتمعات الديمقراطية 
 ياسات العامة وتنفيذها كما وأن تحسينوالمفتوحة. أن حرية التعبير وتوفر وسائل اإلعالم الحرة مهمان لرصد وضع الس

الشفافية والمساءلة هي عقبات رئيسية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يتعين التغلب عليها كي يتم تحقيق النجاح 
لتحسين الحوكمة من أجل التنمية. كما أن زيادة الوعي ومشاركة المجتمع المدني تساعدان في تحسين مساءلة الحكومات، 

 اصة فيما يتعلق بنتائج وجودة عملية إيصال الخدمات العامة. وبخ

 
 اإلجابة عن السؤال الثاني : ما دور رؤساء األقسام العلمية في تطبيق الجودة والحوكمة في أقسامهم ؟

 
 تتعدد مهمات رؤساء األقسام العلمية من مالية وإدارية وأكاديمية وكذلك صالحياته. وفيما يأتي وتوضيحًا لذلك:

 مهمات الشؤون اإلدارية والمالية:
  رئاسة مجلس القسم واإلشراف على تنظيم شؤونه والدعوة لحضور جلساته وتنفيذ قراراته وإرسال محاضر جلساته إلى

 عميد الكلية.
 .تحقيق األهداف والسياسات العليا في الجامعة 

 .تنفيذ قرارات مجلس الكلية فيما يتعلق بالقسم 

 ة اإلستراتيجية للقسم ومتابعة تنفيذها.اإلشراف على إعداد الخط 

 .اإلشراف على إدارة شؤون القسم التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية والثقافية 
  .ًاإلشراف على تطوير القسم إداريًا وأكاديميًا وبحثيا 

 .تنسيق وتطوير عالقات القسم داخل الجامعة وخارجها 
 

  التعليمية والبحثية واإلدارية والمالية.اإلشراف على توفير كل متطلبات القسم 

  .اإلشراف على رفع مستوى الجودة وتطوير مخرجاتها 

  .تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس القسم 
  .القيام بما يفوض إليه من صالحيات من قبل عميد الكلية 

 لوبة أو أي مخالفات الرفع لعميد الكلية كل ما يقع من عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من إخالل بالوجبات المط
 أخرى. 

  تقديم تقرير عن سير الدراسات العليا في القسم إلى عميد الكلية وعميد الدراسات العليا والبحث العلمي في نهاية كل عام
 دراسي. 

 :مهمات الشؤون األكاديمية 
 .تقديم تقرير واف عن الوضع العلمي للمبتعثين، ورفعه إلى مجلس الكلية 
 ملية التعليمية  وتنفيذ خططها وتطوير برامجها األكاديمية في القسم.اإلشراف على سير الع 
 .تطبيق أنظمة وتعليمات الجودة والتقويم واالعتماد األكاديمي 

 

 

 .اإلشراف على مختلف  النشاطات الطالبية بالقسم 

 .مراقبة أداء االمتحانات، وضبط النظام داخل القسم 

 مج القسم. اإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لبرا 
 .إعداد التقرير نصف السنوي عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي في القسم ورفعه إلى عميد الكلية 

 .اإلشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 ابيع من وز ثالثة أسرفع تقرير لجنة مناقشة الرسائل العلمية إلى عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في مدة ال تتجا
 تاريخ المناقشة. 

 :صالحيات رئيس القسم 
 .المصادقة على كشوف العالمات 

 .إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل بالقسم وفقًا لألنظمة والتعليمات 

 .توزيع العبء التدريسي على أعضاء هيئة التدريس 
 دريس.إعداد تقارير األداء الوظيفي ألعضاء هيئة الت 

  .التنسيق مع لجنة االبتعاث في القسم لمتابعة أوضاع المبتعثين 

  .التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس 

  اعتماد التقرير الذي يعده المشرف على الرسالة العلمية وإرسال صورة إلى عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في
 نهاية كل فصل دراسي. 

وإنطالقًا من مهمات وصالحيات رؤساءاألقسام العلمية فإن لتطبيق الجودة والحوكمة في وتأسيسًا على ما سبق 
األقسام العلمية أهمية بارزة في جودة القسم وعملياته ومخرجاته، إذ أن تطبيقها يعمل على تعظيم قيمة األقسام العلمية 

ن حديد االتجاه االستراتيجي لألقسام العلمية عوقدرتها التنافسية وبخاصة في مجال مخرجاتها، وبذلك فهما يعمالن على ت
طريق اتخاذ القرارات االستراتيجية الصائبة للمحافظة على الموارد والمكاسب المادية والمعنوية لها، وبذلك يخلق تطبيق 

موارد الجودة والحوكمة ُمناخًا جيدًا للعمل الجماعي الذي يسعى لبلوغ غايات محددة، وهي موجهة لالستخدام األمثل ل
األقسام وتعزيز المساءلة، كما وأن ُحسن توزيع المهمات والخدمات وإدارتها، وتطبيقها، يخفف من أوجه االختالف في 
األقسام ويزيد من حاالت االندماج والتفاعل بين أصحاب المصالح، وبذلك تكمن أهمية الجودة والحوكمة في أنهما منظومة 

لمية وفق منهج علمي منظم، فإن ذلك يكسبهما القدرة على التكيف مع متغيرات شاملة إذا ما استثمرت في األقسام الع
البيئتين الداخلية والخارجية. وتقليل وجهات النظر المختلفة وزيادة اإلندماج مع أصحاب المصالح بما يسهم في تحقيق 

 لمّية.الميزة التنافسية في جودة مخرجاتها المادية والمعنوية وفي سمعتها األكاديمية والع
وعليه تمثل ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية تحديًا حقيقيًا، لكون معظم رؤساء األقسام أكاديمين  غير 
متخصصين في اإلدارة أو غير مدربين لتولي مهام إدارية، ولكي يمارس رؤساء األقسام مهامهم بفاعلية، وتحقق الجامعة 

كمة في أقسامهم، التي ُتعد من المفاهيم اإلدارية الحديثة شبه المتفق عل  أهدافها كان ال بد أن  يطبق رؤساء األقسام الحو
معناها بأنها: توجه أداء رؤساء األقسام في الجامعات لمهامهم بطريقة صحيحة وفقًا للمعايير التي يتوقعها المستفيدون 

يقة وتواصل فاعل، وأداء العمل بطرلتحقيق رضاهم من خالل ما يتمتعون به من صفات قيادية إيجابية، وعالقات إنسانية، 
 (.2010؛ اليحيوي، 2005فائقــة )الدهشان والسيسي، 

ومن المتوقع أن ينعكس تطبيق الجودة والحوكمة في األقسام العلمية إيجابًاعلى الجودة الشخصية لرئيس القسم وعلى        
ز ساس في معادلة الجودة هم األفراد، لذلك فإن تعزيأعضاء الهيئة التدريسية فيه، حيث تبدأ الجودة بالفرد، فالمتغير األ

الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام تنطلق من تذوت الجودة والحوكمة وتطبيقهما وهذا من شأنه أن  يؤدي إلى رفع 
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 .اإلشراف على مختلف  النشاطات الطالبية بالقسم 

 .مراقبة أداء االمتحانات، وضبط النظام داخل القسم 

 مج القسم. اإلشراف على عملية التطوير األكاديمي لبرا 
 .إعداد التقرير نصف السنوي عن سير الدراسة واألداء األكاديمي واإلداري والبحثي في القسم ورفعه إلى عميد الكلية 

 .اإلشراف على استقطاب أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 ابيع من وز ثالثة أسرفع تقرير لجنة مناقشة الرسائل العلمية إلى عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في مدة ال تتجا
 تاريخ المناقشة. 

 :صالحيات رئيس القسم 
 .المصادقة على كشوف العالمات 

 .إصدار القرارات الداخلية التي يقتضيها حسن سير العمل بالقسم وفقًا لألنظمة والتعليمات 

 .توزيع العبء التدريسي على أعضاء هيئة التدريس 
 دريس.إعداد تقارير األداء الوظيفي ألعضاء هيئة الت 

  .التنسيق مع لجنة االبتعاث في القسم لمتابعة أوضاع المبتعثين 

  .التوصية بالتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس 

  اعتماد التقرير الذي يعده المشرف على الرسالة العلمية وإرسال صورة إلى عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في
 نهاية كل فصل دراسي. 

وإنطالقًا من مهمات وصالحيات رؤساءاألقسام العلمية فإن لتطبيق الجودة والحوكمة في وتأسيسًا على ما سبق 
األقسام العلمية أهمية بارزة في جودة القسم وعملياته ومخرجاته، إذ أن تطبيقها يعمل على تعظيم قيمة األقسام العلمية 

ن حديد االتجاه االستراتيجي لألقسام العلمية عوقدرتها التنافسية وبخاصة في مجال مخرجاتها، وبذلك فهما يعمالن على ت
طريق اتخاذ القرارات االستراتيجية الصائبة للمحافظة على الموارد والمكاسب المادية والمعنوية لها، وبذلك يخلق تطبيق 

موارد الجودة والحوكمة ُمناخًا جيدًا للعمل الجماعي الذي يسعى لبلوغ غايات محددة، وهي موجهة لالستخدام األمثل ل
األقسام وتعزيز المساءلة، كما وأن ُحسن توزيع المهمات والخدمات وإدارتها، وتطبيقها، يخفف من أوجه االختالف في 
األقسام ويزيد من حاالت االندماج والتفاعل بين أصحاب المصالح، وبذلك تكمن أهمية الجودة والحوكمة في أنهما منظومة 

لمية وفق منهج علمي منظم، فإن ذلك يكسبهما القدرة على التكيف مع متغيرات شاملة إذا ما استثمرت في األقسام الع
البيئتين الداخلية والخارجية. وتقليل وجهات النظر المختلفة وزيادة اإلندماج مع أصحاب المصالح بما يسهم في تحقيق 

 لمّية.الميزة التنافسية في جودة مخرجاتها المادية والمعنوية وفي سمعتها األكاديمية والع
وعليه تمثل ممارسة رؤساء األقسام األكاديمية تحديًا حقيقيًا، لكون معظم رؤساء األقسام أكاديمين  غير 
متخصصين في اإلدارة أو غير مدربين لتولي مهام إدارية، ولكي يمارس رؤساء األقسام مهامهم بفاعلية، وتحقق الجامعة 

كمة في أقسامهم، التي ُتعد من المفاهيم اإلدارية الحديثة شبه المتفق عل  أهدافها كان ال بد أن  يطبق رؤساء األقسام الحو
معناها بأنها: توجه أداء رؤساء األقسام في الجامعات لمهامهم بطريقة صحيحة وفقًا للمعايير التي يتوقعها المستفيدون 

يقة وتواصل فاعل، وأداء العمل بطرلتحقيق رضاهم من خالل ما يتمتعون به من صفات قيادية إيجابية، وعالقات إنسانية، 
 (.2010؛ اليحيوي، 2005فائقــة )الدهشان والسيسي، 

ومن المتوقع أن ينعكس تطبيق الجودة والحوكمة في األقسام العلمية إيجابًاعلى الجودة الشخصية لرئيس القسم وعلى        
ز ساس في معادلة الجودة هم األفراد، لذلك فإن تعزيأعضاء الهيئة التدريسية فيه، حيث تبدأ الجودة بالفرد، فالمتغير األ

الجودة الشخصية لدى رؤساء األقسام تنطلق من تذوت الجودة والحوكمة وتطبيقهما وهذا من شأنه أن  يؤدي إلى رفع 
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اء نكفاءتهم وتعّرف ذاتهم وفهمها وتنميتها، ويزيد من معرفتهم بكيفية إدارة القسم بجودة عالية، ويعمل على تأهيل وب
قدارتهم الوظيفية وتحفيزهم لتحقيق الجودة الشخصية وبنائها، ويجعل في داخلهم دوافع وأهداف لتحقيقها بشكل ناجح، 
ويعزز ثقتهم بأنفسهم، ويرفع مستوى تقديرهم لذواتهم، وإطالق طاقاتهم وقدراتهم اإلبداعية الكامنة، وتخليصهم من ضغوط 

 (. 2015إلى بيئة جاذبة، ورفع مستوى جودة األداء )الحيلة وناصرالدين، العمل، ومساعدتهم على تحويل جو العمل 
إن تطبيق الجودة والحوكمة يساعد رؤساء األقسام على أدائهم ألعمالهم بكفاءة وفعالية من خالل توجيه األداء لتحقيق      

 وممارسة اإلدارة الوقائية عن طريقالميزة التنافسية  و يتحقق أداؤهم عن طريق وضعهم معايير لألداء قابلة للتحقيق، 
بناء الجودة في عمليات العمل، واإلدارة بالحقائق، والمعرفة بأساليب إدارة الوقت والمحافظة عليه، واستخدام كافة أوقاتهم 
وتسخير طاقاتهم أثناء العمل بما يخدم مصلحة العمل، وعدم إضاعته في األمور الشخصية، إضافًة إلى استخدام طرق 

ير اإليجابية، ومحاولة المعرفة بتفاصيل العمل، وكيفية طرق التعامل مع المشاكل وحلها، والتمتع بقوة التركيز التفك
والمالحظة واإلنتباه عند حل المشاكل إلى أسبابها ومصدرها دون أخذها بصفة شخصية، كما يجب أن يكونوا على معرفة 
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 مراحل تطبيق الجودة والحوكمة في األقسام العلمية
 (:2015تتمثل مراحل تطبيق الجودة والحوكمة في األقسام العلمية في اآلتي )الحيلة و ناصرالدين،   

المرحلة األولى: إشاعة ثقافة الجودة والحوكمة في األقسام العلمية وتكوين الرأي العام المؤّيد لها: وهي أهم 
بعادهما والمفاهيم الخاّصة بهما، ومناهجهما وأدواتهما المراحل إذ يتم فيها توضيح معالمالجودة والحوكمة  وجوانبهما، وأ

ورسائلهما للهيئتين األكاديمية واإلدارية في القسم. وفي هذه المرحلة يتم التفريق بينالجودة والحوكمة  بوصفهما ثقافة 
 وسلوكًا والتزامًا، وبينالجودة والحوكمة  بوصفهما أساسًا للمعامالت النزيهة.

رحلة بناء حوكمة وجودة األقسام العلمية: في هذه المرحلة يتم وضع بنية أساسية قوية للحوكمة المرحلة الثانية: م
والجودة في األقسام العلمية قادرتين على استيعاب حركتهما ومقدرتهما على التفاعل مع متغّيرات ومستجّدات األقسام 

 العلمية، وهي بنية مرّكبة ومتشّعبة وممتدة. 

ع خّطة إجرائّية لتطبيق حوكمة والجودة األقسام العلمية: وفي هذه المرحلة يتم تحديد األعمال المرحلة الثالثة: وض
 والمهّمات والواجبات لجميع العاملين في األقسام.

المرحلة الرابعة: تنفيذالجودة والحوكمة  في األقسام العلمية وتطبيقها: على أن ُتنّفذان بشكل دقيق ومتزامن مع 
ة المرحلّية لكل خطوة، وفيها تبدأ االختبارات الحقيقّية، وقياس مدى رغبة كاّفة األطراف في األقسام التطوير والمراجع

 لتطبيقالجودة والحوكمة  واستعدادهم لذلك.

المرحلة الخامسة: متابعةالجودة والحوكمة  في األقسام العلمية وتطويرها: في هذه المرحلة يتم التأكد من ُحسن 
السابقة، إذ ُتعد الرقابة والمتابعة الوسيلة واإلدارة الرئيسة التي تستخدمها األقسام العلمية من أجل  تنفيذ جميع المراحل

ُحسن تنفيذالجودة والحوكمة ، وهي رقابة ذات طبيعة اشتقاقّية تكاملّية لها وظيفتان: األولى: وقائية ابتكارّية، 
 والثانية:عالجّية.

 خلصت الدراسة إلى التوصيات اآلتية :
 تفعيل أدوار رؤساء األقسام العلمية في تطبيق الجودة والحوكمة ومجاالتهما في عمليات القسم، ومتابعة ذلك.  -
 إشاعة ثقافة الجودة والحوكمة بين جميع العاملين في األقسام العلمية والطلبة. -
العلمية من خالل ندوات ومحاضرات إعداد برامج توعوية للطلبة وألعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية في األقسام  -

 وورش عمل في الجودة ومعاييرها وفي الحوكمة ومبادئها ومجاالت تطبيقها.

 ضرورة تفعيل الحوكمة الجامعية ومبادئها وبخاصة عند تطبيق معايير ضمان الجودة في الجامعة . -

والحوكمة في أقسامهم ومدى إنعكاس ذلك إجراء دراسات ميدانية لبيان أدوار رؤساء األقسام العلمية في تطبيق الجودة  -
 على جودة مخرجات األقسام العلمية.
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 :المستخلص
هو دراسة اهم مؤشرات المؤثرة معنويًا على مرتبة الجامعات العربية في تصنيفات العالمية الغرض من هذه الورقة 
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الضعف لها، ويوفر المعلومات ذات قيمـة يشخص تصنيف او تقييم الجامعات نقاط القوة ومرتبة تلك الجامعات. اذ 

غاية في االهمية لمسـاعدة صانعي السياســات التعليميــة الجامعيــة لغرض تحسين وتطوير كفاءة اداء تلك 
الجامعات. ان العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية تقوم بأجراء التقييم الداخلي أو الخارجي من أجل الحفاظ على 

، باستعمال مقاييس ادارة الجودة الشاملة. واعتمدت كقيمة مرجعية ية واعتماد أفضـل جامعـات العالـمقدرتها التنافس
لتشخيص معنوية فرضية البحث. واهم ما توصل اليه البحث مجموعة من االستنتاجات لغرض  tاالختبارات االحصائية 

ن ادة صانعي القرار باتخاذ القرار االمثل، اهمها تحسين مرتبة الجامعات العربية في التصنيف العالمي للجامعات ومساع
عدد البحوث المنشورة العالمية ونسبة االقتباس تمتلك االوزن اكبر وتؤثر بشكل كبير ومباشر على درجات ومرتبة 

 ةالجامعات في التصنيفات العالمية وكذلك بينت  نتائج تحليل ومقارنة درجات بعض الجامعات العربية والجامعات العالمي
ذات المراتب العليا، ضعف وقلة نسبتي البحوث المنشورة واالقتباس الى اعداد االكاديميين أسفر الى ضعف مرتبة 

 الجامعات العربي مقارنة مع الجامعات العالمية واإلقليمية. 
لجامعات األكاديمي  ، التصنيفQSلكلمات المفتاحية: تصنيف الجامعات، قياس الكفاءة، تقييم االداء، تصنيف ا

 ، اتخاذ القرار، االختبارات االحصائية. ARWUالعالمية
 
Abstract:

The purpose of this paper is focusing on the most important influence factors for the 
Academic Ranking of Arabic universities compared to best global universities ranking (top 50 
University) in the world rankings indicators. Academic Ranking Standards provides 
organizations with the shared vision, understanding, procedures, and vocabulary needed to 
meet the expectations of their stakeholders. Standards provide descriptions and terminology, 
they offer an objective and authoritative basis for organizations. Academic Ranking Standard 
is necessary for university development process. Ranking is providing valuable information for 
university education policy-makers in order to improve the efficiency of the performance of 
those universities. Nowadays, many of universities and research institutions have been 
conducting internal or external evaluation in order to maintain competitiveness with best global 
universities ranking.  And used statistical tests t to diagnose significantly hypothesis this paper. 
The most important result in this Paper has the number of international published research, 
ratio citation has the largest weight and significantly impact and direct the degrees and ranking 
universities in the world rankings and also showed analyze the results and compare the degrees 
of some Arab universities and universities with top ranks, the low ratios published papers and 
citation to academics has resulted to poor ranking Arab universities compared with global and 
regional universities. 

 

 

Key words: universities ranking, efficiency measuring, performance evaluations, QS World 
University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), Statistics tests, 
decision-making. 

 :المقدمة
ًا ذ يعد من اهم اساليب تقويم التعليم العالي. وخصوصيلقى تصنيف العالمي للجامعـات اهتمام متزايدا في اآلونة األخيرة، ا

ان اهم ما يرمي  .في مجال البحث العلمي ولها دور كبير في تطوير سياسة التعليم العالي واعادة تشكيله وتحديد أهدافه
جودة. لاليه تصنيف الجامعات هو تحسين التنافس بين الجامعات وتطويرها وقياس كفاءة المخرجات باستعمال مقاييس ا

الرغم من اختالف المؤشرات في التصنيفات العالمية بيد انه هنالك مؤشرات ذات فعالية كبرى واهمية ووزن كبير  على
يشار إليها بالبحث واإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويكون لها دور بارز في جميع منهجيات التصنيفات 

والتصنيف األكاديمي لجامعات العالمية  QSقة الى اعتماد معايير ومؤشرات تصنيف العالمية للجامعات. تهدف هذه الور
ARWU  لكونهما االكثر شيوعًا بين األوساط األكاديمية العالمية والعربية ودراسة محاور الضعف لمؤشرات المعتمدة

ات والمعايير ية استنادا الى المؤشرفي تلك التصفيات وتقييم اداء الجامعات العربية وتحسين ادائها في التصنيفات العالم
  المعتمدة بالتصنيف.

وتتمحور مشكلة البحث بعدم وجود رؤيا واضحة لغرض تحسين رتبييه الجامعات العربية في التصنيفات العالمية واعتمادها 
معايير تلك التصنيفات.وتنبع اهمية البحث من ضرورة تلبية متطلبات معايير التصنيفات العالمية للجامعات ودخول بيئة 

لى الجامعي العربي باعتماد اسلوب التحليل الكمي. ان الفرضية البحث تنص ا التنافس العالمي لغرض تتطوير بيئة التعليم
ان هنالك فروق معنوية في النتاج العلمي والبحثي للجامعات العربية مقارنة بالجامعات العالمية الرصينة مما ينعكس سلبًا 

-2015لعام  QSل بيانات ومؤشرات على مرتبة تلك الجامعات في التصنيف الجامعات العالمية. اما حدود الدراسة تشم
ألخر خمس سنوات الثنتا عشر جامعة عالمية وعربية،  "Scopus"والبحوث المسجلة بقاعدة بيانات سكوبس  2016

واستندت عينة البحث الى افضل الجامعات العالمية الرائدة والرصينة التي لديها مراتب متقدمة في التصينفات العالمية. 
والتصنيف األكاديمي لجامعات  QSث اجزاء رئيسه هي: مقدمة عن التصنيفات العالمية وتصنيف وينقسم البحث الى ثال

اما الجزء الثاني يتضمن قياس ومقارنة درجات عشرة جامعات عالمية وعربية استنادا الى عشرة مؤشرات ARWU العالم
توصل اليها من خالل هذه الورقة والجزء االخير يضمن اهم االستنتاجات والتوصيات التي  QSمعتمدة في تصنيف 

والتي تمثيل دليل منهجية اجراءات الجامعات العربية لغرض تحسين مرتبتها في التصنيفات العالمية للجامعات. ويمكن 
 ايجاز اهم الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث باالتي:                                         

. قدم [1]الدولية التصنيفات سياق في العربية الجامعات مستقبل ورقة تناولت اشتراف 2016قدمت الباحثة الشربيني عام 
وكما قدم  [12]ورقة تناولت التصنيف اإلجمالي لجامعات العالمية الرائدة  2015واخرون عام  Moskovkinالباحثون 
ات العالمية واعلى جامعة بحثية واخرون في العام ذاته ورقة تناولت سمعة الجامعات في التصنيف Kivinenالباحثون 

. [9]ورقة تناولت تنصيف الجامعة وعلوم االجتماعية 2014عام  Marginson. وقدم الباحث [7]بستة مجاالت بحثية
ورقة تناولت تصبر عن أهمية تصنيف الجامعات اإلنسانية الوطنية في  2013واخرون عام  Nicolasقدم الباحثون 
ورقة تناولت مقارنة ثالثة تصنيفات اكاديمية رئيسة لجامعات  2011عام  Huangباحث . قدم ال[14] اإلطار العالمي

ورقة تناولت طرق مقارنة نتائج  2006واخرون عام  Bar.قدم الباحثون [5] العالمية من خالل البحوث المنشورة
. اما ما [13]ورقة تناولت التصنيف االكاديمي لجامعات العالمية 2005عام   Chengو  Liu. قدم الباحثين [4]تصنيف

يميز هذه الورقة هو اجراء االختبارات االحصائية واالستنتاج الرياضي من خالل مقارنة نتائج مؤشرات أفضل الجامعات 
صينة كقيمة مرجعية العالمية والعربية وتشخيص محاور الضعف والتهديدات فضال عن اعتماد أفضل الجامعات الر
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للجامعات العربية ومقارنة نتائجها واقتراح خطة لتحسين لغرض مساعدة االدارة لالرتقاء بالبيئة التعلمية العربية 
 ومؤسستها. 

 
 للجامعات: التصنيفات العالمية

تغذية يات عامة ويتم ترتيب الجامعات تنازليا استنادا الى مجموعة من المعايير والمؤشرات المختلفة، فضال عن إحصائ
هنالك العديد من التصنيفات المعتمدة عالميا في تصنيف  الراجعة من األكاديميين والطلبة وخريجي تلك المؤسسات.

الجامعات، تعتمد على عدد من المعايير المختلفة اذ يتم وضع وزن معين لكل معيار أو مؤشر، ومن ثم يتم التصنيف على 
وتم مناقشة أهم التصنيفات االكاديمية العالمية للجامعات واكثرها  .المعايير المستعملةضوء مجموع الدرجة المستخرجة من 

 :شيوعًا وهي كاالتي

 
 :QSتصنيف

ويغطــي أربعــة جوانــب  2004من اهم تصنيفات الجامعات في العالم وبدأ هذا التصنيف عام  QSيعد تصنيف 
استراتيجية تتعلــق بالتعليــم العالــي وهـي: البحـث العلمـي، والقابليـة للتوظيـف، والكفــاءة التعليميــة، 

وهــي إحــدى  لتايمــزويصــدر المؤشــر عــن الملحــق التعليمــي لجريــدة ا .والعالميــة
المنشــورات البريطانيـة التـي كانـت تصـدر باالشتراك مـع مؤسسة كواكواريلـي سـايموندز 

""Quacquarelli Symonds 800وهو تصنيف سنوي ألفضل ومقرها في العاصمة البريطانية لندن،  المختصة بالتعليم 
، وتستند الى ست "Top University"الجامعات في العالم جامعة في العالم. ان منهجية التصنيف تتعاطى مع أفضل 

 معايير هي كاالتي:
 %40السمعة االكاديمية وتعتمد على استطالع رأي     (1
 %10سمعة ارباب العمل ويعتمد على استطالع رأي    (2
 %20البحث العلمي "نسبة االقتباس من البحوث"       (3
 %20  نسبة التدريسيين "األكاديميين" الى عدد الطلبة  (4
 %5               نسبة التدريسيين االجــــــــــــانب      (5

 %5نسبة الطلبة االجـــــــــــــانب                         (6
 QSتقوم به مؤسسة  Global Surveyفيما يخص المعياريين االول والثاني فيتم احتسابهما وفقا لمسح الستطالع الرأي 

مستجيب وفيما يخص  62000مستجيب بينما في العام الماضي  90000وفي العام الماضي كان عدد األكاديميين 
"اكسن موبيل وشل ومارسديس وفوكس  مستجيب ضم مختلف الشركات العالمية مثل 27000التوظيف فشمل االستطالع 

للناشر السفير  Scopes ث المنشورة ضمن سكوبسوغيرها". ويحتسب المعايير الثالث استنادا الى نسبة االقتباس للبحو
حصرا الى عدد التدريسيين. ويحتسب المعايير الرابع وفقا الى اعداد الطلبة والتدريسين الموجودين فعاًل في الجامعة. اما 

 المعايير الخامس فيعتمد على اعداد التدريسيين والطلبة االجانب الموجدين فعال في الجامعة.
  

 :ديمي لجامعات العالميةالتصنيف األكا
يعد هذا التصنيف أكثر التصنيفات انتشارا باألوساط األكاديمية والمعروف اختصارا باسم                              

Academic Ranking of World Universities (ARWU)   يصدر من قبل جامعة شانغهاي جياو تونغ )جامعة
تصنيف ال.2003( منذ العام جمهورية الصين الشعبيةت البحثية الحكومية في شانغهاي جياو تونغ هي إحدى الجامعا

 

 

الذي تعتمده اليونسكو بشكل وحيد وهو أحد المشاريع المتميزة التي تسعى الجامعة من خالله  األكاديمي لجامعات العالم
 إلى تحليل المستوى األكاديمي في الجامعات حسب كفاءة المعايير االتية:

 المعايير الوزن الرمز التوصيف

عدد خريجين الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل 
 وفيلدز

Alumni 10%  جودة التربية
 والتعليم

عدد اكاديمين الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل 
 وفيلدز

Award 20% جودة التدريسيين 

عدد االكاديمين األكثر استشهادا بابحاثهم في المجاالت 
 المتنوعة

HiCi 20% 

 أو العلمية ( Nature ) عدد نشر المباحث في الطبعية
(Science) 

N&S* 20% نتائج البحوث 

 ( SCIE) عدد المباحث في فهرس استشهاد العلمية
 (SSCI)وفهرس استشهاد العلوم االجتماعية

PUB 20%  

معدل تصرفات تدريسيين الجامعة لدرجات األهداف 
 الخمسة األعلى

PCP 10%  معدل تصرفات
 األساتذة

 العالميةالتصنيف األكاديمي لجامعات ( يمثل معايير تصنيف 1جدول )
 حيث ان:

 Alumni  يمثل عدد خريجين الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل و فيلدز، وخريجو الجامعة هم األشخاص الذين
لكل عشر سنوات  10يحصلون على البكلوريوس والماجستير والدكتوراه في الجامعة الواحدة. ويعطى وزن مرجح %

، 100يمثل  % 2010إلى  2011للخريجين الحاصلين على الجائزة من السابقة فمثال يكون المعدل المتوسط المرجح 
، ويكون المعدل 90يمثل  % 2000إلى  1991ويكون المعدل المتوسط المرجح للخريجين الحاصلين على الجائزة من 

 .10يمثل  % 1920إلى  1911المتوسط المرجح للخريجين الحاصلين على الجائزة من 

 Award ن او االكاديمين بالجامعة الحاصلين على جائزة نوبل )الفيزياء والكيمياء والعلوم الفسيولوجية يمثل عدد التدريسيي
 لكل عشر سنوات السابقة.  10والدوائية وعلوم االقتصاد( وعدد جائزة فيلدز )الرياضيات(. ويعطى وزن مرجح %

 HiCi منشورة في ثومسن ورويترز. يمثل عدد االجمالي لالكاديمين الجامعة األكثر استشهاد بابحاثهم ال 

 N&S يمثل عدد البحوث المنشورة الكاديمين الجامعة في مجاالت الطبعية (Nature) أوالعلمية (Science)  لخمس
للمؤلف الثاني وياخذ وزن  50، وياخذ وزن مرجح %100سنوات االخيرة، ويكون الوزن المرجح للمؤلف االول %

 .10المؤلف الرابع فأكثر وزن مرحج %للمؤلف الثالث، وياخذ  25مرجح %
 PUBيمثل عدد المباحث في فهرس استشهاد العلم (SCIE) وفهرس استشهاد العلوم االجتماعية (SSCI)  في السنة

 Proceedings)والمباحث االجتماعية المنتشرة في المجلة الدورية                       (Article) السابقة، ويعدد المباحث

Paper)  فقط. 
 PCP يمثل معدل تصرفات األستاذة في الجامعة، وذلك النتيجة لمجموع درجات األهداف الخمسة األعلى على عدد

  (Full time equivalent) .األساتذة بدوام كامل
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 150-101هو  2015ومما تجدر االشارة اليه ان مركز جامعة شانغهاي جياو تونغ التي تصدر هذا تصنيف في عام 
 تعه بكفاءة عالية والحيادية.مما يدل على تم
 اختبار المعنوية:

من اهم االختبارات االحصائية واكثرها استعمااًل في البحوث والدراسات التي ترمي للكشف عن داللة الفروق  tيعد اختبار 
 االحصائية والمقارنة بين متوسط عينة بقيمة مفترضة للمجتع. ويحسب بموجب الصيغة الرياضية االتية:

)1......(0

xS
t  
 

 : هي متوسط العينة µحيث ان: 
 0المتوسط المفترض = 

          xSالخطأ القياسي للعينة = 

فيتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة  "Significate" يتم اتخاذ القرار اإلحصائي إذا كانت الفروق معنوية 
( فيتم قبول فرضية العدم -α,zαzالمحسوبة واقعة ضمن منطقة قبول النظرية الفرضية) tوعكس صحيج اي اذا كانت قيمة 

:𝐻𝐻0والتي يعبر عنها  𝜇𝜇 = 𝜇𝜇0  ورفض الفرضية البديلة والتي يعبر عنها𝐻𝐻1: 𝜇𝜇 ≠ 𝜇𝜇0  الذي يمسى اختبار من طرفين
:𝐻𝐻1ويكون االختبار من طرف واحد ادنى )االيسار(  𝜇𝜇 < 𝜇𝜇0 من طرف واحد اعلى )اليمين( او 𝐻𝐻1: 𝜇𝜇 > 𝜇𝜇0  بينما ،

المحسوبة واقعة خارج منطقة قبول النظرية الفرضية أي داخل منطقة رفض الفرضية فيتم رفض فرضية العدم  tاذا كانت 
 او الدراسة. اللة المعتمد في االختباروقبول الفرضية البديلة وذلك عند مستوى المعنوية او د

 
 :النتائج

لغرض تقييم اداء الجامعات العربية ومقارنتها مع أفضل الجامعات العالمية وفقًا لمنهجية ادارة الجودة الشاملة من خالل 
 QS، اعتمدت اهم مؤشرات معتمدة في تصنيف "Benchmarks"اتخاذ تلك الجامعات العالمية الرصينة قيمة مرجعية 

وهي )مرتبة الجامعات، عدد التدريسيين، البحوث المنشورة في مجالت السفير، االقتباس، نسبة  2016-2015لعام 
التدريسيين لطلبة، نسبة البحوث لتدريسيين، نسبة االقتباس لتدريسيين، نسبة الطلبة االجانب، نسبة التدريسيين االجانب، 

ادًا الى عدد الطلبة( لثنتي عشر جامعة عالمية واقليمية وعربية رصينة تصنيف نوع البحث للجامعة، حجم الجامعة اعتم
والجامعات  2015لعام  QSوتصنيف  ARWUالتصنيف األكاديمي لجامعات العالمية ورائدة التي لها مراكز متقدمة في 

هاي، بوسطن، وجامعات )شنغ 13هي جامعة هارفرد الحاصلة على المركز االول وجامعة كورنيل الحاصلة على المركز
جامعة في ذلك التصنيف فضال عن جامعات )بغداد، االردنية،  500طهران، اسطنبول، الملك فهد، القاهرة( ضمن افضل 

. وتم اختيار الجامعات 2015لعام  لجامعات العالمية QSجامعة في تصنيف  800اإلسكندرية، عين شمس( ضمن افضل 
على مستوى العالم وجامعتين اقليمية مؤثرة على المنطقة العربية واعتماد ( جامعة 50بعناية فائقة تضمنت اعلى خمسين )

عدد من الجامعات العربية واكثرها شيوعًا كعينة ممثلة للجامعات العربية استنادا الى سمعة وعراقة تلك الجامعات وكما 
منشورة واالقتباس والبيانات (، اذ تم اعتماد احصائية قاعدة بيانات سكوبس فيما البحوث ال2موضح في الجدول رقم )

 للمؤشرات لحد الزماني قيد البحث. حيث ان: QSالمعتمدة في تصنيف 
:يمثل تصنيف البحوث العلمية اذ يعتمد على عدد البحوث المنشورة الى التدريسين ونسبة االقتباس (Research)البحث 

 واالقتباس الذاتي وبثالث مؤشرات هي كاالتي :
VH عالي جدا :(very high) وHi عالي :(high) وMD متوسط :(Moderate) وLN محدود وضعيف جدا :

(Limiter or None)  والحجم(Size) يمثل تصنيف الجامعة استنادا الى حجم المؤسسة حسب عدد الطلبة بموجب :

 

 

: L                   30000اذا كان عدد اجمالي الطلبة اكبر من  (Very large): كبيرة جدا XLالمؤشرات االتية: 
اذا كان عدد اجمالي  (Median): متوسط Mو 30000و 12000اذا كان عدد اجمالي الطلبة بين  (Large)كبيرة 

 5000اذا كان عدد اجمالي الطلبة اقل من  (Small): صغيرة Sو 12000و 5000الطلبة بين 
Criteria 

 
University  

      Ranking Faculty paper 

Paper 
per 

faculty 

Citations 
per 

Faculty 

Faculty 
Student 

Ratio 
International 

Faculty 
International 

Students Research Size 
Harvard  2 4,184 67,461 16.1 117.2 19.3 52.1 22.8 VH L 
Cornell  17 2,688 33,763 12.6 74.7 12.5 34.7 19.6 VH L 

Shanghai  70 3,535 47,701 13.5 52.4 9.2 24 6.6 VH XL 
Boston  91 3,071 22,252 7.2 42.3 22 4.7 22 VH L 

King Fahd  199 4,972 17,824 3.6 10.2 15.7 42.9 8.7 VH XL 
Tehran 551-600 1,842 17,307 9.4 27.8 5.6 2.2 1.2 VH XL 

Istanbul 
Technical  551-600 2,249 6,362 2.8 9.1 6.6 2.0 4.2 VH XL 

Cairo  501-550 14,518 11,619 0.8 1.7 7.0 0.8 3.3 LN XL 
Jordan 601-650 2,200 3,383 1.5 2.8 7.0 12.3 15.3 LN XL 

Baghdad 651-700 7,066 1,148 0.2 0.2 10.4 0.3 0.2 LN XL 
Alexandria  701+ 7,402 5,015 0.7 1.6 5.2 0.6 3.4 LN XL 
Ain Shams  701+ 10,383 6,604 0.6 1.4 5.1 3.7 1.9 LN XL 

 لبعض افضل الجامعات العالمية والعربية. QS( يمثل درجات مؤشرات تصنيف 2جدول)
ويمكن تمثيل اهم المؤشرات المحسوبة)نسة االقتباس الى اعداد االكاديمين، نسبة البحوث المنشورة الى اعداد االكاديمين، 

( 2الطابة الى االكاديمين، واجمالي ابحوثالمنشورة واجمالي اعداد االكاديمين للجامعات قيد البحث( في الجدول )نسبة 
 االشكال البيانية االتية: لبيانيًا من خال

 
 ( يمثل نسبة االقتباس الى االكاديميين للجامعات قيد البحث.1شكل )
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 األكاديميين للجامعات قيد البحث.( يمثل نسبة البحوث المنشورة الى 2شكل )

 
 ( يمثل نسبة الطلبة الى األكاديميين للجامعات قيد البحث.3شكل )

 
 ( يمثل اجمالي عدد البحوث المنشورة واألكاديميين للجامعات قيد البحث4شكل )

 البحث التي تنص لغرض اختبار فرضية tاختبار  لغرض الكشف عن اي الجامعات تعمل وفق االمعايير العالمية استعمل
عمال المعادلة وباست هنالك فروق معنوية في النتاج العلمي والبحثي للجامعات العربية مقارنة بالجامعات العالمية الرصينة
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معدل نشر البحوث لجامعات  المتوسط المفترضويمثل  11وبدرجة حرية 0,05وبمستوى داللة  t( والصيغ اختبار 1)
الفضل  QSوبعد دراسة نتائج تقييم تصنيف  QSصيفها بدرجة عالي حسب تقييم تصنيف العالمية الرصينة التي يكون ت

، وعليه فان 5جامعة عالمية، توصل الباحث ان المعدل المقبول الذي يكون به التصنيف بمجال البحث عالي يبلغ  300
:𝐻𝐻0فرضية البحث او االختبار بالصيغة االتية: فرضية العدم:  𝜇𝜇 = :𝐻𝐻1الفرضية البديلة:  : 5 𝜇𝜇 < ( 3والجدول ) 5

ودرجة  0,05بمستوى معنوية  tلجامعات ضمن عينة البحث بعد مقارنتها بالقيمة الجدولية لتوزيع  tيبين نتائج اختبار 
 . 1,79والبالغ قيمتها  df=11حرية

 القرار الحسوبة z قيم الجامعة
 االحصائية

 طرف تحديد
 االختبار

Harvard university 6.645667 Significate اعلى 
Cornell university 4.550186 Significate اعلى 

Shanghai university 5.089024 Significate اعلى 
Boston university 1.317159 not 

Significate 
 القبول منطقة ضمن

King Fahd university -0.83819 not 
Significate 

 القبول منطقة ضمن

University of Tehran 2.634318 Significate اعلى 
Istanbul Technical 

University 
-1.31716 not 

Significate 
 القبول منطقة ضمن

Cairo university -2.51458 Significate ادنى 
University of Jordan -2.09548 Significate ادنى 

University of Baghdad -2.8738 Significate ادنى 
Alexandria University -2.57445 Significate ادنى 
Ain Shams University -2.63432 Significate ادنى 

 للجامعات t( يمثل نتائج اختبار 3جدول)
 تحليل النتائج:

( ان اعلى نسبة البحوث الى التدريسيين 4-1( واالشكال البيانية )2يتبين من نتائج مؤشرات المستخرجة في الجدول )
لجامعة ذاتها وتقارب قيمة نسبة البحوث الى  117لجامعة هارفرد واعلى نسبة اقتباس الى التدريسيين يبلغ  16يبلغ 

على من جامعة يل االتدريسيين لجامعتين كورنيل وشنغهاي اما نسبة اقتباس الى التدريسيين فان قيمة نسبة جامعة كورن
( اما نسبة البحوث الى التدريسيين لجامعات 2شنغهاي وبشكل كبير وهكذا بقية الجامعات حسب تسلسلها في الجدول )

 2ونسبة اقتباس الى التدريسيين اقل من  1.5الجامعة األردنية يبلغ و 3.6عدا جامعة الملك فهد يبلغ  %1العربية اقل من 
( ان عدد البحوث 4بشكل عام وهي نسبة قليلة جدا مقارنة مع الجامعات العالمية األخرى. كما يتبين من الشكل رقم )

أكبر من عدد التدريسيين للجامعات العالمية قيد البحث وبفارق كبير في حين ان معظم الجامعات العربية قيد البحث عدا 
ة الملك فهد والجامعة األردنية يكون عدد البحوث اقل من عدد التدريسيين مما يدل على وجود فروق معنوية بين جامع

النتاج العلمي البحثي مقارنة بأعداد التدريسيين او األكاديميين. وكما يتبين من تصنيف المجال البحثي في العمود قبل 
 VHلمية واإلقليمية قيد البحث وجامعة الملك فهد تصنف عالية جدا ( ان جميع الجامعات العا2األخير من الجدول رقم)

مما ينعكس على درجة ومرتبة . LNبينما جميع الجامعات العربية عدا جامعة الملك فهد تصنف محدود جدا او نادر 
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راسة. الدالجامعات العربية في العمود البحث وحصولها على درجة ضعيف جدا للجامعات العربية ضمن عينة البحث او 
ويتبين كذلك ان نسبة التدريسيين الى الطلبة لجامعات العالمية أكبر من الجامعات العربية اذ بلغت تلك النسبة لجامعة 
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تدريسيين االجانب فكانت الجامعات أكبر من الجامعات وبشكل كبير اذ بلغت نسبة الطلبة العربية. اما نسبة الطلبة وال

بينما نسبة الجامعات العربية قليلة جدا وبشكل ملحوظ بالرغم  %52والتدريسيين االجانب  %23االجانب لجامعة هارفرد 
ة. يتبين من نتائج اختبار المعنوية في جميع الجامعات العربية في دراسة ذات حجم كبير جدا قيما يخص ألعداد الطلب

( ان جامعات بوسطتن، الملك فهد،اسطنبول التقنية غير معنوية وهذا يؤدي الى قبول فرضية العدم اي ان 3الجدول )
معدل النشر في تلك ضمن معدل النشر المفترض وعلية تكون درجة تقييم تلك الجامعات بمجال البحث عالي. وجامعات 

، شنقهاي، طهران معنوية وهذا يؤدي الى رفض فرضية العدم قبول بالفرضية البديلة من جهة اليمين هارفرد، كورنيل
او االعلى اي ان معدل النشر في تلك اعلى من معدل النشر المفترض وعليه تكون درجة تقييم تلك الجامعات بمجال 

ية،عين شمس، بغداد( معنوية وهذا يؤدي الى رفض البحث عالي جدا. اما الجامعات العربية )االردنية، القاهرة، االسكندر
فرضية العدم قبول بالفرضية البديلة من جهة االيسار او االدنى اي ان معدل النشر في تلك اقل من معدل النشر المفترض 

( يوضح اسقاط قيم االختبار على 4وعليه تكون درجة تقييم تلك الجامعات بمجال البحث ضعيف او محدود. والشكل )
توزيع الطبيعي لغرض تشخيص معدالت النشر االقرب لمعدل المفترض حسب المعايير االكاديمية لتقييم الجامعات ال

 العالمية. 

 
 الختبار معنوية معدل النشر للجامعات قيد البحث t( توزيع 4شكل )

والتصنيفات  QSنيف وعليه فان هنالك تأثير معنوي وكبير ومباشر لبحث العلمي على مرتبة ودرجة الجامعات في تص
العالمية وبأوزن كبير، ونسبة األكاديميين الى الطلبة ونسبة الطلبة واألكاديميين االجانب بأوزن. وبعد تحليل نتائج 

 

 

دخول دولتين عربية فقط في تصنيف شانغهاي تبين  الجامعات العربية في التصنيف األكاديمي لجامعات العالمية
"ARWU"  بجامعة القاهرة وذلك لحصول بعض خريجين الجامعة على جائزة نوبل ممثلتًا هما جمهورية مصر العربية

 جامعة الملك عبد اهللجامعة الملك سعود و جامعة الملك عبد العزيزوالمملكة العربية السعودية ممثلتًا بأربعة جامعات )
 (.4لتحقيقها معايير ذلك التصنيف وكما مبين في الجدول ) المعادن(وجامعة الملك فهد للبترول و للعلوم والتكنولوجيا

(4 ) جدول 
ترتيب  يمثل 

 2015الجامعات السعودية بالتصنيف األكاديمي للجامعات العالمية لسنة
  Conclusions االستنتاجات:

 يمكن ايجاز اهم االستنتاجات التي توصلت اليها من خالل هذه الورقة بالمحاور االتية:

تمتلك عدد البحوث المنشورة العالمية ونسبة االقتباس االوزن أكبر وتؤثر بشكل كبير ومباشر على درجات  .1
 ومرتبة الجامعة في اغلب التصنيفات العالمية للجامعات. 

معنوية معدل نشر البحوث العلمية لمعظم الجامعات العربية )عدا بعض الجامعات السعودية(  tاثبت نتائج اختبار  .2
ل من المعدل النشر العالمي المفترض وبشكل الكبير الذي ادى الى ان يكون تقييمها بمجال البحث يكون وهي اق

ضعيف مما يدل على ضعف النتاج العلمي لتلك الجامعات، بينما معدل النشر في الجامعات العالمية واالقليمية 
هران معدل نشر اكبر من المعدل يكون ضمن المعايير اذ تمتلك كل من جامعة هارفرد، كورنيل، شنقهاي، ط

المفترض مما جعل تقييمها بمجال البحث يكون عالي جدا مما ادى الى حصولها على ترتيب اعلى في التصنيف 
التقنية  اسطنبول العالمي وكلما كان معدل النشر اكبر يكون الترتيب افضل وكذلك جامعات بوسطتن، الملك فهد،

جود واوي المعدل المفترض. وعليه يتم قبول فرضية هذا البحث التي تنص "وذلك الن معدل معدل النشر فيها يس
فروق معنوية في النتاج العلمي والبحثي للجامعات العربية مقارنة بالجامعات العالمية الرصينة مما ينعكس سلبًا 

 .على مرتبة تلك الجامعات في التصنيف الجامعات العالمية"

شر في جامعة الملك فهد يساوي او يطابق معدل النشر العالمي، بينما معدل معدل الن ان tبينيت نتائج اختبار  .3
النشر بالجامعة االردنية هو االقرب بين الجامعات العربية االخرى لمعدل النشر العالمي وتلتها القاهرة 

 واالسنكدرية وعين ششمس ثم جامعة بغداد.
العربية بالجامعات العالمية ذات المراتب العليا، بينت نتائج التحليل من خالل مقارنة درجات بعض الجامعات  .4

ضعف مرتبة الجامعات العربي مقارنة مع الجامعات العالمية واإلقليمية وذلك بسبب ضعف وقلة نسبة البحوث 
 المنشورة واالقتباس قياسًا الى عدد األكاديميين. 

جابا على مرتبها في التصنيفات لمعالجة ضعف عدد البحوث واالقتباس في الجامعات العربية مما ينعكس اي .5
 :االكاديمية العالمية للجامعات، يتوجب اتباع االتي

i.  اعادة تأهيل المجالت العربية لغرض حصولها على معامل تأثير عالمي واعتماد معايير وضوابط النشر
 ر.األنظمة االلكتروني للتقديم وتقييم والنش اعتماد المعتدة من قبل دار النشر السفير، فضال عن

 الترتيب العالمي الجامعة الترتيب الوطني
 جامعة الملك عبد العزيز 1-2

151-200 

 جامعة الملك سعود 1-2

151-200 

 جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا 3

301-400 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 4

401-500 
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ii." تحفيز الباحثين للنشر في مجالت السفير وتومسن ورويترزISI من خالل نظام حوافز فضال عن اعتماده "
 في تقييم األداء السنوي للتدريسيين.

iii.  اعتماد النشر العلمي المشترك بين األكاديميين في الجامعات العربية والعالمية ذات مراكز متقدمة في
 التصنيفات العالمية.

iv.  قلة نسبة االقتباس من باحثين الجامعات العربية وعليه يتوجب تشجيع التدريسيين لإلشارة واالقتباس من
 " من قبل باحثين الجامعات العربية.ISI""الناشر السفير" وتومسن رويترز  Scopusالبحوث المنشورة في مجالت 

التصنيف األكاديمي لجامعات او  QS في تصنيفاعتماد الجامعات العالمية الرصينة ذات المراكز الخمسين االولى  .6
فضال عن اعتماد المعايير العالمية المعتمدة في تصنيفات  "Benchmark"كقيمة مرجعية    "ARWU"العالمية

 في خطة التحسين لجامعات العربية.   "ARWU"و QSالعالمية 

ق اسيا فضال عن الطلبة من افريقيا وشررفع نسبة التدويل للطلبة واألكاديميين من خالل استقطاب الطلبة العرب  .7
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 أليات وأدوات ونظم الجودة في التعليم

 المدارس العمرية
 د. هشام عبد المعطي

Email: hisham1saleh@hotmail.com 
 

 المقدمة : 
إن التحديات العالمية المعاصرة تحتم على المنظمات اإلقتصادية مواجهة هذه التحديات وإستثمار الطاقات اإلنسانية      

الفاعلة في تحسين وزيادة كفاءة األداء التشغيلي للمنظمات ، ومن أكثر الجوانب اإلدارية الهادفة إدارة الجودة الشاملة ، 
علومات وتقنيات االتصال سمة مميزة للفكر اإلنساني المعاصر وهذا ما يظهر واضحا التي أصبحت بفضل الكم الهائل للم

 في المؤسسات والمنظمات الحديثة . 
أما في المجال التربوي فإن القائمين عليه يسعون من خالل تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلى إحداث تطوير نوعي      

لدورة العمل في المدارس بما يتالئم مع المستجدات التربوية والتعليمية واالدارية ويواكب التطورات المتسارعة لتحقيق 
 عليمية . التميز في كافة العمليات في المؤسسات الت

وربما يرجع االهتمام بقضية الجودة في التعليم  في العالم العربي إلى  التوسع في مؤسسات التعليم وباألخص في      
القطاع الخاص  وزيادة أعداد الطالب مما أدى إلى انخفاض مستويات اإلنجاز التعليمي ، وبخاصة مع االنخفاض المستمر 

تقرير منظمة االقتصاد والتعاون والتنمية  منوحة للمؤسسات التعليمية،ويظهر ذلك جليا في في الموارد المالية والمادية الم
عن التعليم في العالم العربي بأن " أّن قطاع التعليم يعيش أزمة حقيقية في جل الدول العربية خصوصا   OECD العالمية

لقطاع التعليم، وغياب الفلسفة التعليمية  الفقيرة منها، وذلك بسبب الميزانيات المحدودة التي تخصصها الحكومات
واالستراتيجية الواضحة، وضعف الهيكل التنظيمي والبنى التحتية والتجهيزات المدرسية، وتخلف مستوى المناهج 
المدرسية، واعتمادها بشكل كبير على حفظ المعلومات وتلقينها للتلميذ عن ظهر قلب دون تحليلها أو فهمها، وغياب المواد 

 . ."تنمي الحس النقدي لديه، وتمكنه من أسلوب تفكير وتحليل منطقيالتي 
و الصورة الجديدة للتعليم ال يمكن أن تكون إال بتعليم تتوافر فيه شروط الجودة الشاملة فى كافة مراحله ومستوياته،ولهذا     

 سعينيات القرن العشرين.تنبهت معظم دول العالم إلى أهمية جودة التعليم ،فوضعتها فى صدر أولوياتها منذ ت
 Baldrigeوعلى هذا األساس  ظهرت المعايير والنماذج العالمية للجودة الشاملة، مثل: معايير بالدريج فى أمريكا      

Criteria  وجائزة ديمنج فى اليابان ،Deming Awards وظهرت مراكز التميز والجودة،ومؤسسات االعتماد األكاديمي ،
بتقسيماتها المختلفة، وأنظمة الرقابة على الجودة  ISO، والمواصفات الدولية للجودة الشاملة  Accreditationوالمهني

الشاملة،وظهر الكثير من النماذج التطبيقية للجودة الشاملة فى مؤسسات التعليم قبل الجامعي والعالي فى الكثير من الدول 
. 

عتمد على الكفاية الكمية لمخرجاتها ، دونما اهتمام كبير بالكفاية وقد ظلت نظم التعليم العربية فترة طويلة من الزمن ت    
النوعية ، مما تسبب بمخرجات  غير مؤهلة سواء على مستوى التعليم المدرسي أو التعليم الجامعي وهذا أحدث اختالل 

 فى مخرجات التعليم على المجتمعات .
لوطن العربي والتوجه نحو اإلدارات العليا وصناعة القرار إلتباع ان هذه االشكالية مدعاة لإلهتمام بجودة التعليم في ا    

 أساليب وأدوات وأنظمة الجودة في التعليم . وهذا محور اهتمام الدراسة الحالية التى تتناول المحاور التالية :
 مفهوم الجودة والمفاهيم المرتبطة بها. (1

 

 

 التعليم  في الشاملة الجودة إدارة تطبيق مبررات (2

 ض الدول فى مجال الجودة التعليميةخبرات بع (3

 التعليم في الشاملة الجودة إدارة محاور (4
 والتعليمية التربوية المؤسسات في واالعتماد الجودة إدارة أساليب (5

 آليات ضمان الجودة الداخلية والخارجية  (6

 آليات ضمان الجودة الخارجية  في المدارس العمرية   (7
 

 والمفاهيم المتعلقة بها  :أوال:مفهوم الجودة في التعليم 
فيما يتعلق بمفهوم الجودة فقد اختلفت رؤية المؤسسات والمهتمين حول تعريف مفهوم الجودة  ولكن  أفضل تلك المفاهيم 

( والذي  ينص على "أن الجودة 1998ما تم االتفاق عليه في مؤتمر اليونسكو للتعليم الذي أقيم في باريس في أكتوبر )
لي مفهوم متعدد األبعاد ينبغي أن يشمل جميع وظائف التعليم وأنشطته مثل: )المناهج الدراسية، والبرامج في التعليم العا

التعليمية، والبحوث العلمية، والطالب، والمباني والمرافق واألدوات، وتوفير الخدمات للمجتمع المحلي، والتعليم الذاتي 
. وهو ما ينطبق على التعليم بشكل عام فيما تم االتفاق على  دوليًا"الداخلي، وتحديد معايير مقارنة للجودة معترف بها 

تعريف الجودة في االردن على أنه: "العملية التي يتم فيها اإلقرار بجودة أداء المؤسسات التعليمية وسالمة إجراءاتها 
 وتمامها وجودة ُمخرجاتها، بشكل يجعل المجتمع األكاديمي والتربوي والعام يثق بها.

 م الجودة الشاملة :مفهو
 هي منهجية إدارية للمنظمة تهدف إلى تنفيذ الخطط الفاعلة في تحسن األداء بشكل مستمر واالستخدام األمثل للموارد.

 ضمان الجودة :
يعنى تصميم وتنفيذ نظام يتضمن سياسات وإجراءات للتأكد من الوفاء بمتطلبات الجودة ، والتي تتضمنها المعايير التي 

 ظمات االعتماد .تضعها من
 وضمان الجودة طريقة لتنظيم عمل االعتماد ، ويتضمن : 

وضوح مهمة المؤسسة وأهدافها وأن تكون  •
 معروفة للجميع  .

خضوع األنظمة التي يتم العمل من خاللها لتفكير  •
 جيد ، وكذلك سهولة فهمها وإبالغها لكل فرد .

مسئولية كل شخص عما هو مسئول عنه  •
 األوقات .ووضوحها في كل 

مفهوم المؤسسة للجودة محدد تماًما وُمدعَّم  •
 بالمستندات .

هناك أنظمة للتأكد من أن كل شيء يعمل وفقا  •
 للخطة .

المساءلة التعليمية يتم تنفيذها بأشكال كثيرة لتعبر   •
عن أداء الطالب : ملف الطالب ، مؤشرات األداء 

 ، 

 االختبارات مرجعية المحك . •

 
 

 : Quality Management System ودةنظام إدارة الج
 هو إنشاء سياسة وأهداف وتحقيقها إلدارة وضبط المؤسسة فيما يخص الجودة.     

 توكيد الجودة يعنى :
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 ظمات االعتماد .تضعها من
 وضمان الجودة طريقة لتنظيم عمل االعتماد ، ويتضمن : 

وضوح مهمة المؤسسة وأهدافها وأن تكون  •
 معروفة للجميع  .

خضوع األنظمة التي يتم العمل من خاللها لتفكير  •
 جيد ، وكذلك سهولة فهمها وإبالغها لكل فرد .

مسئولية كل شخص عما هو مسئول عنه  •
 األوقات .ووضوحها في كل 

مفهوم المؤسسة للجودة محدد تماًما وُمدعَّم  •
 بالمستندات .

هناك أنظمة للتأكد من أن كل شيء يعمل وفقا  •
 للخطة .
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األنظمة والعمليات التى تتبعها هيئة ما للتأكد من أن المعايير األكاديمية معروفة ويتم تحقيقها، طبقا للرسالة المعلنة،   
وتتفق مع المعايير القومية والعالمية، وكذلك التأكد من أن جودة فرص التعلم وجودة األبحاث وجودة المشاركة المجتمعية 

 تفيدين من الخدمة.مع توقعات المسمناسبة وتتوافق 
 
 لنظام الداخلي لتوكيد الجودةا

هو النظام الذي تضعه المؤسسة لنفسها لتوكيد وتعزيز جودة المؤسسة وبرامجها التعليمية من خالل وضع نظم لمتابعة 
 وتقييم األداء وتحديد نقاط الضعف والقوة وتقديم خطط التحسين وتحديد أولويات لتنفيذ.

 التعليم: في الشاملة الجودة إدارة تطبيق ثانيا:مبررات
 في كثيرة لتطبيقها مبررات يوجد الشاملة الجودة فإلدارة , التطبيق لهذا مبرر هناك يكون أن دون شيء أي تطبيق يتم ال

 وإنما تحسين األداء عند تتوقف ال التعليمي النظام في الشاملة الجودة إدارة تطبيق أن تؤكد المبررات هذه وأن التعليم مجال

أهمها كما  من المبررات العديد التعليم في بالجودة لالهتمام كان ولذلك والمخرجات والعمليات المدخالت تحسين إلى تهدف
 : (2008ورد في )عزب ،

 
 . المجتمعية التنمية في الحاسم العامل باعتباره التعليم في التوسع على المجتمعات معظم إقبال 1-

 .النامية الدول في أسوء والوضع طالبها بين الدراسي التحصيل مستويات انخفاض المتقدمة الدول اكتشاف 2-

 .التطبيقي و النظري المستويين على واالهتمام الجودة عن جديدة معايير إلى الوصول في عالميا الرغبة تزايد 3-

 .معها والتعايش لمواجهتها الفرد إعداد خالل من مستقبال العالمية المتغيرات مواجهة إلى الحاجة 4-
 :والعشرين الواحد القرن في ظهرت التي التناقضات حدة تخفيف إلى الجودة خالل من العالم يصل 5-

 .جذوره عن ينفصل أن دون عالميا يكون أن الفرد بمطالبة ذلك و والمحلي العالمي بين -أ

 . الجارية التطورات وسط الخاصة والثقافة التقاليد على المحافظة كيفية في وذلك والخصوصي الكلي بين -ب

 . للهوية التنكر دون التغيير مع وب التجا كيفية في وذلك والحداثة التقاليد بين -ج
 . استيعابها على اإلنسان وقدرة المعارف في الهائل التوسع بين -د

 .للتربية نبيلة مهمة وهذه سامية وأخالقيات قيم إلى يتطلع فالعالم والمادي الروحي بين -ه

ما  وهو البشري للعقل تحديا يمثل مثيل، له يسبق لم ومعرفي علمي تدفق على والقائمة الشاملة التكنولوجية الثورة إن 6-
 .التعليمية نظمها تجويد في تنافس المجتمعات جعل

 
 ثالثًا :خبرات وتجارب بعض الدول فى مجال الجودة التعليمية :

لمتحدة أول من راعى مبدأ توازى "الحرية والجودة"، حيث سمحت أوال :  الواليات المتحدة األمريكية:   كانت الواليات ا
للعديد من المؤسسات التعليمية في   أنشاء آليات مناسبة لمتابعة جودة أداء هذه المؤسسات وتعتمد من يستحق منها االعتماد 

 ليم المتاحة.وتجعل نتائج هذه المتابعة متاحة لراغبى التعليم حتى يكونوا على بينة من موقف مؤسسات التع
 ما االعتماد التربوي المتبع في المدارس في الواليات المتحدة االمريكية :

االعتماد التربوي هو عملية يتم من خاللها التحقق من أن مؤسسة تعليمية معينة قد أوفت أو فاقت المعايير القومية التى 
  صممت لقياس الجودة فى كل جوانب المؤسسة التعليمية.

يقوم باالعتماد التربوى فى الواليات المتحدة األمريكية هيئات/ جمعيات غير حكومية، غير هادفة للربح، ويتوفر فيها  
 Educationشروط تحددها وتعترف بها السلطات التربوية سواء على المستوى الفيدرالى أو على مستوى الوالية 

 

 

Department طها الدولة لكي تصبح هيئة لها الحق فى ممارسة االعتماد  وكل جمعية يتوفر فيها معايير محددة تشتر
 .Ofstedوهى عملية اختيارية فى الواليات المتحدة وإجبارية فى المملكة المتحدة تتم من خالل هيئة 

يرتبط االعتماد التربوى فى الواليات المتحدة، بعملية هامة هى عملية منح الترخيص. وهى فى جوهرها عملية تقويم. 
عن طريقها الرخصة للمؤسسة التى قامت بالوفاء بالحد األدنى للمتطلبات المتمثلة فى المعايير المعلنة. وإلى جانب يمنح 

الهيئات التى تقوم بمنح تراخيص االعتماد للمدارس توجد هيئات أخرى على نفس المستوى لمنح الشهادات للمعلمين 
  لمعلم .وتراخيص مزاولة المهنة وذلك وفقًا لمعايير كفاءة ا

( فى الجنوب، SACSومن الجمعيات والهيئات اإلقليمية  التي تعطي اإلعتماد التربوي في الواليات المتحدة )
NCACS) ،فى الشمال )WASC) فى الغرب وعادة ما تعمل هذه المنظمات بإطار تعاوني لتغطي منطقة )
 الجنوب  .

 مميزات النموذج االمريكي في االعتماد التربوي : -
. 5، . تطوعى فى معظمه4،  . يتمتع بالشفافية والصراحة3،  . قائم على المشاركة2،   حكومى . غير1

  . متنوع6،   المركزى
 دورة االعتماد التربوي في الواليات المتحدة االمريكية :

  تتم كل ست سنوات-
  ويكون االتصال مباشر-
  تتم زيارة أو أكثر حسب الحاجة-
  تقدم تقارير سنوية-
 أولن التقارير التغييرات الجوهرية الحادثة أواًل بتتضم-

-  
 ثانيًا: اليابان : 

تأثرت  اليابان كثيرًا باألفكار األمريكية منها واألوربية وجعلوها أكثر مالئمة للقيم اليابانية وخلطوها مع 
ول إلى الحصالعناصر الوطنية مما ادى الى ظهور نظام ياباني فريد من نوعه ،وهدفت سياستها  التعليمية 

على  موارد مادية وبشرية وقانونية للتعليم والجمع بينهم بطريقةـ مناسبة مما جعل هذه السياسة تتسم 
بالمرونة واإلبداع ,مما ساعد اليابان للوصول إلى تعليم يكافئ أفضل المؤسسات التعليمية في الدول 

ائر الجودة و التي تعتبر جزءا ضروريا من األوروبية،  كما أن إدارة الجودة الشاملة في اليابان تتسم بدو
لقد حرصت الحكومة اليابانية على توفير االعتمادات المالية الكافية لضمان جودة التعليم  .عمليات الجودة

 الشاملة في التعليم تمثلت فيما يلي: ووضعت أسس الجودة 
ية مع ية األصيلة وتكيف وتأقلم الثقافات الغرباألصالة والمعاصرة: وتعنى المحافظة على الثقافة القومية وقيمها الذات -1

  .الثقافة القومية اليابانية

بها من قيم أصيلة ركيزة أساسية في  إثراء التربية الخلقية في البيئة اليابانية: تعتبر األخالق اليابانية و ما يرتط -2
المسؤولية يهـم اإلحترام واإللتزام والعملية التربوية ، فالتعلم نشاط أخالقي في البيت والمدرسة و في العمل يغرس ف

داخل الجماعة واإلصرار واالستمرار في تحقيق مايطمح إليه والرغبة في إتباع معايير اجتماعية في الحياة اليومية 
 .ومن ثم يتمكن المواطن الياباني من اإلسهام في بناء المجتمع وتقدمه
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حيث اإلنماء الكامل للشخصية اليابانية ورعاية قدرات الفرد إحترام فردية اإلنسان: وتعنى التركيز على الفردية من  -3
على اإلبداع واالبتكار والتفكير و تزويده بأساسيات المعرفة وتوسيع مجاالت اإلختيار أمامه في التعليم و العمل 

  .ونشر المعلومات التكنولوجية لتصبح في متناول الجميع
بإحياء التربية في البيت ومشاركة أعضاء المجتمع في أنشطة التعاون بين البيت والمدرسة والمجتمع: و ذلك  -4

  . المدرسة و مساهمتهم بفعالية في العملية التربوية إلى جانب إحياء مجالس اآلباء والمعلمين

زيادة الفرص التعليمية طوال الحياة: وتتمثل في التحـول إلى التعليم المستمر مدى الحياة باستعادة الوظيفة التربوية  -5
  نزل واالهتمام بإكساب التالميذ المهارات والمعارف األساسية وتنمية القدرة لديهم للتعليم الذاتيللم

تحسين محتوى التعليم: أي التركيز على الموضوعات التي تؤدي إلى تنمية القدرة اإلبداعية و التفكير الناقد و فهم  -6
ن قراءة و كتابة و حساب و تنويع طرق التدريس أعمق لثقافة اليابان وتقاليدها و إجادة المهارات األساسية م

وتحسين أساليب التقويم وتوسيع برامج التربية المهنية التي تشارك فيها الشركات الصناعية و مدارس التدريب و 
غيرها وإحداث نوع من التكامل بين جميع المواد الدراسية و مراجعة برامج الدراسات االجتماعية و التربية المنزلية 

 يز التربية الخلقية و الصحية والبدنيةوتعز

تحسين نوعية المعلم و : يتم ذلك بإعادة النظر في برامج إعداد المعلم بتصميم برامج أكثر مرونة إلعداد المعلمين  -7
 .وتنظيم برامج تدريبهم أثناء الخدمة والتركيز على طرق التدريس الحديثة في هذه البرامج

: يسهم محتوى التعليم وطر ق التدريس والبحث المستخدمة في تكوين يابانيين يذو التحكم في تكنولوجيا المعلومات  -8
 .قدرات إبداعية ولديهم الحس الدقيق لكيفية التصرف والتحكم فيها بمهارة

تحسين العوامل البيئية المؤثرة في التعليم: وهذا بالحد من المدارس كبيرة الحجم وتقليل كثافة الفصول وإصالح  -9
 .الدراسية وتجهيز المدارس بوسائط ووسائل المعلومات محتوى الكتب

تنمية المنظور الدولي: و ذلك باكتساب المهارات اللغـوية األجنبية لالنفتاح على الثقافات األخرى تكا و ساب أنماط  -10
 للسلوك أكثر انفتاحا على العالم تتمثل في اتساع األفق وصفات المواطن العالمي

تحقيـق جـودة التعلـيم ، كونهـا اتجهـت في تخطيطهـا للمسـتقبل إلى تكـوين  لقـد نجحـت اليابـان في و
نظـام عصـري أكثـر مرونـة وحرية ، قائم على أحدث األساليب العلمية والتكنولوجية مع الحفاظ على ثقافتها وقيمها 

 الذاتية األصيلة.
 ثالثًا:المملكة العربية السعودية : 

، و ذلـك بتأسيس مركز الملك فهد  1420-10 - 26دية تجربتها مع الجودة الشاملة في بدأت المملكة العربية السعو
للجودة لدعم تحول المؤسسات التعليمية نحو الجودة ويهتم المركز بنشر وتطيق إدارة الجودة الشاملة في المدارس و 

 نوعية في التربية والتعليم.اإلدارات وفق سياسة وأهداف التعليم في المملكة العربية السعودية لتحقيق نقلة 
بدأ مركز الملك فهد بن عبد العزيز للجودة رحلته نحو التميز من خالل التطـلع لمــواكبة المستجدات العالمـية في  

مجال الجودة بفلسفة مغايرة وغير تقليدية في ظل تحديات العولمة التي تتطلب االستجابة الذكية التي تستفيد من الجانب 
الثوابت  مع المحافظة على« فكر عالميًا ونفذ محليًا » ولمة من خالل تغيير نمط التفكير والعمل وفق المبدأ اإليجابي للع

  . الوطنية إلى جانب اإلطالع على أحدث أدبيات إدارة الجودة وأفضل الممارسات العالمية في جودة التعليم

 ستة أهداف إستراتيجية هي عمل المركز على وضع خطة إستراتيجية لتطبيق الجودة تركزت على
 

بناء إطار ضمان الجودة لمدارس التعليم العام  -2  . تطوير أساليب نشر ثقافة الجودة في الميدان التربوي -1
 وأدلة العمل المرتبطة به

 

 

إعداد القيادات التربوية لتتوافق ممارساتها مع فلسفة  -3
  إدارة الجودة الشاملة

والتعليم دعم مشاركة المدارس وإدارات التربية   -4
  في جوائز الجودة

تدريب فرق التحسين في المدارس وإدارات التربية   -5
 . والتعليم

تواصل المركز مع الجهات ذات االهتمام بالجودة   -6
 ) محليًا و عربيًا وعالمياً(.

التعليمية  ؤسساتلما كانت التوقعات والتطلعات العالية تقود إلى األداء المتميز عمل المركز على دعم وتشجيع مبادرات الم
 للمشاركة في جوائز التميز المحلية والعربية والعالمية وكانت ثمرة ذلك

  ).9000مدارس من محافظة األحساء على شهادة المطابقة لنظام الجودة )اإل يزو  7حصول  -أ 
 ميزحصول العديد من المعلمين والطالب على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المت -ب 

 حصول أعضاء المركز على شهادات من مركز الملك عبدااهلل الثاني للتميز في األردن -ج 

و قد عمل المركز على نشر ثقافة الجودة الشاملة في الميدان التربوي في  جميع المناطق عن طريق إصدار الكتيبات   
 الحديثة المتعلقة بتطبيق إدارة الجودة في التعليم ووالنشرات في مجال إدارة الجودة الشاملة ـوتقديم البرامج التدريبية 

المالئمة الحتياجات الواقع التربوي السعودي إلى جانب ذلك القيام بالزيارات الميدانية الدورية للمدارس بهدف دعم 
 .استراتيجيات التحول نحو ـ الجودة الشاملة وتقديم االستشارات وتكون هذه الزيارات ضمن خطة عمل متكاملة

 التعليم في الشاملة الجودة إدارة ابعًا: محاورر

 يمكن تحديد أنه إال المحاور تلك تعدد رغم و تحقيقها في الرئيسية الخطوات أولى التعليم في الشاملة الجودة محاور فهم يمثل

  (: 2008)حمودة ، يلي فيما أهمها
 شخصية الطالب بناء يتم إذ الجودة من الرئيسي المستفيد هو و التعلم و التعليم عملية محور الطالب يعتبر :الطالب جودة 1-

 تقويم يتم كما, له المقدمة بالخدمات اإلهتمام يتم كذلك و الجودة صفات فيه لتتحقق قيم و مهارات و معارف من يمتلك بما

 . السلوكية و الدراسية الجوانب في لديه تتحقق التي المخرجات ظل في الطالب
 نجاح المؤسسة يتوقف إذ ,المختبرات و القسم في الشاملة الجودة إدارة برنامج تنفيذ في األساس المعلم يعتبر :المعلم جودة 2-

 إيصالها في العلمية واقتدار مادته في تمكن من يمتلكه ما مقدار و نشاط من يبذله ما مقدار على أهدافها تحقيق في التعليمية

 .إعطائها في ورغبة

 في فاعلية و بأعلى األهداف يحقق الذي القيادي العمل لدور هنا اإلدارة تنتقل : القوانين و التشريعات و اإلدارة جودة 3-

 تسعى لتحقيق و الموظفين لجميع واضحة المدرسة في القوانين و التشريعات تكون بحيث اإلنسانية العالقات أفضل ظل

 . المستمر التحسين على لعملا استمرار و الجودة نظام لبناء سهولة و بيسر المدرسة رسالة
 الطلبة تلبي حاجات التي التربوية األهداف التعليمية المناهج و البرامج تعكس أن يجب :التعليمية المناهج و البرامج جودة 4-

 .للطالب في التقدم المستقبل و الحاضر متطلبات تعكس و الجودة معايير إلى مستندة و واضحة تكون أن و المجتمع و

 الصحية  والمالعب المرافق و اآلمنة و الكافية المباني تتوفر أن يجب : تجهيزاتها و مرافقها و التعليمية المباني جودة 5-

 . غيرها و حاسوب أجهزة و مكتبات من الالزمة التعليم مصادر و المختبرات و والتجهيزات
 الملونة والخرائط الصور على احتوائه و للمعلومات الدائم التجديد و بالحداثة إتصافه ضرورة :المدرسي الكتاب جودة 6-

 الكتاب للمعلم يرافق دليل ووجود والطباعة الكتابة في بالوضوح اتصافه و المعلم و للطالب الضرورية التوضيحية واألشكال

 .المدرسي
الجودة  مواصفات تحقيق ضرورة و الشاملة الجودة إدارة نظام في المستمر التحسين أهمية إلى بالنظر : التقويم جودة -7

 عليها إلى القياس و إستخدامها يسهل و محددة و واضحة تكون معايير وضع ينبغي فإنه التعلمية التعليمية العملية عناصر في

 . التعليمية العناصر جميع في التقدم و التحسن نحو توظيفها و التحسينية الراجعة التغذية من اإلستفادة جانب
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إعداد القيادات التربوية لتتوافق ممارساتها مع فلسفة  -3
  إدارة الجودة الشاملة

والتعليم دعم مشاركة المدارس وإدارات التربية   -4
  في جوائز الجودة

تدريب فرق التحسين في المدارس وإدارات التربية   -5
 . والتعليم

تواصل المركز مع الجهات ذات االهتمام بالجودة   -6
 ) محليًا و عربيًا وعالمياً(.

التعليمية  ؤسساتلما كانت التوقعات والتطلعات العالية تقود إلى األداء المتميز عمل المركز على دعم وتشجيع مبادرات الم
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 .استراتيجيات التحول نحو ـ الجودة الشاملة وتقديم االستشارات وتكون هذه الزيارات ضمن خطة عمل متكاملة
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 . السلوكية و الدراسية الجوانب في لديه تتحقق التي المخرجات ظل في الطالب
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 .إعطائها في ورغبة
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 يقف التمويل الالزم بدون و تعليمي نظام أي مدخالت من األهمية بالغ مدخال التعليم تمويل يمثل : التعليمي اإلنفاق جودة 8-

 التمويل تابعا لقدر متغيرا تمثل العموم وجه على التعليم جودة أن الشك و , األساسية مهامه أداء عن عاجزا التعليم نظام

 تنفيذ في أثره الكبير له أمرا التعليم بتمويل للوفاء الالزمة األموال تدبير يعد و النشاط مجاالت من مجال كل في التعليمي
 لها.  المخطط التعليمية البرامج

 :والتعليمية التربوية المؤسسات في واالعتماد الجودة إدارة خامسًا:أساليب

 والتفاعل االتصال ليتحقق اآلخرين، بأعمال اإللمام من بد ال والتعليمية التربوية المؤسسات في واالعتماد الجودة لتحقيق

 والكشف المبذولة، للجهود المستمر والتقويم المعلومات لتبادل اآلخرين، مع والتفاعل االنتفاع على الجودة المشترك،وتؤكد
 وحل المستمرين، والتحسين التطوير إلى تهدف فالجودة ومعالجتها، لتفاديها الضعف وجوانب القوة لتعزيزها جوانب عن

 التربوية المؤسسات في الجودة إدارة تستخدمها التي األساليب ومن والتعليمية، التربوية العملية التي تعيق المشكالت من كثير

 :(  2008الفتالوي، ( يأتي ما والتعليمية

 على والتغلب لمعالجة الجودة تطبق التي المؤسسات في شيوعا األساليب أكثر من وهو :المشكالت حل أسلوب :أوال88
العمل  التخطيط، :ديمنغ بعجلة والمتمثل التعليمية، البيئة مع يتناسب بما المدخل هذا Deming)ديمنغ ) طور المعيقات وقد

وتحليل  البيانية، واألشكال الذهني، العصف أساليب استخدم وقد والتصحيح، بالدراسة، األسباب تحليل الراهن، الوضع تقييم و
 المؤسسات تواجه التي المشكالت ومن.الست القبعات طريقة باستخدام التفكير نوع استخدامو الزمنية، والسالسل المصفوفات،

 في ومشكالت نقصانا، أو المحددة زيادة الجودة معايير عن االنحراف وهي بالتطبيق، تتعلق مشكالت :والتعليمية التربوية

 متوقعا كان وما ارض الواقع على انجازه تم ما بين الفجوة ومشكلة أفضل، وضع إلى الوصول من تمنع ما وهي االنجاز،
 .القدرات وضعف التغيير، مقاومة مثل اإلدارة، في ومشكالت انجازه،

الضروري للمراحل و  الترتيب وتسجيل التعليمية الخطوات تحديد على يساعد أسلوب وهو :الخرائط المتفقة أسلوب :ثانيا
 .الفهم وسهل واضحا يكون أن على للعملية ملخصا بيانيا عرضا فتقدم المطلوبة، والنشاطات والقرارات  والخطوات

في  تفوقها إلى أدت التي المنافسة، المؤسسات ممارسات أفضل عن المؤسسة تبحث وفيه :اإلحصائية المقارنة أسلوب :ثالثا
المقارنة  وتهدف للمستفيدين، أفضل خدمة لتحقيق منافسة استراتيجيات لتبني ممارساتها حول المعلومات جمع خالل من األداء

 .احتياجاتهم تحديد في رئيس كجزء المنافسين من عليه الحصول المستفيدون يتوقع أن يمكن ما تحديد إلى المرجعية

جودة  على للسيطرة المعتمدة الرقابية الوسائل أكثر من األسلوب هذا ويعد :اإلحصائية العمليات رقابة أسلوب :رابعا 
 الثانية، العالمية الحرب أثناء األسلوب هذا تطور وقد القرارات، اتخاذ في عليها واالعتماد بينيا، تمثيلها خالل من المخرجات

 األداء تقييم :اإلحصائية العمليات لرقابة اآلتية الخطوات حدد عندما ذلك (في (Joseph Juranجوران حيث أسهم جوزيف
 التصحيح. إجراءات  واتخاذ إحصائيا االنحرافات ومعالجة متوقع، هو بما مقارنته ثم للعمل الفعلي

 سادسًا:آليات ضمان الجودة : 
 نظم واليات  تؤكد ,الغرض .  المدارس مع قبل من المعتمد عليه اإلطار يقوم الذي الجودة ضمان مفهوم البد أن يتناسب

وأحكام التدريس  المعلنة باألهداف االلتزام  تعكس بحيث الدراسية  البرامج على مراجعة و مراقبة الجودة بأنها تعمل
 .الغايات وتحقق صالحة تكون ان المدارس على  في الكلية والتعّلم نظام الجودة لبيئة التعليم ويضمن الصلة .  ذات والتعلم 

 الجودة قضايا حول للحوار األول وخارجي كما ورد في الملتقى داخلي :صنفين إلى الجودة ضمان واليات أعمال وتصنف

 :وهي تشمل (2005العالي) التعليم في تماديةواالع
 :وتعزيزها الداخلية الجودة ضمان آليات
 سياسات المدارس ، في عليه  المنصوص الجودة ضمان إطار مع يتفق بما وتكون مستمرة، الداخلية الجودة ضمان آليات

 :يلي لما يشمل آليات التقييم ويجب أن

 

 

 والبرامج  المواد جودة 

 الدراسية

 المعلمين  أعضاء وكفاءة جودة. 

 األكاديمية األحكام جودة.  والتعلم التعليم تجربة جودة. 
 الطلبة تقييم جودة.  التحتية والبنية الطلبة دعم وخدمات اإلدارية الخدمات جودة. 

 والمرافق المصادر جودة.  المجتمع وخدمة البحوث جودة 
 االضافية االطر على والموافقة الجودة في المدارس لتحديد مستمرة من اللجنة العليا لضمان داخلية مراجعات وتجري

 .والتحسين للتطوير ضرورية تكون قد التي الجودة ضمان الدارة الجديدة
 :وتعزيزها الخارجية الجودة ضمان آليات

لضمان الحفاظ   وآلياتها الداخلية الجودة ضمان إجراءات  على ومعتمدة مبنية الخارجية الجودة إجراءات ضمان تكون عادة
 :اآلتية الخارجية اآلليات وتستخدم .عالية جودة ضمان على معايير

 دولية مؤسسات وهيئات إعتماد قبل من االعتماد. 
  المشاركة بمسابقات خارجية. 

 المصالح  واصحاب والخريجين العمل أصحاب قبل من )الراجعة التغذية( الفعل ردود. 

 سابعًا:آليات ضمان الجودة الخارجية  في المدارس العمرية  : 
سنتحدث في هذه الورقة عن تجربة المدارس العمرية في آليات ضمان الجودة الخارجية واالساليب التي اتبعتها وتطلعاتها 

 المستقبلية . 
 

 أوال: االعتماد من قبل مؤسسات وهيئات إعتماد دولية : 
ذ نشأتها الى تطوير أدائها بشكل مستمر وعملت على قياس جودة أدائها بشكل مستمر فبدأت سعت المدارس العمرية من

بوضع نظام تقييم خاص بها ثم بحثت عن أنظمة عالمية لضمان جودة  األداء فكانت أول مدرسة في المملكة االردنية 
ي المدارس ودقته، باإلضافة إلى والتي قيمت سالمة تطبيق النظام ف .(ISO 9001:2008) الهاشمية تحصل على شهادة

حسن تنظيمه والتزام جميع مستويات اإلدارة بتعليماته وإجراءاته. ولتستمر المدرسة في نهجها القائم على النجاح، ولتبقى 
في الطليعة فقد سعت الى البحث عن منظمات عالمية ووطنية لضمان جودة العملية التعليمية باالضافة للعملية االدارية 

 وجدت ما تصبو اليه في المنظمة العربية  الى ان
( وقامت المدارس بدراسة معايير المنظمة ومدى توافقها مع نظام المدارس AROQAلضمان الجودة في التعليم )

وإجراءاتها  ونقاط التميز لدى المنظمة وإمكانات التحسين المتاحة للمدارس اذا حصلت على هذا االعتماد وبعد دراسة 
ل القسم الجودة في المدارس وبالتعاون مع اإلدارات الفنية واالدارية تقدمت  المدارس بطلب الحصول مستفيضة من قب

على اإلعتماد من المنظمة وتم إعتمادها كأول مدرسة تحصل على شهادة المنظمة العربية لجودة التعليم على مستوى 
 ودة ضمن الخطوات الست اآلتية  : الوطن العربي وقد سارت المدارس  في خطة واضحة وممنهجة لضمان الج

بناء نظام عمل داخلي في كافة الجوانب الفنية  .1
 واإلدارية   

طلب االعتماد والتعريف بمتطلبات وإجراءات االعتماد  .2
. 

 . إجراء التقييم الخارجي .4 . إجراء التقييم الذاتي .3
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 . إعادة التقييم  .6 اتخاذ القرار وتعميم النتائج. .5

 
 تحقيق االعتماد األكاديمي  وفق المعايير التالي:وتمكنت المدارس من 

 التدريس والتعليم - الحوكمة والقيادة - الرؤية والرسالة  -

 التواصل مع أولياء األمور والطلبة والمعنيين. - التوثيق واستخدام النتائج. - الموارد المساندة -

 ضمان الجودة. -
 

 ثانيا : المشاركة بمسابقات خارجية : 
 الميدان التربوي في الوطن العربي:جوائز التميز في 

عندما أعلن عن إشهار جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم  1998دخلت ثقافة مسابقات التميز في الوطن العربي في العام 
لألداء التعليمي المتميز كأول جائزة عربية  ثم بدأت الفكرة تنتشر في العديد من الدول واألنظمة العربية فحققت نقلة في 

قافة التميز بين المعلمين والتربويين وبصرتهم بأدوارهم في تحقيق جودة التعليم على اختالف أدوارهم ومراحلهم نشر ث
وقطاعات عملهم. فأثري الميدان بأجواء مشجعة على العمل الجاد والمتقن بروح تنافسية شريفة بين من تشملهم هذه 

، وتدعوهم ليكونوا نماذج رائدة في مجتمعاتهم وقدوات لها أثرها  الجوائز فهي بهذا تشجعهم على اإلإلبداع كقيمة وثقافة
ويحتذى بها في مجتمعها في ضوء منظومة من العمل المهني المتقن والمنتج وما تبثه مسابقات التميز من غرس لروح 

ننا ائز التميز في وطاالنتماء والمواطنة والمسؤولية المهنية والمجتمعية داخل مؤسساتهم التعليمية وخارجها ومن أبرز جو
 العربي :

 (1998جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز  دولة اإلمارات العربية المتحدة ) .1

 هـ ( 1431جائزة التربية والتعليم للتميز )المملكة العربية السعودية ) .2

 (.2006جائزة خليفة التربوية  دولة اإلمارات العربية المتحدة )  .3
 (2006ملكة رانيا للتميز التعليمي األردن )جائزة ال .4

وقد بدأت هذه الجوائز وغيرها في سعي منها لبث رسالة جودة التعليم ، ونشر ثقافة التميز بين العاملين في الميدان 
 التربوي والتعليمي وهو ما تحقق وأخذت هذه الجوائز بعدها باالتساع في ميادين التنافس فيها والرقعة الجغرافية التي
بدأت تغطيها حيث وصلت جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لتكون تنافسية على الصعيد الدولي في بعض محاورها ، 

 وكذلك جائزة خليفة التي بدأت تتجاوز القطرية في بعض مجاالت تنافسها.
ة( ) محلية ووطنيوقد عملت المدارس العمرية على تحسين وتقييم أداءها من خالل المشاركة بمسابقات داخلية و خارجية

 حيث كانت مشاركة المدارس على المستوى الخارجي من  خالل : 
 جوائز محلية : 

 2014شاركت المدارس العمرية في جائزة الحسن للتميز العلمي عن مشروع " تطوير التعليم قصة نجاح وتميز " لعام 
المشروع إلى تطوير عملية التعليم تطويرا  وحصلت على المركز األول على مستوى المملكة األردنية الهاشمية حيث هدف

شامال لكافة عناصر  العملية التعليمية، لتكون المدارس العمرية مؤسسة متعلمة ذاتيا تسعى إلى تطوير أداءها باستمرار , 
 وتنقل أثر ذلك كله إلى المؤسسات التعليمية األخرى .

ظام لتطوير التعليم , بحيث يكون هذا النظام منبثقا من وجاء المشروع انطالقا من رغبة المدارس في بناء ن        
احتياجات الفئة المستهدفة ,  شامال لكافة عناصر العملية التعليمية التعلمية, مراعيا للفروق الفردية بين الطلبة , معتمدا 

 

 

تها في أن لمدارس ورسالعلى األساليب التربوية الحديثة ,قابال للتطوير تماشيا مع متطلبات العصر , متماشيا مع رؤية ا
 تكون مؤسسة تعليمية متعلمة ذاتيا فاعلة مجتمعيا . 

ولبناء نظام لتطوير التعليم  كان ال بد أن ينبثق من مشروع تطوير التعليم عدة مشاريع فرعية تغطي جميع عناصر 
 :العملية التعليمية لذلك ضم مشروع تطوير التعليم العديد من المشاريع  نذكر منها اآلتي 

مشروع تطوير آلية التدريب وبناء مركز تدريب خاص بالمدارس: سعت المدارس من خالل هذا المشروع إلى بناء  -1
قاعدة متينة من الكفايات ) معارف , مهارات , اتجاهات ( لدى الموظفين لديها، تمكنهم من ممارسة مهنة التعليم 

فيذ احتياجات الموظفين  ويقوم بتخطيط  وبناء وتنبأعلى المستويات وهذا تطلب بناء مركز تدريبي متخصص يدرس 
 ومتابعة البرامج التدريبية .

مشروع تطوير آلية تقويم المعلم: حيث تم ابتكار نظام جديد لمتابعة وتقييم جميع الموظفين في المدارس وبدأنا   -2
ملية وعلى جميع عناصر العبالمعلم الركن األهم في عملية التعليم والذي ينعكس أثر تدريبه وتأهيله على الطالب 

 التعليمية دون شك , ومن هنا جاء مشروع تطوير آلية تقويم المعلم .
  جوائز وطنية :

عن مشروع " مدرستي واحة تعليمية لبناء وتعزيز  2015شاركت المدارس العمرية في جائزة خليفة التربوية لعام  
ى تصميم نموذج متكامل للتعلم المتمركز حول الطالب من كفايات الطلبة نموذج عمري مبتكر " ويركز هذا المشروع عل

خالل تطوير وإثراء المنهج المدرسي بما يتضمنه من معارف ومهارات واتجاهات وقيم تنسجم مع خصائص المتعلم 
 وطموحات المجتمع من أجل تحقيق النمو الشامل للطالب في كافة النواحي الجسمية والعقلية واالجتماعية والنفسية وذلك
من خالل تسليح الطالب بمهارات التعلم الذاتي والتي بدورها تكسبه أدوارًا جديدة في بيئة التعلم التي تعزز استخدام طرائق 

 متعددة في التدريس تحقق له االندماج واالستغراق في تعلمه .   
يم  جوائز خاصة بها من باب وقد عملت المدارس العمرية على مواكبة الجوائز المحلية والوطنية من خالل إبتكار وتصم

 تحفيز العاملين بكافة فئاتهم وضبط وتقييم اداءهم ومن هذه الجوائز : 
 أوال: جائزة المعلم المتميز : 

تمنح جائزة المعلم المتميز للمعلم الذي قام بأعمال إبداعية ميزته عن بقية زمالئه خالل العام الدراسي ، وكان له     
العملية التربوية حسب رؤية  النموذج العمري للتعلم ، المتمركز حول الطالب والمتمثل في مساهمات  في دعم وإثراء 

مشروع " مدرستي واحة تعليمية "  وذلك ضمن شروط معينة. وقد رصدت المدارس لهذه الجائزة العديد من المكافآت 
 علمين . المادية والمعنوية وذلك لتشجيع التنافس اإليجابي والسعي نحو التميز بين الم

 وتهدف هذه الجائزة إلى : 
 . تقدير جهود المعلمين في تطوير التعليم في المدارس ورفع الروح المعنوية لهم 

  . تنمية كفايات المعلمين وتطوير أدائهم 

  إلقاء الضوء على التجارب المميزة للمعلمين لالستفادة منها والبناء عليها 
 معايير الجائزة : وقد تم وضع العديد من معايير الجودة التي يقم من خاللها المعلمين المشاركين وهي كاألتي : 

الفلسفة الشخصية والاللتزام  .1
 المهني.

 رسالة المعلم ورؤييته. .2

 القيم األساسية التي تحكم المعلم. .4 أثر المعلم في الطالب. .3
 لم وعالقته مع المجتمع المحلي.أثر المع .6 التنمية المهنية ودور اإلشراف. .5
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 توظيف التكنولوجيا في الممارسات والتعليم. .8 انتقال أثر تدريب المعلم. .7

 المشروع الذي يعكس المعايير السابقة ويخدم المؤسسة. .10 التنمية الذاتية للمعلم. .9

حيث بلغ عدد المشاركين يذكر أن جائزة المعلم المتميز مضى عليها خمس دورات و أخذت الجائزة بالتوسع واالنتشار 
( معلمًا موزعين على فروع المدارس الخمس  وأصبحت الجائزة واقعًا مؤثرًا في الميدان 72بها في دوراتها السابقة )

 التربوي والتعليمي .
 ثانيا: جائزة الفريق المتميز :

يع ثار إيجابية على المعلمين وجمأطلقت المدارس العمرية جائزة الفريق المتميز لما تركته جائزة المعلم المتميز من آ
الموظفين في المدارس ، حيث القت الجائزة استحسانا كبيرا واهتماما واضحا من كافة الموظفين ، لذلك عملت 
المدارس على توسيع دائرة المستفيدين من جوائز التميز ، إضافة إلى تعزيز روح التعاون و العمل ضمن فريق فكانت 

ومن الجدير بالذكر أن جائزة الفريق المتميز هي جائزة حديثة تم إطالقها هذا العام وتقدم لها جائزة الفريق المتميز . 
خمسة عشر فريقا ، علما أّن عدد األفراد في كل فريق أربعة ، وقد قدموا خططاً  لمشاريعهم ويعملون حاليا على 

 .  مرحلة التطبيق حيث ستتم عملية التقييم في نهاية الفصل الدراسي الثاني

 وتهدف هذه الجائزة إلى : 
تشجيع روح المبادرة واالبتكار والتميز والعمل  -2 االرتقاء بمستوى األداء في المدارس . -1

 ضمن  فريق  في جميع المجاالت .

إلقاء الضوء على تجارب العاملين في  -3
 المدارس وتكريم جهودهم .

 تطوير البرامج القائمة وإضافة أفكار جديدة لها . -4

 معايير جائزة الفريق المتيمز : 
اإلبداع والتجديد بحيث يتضمن المشروع أفكارا إبداعية  (2 األصالة والريادة في الفكرة والتطبيق .  (1

 غير تقليدية . 
االستدامة  بحيث يتم نشر النتائج والتوصيات الخاصة  (3

بالمشروع بطريقة إبداعية يمكن البناء عبيها في مشاريع 
 الحقة من قبل آخرين . 

تحقيق فوائد في النواحي االقتصادية و/ أو االجتماعية  (4
 و/أو الثقافية و/ أو التربوية . 

 
 

االستغالل األمثل لموارد المدرسة البشرية و/ أو المادية   (6  .وضوح المنهجية المتبعة في العمل وتميزها وتنوعها  (5
. 

( موظفًا موزعين 50يذكر انه قد شارك في دورتها األولى والتي أصبحت تعقد بالتناوب مع جائزة المعلم المتميز سنويًا )
 ( فريقًا حيث ستعقد هذا العام بعون اهلل الدورة الثانية من المسابقة.14على )

 زة أفضل بحث إجرائي : ثالثا : جائ
خصصت المدارس هذه المسابقة ألفضل بحث إجرائي يتم تنفيذه فيها ، وذلك من أجل تشجيع  المعلمين والمشرفين على 
تنفيذ بحوث إجرائية تتعلق بالعملية التربوية وتساعد في نجاح مشروع " مدرستي واحة تعليمية " خصوصا أن هذا 

وبحوث تربوية وإجرائية .  وقد قدم المشرفون والمعلمون خالل هذه المسابقة بحوثًا  المشروع بني اعتمادا على دراسات
 إجرائية خدمت المدارس في مجاالت متعددة

 الهدف من الجائزة : 
 .بهم والتعريف في المدارس العاملين التربويين الباحثين تشجيع .1

 

 

 .التربوية في المدارس العملية تخدم بحثية متميزة أعمال إنتاج على المعلمين  حفز .2

 وتعميمها الناجحة التربوية الممارسات إلقاء الضوء على .3

 .شأنها في وتقديم التوصيات عليها التركيز بغرض التربوية للمشكالت التصدي .4
 .الناجحة التربوية بالتجارب التربوي للمدارس الميدان إثراء .5

 .التربوي البحث ميدان في والموهوبين المبدعين رعاية .6

. وقد تم تدريب المهتمين  2015ن المدارس العمرية قد أعلنت عنها كمسابقة سنوية عقدت دورتها األولى عام يذكر أ
من المعلمين على مهارات البحث اإلجرائي وقد تم تقديم المشورة العلمية والتربوية لهم خالل بحثهم حيث بلغ عدد 

 ( أبحاث علمية.5لى صورة )( مشاركًا قدمت أعمالهم ع14المشاركين في الدورة األولى )
 آفاق مستقبلية لجوائز التميز في المدارس العمرية:

ألن المدارس العمرية تسعى الى التميز في كافة المجاالت وضبط األداء في جميع جوانب العملية التعليمية واإلدارية 
 الى مشاريع الجوائز التالية :  وتحفيز العاملين من خالل العديد من الجوائز والمسابقات فإن تطلعات العمرية تمتد

جائزة اإلدارة المتمييزة : هي جائزة مخصصة للموظف اإلداري الذي قام بأعمال إبداعية ميزته عن بقية زمالئه خالل 
العام الدراسي ، وكان له مساهمات  في دعم وإثراء العملية اإلدارية حسب رؤية  المدارس وتوجهاتها وبما يخدم العملية 

، وذلك ضمن شروط معينة. وسيتم  رصد العديد من المكافآت المادية والمعنوية وذلك لتشجيع التنافس اإليجابي  التربوية 
 والسعي نحو التميز بين العاملين أسوة بجائزة المعلم المتميز  .

جائزة أفضل مشروع متميز في القيم:تحرص المدارس العمرية على أداء رسالتها التربوية من خالل برامجها ومشاريعها 
ويعد مشروع القيم السلوكية الباب األوسع في هذا المجال حيث يسعى إلى تعزيز القيم اإليجابية السائدة لدى الموظفين 

طبيق منظومة قيم تم بناءها بعد دراسة مستفيضة إلحتياجات الميدان اشترك والطلبة وأولياء األمور من خالل العمل على ت
بها الطلبة والمعلمين وأولياء األمور وإدارات المدارس وتقوم الجائزة على التنافس بين المدارس بتقديم ملفاتها التوثيقية 

 ربوي والمؤسسي الناجح .  للعمل على مشروع القيم خالل العام الدراسي مع توفير مؤشرات ودالئل العمل الت
جائزة الطالب المتميز : تخلو معايير جودة التعليم من التركيز على مخرجات العملية التعليمية وأثرها على شخصية  

الطالب وبما أن الطالب هو مركز العملية التعليمية فإن المدارس العمرية أولته اإلهتمام األكبر وخصصت له العديد من 
المدارس نحو تنظيم مسابقة تضم العديد من المحاور والمعايير التي تحفز الطالب وتضبط أداءه بشمل الجوائز و تتطلع 

منظم ومعياري أكثر فقد جاءت فكرة جائزة الطالب المتميز إنعكاس لجائزة المعلم المتميز وتعمل المدارس العمرية حاليًا 
ه الجائزة وطرق تنفيذها بما يعود على الطالب والمعلم والمدرسة على وضع معايير محددة للجائزة وتحديد الفئة المناسبة لهذ

 بالفائدة والمنفعة العلمية والعملية ولتكون باكورة جوائز التميز في المدارس العمرية .  

 
 المصالح: واصحاب والخريجين العمل أصحاب قبل من )الراجعة التغذية( الفعل ثالثا : ردود

سة مدى رضا عمالء المدارس والطلبة والموظفين  من خالل العديد من الطرق تعمل المدارس العمرية على درا
 اإلحصائية والمسحية نذكر منها ما يلي : 
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 .التربوية في المدارس العملية تخدم بحثية متميزة أعمال إنتاج على المعلمين  حفز .2

 وتعميمها الناجحة التربوية الممارسات إلقاء الضوء على .3

 .شأنها في وتقديم التوصيات عليها التركيز بغرض التربوية للمشكالت التصدي .4
 .الناجحة التربوية بالتجارب التربوي للمدارس الميدان إثراء .5

 .التربوي البحث ميدان في والموهوبين المبدعين رعاية .6

. وقد تم تدريب المهتمين  2015ن المدارس العمرية قد أعلنت عنها كمسابقة سنوية عقدت دورتها األولى عام يذكر أ
من المعلمين على مهارات البحث اإلجرائي وقد تم تقديم المشورة العلمية والتربوية لهم خالل بحثهم حيث بلغ عدد 

 ( أبحاث علمية.5لى صورة )( مشاركًا قدمت أعمالهم ع14المشاركين في الدورة األولى )
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جائزة اإلدارة المتمييزة : هي جائزة مخصصة للموظف اإلداري الذي قام بأعمال إبداعية ميزته عن بقية زمالئه خالل 
العام الدراسي ، وكان له مساهمات  في دعم وإثراء العملية اإلدارية حسب رؤية  المدارس وتوجهاتها وبما يخدم العملية 

، وذلك ضمن شروط معينة. وسيتم  رصد العديد من المكافآت المادية والمعنوية وذلك لتشجيع التنافس اإليجابي  التربوية 
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جائزة الطالب المتميز : تخلو معايير جودة التعليم من التركيز على مخرجات العملية التعليمية وأثرها على شخصية  

الطالب وبما أن الطالب هو مركز العملية التعليمية فإن المدارس العمرية أولته اإلهتمام األكبر وخصصت له العديد من 
المدارس نحو تنظيم مسابقة تضم العديد من المحاور والمعايير التي تحفز الطالب وتضبط أداءه بشمل الجوائز و تتطلع 

منظم ومعياري أكثر فقد جاءت فكرة جائزة الطالب المتميز إنعكاس لجائزة المعلم المتميز وتعمل المدارس العمرية حاليًا 
ه الجائزة وطرق تنفيذها بما يعود على الطالب والمعلم والمدرسة على وضع معايير محددة للجائزة وتحديد الفئة المناسبة لهذ

 بالفائدة والمنفعة العلمية والعملية ولتكون باكورة جوائز التميز في المدارس العمرية .  

 
 المصالح: واصحاب والخريجين العمل أصحاب قبل من )الراجعة التغذية( الفعل ثالثا : ردود

سة مدى رضا عمالء المدارس والطلبة والموظفين  من خالل العديد من الطرق تعمل المدارس العمرية على درا
 اإلحصائية والمسحية نذكر منها ما يلي : 
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ور عند األمإستبانات أولياء األمور : يظهر من الدراسات التي تقوم بها المدارس باإلعتماد على إستبانات اولياء  -2
 2015تسجيل أبناءهم أو سحب أبناءهم مدى رضا أولياء األمور حيث وصلت نسبة رضا أولياء األمور في عام 

 % 78الى نسبة 
نسبة الزيادة في عدد الموظفين وإنخفاض نسبة الدوران الوظيفي : أظهرت الدراسة أن عدد الموظفين في زيادة  -3

رضا الموظفين حيث وصلت نسبة الرضا العام في المدارس مضطردة بسبب توسع أعمال المدارس وبسبب 
موظف في حين كان عدد الموظفين  800الى  2016وزاد عدد الموظفين في عام  %2.87من قبل الموظفين الى

 ( موظف . 703) 2014(موظف وفي عام 765) 2015في عام 
 
 

 التوصيات
 المستوى على أم الوطني المستوى على ذلك أكان سواًء جودةال شهادة المؤسسات التعليمية على حصول أهمية من انطالقًا
 وأهمية ، الدولي

 داخل والتوازن بشكل متكامل ومتفاعل لتوليد اإلنسجام آليات وأساليب ونظم ضبط  الجودة الداخلية والخارجية  تطبيق

 خلصت هذه الورقة إلى مخرجاتها، في ثم ومن عملياتها في كبيرًا  اي منها خلاًل فقدان يسبب إذ المؤسسات التعليمية ، 

 : األتي

 والطلبة. فيها العاملين جميع بين الجودة ثقافة إشاعة 
  اإلستفادة من خبرات وتجارب الدول الغربية والعربية في مجال الجودة واألساليب واألليات واألنظمة ومحاولة تبنيها

 بما ال يتعارص مع اصالة وثقافة الوطن العربي . 
  ضرورة تحفيز الموظفين وضبط العمل المؤسسي بكافة أطرافه من خالل العديد من الطرق وأهمها المسابقات

 الخارجية . 
  ضرورة تطوير مسابقات وجوائز داخلية للمؤسسات لضبط العمل المؤسسي وتحفيز العاملين واإلستفادة من خبرات

 الجوائز والمسابقات المحلية والوطنية . 

 معايير ضمان تحفيز المدارس لتطبيق لغرض للمدارس في  الوطن العربي ، للجودة جوائز القإط مشروع تبني 

مستوىالوطن  على مراجعة فريق وتشكيل الغاية لهذه وطني مؤتمر عقد خالل من االستراتيجي  والتخطيط الجودة
 .الجائزة هذه ومعايير أسس وضع على يعمل العربي 

 
 

 المصادر : 
 الخاصة الثانوية المدارس في الشاملة الجودة إدارة تطبيق درجة: بعنوان ماجستير مذكرة: حمودة سليم صباح] 1[

  31 ص 2008 , العليا عمان للدراسات األوسط الشرق جامعة , المديرين نظر وجهة من عمان العاصمة في
 2005 تشرين ،  جامعة سوريا ، العالي، التعليم في واالعتمادية الجودة قضايا حول للحوار األول الملتقى] 2[

/6/ 1  . 
الهاللي الشربيني الهاللي : إدارة المؤسسات التعليمية في القرن الواحد و العشرين , دار الجامعة الجديدة ] 3[

 الفصل األول اإلطار المفاهيمي إلدارة الجودة الشاملة 195ص 2008للنشر ,اإلسكندرية, طبعة 

 

 

 ،)المسؤوليات المواصفات، المعايير، المفاهيم،( التعليم في الجودة ،( 2008 ) كاظم، محسن سهيلة :الفتالوي] 4[
 .)والتوزيع للنشر الشروق دار :عّمان( ,األول اإلصدار ، األولى الطبعة

الجامعي  المكتب ,الشاملة الجودة معايير ضوء في المدرسية اإلدارة تطوير :عزب محمود الستار عبد محسن] 4[
 2008 طبعة , اإلسكندرية الحديث، .
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=307060الموقع اإللكتروني : ] 5[
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 ،)المسؤوليات المواصفات، المعايير، المفاهيم،( التعليم في الجودة ،( 2008 ) كاظم، محسن سهيلة :الفتالوي] 4[
 .)والتوزيع للنشر الشروق دار :عّمان( ,األول اإلصدار ، األولى الطبعة

الجامعي  المكتب ,الشاملة الجودة معايير ضوء في المدرسية اإلدارة تطوير :عزب محمود الستار عبد محسن] 4[
 2008 طبعة , اإلسكندرية الحديث، .
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=307060الموقع اإللكتروني : ] 5[
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 منها العالم العربيقراءة في المالمح واالتجاهات السائدة لجودة التعليم عالميا، وموقع جودة التعليم في 
 جمعية ومعهد تضامن النساء األردني

 د. ماجدة الّصرايرة
Email: majedahalsarairah@yahoo.com 

 الملخص
جريات وخاصة واقع مستويات ومتحاول هذه الورقة البحثّية رصد أبرز المالمح التي تطبع الواقع التعليمي العربي عموًما، 

عمليات تجويد التعليم. وتقّدم الورقة، في جهة مقابلة، مالمح االتجاهات السائدة في عدد من دول العالم؛ بهدف الوصول 
 إلى رؤية موضوعية، تشير إلى الواقع التعليمي العربي، إذا ما ُقوبل بنظيره، في عدد من دول العالم.

لورقة البحثية، يتمّثل في محاولة الوصول إلى إقرار مبرَّر، بضرورة العمل على االرتقاء لهذه ا األشملولعلِّ الهدف 
بالعمليات واألدوات الموّجهة لتجويد التعليم، وما يّتصل بذلك من مسائل، عناوينها؛ الجودة، ومعاييرها، وضمانها، 

التعليم، بمعناه األوسع واألشمل، والمحّدد واالعتماد، وعدد آخر من العمليات واألدوات المستوحاة من مفهوم تجويد 
 الملموس أيًضا.

وتوّصل البحث إلى نتيجة مركزية؛ فحواها وجود حاجة ماّسة لوقفة مراجعة وتقويم؛ هدفها االستفادة من التجارب العالمية 
 التي برهنت نجاعتها وفاعلّيتها في تجويد التعليم، بمختلف مراحله.

الورقة البحثية بعدد من التوصيات، التي ُيؤَمل منها أن تكون ذات فائدة، في مسار أهداف العمل على تجويد  هذهواخُتتمت 
 التعليم في العالم العربي.

الكلمات المفتاحية: تجويد التعليم، تجارب عالمية، واقع التعليم في العالم العربي، ضمان الجودة، االعتماد، المعايير في 
 تجويد التعليم.  

 
  المقدمة

يتطّلع العالم المختلفة إلى التعليم، من حيث هو األساس األبرز الذي يمكن به السير إلى األمام، وبناء مستقبل مشرق 
لألجيال المتعاقبة. ويرتبط التعليم، في مستوياته المختلفة، بالجودة، والمقدرة على تلبية االحتياجات التي تفرضها متطّلبات 

تغّير بوتائر متسارعة، والمتنّوع إلى حدود لم ُيشَهد لها مثيل. والشعوب العربية، بمختلف مكّوناتها العالم المعاصر، الم
وأطيافها، وعلى امتداد الوطن العربي، ليست استثناء من هذا التقدير، بأي شكل م األشكال. بل إن التعّلق بآمال النهوض 

 ي للشعوب العربية. المعرفي والعلمي بالغ الوضوح، في أعماق الضمير الجمع
التعليم على وجه الخصوص، يحظى مفهوم الجودة بمدلوالت نسبية وأخرى مطلقة في الوقت ذاته.  بنوعيةوفيما يّتصل 

فالمدلول المطلق يكمن في كفاءة نظام التعليم العالي في تحقيق أهدافه النهائي؛ أي المخرجات المؤسساتية وفي توصيل 
لك، وظيفية المخرجات وتلبية المعايير األساسية. لذ التعليم للطلبة. وعليه، فإن أبعاد الجودة تتضمن عنصرين هامين، هما

يمكن النظر لنظام التعليم العالي من منظور المعايير والنماذج المقننة، التي قد تنشأ اعتمادًا على الحاجات اآلنية للنظام. 
ام التعليم نظ وفي سياق القرن الحادي والعشرين، يصبح من الضرورة بمكان تحديد المعايير النسبية لمختلف مكونات

العالي. وتزداد أهمية اآلليات البديلة إلعداد المعلم والحفاظ على الجودة في مدخالت المعلمين؛ فيما يتعلق بتصميم المناهج 
وتطويرها والممارسات المنهجية، في مقابل المبادئ التدريسية األصولية وتقويم أداء المتعلمين ونموهم في مقابل تقويم 

ارسات إدارة الجودة. وقد تختلف جودة هذه المكونات كذلك من مؤسسة ألخرى. وعليه، فإن تشارك المنهج، وكذلك مم
الخيرات بين المؤسسات المختلفة في قضايا الجودة وموضوعاتها قد يتمخض عنه توليد أفكار جديدة لمعايير ونماذج 

 

 

(. وهذه 2012ا ونظام التقويم المتبع )غانم، واستراتيجيات لضمان جودة العمليات اإلدارية ومدخالت المناهج وممارساته
التحّوالت مجتمعة، صارت تفرض على المعنّيين بالتعليم ومؤسساته، ومخرجاته، تحّديات من نوع جديد، ال يمكن 

 مواجهتها، دون عمل مؤّسسي منتظم واٍع.
مة لحياة اإلنسانية المعاصرة. فالعوللقد حملت العقود القليلة الماضية متغّيرات بالغة العمق واآلثار على مجمل جوانب ا

من خالل اقتصاد عالمي يتكامل على نحو متزايد، وتقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة، وظهور  \شّكلت واقًعا جديدا 
شبكة معرفة دولية، ودور اللغة اإلنجليزية في هذا المجال، إلى جانب عدد من القوى التي خرجت عن سيطرة المؤسسات 

مية. ومن ناحية أخرى ُيعرف التدويل على أنه مجموعة من السياسات والبرامج التي تنفذها الجامعات والحكومات األكادي
بهدف االستجابة لمفهوم العولمة، حيث تشمل هذه البرامج والسياسات ابتعاث الطالب للدراسة في الخارج، أو إقامة فروع 

(. 10: ص 2010شراكة بين المؤسسات )ألتباخ وآخرون، للجامعة في دول أخرى، أو الدخول في بعض أشكال ال
وأضافت هذه المستجّدات أنماًطا غير معهودة في العالقة بين مختلف مؤسسات الدولة، واضعة القطاعين، العاّم، والخاّص، 

الئمة، ر مأمام ضرورات شراكات وأشكال تعاون، ال يمكن دونها تبّين الطريق إلى تعليم عالي الجودة، مستند إلى معايي
 وذات دّقة وحرفية ومصداقية. 

إلى كلِّ هذا، المتغّيرات السياسية، واالجتماعية االقتصادية الجامحة، تصبح التحّديات الماثلة أمام المؤّسسات  ُأضيفتوإذا 
جتماعية الالتعليمية العربية، أصعب، وبصورة متزايدة. ففي واقعنا العربي الراهن، تواجه الخريطة الجغرافية السياسية وا

واالقتصادية في المنطقة العربية اليوم التهديد الوجودي والثقافي األخطر منذ قيام الدول القومية العربية المستقلة في أواسط 
القرن العشرين. فخيبة األمل في إمكانية الشروع في عملية سالم جدية في فلسطين؛ واستيالء ما ُيسمى بالدولة اإلسالمية 

من المشرق العربي؛ وازدياد معدالت بطالة الشباب؛ والتفتت في مقّومات الحكم؛ والتهميش على على مساحات واسعة 
المستوى العالمي، هي العوامل التي ترسم مجتمعًة صورة شاحبة لمنطقة كادت تكون، منذ ثالث سنوات ال أكثر، مثااًل 

(". وهنا، يّتضح عمق العالقة بين كل ما يمّس 5: ص 2014جديرًا بالثناء على التحّول الديمقراطي السلمي )اإلسكوا، 
التعليم، وبين مختلف الجوانب األخرى الفاعلة في مصائر الشعوب والبلدان، في منطقتنا العربية. وما من شّك بأن الكّم 

ة تتعّدى سألالوازن، والنوع بالغ األهمّية، في مسائل التعليم عموًما، يجعل من تبادل التأثير والتأّثر في هذا الميدان، م
مجّرد كونها عالقة عضوية، إلى مستوى تصبح فيه قضايا التعليم، مسألة استراتيجية، تمّس عمق قضايا األمن القومي 

 العربي، ومستقبل الشعوب العربية.   
 

  البحث مشكلة
هامات ك، اإلسفي خضّم كّم هائل من األدب النظري والتجريبي الخاص بمسائل تجويد التعليم وموضوعاته، بما في ذل

الصورة األبسط واألوضح لواقع التعليم العربي، تفقد معالمها الجوهرية. فثارت إشكالية رسم المالمح األبرز  تكادالعربية، 
للواقع العربي، ببيان أهّم االتجاهات السائدة فيما يخّص جودة التعليم، المدرسي، وما بعد الثانوي، عربيا. وقد جاءت هذه 

 للتصّدي جزئيا لهذه المشكلة، عبر بيان الخطوط والعناوين األساسية في هذا المجال.  الورقة البحثية،
 

  البحث أهمية
البحثية لفت االنتباه إلى األساسيات العامة التي تتمحور حولها مظاهر الحالة الراهنة لقضايا  الورقةتحاول هذه  

واالعتماد  التقنية قيما يخص قضايا الجودة وضمانها،-الفنية العربي، والتي تتجاوز التفصيالت العالمالتعليم وتجويده في 
وآلياته ووسائله ودوره، على األهمّية التي ال جدال فيها لهذه المسائل. ولكن تجاوز األسس الواقعية المحّركة للعيد من 
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(. وهذه 2012ا ونظام التقويم المتبع )غانم، واستراتيجيات لضمان جودة العمليات اإلدارية ومدخالت المناهج وممارساته
التحّوالت مجتمعة، صارت تفرض على المعنّيين بالتعليم ومؤسساته، ومخرجاته، تحّديات من نوع جديد، ال يمكن 

 مواجهتها، دون عمل مؤّسسي منتظم واٍع.
مة لحياة اإلنسانية المعاصرة. فالعوللقد حملت العقود القليلة الماضية متغّيرات بالغة العمق واآلثار على مجمل جوانب ا

من خالل اقتصاد عالمي يتكامل على نحو متزايد، وتقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة، وظهور  \شّكلت واقًعا جديدا 
شبكة معرفة دولية، ودور اللغة اإلنجليزية في هذا المجال، إلى جانب عدد من القوى التي خرجت عن سيطرة المؤسسات 

مية. ومن ناحية أخرى ُيعرف التدويل على أنه مجموعة من السياسات والبرامج التي تنفذها الجامعات والحكومات األكادي
بهدف االستجابة لمفهوم العولمة، حيث تشمل هذه البرامج والسياسات ابتعاث الطالب للدراسة في الخارج، أو إقامة فروع 

(. 10: ص 2010شراكة بين المؤسسات )ألتباخ وآخرون، للجامعة في دول أخرى، أو الدخول في بعض أشكال ال
وأضافت هذه المستجّدات أنماًطا غير معهودة في العالقة بين مختلف مؤسسات الدولة، واضعة القطاعين، العاّم، والخاّص، 

الئمة، ر مأمام ضرورات شراكات وأشكال تعاون، ال يمكن دونها تبّين الطريق إلى تعليم عالي الجودة، مستند إلى معايي
 وذات دّقة وحرفية ومصداقية. 

إلى كلِّ هذا، المتغّيرات السياسية، واالجتماعية االقتصادية الجامحة، تصبح التحّديات الماثلة أمام المؤّسسات  ُأضيفتوإذا 
جتماعية الالتعليمية العربية، أصعب، وبصورة متزايدة. ففي واقعنا العربي الراهن، تواجه الخريطة الجغرافية السياسية وا

واالقتصادية في المنطقة العربية اليوم التهديد الوجودي والثقافي األخطر منذ قيام الدول القومية العربية المستقلة في أواسط 
القرن العشرين. فخيبة األمل في إمكانية الشروع في عملية سالم جدية في فلسطين؛ واستيالء ما ُيسمى بالدولة اإلسالمية 

من المشرق العربي؛ وازدياد معدالت بطالة الشباب؛ والتفتت في مقّومات الحكم؛ والتهميش على على مساحات واسعة 
المستوى العالمي، هي العوامل التي ترسم مجتمعًة صورة شاحبة لمنطقة كادت تكون، منذ ثالث سنوات ال أكثر، مثااًل 

(". وهنا، يّتضح عمق العالقة بين كل ما يمّس 5: ص 2014جديرًا بالثناء على التحّول الديمقراطي السلمي )اإلسكوا، 
التعليم، وبين مختلف الجوانب األخرى الفاعلة في مصائر الشعوب والبلدان، في منطقتنا العربية. وما من شّك بأن الكّم 

ة تتعّدى سألالوازن، والنوع بالغ األهمّية، في مسائل التعليم عموًما، يجعل من تبادل التأثير والتأّثر في هذا الميدان، م
مجّرد كونها عالقة عضوية، إلى مستوى تصبح فيه قضايا التعليم، مسألة استراتيجية، تمّس عمق قضايا األمن القومي 

 العربي، ومستقبل الشعوب العربية.   
 

  البحث مشكلة
هامات ك، اإلسفي خضّم كّم هائل من األدب النظري والتجريبي الخاص بمسائل تجويد التعليم وموضوعاته، بما في ذل

الصورة األبسط واألوضح لواقع التعليم العربي، تفقد معالمها الجوهرية. فثارت إشكالية رسم المالمح األبرز  تكادالعربية، 
للواقع العربي، ببيان أهّم االتجاهات السائدة فيما يخّص جودة التعليم، المدرسي، وما بعد الثانوي، عربيا. وقد جاءت هذه 

 للتصّدي جزئيا لهذه المشكلة، عبر بيان الخطوط والعناوين األساسية في هذا المجال.  الورقة البحثية،
 

  البحث أهمية
البحثية لفت االنتباه إلى األساسيات العامة التي تتمحور حولها مظاهر الحالة الراهنة لقضايا  الورقةتحاول هذه  

واالعتماد  التقنية قيما يخص قضايا الجودة وضمانها،-الفنية العربي، والتي تتجاوز التفصيالت العالمالتعليم وتجويده في 
وآلياته ووسائله ودوره، على األهمّية التي ال جدال فيها لهذه المسائل. ولكن تجاوز األسس الواقعية المحّركة للعيد من 
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غرة ال بدّ من مواجهتها، مظاهر "أزمة الجودة واالعتماد"، دون ربطها بوضوح، مع وقائع ذلت دالالت وآثار عميقة، يمثل ث
 بإعادة تأكيد العالقة العضوية، بين واقع الحياة التعليمية العربية، وحاجات الجودة واالعتماد ومتطلباتهما. 

أواًل، يمكن أن تكون لهذا البحث أهمية؛ من زاوية محاولة تسليط الضوء على المعطيات والوقائع الحاكمة،  المعنىوفي هذا 
ومواجهتها، تزداد الصعوبات أمام أي عمل ساٍع إلى توطيد الدعائم الصلبة لتجويد التعليم في وطننا  التي، دون معرفتها

 العربي.   
 

  البحث أهداف
هذا البحث تعيين المالمح واالتجاهات السائدة لجودة التعليم عالميا، وموقع جودة التعليم في العالم العربي  يحاول 

تعليم العربي المتفاوت، وعدد من المالمح العالمية البارزة. وتتحّدد أهداف البحث بصورة منها؛ عبر المقابلة بين واقع ال
أدّق، عبر محاولة تعيين األولى باالهتمام، من حيث األثر على مجمل العملية التعليمية، ونتاجاتها، من خالل أهم البيانات 

 والمعطيات التي تخدم هذا الغرض.  
   

  البحث منهج
اعتمد البحث الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ كونه األكثر مالءمة لطبيعة الموضوع المطروح. وُيعرَّف المنهج الوصفي 

اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق والبيانات  "مجموعةبأنه: 
افيا؛ الستخالص داللتها، والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال دقيقًا وك

 (. 2000الموضوع محل البحث" )الرشيدي،  
 

 البحث حدود
جاء البحث انتقائيا، تقتصر حدود التعميم على ما هو مشترك في مختلف الدول العربية، رغم التفاوتات  المحتوى،من حيث 

 الكبيرة في بعض األحيان.
 المعالجة على مالمح الوضع الراهن، وع إشارات تاريخية محدودة، عند الحاجة. اقتصرتوزمانيا، 

أما مكانيا، فيقتصر البحث على الدول التي وردت بوضوح في مجرى المعالجة الدراسية، وال ينعكس بالضرورة على 
 دول أخرى.

 
 مصطلحات البحث 

، ُيقَصد بـِـ "الجودة الشاملة" مجموعة من الخصائص أو السمات التي : في التربية  Total Qualityالجودة الشاملة 
تعبر بدقة وشمولية عن جوهر التربية وحالتها، بما في ذلك كل أبعادها؛ مدخالت، وعمليات، ومخرجات، وتغذية راجعة، 

 Total Qualityودة الشاملة والتفاعالت المتواصلة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف المنشودة والمناسبة للجميع. وإدارة الج

Management ،تنظيمي لإلدارة والمراقبة، يقوم على قيادة اإلدارة العليا للمؤسسة للنشاطات المختلفة  منحى، هي كمفهوم
المتعلقة بالتحسين المستمر للجودة، كما يقوم هذا المفهوم على إشراك جميع العاملين في المؤسسة في تلك األنشطة. 

نظام يحقق مستويات مرغوبة في المنتج؛ عن طريق فحص عينات من  Quality Controlبط الجودة" وُيقَصد بِـ "ض
. الحد من أسباب األداء 2. مرا قبة العملية التعليمية في كل مراحلها. 1المنتج، وهى تشمل، بالنسبة للعملية التعليمية: 

: هي عملية إيجاد آليات وإجراءات Quality Assuranceة المتدني، وغير المقبول، في العملية التعليمية. أما ضمان الجود

 

 

تطبق في الوقت الصحيح والمناسب للتأكد من أن الجودة المرغوبة ستتحقق، بغض النظر عن كيفية تحديد معايير هذه 
 (.  13-9: ص 2008النوعية )الحاج وآخرون، 

 
والعمليات التي تقوم بها هيئة االعتماد من أجل أن تتأكد من أن  اإلجراءات: هو مجموعة Accreditationاالعتماد 

المؤسسة قد تحققت فيها شروط ومواصفات الجودة المعتمدة لدى مؤسسات التقويم، وان يرامجها تتوافق مع المعايير 
معلنة. وفقا للضوابط الالمعلنة والمعتمدة، وان لديها أنظمة قائمة لضمان الجودة والتحسين المستمر ألنشطتها األكاديمية، 

: فقد جاء في المعجم الوجيز أن المعيار هو ما اّتخذ أساسا للمقارنة والتقدير. "والمعيار هو مقياس Standardأما المعيار 
مرجعي يمكن االسترشاد به عند تقويم األداء الجامعي في دولة عربية معينة وذلك من خالل مقارنته مع المستويات 

 . القياسية المنشودة
، أحد مستشاري الجودة على المستوى العالمي، أربعة معايير لضمان الجودة الشاملة Crosbyوحدد فليب كروزبي 

( وتشمل: التكيف مع متطلبات الجودة من خالل وضع TQMللتعليم، تم تأسيسها وفقًا لمبادئ إدارة الجودة الشاملة )
ودة؛ للوقاية من األخطاء ومنع حدوثها؛ من خالل وضع تعريف محدد وواضح ومنسق للجودة، ووصف نظام تحقيق الج

معايير األداء الجيد، ومنع حدوت األخطاء؛ من خالل ضمان األداء الصحيح من المرة األولى، وتقويم الجودة؛ من خالل 
: 2015، ناألرد -قياس دقيق، بناًء على المعايير الموضوعية؛ الكيفية، والكمية )هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

 (.18ص 
 

  الدراسات السابقة
الجامعي،  التعليم في التكنولوجي والتطور بالجودة االهتمام دور ( 2015استعرضت دراسة لويزة فرشان وزميالتها )

مقارنة ببعض التجارب العالمية، في هذا المجال. ورأت الباحثات أن الدول العربية تكاد تكون  العربية،ومسار الدول 
ما بينها من حيث التسيير والمشاكل التي تعتري جودة التعليم الجامعي فيها، ومشكالت األعداد الكبيرة للطلبة، متشابهة في

الخلط في معايير االنتقاء لمختلف التخصصات و للمناهج و البرامج المطلوبة لكل تخصص. وعرضت الدراسة بعض 
 ليم العالي.تجارب الدول األوروبية والعربية في مواجهة إشكالّيات التع

( مسائل توّجه التعليم العالي نحو التدويل والعالمية، والتصنيفات المنشورة 2015وتناولت دراسة عبد المالك ونصيرة )
في قيمة الجامعة النسبية، مقابل مثيالتها من الجامعات المحلية، واإلقليمية، والعالمية. وأبرزت  وأثرهامن منظمات، 

 ف الدولية للجامعات، وكذا موقع الجامعات العربية ضمن هذه التصنيفات.الدراسة  أهم مؤشرات التصني
( في واقع ضمان الجودة في كل من الدول العربية و األوروبية، حيث 2013وبحثت دراسة رحمة بلهادف وفراحي )

ر د اإلطاتطرقت إلى  دراسة التوجه العالمي نحو تطبيق ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي؛ من خالل تحدي
أهم الجهود الدولية التي بذلت في هذا السياق. كما بحثت الراسة في ضمان الجودة  وعرضالمفاهيمي لضمان الجودة، 

في الجامعات العربية وآليات تطبيقها، وتناولت بعض المبادرات العربية لضمان الجودة في قطاع التعليم العالي، والتعاون 
 الذي توصلت الدراسة إلى أنه جّسد هذا التعاون على أرض الواقع.  altairالعربي من خالل مشروع -األوروبي

( تحديد دور الجامعات العربية في بناء مجتمع المعرفة في ضوء التطور المعلوماتي 2008واستهدفت دراسة الزبيدى )
ر المعلوماتية العالمي، وتوصلت الدراسة إلى وضع مجموعة من األدوار المقترحة للجامعات العربية في ضوء عص

 الرقمية وأهمها بناء مجتمع المعرفة. 
 

 االتجاهات الوطنية واإلقليمية والعالمية السائدة في تجويد التعليم
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تطبق في الوقت الصحيح والمناسب للتأكد من أن الجودة المرغوبة ستتحقق، بغض النظر عن كيفية تحديد معايير هذه 
 (.  13-9: ص 2008النوعية )الحاج وآخرون، 

 
والعمليات التي تقوم بها هيئة االعتماد من أجل أن تتأكد من أن  اإلجراءات: هو مجموعة Accreditationاالعتماد 

المؤسسة قد تحققت فيها شروط ومواصفات الجودة المعتمدة لدى مؤسسات التقويم، وان يرامجها تتوافق مع المعايير 
معلنة. وفقا للضوابط الالمعلنة والمعتمدة، وان لديها أنظمة قائمة لضمان الجودة والتحسين المستمر ألنشطتها األكاديمية، 

: فقد جاء في المعجم الوجيز أن المعيار هو ما اّتخذ أساسا للمقارنة والتقدير. "والمعيار هو مقياس Standardأما المعيار 
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 . القياسية المنشودة
، أحد مستشاري الجودة على المستوى العالمي، أربعة معايير لضمان الجودة الشاملة Crosbyوحدد فليب كروزبي 

( وتشمل: التكيف مع متطلبات الجودة من خالل وضع TQMللتعليم، تم تأسيسها وفقًا لمبادئ إدارة الجودة الشاملة )
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: 2015، ناألرد -قياس دقيق، بناًء على المعايير الموضوعية؛ الكيفية، والكمية )هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

 (.18ص 
 

  الدراسات السابقة
الجامعي،  التعليم في التكنولوجي والتطور بالجودة االهتمام دور ( 2015استعرضت دراسة لويزة فرشان وزميالتها )

مقارنة ببعض التجارب العالمية، في هذا المجال. ورأت الباحثات أن الدول العربية تكاد تكون  العربية،ومسار الدول 
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الخلط في معايير االنتقاء لمختلف التخصصات و للمناهج و البرامج المطلوبة لكل تخصص. وعرضت الدراسة بعض 
 ليم العالي.تجارب الدول األوروبية والعربية في مواجهة إشكالّيات التع

( مسائل توّجه التعليم العالي نحو التدويل والعالمية، والتصنيفات المنشورة 2015وتناولت دراسة عبد المالك ونصيرة )
في قيمة الجامعة النسبية، مقابل مثيالتها من الجامعات المحلية، واإلقليمية، والعالمية. وأبرزت  وأثرهامن منظمات، 

 ف الدولية للجامعات، وكذا موقع الجامعات العربية ضمن هذه التصنيفات.الدراسة  أهم مؤشرات التصني
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 الذي توصلت الدراسة إلى أنه جّسد هذا التعاون على أرض الواقع.  altairالعربي من خالل مشروع -األوروبي

( تحديد دور الجامعات العربية في بناء مجتمع المعرفة في ضوء التطور المعلوماتي 2008واستهدفت دراسة الزبيدى )
ر المعلوماتية العالمي، وتوصلت الدراسة إلى وضع مجموعة من األدوار المقترحة للجامعات العربية في ضوء عص

 الرقمية وأهمها بناء مجتمع المعرفة. 
 

 االتجاهات الوطنية واإلقليمية والعالمية السائدة في تجويد التعليم
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لعلِّ في ثورة العلوم والتقنية، تلخيص مكّثف لواق العالم المعاصر. ولكن هذه الثورة لم تأِت عفويًّا، أو في سياق منفصل 
والجهود، التي ُبِذلت للصول إلى ما نحن فيه من تطّور علمّي ومعرفي وتقني مدهش،  عن مجمل العملّيات، واألدوات،

يكاد يكون أقرب إلى الخيال، فبل عقود قليلة محدودة. وكان للتعليم، حتى الثانوي، وما بعد الثانوي، فصب السبق في هذه 
 أحد معالمها البارزة.اإلنجازات العلمية التقنية، التي تمّثل ثورة المعلوماتّية واالّتصاالت 

الثاني من القرن المنصرم ثورة أكاديمية في التعليم العالي أحدثتها تحوالت غير مسبوقة في مختلف  النصفلقد شهد 
المجاالت. إن استيعاب حيثيات هذه العملية المستمرة والمثيرة ليس باألمر اليسير، علًما أن التطورات التي برزت خالل 

شهد تطور الجامعة البحثية في ألمانيا أول  قل إثارة عن تلك التي حدثت في القرن التاسع عشر الذيالسنوات األخيرة ال ت
مرة، ومن ثم في أماكن أخرى، من حيث إعادة تصميم طبيعة الجامعات في جميع أنحاء العالم. لقد كانت التغيرات 

شمولية؛ نتيجة للطبيعة العالمية التي  ين أكثراألكاديمية التي طرأت في القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشر
(. وفي هذا كّله، 9: ص 2010تميزت بها تلك التغيرات ولعدد المؤسسات واألشخاص المتأثرين بها )ألتباخ وآخرون، 

وباستثناءات محدودة، لم تول  مسائل جودة التعليم االهتمام الذي تستحق، في غالبية الدول العربية، ألسباب خارجة عن 
 اإلرادة، أيام االستعمار واالحتالل، وبتقصير يصعب تبريره، في المراحل الالحقة.

وأتى كلِّ ذلك، مع انفجارات كّمية ونوعية كبيرة في قطاعات التعليم المختلفة، على امتداد العالم. فقد نَمت النسبة المئوية 
م، حيث ُحققت المكاسب  2007( عام ٪26إلى ) 2000( عام ٪19للفئة العمرية للملتحقين في صفوف التعليم العالي من )

األكثر إثارة من جانب شريحة الدول ذات الدخول المتوسطة إلى العليا، والدول ذات الدخل األعلى. ويبلغ عدد الطالب 
. وقد تحسن مستوى 2000( تقريًبا، مقارنة بعام % 53(  مليون طالب حول العالم، وبنسبة نمو تبلغ )150,6الجامعيين )

( عام %7، إلى )2000( عام %5شاركة الدول منخفضة الدخل في التعليم العالي بنسب ضئيلة؛ حيث ارتفعت من )م
(. وفي أمريكا الالتينية، ال تزال نسبة ٪ 5جنوب الصحراء أدنى نسبة مشاركة في العالم ) إفريقيا. وتمتلك دول 2007

خل المرتفع. وتستلزم عملية الحضور تكاليف خاصة كبيرة االلتحاق تقل عن نصف النسبة التي حققتها الدول ذات الد
: ص 2010( من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي آسيا )ألتباخ وآخرون، ٪60تصل إلى ما يقرب من )

  2000( إجمالي معدل االلتحاق بالتعليم العالي، اعتماًدا على المنطقة الجغرافية،  بين عامي 1(. ويبّين الشكل )12-13
 ، ويظهر بوضوح، أن حالة الدول العربية ليست جيدة، بالمعنيين؛ النسبي، والمطلق.2007و 

 

 

 
  2007و   2000(. ( إجمالي معدل االلتحاق بالتعليم العالي اعتماًدا على المنطقة الجغرافية عامي 1الشكل )

مية للتصنيف الدولي لمسميات البرامج والتخصصات التعليتشمل هذه البيانات جميع الطلبة لمرحلة ما بعد الثانوية، تبعا  
 (.6و  5و  4)

 .14: ص 2010المصدر: ألتباخ وآخرون،         
النقالت الكمية، والنوعية، تغير سياق التعليم العالي بشكل كبير جدًّا، في مختلف أنحاء العالم، مثلما  هذهومع        

السريعة للعولمة، والحركة المتزايدة للطالب والباحثين، وحركة البرامج األكاديمية تغّيرت، وبشكل كبير جدا أيضا، الوتيرة 
عبر الحدود، والتأثير غير العادي للتقنية، وفوق ذلك كله تعميم التعليم العالي. فالتعليم العالي يقع اآلن في  والمؤسسات

ر منه، إال أن وتيرة النمو في العالم المعاصر تبدو مفترق طرق بين اإلمكانات التقليدية والجديدة. إن التغيير أمر ال مف
وكأنها متسارعة بشكل أكبر وتقدم للتعليم العالي تحديات أكثر تعقيًدا مع مرور كل عقد من الزمان. ونظًرا لمناقشة 

كيبة رالتحديات القديمة والجديدة، فإن التغييرات في جميع أنحاء العالم من حولنا سوف تستمر. ولكن التحول في الت
السكانية، والطفرة التقنية، وتقلب األوضاع السياسية واالقتصادية الدولية، تجعل من غير المحتمل أن يكون من السهل 

(. وكما سبقت اإلشارة، فّصرت الدول العربية Le Bras, 2008التنبؤ بالمستقبل من خالل أنماط الماضي بشكل موثوق )
 بدا كما لو أن هذه المسائل في غير أول األولوّيات، رغم أنها كذلك.في مواكبة هذه التحّوالت العميقة. بل و

ففي عدد كبير من البلدان، سارع المعنّيون إلى اتخاذ عدد من التدابير واإلجراءات، في مواجهة المتغّيرات الجديدة. ففي 
اس الجودة وإدارتها، على مرحلة مبكرة، كما حصل في الواليات المتحدة وبريطانيا، عملت االتجاهات الحديثة في قي

تفادى ضيق النظرة، والعمل على قياس مخرجات التعليم الجامعي المتمثلة فيما هو أبعد من توافر خصائص اتجاهية 
ومعرفية ومهارية وسلوكية في الخريجين فحسب، بل يمتد قياس جودة الخدمة إلى جودة عناصر تقديم الخدمة التعليمية 

بتشكيل  1992(. ولقد قامت وزارة التعليم العالي البريطانية في عام 2016مية )حسن، على مستوي المؤسسات التعلي
 & David)لجنة دائمة لتقييم جودة تلك العناصر على مستوى الدرجة الجامعية األولى في الجامعات البريطانية )

Harold, 2000; Davis & Ringsted, 2006)  يم جودة الدراسة في مرحلة ، ُأنِشئ مجلس أعلى لتقي1995، وفي العام
 . (National Quality Assurance and Accreditation, 2004)الدراسات العليا في الجامعات األمريكية
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  2007و   2000(. ( إجمالي معدل االلتحاق بالتعليم العالي اعتماًدا على المنطقة الجغرافية عامي 1الشكل )
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ومن جديد، نلحظ اآلن اتجاهات أخرى جديدة في التعامل مع قضايا التعليم، وجودته، وضمانها، واالعتماد، وطرائقه 
ائد في التعليم العالي الراهن في االرتقاء بمرونة المؤسسات المحلية في إدارة المدخالت، وأدواته. ويتمثل االتجاه العالمي الس

وتوضيح المتوقع من مساءلتها؛ من أجل اإلدارة لتحقيق النتائج. ويتضمن هذا التطور، تغييرات في النماذج التقليدية 
جنب مع تطوير قدرات أقوى داخل المؤسسات،  للرقابة المركزية؛ من خالل تغييرات في آليات تسيير النظام، جنبا إلى

مع المشاركين المتعددين. وفي هذا السياق، فإن اإلصالح في كثير من الدول، يتطلب تكليف مؤسسات  عالقاتهاوفى 
التعليم العالي بمسئولية تحقيق أهداف معينة فيما يتعلق بقدرات الخريجين وأهداف التوظيف، وزيادة تحكم هذه المؤسسات 

لطرق والوسائل، لتحقيق هذه األهداف، بما في ذلك المناهج، وطرق التدريس، وتعيين الموظفين والقائمين بالتدريس، في ا
وقبول الطالب. ومع قيام مؤسسات التعليم العالي باالبتكار والتنوع في ما تقدمه من خدمات، أصبح أمام الطلبة فرص 

ونه، وكيف )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك أوسع لممارسة اختيارهم فيما يدرسونه، وأين يدرس
(. والمثير للجدل في هذا السياق، أن هناك ما يشبه اإلجماع "النظري" العربي على هذه المسائل، ولكن 2010الدولي، 

 انعكاسات هذا الوعي في عملّيات واقعية، يبقى دون الطموح بمراحل ممتّدة. 
أبرز مالمح االتجاهات األحَدث، واألكثر راهنية، والتحّديات األعمق واألهّم، في هذا المجال. فهناك  كيدتأولعلِّ من المهّم 

 (:2015ثالثة عوامل، هي بمثابة قوة تحويلية تتحدى نظام التعليم العالي في جميع أنحاء العالم )سالمي، 
الطبيعي الذي تقوم  به مؤسسات التعليم العالي،  أوال: تزايد عدد عناصر تحطيم العوامل يلعب دورا في تحويل النظام

وهذا يؤثر بشكل كبير على كيفية أدائها لوظائف التدريس واألبحاث. فاالبتكارات التكنولوجية تعّد سببا من أسباب  تحطيم 
هنية العوامل، وظهور أشكال جديدة من المنافسة هدفها الربح، وظهور المؤسسات الجامعية التي توفر المؤهالت الم

الجامعات في  الالزمة الحتياجات سوق العمل وطرق التصنيف الجديدة، كالترتيب العالمي، الذي يسمح لنا بقياس أداء
 (.2015، كما ورد في: سالمي، Salmi, 2013) 2012مختلف قاّرات العالم، ومقارنتها 

، تأثر قطاع التعليم العالي في معظم مناطق العالم. وعلى سبيل 2007عوامل األزمة المالية الخطيرة عام  ثانيا: نتيجة
المثال، في الواليات المتحدة األمريكية، تم تخفيض مستوى الدعم العام للتعليم العالي بشكل كبير في كل الواليات تقريبا. 

( من أنظمة الجامعات، 20( من أصل )13ض الميزانية العامة ِل )وفي أوروبا، رصد اتحاد الجامعات األوروبية انخفا
 . 2012و  2008في الفترة بين 

أما النوع الثالث من تلك العوامل، هي العوامل التحفيزية، التي تشير لتوافر تمويل إضافي كبير للتعليم العالي في عدد 
جدا  في دعم االبتكار والنمو، وأنها تستحق موارد  قليل من البلدان، التي ترى فيها الحكومات أن للجامعات دور مهم

 تمويلية إضافية )على سبيل المثال: الصين، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وتايوان(. 
 اوعلى الصعيد العملي التنفيذي، شهدت أوروبا حملة كبيرة كنتيجة مباشرة لمشروع بولونيا )نسبة إلى مدينة بولوني

، حيث كان تطوير ضمان الجودة وتعزيزها في جميع البلدان المشاركة في هذا 1999عام  رسميااإليطالية( الذي بدأ 
، والمعايير 2003المشروع واحًدا من أهم أبعاد أنشطة هذا المشروع، استنادا إلى المبادئ الصادرة عن بيان برلين عام 

(، والتي أقرها وزراء التعليم ENQAروبية لضمان الجودة في التعليم العالي )والمبادئ التوجيهية التي أعدتها الشبكة األو
كان لدى معظم البلدان هيئة اعتماد أو تقييم عملي، وكان  2008في اجتماع برغن. وبحلول عام  2005العالي في عام 

جودة التي ترغب في (  دور قوي في التأثير على هيئات ضمان الEQARلمنظمة التسجيل األوروبي لضمان الجودة )
دمج  أنظمة المجتمع الوطنية المعترف بها؛ والممتثلة للمعايير والمبادئ التوجيهية. وكان التقارب الناجح للوائح ضمان 

(. وعربيا، شهدنا بعض المبادرات الشبيهة، لكنها مبادرات 2015الجودة أحد مخرجات بولونيا الالفتة لالنتباه )سالمي، 
ى مبتغياتها، لظروف ذاتية، وموضوعية محيطة، ليس أقّلها أهمية، األبعاد السياسية واالقتصادية، لم تستطع الوصول إل

 والحّريات األكاديمية، واإلدارة الذاتية في مؤسسات التعليم، وعدد كبير آخر من العوامل المعّطلة.

 

 

فرصا جديدة للدراسة والبحث لم تعد  ومّرة أخرى، وفي االتجاه نفسه، يقدم مفهوم تأثير العولمة على التعليم العالي
الحدود الوطنية، في حين يمثل هذا التوجه آلخرين اعتداًء على الثقافة واالستقالل الوطني. وبدون  نطاقمحصورة ضمن 

( مليون طالب، وعدد 2,5أدنى شك، يشّكل هذا التوجه اعتداًء على كليهما على حد سواء. وعلى أقل تقدير، ومع وجود )
من الدرجات العلمية والجامعات والعلماء ممن يتنقلون بحرية حول العالم، تولدت حاجة ملحة لتحقيق التعاون ال ُيحصى 

س الوصول بسهولة إلى االتفاقات المتعلقة بالمقايي -على سبيل المثال-الدولي وإبرام االتفاقات الدولية. إال أنه ال يمكن 
ألجنبية غير المألوفة بشكل مناسب. وقد برز دور التدويل بشكل كبير على والمعايير الدولية الالزمة لتقييم المؤهالت ا

المستويين؛ اإلقليمي، والدولي. وفي هذا المجال، تشكل عملية )بولونيا( واستراتيجية )لشبونة( في أوروبا أمثلة واضحة 
خول في عملية تطوعية لتمكين ( دولة للد40على حجم المشاركة الدولية على هذا المستوى؛ حيث جذبت األولى أكثر من )

فضاء التعليم العالي األوروبي. وقد أصبحت هذه العملية مرجًعا للجهود المشابهة في أماكن أخرى في العالم، ومنها فضاء 
 التعليم 

 
 

العالي في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، وتطوير استراتيجية مواءمة في االتحاد اإلفريقي، ومبادرة )بريزبين 
( دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمناقشات التي أجراها وزراء التربية والتعليم في 27كوميونيك( التي أطلقتها )

(. وهنا، تتعّزز الدعوة إلى مشروعات عمل وتنسيق وبناء هيئات 11: ص 2010وآخرون،  )ألتباخجنوب شرق آسيا 
 مدنيا، ولو من باب: "األقربون أولى بالمعروف"، كحّد أدنى.-عربية، تلقى كل الدعم والمساندة، رسميا، وأهليا

 
 تجارب عالمية في تجويد التعليم

األمور، أن المسائل العلمية تتضّمن في طبيعتها درجة عالية من الحيادّية والموضوعية، وتبقى أقل تأّثًرا  طبائعلعلِّ من 
ين يّتصل األمر بها في ذاتها، وبوسائل إيصال مضامينها من غيرها من المجاالت، باالنحيازات السياسية أو الفكرية، ح

بجودة عالية طالبي المعرفة. كانت  الواليات المتحدة أول من راعى مبدأ توازى "الحرية والجودة"، حيث سمحت لمئات، 
اسبة التي تتابع نبل آالف المؤسسات التعليمية أن تنتشر، وفي الوقت نفسه، ومنذ أوائل القرن العشرين، ُأنشئت اآلليات الم

(، وتجعل نتائج هذه المتابعة متاحة للراغبين Accreditationجودة أداء هذه المؤسسات، وتعتمد ما يستحق منها االعتماد )
في التعليم؛ حتى يكونوا على بينة من  موقف مؤسسات التعليم المتاحة. ومؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة 

د كبير المؤسسات الخاصة التي تتمتع باستقاللية كبيرة ،وسلطة تتمثل بمجالس إدارة هذه المؤسسات. األمريكية تشبه إلى ح
وُيعّد التأثير الحكومي على هذه المؤسسات محدود األثر قياسا بالدول األوروبية. ولذلك، فإن المسؤولية تقع على 

ظيم نفسها وإيجاد مؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــسات التعليم العالي لتن
موارد لها، وإال فقدت هذه المؤسسات مواردها وطلبتها الذين يتجهون، بالتالي، نحو المؤســــــسات 

(. ويمكن، بل يجب، النظر بجدية في 2016، كما ورد لدى: حسن ، David & Harold, 2000المنافـــــسة )
مثالب تناولتها األدبيات األميركية نفسها، إاّل أن هذه التجربة  التجربة األميركية الخاصة بالجودة واالعتماد. وبالرغم من

 الطويلة، ذات العمق والزخم، تبقى من أهّم تجارب ضمان الجودة واالعتماد على الصعيد العالمي.
ت التعليم اوفي هذ االّتجاه، يلفت انتباه الدارسين أنه، وفي الواليات المتحدة أيًضا، ُأعّد دليل ألفضل الممارسات في اتفاق

، يعتبر اتفاق المرحلة التالية للتعليم الثانوي "محركًا 2007التالي للمرحلة الثانوية من أجل رابطة الحكام الوطنية في عام 
جديدًا لمواءمة التعليم التالي للمرحلة الثانوية مع اقتصادات الواليات"، ومن بين الجهود األخرى المبذولة إلصالح التعليم 

لة الثانوية يستطيع للحكام استخدام إطار االتفاقات لتشجيع نظام التعليم التالي للمرحلة الثانوية وأصحاب التالي للمرح
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فرصا جديدة للدراسة والبحث لم تعد  ومّرة أخرى، وفي االتجاه نفسه، يقدم مفهوم تأثير العولمة على التعليم العالي
الحدود الوطنية، في حين يمثل هذا التوجه آلخرين اعتداًء على الثقافة واالستقالل الوطني. وبدون  نطاقمحصورة ضمن 

( مليون طالب، وعدد 2,5أدنى شك، يشّكل هذا التوجه اعتداًء على كليهما على حد سواء. وعلى أقل تقدير، ومع وجود )
من الدرجات العلمية والجامعات والعلماء ممن يتنقلون بحرية حول العالم، تولدت حاجة ملحة لتحقيق التعاون ال ُيحصى 

س الوصول بسهولة إلى االتفاقات المتعلقة بالمقايي -على سبيل المثال-الدولي وإبرام االتفاقات الدولية. إال أنه ال يمكن 
ألجنبية غير المألوفة بشكل مناسب. وقد برز دور التدويل بشكل كبير على والمعايير الدولية الالزمة لتقييم المؤهالت ا

المستويين؛ اإلقليمي، والدولي. وفي هذا المجال، تشكل عملية )بولونيا( واستراتيجية )لشبونة( في أوروبا أمثلة واضحة 
خول في عملية تطوعية لتمكين ( دولة للد40على حجم المشاركة الدولية على هذا المستوى؛ حيث جذبت األولى أكثر من )

فضاء التعليم العالي األوروبي. وقد أصبحت هذه العملية مرجًعا للجهود المشابهة في أماكن أخرى في العالم، ومنها فضاء 
 التعليم 

 
 

العالي في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي، وتطوير استراتيجية مواءمة في االتحاد اإلفريقي، ومبادرة )بريزبين 
( دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمناقشات التي أجراها وزراء التربية والتعليم في 27كوميونيك( التي أطلقتها )

(. وهنا، تتعّزز الدعوة إلى مشروعات عمل وتنسيق وبناء هيئات 11: ص 2010وآخرون،  )ألتباخجنوب شرق آسيا 
 مدنيا، ولو من باب: "األقربون أولى بالمعروف"، كحّد أدنى.-عربية، تلقى كل الدعم والمساندة، رسميا، وأهليا

 
 تجارب عالمية في تجويد التعليم

األمور، أن المسائل العلمية تتضّمن في طبيعتها درجة عالية من الحيادّية والموضوعية، وتبقى أقل تأّثًرا  طبائعلعلِّ من 
ين يّتصل األمر بها في ذاتها، وبوسائل إيصال مضامينها من غيرها من المجاالت، باالنحيازات السياسية أو الفكرية، ح

بجودة عالية طالبي المعرفة. كانت  الواليات المتحدة أول من راعى مبدأ توازى "الحرية والجودة"، حيث سمحت لمئات، 
اسبة التي تتابع نبل آالف المؤسسات التعليمية أن تنتشر، وفي الوقت نفسه، ومنذ أوائل القرن العشرين، ُأنشئت اآلليات الم

(، وتجعل نتائج هذه المتابعة متاحة للراغبين Accreditationجودة أداء هذه المؤسسات، وتعتمد ما يستحق منها االعتماد )
في التعليم؛ حتى يكونوا على بينة من  موقف مؤسسات التعليم المتاحة. ومؤسسات التعليم العالي في الواليات المتحدة 

د كبير المؤسسات الخاصة التي تتمتع باستقاللية كبيرة ،وسلطة تتمثل بمجالس إدارة هذه المؤسسات. األمريكية تشبه إلى ح
وُيعّد التأثير الحكومي على هذه المؤسسات محدود األثر قياسا بالدول األوروبية. ولذلك، فإن المسؤولية تقع على 

ظيم نفسها وإيجاد مؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــسات التعليم العالي لتن
موارد لها، وإال فقدت هذه المؤسسات مواردها وطلبتها الذين يتجهون، بالتالي، نحو المؤســــــسات 

(. ويمكن، بل يجب، النظر بجدية في 2016، كما ورد لدى: حسن ، David & Harold, 2000المنافـــــسة )
مثالب تناولتها األدبيات األميركية نفسها، إاّل أن هذه التجربة  التجربة األميركية الخاصة بالجودة واالعتماد. وبالرغم من

 الطويلة، ذات العمق والزخم، تبقى من أهّم تجارب ضمان الجودة واالعتماد على الصعيد العالمي.
ت التعليم اوفي هذ االّتجاه، يلفت انتباه الدارسين أنه، وفي الواليات المتحدة أيًضا، ُأعّد دليل ألفضل الممارسات في اتفاق

، يعتبر اتفاق المرحلة التالية للتعليم الثانوي "محركًا 2007التالي للمرحلة الثانوية من أجل رابطة الحكام الوطنية في عام 
جديدًا لمواءمة التعليم التالي للمرحلة الثانوية مع اقتصادات الواليات"، ومن بين الجهود األخرى المبذولة إلصالح التعليم 

لة الثانوية يستطيع للحكام استخدام إطار االتفاقات لتشجيع نظام التعليم التالي للمرحلة الثانوية وأصحاب التالي للمرح
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المصلحة اآلخرين لالتفاق على المهام والمخرجات الرئيسية لنظام يشدد على االبتكار، في مقابل الحصول على تعهدات 
 Association, 2007 Nationalالتعليم التالي للمرحلة الثانوية )من الواليات باستقرار الميزانية والنهوض باستقاللية 

Governors .) 
وفي إطار النهج المفضل لرابطة الحكام الوطنية، "ينطوي االتفاق على إرساء عدد من األهداف؛ إذ يحدد االتفاق أهدافا 

و مستندة إلى تقييم تقدير شامل. وهدفها هوعادة ما تكون  –طويلة األجل لتناول التحديات االقتصادية الرئيسية للوالية 
إخضاع المؤسسات للمساءلة عن بلوغ األهداف في مقابل تعهد الوالية بإحالل االستقرار في ميزانية التعليم التالي للمرحلة 

ات الواليات؛ يالثانوية، والمكافأة عن األداء الجيد، وتوفير االستقاللية؛ عن طريق إزالة القيود اإلدارية. وفيما يخصّ مسؤول
يجري بعد ذلك التفاوض في إطار االتفاق على أدوار الواليات والتعليم التالي للمرحلة الثانوية. وتقدم الوالية توجهات 
واضحة بشأن توقعاتها وأولوّياتها لنظام التعليم التالي للمرحلة الثانوية. وعالوة على ذلك، تحدث الواليات استقرارا في 

بحوافز )أو جزاءات( استنادًا إلى كيفية تلبية النظام ألهداف االتفاق. وتمنح الواليات بدورها مزيدًا من الميزانية مرتبطًا 
حيث تتمتع هذه ب –مثل خفض القيود اإلدارية ومتطلبات تقديم التقارير  –االستقاللية للتعليم التالي للمرحلة الثانوية 

االتفاق الطموحة. أما فيما يّتصل بالمساءلة المتبادلة، فإنه، وبمجرد المؤسسات بالحد األقصى من المرونة لتلبية أهداف 
اتفاق جميع األطراف على األدوار واألهداف، يوضع نظام للمساءلة؛ لضمان توافر أدوات إلنفاذ العقد من الجانبين. 

اق لتوقعات. ويرتكز االتفوتتضمن هذه األدوات: الشفافية، والمكافآت، والعقوبات أو الجزاءات، في حالة عدم الوفاء با
أصحاب المصلحة من تتبع أداء الطالب على المدى البعيد وتقدير مكتسباتهم،  ظام بيانات طولي قوي، بحيث يتمكنعلى ن

وفقًا لقياسات التعليم التالي للمرحلة الثانوية المتفق عليها" )منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والبنك الدولي، 
وهذه المقاربات تستحّق في ذاتها وقفة معّمقة، خاّصة لجهة بنظام الحوافز والجزاءات، وُنُظم البيانات طويلة  (.2010

 األمد، علِّ فيها ما يمكن أن تتبّناه مؤسساتنا التعليمية، ومؤسسات ضمان الجودة واالعتماد، على الصعيد العربي,   
االتفاقات التي يغلب عليها الطابع الضمني بين الجامعات والمشرعين  ( تحوال منReindlذلك، الحظ رايندل ) علىوزيادة 

الحكوميين، نحو االتفاقات الرسمية التي تكتسب طابعا أكثر صراحة. ويوضع هذا التحول في سياق خمسة ضغوط "واقعية" 
 ر(، والواقع الماليمتضافرة: الواقع السياسي )ازدياد التوقعات والتدقيق من جانب واضعي السياسات وعامة الجماهي

)ازدياد الطلب على الموارد الحكومية في مواجهة العجز الهيكلي(، والواقع االقتصادي/الديموغرافي )نشأة اقتصاد المعرفة 
إلى جانب تقدم السكان في السن وتنوعهم(، والواقع التنظيمي )ازدياد نقل المسؤوليات(، وواقع السوق )تكثيف الترعة 

 (. (Reindl, 2008الرفيعة(  نحو اكتساب المكانة
ولعلِّ من المناسب التطّلع إلى بلد إسالمي مّثلت تجربته نجاًحا على كثير من المستويات، أي ماليزيا. ففي ماليزيا،  ُيعدُّ 
ضمان جودة التعليم واحًدا من األجندات الحيوية في صناعة التعليم التي يجب على الوزارة المختصة )وزارة التعليم 

جعلها إلزامية لكل مؤسسات التعليم العالي حتى تستطيع التمرس على ضمان الجودة. فقسم ضمان الجودة في  العالي(
الوزارة مسئول عن ضمان الجودة في جميع الجامعات الحكومية. وتقوم الوزارة بتقديم ضمان الجودة كمعيار يهدف 

 في ماليزيا على الحفاظ على معايير التدريس والتعلم لتوفير الثقة العامة في وزارة مؤسسات التعليم العالي الحكومية
، وحث الحكومة على السعي على تحديد معايير لكل برنامج  2001الخاصة بهم، وقد بدأ تقديم ضمان الجودة في ديسمبر 

والتجربة الماليزية متاحة في عديد من  .(Kanjanapanyakom, 2011: p 5-6) معروض في الجامعات الحكومية
بما فيها إمكانية نسج أشكال من التعاون المؤّسسي والتعاون في عدد واسع من مجاالت اهتمام التعليم وضمان  الصيغ،
 جودته. 

 

 

 

وتمّثل سنغافورة أنموذج تجربة فذا لنهضة أمة، ففي أقل من خمسين عاما، تحولت من جزيرة فقيرة يقطنها غالبية أمية 
من السكان إلى دولة صناعية متقدمة تضاهي مستويات معيشتها نظيراتها في الدول الصناعية األكثر تطورا. لقد فطن 

حاسم في تطوير القوى العاملة لتحقيق األهداف االقتصادية ولعبت رئيس الوزراء )لي كوان( حقيقة أن التعليم عامل 
« علم األمةمدارس التفكير، ت»سنغافورة دوًرا هاما في تحديد معالم سياسة التعليم. وأطلقت مبادرة  فيالحاجات االقتصادية 

ش إلغاء التفتي –االستقاللية  إعطاء قادة المدارس مزيدا من –قائمة على أربعة مبادئ : إعادة النظر في أجور المعلمين 
تقسيم المدارس لمجموعات يشرف عليها موجهون مختصون مكنهم من التطوير واستحداث  –واستحداث التميز المدرسي 

ركزت على طرائق التدريس وتقليل حجم « تعليم أقل، تعلم أكثر»برامج جديدة. ثم أطلقت مبادرة جديدة وهي مبادرة 
 (.2016كير )أشباني، المحتوى إلفساح مجال التف

 في التعليم العالي العربي  واقع الجودة والمعايير
ليست المنطقة العربية استثناء في واقع مستويات التعليم وجودته، وقضايا االعتماد المتصلة به. وهناك عدد من النجاحات، 
وعدد أكبر بكثير من جوانب الخلل، التي تستدعي المعالجة، وخاصة فيما يّتصل بجودة التعليم. ومن حيث المبدأ، ُتعّد 

يتم الحكم في ضوئها على مدى تحقيق األهداف الخاصة بالجودة، وقد دخلت  معايير الجْودة العناصر والمرامي التي
المعايير مختلف المجاالت التجارية والصناعية في العقد األخير من القرن العشرين، ثم تطور األمر حتى أصبحت 

 المؤسسات 
م. ومن ثم، سارعت مختلف التعليمية، ومنها الجامعات، تخضع لتطبيق معايير ومقاييس عالمية لضمان جودة التعلي

الجامعات في العديد من دول العالم إلى تبّني فكر الجودة في األداء، وتطبيق معايير الجودة على ما تقدمه من خدمات، 
وما تستخدمه من وسائل؛ حتى تؤدى رسالتها، كمؤسسات تربوية فاعلة في المجتمع. فمعايير الجودة عبارة عن مجموعة 

ة والحكم تستعمل لوضع أهداف اإلنجاز وتقييمه وقد تكون معبرة عن المستويات الحالية لإلنجاز مقاييس محددة للمقارن
في المؤسسة، وقد تكون هذه المعايير أيضًا عبارة عن مستويات تضعها إحدى الجهات الخارجية أو مستويات اإلنجاز في 

. ورّبما كان في هذا الوصف، تكثيف موّفق (2: ص 2015األردن،  -المؤسسة )هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 
 لمضمون فكر الجودة في أداء مؤسسات التعليم، وما يتصل به من معايير وآلّيات العمل تبًعا لها.  

ويمكن اليوم وصف البلدان في جميع أنحاء العالم على أنها تنتمي إلى واحدة من الفئات األربع التالية، فيما يخّص جودة 
 :(2015)سالمي،  اوضمانهالتعليم، 

  أنظمة متقدمة ومطورة جيدا لمؤسسات التعليم العالي، في الدول التي لديها  نظام ضمان جودة داخلي مع التركيز
القوي على تحسين الجودة، ومتماش مع المعايير الوطنية التي حددتها هيئات االعتماد وضمان الجودة الخارجية، 

الوطنية، وتمثل هذه الفئة االقتصادات الرائدة لدول منظمة التعاون  وغالبا ما تكون مرتبطة باطار المؤهالت
 .OECD  االقتصادي والتنمية

  أنظمة راسخة ال تزال تعتمد في الغالب على ضمان الجودة الخارجي؛ حيث أن نسبة كبيرة من مؤسسات التعليم
 .العديد من الدول الصناعية والناميةالعالي ال تلبي تماما معايير ضمان الجودة الوطنية، ويمثل هذه الفئة 

  البلدان التي هي في طور إنشاء وتدعيم نظام لضمان الجودة، و تمثل هذه الفئة العديد من البلدان النامية والبلدان
 .التي تمر بمرحلة انتقالية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

 مل عدًدا قلياًل من البلدان في آسيا والشرق األوسط دول التي لم تنشئ نظاما رسميا لضمان الجودة، وهذه  الفئة تش
 وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وحوالي أربع وعشرون دولة في أفريقيا.

ثة تقّدما في اّتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الثال -كمجموعة–وبالنسبة للدول العربية، تجدر اإلشارة إلى أنها حققت 
التعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين. ولكن هذه التطّورات اكتست طابعا كّميا، ولم تسّجل المؤّشرات النوعّية والمتعّلقة ب
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إاّل تقّدما طفيفا. ويمكن القول إّن أفضل ما أنجزته المنظومات التعليمية العربية يكاد ينحصر في تحسين مستويات اإللحاق 
صفة خاّصة، إذ سّجلت مؤّشرات عديد من البلدان العربية في مجال الوصول إلى بالتعليم بصفة عاّمة وبالتعليم العالي ب

التعليم العالي اقترابا ملحوظا من مؤّشرات البلدان الصاعدة، بفضل ما توافر من فرص دراسية إضافّية وتنويع عروض 
(. وهذه اإلنجازات 8: ص 2015قي، التعليم. أّما األهداف المعلنة بخصوص الجودة والفاعلية فلم تتحّقق إاّل جزئيا )الد

تفتح الباب أمام المزيد من الحّث على إنجازات أكثر تقّدما، خاصة في مجاالت ضمان جودة التعليم العربي، عموما، وفي 
 كل بلد على حدة. 

لعدد الخام للطلبة ل إن األعباء الكّمّية العربية ثقيلة أيضا في ميدان التعليم. وتشير إحصاءات اليونسكو إلى التزايد المّطرد
( من اإلناث، %48منهم ) 8148065، بالدول العربية، 2011خالل العقد األخير، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبة في العام 

، ولكّن 1998( سنة %16، مقابل ) 2008( سنة %22وقد بلغت النسبة العامة لاللتحاق بالتعليم العالي بالدول العربية )
( بأمريكا الالتينية، %34(، حيث بلغت معّدالت االلتحاق )%25ه، ال يزال دون المعّدالت الدولية )هذا التطّور، على أهمّيت

( %53، نالحظ توّسعا هاّما في االلتحاق في لبنان )2009( في ماليزيا. وبالنظر إلى المعّدالت الوطنّية في العام %36و )
(، وهي نسب داّلة على %31(، والجزائر)33ة )%( ، والسعودي36(، وتونس)%%41(، واألردن )%46، وفلسطين )

حجم االستثمار في قطاع التعليم خالل العقد األخير، ولكّنها في حاجة إلى مزيد الدعم لتقترب من معّدالت أوروبا وأميركا 
 (.10: ص 2015)الدقي،  )70الشمالية )%

سواء كان بإنشاء جامعات حكومية أو خاصة  كما يشهد العالم العربي توسعا كبيرا في إنشاء مؤسسات التعليم العالي
جديدة، أو بتحويل فروع الجامعات إلى جامعات مستقلة، أو بإنشاء كليات ومعاهد إقليمية ذات أهداف محددة، وظهور 

جديدة من مؤسسات وبرامج وتخصصات علمية ومهنية في التعليم العالي كالجامعات المفتوحة واالفتراضية  وأنماطأنواع 
رونية وغيرها. ولقد شجع االستثمار في قطاع التعليم إلى التسرع في إنشاء كليات ومعاهد وجامعات قبل أن واإللكت

تستوفي بعض من هذه الكليات والمعاهد والجامعات كافة مقوماتها، أو يتوفر فيها، على األقل، الحد األدنى من اإلمكانات 
ة عن تحقيق أهدافها، والحصول على ثقة المجتمع والجهات المختصة البشرية والفنية والمادية الالزمة؛ مما جعلها عاجز

في االعتراف بشهاداتها ومعادلتها. كما أن بعض الجامعات العربية تحتاج إلى االستقالل الذاتي، ووضوح األنظمة 
ر والضبط، التقاري والتعليمات وعدم تضاربها، ويعاني بعضها من تعدد المستويات أو الحلقات اإلدارية والهرمية في كتابة

فالقرارات يتم اتخاذها على أعلى مستوى في قمة الهرم اإلداري، في حين أن هناك إهماال لدور القيادات الوسطى 
والتنفيذية، وإن طاقات الجامعات تصرف على األمور الروتينية مع الضعف في السيطرة اإلدارية على إداء العاملين؛ من 

ي، معرفة مستوى األداء. وغالبا ما ُتعتمد أساليب غير سليمة لمقاومة اإلصالح والتغيير. إن أكاديميين، وإداريين، وبالتال
التحديات العلمية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية أدت إلى بزوغ بيئة تنافسية عالمية جديدة، وتتطلب هذه البيئة 

إلى المعايير العالمية، األمر الذي ال ُيعّد خيارا أو طموحا التنافسية من مخرجات نظم التعليم في العالم العربي االرتقاء 
 (".7: ص 2008ُيسعى إليه، قدر ما أصبح ضرورة البد من تحقيقها )الحاج وآخرون، 

ومن التحديات المطروحة أمام أصحاب القرار، والفاعلين في المشهد التعليمي العربي، ما أفرزته اآلونة األخيرة، من 
حوظة في ضمان الجودة، وهي تطّورات نجمت عن استخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات في تطورات إضافّية مل

المفتوح في الجامعات التقليدية، والتفاعل بين المجاالت المعرفية المختلفة على  التعليمالتعليم، مثل إدخال شبكات نظام 
على البيانات للتعليم العالي، وتغير اتجاهات المؤسسات مستوى المؤسسة الواحدة، أو العديد من المؤسسات، واإلدارة القائمة 

من خالل إدخال عنصر التمويل الذاتي في إدارتها المالية، وتقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي، ووضع قوانين مختلفة 
 (.2012وهياكل تنظيمية على المستوى القومي )غانم، 

 

 

ر متسارعة أيضا، قّدمت التطورات التكنولوجية الحديثة أنموذجا جديدا وفي ميدان التحّديات المستجّدة، والصاعدة بوتائ
للتعليم العالي في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تقديم مفاهيم ونظريات جديدة عن التعليم لتلبية المتطلبات التكنولوجية 

جي، والتعلم المتنوع، واإلبداع التكنولو واالجتماعية والسياسية المتزايدة. كما وضعت هذه النظريات أسسا لمعايير الجودة،
وخلق المعرفة. وتحدد معايير التعليم، نوعية التدريس، والموارد، والتأثير على التنمية االقتصادية، ونوعية الحياة للطلبة، 
كما وإن االختالفات في مؤهالت التعليم، وطريقة إيصاله، باتت واضحة، وتشكل حواجز تعليمية؛ حيث باتت من 

هتمامات الرئيسة لخبراء الجودة في المؤسسات األكاديمية. وقد غدت المؤسسات التعليمية تدرك أهمية تطوير إجراءات اال
االعتماد، وتنفيذها، وأساليب ضمان الجودة؛ إلعداد خريجين بمستويات عالية من الكفاءات والمعارف والمهارات. وتشّكل 

ع لإلشراف الدولي للتعليم، واالعتراف بالمؤهالت والدرجات العلمية، وتأثير مواكبة القيم األكاديمية ذات الصلة، والخضو
قوى السوق العالمية على المؤسسات األكاديمية، تحديا كبيرا؛ لتحقيق الجودة واالعتماد في التعليم )المنظمة العربية لضمان 

 (".2016الجودة في التعليم، 
( إلى وجود صلة وثيقة ما بين القدرة التنافسية واالقتصادية للدول، GCI( )2016أشارت نتائج مؤشر التنافسية العالمي )

والتي تؤدي إلى احتضان المواهب، واستقطابها، وتعزيزها، ودعمها، وهي الميزة التي تمتعت بها الدول التي احتلت 
ص دد قليل جدًا من األشخاالمراكز المتقدمة في هذا التصنيف. كما كشف المؤشر أنه في الكثير من الدول األخرى، هناك ع

الذين تمكنوا من الحصول على تعليم وتدريب عالَيي الجودة، فضاًل عن أن أسواق العمل فيها ليست مرنة بما فيه الكفاية. 
وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كانت النتائج متباينة، حيث أعتلت قطر ترتيب دول المنطقة باحتاللها المركز 

(، وذلك على الرغم من أن 16دمًة بذلك على دولة اإلمارات العربية المتحدة، التي حلت في المركز ال )(، متق13ال )
قطر ال تزال أكثر عرضة للخطر من جارتها؛ بسبب استمرار انخفاض أسعار الطاقة، وقلة تنوع مصادر اقتصادها. 

(، 72ذي تتصدر ترتيبه المغرب بالمركز ال )ويتناقض هذا األداء القوي بشكل صارخ مع أداء دول شمال أفريقيا، ال
سياسي والتهديدات -(. وفي ظل الصراع الجيو64وأداء دول بالد الشام، الذي تقوده األردن باحتاللها المركز ال )

اإلرهابية، يتوجب على دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التركيز على تطبيق السياسات اإلصالحية الفعالة 
 (.2016ئة األعمال، وتقوية القطاع الخاص )المنتدى االقتصادي العالمي، لمعالجة بي

 30في  2016 - 2015مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس لعام وجاء 
د استند لتعليم، وقليشير إلى أن أغلب الدول العربية تحتل أسفل القائمة في ترتيب وتقويم جودة ا 2015سبتمبر/أيلول 

فئة أساسية، تضم: "المؤسسات، واالبتكار، وبيئة االقتصاد الكلي، والصحة والتعليم  12الترتيب إلى دراسة وتقويم 
األساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية 

األعمال واالبتكار". وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية مثل قطر واإلمارات التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور 
احتلت مراكز متقدمة فقد جاءت قطر في المركز الرابع واإلمارات في المركز العاشر، وجاءت دول أخرى مثل المملكة 

ت في ذيل القائمة باحتاللها دولة، إال أن هناك دواًل عربية مثل مصر جاء 140بين  54العربية السعودية في المركز 
في جودة التعليم  111وهو المركز قبل األخير في محور جودة التعليم األساسي فيما حصلت على المركز  139المركز 

عالميًا، واألولى عربيًا أيضًا في محور التعليم العالي والتدريب  27العالي والتدريب، في حين حصلت قطر على المركز 
 (.2016)األشول، 

يتم احتساب درجات مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي عن طريق جمع البيانات العامة و
المؤسسات، واالبتكار، وبيئة االقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم األساسي، “فئة أساسية، تضم:  12والخاصة المتعلقة بنحو 

اق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسو
 وحجم السوق، وتطور األعمال واالبتكار. 
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ر متسارعة أيضا، قّدمت التطورات التكنولوجية الحديثة أنموذجا جديدا وفي ميدان التحّديات المستجّدة، والصاعدة بوتائ
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 (.2016ئة األعمال، وتقوية القطاع الخاص )المنتدى االقتصادي العالمي، لمعالجة بي
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احتلت مراكز متقدمة فقد جاءت قطر في المركز الرابع واإلمارات في المركز العاشر، وجاءت دول أخرى مثل المملكة 
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في جودة التعليم  111وهو المركز قبل األخير في محور جودة التعليم األساسي فيما حصلت على المركز  139المركز 

عالميًا، واألولى عربيًا أيضًا في محور التعليم العالي والتدريب  27العالي والتدريب، في حين حصلت قطر على المركز 
 (.2016)األشول، 
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تسخير عائدات الثروة الطبيعية  2030وُتعد تجربة قطر، األولى عربيا، جديرة بالنظر، حيث كانت الرؤية واألهداف لعام 
قة البشرية عن طريق مناهج الدراسة الجامعية وقبل الجامعية، واالستفادة من من النفط والغاز برفع كفاءة وإمكانات الطا

 %12من ناتجها القومي ونحو  %3,2تقنيات التعلم الجامعي الحديث في الخارج. وتثبت اإلحصاءات أن قطر تخصص 
تى تنفقه على التعليم حمن إنفاقها الحكومي لإلنفاق على التعليم؛ أي نحو ستة مليارات دوالر سنويا، وأن مجموع ما س

 (.2016مليار دوالر )أشباني،  41سيتخطى  2025عام 
لقد سّجل عديد من الجامعات العربية عجزا  في مواكبة الطرائق الحديثة في التدريس؛ بسبب عدم التحّكم في المدخالت، 

ب فقدان الكثافة الطاّلبية، إلى جان وعدم القدرة على ضبط الموارد المتاحة، وصعوبة االرتقاء بالعملّية التعليمّية؛ بسبب
ويضاف إلى ذلك تعّثر الجهد لتجديد نظم التعليم، التي  .المؤّسسة الجامعية بريقها بتراجع دورها كأداة للصعود االجتماعي

حليل تظّلت في عديد البلدان تستخدم أساليب تقوم أساسا على التلقين والحفظ واالستظهار، بدل الفهم واالستيعاب والنقد وال
أّما إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية المخرجات فإنّ ارتفاع بطالة الخّريجين تقوم شاهدا على فشل السياسات  .واالستدالل

(. وهذه المالمح السلبية، تشير بدوره عن 11: ص 2015التعليمّية وعجزها على مواكبة متطّلبات سوق العمل )الدقي، 
للتعامل مع تعقيدات االرتقاء بمستويات جودة التعليم الجامعي عربيا. كما أنها تشير، االفتقار إلى مدخ ُنُظمي متكامل، 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تقصير كبير، ال يمكن أن ُيعزى دائما إلى ضعف اإلمكانيات؛ بدليل نجاحات في 
 عدد من الدول، التي ال تتفوق اقتصاديا، على دول ذات أوضاع اقتصادية أفضل.

وبالرغم من ذلك، هناك عدد من الحقائق الكّمّية، التي تسهم، بدرجة أو أخرى، في تدّني مستويات جودة التعليم في عدد 
من الدول الغربية. وفي البيانات الكية اآلتية ما قد يوضح بعض جوانب هذا النوع من المشكالت والمعيقات، وهي تتصل 

ما. ولكن تمازج المعضالت ذات الطبيعة االقتصادية المالية اللوجستية، مع فعال باإلمكانيات المالية، واللوجستية عمو
المشكالت ذات الطبيعة المعرفية، واإلدارية، والتنظيمية، ومشكالت القدرة على بناء استراتيجيات فّعالة، هو ما يفضي 

 إلى تضّخم تأثيرات المعيقات، وبصورة مضاعفة. 
اتذة، مثال على النوع األول من المشكالت المّتصلة باإلمكانيات، ولكن اإلمكانيات ولعلِّ انخفاض نسبة الطاّلب إلى األس

ليست العامل األساسي الوحيد. فهناك شرط معرفي حاسم، أحد تعبيراته العالقة الصحّية التفاعلية بين عضو هيئة التدريس 
لمعرفة افق والمنشآت. فالتعليم العالي ليس نقاًل لوالطلبة، وهذا الشرط إن لم يتوافر، تدّنت النوعّية، حتى وان توافرت المر

وإكسابًا للمهارات فحسب، بل هو أيضًا، وهذا هو األهّم، تكوين وتشكيل لعادات وطرائق العقل والتفكير، وهو ما ال يتأّتى 
( أعداد 1دول )(. وبّين الج12: ص 2015إاّل باالتصال الوثيق المباشر والعمل المشترك بين الطلبة واألساتذة )الدقي، 

(. وللمزيد من توضيح المشهد 2011الطلبة وأعداد أعضاء هيئة التدريس في التعليم ما بعد الثانوي في الدول العربية )
( نسب اإلنفاق على التعليم من الدخل الوطني للدول العربية، لتقديم صورة عن واقع 2التعليمي العربي، يبّين الجدول )

 في هذا الميدان.  حال اإلمكانيات واإلعدادات
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (2011(. أعداد الطلبة وأعداد أعضاء هيئة التدريس في التعليم ما بعد الثانوي في الدول العربية )1الجدول )

 
 (. 13: ص 2015(، كما ورد لدى: )الدقي، 99: ص 2014المصدر: األمم المتحدة )                       

 
 

 على التعليم من الدخل الوطني للدول العربية.( نسب اإلنفاق 2ويبّين الجدول )
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 (2011(. أعداد الطلبة وأعداد أعضاء هيئة التدريس في التعليم ما بعد الثانوي في الدول العربية )1الجدول )

 
 (. 13: ص 2015(، كما ورد لدى: )الدقي، 99: ص 2014المصدر: األمم المتحدة )                       
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 ( نسب اإلنفاق على التعليم من الدخل الوطني للدول العربية2الجدول )

 
 (.16: ص 2015المصدر: الدقي )          

لتي اوفيما يخّص دول العالم اإلسالمي، ال يبدو الوضع في حال أفضل، على وجه العموم. فدول العالم اإلسالمي، أي تلك 
دولة، وهي وطن  57، عددها  (OIC)يمثل المسلمون غالبية تعدادها السكاني، والتي تنتمي إلى منظمة التعاون اإلسالمي

، و %1.6، بلغ إسهام هذه الدول في براءات االختراع العالمية نسبة 2012من سكان العالم، ولكن في  %25لحوالي 
ت األبحاث العالمية فقط. كما حاز ثالثة أشخاص فحسب من دول من نفقا %2.4من المنشورات األكاديمية، و  6%

جامعة مصنَّفة بين أفضل  12منظمة التعاون اإلسالمي على جائزة نوبل للعلوم. واليوم، ال نجد في هذه الدول سوى 
 (. 2016على مستوى العالم )قسوم وأسامة،  100جامعة على مستوى العالم، وال نجد أي جامعة ضمن أفضل  400

 

 

إن هذه الصورة، العربية واإلسالمية العاّمة، وبالرغم من استثناءات محدودة معدودة، غير ُمرضية، تدعو إلى وقفة تأّمل 
 وعمل. 

 
  المقترحات والتوصيات

 تتقّدم الباحثة، استناًدا إلى هذه الورقة البحثّية، بعدد من المقترحات والتوصيات، أهّمها:

 سسات المجتمع المدني المعنّية فيه، بأهمية ضمان الجودة واالعتماد والمعايير تنوير الرأي العام العربي ومؤ
الجاّدة في التعليم، بمختلف مستوياته، ودعوة أهل الرأي والكّتاب واإلعالمّيين عموًما، إلى إيالء اهتمام أكبر 

 بهذه المسائل، ذات األثر البالغ، على مجمل مستقبل الشعوب العربية.

 عتراف باألخطاء ومواطن الضعف في ميدان العلم على وجه الخصوص، ورفض كل المحاوالت تعزيز ثقافة اال
 التجميلية، أيا كان مصدرها. 

  ،تخصيص المزيد من مقّدرات البحث العلمي لدراسة التجارب التي أثبتت فعاليتها في ضمان الجودة واالعتماد
، والعمل على إدراجه حيثما أمكن، في البرامج، وخطط العمل، واستنباط مهّمات عملية، قابلة للتنفيذ، استناًدا إليها

 والعمليات التنفيذية، في مختلف المؤسسات التعليمية، أو المؤسسات ذات الّصلة.

  توسيع دائرة التشبيك بين المؤسسات التعليمية، ومؤسسات ضمان الجودة واالعتماد في التعليم، بمستوياته
زيد من المؤتمرات وورش العمل في هذا المجال، واستخدام كل المنابر المتاحة؛ المختلفة، والمثابرة في عقد الم

للتثقيف بأهمية ضمان الجودة واالعتماد، ودورهما الذي ال غنى عنه في االرتقاء بأداء المؤسسات التعليمية 
 العربية.

  واالعتماد مطلب داخلي وطني في كل التأكيد بكل ما ُيتاح من وسائل، أن العمل على االرتقاء بمستويات الجودة
دولة، وهو مطلب ذاتي ملّح، وال عالقة له بشروط مفروضة من هذه الجهة أو تلك، وأن االستفادة من تجارب 

 اآلخرين الناجحة في هذه المجاالت، مسؤولية وطنية ملّحة، وذات أولوية.
 ي ميادين الجودة واالعتماد، ومعاييرهما، العمل على توسيع وتوطيد المبادرات ذات الطبيعة الشاملة عربيا، ف

 لما في ذلك من فوائد جّمة، دّلت عليها تجربة االتحاد األوروبي، وغيرها من التجارب اإلقليمية حول العالم.

  ،اعتماد الشفافية والموضوعية والنزاهة مبدأ ساميا في كل ما يّتصل بتقويم المؤسسات التعليمية، وتصنيفها
 واعتمادها.
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 مي، جامعة الحسين بن طلل األردن.المعلوماتي"، ورقة علمية في المؤتمر الدولي: اإلرهاب في العصر الرق
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Abstract — The primary task of a university of applied sciences is education and training. 
As a consequence, it needs to hire “good” lecturers – namely those who are able to appeal to 
students and give them an attractive education that will enhance their employability. 
However, despite a lot of effort and brainpower being put into formalising hiring processes, 
this turns out to be a surprisingly difficult task. 

This paper addresses the issue by looking at the everyday hiring procedures of two 
universities of applied sciences – one in Germany and one in Switzerland – with a clear focus 
on the hiring of professors. After a brief look into standards and best practices in both 
countries, the current paper discusses five problems identified in the procedures of the two 
universities, followed by a set of recommendations that might prove useful in tackling these 
problems. As these recommendations can be applied by two different universities in two 
different countries, they might also be helpful in other institutions.  

 
Index Terms: Hiring Procedures. Lecturers. Professors. Quality Standards. Best 

Practices. Teaching quality. 

Introduction 
A brief look at the European quality standards  
In European Universities, the hiring of lecturers is regulated by national and local laws. 
However, a common denominator can be found in the Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area, abbreviated European Standards and 
Guidelines, or ESG for short. Point 1.4 of the ESG standards stresses the essential role that 
teachers play in the student experience and learning: “Institutions should have ways of 
satisfying themselves that staff involved with the teaching of students are qualified and 
competent to do so”. This means that universities must assure themselves of the competence 
of their teachers. When looking at the other text in the ESG document, it becomes clear that 
institutions should apply clear, transparent and fair processes for staff recruitment, and 
conditions of employment that recognise the importance of teaching (ESG 2015). 
 
This all sounds very good, but how can universities formulate recruitment procedures that test 
the teaching competence of potential lecturers? And do those who make the recruitment 
decisions know what their organisation needs with respect to teaching, both today and in the 
future?  

 

 

Universities of Applied Sciences 
The main focus of a university of applied sciences (hereafter UAS) is education and training. 
The acquisition of a relevant student population plays a vital role for its organisational survival, 
as does the subsequent learning success of that student population. 
Therefore, a UAS should have no problems with embracing the new ESG standards, because 
it needs to hire “good” teachers anyway – namely those who are able to appeal to students, and 
provide them with an attractive education that enhances their employability. Also most UASs 
would agree that recruitment processes have to be both fair and transparent. 
However, it is rather difficult to precisely define the term “good lecturer”. The local 
organisational context, the specific job description and the subject matter need to be taken into 
account, and issues such as the use of e-learning are also important. There is a link to the quality 
management system, and to the overall strategy of the university, in that the hiring of new 
lecturers is an opportunity for organisational development, e.g. with respect to curriculum 
development and the introduction of new ways of learning. 
This paper addresses the issue by looking at the everyday hiring procedures at two UASs, one 
in Germany and one in Switzerland. After a brief look at standards and best practices in both 
countries, the paper discusses five problems identified in the procedures of the two universities, 
followed by a first set of recommendations that might be useful in tackling these problems. 
This paper focuses solely on the evaluation of educational competence within recruitment 
procedures. Furthermore, there is a clear emphasis on the hiring of future professors of applied 
sciences – so the simplified procedures used for the hiring of part-time lecturers are not 
addressed. 

The two universities 
The two universities discussed in this paper are Bern University of Applied Sciences in 
Switzerland (Berner Fachhochschule, hereafter Bern UAS) and Magdeburg-Stendal University 
of Applied Sciences in Germany (Hochschule Magdeburg-Stendal, hereafter Magdeburg-
Stendal UAS). This chapter compares the two universities by means of a simplified version of 
the structure-strategy-culture triangle (Königswieser et al., 2001): 
  

 
Drawing 1: Interdependence between culture, structure and strategy 
Structural comparison 
Both universities are similar in size, and both offer a broad range of bachelor's and master’s 
degree courses. Both UASs are publicly funded, and both are in competition with other 
universities. As far as their internal organisation is concerned, both UASs are quite similar, 
although their environments differ. 
 
 Bern UAS Magdeburg-Stendal UAS 
Foundation 1997 1991 

Size Six departments, 6800 students and 1500 
employees 

Seven departments, 6600 students and 
430 employees 
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Courses 29 bachelor’s and 21 master’s degree 
courses 

27 bachelor’s and 18 master’s degree 
courses 

Profile Architecture, Wood and Civil 
Engineering; Agricultural, Forest and 
Food Sciences; Arts and Design; 
Engineering and Information 
Technology; Business, Health, Social 
Work; Sports 

Civil Engineering, Engineering and 
Industrial Design, Water and Waste 
Management, Social and Health 
Sciences, Applied Human Sciences, 
Communication and Media, Economics 

Specific 
features  

Various sites in 4 different locations, 
multilingualism 

Two sites 60 km apart 

Environmen
t 

Situated in and around the thriving 
capital of Switzerland; healthy economy 

Situated in the former East Germany, a 
region under high economic and 
demographic pressure 

 
Table 1: Structural comparison of the two UASs 
 
Cultural comparison 
The two UASs are immersed in very different academic cultures, and these are mostly due to 
outside factors such as government laws. The same is true of the actions the university 
management may take when a professor is considered to be a “bad” teacher: 

 In Germany, professors at a UAS have considerable status. They are usually engaged 
for life, and they enjoy a lot of freedom and autonomy in their core business of teaching 
and research. They are also represented at the top of the university hierarchy (via the 
Academic Senate). If students complain about a professor’s teaching, the university’s 
leeway for action is small and the possible consequences of poor evaluation results are 
comparatively soft due to the professors’ autonomy. 

 In Switzerland, the difference between a professor and a “normal” lecturer or scientific 
collaborator may be very minor. For example, at Bern UAS the justified opinion of a 
superior may have a very direct influence on a professor’s career. So professors enjoy 
less autonomy. And if a professor performs poorly during his or her lectures, then the 
university will exert pressure on him or her. This may lead to a separation process with 
a time lag of 1 to 2 years. 

 
With regard to the recruitment of professors, these differences are of great importance: in a 
very broad sense, German UAS professors have more of an “official role”, therefore more 
independence, whereas Swiss UAS professors are somewhat closer to being “simple 
employees”.  
Strategic goals 
Both universities have the strategic goal of improving their student experience via “better 
teaching”. However, they address this goal in two different ways. 

 Bern UAS strives to strengthen the links between lecturing and work, emphasising that 
the lessons delivered by a professor who does not work in research or practical projects 
will automatically become obsolete. As a result, the major focus of Bern UAS lies in 
influencing the professors who are already part of the university – and less on 
improving its recruitment processes. Bern UAS professors must follow a didactical 
education programme (Certificate of Advanced Studies, 15 ECTS). 

 

 

 Magdeburg-Stendal UAS strives to improve its recruitment procedures. The focus is on 
staff recruitment in order to find “good teachers”. When it comes to lifelong 
appointments after a qualifying period of 3 years (a common stipulation at the 
university until 2016), teaching competence and the results of students’ evaluation play 
an important part. There is also a didactical education programme, but it is not 
mandatory 

A comparison of hiring regulations and procedures 
Switzerland 
In Switzerland, some hiring regulations are enshrined in federal and cantonal law. These pieces 
of legislation are usually interpreted and completed by further regulations at university level. 
But there is no such thing as a document containing best practices to be applied throughout 
Switzerland: as long as it complies with the law, every university may implement its own hiring 
regulations. 
 
Nevertheless, the institutional accreditation tends to establish best practices (HEdA 2011). As 
a result, hiring procedures are somewhat standardised – e.g., the process is always conducted 
by a committee of peers, and professors must have a verifiable research/work reference. Many 
universities strive for clear and transparent hiring procedures with the help of checklists and 
publications. But there are almost no rules concerning the didactical requirements to be applied 
for new candidates. 
As a result, there is a great deal of variation. For example, in one university (or faculty) there 
might be many questions regarding e-learning issues, whilst in another university there will be 
none. The same also goes for test lectures: these are usually given, but their length and 
characteristics will vary considerably from one place to another. 
Germany 
In Germany, 16 different federal state laws regulate the recruiting of professors, generally 
stipulating the (research, work or teaching) requirements, the composition of the recruitment 
committee, and some standards for evaluation and documentation. Every university has to 
organise its own procedures within these regulations. 
Recommendations and standards exist both from overarching institutions (WR 2005, 2013) 
and individual universities (which in recent years have developed and implemented projects, 
revised and enlarged their recruitment orders, and trained their staff accordingly) . 
In 2011 the UAS7, a strategic alliance of seven leading German UASs, published a set of 
standards regarding the recruitment process for professors (UAS7 2011). Teaching quality is 
addressed several times, especially in the planning and denomination section. This should 
result in an early definition of the essential tasks that form the basis of a new professorship, in 
accordance with the learning goals and the strategy of the curricular study course, the 
department, and the university as a whole. The guidelines predefine several tools for assuring 
a clear, transparent and reliable process (Cologne UAS; Georgy 2009; Küchler 2015). 
Summary table 
 Bern UAS Magdeburg-Stendal UAS 
Regulations Cantonal law 

University regulations 
Regulations established by the five 
university divisions* 

Federal state law* 
University regulations 
Checklist setting out procedures 
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committee, and some standards for evaluation and documentation. Every university has to 
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Recommendations and standards exist both from overarching institutions (WR 2005, 2013) 
and individual universities (which in recent years have developed and implemented projects, 
revised and enlarged their recruitment orders, and trained their staff accordingly) . 
In 2011 the UAS7, a strategic alliance of seven leading German UASs, published a set of 
standards regarding the recruitment process for professors (UAS7 2011). Teaching quality is 
addressed several times, especially in the planning and denomination section. This should 
result in an early definition of the essential tasks that form the basis of a new professorship, in 
accordance with the learning goals and the strategy of the curricular study course, the 
department, and the university as a whole. The guidelines predefine several tools for assuring 
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 Bern UAS Magdeburg-Stendal UAS 
Regulations Cantonal law 

University regulations 
Regulations established by the five 
university divisions* 

Federal state law* 
University regulations 
Checklist setting out procedures 
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Optional: checklist setting out 
procedures 
 
Doctorate is not mandatory, may be 
replaced by practical experience. 

 
Doctorate and at least 3 years of 
practical experience outside the 
university are required. 

Responsibility for 
process 

Deans and/or heads of division University head and deans 

Committee Head: dean or head of division 
 
Members: 3 participative 
representatives (for students, other 
lecturers and scientific collaborators), 
other professors, other members of 
the university hierarchy (usually the 
head of the course of study in 
question) 

Head: dean or professor from the 
department 
 
Members: 4 professors from the 
UAS, at least 1 professor from 
another university, 2 scientific 
collaborators, 2 students 

Focus on teaching Trial lecture is usually done, but it is 
not mandatory. 
No strong focus on lecturing abilities 
by procedures. However, committee 
members usually have a strong focus 
on lecturing.  

Checklist claims: 
 Definition of selection criteria 
 Trial lecture 
 Questions concerning teaching 

during interviews with the 
candidates 

 Special attention to teaching in 
the review of applications and in 
mandatory experts’ reports 

 
Centre for academic development 
offers counselling. 

Final decision Committees’ proposals may need to 
be approved by the dean or head of 
division. 
University rector makes final 
decision. 

Committees' proposals must be 
approved by the department’s council 
and the Academic Senate. 
University rector makes final decision 
after consulting the Ministry of 
Science. 

 
Table 2: Recruiting processes at the two UASs 
 
* Bern: Verordnung Bern UAS; Statut Bern UAS; Departementsreglement;  
Magdeburg-Stendal: HSG LSA 
Observations 
There are similar problems in the organisation of the recruitment processes at both Bern UAS 
and Magdeburg-Stendal UAS. Five observations are discussed below, again using a simplified 
structure-strategy-culture triangle, this time with regard to the universities’ internal situations. 
Sustainable solutions must take into account strategy, structure and culture together. 
1. Many recruitment committees do not - or only to a limited extent - discuss what they 

consider to be “good teaching”, nor do they define their selection criteria before reviewing 
applications and inviting candidates. Such issues are discussed only during or after meeting 

 

 

the candidates – if at all. Furthermore, many committees do not discuss the process with 
which they want to observe and evaluate whether a candidate meets the quality 
requirements, be they communicated or not.   
 Culture: the committee members, generally professors or lecturers, are supposed to 

have teaching expertise. Paradoxically enough, issues such as teaching quality and e-
learning can become quite delicate. In many departments there is no open peer 
discussion about teaching. The improvement of teaching quality may not be considered 
important for the recruitment decisions made. 

 Structure: committees do not know how to define criteria for “good teaching”, and how 
to observe and evaluate a candidate’s performance. Decisions are thus often made on 
the basis of gut feelings and non-communicated group agreements. In addition, some 
members of the committee may be interested in avoiding transparent criteria. 

 Strategy and culture: the failure to follow formal process requirements that come from 
university heads (e.g., in checklists) may also be seen as a committee’s way of 
exercising its power within the university. 

 
2. In the committees’ discussions, there are seldom any references to the teaching strategy of 

the university or department. 
 Culture: many committee members do not seem to know about their university’s 

teaching goals, so the communication of the strategy is scant or non-existent. 
 Strategy: is the university’s strategy simply not about teaching? And if it is, are its goals 

formulated in such a way that they can be both communicated and put into action? 
 
3. If a checklist specifies a trial lecture, very often the committee uses this lecture for testing 

subject matter competencies rather than teaching competencies. 
 Culture: the focus on subject matter abilities remains stronger – and subject matter 

competence is much easier to evaluate. 
 Strategy: the importance of teaching quality and new teaching methods is not clear 

enough. 
 
4. Students participate as committee members and as “learners” in the trial lectures. 

Unfortunately, many committees lack an adequate process for considering their opinion. 
Sometimes students will remain silent even if their opinions are sought after. 
 Culture: given the structural imbalance between the members of a recruitment 

committee, the students’ situation is not always easy. Many students lack the 
outspokenness and liberty to ask aggressive questions when in a discussion with their 
professors. Some professors (or other committee members) do not ascribe equal value 
to the opinions coming from students. 

 Structure: The role of the student members in the process remains unclear, both to the 
students themselves and to the other committee members: are they only responsible for 
requesting their fellow students’ opinions on the trial lecture? Or are they fully 
responsible members of the committee and thus allowed an opinion “on everything”? 
How do they obtain the opinions of other students?  

 
5. Many committees complain about having too little time for the process. As a result, there 

is not enough time to define, observe and evaluate teaching competencies in detail. Some 
committee members might try to save time by skipping steps or cutting discussions short. 
This may lead to inadequate or even incorrect decisions. 
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 Culture: committee members are heavily occupied within their own core business. 
Participation in recruiting committees is seen as a burden, not as a chance to shape the 
future of a department or university. As a result, many members will invest neither the 
resources nor the necessary attention in their committee role. 

 Structure: the time, organisational, and sometimes financial resources needed for the 
process are not clearly defined. This is also true of the formal requirements, and the 
importance of each step in the process. 

 Strategy: the importance of recruiting good teachers is not clear enough. Furthermore, 
some committees perceive university proposals for new ways of teaching as an 
interference that only complicates their task. 

Recommendations 
Offer support to recruitment committees 
Of course, a formal paper checklist does not automatically result in satisfactory recruiting 
processes, nor does it guarantee viable recruitment outcomes. Nevertheless, committees should 
be given all possible administrative support. Therefore the following recommendations: 
 Offer a description of the process as a whole, and of the different steps to be taken. Include 

the definition of mandatory steps such as the trial lecture. 
 With respect to criteria for “good teaching”, predefine procedures as far as necessary – but 

do not define the detailed criteria to be applied. This is part of the committee’s job. 
 Offer best practices and ideas – you will find one at the end of this paper. 
 If possible, offer all (future) members of recruiting committees training in recruiting 

procedures. 
 Support students – and other committee members who might have a lesser standing in the 

group – with special material explaining their role and importance in the committee. If 
necessary, offer training. 

 Value the commitment and work of the committee members, so that they remain engaged. 
This can mean simple visits to committees during meetings. 

Make sure that your strategy is about learning, too 
Have strategic goals with respect to teaching and learning development. These goals should be 
formulated in such a way that they can be both communicated, and put into action. As a result, 
they will become actionable for recruitment procedures. 
 Communicate and discuss your strategy on teaching and learning within the institution, 

discuss it also with the students.  
 Look beyond recruiting processes, value the exchange of views on teaching. Make sure that 

the development of teaching quality is considered of crucial importance. 
 Define tangible goals, for instance with regard to online learning. If necessary, adapt these 

goals. Offer training in teaching and academic development. 
 Consider strategic goals before writing down any job descriptions or job advertisements. 
 Clarify the link between strategy and formal recruitment processes, but do not assign 

specific goals to committee members, as they might perceive this as an unnecessary 
interference coming from the top management (and thus reject it). 

Think about the participants 
Invite more students to take an active part in the recruitment process. 
 If possible, invite fewer professors to participate in committees. 
 Have didactical staff such as teaching/e-learning representatives take part in the committees 

(but make sure that all committee members discuss teaching issues). 

 

 

 Invite didactical staff to participate from the earliest stages of the process. Ask them for 
their advice and write both the job description and the job advertisement with them. 

Have further ideas 
Make your trial lecture short, and combine it with a series of questions. For example, give your 
candidates 30 minutes to prepare a short trial lesson that should last around 10 minutes. Then 
ask how they would develop the subject matter further in other lessons, what kind of homework 
they would assign to their students, how they would organise their exams. Ask what subject 
matter components could be taught online (or at home), and what kind of online learning 
methods would be used. If necessary, seek further details to ascertain whether the candidate 
has an open mind regarding teaching and learning methods: Why do you want to become a 
professor? What do you like about teaching? How do you react if a student asks you a 
provocative question? And - have you ever uploaded a YouTube video with one of your 
lessons, or some other educational content? 
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Introduction 

            Gulf College envisions producing innovative, creative and adept graduates at par with 

international standards of excellence; hence, its programs aim to hone the ability of the students 

to think, achieve, and excel. Relevant to this, the college takes its role of equipping students the 

functional communication and higher order thinking skills significant and appropriate in 

pursuing specialization either in the field of business or computing.  

 In order to respond to this mandate, the college provides extracurricular activities. 

Extracurricular activities are organized after the study hours and provide learning experiences 

complementary to the modules taken by students in the classrooms. Daley and Leahy (2003) 

underscored that extracurricular activities in schools or universities should boost the 

development of the students’ potentials through activities that supplements and complements the 

curricula.  

Morrisey (2005) concluded that students who actively participate in extracurricular 

activities have better grades, attend school more frequently and have higher self-confidence.  

This was also confirmed by Fredericks (2006) who concluded that students’ participation in 

extracurricular activities can develop and enhance teambuilding, opportunities for good 

leadership and skills development. 

 Extracurricular activities or extra-class activities supplement or reinforce and enrich 

classroom instruction by providing opportunities for the attainment of other educational 

objectives, which could not be fully achieved in the classrooms.  In fact, the greatest relevance 

of the extracurricular activities to education is its potential for their enrichment of academic 

undertakings.  (McNeal, 1999) 

 It is equally important for a lecturer to be properly guided in the management of 

extracurricular activities. It has been observed, however, that lecturers are not so much adept in 

planning and undertaking such activities. It is also salient that the top management and the staff 

should know the extent of the participation of the students in the extracurricular activities, the 
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benefits and the current problems encountered by the students.  This situation thus prompted the 

researcher to undertake this research. 

 

 

Statement of the Problem 

 

This study aims to identify the various extracurricular activities offered by Gulf College. 

Specifically, it answered the following:  

1. What are the extracurricular activities offered by the college to the students?   

2. What is the extent of participation of students in extracurricular activities? 

3. What are the benefits of extracurricular activities as perceived by the students? 

4. What are the problems related to involvement in extracurricular activities     

            as perceived by the students? 

 

Scope and Delimitation of the Study  

 

The study was limited to the identification of the extracurricular activities, the extent of 

students’ participation, the benefits derived from participating in the extracurricular activities 

and the common problems related to the involvement of students in extracurricular activities.  

The survey on the extent of participation and problems encountered was limited to the Gulf 

College students in the three faculties: Faculty of Foundation Studies, Faculty of Business & 

Management Studies and Faculty of Computing Sciences during the academic year 2015-2016.  

 

Keywords: 

 Extracurricular activities, perception, benefits, problems, extent of participation, 

faculties, extracurricular activities planner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review of Related Literature and Studies 

 

 Reeves (2008) underscored that the curriculum should provide continuous student 

participation in the performance of extracurricular activities that are vital for the wellbeing of 

the students. Students’ participation to these activities can be linked to increased educational 

aspirations, better academic outcomes and more school engagement.   

 According to Eccles (2003) social competence can be learned in the college premises 

or outside the classroom through a variety of contacts as afforded by extracurricular activities. 

Participation in these various activities is connected to academic and social success; however, 

over-participation could be stressful as it may ingest much of their time.  

 Gardner et.al. (2008) concluded that research and theory on optimistic youth 

development highlights the transition of human development and advocates supportive 

relationship that cultivates positive and healthy development. Taking this viewpoint into 

account, extracurricular activities in the college can encourage healthy development among the 

students. Any learning institution should make up that phase where young hearts and minds can 

be oriented in a lasting manner according to the values of sportsmanship, civic responsibility, 

self- discipline, honesty and teamwork among others.  It is the education system that provides 

for the promotion of civic responsibility among the youth.   

According to Olson (2008), the advantages of extracurricular activities are far beyond 

refuting.  Extracurricular activities nurture the expression to the inner feelings, development of 

the talents, as well as formation and development of the character among the students. 

 Baker (2008) concluded that extracurricular activities can also provide students with 

exceptional development opportunities that confidently impact their wellbeing. He also 

suggested various objectives of the different student activities. They are as follows: developing 

leadership and fellowship traits; attaining competence in parliamentary procedures; developing 

oneself in the service of others; furthering a present vocational interest and developing new ones; 

maintaining and furthering good physical and mental health; understanding and practising 

commonly accepted social usages and customs; and developing worthy personality traits, 

developing responsibility and becoming increasingly self – directive; working harmoniously 

with officers. 

 Clegg and Willott (2009) reiterated that quality extracurricular programs do not just 

happen. They should be carefully planned and carried out by the lecturers. Lecturers play a big 

and significant role in putting the various activities to work. The management and supervisors 

also have their roles to play. 
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 Caldwell (2005) underscored that management of extracurricular activities spells their 

success, that is why lecturers should be adequately prepared in this task. Aside from their 

previous practical experience, they should know the students very well , how they grow, what 

they are really like, the things they enjoy doing, the problems common to their developmental 

level, the behaviors peculiar to them and many other factors underlying the learning factor and 

adjustment process.  

Gutowski (1988)  emphasized in his thesis that lecturers who are managing the 

extracurricular activities should use a social group approach to learning. They should be a source 

of counsel and assistance and stimulation among the students.  They accept students and show 

respect for their personalities. If the extracurricular program aims to succeed in developing the 

students, unity of purpose and proper coordination among all lecturers in the school is necessary. 

  

 Tchibozo (2007) found  out that those who participated in extracurricular activities were 

almost twice as possibly to remain in the college compared to students who did not participate. 

However, this outcome can depend on the quality of peer group, coaching and the cultural 

definition of the activity within the community and the college.  

  Feldman (2005), on the other hand, identified some difficulties in the implementation 

of extracurricular activities. However, positive difficulties must be overcome if the program has 

to succeed although there are apparent and desirable outcomes. One of the most significant 

problems is the cost of participation. For instance, athletic clubs cost a considerable amount of 

money. The students who come from average and below average income family find it 

impossible to take part in the extracurricular activities program. 

 According to Guest (2003), other problems encountered in the management of 

extracurricular activities include: lack of proper motivation and orientation of those involved, 

inadequate playground facilities, conflict of schedule among lecturers and students, parents’ 

complain of too many activities,  lack of well-trained lecturers and leaders, inadequate 

knowledge among lecturers and students, parents/guardians and students are financially hard-up 

etc., are too expensive and limited appropriation in the school. 

 

Locale of the Study  

 The study was conducted at Gulf College, Muscat, Sultanate of Oman with students 

enrolled during the academic year 2015-2016.  

 

 

 

 

Population and Sampling Procedures 

 The population in this study included ninety students. There are thirty (30) students 

from each faculty (Faculty of Foundation Studies (FFS), Faculty of Computing Sciences (FCS) 

and Faculty of Business and Management Studies (FBMS).  

 

Research Instruments 

 The main tool for gathering data was a questionnaire on the extent of participation in 

the different extracurricular activities conducted, benefits derived from participating 

extracurricular activities and the problems encountered in the conduct of extracurricular 

activities. In addition, observation, document analysis, structured and unstructured interviews 

were also used to confirm responses to the items included in the questionnaire.  

 

 Statistical Treatment of Data 

 The data on extent of participation of students on extracurricular activities, benefits 

derived and problems encountered were statistically analyzed using the weighted mean. 

 To describe the extent of participation of students on extracurricular activities, the 

following range of means and their corresponding descriptive interpretation were used: 

  

      Range of Means                              Interpretation    

         4.50 to 5.00          Very High Participation 

         3.50 to 4.49           High Participation 

         2.50 to 3.49            Average Participation 

         1.50 to 2.49            Low Participation 

         1.00 to 1.49            Very Low Participation 

 

To describe the benefits derived from participating in extracurricular activities, the 

following range of means and descriptive interpretation were used:  

            Range                                        Descriptive Interpretation   

         3.51 to 4.00            provide great benefits 

         2.51 to 3.50            strongly benefit 

         1.51 to 2.50            provide some benefits 

         1.00 to 1.50            no benefit 
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To describe the degree of seriousness of problems, the following range of means and 

interpretations were also used: 

  Range                          Interpretation    

              4.50 to 5.00    Very Serious 

     3.50 to 4.49    Serious 

     2.50 to 3.49    Moderately Serious 

     1.50 to 2.49    Slightly Serious 

     1.00 to 1.49    Not Serious 

 

PRESENTATION, ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA 

Extracurricular Activities offered by Gulf College to students 

A. Academics 

1. Spelling Bee. The Spelling Bee contest creates an opportunity for the students to 

enhance their vocabulary skills and encourages the students in the different band levels 

to elevate their competency in writing which is significantly assessed in the Pearson 

Test of English (PTE). 

2. Extemporaneous Speaking. The extemporaneous speaking provides the participants 

the venue in discussing social issues prevalent in the community; hence, they could 

derive pertinent insights as their contribution to the emerging problems.  

3. Group Presentation. The group contest provides the stdents the opportunity to develop 

teamwork in preparing a group output and to enrich their speaking fluency and 

confidence while taking part in their group and oral presentation.  

4. Essay Writing. The essay writing contest aims to explore the ability of the students in 

expressing their ideas, applying their writing discourse skills and following the basic 

concepts in composition writing. 

5. Quiz Bowl. The quiz bowl provides opportunities for the students to assess the depth 

and breadth of their understanding and knowledge on a comprehensive variety of 

academic subjects. 

6. Poster Competition. The poster competition raises the students’ awareness of current 

issues in the society. It aims to involve not only students but also the community’s 

 

 

interest in an issue and provides an opportunity to address the questions regarding the 

issue.  

7. Photo Essay. The photo essay competition provides opportunity for the students to 

showcase their storytelling and writing skills. Likewise, it also motivates students to 

become creative in taking photos. 

8. Greeting Cards. The greeting cards contest allows students to apply their creativity in 

delivering a message.  

 

 

B. Sports   

Gulf College provides the following range of options for sport activities to students 

in order to develop sporting skills and overall fitness: 

1. Football 

2. Handball 

3. Swimming 

4. Athletics 

5. Basketball 

6. Volleyball 

7. Table Tennis 

8. Badminton 

9. Lawn Tennis 

10. Chess 

C. Sociocultural   

Gulf College provides the following range of options for sociocultural activities to 

students: 

1. Drama (Theatre Arts) 

2. Slogan making 

3. Painting 

4. Playing musical instruments 

5. Poetry reading 

6. Videography 

7. Scouting (male and female)  
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Extent of involvement of Gulf College students in extracurricular activities 

 Table 1 presents the extent of participation of Gulf College students in extracurricular 

activities as perceived by the students themselves. 

 Among the extracurricular activities participated in by students include activities 

sponsored by the three faculties namely Faculty of Business and Management Studies (FBMS), 

Faculty of Computing Sciences (FCS) and Faculty of Foundation Studies (FFS)  and the Centre 

for Student Activities. The extracurricular activities provided by the college include academic, 

sports and sociocultural activities.  

 

TABLE 1: Extent of participation of Gulf College students in extracurricular activities  

I. Extracurricular Activities sponsored by the faculties: FBMS, FCS and FFS 

(Academic) 
 Mean Descriptive Interpretation 

1.  Spelling Bee 3.55 High Participation 

2.  Extemporaneous Speaking 3.20 Average Participation 

3. Group Presentation 3.00 Average Participation 

4. Essay Writing 3.50 High Participation 

5. Quiz Bowl 4.00 High Participation 

6. Poster Making 2.70 Average Participation 

7. Photo Essay 2.90 Average Participation 

8. Greeting Cards 2.0 Low Participation 
Weighted Mean 3.11 Average Participation 
II. Extracurricular Activities sponsored by the Centre for Student Activities  

    (SPORTS) 

1.  Football 4.20 High Participation  

2.  Handball 2.20 Low Participation 

3.  Swimming 2.20 Low Participation 

4.  Athletics 2.95 Average Participation 

5. Basketball 3.00 Average Participation 

6. Volleyball 3.10 Average Participation 

7. Table Tennis 4. 10 High Participation 

 

 

 

Students’ extent of participation in academic extracurricular activities  

 Table 1 reveals that the students’ level of involvement in academic is average. This is 

supported by the weighted mean of 3.11. Students have high participation in quiz bowl, spelling 

bee, and essay writing. Moreover, students exhibited average participation in extemporaneous 

speaking, group presentation, poster making and photo essay. The only component which 

students displayed low participation is greeting card making.  

 

Students’ extent of participation in extracurricular activities (sports) 

Like in academic extracurricular activities, the respondents demonstrated average participation 

level in sports. This is supported by the weighted mean 3.155 which is almost the same with 

academic extracurricular activities. Of the ten types of sports, handball and swimming got the 

lowest level of participation with a mean of 2.20. However, students showed high participation 

in football and table tennis and average participation in athletics, basketball, volleyball, 

badminton, lawn tennis and chess.  

 

 

 

8. Badminton 3.20 Average Participation 

9. Lawn Tennis 3.00 Average Participation 

10. Chess 3.50 High Participation  

Weighted Mean 3.155 Average Participation  
III. Extracurricular Activities sponsored by the Centre for Student Activities  

    (SOCIOCULTURAL) 
1.  Drama ( Theatre Arts) 2.00 Low Participation 

2.  Slogan Making 3.00 Average Participation 

3.  Painting 2.25 Low Participation 

4.  Playing Musical Instruments 2.00 Low Participation 

5.  Poetry reading 2.50 Low Participation 

6. Videography 3.0 Average Participation 

7. Scouting (male and female) 3.10 Average Participation 

Weighted Mean 2.50 Low Participation 
   
Overall Mean 2.90 Average Participation 
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Students’ extent of participation in extracurricular activities (sociocultural) 

The sociocultural extracurricular activities, which ranked third among the 3 sets of activities, 

are organized by the Centre for Student Activities. Students’ participation in sociocultural 

activities is low with a weighted mean of 2.5. Of the seven major activities, drama and playing 

musical instruments were least participated in by the students with a weighted mean of 2.0 and 

it is followed by painting (2.25) and poetry reading (2.50). Moreover, students have average 

participation in slogan making, videography and scouting.  The researcher considers their low 

level of participation is attributed to the fact that most of these activities are special skills.  

 Table 2 Perceptions of Gulf College students on the benefits derived from extracurricular 

activities. 

Benefits Derived from the extracurricular activities 

I.  Academics Mean Descriptive Interpretation 

1. Molds the lives of students to become well 
rounded individuals. 

3.55 Provide great benefit  

2.   Boosts excellent academic performance. 3.60 Provide great benefit 
3.  Establishes relationships with other HEIs or 

organizations.  
2.20 Provide some benefit 

4.  Improves self-image through competitions 
with other faculties and HEIs. 

2.45 Provide some benefit 

5. Improves language skills. 3.50 Strongly benefit 
6. Teaches teamwork. 3.40 Strongly benefit 
7. Provides greater opportunities for students  in 

availing scholarships in the college.  
3.00 Strongly benefit 

8. Develops public speaking abilities.  3.35 Strongly benefit 
9.  Helps enhance overall personality.  3.30 Strongly benefit 
10. Develops students’ self-confidence during 

competitions. 
3.53 Provide great benefit 

Weighted Mean 3.19 Strongly benefit  
II. Sports    
1. Develops students to be prompt/ punctual in 

competitions and rehearsals. 
3.75 Provide great benefit 

2. Teaches teamwork 3.85 Provide great benefit 
3. Develops good followership and leadership in 

the team. 
3.70 Provide great benefit 

4. Boosts excellent academic performance. 3.45 Strongly benefit  
5. Develops good discipline 3.65 Provide great benefit 
6. Develops students’ self-confidence during 

competitions. 
3.30 Strongly benefit 

7. Competes honestly according to the rules. 
Learn to abide with the decisions  

3.80 Provide great benefit 

 

 

 

Perceptions of the students on the benefits from extracurricular activities  

Academics  

 The researcher identified ten possible benefits or advantages of extracurricular 

activities related to academics. Out of the ten (10), three (3) provide great benefit to the students 

in their academic activities. They are as follows:  boosts excellent academic performance (3.60); 

molds the lives of students to become well rounded individuals (3.55) and develops students’ 

self-confidence during competitions (3.53). Moreover, five (5) strongly benefit the students in 

their academic activities. They are as follows:  improve language skills (3.50); teaches teamwork 

(3.40); develops public speaking abilities (3.35); helps enhance overall personality (3.30) and 

provides greater opportunities for students in availing scholarships in the college. However, there 

are two activities that provide some benefits to the students. These are improves self-image 

through competitions with other faculties and HEIs (2.45) and establishes relationships with 

other HEIs or organizations.   

 

 

 

 

8. Learns to abide with the decisions of the 
referees or authorities. 

3.55 Provide great benefit 

9. Develops sportsmanship among competitors.  3.60 Provide great benefit 

10. Learns to accept limitations.  3.35 Strongly benefit 
Weighted Mean 3.60 Provide great benefit 
III. Sociocultural   
1. Shows love for one’s country. 3.45 Strongly benefit  
2. Develops poise and good manners. 3.00 Strongly benefit 
3. Encourages self-expression. 3.70 Provide great benefit 
4. Encourages creativity. 3.40 Strongly benefit 
5. Helps in relaxation of mind and body. 3.30 Strongly benefit 
6. Develops values of goodwill, industry and 

patience. 
3.75 Provide great benefit 

7. Develops cooperation among members. 3.65 Provide great benefit 
8. Develops awareness of national concerns and 

issues.  
3.60 Provide great benefit 

9. Develops skills in portraying the history of 
the country through dramas and plays.   

3.50 Strongly benefit 

10. Provides opportunity to develop specialized 
skills.  

3.35 Strongly benefit 

Weighted Mean 3.47 Strongly benefit 
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Sports Activities 

The respondents claimed that sports competitions provide great benefits to the students as 

shown by the obtained mean value of 3.60 interpreted as provide great benefits. Among the 

benefits the students derive includes the following: teaches teamwork (3.85); competes honestly 

according to the rules (3.80); develops students to be prompt/ punctual in competitions and 

rehearsals (3.75); develops good followers and leadership in the team (3.70); develops good 

discipline (3.65); develops sportsmanship among competitors (3.60) and learns to abide with the 

decisions of the referees or authorities. Moreover, the following strongly benefit the students: 

boosts excellent academic performance. (3.45); learn to accept limitations (3.35) and develops 

students’ self-confidence during competitions (3.30).  

 

Sociocultural Activities 

 This research also gathered the respondents’ perceptions regarding the benefits of the 

students derived from the sociocultural activities which are sponsored by the Centre for Student 

Activities. Among the benefits the students considered are as follows: develops values of 

goodwill, industry and patience (3.75, provide great benefit); encourages self-expression (3.70, 

provide great benefit); develops cooperation among members (3.65, provide great benefit); 

develops awareness of national concerns and issues (3.60, provide great benefit); develops skills 

in portraying the history of the country through dramas and plays (3.50, strongly benefit); show 

love for one’s country (3.45, strongly benefit); encourages creativity (3.40, strongly benefit); 

provides opportunity to develop specialized skills (3.35, strongly benefit); helps in relaxation of 

mind and body (3.30, strongly benefit) and develops poise and good manners (3.00, strongly 

benefit). 

 

Table 3. Perception of students regarding the problems they encounter in participating 

extracurricular activities 

Problems encountered by the students in participating extracurricular activities 

A. Implementation Mean Descriptive 
Interpretation 

1. Extracurricular activities disturb classes and 
therefore requires coping with missed lectures. 

1.20 Not serious  

2.  Extracurricular activities are not planned and 
undertaken properly. 

1.25 Not serious  

 

 

 

Problems encountered by students in participating in the extracurricular activities 

  The researcher considered looking into the problems that could affect the conduct of 

extracurricular activities in Gulf College. Table 3 presents the common problems encountered 

in the conduct of extracurricular activities as perceived by the respondents. The problems were 

grouped according to funding, implementation, and equipment and facilities. 

 It can be gleaned from the table above that two out of the three problems are not serious. 

Implementation with a weighted mean of 1.2 and funding with a weighted mean of 1.4 were 

considered not serious problem. Based from the interviews with the administrators and lecturers, 

extracurricular activities are usually well –planned and this is supported by the 5 year 

Extracurricular Planner of the college. This planner is prepared by the three faculties and the 

Centre for Student Activities and approved by the Deputy Dean for Quality Assurance and 

Partnerships. Moreover, extracurricular activities are usually conducted outside the classroom; 

therefore, classes are not disturbed. In terms of guiding and supervising the participants, there is 

an ad hoc committee that usually ensures that participants are supervised and guided by their 

coaches. In terms of funding, the college allocates budget for extracurricular activities. The 

organizing committee usually submits the budgetary requirement to the Dean.  

 On the other hand, equipment and facilities with a weighted mean of 1.55, slightly 

serious should be taken into consideration by the management in order to encourage more 

3. Extracurricular activities are conducted without 
the guidance and supervision of lecturers or 
coaches.   

1.15 Not serious  

Weighted Mean 1.20 Not serious  
B. Funding   
1. The college allocates insufficient funds for 

extracurricular activities. 
1.35 Not serious  

2. Students shoulder finances for the conduct 
extracurricular activities. 

1.45 Not serious  

3. Extracurricular activities are suspended or 
postponed due to lack of budget. 

1.30 Not serious  

Weighted Mean 1.40 Not serious  
C. Equipment and Facilities   
1. Materials used in the conduct of extracurricular 

activities are inadequate. 
1.50 Slightly serious  

2. Materials needed for extracurricular activities are 
provided by students or participants. 

1.55 Slightly serious  

3. There are no enough school facilities for 
sports/athletics activities. 

1.60 Slightly serious  

Weighted Mean 1.55 Slightly serious  
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students to participate in the extracurricular activities. Among these problems are: materials used 

in the conduct of extracurricular activities are inadequate (1.55, slightly serious); materials 

needed for extracurricular activities are provided by students or participants (1.55, slightly 

serious) and there are no enough school facilities for sports/athletics activities (1.60, slightly 

serious). 

 

Findings  

 The extracurricular activities offered to students by Gulf College are focused on 

academics, sports and sociocultural. These extracurricular activities are sponsored by the three 

faculties and the Centre for Student Activities.  

 Students’ extent of participation in academic extracurricular activities is average with 

a weighted mean of 3.11. Like in academic extracurricular activities, the respondents 

demonstrated average participation level in sports. This is supported by the weighted mean 

3.155 which is almost the same with academic extracurricular activities. The sociocultural 

extracurricular activities which ranked third among the 3 sets of activities are organized by the 

Centre for Student Activities. Students’ participation in sociocultural activities is low with a 

weighted mean of 2.5.  

There are ten possible benefits or advantages of extracurricular activities related to 

academics. Out of the ten (10), three (3) provide great benefit to the students in their academic 

activities. Moreover, five (5) strongly benefit the students in their academic activities. However, 

there are two activities that provide some benefits to the students. These are improves self-image 

through competitions with other faculties and HEIs (2.45) and establishes relationships with 

other HEIs or organizations.  The respondents claimed that sports competitions provide great 

benefits to the students as shown by the obtained mean value of 3.60 interpreted as provide great 

benefits. Moreover, the respondents claimed that sociocultural competitions provide great 

benefits to the students as shown by the obtained mean value of 3.47 interpreted as strongly 

benefit.  

The problems encountered by the students in participating in the extracurricular activities 

were grouped according to funding, implementation, and equipment and facilities. 

Implementation with a weighted mean of 1.2 and funding with a weighted mean of 1.4 were 

considered not serious problem. On the other hand, equipment and facilities with a weighted 

mean of 1.55, slightly serious should be taken into consideration by the management in order to 

encourage more students to participate in extracurricular activities.  

 

 

 

 

Conclusion 

Gulf College takes its role of equipping students the functional communication and 

higher order thinking skills by providing various extracurricular activities every year.   

Extracurricular activities are organized after the study hours and provide learning experiences 

complementary to the modules taken by students in the classrooms. These activities are 

sponsored by the faculties and the Centre for Student Activities.  

 Students’ extent of participation is average in academic and sports activities and low 

participation in sociocultural. It is therefore necessary that the faculties should motivate 

students to participate in any of the activities provided by the college. Additionally, sports 

activities provide great benefit while academic and sociocultural strongly benefit the students. 

Thus, it is salient that Gulf College should continue to provide additional extracurricular 

activities.  

 In terms of the problems encountered by the students in participating in the 

extracurricular activities were grouped according to funding, implementation, and equipment 

and facilities. Implementation and funding are not serious problems in the conduct of 

extracurricular activities. Nonetheless equipment and facilities, which is slightly serious 

problem, should be taken into consideration by the management in order to encourage more 

students to participate in extracurricular activities.  

 

Pedagogical Implications 

 

 The findings and conclusions of this research propose the following pedagogical 

directions and implications in order to improve the extracurricular programs of Gulf College: 

1. The administrators should motivate more students to participate in the 

extracurricular activities by giving them scholarships such as special discounts or 

free tuition fee. 

2. The college should develop “Extracurricular Manual” which could systematize the 

conduct of all the activities. This shall serve as a reference of procedures and 

strategies to be followed by the staff.  

3. In order to strengthen the implementation and to encourage more students to 

participate in extracurricular activities, it is imperative that it should be included in 

the strategic plan and operational plan of each faculty.  
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4. Extracurricular activities should be a part of the curriculum especially in the 

foundation program. This can be imbedded in the Academic Skills and General 

English Language modules.   

5. The college should develop longitudinal procedure of monitoring the students who 

were active in extracurricular and how it impacted their future opportunities and 

careers for further scholarships or education.   
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Abstract – Universities have to handle increasing requirements in order to ensure and increase 
their quality. This requires optimal resource allocation and an effective performance 
management including continuous monitoring as well as optimal organizational structures, 
processes and contents. Accordingly, universities act in a highly competitive environment. This 
results in the need of improving the overall quality. Program and system accreditations 
officially state the achievement of specific quality standards. A methodological approach for 
universities linking quality assurance and possibilities of competition analysis is needed. This 
paper presents such an approach by integrating the industrial method of benchmarking in the 
university’s decision making process for the optimal accreditation type. 

Index Terms – Higher Education, Benchmarking, Accreditation, Program 
Accreditation, System Accreditation, Accreditation Criteria, University Benchmarking 
INTRODUCTION 

Regarding European accreditation guidelines universities should not only share and teach 
expertise but are also responsible for educating students in terms of social competencies or 
corporate engagement abilities. Furthermore, legal requirements are given to universities in 
order to reduce study durations and drop-out rates by enlarging the possibilities for stays abroad 
as well as interdisciplinary teaching and learning, and include practical elements at the same 
time. Due to the complexity in the universities’ scope of duties country-specific guidelines as 
well as national and international regulations oblige the introduction of a quality management 
system and valid quality assurance tools. [1] 

Accordingly, these external conditions often require the continuous development, 
improvement and assurance of quality for all university services. An efficient tool to ensure 
the compliance for all academic and administrative processes is a comprehensive quality 
management. The organized implementation of a specific organizational and operational 
structure forms the basis for a successful quality management and a meeting of requirements. 
On the one hand, an effective performance management system that continuously monitors the 
actual process results ensures the operational performance. On the other hand, the operational 
performance can also be ensured through a comprehensive audit and accreditation system 
measuring the overall quality of the organizational structures and processes. [2] 

The various quality requirements of the scientific community, governmental departments, 
accreditation agencies, the media and other sectors of society enlarge the external pressure on 
universities. This leads to an increase in the competition for teachers and students in order to 
meet the high expectations of all stakeholders. [3] 
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THE PROBLEM 
The competition for highly qualified teachers and students can only be mastered successfully 
if the overall quality of the university is ensured and the university has a competitive advantage. 
The implementation of strategic as well as operational elements in a university ensuring a high 
quality of processes and study programs is essential for the attraction of highly qualified people. 
Efficient and effective structures, services, contents, supports and processes combined with 
motivated and qualified employees as well as a good university marketing and reputation lead 
to higher ranking positions and a sufficient initial position for benchmarking. 
The representation of a university within a ranking influences the perspective of different 
possible stakeholders in various ways, e.g. information gathering within an individual decision-
making process, the opportunity to formulate concrete measures as a specific objective or to 
initiate strategic discussions and processes. However, rankings use different factors which are 
not necessarily measurable or comparable. Due to this as well as due to the partial specialization 
of universities (e.g. technical universities), a consistent basis is hard to define and often indirect 
proxy variables are used. In total, rankings are a useful marketing instrument reflecting several 
quality aspects. But they are not useful for a concrete comparison and the development of 
specific measurements and strategic targets. [4] 
But ranking positions and benchmarking projects do not necessarily reflect an evaluation 
through official institutions and seals. An accreditation does reflect the official evaluation and 
its seal represents a stable quality within the study programs. The right choice for an 
accreditation type increases the opportunities for a university to improve itself, its study 
programs and its quality assurance. The non-optimal accreditation type decision may lead to 
structural and content-related changes which are not in accordance with the overall university 
strategy or already set priorities. This results in the loss of competitive advantages and harms 
the long-term profitability of the university. 
According to the above described trade-off between quality improvement in all contexts of the 
university and the constant or even decreasing available financial resources, universities have 
to optimize their resource allocation and gather competitive advantages. This can only be 
achieved by gathering the knowledge of own strengths and weaknesses in each criteria relevant 
for the valuation. 
 
THE NEED 

Quality assurance is one of the main issues at universities and is even demanded by 
governmental institutions. As part of the Bologna-Process accreditations for universities were 
established. Therefore, in all European countries legal authorities exist which have to approve 
study programs and universities and rely on accreditation. In Germany, study programs have 
to be accepted by the ministry, which only accepts study programs, if they are accredited. 
Accreditations have their origin in the Bologna-Process and should ensure an appropriate 
quality of study programs for universities as well as their ability to be studied. Furthermore, 
consistent standards upon all European study programs should exist in order to make them 
more comparable and to enlarge the possibilities of student mobility. Universities can decide 
on their own, if they prefer a program or a system accreditation. The program accreditations 
ensure at least a basic quality of the study programs regarding all aspects of teaching, learning 
and organization. The system accreditation ensures the quality of the university’s quality 
management system. [5] 

Due to the fact that accreditations provide universities with an official seal stating their quality, 
the choice for an accreditation benefits a university. Whether a program or system accreditation 

 

 

is chosen by the university influences the resource allocation, focal points, the development of 
study programs and the strategic direction of the university. Therefore, the choice for the best 
matching accreditation type is a competitive advantage itself offering the university 
opportunities to establish even more competitive advantages. 

Due to the fact that the decision for an accreditation type depends on various factors, 
universities need a method upon which they are able to decide which type of accreditation is 
useful for them in the context of their own targets. Organizational development has to be 
ensured as well as a strong competitive position. Therefore, the benchmarking approach is 
integrated in the decision process for an accreditation type. 
  
THE APPROACH 

Benchmarking for Comparison 

Benchmarking describes the process of defining, measuring and achieving a particular target 
figure, which has been reached through others, within a continuous and systematic 
verification and improvement process. Therefore, defined benchmarks can be used for 
position and directional determination when focusing on specific criteria within the 
organization and comparing them with standards or external partners. Depending on the 
results of the benchmarking process needs for action can be identified and recommendations 
for action can be given in order to improve the own organization. [6] 

Through a self-assessment and a structured comparison of the own organization with 
competing institutions important information for potentials can be extracted. Due to this, the 
organization’s strategic performance as well as the quality of the institutional development can 
be increased.  As universities have to deal with a steady increase of uncertainty regarding their 
whole environment, available strategies and choices, benchmarking is a tool in the decision 
making process providing information in order to make decisions as rational as possible. [7] In 
summary, benchmarking does not only compare different institutions, its key element is an 
improvement-orientation. Furthermore, after the comparison improvement targets have to be 
defined. The most valuable use of benchmarking is within a continuous, long-term approach 
and when it is included in the strategic development of the institution. A clear definition of the 
benchmarking exercise, planning, commitment from senior management and ownership as well 
as the right choice of benchmarking partners are the key elements of an effective benchmarking 
process. [8] 

To set-up a benchmarking project for the own university, several aspects have to be considered. 
Benchmarking targets have to be set, measurement objects and criteria have to be defined, the 
type of benchmarking and the partner for benchmarking have to be chosen as well as 
instruments and the specific approach. As all these aspects have an influence on the 
benchmarking method they have to be considered in detail in order to figure out the right 
method. Benchmarking targets usually go along with targets of cost reduction, an improvement 
in quality, products or processes, an internal analysis of target achievement or strategic 
planning. The definition and determination of targets is one of the main issues within the 
benchmarking process as they define several further aspects within the benchmarking project. 
Depending on the target – for example internal benchmarking to optimize specific operational 
processes or external benchmarking to define strategic organizational directions – teams, type, 
partners, objects and criteria are defined. [6] 



171

 

 

is chosen by the university influences the resource allocation, focal points, the development of 
study programs and the strategic direction of the university. Therefore, the choice for the best 
matching accreditation type is a competitive advantage itself offering the university 
opportunities to establish even more competitive advantages. 

Due to the fact that the decision for an accreditation type depends on various factors, 
universities need a method upon which they are able to decide which type of accreditation is 
useful for them in the context of their own targets. Organizational development has to be 
ensured as well as a strong competitive position. Therefore, the benchmarking approach is 
integrated in the decision process for an accreditation type. 
  
THE APPROACH 

Benchmarking for Comparison 

Benchmarking describes the process of defining, measuring and achieving a particular target 
figure, which has been reached through others, within a continuous and systematic 
verification and improvement process. Therefore, defined benchmarks can be used for 
position and directional determination when focusing on specific criteria within the 
organization and comparing them with standards or external partners. Depending on the 
results of the benchmarking process needs for action can be identified and recommendations 
for action can be given in order to improve the own organization. [6] 

Through a self-assessment and a structured comparison of the own organization with 
competing institutions important information for potentials can be extracted. Due to this, the 
organization’s strategic performance as well as the quality of the institutional development can 
be increased.  As universities have to deal with a steady increase of uncertainty regarding their 
whole environment, available strategies and choices, benchmarking is a tool in the decision 
making process providing information in order to make decisions as rational as possible. [7] In 
summary, benchmarking does not only compare different institutions, its key element is an 
improvement-orientation. Furthermore, after the comparison improvement targets have to be 
defined. The most valuable use of benchmarking is within a continuous, long-term approach 
and when it is included in the strategic development of the institution. A clear definition of the 
benchmarking exercise, planning, commitment from senior management and ownership as well 
as the right choice of benchmarking partners are the key elements of an effective benchmarking 
process. [8] 

To set-up a benchmarking project for the own university, several aspects have to be considered. 
Benchmarking targets have to be set, measurement objects and criteria have to be defined, the 
type of benchmarking and the partner for benchmarking have to be chosen as well as 
instruments and the specific approach. As all these aspects have an influence on the 
benchmarking method they have to be considered in detail in order to figure out the right 
method. Benchmarking targets usually go along with targets of cost reduction, an improvement 
in quality, products or processes, an internal analysis of target achievement or strategic 
planning. The definition and determination of targets is one of the main issues within the 
benchmarking process as they define several further aspects within the benchmarking project. 
Depending on the target – for example internal benchmarking to optimize specific operational 
processes or external benchmarking to define strategic organizational directions – teams, type, 
partners, objects and criteria are defined. [6] 



172

 

 

The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) defines three 
distinct decision dimensions in benchmarking for higher education: (1) National vs. 
international benchmarking, defining whether the benchmarking scope is within the country or 
a specific region or has an international focus; (2) External vs. internal benchmarking, deciding 
between an emphasis on pure internal aspects without taking external effects into account, 
which is often the basis for external benchmarking, and the benchmarking with external 
institutions, either individually by gaining own data or with a direct external benchmarking 
partner, operating in the same or specifically not the same sector or being in a direct 
competition; (3) Processes vs. output benchmarking, focusing either on management, service 
and production processes or on the delivered service or product itself. [9] The scope of a 
university benchmarking project strongly depends on the target definition, e.g. being an internal 
project focusing on very specific processes within different faculties or an external project 
comparing graduation rates or graduate incomes on an international level. 

Figure 1 shows the procedure within a benchmarking process. It consists of three main phases. 
Especially the first phase is of high importance as 80% of the benchmarking process’ success 
can be explained through the decisions within this phase. The actions in the following phases 
are based on the decisions during the preparation. In total, the three phases have twelve steps 
and can be interpreted as a quality circle. Within this quality circle step one to four of phase 
three point out future areas of activities. [10] 

 

Figure 1: Phases of the Benchmarking-Process 
Source: Cf. Weber, J., Wirtz, B. (1999): Benchmarking Excellence, Band 10 der Reihe 
Advanced Controlling. 

The right determination of the factors in phase one relies on the university’s overall target. 
According to this, the type of benchmarking has to be defined. In total, four different types of 
benchmarking are well known: (1) Internal benchmarking, focusing on organization-internal 
aspects and activities; (2) Competitive benchmarking, comparing own products, services and 
processes with those of direct competitors; (3) Functional benchmarking, and (4) generic 
benchmarking. [11] After a decision for one of these benchmarking types was made the actual 
benchmarking process starts. 

Regarding the possibilities and chances of benchmarking, especially targets have to be defined 
clearly. In the context of accreditation in higher education the criteria are already defined, 

 

 

depending on the type of accreditation. Therefore, the target definition determines all further 
aspects within the benchmarking process. 

Accreditation as Quality Assurance Instrument 

The legal foundation of the whole accreditation system in Germany is the legislative which 
establishes a foundation “Foundation for the Accreditation of Study Programs in Germany” as 
well as the agreements between the foundation and the accreditation agencies defining rights 
and obligations of the partners within the accreditation system. Similar authorities exist in other 
European countries which are part of the Bologna-Process. Basis for accreditations in 
universities are the common structural guidelines of the ‘Länder’ of the Standing Conference 
of the Ministers of Education and Cultural Affairs (KMK) as well as the implementation of the 
decisions of the Accreditation Council. In Germany, the organization of accreditation processes 
follows a decentral organization. This means, the accreditation process of study programs 
(program accreditation) as well as the accreditation of the quality management system (QM-
System) of a university (system accreditation) are carried out by accreditation agencies. These 
agencies need an admission by the Accreditation Council in order to be allowed to accredit 
universities. The Accreditation Council is the central decision-making body which defines the 
basic requirements for the process for the accreditation of study programs, university internal 
quality assurance systems and accreditation agencies. The Accreditation Council ensures that 
the accreditation is based on reliable, transparent and internationally recognizes criteria. This 
is more visibly described in figure 2. [12] 

 

Figure 2: The German Accreditation System 
Source: Cf. http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=system. 

As shown in figure 2, the agencies carry out the accreditation process either for study programs 
(through program accreditation) or for quality management systems (through system 
accreditation). The two main accreditation concepts are based on the principles of peer review 
as well as the rules for accreditation of study programs and consist of an analysis of the 
application documents as well as an on-site visit of the university. Both accreditations are 
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operated in a multistep process containing either one or two on-site visits of the reviewer group. 
[12]  

Even though both processes have their differences, their overall schedule is very similar. This 
schedule is shown in figure 3. A university accreditation process starts internally by deciding 
for the type of accreditation and the agency executing the accreditation and providing support 
during the whole process. If this selection process is finished, the university provides the 
agency with a request for accreditation. This request contains several formal documents, a 
contract and information regarding the university’s quality assurance system or faculty 
management as well as details of the study programs. After receiving the request for 
accreditation with all documents the agency executes a preliminary review. If the admission 
requirements are fulfilled and the formal status shows that the university might pass the 
accreditation process, the regular accreditation process starts. Otherwise, the agency offers 
support and assistance in writing documents or gives advices in order to fulfil the admission 
requirements. This is the end of phase I. [12][13][14] 

In phase II the agency first selects a group of experts acting as peer reviewers. The peer 
reviewer consists of at least three experts having no relationships to the university. Within a 
program accreditation process the experts should reflect the technical and thematic focus of the 
study program as well as the specific profile of the university and the study program considered 
in the accreditation process. Whereas the experts within a system accreditation process should 
have experience in university management, the design of study programs, the quality assurance 
of teaching and learning and in the best case one member is from abroad. Furthermore, the 
experts within both accreditation systems have to reflect all main stakeholders of the university 
– teachers (usually a former dean or president of a university or a teacher having responsibility 
for the design of study programs), students (having experience in university self-management 
and accreditation) and members from professional practice. When the peer review group is 
compiled and the date for the (first) on-site visit is determined each of the experts receives 
materials relevant for the accreditation process. Depending on the type of accreditation they 
either contain information about the study program, modules, exam dates, integration of the 
specific study program within the university’s strategy, further development of the program 
and practical relevance (program accreditation) or information about the quality management 
system of the university, the integration of all stakeholders in this system, the internal quality 
assurance of study programs, the university’s development strategy and specific information 
regarding selected study programs (system accreditation). The on-site visit starts with a 
discussion among the experts of the peer reviewer group regarding the status of the university. 
All criteria of the accreditation process are discussed according to the previously sent 
documents. Critical aspects are pointed out and the focal points for the conversations during 
the next days are determined. This first discussion lasts for approximately four hours and starts 
in the afternoon of the first day of the on-site visit. [14][15][16][17][18] [19] 

 

 

 

Figure 3: The Accreditation Process 
Source: Cf. Akkreditierungsrat (2013) Regeln für die Akkreditierung von 
Studiengängen und für die Systemakkreditierung. 

Within a program accreditation bachelor and master degree programs of state or state-
recognized universities in Germany can be accredited. In contrast to a program accreditation, 
the subject of a system accreditation is the internal quality assurance system of a university. 
Due to such an accreditation universities are able to accredit their study programs by 
themselves. All programs the university sets up according to the specifications of the accredited 
system or which are subject of the internal quality assurance system are accredited as long as 
the system accreditation is valid. Within the process of the system accreditation all relevant 
structures and process for teaching and learning are evaluated whether they ensure the 
achievement of learning outcomes and a high quality of study programs. Furthermore, the 
European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education (ESG), the 
requirements of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs 
(KMK), and the criteria of the Accreditation Council have to be implemented in the internal 
quality assurance system. [12][14] 

The second day of the on-site visit is spent at the university. During several conversation and 
discussion rounds with different university stakeholders the experts get a more detailed view 
of the processes within the university. Explanations and discussions regarding unclear aspects 
are given in order to show the experts the conditions of the university regarding the 
accreditation focus. At the end of the second day of the on-site visit the experts discuss the 
outcomes of the various rounds as well as the information of the previously sent documents. 
[15][18] Within a system accreditation the main purpose of the first on-site visit is the 
understanding of the university’s quality management system itself. Based on the information 
of the previous documents as well as the discussion rounds, the experts define characteristics 
and study programs upon which the university has to provide more detailed information for the 
second on-site visit. [16][17][19] At the end of the first on-site visit within a program 
accreditation and at the end of the second on-site visit within a system accreditation each 
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process specific accreditation criteria is discussed and the group agrees on an evaluation upon 
this criteria. When the evaluation process of all criteria is done, the on-site visit ends. [14] 

Afterwards the experts have to write a report stating a recommendation regarding the 
accreditation. The final decision is made by the agency’s internal decision-making body and is 
based on the reviewer’s report as well as on the rules of the Accreditation Council. The 
accreditation decision is either an accreditation with conditions, a suspension of the 
proceedings or a refusal of the accreditation. If the process is completed, the agency publishes 
its decision, the report and the names of the peer reviewer in the database for the accreditation 
of study programs.  If the decision is a refusal of the accreditation, instead of publishing the 
data in the database the Accreditation Council is contacted. In case of a successful accreditation 
process the accreditation lasts for five to seven years (program accreditation) or for six to eight 
years (system accreditation). The validity of the accreditation depends on the university’s 
performance within the accreditation process and on the rules of the Accreditation Council. 
[12] 

In summary, the accreditation as it exists in Germany, is a valid instrument to ensure defined 
standards in teaching and learning. It offers the opportunity to reflect the own performance by 
examining the own university on the basis of the accreditation criteria defined through the 
Accreditation Council. By fulfilling all criteria at least a minimum standard within the study 
programs and/or the quality management system is ensured. Furthermore, these criteria as well 
as the whole accreditation process can be used in order to identify key problems, key 
competencies, potential weaknesses and strengths as well as opportunities for future growth 
and competitive advantages. 

Linkage of Both Approaches 

Combining the regular accreditation process with a benchmarking process leads to a better 
choice of accreditation form as well as to a more concentrated focus on specific improvement 
aspects. Based on the accreditation criteria for program and system accreditation defined by 
the Accreditation Council, a university determines its own status quo. This does not necessarily 
include the fulfilment of all stated criteria, but it is the foundation for further improvements, 
the benchmarking process, the decision for a 
program or system accreditation as well as for the 
accreditation itself. As figure 4 shows, the next step 
when including benchmarking in the process for 
deciding between program or system accreditation, 
is the benchmarking itself. Unlike the usual 
benchmarking process, as described previously, 
several aspects are already predetermined due to the 
accreditation criteria. First of all, the overall target is 
the decision for one or another accreditation scheme. 
Second, the relevant benchmarking criteria are the 
accreditation criteria for program and system 
accreditation. Third, the benchmarking partners have to be on national as well as international 
level, according to the accreditation criteria. Besides national universities, especially 
international universities having a similar profile (e.g. technical university, number of students, 
etc.) and being in countries where a comparison is useful (e.g. direct neighbour countries, 
countries with the same cultural background, countries from which incoming students are 
desired or which outgoing students prefer) should be chosen as benchmarking partners. In total, 
the amount of benchmarking partners should not extend the information processing abilities of 

 

 

the benchmarking team. Within the preparation phase the benchmarking team has to be 
determined while the other aspects are predetermined. Phase II of the classical benchmarking 
process has to be carried out completely. The analysis is the centre of the process and its 
information are necessary for the further decision making processes. The results of the analysis 
have to be structured and according to their information the decision upon the type of 
accreditation is made. This decision process can be classified into four categories: (1) 
University characteristics; (2) University strategy; (3) Characteristics of study programs; (4) 
Employees, teachers, and students. Each category consists of various topics and questions in 
order to identify the current situation of the university. According to the results in a decision 
matrix, the university can identify whether a program or a system accreditation is more suitable. 
Furthermore, the next steps for future accreditations, the design of study programs and strategic 
decisions can be developed according to the results.  
The possible positions and decision options for universities are illustrated in figure 5. This 
portfolio illustrates the current status of the university according to the previously described 
decision process. Due to the classification within the portfolio, the university is able to evaluate 
its current situation and come to an optimal decision. Universities finding themselves within 
field I should choose a program accreditation. The criteria for program accreditation are 
especially relevant and the targets should be set 
according to this. The applied quality assurance 
methods are appropriate and provide the optimal level of information for the university. 
Universities finding themselves in field II either do not use their existing quality assurance 
methods optimal, do not even have any quality assurance methods or the existing methods are 
not appropriate for the existing structure. In the first and second case, the establishment of 
quality assurance methods is needed and a program accreditation is the optimal choice. 
Additionally, improvements within the study programs might also be necessary. In the third 
case, study programs are probably developed sufficiently as well as internal quality assurance 
methods for each study program itself. The linkage between the program individual quality 
assurance methods can either be achieved through the integration of method specific 
connections, leading the university from field II to field I, or through the implementation of a 
coherent and comprehensive quality management system, leading the university from field II 
to field III. 
In this stage, the university should 
start to develop an overall concept for 
a comprehensive quality management 
system for teaching and learning. 
Such a development process can last 
for a couple of months and has to be 
sufficiently integrated into the whole 
university. All internal stakeholders, 
e.g. students, teachers and 
administrative staff, have to be 
included in the development process 
in order to generate a positive attitude 
towards the system leading to a 
consistent realization. After starting 
the development of a comprehensive 
quality managements system and 
suitable linkages for quality assurance 
methods, the university is located in field III. There, the development of the comprehensive 
quality management system has to be enlarged and the first implementation through a pilot has 

Figure 4: Including Benchmarking in the Decision-
Making Process for Accreditation 

Figure 5: University Positions in the Decision Process for an 
Accreditation Type 
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to be planned. The pilot of the quality management system proves the functionality of the 
system. At least two different study programs should be included in the piloting process in 
order to receive enough information for possible changes. This points the way to field IV, 
where the university includes all its study programs in the quality management system. Being 
in field IV, a system accreditation is the best decision for the university as the internal quality 
assurance structures are well developed and have proven their functionality. Therefore, the 
university is able to ensure the quality of its study programs due to their quality management 
system and internal quality audits. 
 
CONCLUSION 
In general, the role of quality in education steadily increases. While the assessment of quality 
is an important issue belonging to the different stakeholders of the university, the assurance of 
quality is another important subject belonging to the university itself. Having a valid quality 
assurance system and qualitatively highly developed study programs ensures the meeting of 
requirements in order to compete on a regional, national and international level. Within the 
benchmarking process, fields of action are as well pointed out as improvement potentials. This 
provides incentives for changes and serves as a basis for future plans and strategies as well as 
specific improvement projects. Furthermore, conducting a benchmarking project needs the 
organizations will to increase its performance as well as to improve its overall and specific 
quality. [20] 
The above described approach combines the concept of benchmarking and the requirements of 
the accreditation system in order to choose the optimal type of accreditation, to meet all 
necessary criteria, to evaluate the own situation, to formulate improvement targets and 
measures to reach these targets. The optimal choice for an accreditation type is essential in the 
university’s development as it emphasises its strategy and defines its short- and long-term fields 
of action in strategic and operative areas. This leads to an optimal representation of the own 
strengths whilst at the same time possible weaknesses are improved. Consequently, the 
described approach is applied continuously in order to review own targets and their attainment. 
Especially defined measures for the improvement of specific parts should be followed. 
Accreditations do not only benefit European universities but are an official quality seal for 
universities and higher education institutions worldwide. The intention for quality 
improvements and the realization of identified measures leads to competitive advantages, 
independently from the university’s location. 
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Abstract 
The present empirical study aimed at investigating the learning strategies of three 

different generations of Omani undergraduate students. In doing so, twelve participants from 
three generations were selected based on purposive sampling. Participants of the study were 
selected among the International Foundation Program students studying at Gulf College, 
Muscat, Oman. The next step involved collecting data on participants’ learning strategies 
during their independent learning hours. Data were collected through the framework presented 
by Jiang and Smith (2009) for EFL learning techniques. Then, similarities and differences of 
the findings were compared and contrasted. Based on the findings of the study, ‘memorization 
and rote learning’ was the most frequent type of learning strategy utilized by all participants 
from three generations. In addition, findings revealed that using the ‘mother tongue 
pronunciation in order to memorize the materials’ was observed to be the second most-frequent 
learning strategy among all participants. Finally, the role of historical aspects on determining 
the usage of a learning strategy was discussed.  

Key Words: EFL, Learning Strategies, Cross-Generational Study, Independent 
Learning Hours, Omani Undergraduate Students, International Foundation Program.      

 

1. Introduction 

There are many definitions as to what language means. Based on a systematic definition 
provided by Brown and Levinson (1987), it is mostly regarded as the capacity of human beings 
to acquire and utilize complicated systems with the sole purpose of communication. Based on 
this definition, a language is considered as any specific instance of such a system. To date, 
many scholars in the realm of linguistics have provided meta-models in order to delve into 
different aspects of language teaching and learning (Brown 2000, Falk 1978).  
Teaching English as a Foreign Language (TEFL) is one of the most controversial sub-areas of 
applied linguistics. With the fast pace of knowledge in different areas, communication becomes 
an essential need for human beings without which, a clear image of human life could not be 
manifested . To date, several scholars have made efforts in order to conceptualize new teaching 
methods, as well as to boost the existing ones. Grammar-Translation Method (GTM) and 
Audio-Lingual Method (ALM) are only two examples of such methods (Brown, 2000).   

Having a clear image about learners’ strategy use has always been among the interests of 
researchers. These learning strategies gain more importance once they are investigated and 
reviewed from the learners’ points of view, rather than being investigated from researchers’ 
work (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). However, the literature on Omani students’ learning 
strategies reveals no significant empirical investigations. Therefore, the present work was 
conducted with main foci on investigating the learners’ strategy use with special reference to 
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independent learning hours utilization. The present study aimed at finding suitable answers to 
the following questions:  

1. Based on Jiang and Smith’s (2009) classification of learning strategies, what are the 
most frequent types of language learning strategies utilized by Omani undergraduate 
students during their independent learning hours with insights from their respective 
generations? 

2. Are the differences among students’ learning strategies from various generations 
statistically significant?  

2. Review of the Related Literature 

Some researchers (e.g. Knecht et al., 2000) have hypothesized that left-handed students might 
have a better performance as compared to those who are right-handed. In this regard, Mehrdad 
and Ahghar (2012) focused on investigating the significance of such differences with special 
reference to the learning styles of students. In other words, learning strategies of EFL students 
were investigated. In order to collect the data, some questionnaires were distributed among 100 
EFL students (e.g., Oxford’s (1990) Strategy Inventory for Language Learning, and VAK 
Learning Styles Indicator). Findings of the study showed no significant difference in brain 
dominance among left-handed students, as compared to those right-handed ones. However, the 
differences among the groups on specific perspectives of learning styles, along with the 
learning strategies were observed to be significant.  

The learning strategies of students could have a positive relationship with their learning outputs 
(Brown, 2000). Based on this hypothesis, Sri Lengkanawati (2004) aimed at investigating as 
to how learners from various cultural backgrounds would actually learn a foreign language. In 
other words, utilization of learning strategies was aimed to be investigated.   In doing so, 56 
students at two universities in Australia along with 114 EFL students in a university in 
Indonesia were selected as samples of the study. Findings revealed some traces of the variety 
in the level of strategy use by both groups of participants. Findings also revealed that memory, 
meta-cognitive, and, affective strategies were among those strategies which were more 
frequently utilized by EFL participants of the study in Indonesia, as compared to those in 
Australia. On the other hand, cognitive, compensation, and, social learning strategies were 
observed to have higher frequencies of occurrence in Australia, as compared to Indonesia. 
Finally, findings pointed out differences in language learning strategies as a probable outcome 
of varieties in learning culture. 

In another empirical work, Riazi (2007) reviewed the styles of language learning among 120 
female English students at a university in Qatar. Participants were Arab-speakers. Ratio of the 
usage of strategies was calculated through a questionnaire. Findings of the study revealed that 
participants featured medium bordering on high strategy users with the total mean of 3.46 out 
of 5. Similarly, learning strategy styles were used in the order of meta-cognitive, cognitive, 
compensation, social, memory, and affective. In addition, based on the findings of the study, 
freshmen students were observed to hold the highest rate of strategy use with a mean of 3.64. 
Findings did not show any statistically significant differences between the four educational 
levels regarding the use of strategy styles, except for compensation strategies. 

Another study was carried out by Griffiths (2003). This study was conducted in a private school 
of language based in Auckland, New Zealand. Griffiths (2003) aimed to investigate the 
relationship among course level on the one hand, and the reported frequency of language 

 

 

learning strategy use by speakers of other languages on the other. Findings of the study revealed 
a significant relationship among these two factors. The researcher then conceptualized different 
strategy types. These included  strategies relating to interaction with others, to vocabulary, to 
reading, to the tolerance of ambiguity, to language systems, to the management of feelings, to 
the management of learning, and to the utilization of available resources, etc.  

 

3. Method 

3.1. The Instrument 

An author-designed questionnaire formed the instrument of the study. This questionnaire aimed 
at identifying the participants’ age, gender, generation, as well as the year they started to learn 
English as a foreign Language. The questionnaire was designed based on Jiang and Smith’s 
(2009) learning strategies framework. Reliability of the instrument was measured through 
Cronbach alpha’s formula, which was observed to be highly reliable (R= 0.875) (Cohen et al., 
2007).  
3.2. Participants  

12 Omani undergraduate students (6 males and 6 females) formed the participants of the study. 
Participants were selected based on purposive sampling, as their age and the year they began 
learning English as a foreign language would matter. Subjects were selected from those 
studying at the International Foundation Program (IFP), Gulf College, Muscat, Oman. 
Participants were then classified under three main categories, each representing a generation. 
Table 1. tends to elaborate on this classification:  

Table 1. How the participants were Categorized Under Each Generation  

Generation Code Age Range 
1 18-28 
2 29-38 
3 39-48 

 

3.3. Data Collection Procedures 

The questionnaire was distributed among the participants of the study. Instructions on how to 
deal with the instrument were provided to the participants in advance. Participants were 
supposed to answer the questions within 15 minutes. The instrument focused on how 
participants learnt English as a foreign language. In order to motivate the participants in 
providing additional data, relatively open questions were deployed, as suggested by Cohen 
(2004) and Wengraf (2001).  

3.4. Data Analysis 

The data were collected and analyzed through the 16th version of SPSS. In search for statistically 
significant differences among the frequencies of strategies deployed by different generation of 
participants, the chi-square procedure was used. The present work was more of a qualitative 
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nature; therefore, the researcher made use of tables and figures in order to explain the results of 
the study.  

4. Results and Findings 

Having distributed the questionnaire among the participants, the data were collected. To begin 
with, some basic information on the participants of the study is presented in Table 2., as 
follows: 
Table 2.  An Overview on the Data Obtained From the Participants   
Participa
nt 
Number 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Age 46 43 45 39 29 35 32 28 23 21 20 19 
Generatio
n 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 

Gender M M F F F M M F F M M F 
Year 
Began 
Learning 
English 

198
6 

198
9 

198
7 

199
2 

200
0 

199
9 

200
1 

200
2 

200
7 

200
9 

200
8 

201
0 

 
Similarly, Table 3. represents the frequencies of learning strategy usages by the participants of 
study. In this table, the participants were asked to choose the learning strategies which they use 
frequently in order to learn English during their independent learning hours at home.  
Table 3. Frequencies of Learning Strategy Use  
Participant Number 
Strategy Code  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total  
1 * * * * * * * * * * * * 12 
2  *  *   *  * *  * 6 
3 *  *  *   *   *  5 
4  *    *   *    3 
5 * * *   *  *  * * * 8 
Total  3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3  

 
Below are the descriptions and definitions related to each of the learning strategies provided 
by Jiang and Smith (2009): 

1) Memorization and Rote Learning: In which the learners conduct a rote learning 
(learning through mere repetition) to learn the materials needed (Jiang & Smith, 
2009). Findings of the study revealed that all 12 participants used this strategy during 
their independent learning hours at home (f= 12). This strategy was found to be the 
most frequent one among the other four learning strategies presented by Jiang and 
Smith (2009).  

2) Understanding and Memorization: In which the learner first tries to understand the 
materials being taught to them. Then, the learners memorize the materials in most 
appropriate procedure (Jiang & Smith, 2009). Findings revealed that half of the 
participants (f= 6) used this learning strategy during their independent learning hours.  

3) Memorization and the Need for Review: In which the learner first tries to memorize 
the materials being taught and then tends to reinforce those materials through 
reviewing them (Jiang & Smith, 2009). Less than %50 of the participants marked this 
strategy useful (f= 5).  

 

 

4) Word Association and Memorization: Accordingly, some of the participants 
mentioned word association and memorization as a dominant technique to learn 
English as a foreign language. These could include learning English through using 
word prefixes and suffixes, or synonyms and antonyms, the strategies which they 
could either learned from reference books or their teachers (Jiang & Smith, 2009). 
Based on the findings of the study, this strategy was found to be the least frequent (f= 
3) among other learning strategies presented by Jiang and Smith (2009). 

5) Use of Local Pronunciation and Memorization: The fifth learning strategy pointed 
out by Jiang and Smith (2009) was the use of local pronunciation and memorization. 
This strategy was observed to be the second most frequent strategy (f= 8) utilized by 
the participants of the study.   

In search for statistical significance differences among the frequencies of learning strategies 
utilized by Omani undergraduate students during their independent learning hours, the chi-
square procedure was applied. To begin with, Table 4. Provides some basic statistical 
information on the data:  
Table 4.  Some Basic Statistical Information on the Frequencies of Learning Strategies  
Strategy 
Code Strategy Definition Observed 

Frequency 
Expected 
Frequency Residual 

1 Memorization and Rote Learning 12 7 5 
2 Understanding and Memorization 6 7 -1 

3 Memorization and the Need for 
Review 5 7 -2 

4 Word Association and 
Memorization 3 7 -4 

5 Use of Local Pronunciation and 
Memorization 8 7 1 

Total  34   
 

Accordingly, Table 5. Shows the results of the chi-square test among the frequencies of the 
learning strategies: 

Table 5.  Result of the Chi-Square Test Among the Frequencies of the Learning 
Strategies  

 
 
 
Based on the findings of the chi-square test, 

the differences among the frequencies of learning strategies were not statistically significant 
(p> 0.05). In other words, participants of the study did not make use of certain learning 
strategies during their independent learning hours.   

5. Discussion and Conclusion  
The first research question of the study aimed at investigating the most frequent types of 
learning strategy used by Omani undergraduate students and utilized during their independent 
learning hours. Based on the finding of the study, the first strategy presented by Jiang and Smith 
(2009) (i.e., memorization and rote learning) was observed to be the most frequent type of 
learning strategy used by all participants. Finding of the study supported the results provided 
by Jiang and Smith (2009), in which the researchers claimed that a better understanding of 
Chinese learners’ strategy use could be achieved through accessing their own voices, as well as 
analyzing findings in relation to context. 

Chi-Square 7.143 
Df 4 
Asymp. Sig. 0.1285 
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In fact, findings of the study conducted by Jiang and Smith (2009) confirmed that memorization 
was a popular learning strategy for many EFL learners in the world. However, the application 
of this strategy would be somehow diverse and complex. According to Jiang and Smith (2009), 
the type of language policy used by authorities such as curriculum designers and teachers as 
well as the related pedagogy used in the teaching context could have a significant impact on the 
over-use of this learning strategy.  

The second research question aimed at searching for statistical significant differences among 
the frequencies of learning strategies utilized by participants of study during their independent 
learning hours. Based on the finding of the study, there were no statistically significant 
differences (p> 0.05) among the frequencies of learning strategies presented by Jiang and Smith 
(2009).  

Findings revealed that memorization and rote learning (f= 12) was the most frequent type of 
learning strategy among the participants. Similarly, use of local pronunciation and 
memorization (f= 8) was observed to be the second most-frequent type of strategy used by the 
participants. The present work was conducted with a cross-generational nature. In fact, 
participants of the study were selected from three different generations. Each of the generations 
was then a representative of a certain decade. This means that these two learning strategies 
have not lost their populations over time. 
Based on the additional information and descriptions provided by the participants of the study, 
memorization and rote learning on the one hand, and, use of local pronunciation and 
memorization on the other are mostly useful in dealing with terms such as English vocabularies. 
In addition,  a great deal of reinforcement could be achieved by utilizing these learning 
strategies.   
All in all, several empirical studies have been conducted to review different types of learning 
strategies utilized by EFL learners in the world (e.g., Jiang & Smith 2009, Riazi 2007, Sri 
Lengkanawati 2004, Ralph Grainger 1997, etc.). It is important to mention that understanding 
the use of language learning strategies from their own points of view, rather than according to 
researchers’ preconceptions would be an essential task for manifestation of appropriate 
research and pedagogy.  
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 Established in 2003 
 Headquartered in Austin, Texas 
 Comprehensive tools 
 Strategic & Assessment planning 
 Student submissions 
 Collection of evaluation data aligned to standards and institutional learning outcomes 

and goals 
 Sophisticated reporting 
 Identify areas needing improvement and provide documentation for accreditation 
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Accreditation Management 

Built-In accreditation standards such as NCAAA, ABET, NLNAC, AACSB, CAEP,  CSWE, 
and much more. 

Define in Tk20 any desired accreditation standards  

Assess compliance with the standards 

Hone in on specific standard criteria; gather and organize evidence for accreditation 

Identify areas for improvement so that an action plan can be developed before an accreditation 
visit 

Create tasks and committees, and assign responsibilities 

Link and align plans, outcomes, objectives and assessments with standards 

Use internal evidences and data from in Tk20, or externally 

Assign reviewers internally and externally 

Produce reports in desired format and share 

 

Accreditation Management 

 

 

 

 

 

 



193

 

 

Accreditation Management 

Built-In accreditation standards such as NCAAA, ABET, NLNAC, AACSB, CAEP,  CSWE, 
and much more. 

Define in Tk20 any desired accreditation standards  

Assess compliance with the standards 

Hone in on specific standard criteria; gather and organize evidence for accreditation 

Identify areas for improvement so that an action plan can be developed before an accreditation 
visit 

Create tasks and committees, and assign responsibilities 

Link and align plans, outcomes, objectives and assessments with standards 

Use internal evidences and data from in Tk20, or externally 

Assign reviewers internally and externally 

Produce reports in desired format and share 

 

Accreditation Management 

 

 

 

 

 

 



194

 

 

 

Accreditation Management: Sharing 

 

 

Reports 

Tk20 Instant Insight Reports 

Tk20 Instant Insight Reports™ put you in control with unfettered access and targeted insight 
into all of your institution’s data—both academic and non. This makes it much easier to analyze 
your data and understand your school’s activities in real time, so you can confidently tell your 
story to a variety of stakeholders at any point along the way. 
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Abstract 
Most translator training programs in Jordan  and the Arab world are, unfortunately, confined 
to those offered by universities for students majoring in foreign languages. Few Masters 
degrees in English-Arabic-English translation have been established during the last twenty 
years in state and private universities. The objectives of such programs, in general, are to 
qualify Jordanian translators in order to compete with others in Jordan and in the Arab world 
in both the public and private sectors. 
The major aims of my presentation are first to explain the major drawbacks of these programs, 
and secondly, to offer some solutions to deal with their weaknesses through a proposed training 
program in order to enhance the quality of education in translation as well to establish criteria 
to follow. 
A proposed model of a translation training program in Jordan  and the Arab countries is offered 
in order to rectify this situation by calling for the need to exert more efforts in bridging the gap 
between world academia and the job market. This model is meant to establish norms of 
translation competence based on some qualitative criteria that take into consideration 
translation quality assessment, language proficiency, and knowledge, among other factors. 
Key words: Translation quality, Translation criteria,Language competence, job market. 
 
 
Introduction 
When we briefly look at most translation teaching/training programs in most  Arab counties, it 
is not difficult to notice that this discipline has not yet been progressing well compared 
relatively with other programs in other countries. However, this unfortunate  situation could be  
somewhat attributed to the fact that  the translation process itself involves several variables that 
are not easy to control, and consequently designing any  training program will definitely lack 
some important components. This problem of variables can also appear in even other programs 
outside the Arab counties with varying degrees of quality success or efficiency. Moreover, this 
dark side of the translation training programs in different places is not new. Notice the 
following statement more than three decades ago about the state of translation worldwide: 
Although translation has been practiced for thousands of years and there have always been 
schools for translators and interpreters, which with greater or lesser success, have trained their 
students for the work of translation, there is still no systematic method of teaching translation 
(Reiss, 1976:97). 
In fact, teaching translation as a  separate skill has been neglected in foreign language 
pedagogical research when compared to other language skills .We believe that most foreign 
language textbooks especially in Jordan and in the other countries ignore  the place of 
translation  at  high school levels in spite of its prominent value in curricula. We have noticed 
over the years how foreign textbook writers deliberately avoid incorporating translation. This 
is due most probably to our observation that those foreign text book writers who are usually 
invited to compose English textbooks for our schools lack any knowledge of a foreign 
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language, and therefore they are unable to see the value of the translation skills in the books 
they write, and the only justification they give for their ignorance is invalid, to our mind. They 
hold the unsubstantiated belief that using the learner's first language or translation exercises in 
textbooks will interfere with the learning/teaching process. They claim also that translation 
prevents learners from thinking in the foreign language, a claim which must be seriously 
questioned. We are not here interested in discussing other reasons for ignoring translation in 
textbooks for the Arab world such as the belief among many educators in the Middle East that 
British/French textbook writers who compose teaching materials for our students have been 
following the colonial tradition of   basing teaching methodology and materials on just one 
foreign language for commercial and political interests. Translation was, therefore, rejected for 
various reasons that are beyond the sphere of this paper to discuss. However, we believe that 
the situation of any translation program in Jordan and in other Arab countries at a university 
level would have been much better had translation been incorporated essentially into curricula 
at least at high school levels. We therefore, as a starting point ,can argue for the need to include 
translation as a fifth  skill in our  high schools if we expect to improve ,at a later stage, the 
unfortunate status of translation training programs at a university level(We will take up this 
point later in discussion to show how this skill can be differently taught in addition to the other  
four language skills).Our argument is based on the fact that translation does encourage learners 
to think in the target language, and therefore, there is no sound theoretical reason to support 
the claim  that the first language interferes negatively in  learning the target one. Our experience 
as translation instructors teaching university undergraduate students has clearly shown that 
translation exercises can reduce anxiety and enhance an affective environment in the foreign 
language classroom as it is a pleasurable, meaningful and beneficial task for students 
.Moreover, it always raised an awareness among students of both differences and similarities 
between English and Arabic at all language levels including of course, bicultural awareness. 
Those who believe in the well-known principle of " learner-centered tasks" can not ignore the 
observation that translation exercises encourage students  to be actively involved in the 
teaching/ learning experience and this positive aspect can  also promote their sense of 
achievement as they feel quite enabled when they realize that they have also (other than the 
teacher) something to contribute to learning and teaching process. 
During the last two decades more research on translation pedagogy has started to emerge due 
to the growing demands of competent translators in Jordan and in many counties of the Middle 
East. Academicians specialized in foreign languages seem to be the first scholars to conduct 
research on this discipline by introducing  various linguistic theories as well as by describing 
their own experience in applied translation through specialized language journals . 
This study will attempt to offer a proposed model in translator training programs  in order to 
enhance the quality of educationas it could be applied to the translation programs in Jordan  
with the possible application to other settings in the Middle East. .Moreover, the propositions  
or criteria put forward in the study are aimed at postgraduate courses at state universities, but 
some of the general outlines of the propositions can benefit undergraduate translation courses 
or programs. In this study, we will be more concerned with the written mode of translation, but 
an independent future study is planned to include oral interpretation (consecutive, 
simultaneous, and site forms).To start with, the section below will present some of the major 
issues and problems which surround the discipline. 
 
Some Shortcomings of Translation Training Programs  
It can be said that translation training in Jordan and in most Arab countries is still in its infancy 
in spite of the increasing need for professional translators all over counties in the Middle East. 
A few Arab researchers have investigated the status of this neglected area of research .In 
Jordan, one of the earliest studies (Abulhaija,1989) rightly concluded that state Arab 

 

 

universities did not contribute much to prepare specialized translators. AL-Haq and Ahmed 
(1995) conducted an investigation to evaluate the extent to which texts translated by Saudi 
university students are communicatively acceptable and comprehensible. The findings of the 
study indicated a remarkably unsatisfactory performance in both translation and other language 
skills. Another investigation was made by Bahumaid (1995) who examined the overall goal of 
introducing translation at some Arab undergraduate programs. His findings were discouraging 
about the situation of translation, and for that reason, he offered some "suggested remedies" to 
deal with some serious problems. 
Another relevant study by Khanji (1998) investigated the nature of interaction between 
bilingual dictionaries and a translation task among Jordanian undergraduate students majoring 
in English. His findings showed that dictionaries in general hold little promise as a viable 
pedagogical tool in translation without adequate training in translation skills. Yousef (2004) 
dealt with the relevance of translation programs at Jordanian universities to market needs. His 
recommendations stressed the need for professionalism, adequate translator training and better 
translation curricula. A  recent study (2009) was done by Thawabteh.His research described a 
case study in the occupied Palestinian territories which meant to implement a project aiming at 
giving translator training a jump start. His investigation clearly indicated the emergence of a 
breakthrough in attempting to initiate translator training in spite of the fact that this area still 
lags behind. 
Based on this short review of studies done on translation training in the Arab world, we notice 
that there is a lot that needs to be done in order to improve the translation situation in Jordan 
and elsewhere. The fact remains that in almost all Arab countries, except for a few professional 
translation programs such as that offered at the   King Fahd school for translation in Tangier, 
Morocco, the qualification and the quality needed for  good academic/non-academic training 
programs are still lacking (and lagging behind as well) in terms of both translation instructors 
and consequently well-trained students. Understanding the nature of the problems/drawbacks 
which surround this discipline could hopefully lead to a better vision to suggest some solutions 
for rectifying the situation. Below is a general description of these issues not necessarily 
presented according to an order of importance: 
1. Translation Quality assement: candidates and Trainer Performance: To our knowledge, the 
evaluation of translator performance or proficiency is a serious problem facing the private and 
the public sectors as well as universities in Jordan either for government service, or for 
university academic admission of candidate students. No one can claim that any institution has 
got the proper testing tools for the selection of translators or candidate translators through a set 
of tests to measure performance in an objective method. In fact, it is quite difficult to get hold 
of locally recognized sets of testing standards which can provide some professional guidelines 
in this area for the selection of competent translators. Therefore, the definition of such a 
competent translator among providers of translation services is not easy to find except 
theoretically. Yousef (2004:258) rightly says that: 
Until now, there is no national plan to regulate the translation activity. Publishers and/or 
translators select works to be translated according to the market needs, or the potential reader's 
interests. With the absence of such a plan, it is not quite clear to which specific areas the 
attention of prospective translators should be directed. 
Therefore, as implied in the above quotation, there is no translation quality control at the 
national level. As a matter of fact, a graduate student who earned his B.A degree more than ten 
years ago, took some M.A  graduate courses in translation, was recently asked by a bookshop 
in Amman to translate a Saudi novel into English .I had a chance to look at some sample pages 
of his translation. As I was reading just a few paragraphs,it was shocking for me to discover 
immediately how he was unfamiliar with certain aspects of the Saudi cultural features in the 
novel that were difficult to understand and consequently  more difficult for him to translate 
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into English, the target language of the translating. The low pay, of course, could be one of the 
reasons why he was selected, based on his high average in his B.A university degree and the 
graduate translation courses he took. I wonder if his translation of the novel will ever be 
published. 
We will be discussing later in this study the translation trainer performance and qualifications, 
which are equally important in any training programs. We keep blaming students in not being 
qualified enough. It is worth finding out whether all transition trainers in our programs are 
highly qualified .No research to my knowledge dared to investigate this sensitive issue. 
2. The Directionality problem: This problem, which is rarely addressed in institutionalized 
settings(e.g. universities) involves the issue of translating either from  Arabic  into the foreign 
language(English) or the opposite order. The common assumption is that translating into the 
first language is the natural way for translators, but not the other way. If translators work 
bidirectionally, i.e. having adequate linguistic competence which enables them to work in both 
directions easily by serving the needs of the first and second language audience, then this will 
be an optimal situation in professional translation. However, we are all familiar with cases in 
which few translators are able to have a kind of symmetrical balance in two languages. The 
relevant question at this point with regard to translator training in Jordan and elsewhere is: 
What is needed more: a translation into or out of English? To our knowledge, there is no 
research done to answer such a question although for reasons having to do with national pride 
in the Arab countries, the assumption could be to encourage more translating into the national 
language as it is the case in many countries. An informal questionnaire conducted by the 
researcher given to 20 business companies in Amman asked the following question: which 
direction is mostly needed in your text type translation purposes/needs: into or out of English? 
The survey revealed through their feedback (only 17 companies cooperated with the 
researcher) that 65% percent of the responses needed translating into or directly composed in 
English, and the rest, i.e. 35% needed translating into Arabic in their correspondence with 
different regional and international firms outside Jordan. Naturally, it is difficult to generalize 
these findings through this small scale survey even though it may reflect some indication about 
the role of English in translating to the type of receivers of the translated texts. More research 
in the future in this area is hoped to shed more light on the situation. 
3. The cultural Problem: It goes without saying that translation is a bridge between cultures, 
and a competent translator is the one who can cross it easily back and forth. A lot has been 
written about the importance of the cultural dimension in translation and the challenging 
problems posed in this dimension. All translators  including the professional ones, have come 
to realize that cultural differences in translating is the most serious problem they may face, a 
problem which may far exceed the linguistic dimension. An interesting analogy was made by 
Susan Bassenet-Mcquire (1980:14) to illustrate the interrelationships of language, culture and 
the translator:'' in the same way that the surgeon, operating on the heart, cannot neglect the 
body that surrounds it, so the translator treats the text in isolation from the culture at his peril." 
Another relevant illustration to many people   further shows how misunderstanding of a 
symbolic value of objects or events in a certain culture may create serious problems in 
translation. According to Nida (1982:74): 
One Bible translator in New Guinea was fully aware of the fact that sheep and lambs are either 
unknown or unappreciated in New Guinea, but pigs are highly valued. He therefore thought 
that perhaps one could render "sheep" by "pig" or "little pig". He had clearly overlooked the 
fact that sheep are regarded in the Bible as so-called" clean animals" while pigs are "unclean 
animals"; in fact, very much taboo. Speaking of Jesus as the "little pig" of God would certainly 
be a serious lapse in cultural congruence. 
4.Discoursal and Pragmatic Competence in : Novice  translators   as well as translator training 
programs in many places in the Middle East lack adequate training in discourse analysis. Even 

 

 

graduate courses in some Jordanian universities (including the University of Jordan) offer such 
courses without explicitly relating them to translation. We, therefore find a course in discourse 
analysis in one of the M.A translation programs   at our universities taught from a  linguistic 
point of view without specifying its contents for translation students in particular and courses 
such as this one were mainly offered for students majoring in linguistics to begin with, but 
some translation major students had to take that course?There is, therefore, a need to design a 
course in discourse analysis just for trainee translators. Campbell (1997:56) discussed this 
crucial point when translating into the second language by arguing that an essential component 
of "translation competence" is facility in the target language, especially at the level of text and 
discourse. The early work of Hatim and Mason (1990), in their classic book "Discourse and 
the Translator" is a good example of the need for courses carrying possibly the same title of 
the book in which trainees are taught different aspects of discourse such as the rhetorical 
purpose in texts, the attitudinal meanings in discourse, genres as conventionalized forms of 
language use, intended actions, and the standards of textuality, among other important 
discourse features. We will deal more also with the relevant field of pragmatics later on in this 
paper when we discuss the proposed model of translator training. 
5. The confusion between Language Teaching and Translation Teaching; 
It has been observed that almost all translator training programs in Jordan are offered by 
departments of English. The emphasis on such programs tends to be more directed at language 
skills than at translation proper skills. This state of affairs has created a real confusion among 
both teachers and students especially at the undergraduate level. Some would argue that 
translation should only be taught in specialized programs independent of an English 
department. Yarmouk University in Jordan was a pioneer in this direction when it has recently 
created the first B.A degree for undergraduate students majoring in translation at a state 
university. Unfortunately, a typical translation syllabus is usually crowded more with  courses 
on linguistics and literature than with translation proper courses. The University of Jordan is a 
typical situation, as in many Arab universities, of academic institutions where foreign 
languages are taught without much attention given to specialized departments in translation at 
both the undergraduate and postgraduate level. This could be attributed possibly to the power 
structure existing between learning foreign languages and learning/training in translation. Is 
learning foreign languages the only way to translator training? Or rather, can we really be 
qualified enough to translate if we possess a good command of foreign languages? Questions 
such as these must be addressed in order to identify the competency stage at which foreign 
language learners can start to be ready in translation training, i.e. the optimal time for starting 
to train candidates. Even though nobody will ignore the need for the highest levels of linguistic 
competence for students majoring in translation, still a variety of practical considerations must 
have prevented the establishment of translation proper departments independent of any other 
departments. 
The five drawbacks in translation programs outlined above may not summarize or exhaust all 
problems involved in the subject .One may add other issues such as the kind of qualifications 
required of translation instructors and candidates, the amount of the theoretical input needed in 
training, the market needs for translators (general or vocational), the lack of technology- based 
resources, among other factors/issues that the paper will attempt to address below. 
 
 
 
Is Translator Training Essential for  the quality of Education? 
A frequently asked question is whether "coordinate" bilingual individuals who have an 
adequate exposure to two languages and two cultures can be competent translators. Some 
professional translators such as Nida (1979:214) claim that this is possible, "Having met men 
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and many others who have become outstanding translators and interpreters, I have been forced 
to conclude that in a sense translators are not made, they are born". Other professional 
translators share Nida in this old traditional view .In fact, a good number of the researcher's 
colleagues who teach and practice translation competently at a university level expressed a 
similar opinion saying that they had never felt the need for training nor for theoretical 
knowledge. These colleagues received their education either in linguistics or in English 
literature, but they got into the translation profession     through different circumstances. Other 
people who spent a good period of time outside their native language setting and acquired a 
foreign language with a high level of competency also have a similar point of view saying they 
experience no problem translating well. A different viewpoint is, however, presented by 
Healey, who says that "All natural bilinguals are not translators, nor do they even think in terms 
of translation from one language to another, but rather in terms of different but equally available 
dialects."(1978:54). It is hard indeed not to agree with many other researchers, as a matter of 
fact, who are of the opinion that translation and interpretation must be taught formally, and that 
an academic training is needed. Most translation theorists and university academicians have a 
general consensus on this view. However, we may venture to say that in teaching, a teacher is 
more possibly born, not made, but this principle may not necessarily apply to translation. It 
would be informative to conduct a survey in the future asking professional translators about 
their position on formal training for the future generation of candidate translators, but not 
necessarily about their own experience. 
A Proposed Model For Educational Quality in Translation 
The basic hypothesis underlying the proposed translator training model is one which relates 
the five kinds of  the deficiencies(the major points of weakness found in several translation 
programs at most Jordanian and Arab universities)which are  outlined above to some suggested 
solutions aiming at improving  this situation. This is going to be offered in the study as a general 
pedagogical framework supported with relevant translation theories along with practical 
guidelines for application in training. The proposed model will hopefully, as much as possible, 
avoid any kind of armchair theorizing at the expense of practical considerations since we 
already know the various types of constraints and limitations existing at state universities in 
particular. What counts at the end, from our point of view, is a potential remedy to the actual 
process of translator training and to the translator at work. 
 
1. The Selection of Text Type Materials. 
The selection of texts for teaching translation courses is a controversial subject in the field of 
translation pedagogy. This is not the case; however, in the field of teaching English as a foreign 
or a second language due to the different nature of the two disciplines. In translation pedagogy, 
the task is more complicated and more debatable. What can an instructor select out of the 
various types of texts for trainees to practice writing/composing when they embark on 
translation exercises? With which text type can he start exposing his trainees: the descriptive, 
narrative, explanatory, argumentative or the instructive form? What are the bases for selection? 
Reiss's text type model(1971) and House's model of translation quality assessment(1997) have 
both stressed the importance  of  the "communicative purpose" and the "text function" in the 
selection of texts (Hatim and Mason(1990,1997) have recently  discussed these two terms in 
the notion of the "rhetorical purpose"). Simply speaking, the selection of texts for  translation 
practice purposes must depend on giving  the trainer a chance to discover the writer's perception 
of the text(The subjective method of presentation) and how the trainee translator/reader can 
verify the intention or the perception of the text writer(The objective method of 
presentation).This is indeed an essential  skill that trainees  need to grasp during the processing 
stage of  the text  reading comprehension  and in the process of translating itself. We tend to 
support the" Integrated Approach" in text linguistics suggested by Emery (1991:570) which 

 

 

aims at heightening "the ways in which trainee translators' sensitivities to text analysis" are 
emphasized. According to Emery (P.571),"sensitizing the student to the intricacies of text has 
to be undertaken within an approach less exclusively committed to such notions as "text type' 
or "function: the translator-trainee needs to be made aware of as comprehensive a range of 
approaches to the linguistic analysis as possible". In other words, and to our own interpretation 
of this integrated approach, Emery seems to propose any relevant text for analysis provided the 
instructor will train translation students pragmatically. That is, considering various elements 
needed for text comprehension and interpretation. To do this,and according to him, students 
are trained in being familiar with how a text can be analyzed in terms of several variables 
:1)macro dimensions including language variety,formality/informality;2)text pragmatics 
including text functions and text types, text –producer's intention, text structure(coherence and 
cohesion),speech acts and illocutionary force;3)text semiotics and intertextuality. The means 
of achieving these aspects are made through the micro -dimension of the semantic, lexical, and 
grammatical components of language (See Emery, 1991:571-573). Naturally, a competent 
professional trainer is needed for such a tremendous task .This highly qualified instructor will 
have no problem in selecting relevant texts for the course he/she teaches. Therefore, the 
freedom in  text selection is conditioned by the high qualifications of the trainer .Instructors 
who feel that they lack some of these required qualifications  will have no other alternative but 
to teach themselves the  areas of weakness they may  have in text analysis and in theories of 
translation. In other words, they need to be updated on training themselves constantly before 
they start to train postgraduate level trainees. I think, moreover, that it is about time for 
translation trainers to have more knowledge expectations on their part first, and then on their 
trainees' part. 
Some Teaching Tips Based on the Above Theoretical Issues: Text functions can be approached 
within the framework of" monitoring" and "managing" suggested by Hatim and Mason 
(1990:146).According to this framework, we suggest that translation trainees be given practice 
on  what strategy  to employ depending on the text function at hand: managing in favor of the 
text producer's goals, or monitoring by avoiding to interfere ,i.e. detaching themselves from 
"steering the situation" by not making any changes when they translate. An illustration of this 
point will be found through examples of translated texts in English- Arabic translation 
(Appendix). 
Another teaching tip concerning text typology requires that trainees practice extensively on 
developing the ability to identify as readers different kinds of texts before translating them 
from the viewpoint of the text producer and from their own point of view. For example, an 
explanatory text type could be represented through an essay; a narrative type could be identified 
through a news report or a joke, an instructive text type is identified through road directions 
and signs...etc. 
Trainers, I think, should not be discouraged by the theoretical debate for or against   text 
typologies in translator training (The issue of "hybridization", Beaugrande and Dressler: 1981). 
It is true that a certain text type may also include other sub-text types or/and other varied genres 
(See Zyadatiss, 1983, and Emery, 1991 for the nature of this debate). However, what is 
important for the trainees is to be able to identify a text -type and a text function with or without 
subdivisions. There is no need, I think, to get into the theoretical debate concerning   the 
different kinds of text typologies going on among translation theorists as long as the target of 
training in general is both experiencing and discovering. Being familiar with such typologies 
is a first step towards finding out later which one(s) may work out pedagogically. To our 
knowledge, no applied research has yet been done on" text type" or "text function" in the 
classroom from which translation pedagogists can benefit for teaching purposes. 
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2. The Confusion Between Translation Teaching and Language Teaching: We have already 
discussed this problem theoretically above, and there is no need to discuss it here again since 
this part is concerned with the practical aspects. However, since post- graduate programs in 
translation can build upon translation undergraduate courses ,it is worth summarizing 
undergraduate programs at  most Jordanian universities through research done in this area by 
Bahumaid (1995:99).His surveyed such programs in different Arab countries including 
Jordanian universities .His conclusion is well-expressed and described as follows: "One does 
not know whether the teaching of translation in those programmes is envisaged as a language 
development exercise(a means) ,or whether it is done with a view to preparing students for a 
future in professional translation(an end) or both."Most of these programs, unfortunately, are 
crowded with linguistics and literature courses .As a matter of fact, even at the postgraduate 
level, the situation is not quite different. Farghal (2012:55) says almost the same. His 
pessimistic conclusion about the translation situation at the Arab universities with regard to the 
confusion between teaching   foreign language skills and translation teaching is that most 
translation courses turn into language rather than translation courses proper". How then can we 
distinguish between them in our proposed model? To answer this question, we now move on 
to make a distinction between two types of competency: translation and linguistic. 
Pym(1992:281) distinguished between both of them by saying that translation competence is 
defined in terms of two skills," the ability to generate a series of  target texts from a source 
text….and the ability to select only one from this array of texts and to propose it as a target text 
for a specified purpose and reader". Linguistic competence, on the other hand, is well- known 
to most of us, and we need not mention its components. What is important to keep in mind is 
the fact that the ability to generate texts rather than sentences, and the ability to select between 
"alternative" texts is what really counts in any translation exercise. A pressing question relevant 
to our proposed model, moreover, is, how translation errors are dealt with when we evaluate 
translation competence? Pym (1992:282) classifies errors according to two categories, "binary 
and non-binary". A non-binary error does not consider a wrong answer to be the opposite of a 
correct answer. It rather considers making choices out of more than one right answer, and the 
skill also to discover the wrong ones at the same time. His explanation is that"," for binarism, 
there is only right and wrong; for non-binarism, there are at least two right answers and then 
the wrong ones'. Does this classification of errors assume that practice to enhance translation 
competence is confined to correcting only non-binary errors at the expense of the binary ones? 
The answer is negative. From our point of view, non-binary errors must first be treated 
considering the fact that advanced translation students are assumed to and must have already 
got a high level of linguistic competence especially when we teach post- graduate courses. For 
undergraduate level students who are weak in both translation and linguistic competence, the 
task of error treatment is  naturally more difficult ,but still teachers and students, in this case, 
must be  aware of the of error type distinction when they embark on doing  translation exercises. 
An unfortunate situation in translation pedagogy, to our mind, is when translation instructors 
spend more time correcting binary errors at the expense of treating non-binary.  
The last issue that must be pointed out in this section is concerned with the need to include 
translation practice in linguistics courses required of translation students. In other words, 
linguistics "proper" courses must include translation exercises rather than purely theoretical 
knowledge practice. This problem is more complicated when instructors of such courses lack 
any training/knowledge in translation. A problem, we will discuss below in the following 
section. 
3. The Qualifications of Translation Trainers and Translation candidates. 
Fortunately, MA translation programs at most Jordanian universities have now good selection 
procedures for student candidates wishing to join these programs. Candidates are selected 
according to strict admission policy .They take rigorous language proficiency exams both in 

 

 

the written and spoken modes of translation. However, there is a need to do something similar 
for undergraduate candidates at all Jordanian universities where admission is not controlled at 
all. 
In this section, we will propose some criteria mainly for translation trainers wishing to teach 
translation at postgraduate programs. It is unfortunate not to have such criteria especially at 
academic institutions. 
Farghal explained this situation well: 
One can find translation trainers who neither have a sufficient theoretical background in 
Translation Studies (TS), nor motivation to familiarize themselves with TS as an adequately 
established sub-discipline of applied linguistics. These academics believe that their formal 
training in literature and/or linguistics is self-sufficient for teaching translation, which is, to 
them, a by-product of such training. (Farghal 2012:59) 
He adds, moreover, that: 
One should note that asking generalists in linguistics and/or literature to teach translation 
courses is similar to asking a layman native speaker to teach language courses. I am quite 
certain that most, if not all, of those specializing in language and /or literature would object 
strongly to the assignment in the latter case, but only very few would question the assignment 
in the former case.  
 
To our mind, this attitude, based on experience is not far from reality about the qualifications 
of many translation trainers at university level in Jordan, and in most Arab universities. 
Our proposed model of translation  for quality of education in in this paper calls for the 
following steps In order to   rectify the situation: 
A. Expecting a translator trainer to have a long experience in practicing translation or to have 
at least between 3- 5 pieces of research done on translation published in international journals. 
Such research can   definitely enhance translation competence. 
B. Having a long experience alone is better enriched with a solid background in a theory of 
translation. Formal instruction is not at all a matter of merely practicing or doing translation 
exercises in classrooms. It is an incomplete process without some knowledge of theories. By 
the same token, theories alone without some good experience in translation are not sufficient. 
C. Having a high degree in translation (especially among fresh graduates) does not always 
qualify individuals to start teaching post-graduate courses. For instance, the common belief 
that a high degree in translation studies is all that instructors need in teaching effectively. To 
draw on one informative anecdote, three fresh doctorate degree holders in translation behaved 
as if they were "finished translators "at a local conference during the question-answer period 
after giving their talks. They all made earth-breaking claims about different issues .Armed with 
their  theoretical academic knowledge, they were overconfident and  quite adamant in making 
sweeping generalizations without being able to substantiate these claims in relation to the actual 
classroom situation .I doubt if it is safe to entrust them with teaching post-graduate courses 
immediately following their graduation. 
I think it is about time to incorporate a bold policy at English or translation departments for 
translator trainers considering the points mentioned above. However, the bitter reality is that 
there is still a serious shortage of qualified translation instructors everywhere in Jordan to such 
an extent that it would not be an easy task to take these bold requirements/conditions into 
consideration especially at a university level unless more qualified instructors are recruited or 
appointed, and until more promising students are sent abroad in order to get both university 
degrees and professional experience. 
 
4. The Cultural  Factor: Yousef (2004:261) correctly says that "students who study translation 
without experiencing the foreign language culture at first hand will be disadvantaged and liable 
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to making various kinds of translation slips, and thereby unlikely to do their job properly and 
adequately". Nobody can deny the fact that translation does not only involve two languages 
but also two cultures, the source culture and the target culture. Many serious translation errors 
are committed purely out of cultural rather than linguistic reasons. These errors happen due to 
an ignorance of the cultural context or a cultural gap. Yousef (2004:260-261), moreover, says 
that" The past few years have witnessed a discernable move from a grammar-and linguistic-
based syllabus toward a text-based and even a culture-based course material". The discoursal 
and pragmatic competence problem discussed previously is naturally relevant to a cultural 
model in translation. The University of Jordan has recently started to design a cultural program 
on intercultural studies. However, such programs may have no value for the MA translation 
program unless concentrated efforts are made among the various university departments in 
order to gear such a program towards the needs of the translation students as well as other 
different students' needs in other departments. 
A quarter of a century ago, a translation theory researcher, among a very few translation 
theorists, (Chau, S.1984) wrote a highly informative Ph.D dissertation at the University of 
Edinburgh on a relevant topic to this section, the cultural dimension in translation. The thesis 
title was "Aspects of Translation Pedagogy: The grammatical, Cultural, and Interpretive 
Teaching Models. To our knowledge, unfortunately, it was not published. However, Hatim 
(2001:175-176) quoted some important features of this dissertation whose cultural contents can 
form an "idealized curriculum for translation teaching". Even though we do not believe in 
"Idealized curricula" because of their impracticality, we still believe that our proposed 
translation model can pick and choose some of these contents of the thesis in order to apply 
some of them in a future syllabus at our universities. The following is the list of these contents 
based on Chau's thesis (quoted in Hatim 2001). 
The intercultural stage of training numbers among its aims: 
Enabling the students to be aware of, and to train them to be sensitive to, the cultural differences 
between societies, and their implications for translating. 
The teaching content consists of the following: 
1. Introduction to the study of culture –definition, scope, methods, history 
2. Language and culture 
   2.1 language as a manifestation of culture 
   2.2 language as determined by culture 
3. Area study of L1 culture 
   3.1History 
   3. 2 Socio-economic-political systems, past and present 
   3.3   Philosophical religious thinking 
   3.4 Literature and the arts 
4. (Same as 3 for L2 culture) 
5. (Same as 3 for L3 culture) 
6. Cultural distance and overlap: Comparison of L1 and L2 cultures 
   6.1 History and Ecology 
   6.2 Socio-economic-political systems 
   6.3 Philosophical-religious thinking 
   6.4 Everyday life and customs 
   6.5 Literature and the arts 
7. Cultural distance and overlap: Comparison of L1 and L3 cultures (same as 6) 
8. Translation as an element of introducing a foreign (L2, L3)culture to SL  society  
9. Thought and language 
   9.1 The Sapir-Whorf hypothesis and translating 
   9.2 The cultural limits of translatability 

 

 

   9.3 Case study 1---sets of color terms 
   9.4 Case study 2-- -sets of kinship terms 
10. Techniques of assessing cultural distance 
   10.1 componential analysis 
   10.2 Hierarchical analysis 
   10.3   Chain analysis 
11. Techniques of familiarizing students with TL cultural elements 
   11.1 Folk taxonomies 
   11.2   Role playing 
12. Types of cultural correspondence in translating 
   12.1   linguistic translation and cultural equivalence 
   12.2   Formal vs dynamic (D) equivalence (E) 
   12.3   Case studies of D- E translating 
13.   Cultural metaphors and their translation 
 
The above contents can be useful in an intercultural course design. They need obviously more 
than one course to apply both theories and their applications in Arabic and English translating. 
Our proposed model can be based on some of these contents by adding and omitting some of 
them. It would be difficult, of course, to implement all features of the above model in our 
proposal, but it is quite possible to work with some or most of them as general guidelines. Our 
MA students, in fact, may have studied some of these contents in different linguistics and 
literature courses but not through a well- systematic or planned syllabus. Some courses dealing 
with religious, cultural, educational, sociological, among others, are already offered at the 
University of Jordan through the MA program on American studies. The serious problem at 
our universities which needs to be addressed, however, is how a translation program can benefit 
from courses offered in an American studies program? The nature of this problem is the lack 
of coordination between different colleges having different but related courses in course 
offerings and course requirements. It is unfortunate that the America Studies Program is not 
now, as it originally used to be, offered at the English Department, where it can survive, thrive, 
and serve better if it is housed at its original place. 
We conclude this section by saying that a translator training program must basically include a 
cultural component explicitly stated in its syllabus through at least two or three courses. These 
courses must be based also on some solid theoretical foundations about both the intercultural 
and intra -cultural  aspects in translating. 
 
5. Discoursal and Pragmatic Competence: AL-Khanji (forthcoming in press) says that 
translation studies were greatly influenced by discourse analysis in the 1990s through the work 
of Lotfipour-Saedi (1990) and Hatem and Mason (1990, 1997), among others. We have already 
discussed earlier the need to strengthen this kind of competence in any training program 
through specialized courses. Our recommendation is to gear discourse analysis courses to the 
needs of translation students and not only to students majoring in linguistics as it is the case 
now in most English departments .In such courses, translation students will be exposed to 
various types of oral and written genres through different types of text typology both at the 
theoretical and applied levels of analyses. However, one of the single most important   courses 
missing in all MA programs are advanced writing courses. We wrongly take it for granted that 
graduate students have been exposed to all writing skills because they assumingly  have taken 
undergraduate writing courses. We think this is an incorrect assumption. Practice on the written 
mode of translating through translation courses at the post graduate level is insufficient for 
practicing writing skills. Our proposed advanced writing skill course both in English and 
Arabic is badly needed to compare the English and the Arabic paragraph or essay. It can be 
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called, contrastive writing skills, or contrastive rhetorical skills or any other related title. The 
aim of this course is to build on what students already know on writing skills by practicing 
samples of texts in Arabic and English not only in terms of stylistics, discourse or pragmatic 
analyses but also in terms of showing how both languages employ different techniques of 
creative writing skills .How thematic organization is realized in both languages, coherent and 
cohesive devices, registers and styles, modality, use of figurative language, humor, rhetorical 
questions, presenting vivid contrasts, writing abstracts, collocating lexical items, anecdotes, 
lexical choices, aesthetic differences, are just some examples  of the components that need to 
be incorporated in such a course. Such course elements are presented contrastively in both 
Arabic and English. The present course on stylistics which is offered at our MA 
translation/linguistics programs cannot cater for translator trainees' needs because it was not 
planned specifically for them. In fact, Venuti (1998:1) did not seem to have exaggerated when 
he said that "translation training has been impeded by the prevalence of linguistics-oriented 
approaches that offer a truncated view of the empirical data they collect". We think also, as we 
have indicated earlier that MA translation programs at Jordanian universities also tend to be 
negatively influenced at the present time by linguistics-literature orientations, and their 
independence from English departments sooner or later is a must. 
6. Technology-Based  Training:  One of the major deficiencies of training programs at 
Jordanian universities is the lack of gaining access to technology-based instruction in spite of 
the fact that some training programs at the private sector do not suffer from such a problem. 
For example, Abu-Ghazaleh Company, has an international translation training program. The 
company has created in its website an online translators training for its trainees. The idea of 
the Tagols (according to their offered courses) is to "give a room for trainees to translate some 
given lessons and post them…and every trainee is free to choose whatever he sees fit for 
him…and this gives room for archiving all lessons in actual courses so that all trainees can 
have access to them". Moreover, trainees receive practical training in economic, management, 
science and NGO translation, something which is lacking in most MA translation programs at 
our universities. Therefore, as Kiraly (2000:123) rightly says "translation trainees need to use 
processors, desk publishing software, access to the internet and a variety of on- and off-line 
electronic resources". 
The lack of these technological resources is unfortunately attributed to economic constraints 
and also to the lack of professional trainers, but the first reason is the major one. It is hoped 
this problem will be soon solved in spite of the fact that most of our universities have 
technology-based programs in their colleges but not for translation programs. Interdisciplinary 
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Conclusion. 
 The proposed model in this study presented  some suggestions for a better translation training 
program at a state university level in Jordan and the Arab world as well.We do not claim to 
have presented a perfect model or an ideal syllabus to follow. However, decision making 
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trainees are not satisfied with their university programs, and the heavily-theoretical orientations 
of the courses they study, essentially lack practical applications. Since his observations about 
these programs are relevant to our study, we will briefly outline his suggestions for improving 
translator training programs in addition to our own in this study (Abbas, in Arabic: 2007: 149, 
our translation into English). His suggestions call for the need to: 
1. Increase translation courses for undergraduate students. 
2. Review translation study plans and syllabi in order to keep a well-balanced program 
regarding theory and application. 
3. Ensure the availability of modern textbooks and specialized dictionaries on translation. 
4. Increase practical training hours in and outside universities. 
5. Gain access to technology-based teaching and learning programs. 
6. Recruit qualified translation trainers in specialized fields, such as in technical, legal, 
commercial translation…etc. 
7. Specify the aims out of which translation programs are established: Do translator training 
programs qualify graduates in order to be translation practitioners or rather (which is 
unfortunately the case) to be English language teachers? 
The last point above seems to be quite important for translation planning policy indeed. Yousef 
(2004:256-257) says in this connection: 
According to the questionnaires distributed among translation graduates, more than 80% of 
translation graduates at the B.A. level and more than 50% at the postgraduate level end up 
working as teachers and only a small number B.A. graduates work as translators. In fact, 
translation programs are implicitly, or in effect, used as a means of foreign language teaching. 
Our final remark  concerning  the quality of education in translation is  that translator training 
programs at our universities need to get its legitimacy provided more solid  pedagogical 
frameworks  are developed and supported. Moreover, basic needed criteria, must be adopted 
by both academics ,  administrators ,and private sectors, or else we will just waste time  doing 
armchair theorizing, proposing and designing pedagogical syllabuses to no avail. 
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Introduction 
 
 The level of excellence is evaluated through quality assessment - which can be done in 
the form of Quality Audit or Accreditation. A quality audit is a type of quality assessment that 
evaluates the HEIs’ quality assurance measures in order to form basis for understanding where 
the HEIs’ quality practices stand, as well as for decision making purposes as to what else needs 
to be achieved. Accreditation is a form of quality assessment carried out by an accrediting body 
which may be locally or internationally licensed to grant accreditation. Accreditation is a status 
granted to HEIs that demonstrate a degree of quality which is above the minimum requirements 
set by the government for academic institutions (Al Tobi & Duque,2015, p. 42). 
 The starting point in any reform is to focus on quality, and on the components of a 
system that would guarantee that quality is achieved (Westerheijden, 2007). Sultan Qaboos 
University (SQU) has always valued the importance of quality education. Throughout the 
years, the significance of receiving meaningful education has increased exponentially. Quality 
refers to standards of inputs, processes, and outputs of a system (Fry & Ketteridge, 2003). It is 
a multidimensional concept that embraces all the functions and activities. It is seen as an 
objective to be reached in all processes of reform (Jaschik, 2005). Quality mechanisms are 
implemented through continuous assessments and comparisons between observed and intended 
processes (Bok, 2003). They require constant search for the sources of dysfunctions and means 
of correcting them. Transparent self-evaluation and external review are vital components of 
any well-developed quality assurance system. 
 As for the concept of accountability, it is closely allied to quality. SQU has established 
accountability measures capable of achieving stated goals, and ensuring quality of inputs, 
processes, and outputs. SQU is accountable in various ways to government, students, parents, 
employers, and the general public. 
 Oman’s system of higher education is dynamic and has grown rapidly over the past 
three decades of the 20th and the first decade of the 21st century. Oman has developed an 
independent system of higher education consisting of 62 HEIs and providing post-secondary 
diploma or degree programs. Out of 62 HEIs, two-thirds are public institutions, operating 
through various ministries and agencies. Sultan Qaboos University (SQU), a public institution 
in Oman, was established in 1986. The first private institution was established in the mid 1990’s 
(Goodliffe and Razvi, 2011). The higher education institutions (HEIs) have a strong 
commitment to excellence in teaching and research. In (HEIs), quality assurance is applied in 
order to achieve “quality education”. The concept of quality in HEIs, however, varies 
depending on whose opinion is in perspective (Al Tobi & Duque, 2015, p. 41).  

Sultanate of Oman has a national framework for accreditation and it is purely generic 
so as to accommodate all disciplines and institutions. All institutions are encouraged to accredit 
their programs internationally; however they must go through national accreditation by the 
Oman Academic Accreditation Authority (OAAA). Institutions that are approved by 
international accreditation agencies are exempted for a certain period of time. The Oman 
accreditation process started in 2003/2004 with the European Quality Assurance (EQA) system 
known as the Requirements for Oman’s System of Quality Assurance (ROSQA), which was 
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later discontinued and changed to OAAA Institutional Standards. Table (1) shows OAAA 
Institutional Standards: 

 
Table 1. The Oman Authority for Academic Accreditation Standards 

 
 

No OAAA STANDARD 
 

1 Governance and Management 
2 Student Learning by Coursework 

Programs 
3 Student Learning by Research 

Programs 
4 Staff Research and Consultancy 
5 Industry and Community Engagement 
6 Academic Support Services 
7 Student and Student Support Services 
8 Staff and Staff Support Services 
9 General Support Services and 

Facilities 
 
     Source: OAAA Institutional Manual (2013). 

 
 The SQU has a demonstrated commitment to the development and transmission of 
knowledge through research, scholarly publication, teaching, and community service. This 
paper elaborates SQU’s activities related to quality assurance and accreditation. It covers five 
themes – strategic plans, accreditation efforts, policies development and management, Colleges 
Annual Performance reports, and the role of Quality Assurance Office.  
 
Methodology 
 

This study is primarily based on a systematic –descriptive research methodology that 
uses a system approach in analyzing and synthesizing data related to accreditation the inputs, 
processes and outputs of quality assurance and accreditation at Sultan Qaboos University as 
practices and implemented to achieve SQU strategic goals and objectives.  
 
1- Strategic Plans 

Institutions that have an effective planning process are informing others that they have 
a commitment to the direction their institution is taking and the future it will realize. Strategic 
planning provides a clear direction for an institution and allows its leaders to chart the proper 
course. It also augments your courage to challenge. If you are afraid to lose sight of the 
shoreline, you will discover nothing. Planning is the means to the end. It must be pointed out, 
however, that too often institutions merely plan with no follow‐up. Planning alone is merely 
dreaming. Planning combined with action creates results (Wilkinson & Others, 2007 p.59). 

When the institution’s strategic plan is in place, it is time to operationalize it. This 
means developing action plans with related budgets, developing performance indicators and 
tying the overall strategic enrollment management plan to the institutional strategic plan 

 

 

addressing institutional budgeting, decision‐making, policy development and key performance 
indicators (Wilkinson & Others, 2007, p. 62). 

Having a strategic plan for an institution is not sufficient to ensure successful 
implementation of its objectives. In fact, turning a strategic plan into actions and ensuring that 
the organization is on the right way to achieve its goals might be the most complicated phase 
in the whole process of strategic plan management. Complexity increases definitely in large 
organizations with diverse operations. However, rapid advancement in technology provides 
various solutions for managing and controlling the process of implementing strategic plans. 
Enterprise Performance Management software (EPM) is one of the available technical 
solutions. While there are several advantages to using such software for this purpose, many 
factors need to be taken into consideration such as cost of technology, readiness, user 
perception, etc. (Issan & Al Riyami, 2015). 
 The HEI implements a planned and well-managed approach to its engagement with a 
range of stakeholders which includes: industry and employers; professions and professional 
bodies; other education providers; its alumni; and the community at large. This engagement 
supports the establishment and maintenance of constructive and productive relationships with 
key industry and community stakeholder groups. Considering the importance of industry and 
internal and external stakeholders, SQU has developed and implemented a Long-Term 
Strategic Plan & Operational Plan (LTSP & OP) for Industry & Community Engagement 
(I&CE) 2016-2020. One of the objectives set in this LTSP & OP for I&CE 2016-2020 is “To 
expand the university’s role in the socio-economic development through effective 
partnerships”. This goal is further elaborated by way of five specific objectives covering the 
stakeholders SQU aims to serve, and sets up the KPIs to measure the implementation every 
year”. The Department of Planning and Statistics department and QAO are responsible for 
institutional research so that it may more effectively collect, analyze report and monitor data 
in support of the University’s key performance indicators and other issues that may arise 
(LTSP. 2016).   
 As per its mission statement, “SQU’s vision is to continue its national leading role in 
higher education and community service and also to be internationally recognized for 
innovative research, quality of its graduates, and strategic partnerships”(SQU Portal,2016). In 
addition, as per its mission in its SP 2020, “SQU is committed to excel in teaching and learning, 
research and innovation, and community service by promoting the principles of scientific 
analysis and creative thinking in a collegial and stimulating environment and to participate in 
the production, development and dissemination of knowledge and to interact with national and 
international communities”. The vision and mission statements as stated above were developed 
to form the basis of the LTSP & OP. The implementation of the LTSP & OP is being monitored 
by the QAO. This supervision incorporates the eventual review of these statements. SQU has 
set its strategic goals in relation to the I&CE in order to strengthen the relationship with industry 
and community as stated before. 
 All the strategies have well-defined KPIs, which were benchmarked with the 
International KPIs used by International HEIs, and specific targets to be achieved by 2020. 
There is a periodic monitoring of LTSP & OP. The annual institutional report ensures that SQU 
is moving in the right direction. The monitoring of LTSP & OP for I&CE is against the pre-
defined KPIs and with the help of annual feedback collected from the stakeholders is done 
through a unified electronic system. 
  Sultan Qaboos University (SQU) has adopted an EPM software to monitor the 
implementation of its strategic plan 2009-2013. The process of adopting and implementing this 
software has passed through many phases starting from defining the selection criteria to the 
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phase of training the users. The responsibility of administrating the software and monitoring 
the whole process was assigned to The Quality Assurance Office at the University which would 
regularly follow up and report progress to senior management at the University (Issan & Al 
Riyami, 2015). The EPM has also been adopted to monitor the Operational Plan 2016-2020. 
Corporater offers a comprehensive overview of the performance that covers all functional areas 
and all organizational levels. The Benefits of EPM are (www.corporater.com/Strategy-
Execution):  

 Unify the reporting and performance management cycles 
 Visualize all KPIs and business metrics in one solution 
 Drive performance by linking strategic initiatives, projects, and activities to 

strategy 
 Eliminate data replication and maintain a single source of truths 

 
One of the important advantages of using EPM is the dashboard which is defined as 

"...one with key metrics that reflect progress in implementing strategy". Based on Allio’s 
argument, the importance of using a dashboard and gauges lies in helping the organization to 
focus and encouraging analysis and decision making to improve performance. Dashboards 
"...help navigate, while still in motion"  since they provide organizations with capabilities to 
summarize the organization status in a single screen, with the ability to drill down on each 
measure monitored (Allio, 2012, p.24). 

Authorities at Sultan Qaboos University believe that the University will continue 
depending on advanced technology and software applications to monitor and manage the next 
strategic plans. However, the current available software will be evaluated thoroughly and 
compared to other available applications in the market. Users’ feedback will be gathered also 
to gain a clear idea about this software and the evolved requirements. On the other hand, the 
implementation of the next strategic plan needs to fit with the concepts of balanced scorecards 
and key performance indicators in order to gain the maximum value of using such software. In 
case the same software is kept in use, it needs to be enhanced with some features which are not 
available currently. In addition, SQU needs to consider increasing the number of users so the 
operational level can be implemented at the individual level in the future. 
 
2- Policies Development and Management 

 
Sultan Qaboos University has developed many academic and administrative policies to 

regulate and systematize its activities. All policies are developed according to the policy of Making 
University Policies format.  The given title is an informative heading describing the specific domain 
of the policy. The title has a domain descriptor. For easy reference, the title conventionally starts 
with the descriptor(s) followed by the word policy.  It is a declaration that outlines core provisions 
of the policy. The statement must be clear, and concise to guide decision making within its scope of 
no more than one or two sentences. The statement must not get mixed up with or describe 
procedures: ‘operational issues’. Policy statement should conform to SQU Charter and its Executive 
Regulations and may be amended if needed.  

The general principles to be followed in developing SQU policies are stated as follows: 
1. All policies developed by any college, department, committee or a unit must use the 

official standard format and requirements outlined in the Policy of Making University 
Policies Policy (PMUPP), otherwise these are considered unofficial. 

 

 

2. It is the responsibility of line-managers to provide staff with guideline information on 
this policy, 

3. All colleges and university units are expected to adhere to this policy. 
 

The procedure elaborated in this general policy outlines the steps and methods required to 
implement a policy. A procedure specifies who does what and when and indicates tasks. A 
procedure should conform to SQU Charter and its Executive Regulations.  

 
No (1) A flowchart depicting the main steps of the procedure for policy-making 

policy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* or equivalent line of management 
**or the appropriate SQU  committee 

 
A number is assigned to each policy; one through ten representing field areas by which 
University Polices are grouped followed by a hyphen and then two digits representing the 
document number. The policies are classified according to the following fields: 
1. Governance and Management  
2. Student Learning by Coursework  
3. Student Learning by Research Work  
4. Staff Research and Consultancy  
5. Industry and Community Engagement  
6. Academic Support Services  
7. Student and Student Support Services  
8. Staff and Staff Support Services  

Originator 

Department* 

College* 

Policy Owner 

Academic Council 

University Council  

Vice Chancellor’s Qarar 

UCAPC** Stakeholders 
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9. General Support Services and Facilities  
10. Others  
 

SQU units should follow specific steps in developing or reviewing their policies.The  
flowchart below is depicting the main steps of the Policy Development Cycle.  

 
Chart No (2) Policy Development Cycle 

 
 

Since2010, a number of policies have been developed and implemented such as the 
Staff Induction policy, Internal Institutional Audit Policy, Students Misconduct policy and Risk 
Management Policy. 

 
3- Academic Accreditation Efforts “Roadmap for the Future”  

Sultan Qaboos University road map for accreditation documents, organizes, and 
sustains assessment processes to evaluate and improve the total range of programs and 
services; achievement of institutional mission, goals, and plans; and compliance with 
accreditation standards at national and international levels.  The road map depicts clear and 
realistic guidelines and a timetable, supported by appropriate investment of SQU resources, 
and periodic evaluation of the effectiveness and comprehensiveness of the institution’s 
assessment process. 

The university works toward accomplishing the following academic accreditation goals 
(SQU Portal): 

 Create plans for accreditation and quality assurance in the colleges that reflect SQU’s 
goals, and assist all departments in achieving their related tasks.  

 Communicate with accreditation and quality assurance agencies and organizations to 
enhance college practices.  

 Manage and direct several electronic systems; such as SQU’s strategic plan system.  
 Develop the colleges’ annual reports.  
 Socialize the culture of accreditation among faculty, staff, and candidates.  
 Design and deliver workshops on related matters.  

 

 

 Organize and manage reviewers and accreditation visits, and follow up on reports.  
 Provide consultation on accreditation processes as needed. 

 
The initial experience for accreditation process in the programs at SQU began more than 

ten years back. SQU has been committed to quality and excellence since its inception in 1986. 
There have been quite a significant number of processes, which were established to assure 
quality in all of SQU’s activities. Some of the SQU Colleges have already gone through 
international accreditation processes and have established well-structured and documented 
continuous quality improvement processes. The SQU administration has recognized the 
importance of having a central Quality Assurance Office (QAO) to coordinate efforts towards 
achieving quality in all processes in the University. Therefore, the quality assurance office was 
established in February 2010. 

External reviewers and examiners benchmark academic programs against international 
standards.  College of Engineering (CENG) programs have been fully accredited by 
Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). CENG has 8 programs 
Accredited by ABET: 4 substantial equivalencies (2006) and 4 full accreditations (2009) and 
by 2016 all of CENG’S programs have been credited for the second round for five years. Some 
programs at College of Arts and Social Sciences and the College of Science have been 
accredited by 2016.  

In November 2013, The College of Medicine and Health Sciences (COMHS) was “fully 
accredited” for a ten-year period (on its first attempt) by the Association for Medical Education 
in the Eastern Mediterranean Region (AMEEMR) in association with and in accordance with 
the standards of the World Federation for Medical Education (WFME).The accreditation 
decision was made on the basis that the MD Program complies with the WFME’s “Basic and 
Quality Development Standards”. It is notable that COMHS’ “Quality Development 
Standards” are considered by the WFME as “Best Practice” thus conferring distinguished status 
on the COMHS’ MD Program. This article describes the actions taken by the COMHS which 
led to this success (Albarwani, & others, 2014).  College of Education recently received 
accreditation for seven years (2016-2022) under the National Council for Accreditation of 
Teacher Education (NCATE) standards. NCATE’s performance-based accreditation system 
for teacher preparation ensures that teacher candidates are prepared to make a difference in P-
12 student learning. It was a huge milestone in SQU history and marked a monumental success 
for the university’s pursuit to achieve international standards in all academic programs offered 
in the university. College of Nursing (CNUR) has also been accredited for five years. Similar 
external accreditation processes have begun in other colleges such as College of Law and 
College of Economics and Political Sciences. The SQU Hospital has been certified twice by 
ISO-9001. SQU has gone through the OAAA Quality Audit in spring 2009 and in the process 
to be accredited by OAAA. Table No (2) show the road map of the college of education as an 
example. 
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Table (2) COE Roadmap for Institutional & Programs Accreditation (updated Nov 2016) 

 
College  Main Institutional International Accreditation Body 
College of Education 
(COE) 

National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE), 
Currently called Council for the Accreditation of Educator Preparation 
(CAEP) 
Accredited from May 2016 until May 2023 

Undergraduate Programs Accreditation Agency Accreditation/
Target Date 

Status 

1.     B.Ed. in Early 
Childhood Education 

National Council for the Education 
of Young Children (NAEYC)-SPA May 2016 Recognized until 

August 1, 2023  
2.     B.Ed. in Physical 
Education 

National Association for Sport and 
Physical Education (NASPE) 
currently called Society of Health 
& Physical Educators (SHAPE)-
SPA 

May 2016 Report to be 
resubmitted.  

3.     B.Ed. in English 
Language 

American Council for Teachers of 
Foreign Languages   
(ACTFL)-SPA 

May 2016 Recognized until 
August 1, 2023  

4.     B.Ed. in Instructional 
and Learning Technologies 

International Society for 
Technology in Education 
(ISTE)-SPA 

May 2016 Recognized until 
2023  

5.     B.Ed. in Mathematics National Council for Teachers of 
Mathematics (NCTM)-SPA 

May 2016 Recognized with 
conditions until 
August 1, 2016. A 
new report will be 
submitted by 
September 2017   

6.     B.Ed. in Science National Science Teachers 
Association (NSTA)-SPA 

May 2016 Recognized until 
August 1, 2023  

7.     B.Ed. in Islamic 
Education 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 
currently called CAEP 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

8.     B.Ed. in Arabic 
Language 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 
currently called CAEP 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

9.     B.Ed. in Art 
Education 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 
currently called CAEP 
National Association for Schools 
of Art and Design (NASAD)-SPA 

May 2016 
   
2017 

Accredited until May 
1, 2023 
 
In-process 

10.  Psychology – Higher 
Diploma in Career 
Counseling 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 
currently called CAEP 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 
  

11.  Psychology – Higher 
Diploma in Learning 
Disabilities 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 
currently called CAEP 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 
  

Postgraduate Programs Accreditation Agency Accreditation/
Target Date 

Status 

 

 

1.     M.Ed. in Curriculum 
& Teaching Islamic 
Education 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 
currently called CAEP 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

2.     M.Ed. in Curriculum 
& Teaching Arabic 
Education 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 
currently called CAEP 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

3.     M.Ed. in Curriculum 
& Teaching English 
Language 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

4.     M.Ed. in Curriculum 
& Teaching Science  

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

5.     M.Ed. in Curriculum 
& Teaching Mathematics 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

6.     M.Ed. in Curriculum 
& Teaching Social Studies 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

7.     M.Ed. in Educational 
Administration 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 
  
Educational Leadership 
Constituent Council (ELCC)-SPA 

May 2016 
  
 in-process 

Accredited until May 
1, 2023 
  
 in-process 

  

4- The College Annual Performance Report 
 
   The College Annual Performance Report is mainly based on Key Performance 
Indicators (KPIs) as stated before. These indicators are used to assess and evaluate the different 
activities of the Colleges in different areas related to the mission and objectives of the 
University. A number of KPIs, are used at the Departmental and College levels. Once these 
KPIs are approved, they are implemented in the Corporater Software1 which will automatically 
generate the report after all data are entered and analyses of KPIs are performed. SQU Monitors 
its activities periodically with the help of feedback collected from the units concerned and 
stakeholders. It also reviews its activities through self-study and annual reports. An annual 
report is produced by the Quality Assurance Office stating all activities executed by the 
colleges and centers. The electronic system is used to monitor the implementation of the 
activities at SQU and an annual report is submitted to The Vice Chancellor and presented at 
the Academic Council. Some institutional surveys are carried out to measure the 
implementation of SQU policies. Three years worth of surveys of community services and 
engagement revealed that SQU has been involved in many that are recognized and appreciated 
by all societal groups. 
 

Besides, this approach is intended to improve the whole process of performance 
assessment and evaluation which will be conducted on a yearly base. It will also allow having 
easy access to the archive and history of previous assessments. Moreover, these College KPIs 
will feed into the KPIs of SQU Quality Assurance automatically, which will also make easier 
to assess the performance of the whole University systematically and efficiently. Each KPI is 
presented by an Indicators Domain ID Card (Table 3) which defines it and describes clearly all 
what is needed to measure it. The college reports cover these domains: students, research, 

                                                           
1 Currently used for the implementation of the SQU Strategic Plan 2019-2013 
keywords: enterprise, performance, management software, monitoring, strategic plans. 
 



219

 

 

1.     M.Ed. in Curriculum 
& Teaching Islamic 
Education 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 
currently called CAEP 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

2.     M.Ed. in Curriculum 
& Teaching Arabic 
Education 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 
currently called CAEP 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

3.     M.Ed. in Curriculum 
& Teaching English 
Language 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

4.     M.Ed. in Curriculum 
& Teaching Science  

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

5.     M.Ed. in Curriculum 
& Teaching Mathematics 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

6.     M.Ed. in Curriculum 
& Teaching Social Studies 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 

May 2016 Accredited until May 
1, 2023 

7.     M.Ed. in Educational 
Administration 

National Council for Accreditation 
of Teacher Education (NCATE) 
  
Educational Leadership 
Constituent Council (ELCC)-SPA 

May 2016 
  
 in-process 

Accredited until May 
1, 2023 
  
 in-process 

  

4- The College Annual Performance Report 
 
   The College Annual Performance Report is mainly based on Key Performance 
Indicators (KPIs) as stated before. These indicators are used to assess and evaluate the different 
activities of the Colleges in different areas related to the mission and objectives of the 
University. A number of KPIs, are used at the Departmental and College levels. Once these 
KPIs are approved, they are implemented in the Corporater Software1 which will automatically 
generate the report after all data are entered and analyses of KPIs are performed. SQU Monitors 
its activities periodically with the help of feedback collected from the units concerned and 
stakeholders. It also reviews its activities through self-study and annual reports. An annual 
report is produced by the Quality Assurance Office stating all activities executed by the 
colleges and centers. The electronic system is used to monitor the implementation of the 
activities at SQU and an annual report is submitted to The Vice Chancellor and presented at 
the Academic Council. Some institutional surveys are carried out to measure the 
implementation of SQU policies. Three years worth of surveys of community services and 
engagement revealed that SQU has been involved in many that are recognized and appreciated 
by all societal groups. 
 

Besides, this approach is intended to improve the whole process of performance 
assessment and evaluation which will be conducted on a yearly base. It will also allow having 
easy access to the archive and history of previous assessments. Moreover, these College KPIs 
will feed into the KPIs of SQU Quality Assurance automatically, which will also make easier 
to assess the performance of the whole University systematically and efficiently. Each KPI is 
presented by an Indicators Domain ID Card (Table 3) which defines it and describes clearly all 
what is needed to measure it. The college reports cover these domains: students, research, 

                                                           
1 Currently used for the implementation of the SQU Strategic Plan 2019-2013 
keywords: enterprise, performance, management software, monitoring, strategic plans. 
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community services, staff, financial resources, and quality management. Each domain covers 
specific indicators and the Key Performance Indicator card is designed to help to measure the 
performance in a quantitative way. The example below elaborates how the cards are set up. 
 

Table (3) Community Service Indicators Domain Card (IDC) 
 

Key Performance Indicator Card 

KPI Statement Number of training courses and workshops delivered by staff  

Description 

The indicator is a measure of the unit engagement in community 
service activities through organizing training courses and 
workshops to members of the university community and the 
community at large.  
 
The KPI is represented by the total number of training courses and 
workshops delivered by staff. 

Formula (data 
required) 

{ Total number of training courses and workshops delivered  by 
staff in the unit} 

Simple KPI (data 
entry) 

3.2a  Total number of training courses and workshops delivered  
by staff 

 
Benchmark ≥ 5 0 3 5 100 
KPI direction Increasing / up  

 

Key Performance Indicator Card 

KPI Statement Number of internal and external committees attended by staff 

Description 

The indicator is a measure of the unit engagement in community service 
activities through the participation of its staff in internal and external 
committees.   
 
The KPI is presented by the total number of internal and external 
committees attended by the staff  

Formula (data 
required) 

{ Total number of internal and external committees attended by the 
staff} 

Simple KPI 
(data entry) 

3.4  Total number of internal and external committees attended by 
the staff 

 
Benchmark ≥ 5 0 3 5 100 

 

 

KPI direction Increasing / up  
 
 
 5 - The Role of Quality Assurance Office 
 

The Quality Assurance Office (QAO), in coordination with all SQU units, aims to 
achieve the following objectives (SQU Portal, 2016):   

- Enhance the Continuous Quality Improvement Processes (CQIP) at SQU. 
- Spread the culture of quality improvement among staff and students at SQU. 
- Achieve and maintain SQU accreditation by the Oman Academic Accreditation    

Authority (OAAA) and international accreditation agencies. 
- Improve the level of expertise and consultancies pertaining to quality and 

accreditation for all units of the University.  
 

The QAO Main Responsibilities are stated as follows (SQU Portal, 2016): 

 Lead the development and implementation of the quality management and CQIP for the 
University.  

 Deliver better integrated planning, reporting, stakeholder feedback, statistical and quality 
management services across the University.  

 Spread and reinforce the quality culture within the whole University.  
 Provide information and training courses on quality improvement procedures for staff. 
  Support all units within the University in audit, review and benchmarking processes.  
 Achieve and maintain the University Accreditation by the Oman Accreditation Council.  
 Setup and support a good practice database and forum.  
 Promote the staff awards’ system to recognize excellence and quality works.  

In order to support the QAO in carrying its responsibilities, an ad hoc committee was 
established in late 2012 under the title “Academic Quality Audit Committee”. This committee 
is among many ones of QAO. The committee reports directly to the Director of the QAO. In 
2014, the committee was changed into a standing committee and its terms of reference were 
reviewed so that it focuses on auditing themes and entities across the university, not academic 
programs, which is handled by  APRO (SM: old and new IIQAC Qarars). The committee is 
currently called the “Internal Institutional Quality Audit Committee (IIQAC). To systematize 
periodic reviews of academic support units and themes, the IIQAC developed the Internal 
Institutional Quality Audit policy, which was approved by the AC in April 2016. The 
committee also prepared a manual that outlines the details of the quality audit procedures and 
protocols.  
  Themes and Entities to be audited are prioritized as per the schedule approved by the 
AC to reflect any potential risk that may arise in the future. A 6-year schedule for the review 
of 30 themes and units has been drown up. Five themes are being reviewed in the academic 
year 2016/2017: Health and Safety, International Relations, Omanisation, Post-graduate 
Student Services and E-Learning. Prior to the reviews, a committee is formed in order to 
prepare a self-study of the theme.  Then, a panel of auditors from the university carry out an 
audit of the given theme, following a detailed schedule of activities. These auditors were 
selected in light of their previous experience with quality review procedures. Nonetheless, all 
auditors undergo a training on the internal quality audit procedures and protocols prior to the 
audits.  
  The audits will results in identifying “Good Practices” and “Issues for Action”. The 
QAO has been charged with disseminating the Good Practices across the university. Moreover, 
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the Responsible Officer for each theme is required to submit a “Plan of Action” to the AC, 
indicating how the issues identified by the auditors will be addressed within a given timeline. 
Conclusion 

Through the accreditation process, the academic programs in the University have 
undergone validation and confirmation of quality from its respective international professional 
associations. This ensures that the programs offered at SQU exhibit the characteristics of 
excellence in educator preparation. Accreditation has also afforded the University an 
opportunity to share and learn from the best practices of other accredited institutions. Following 
the previous discussion of quality management system at SQU, the paper will present some of 
the challenges that faced the University in the process of spreading the culture of policy and 
procedures documentation and accreditation.  It is hoped that this paper will have implications 
to the wider higher education community in terms of sharing our experience of developing, 
implementing and monitoring policies and the link between policies and quality assurance at 
HEIs.  The Quality Assurance Office faces some challenges, which were categorized into two 
major categories: staff over-load and delays in meeting planned actions targets because of 
insufficient number of staff in the office; slow responses to some communications which have 
also created delays in meeting planned actions targets.  

In order to spread the culture of accreditation and to have all stakeholders working 
together to achieve high quality education, Sultan Qaboos University has adopted different 
approaches. Sultan Qaboos University as well as QAO have conducted several activities to 
spread the culture of quality assurance and  accreditation among its stakeholders: faculty, 
students, administration staff, professional community and the society. 

The University is still working on improving these means and elevating the quality of 
the spread of its accreditation message. 
 
Recommendations 

1. Internal quality assurance is an important step towards achieving accreditation 
or external quality assurance therefore efforts towards setting up HEIs IQA 
should be prioritized. 

2. Understanding the basic quality assurance terminologies and meanings can help 
HEIs have clearer understanding of their purpose or objectives for setting up 
internal quality assurance; it also helps SQU decides whether the quality 
assessment will be designed for quality audit or accreditation.  

3. Top-level management is a good source of support for developing internal 
quality assurance systems that will pave the way for smooth transition towards 
preparing for external quality assurance (i.e. accreditation) - hence, involvement 
and training of the governing bodies is a significant step towards laying down a 
good foundation for achieving quality assurance initiatives. 
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Abstract 
The large expansion and diversification, followed by globalization of higher education industry 
have called for quality assurance measures to be taken, not only locally in the home country of 
the degree awarding institutions, but assurance of this quality at international level. 
In this paper, we first give a brief summary of the need for and the benefits of accreditation, as 
the main measure of the quality of education, then spell out the main motives for the need to 
go beyond the local to international accreditations and show the main steps to be followed for 
smooth transition from local to international accreditation. A brief summary statistics of the 
institutions and/or programs that attained international accreditation in the Arab countries 
and the Middle East is given.  Recommendations and suggestions are given for further 
investigation of internalization benefits. 
 
1. Introduction 
According to UNESCO definitions accreditation is “the process by which a nongovernmental 
or private body evaluates the quality of a higher education institution as a whole or of a specific 
educational program” [1].  In general, accreditation contributes to the improvement of the 
educational program quality and fosters self-reflection and self-examination and it helps its all 
constituents be better informed about its goals and progress.  It is one and the most effective 
and practical way to demonstrate that the program or the institute meets the minimum required 
ingredients of educational quality assurance. 
There are many types of accreditation.  However, in the context of this paper we will 
concentrate on local (or national) accreditation and external or international accreditation.  The 
local accreditation is concerned with accreditation of the program or the institution by a 
national accrediting body, whether it is governmental or non-governmental in the same place 
or country, where it issues its certificates to the graduates.  The international accreditation on 
the hand, is the type of accreditation requires first the attainment of the local accreditation, 
carried out by a foreign, internationally recognized accrediting body, such as ABET [2], to 
accredit the program and/or institution.  Although the local or national accreditation is quite 
sufficient for the graduates of the program or institution to enter the job market in the same 
country of program origin, many institutions seek to strength their program quality by attaining 
another accreditation of a wider international or regional recognition.  As pointed out by Bel 
Fekih, Executive Director for Development and Communication at Morocco’s Al Akhawan 
University “when you seek international accreditation you are benchmarking against the rest 
of the world and that gives you recognition” [3].  
In this paper, we will first survey the different types and models of accreditation, why a 
program needs accreditation in general, then elaborate on why international accreditation is 
required for locally (nationally) accredited programs. This is followed by the benefits of such 
an approach, and some statistical data, on internationally accredited program and institution in 
the Arab world. 
Conclusions and recommendations are given in the last section. 
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2. Benefits of Accreditations in General 
Before we indulge in the relative merits of local and external accreditation, we will briefly 
summarize the main benefits of accreditation in general. Accreditation being one of the basic 
tools by which the quality of a higher education is assured has many benefits which reflect on 
both the degree awarding institution/program and all other constituents of the institute or the 
program. For the degree awarding institute and/or program, accreditation lead to the following 
benefits: 

a) Increased reputation of the academic institution or program among its counterparts and 
the public at large. 

b) The certificates, and accordingly, the graduates of the institution/program will be 
stamped as being graduates of an accredited institution/program 

c) Prospective students of better academic background can be attracted. 
d) More talented and qualified faculty and support staff are attracted. 

 
The last two points (c) and (d) add, in turn, positively to the program or institution quality.  The 
constituents of the program or institution include: students and their parents, employers, both 
private and governmental, in addition to other institutions. Each of these constituents can 
benefit from accreditation ca.  For students and their parents, the main benefit is that they are 
spending their education time and cost for a worthwhile objective, which is manifested in 
obtaining a degree from an institution or program of assured quality. For employers, the main 
benefit they attain is that they are hiring professionals with good educational background, and 
hence can be assured of their professional abilities. For other institutions that admit the 
graduates of the concerned institute or program, the main benefit is that they will be assured of 
the educational quality of their intake. There are also the professional societies and licensing 
bodies, who also be assured of the relevance of the curriculum followed by the graduates in 
their fields of interest. 
 
3. Need for External/International Accreditation 
Some scholars and academic institution administrator may ask; why need an external or 
international accreditation if the institute or the program is already accredited in the home 
country of the degree-awarding institute and graduates are already finding jobs locally? 
This is a valid question, but on the other hand, there are many reasons for opting for 
international accreditation as outlined below: 

i. Globalization of higher education market and the unavoidable implications that resulted 
in high world-wide competition between institutions, to attract across-borders students. 

ii. Prospective students seeking institutions that can offer certified and degrees that will 
be recognized elsewhere, apart from home country, whenever they graduate. 

iii. Mobilization of graduates and professional, seeking job opportunities study for further 
qualification, outside their home country. 

iv. The need for an easy and straight forward way of transferring credits earned from one 
institution or program to another institution in another country. 

 
4. Transition from Local (National) to External (International) Accreditation 
The first step towards international accreditation is obtaining a local or national accreditation, 
a requirement by many internally recognized accrediting agencies. On the other hand, having 
a local accreditation greatly helps in attaining external (international) accreditation if proper 
plans that make full use of work done and energy expended are properly utilized.  Based on the 
author’s personal experience at Al Ghurair University in Dubai, UAE, a smooth transition, 
from local to international recognition, can be made if the following steps are adhered to: 

 

 

1. A decision to go for internationalization is made at top institution administration level, 
as this would facilitate allocation of financial and other related resources needed for 
international accreditation. 

2. Make decision on accreditation model to adopt based on the local accreditation practice 
(model) adopted in the country 

3. Survey of International Accrediting bodies in the field, to decide the most appropriate 
accrediting unit based on discipline and accreditation model adopted, the cost of 
accreditation and other requirements. 

4. Make contacts with selected accrediting body and check accreditation eligibility criteria 
required 

5. Make proper arrangements and plans for collecting data required, decide on a time-
scale required for completion of data collection and analysis, and make a schedule for 
each required activity.  

6. Make a formal request for application to the chosen accreditation body 
7. On approval of request for application, follow the normal accreditation steps, which do 

not usually differ greatly from steps followed in local accreditation. 
 
There are also other ways for moving from local recognition to internal recognition such as; 
attaining accreditation from a regional accrediting body that has mutual agreement with a 
regional or international body or Accord, or joining to a widely recognized Accord through the 
national accrediting body; however, these sometimes outside the control of the institute. 
 
5. Some Statistics on Internationally Accredited Programs and Institutions in the Arab 

World 
In order to assess the extent to which some of the educational institutions and programs in the 
Arab world satisfied the requirements of international recognition, we present below a brief, 
but indicative analysis, based on data collected by Fanarmedia, and presented in its website [4].  
As claimed by the authors, the list is comprehensive but open to addition. It gives names of 
accredited programs and institutions in different Arab countries and Turkey, in addition to the 
accrediting agencies and their country of origin. For validation purposes, some randomly 
selected data were checked against data published in the websites of accreditation author in the 
country concerned, and discrepancy was found to be negligible. Here we filter and sort-out data 
required for the purpose of our discussion. 
 
Out of the total 22 Arab Countries, only 13 countries (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Kuwait, 
Bahrain, Lebanon, Oman, Qatar, Palestine, Morocco, Tunisia, and Iraq) have internationally 
accredited programs, colleges or universities.  This represents 59% approximately of total 
number of Arab countries.  Saudi Arabia comes at the top of Arab countries with internationally 
accredited programs/institutions, then the rest of other countries as shown in Table 1 and 
graphically in Figure 1. 
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Table 1.  Programs and institutions accredited by internally recognized 
accrediting agencies in some Arab World countries   

Ser. country name university/college/Dept. % Programs % Total 
1 KSA 18 19 78 81 96 
2 UAE 25 31 56 69 81 
3 EYGPT 4 10 36 90 40 
4 KUWAIT 4 18 18 82 22 
5 BAHRAIN 0 0 16 100 16 
6 LEBANON 9 38 15 63 24 
7 OMAN 0 0 15 100 15 
8 QATAR 1 8 11 92 12 
9 JORDAN 0 0 8 100 8 
10 WEST BANK 0 0 7 100 7 
11 MORROCO 0 0 4 100 4 
12 TUNISIA 0 0 1 100 1 
13 IRAQ 0 0 1 100 1 

 

 
Figure 1. Programs accredited by internally recognized accrediting agencies in some Arab World 
countries 
 
The compiled data shows that, in all countries surveyed, program accreditation dominates the 
total number of accredited identities, and it ranging between 63% in Lebanon, 69% UAE, 81% 
Saudi Arabia, 82% Kuwait, 90% Egypt, 92% Qatar and ends with 100% in the rest of the 
countries.  On the other hand, Lebanon takes the lead in the number of accredited 
institutes/colleges with 38% followed by UAE (31%), Saudi Arabia (19%), Kuwait (18%), 
Egypt (10%), Qatar (80%) and ending with the rest having no institute or college internationally 
accredited. 
 
Classification according to accrediting agencies shows that the American program accrediting 
agency in the fields of Engineering Science and Computing, ABET, comes at the top 
accrediting 66.2% of the total number of programs/units accredited, followed by ACBSP 
(Accrediting Council for Business Schools and Programs) with only 5.1%, followed by the 
Germany accrediting agencies with 4.9%, then all other accrediting agencies each with less 
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than 4% of the total (Table 2).  This is also presented in Figure 2, for visual comparison (see 
Appendix for meaning of Abbreviations). 
 
Table 2. Accrediting Agencies and Number of Programs/institutions accredited 
Accrediting Agency # Progs/Units % 
ABET 259 66.2 
ACBSP 20 5.1 
ASIIN (Germany) 19 4.9 
AACSB 15 3.8 
IET 13 3.3 
IMAREST 7 1.8 
AQAS 6 1.5 
IEE 6 1.5 
MSCHE 5 1.3 
AMBA 5 1.3 
ASIC 4 1.0 
JBM 4 1.0 
CIHE 3 0.8 
OTHERS 25 6.4 
Total 391 100.0 

 
 

 
Figure 2. Accrediting Agencies and Number of Programs/institutions accredited 

 
 
 
 
 
Table 3 give a summary data on the names of accrediting agencies in each of the 13 Arab 
World countries surveyed. 
Table 3. Accreditation agencies took part in program/institutions accreditation in different 
Arab Countries (see Appendix for meaning of abbreviations) 
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country name ACCREDETATION AGENCY  
KSA ABET,ACBSP,ASIIN,AACSP  
UAE ABET,ACBSP,AMBA,THE-ICE,IEE,IET,  
  SACSCOC,ICHEME,IACBE  
EYGPT ABET,AQAS,AMBA,ISTRUCT,CIHT,IEE,  
  IMAREST,EQUIS,ICE,JMB  
KUWAIT ABET,AACSB,ASIC,ACBSP  
BAHRAIN ABET,IMC  
LEBANON ABET,ACEND,AMBA,CCNE,CEPH,ACPE  
  EVALAG,MSCHE  
OMAN ABET,IET  
QATAR ABET  
JORDAN ABET,AQAQ,FIBA  
WEST BANK ABET  
MORROCO AMBE  
TUNISIA AMBE  
IRAQ ASIC  

 
Concerning the origin of accrediting agencies USA takes the lead with its agencies accrediting 
78.6% of the programs and institutions accredited in the Arab universities and colleges, 
followed by UK agencies with 9.7%, Germany agencies 6.6% less than 1% for each of Ireland 
and European countries and 4% from other countries (Table 4). Figure 3 shows a visual 
presentation. 
 

Table 4. Country of origin of accrediting agencies and corresponding number of 
programs/institutions accredited 

Country # programs/Institutions accredited % accredited  
US 308 78.6  
UK 38 9.7  
Germany 26 6.6  
Others 17 4.3  
Europe 2 0.5  
Ireland 1 0.3  
Total 392 100.0  

 
 

 

 

 
Figure 3. Country of origin of accrediting agencies and corresponding number of 

programs/institutions accredited  
 
The statistical summary data presented in the last section sheds some light on the status of the 
educational institutions of the Arab World concerning internationalization through 
internationally recognized accreditation.  Although the data shows that a reasonable number of 
programs and institutions have attained international recognition, in some countries like Saudi 
Arabia and UAE, the glory picture falls when this number of programs/institutions is compared 
with the total number of locally accredited ones.  For instance, the website of Ministry of 
Higher Education and Scientific Research (UAE) [5] shows that the total number of accredited 
programs in UAE’s licensed 65 institutions is 917.  Therefore, comparing the total number of 
programs accredited by internationally recognized agencies which is 78 according to Table 1, 
gives 7.1%, a relatively small percentage. 
 
6. Conclusions and Recommendations 
In this paper a summary of the benefits and the need for international accreditation has been 
given then some useful steps for smooth transition from local to international accreditation is 
presented.  In order to have a better picture of the status of institutions and program 
concerning international recognition the following is recommended: 

1. Make a detailed statistics about all locally accredited programs and institution in each 
country for the purpose of comparison between the total number of those accredited 
locally with the ones accredited by internationally recognized agencies. 

2. Investigate the effect of international accreditation on the programs and institutions 
concerned, in terms of some indicators, such as increase in the number of enrollments 
(if any), degree of reputation of the institution or program after international 
accreditation, effect of such accreditation on the ranking of the institutions concerned, 
… etc. 

 
Work on these lines is underway. 

 
Another recommendation, which may help and accelerate attaining international recognition 
among Arab world institutions, can be facilitated by AROQA.  AROQA can compile its own 
accreditation criteria, based on reputed internationally or regionally recognized agencies, such 
as to EUR-ACE [6], which accredits engineering programs in European countries, and at the 
same time establish mutual recognition agreements with reputed accords, like Washington 
Accord [7] or any other similar Accord.  This will greatly help and facilitate local institutes and 
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programs in the member countries to get international recognition directly, instead of each 
institution or program, in each country searching and selecting an international accrediting 
body individually. 
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Appendix: Abbreviations and Names of Accrediting Agencies took part in 

Institution and Program Accreditation in Some Arab world Countries 
Ser. Abbreviation Accrediting Agency 

1 JBM Joint Board of Moderators (JBM) 
2 MSCHE Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) 
3 AMBA Association of MBAs (AMBA) 
4 IMAREST Institute of Marine Engineering Science & Technology (IMAREST) 
5 IEE Institution of Electrical Engineers (IEE) 

6 AACSB 
The Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB) 

7 AQAS Agentur für die Akkreditierung von Studienprogrammen (AQAS) 
8 IET The Institution of Engineering and Technology (IET) 
9 ABET Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) 
10 ACBSP Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) 

11 ASIC 
Accreditation Service for International Schools, Colleges and 
Universities (ASIC) 

12 ASIIN 

Akkreditierungsagentur für Studiengänge der 
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften 
und der Mathematik (ASIIN) 
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الثقافة التنظيمية وعالقتها بمستوى األداء الوظيفي
 محمود داود الربيعي االستاذ الدكتور

 
قسم ادارة األعمال - كلية المستقبل الجامعة  

 العراق
Email: dr.mahmoudsalman@yahoo.com 

 
 
 

 المقدمة :
ــعي دومًا لتحقيق الكفاءة والفاعلية االدارية من اجل تحقيق االهداف ، وتولي منظمات       تقوم منظمات األعمال بالس

ــاليب االدارة الحديثة ، ومن االتجاهات  االعمال المتقدمة اهتماما بالغا في تنمية وتطوير االداء ، من خالل اتباع اس
غ بالثقافة التنظيمية للمنظمة ، حيث تعتبر الثقافة التنظيمية من اهم مالمح االدارة الحديثة لهذه المنظمات هو االهتمام البال

سيد وتطوير الفكر االداري  صرا هاما في تكوين منظمات االعمال ، حيث تقوم بدور حيوي في تج الحديثة وتعتبر عن
سلوك التنظيمي )القريوتي ،  صرا مهما في التأثير على ال ( ، حيث لكل منظمة  150، ص 2000الحديث ، وتعتبر عن

ضيع الحديثة التي دخلت في كتب العلوم االدارية ) العميان ،  صة بها ، وان مجال الثقافة التنظيمية من الموا ثقافتها الخا
 (.311، ص 2002
لق خ وتلعب الثقافة التنظيمية دورا رئيسيا على جميع المستويات واالنشطة داخل التنظيم االداري ، حيث تساهم في     

ساعد على تحقيق االهداف  شكل مالئم وفعال مما ي سين وتطوير االداء ب المناخ التنظيمي المالئم ، الذي يعمل على تح
سلوك والمعايير الحديثة التي تعمل  سيد وتطوير القيم واالتجاهات وال الفردية والجماعية والتنظيمية وهذا من خالل تج

 على تنمية وتطوير االداء الوظيفي .
ــتجابة للمتغيرات التي            ــف ثقافة المنظمة بالتغيير والديناميكية حيث تتطور الثقافة التنظيمية وتتغير اس وتتص

صبح  ضاء المنظمة ، فا صائص اع تحدث في البيئة الخارجية للمنظمة او في البيئة المنظمة الداخلية او في تركيبة وخ
 ( . 15، ص 2003ة في معزل عن التغيرات ) الفرحان ، من غير الممكن ان تعيش اي دولة او مؤسسة او دائر

ان الثقافة التنظيمية احدى عناصــر هوية المنظمة وتتمثل في طريقة التفكير واســلوب اداء العمليات ، ليكتســب      
 (. 360، ص 2000االعضاء الجدد الثقافة التنظيمية لتحقيق االنتماء وضمان البقاء في المنظمة )جواد ، 

ساس موجود جنبا الى جنب مع المكونات االخرى للتنظيم االداري من : االفراد وتع      صر ا تبر الثقافة التنظيمية عن
ــكل يحقق  واالهداف ، والتكنولوجيا ، والهياكل التنظيمية ، ووفقا لهذه النظرة فأن من الالزم ادارة الثقافة التنظيمية بش

 ( . 150، ص 2000،  االهداف التي تسعى اليها التنظيمات  )القريوتي
شراف في  ساع نطاق اال سلوك العاملين في مواقع العمل إذ ان ات ان اهمية الثقافة التنظيمية تزايدت ، النها تؤثر على 
المنظمات ، وظهور التركيبات التنظيمية المسطحة ، وادخال فرق العمل وتقليل الرسمية ، فإنها توفر المعاني المشتركة 

 ( . 330، ص 2003. )العطية ، لثقافة القوية التي تتوفر عن طريق ا
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 الفصل االول 
 المبحث االول 

 منهجية البحث 
 مشكلة الدراسة : -1

 -يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي :

 ما هو اثر الثقافة التنظيمية على مستوى االداء الوظيفي في المعهد التقني / بابل ؟ -
 
 فرضيات الدراسة :  -2

ضية االولى : ستوى االداء الوظيفي في المعهد التقني  -الفر صائية بين الثقافة التنظيمية وم  -توجد عالقة ذات داللة اح
 بابل .

 يوجد أثر ذو داللة معنوية  للثقافة التنظيمية على مستوى االداء الوظيفي في المعهد التقني ـ بابل -الفرضية الثانية :
 
 أهداف الدراسة : -3

 ه الدراسة على تحقيق األهداف االتية تعمل هذ

 معرفة اثر الثقافة التنظيمية على مستوى االداء الوظيفي في المعهد التقني ـ بابل  -1
 التعرف على واقع الثقافة التنظيمية ، ومستوى االداء الوظيفي في المعهد التقني ـ بابل  -2
 في تطوير مستوى االداء الوظيفي .تعزيز الثقافة التنظيمية التي تسهم في تنمية قدرات العاملين و -3

  
 -اهمية الدراسة :  -4

 -يمكن تحديد اهمية الدراسة في النقاط التالية :
 ان الثقافة التنظيمية عنصر مهم من عناصر التطوير االداري في المنظمات.  -1
ست -2 شطة المنظمات وا صلة الى فهم ان صرة المو واهر يعاب الظتعد الثقافة التنظيمية من المجاالت الحيوية المعا

 المحيطة بها .
ـ بابل دورا في تحسين مستوى االداء الوظيفي  -3 ان لدراسة وتحليل الثقافة التنظيمية السائدة في المعهد التقني 

. 
 

 مجتمع وعينة الدراسة : -5
سة ألهمية الدور الخدمي الذي يقوم به حيث انه يقوم بتخريج المئات من       تم اختيار المعهد التقني بابل مجتمعا للدرا

ستفيد منه من دوائر الدولة , وقد تم اختيار عينة متكونة من ) سطي يمكن ان ت ( فرد من العاملين في 40الطلبة ككادر و
 الوحدات االدارية في المعهد.

 
 : مصادر وأساليب جمع المعلومات والبيانات وتحليلها  -6

صول الى النتائج ,       سة , والو ساعد في تنفيذ اهداف الدرا صول على المعلومات والبيانات الالزمة التي ت بهدف الح
ــادر المكتبية المتمثلة بالكتب العربية واألجنبية , اما في الجان التطبيقي  باعتمد الباحث في الجانب النظري على المص

 

 

ستبيان , وقد تم توزيع ) ستمارة اال ستخدام 40فقد اعتمد البحث على ا ضال عن ا سترجاعها بالكامل , ف ستمارة تم ا ( ا
صائي) صائية لتحليل البيانات من خالل تطبيق البرنامج اإلح ساليب اإلح صفية واأل شرات الو ستخدام SPSSالمؤ ( با

 الحاسبة االلكترونية.
 
 : متغيرات الدراسة -7

 الثقافة التنظيمية والتي تتمثل ابعادها في )القيم التنظيمية , المعتقدات التنظيمية , التوقعات التنظيمية(. المتغير المستقل:
 .االداء الوظيفي المتغير التابع :

 
 المبحث الثاني 
 الثقافة التنظيمية

 مفهوم الثقافة التنظيمية : -1
ــرا هاما في       ان مجال الثقافة التنظيمية من المجاالت الحديثة التي دخلت الى كتب العلوم االدارية فهي تعتبر عنص

يان ،  يد وتطوير الفكر االداري  311، ص 2002تكوين منظمات االعمال ) العم ــ بدور حيوي في تجس ( / وتقوم 
ــة بها  ، حيث يعكس هذا المفهوم منظومة من القيم واالتجاهات الحديث داخل المنظمة ، ولكل منظمة ثقافتها الخاص

ــلوك داخل اي مجتمع ، فالثقافة التنظيمية جزء من الثقافة العامة يتعلمها الفرد خالل عمله مع االخرين   ومعايير الس
 ( . 17، ص 1995)الشيخ ،

  -وهناك عدة تعريفات للثقافة التنظيمية منها  :
ــمل المعرفة والعقيدة والفن واالخالق قدم العالم ) تايلور ( تعريف ل - لثقافة بأنها " ذلك الكل المعقد الذي يش

 ( . 309، ص 2002والقانون والعادة واية قدرات يكتسبها االنسان كعضو في المجتمع " ) العميان ، 
تب كيرت ليوين ) - كا قدم ال ــات Kurt Lewinو عة من االفتراض ها "مجمو بأن ية  فة التنظيم قا فا للث ( تعري

 ( . 327، ص  2004عتقادات والقيم والقواعد"  والمعايير التي يشترك بها افراد المنظمة . )حريم ، واال

شيئا مشابها لثقافة المجتمع إذ تتكون ثقافة Gibsonوعرف الكاتب )  - (   وزمالءه الثقافة التنظيمية بأنها "تعني 
اشياء من صنع االنسان ، وانماط سلوكية المنظمة من قيم واعتقادات  ومدركات وافتراضات وقواعد ومعايير و

 ( . 327، ص 2004مشتركة" ) حريم ، 
شيرمربورن ) - شترك بها العاملون في التنظيم Schermarbornكما عرفها  ( هي "نظام من القيم والمعتقدات ي

 ( . 397، ص 1995بحيث ينمو هذا النظام ضمن التنظيم الواحد" ) المدهون والجزراوي ، 
سائدة  وعرفت الثقافة - شاعر ال سلوك والعادات والقيم والقناعات والم التنظيمية بانها "نمط او طريقة التفكير وال

ــ في المنظمة  كما استقرت ، بما في ذلك االمثال الشعبية الموجهة للسلوك السائد وقصص  –بين العاملين ـ
شهداء المحظورات والمحرمات والطقوس االحتفالية والمالعيب و صص ال سية البطولة وق سيا المناورات ال

 ( .286، ص  1998والحركات المسرحية التنظيمية والمجازات والرموز" ) الهواري ، 
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سائدة  وعرفت الثقافة - شاعر ال سلوك والعادات والقيم والقناعات والم التنظيمية بانها "نمط او طريقة التفكير وال

ــ في المنظمة  كما استقرت ، بما في ذلك االمثال الشعبية الموجهة للسلوك السائد وقصص  –بين العاملين ـ
شهداء المحظورات والمحرمات والطقوس االحتفالية والمالعيب و صص ال سية البطولة وق سيا المناورات ال

 ( .286، ص  1998والحركات المسرحية التنظيمية والمجازات والرموز" ) الهواري ، 
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 أهمية الثقافة التنظيمية :  -2

فة       قا ــلوك التنظيمي ، بمعنى ان الث طارا ممتازا لتنظيم وتوجيه للس ها توفر ا فة التنظيمية في ان قا تكمن اهمية الث
سلكونها داخل التنظيم الذي يعملون فيه ) المدهون  سلوكهم المطلوب أن ي شكل انماط  التنظيمية تؤثر على العاملين وت

 (. 398 – 397، ص  1995والجزراوي ، 
 

 -ايجاز اهمية الثقافة التنظيمية وأثرها على االفراد والمنظمات كما يلي :ويمكن 
تعمل الثقافة على جعل سلوك االفراد ضمن شروطها وخصائصها ، كذلك فإن اي اعتداء على احد بنود الثقافة  -1

سيواجه بالرفض ، وبناءًا على ذلك فإن للثقافة دورا كبيرا في مقاومة من يهدف ا سها  غيير لي تاو العمل بعك
 اوضاع االفراد في المنظمات من وضع الى اخر .

ــيع افق ومدارك االفراد العاملين حول االحداث التي تحدث في المحيط الذي  -2 تعمل الثقافة التنظيمية على توس
 يعملون به ، اي ان ثقافة المنظمة تشكل اطارا مرجعيا يقوم االفراد بتفسير االحداث واالنشطة في ضوءه .

ساعد في  -2 شكلة ت سلوك االفراد والجماعات ، فمن المعروف ان الفرد عندما يواجهه موقفا معينا او م التنبؤ ب
سلوكه .)  صعب التنبؤ ب صرف وفقا لثقافته ، اي أنه بدون معرفة الثقافة التي ينتمي اليها الفرد ي معينة فانه يت

 ( . 314 – 313، ص 2002العميان 
 
 -عناصر الثقافة التنظيمية : -3

  -ن الثقافة التنظيمية من مجموعة من العناصر وهي كما يلي :تتكو
 -القيم التنظيمية : -1

القيم بشــكل عام عبارة عن اتفاقات مشــتركة بين اعضــاء التنظيم االجتماعي الواحد ، حول ما هو مرغوب او غير 
 مرغوب فيه ، او ما هو جيد او غير جيد ، مهم او غير مهم . . . الخ

ــلوك العاملين أما القيم  التنظيمية : فهي القيم التي تنعكس في مكان او بيئة العمل ، بحيث تعمل هذه القيم على توجيه س
 ( . 399، ص  1995ضمن الظروف التنظيمية .) المدهون والجزراوي ، 

ضمن الظروف التنظيمية المختلفة , ومن هذه القي      سلوك العاملين  ستعمل القيم التنظيمية على توجيه  اواة بين م الم
 ( 312, ص 2002العاملين , االهتمام بإدارة الوقت , االهتمام بأداء واحترام اآلخرين .. الخ )العميان , 

 
 -المعتقدات التنظيمية : -2

هي عبارة عن افكار مشــتركة حول طبيعة العمل والحياة االجتماعية في بيئة العمل ، وكيفية انجاز العمل والمهام      
ة ، ومن هذه المعتقدات على سبيل المثال هو اهمية المشاركة في صنع القرارات والمساهمة في العمل الجماعي التنظيمي

 (  400، ص  1995) المدهون والجزراوي ، 
سلوكية تهتم بمعرفة االفكار الصحيحة والخاطئة التي تسري في المجتمع الواحد الن كليهما يؤثران في       ان العلوم ال

 -نساني ، وعلى هذا االساس تصنف االفكار الى ثالث فصائل هي :السلوك اال
 االفكار الصحيحة -أ

 االفكار الخاطئة  -ب

 

 

االفكار التي لم تثبت صحتها او خطأها وكل هذه االفكار تلعب دورا هاما في المجتمع عندما يعتنقها االفراد وتصبح  -ت
 من ثقافتهم .

 ( . 227، ص 2000)جواد ، 
 -التنظيمية :التوقعات  -3

ــيكولوجي غير المكتوب والذي يعني مجموعة من التوقعات الذي يحددها او       تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد الس
ــاء من  يتوقعها الفرد او المنظمة كل منهما من االخر خالل فترة عمل الفرد في المنظمة ، مثال ذلك توقعات الرؤس

الزمالء االخرين ، والمتمثلة بالتقدير واالحترام المتبادل ، وتوفير المرؤوسين ، والمرؤوسين من الرؤساء والزمالء من 
(  313، ص  2002بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي يساعد ويدعم احتياجات الفرد العامل النفسية واالقتصادية .)العميان ، 

. 
 -االعراف التنظيمية : -4

عاملون في المنظمة على       ها ال يدة للمنظمة ، مثال ذلك التزام هي عبارة عن معايير يلتزم ب بار انها معايير مف اعت
المنظمة بعدم تعيين االب واالبن في نفس المنظمة ، ويفترض ان تكون هذه االعراف غير مكتوبة وواجبة االتباع . ) 

 ( . 313، ص  2002العميان ، 
سلوكية       الى جانب اهميته في علم االجتماع ، حيث ويعتبر مفهوم المعايير من احد اهم المفاهيم المهمة في العلوم ال

ضاء في مجتمع  شير الى طرق العمل وان معظم ما يقوم به االفراد من اعمال وما يمتنعون عن القيام به باعتبارهم اع ي
سلوك المقبول اجتماعيا وتنظيميا ) جواد ،  سة ال سلوكية تعنى بدرا صه ومكوناته ، والعلوم ال ،  2000ثقافي في خوا

 ( . 227ص
 
 
 
 انواع الثقافة التنظيمية : -4

صنيف ثقافة المنظمة الى  شركة على ادائها وقاما بت سة اثر ثقافة ال يعتبر )جون كوتر ( وزميله من اول من قاما بدرا
  -اربعة ثقافات وهي :

 
 اواًل : ثقافة القوة 

 ُيركز هذا النوع من الثقافة التنظيمية على االتجاه ، الحسم ، االرادة .
 

 ( 1رقم ) جدول
 الخصائص القوية والخصائص الضعيفة لثقافة القوة

 الخصائص القوية الخصائص الضعيفة

يعطي الناس لرغبات رئيسها االولوية حتى لو -1
 تعارضت مع متطلبات العمل .

القائد قوي جذاب له حضوره )كاريزما ( يجلب -1
 الشجاعة للجبناء والوضوح للشاعرين بالضياع 

يهتم القادة بأنفسهم ويكافئون ويحمون التابعين  -2 يخشى الناس اعطاء اخبار غير سارة لرؤسائهم  -2
 المخلصين 
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االفكار التي لم تثبت صحتها او خطأها وكل هذه االفكار تلعب دورا هاما في المجتمع عندما يعتنقها االفراد وتصبح  -ت
 من ثقافتهم .

 ( . 227، ص 2000)جواد ، 
 -التنظيمية :التوقعات  -3

ــيكولوجي غير المكتوب والذي يعني مجموعة من التوقعات الذي يحددها او       تتمثل التوقعات التنظيمية بالتعاقد الس
ــاء من  يتوقعها الفرد او المنظمة كل منهما من االخر خالل فترة عمل الفرد في المنظمة ، مثال ذلك توقعات الرؤس

الزمالء االخرين ، والمتمثلة بالتقدير واالحترام المتبادل ، وتوفير المرؤوسين ، والمرؤوسين من الرؤساء والزمالء من 
(  313، ص  2002بيئة تنظيمية ومناخ تنظيمي يساعد ويدعم احتياجات الفرد العامل النفسية واالقتصادية .)العميان ، 

. 
 -االعراف التنظيمية : -4

عاملون في المنظمة على       ها ال يدة للمنظمة ، مثال ذلك التزام هي عبارة عن معايير يلتزم ب بار انها معايير مف اعت
المنظمة بعدم تعيين االب واالبن في نفس المنظمة ، ويفترض ان تكون هذه االعراف غير مكتوبة وواجبة االتباع . ) 

 ( . 313، ص  2002العميان ، 
سلوكية       الى جانب اهميته في علم االجتماع ، حيث ويعتبر مفهوم المعايير من احد اهم المفاهيم المهمة في العلوم ال

ضاء في مجتمع  شير الى طرق العمل وان معظم ما يقوم به االفراد من اعمال وما يمتنعون عن القيام به باعتبارهم اع ي
سلوك المقبول اجتماعيا وتنظيميا ) جواد ،  سة ال سلوكية تعنى بدرا صه ومكوناته ، والعلوم ال ،  2000ثقافي في خوا

 ( . 227ص
 
 
 
 انواع الثقافة التنظيمية : -4

صنيف ثقافة المنظمة الى  شركة على ادائها وقاما بت سة اثر ثقافة ال يعتبر )جون كوتر ( وزميله من اول من قاما بدرا
  -اربعة ثقافات وهي :

 
 اواًل : ثقافة القوة 

 ُيركز هذا النوع من الثقافة التنظيمية على االتجاه ، الحسم ، االرادة .
 

 ( 1رقم ) جدول
 الخصائص القوية والخصائص الضعيفة لثقافة القوة

 الخصائص القوية الخصائص الضعيفة

يعطي الناس لرغبات رئيسها االولوية حتى لو -1
 تعارضت مع متطلبات العمل .

القائد قوي جذاب له حضوره )كاريزما ( يجلب -1
 الشجاعة للجبناء والوضوح للشاعرين بالضياع 

يهتم القادة بأنفسهم ويكافئون ويحمون التابعين  -2 يخشى الناس اعطاء اخبار غير سارة لرؤسائهم  -2
 المخلصين 
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القائد حكيم وعادل ويتصرف بمفرده ، ولكن في  -3 ال يناقش الناس رؤسائهم حتى لو كانوا مخطئين  -3
 صالح المنظمة واعضائها 

ويحصلون على يكسر الناس اصحاب النفوذ القواعد  -4
 مزايا خاصة .

يتطلب القائد الكثير ولكنه عادل وهو واضح فيما  -4
 يطلبه ويكافئ المنضبطين 

المعلومات مصدر من مصادر القوة والنفوذ ، انها  -5
 محجوزة لالصدقاء والحلفاء

يتم ترقية المخلصين الذين يضعون رغبة قائدهم قبل  -5
 حاجاتهم الشخصية .

 
 2002. القاهرة :مكتبة عين شمس ، 21الهواري ، سيد ، االدارة : االصول واالسس العلمية للقرن الــ المصدر : ) 

 ( . 295، ص
 

 ثانيا : ثقافة النظم واالدوار 
 يركز هذا النوع من الثقافة التنظيمية على النظام ، واالستقرار ، والرقابة .

 
 ( 2جدول رقم ) 

 لثقافة النظم واالدوارالخصائص القوية والخصائص الضعيفة 
 الخصائص القوية الخصائص الضعيفة

يسير الناس على القواعد حتى ولو تعارضت مع -1
 متطلبات العمل .

يتم الُحكم على اداء االشخاص على اساس وصف -1
الوظائف المعتمد وطالما استوفوا المتطلبات فهم في امان 

. 

و ايعتبر اثما كبيرا تعدي الشخص حدود سلطاته  -2
 االجراءات المعتمدة .

 يتم مكافأة الناس على اساس التزامهم باللوائح . -2

عدم الخروج عن القواعد اهم من عمل االشياء  -3
 الصواب.

تخفض االهداف والنظم واالجراءات من عدم التأكد  -3
 وانخفاض الكفاءة واالرتباك .

ان التحديد الدقيق لالختصاصات والسلطات في  -4
 ظائف يقلل من مساحة االنطالق.مختلف الو

 يتم تخفيض سوء استخدام النفوذ باللوائح -4

من الصعب الحصول على موافقات إلحداث  -5
 تغييرات مما يجعل الناس تيأس من المحاولة .

سلطات ومسئوليات الوظائف موضحة توضيحا جيدا  -5
مخفضة بذلك من الصراع حول السلطة والقضايا 

 السطحية .

التعامل مع الناس على انهم اجزاء او قطع غيار يتم  -6
 آللة وليس على اساس انهم كائنات حية .

ان نظم العمل تقلل من االختالف في االداء ومن  -6
 الحاجة الى اتخاذ قرارات في موضوعات كثيرة .

 
 2002:مكتبة عين شمس ،. القاهرة  21المصدر : ) الهواري ، سيد ، االدارة : االصول واالسس العلمية للقرن الــ 

 ( . 296، ص

 

 

 
 
 

 ثالثا : ثقافة التعاطف االنساني 
 يركز هذا النوع من الثقافة  التنظيمية على التعاطف ، والعالقات ، والخدمة .

  
 ( 3جدول رقم ) 

 الخصائص المميزة والخصائص المظلمة لثقافة التعاطف االنساني
 الخصائص القوية الخصائص الضعيفة

دائما يركز الناس على العالقات لدرجة انهم -1
 يتجاهلون تنفيذ العمل 

يتعاطف الناس مع بعضهم في العمل ، فهم يتعاونون -1
 في العمل الى اقصى درجة .

ال يستطيع الناس اتخاذ قرارات صعبة من منطق  -2
 العطف والتعاطف االنساني  

يضع الناس قيمة مرتفعة على االنسجام ، فهم  -2
أكدون دائما ان الصراعات قد تم حلها وان كل شخص يت

 على المركب على حد التعبير 

يحاول الناس تجنب المعارضة ولكن القضايا تزداد  -3
 عمقا ، فاالنسجام سطحي ، والصراعات كامنة .

ُيعطي الناس وقتهم وطاقاتهم لآلخرين : انهم  -3
 يهتمون بغيرهم ويسمعون وينصتون لبعضهم البعض .

عندما ال يمكن الحصول موافقة جماعية فإن  -4
المجموعة ربما تصبح غير قادرة على حسم االمر 

 وبالتالي تفقد االتجاه .

يشعر الناس ان المنظمة تعاملهم على انهم كائنات  -4
 حية .

تأخذ التغييرات وقتا طويال لوجود رغبة دائمة في  -5
 ارضاء كل الناس 

بعضهم البعض ، يشعر الناس انهم يقدرون  -5
 ويقدرون انجازات االخرين .

 
 2002. القاهرة :مكتبة عين شمس ، 21المصدر : ) الهواري ، سيد ، االدارة : االصول واالسس العلمية للقرن الــ 

 ( . 297، ص
 

 رابعًا : ثقافة االنجاز 
 يركز هذا النوع من الثقافة التنظيمية على النجاح ، والنمو ، والتميز .
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 ثالثا : ثقافة التعاطف االنساني 
 يركز هذا النوع من الثقافة  التنظيمية على التعاطف ، والعالقات ، والخدمة .

  
 ( 3جدول رقم ) 

 الخصائص المميزة والخصائص المظلمة لثقافة التعاطف االنساني
 الخصائص القوية الخصائص الضعيفة

دائما يركز الناس على العالقات لدرجة انهم -1
 يتجاهلون تنفيذ العمل 

يتعاطف الناس مع بعضهم في العمل ، فهم يتعاونون -1
 في العمل الى اقصى درجة .

ال يستطيع الناس اتخاذ قرارات صعبة من منطق  -2
 العطف والتعاطف االنساني  

يضع الناس قيمة مرتفعة على االنسجام ، فهم  -2
أكدون دائما ان الصراعات قد تم حلها وان كل شخص يت

 على المركب على حد التعبير 

يحاول الناس تجنب المعارضة ولكن القضايا تزداد  -3
 عمقا ، فاالنسجام سطحي ، والصراعات كامنة .

ُيعطي الناس وقتهم وطاقاتهم لآلخرين : انهم  -3
 يهتمون بغيرهم ويسمعون وينصتون لبعضهم البعض .

عندما ال يمكن الحصول موافقة جماعية فإن  -4
المجموعة ربما تصبح غير قادرة على حسم االمر 

 وبالتالي تفقد االتجاه .

يشعر الناس ان المنظمة تعاملهم على انهم كائنات  -4
 حية .

تأخذ التغييرات وقتا طويال لوجود رغبة دائمة في  -5
 ارضاء كل الناس 

بعضهم البعض ، يشعر الناس انهم يقدرون  -5
 ويقدرون انجازات االخرين .

 
 2002. القاهرة :مكتبة عين شمس ، 21المصدر : ) الهواري ، سيد ، االدارة : االصول واالسس العلمية للقرن الــ 

 ( . 297، ص
 

 رابعًا : ثقافة االنجاز 
 يركز هذا النوع من الثقافة التنظيمية على النجاح ، والنمو ، والتميز .
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 (4جدول رقم ) 
 الخصائص المميزة والخصائص المظلمة لثقافة االنجاز

 الخصائص المميزة الجانب المظلم

يشعر الناس بأهمية ما يفعلون وربما الغاية تبرر -1
 الوسيلة احيانا 

يشعر الناس بأهمية وسرعة تحقيق االهداف القيم ، -1
هم ذاتفهم يشعرون بانهم يعملون من اجل اشياء اكبر من 

. 

يضحي الناس بحاجاتهم الشخصية والعائلية  -2
 وحاجاتهم االجتماعية وحتى صحتهم من اجل العمل .

يشعر الناس انهم اقوى وافضل  بانتمائهم العضاء  -2
 في جماعة ، انها ترفع من نظرتهم الى انفسهم .
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 ضروريا 
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 االخرين عن الواقع 
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ألن االنتقاد مسموح به فإن المجموعة تجد صعوبة  -5
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 2002. القاهرة :مكتبة عين شمس ، 21المصدر : ) الهواري ، سيد ، االدارة : االصول واالسس العلمية للقرن الــ 

 ( . 298، ص
 
 ( أن هناك نوعان من الثقافة :317 -316،ص  2002ويذكر العميان )  
 ثقافة قوية . -1
 ثقافة ضعيفة .  -2

 الثقافة القوية على ما يلي : وتعتمد
 عنصر الشدة ويرمز هذا العنصر الى قوة او شدة تمسك اعضاء المنظمة بالقيم والمعتقدات . -1
عنصــر االجماع والمشــاركة لنفس القيم والمعتقدات في المنظمة من قبل االعضــاء ، ويعتمد االجماع على  -2

 ين.محوافز من عوائد ومكافآت تمنح لالفراد الملتزتعريف االفراد بالقيم السائدة في المن عنصر ظمة وعلى ال

 
ــائها ، إذ ادت الثقافة القوية الى عدم االعتماد على  ان المنظمة ذات االداء والفعالية العالية لديها ثقافة قوية بين اعض

 االنظمة والتعليمات والقواعد ، فاالفراد يعرفون ما يجب القيام به .
ضعيفة ، ف ضة بينما في الثقافات ال ضحة المعالم ويتلقون تعليمات متناق سيرون في طريق مبمة غير وا إن االفراد ي

 وبالتالي يفشلون في اتخاذ قرارات مناسبة لقيم واتجاهات االفراد العاملين .
ــمح بتعدد ثقافات  ومن هنا تبرز اهمية ظهور ثقافة تنظيمية قوية تعمل على الوحدة التنظيمية ، فالثقافة القوية ال تس

ــها البعض ، ولم تتعاون فإن فرع ية متباينة ، ألنه اذا لم تثق الثقافات الفرعية المتعددة الموجودة في المنظمة في بعض

 

 

ستؤثر على الفاعلية واالداء للمنظمة . ) العميان ،  صراعات تنظيمية وبالتأكيد  سيقود الى  - 316، ص  2002ذلك 
317 . ) 

 
 المحافظة على ثقافة المنظمة : -5

ــية تلعب دورا كبيرا في المحافظة والبقاء على ثقافة المنظمة وهي :هنالك  ,  2004)العميان ,  -ثالثة عوامل رئيس
 (320ص -319ص

 االدارة العليا  -أ
ان ردود فعل االدارة العليا تعتبر عامال مؤثرا على ثقافة المنظمة من خالل القرارات التي تتخذها ، فإلى اي مدى      

شتركة ، وكذلك تلتزم االدارة ال صطلحات وعبارات وطقوس م ستخدام لغة واحدة وم سلوك المنتظم من خالل ا عليا بال
سة االدارة  سيا سفة االدارة العليا في كيفية معاملة العاملين و ضمن التوجهات حول العمل وفل سلوكية والتي تت المعايير ال

ظمة والتعليمات ، فاذا ما حافظت االدارة العليا على اتجاه الجودة والغياب ، وكذلك ســياســتها حول تنفيذ القواعد واالن
 سياستها وفلسفتها في جميع النواحي التي تخص المنظمة ككل فإن هذا سيؤثر على ثقافة المنظمة .

 اختيار العاملين  -ب
يار هو الختتلعب عملية جذب العاملين وتعيينهم دورا كبيرا في المحافظة على ثقافة المنظمة ، والهدف من عملية ا     

ــتخدام االفراد الذين لديهم المعرفة والخبرات والقدرات لتأدية مهام العمل في المنظمة بنجاح ، في عملية  تحديد واس
سفة المنظمة وافرادها  االختيار يجب ان يكون هناك مواءمة بين المهارات والقدرات والمعرفة المتوفرة لدى الفرد مع فل

قض بين االفراد في المنظمة من اجل المحافظة على ثقافة المنظمة النه قد يتاثر االداء بمعنى اخر ان ال يكون هناك تنا
 والفاعلية في المنظمة بسبب تاثير االفراد الجدد والذين يحملون ثقافة ال تتناسب مع ثقافة المنظمة الحاليين .

 
 المخالطة االجتماعية  -ج

صر جديدة في المنظمة فان هذه      صر ال تعرف ثقافة المنظمة وبالتالي يقع على عاتق االدارة ان عند اختيار عنا العنا
 تعرف الموظفين الجدد على االفراد العاملين وعلى ثقافة المنظمة وهذا امر ضروري حتى ال يتغير اداء المنظمة .

 
 : تغيير ثقافة المنظمة -6

ــعيفة تؤثر على االداء وفاعلية       ــواء كانت قوية او ض ليس جميع المنظمات لديها قيم ثقافية وان ثقافة المنظمة س
 المنظمة ، فالمنظمات التي لديها اداء منخفض يتعين على مديريها العمل على تغيير ثقافة منظماتهم .

 المنظمة وهي كما يلي : اربع وسائل تسهم في تغيير ثقافة  porter and steersوقد قدم 
 (319-318،ص2004) العميان ،

 اوال: االدارة عمل ريادي 
ان وضــوح نظرة االدارة واعمالها بغية دعم القيم والمعتقدات الثقافية ، كل ذلك يعتبر كإســلوب في تغيير الثقافة      

ليهم متابعة االدارة بعناية فائقة ، وتطويرها ،" فاألفراد يرغبون في معرفة ما هو ضروري في العمل ، ومن اجل ذلك ع
 فاألفراد يتطلعون الى انماط ثابتة وأفعال االدارة التي تعزز اقوالها لتجعل االفراد يصدقونها ويؤمنون بما تقوله لهم .

 ثانيا: مشاركة العاملين



243

 

 

ستؤثر على الفاعلية واالداء للمنظمة . ) العميان ،  صراعات تنظيمية وبالتأكيد  سيقود الى  - 316، ص  2002ذلك 
317 . ) 

 
 المحافظة على ثقافة المنظمة : -5

ــية تلعب دورا كبيرا في المحافظة والبقاء على ثقافة المنظمة وهي :هنالك  ,  2004)العميان ,  -ثالثة عوامل رئيس
 (320ص -319ص

 االدارة العليا  -أ
ان ردود فعل االدارة العليا تعتبر عامال مؤثرا على ثقافة المنظمة من خالل القرارات التي تتخذها ، فإلى اي مدى      

شتركة ، وكذلك تلتزم االدارة ال صطلحات وعبارات وطقوس م ستخدام لغة واحدة وم سلوك المنتظم من خالل ا عليا بال
سة االدارة  سيا سفة االدارة العليا في كيفية معاملة العاملين و ضمن التوجهات حول العمل وفل سلوكية والتي تت المعايير ال

ظمة والتعليمات ، فاذا ما حافظت االدارة العليا على اتجاه الجودة والغياب ، وكذلك ســياســتها حول تنفيذ القواعد واالن
 سياستها وفلسفتها في جميع النواحي التي تخص المنظمة ككل فإن هذا سيؤثر على ثقافة المنظمة .

 اختيار العاملين  -ب
يار هو الختتلعب عملية جذب العاملين وتعيينهم دورا كبيرا في المحافظة على ثقافة المنظمة ، والهدف من عملية ا     

ــتخدام االفراد الذين لديهم المعرفة والخبرات والقدرات لتأدية مهام العمل في المنظمة بنجاح ، في عملية  تحديد واس
سفة المنظمة وافرادها  االختيار يجب ان يكون هناك مواءمة بين المهارات والقدرات والمعرفة المتوفرة لدى الفرد مع فل

قض بين االفراد في المنظمة من اجل المحافظة على ثقافة المنظمة النه قد يتاثر االداء بمعنى اخر ان ال يكون هناك تنا
 والفاعلية في المنظمة بسبب تاثير االفراد الجدد والذين يحملون ثقافة ال تتناسب مع ثقافة المنظمة الحاليين .

 
 المخالطة االجتماعية  -ج

صر جديدة في المنظمة فان هذه      صر ال تعرف ثقافة المنظمة وبالتالي يقع على عاتق االدارة ان عند اختيار عنا العنا
 تعرف الموظفين الجدد على االفراد العاملين وعلى ثقافة المنظمة وهذا امر ضروري حتى ال يتغير اداء المنظمة .

 
 : تغيير ثقافة المنظمة -6

ــعيفة تؤثر على االداء وفاعلية       ــواء كانت قوية او ض ليس جميع المنظمات لديها قيم ثقافية وان ثقافة المنظمة س
 المنظمة ، فالمنظمات التي لديها اداء منخفض يتعين على مديريها العمل على تغيير ثقافة منظماتهم .

 المنظمة وهي كما يلي : اربع وسائل تسهم في تغيير ثقافة  porter and steersوقد قدم 
 (319-318،ص2004) العميان ،

 اوال: االدارة عمل ريادي 
ان وضــوح نظرة االدارة واعمالها بغية دعم القيم والمعتقدات الثقافية ، كل ذلك يعتبر كإســلوب في تغيير الثقافة      

ليهم متابعة االدارة بعناية فائقة ، وتطويرها ،" فاألفراد يرغبون في معرفة ما هو ضروري في العمل ، ومن اجل ذلك ع
 فاألفراد يتطلعون الى انماط ثابتة وأفعال االدارة التي تعزز اقوالها لتجعل االفراد يصدقونها ويؤمنون بما تقوله لهم .

 ثانيا: مشاركة العاملين



244

 

 

سس الهامة في تطوير وتغيير ثقافة المنظمة , ف      شراك العاملين من المبادىء واال أ المنظمات التي تهيء مبدعملية ا
ــاركة تعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وتحفزهم على اداء اعمالهم وبالتالي تتبلور لديهم المســؤولية تجاه  المش

 العمل وزيادة انتمائهم له.
 

 ثالثا: المعلومات من االخرين 
شعر الفان المعلومات المتبادلة بين االفراد العاملين في المنظمة ، تعتبر       صرا هاما في تكوين الثقافة فعندما ي رد عن

بان االخرين يهتمون به من خالل تزويده بالمعلومات فانه سيتولد لديه تكوين اجتماعي قوي من خالل تقليص التفسيرات 
 المتباينة 

 رابعا : العوائد والمكافآت 
شمل االحترام والقبول وا      صد بالعائد ليس فقط المال ، وانما ي شعر بالوالء واالنتماء للمنظويق مة لتقدير للفرد حتى ي

 التي يعمل بها ورفع روح المعنوية.
صعوبة في تغييرها ، ومن       سنواجه  سية لكل من المنظمة والعاملين وبالتالي  سا والثقافة التنظيمية تعتبر عملية ا

ــيا مع المتغيرات الب هداف يئية الداخلية والخارجية من اجل تحقيق االواجب ان تكون الثقافة قابلة للتطوير والتغيير تمش
 المنظمة 

 اما الوسائل االساسية التي تستطيع القيادة استخدامها لتغيير ثقافة المنظمة فهي:
ــاؤالت  - اعطاء اهتمام منتظم لمجالت وقضــايا معينة في المنظمة من خالل القياس والرقابة والتعليقات والتس

 بشان تلك القضايا والمجاالت.
 د فعل القيادة اتجاه االحداث الحساسة واالزمات التنظيمية .ردو -
 القيام بدور نموذجي وكمعلم ومدرب ، فالسلوك الظاهري للقيادة بحمل معاني وافتراضات معينة لألفراد . -
 وضع المعايير واالسس لمنح العوائد وتوزيع المراكز . -
 ( 338، 2004والتقاعد )حريم، وضع المعايير واالسس للتعيين واالختيار والترقية  -

 
 

 المبحث الثالث 
 االداء الوظيفي 

 مفهوم االداء الوظيفي : -1
شير االداء الوظيفي الى درجة تحقيق واتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية التي يتحقق بها ، او       ي

شير الى الطاقة المبذولة اما  شبع الفرد بها متطلبات الوظيفة وغالبا ما يحث لبس وتداخل بين االداء والجهد فالجهد ي ي
سا النتائج التي حققها الفرد ، فمثال الطالب قد يبذل جهدا كبيرا في االستعداد لالمتحان ولكنه يحصل  االداء فيقاس على ا

 (.209،ص 2001على درجات منخفضة ، وفي مثل هذه الحالة يكون الجهد المبذول عالي بينما الداء منخفض )محمد ،
مصــنعة واآلالت الى واالداء بصــفة عامة هو تحويل المدخالت التنظيمية كالمواد االولية والمواد نصــف ال

 مخرجات تتكون من سلع وخدمات بمواصفات فنية ومعدالت محددة 
 (  19، ص 1999) الخزامي ،

صافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وادراك الدور او المهام والذي  ويعبر مفهوم االداء الوظيفي عن االثر ال
 ( 219، ص 2004فة الفرد. )سلطان، بالتالي يشير الى درجة تحقيق واتمام المهام المكونة لوظي

 

 

ــؤولياته التي تكلفه بها المنظمة او الجهة التي ترتبط  وفي تعريف اخر االداء الوظيفي بانه تنفيذ الموظف ألعماله ومس
 ( 11،  1996وظيفته بها ) هالل ،

 
 
 
 عناصر االداء الوظيفي : -2

 ( 72، ص 1994يتكون االداء من مجموعة من العناصر اهمها : ) الحسيني ،
ــمل المعارف العامة والمهارات الفنية والمهنية والخلفية العامة عن الوظيفة  المعرفة بمتطلبات الوظيفة : -1 وتش

 والمجالت المرتبطة بها .
وتتمثل في مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به وما يمتلكه من رغبة ومهارات وبراعة  نوعية العمل : -2

 وقدرة على التنظيم وتنفيذ العمل دون الوقوع في االخطاء.
سرعة  كمية العمل المنجز: -3 ستطيع الموظف انجازه في الظروف العادية للعمل ومقدار  أي مقدار العمل الذي ي

 هذا االنجاز. 

ــؤولية العمل وانجاز  المثابرة والوثوق : -4 ــمل الجدية والتفاني في العمل وقدرة الموظف على تحمل مس وتش
 االعمال في اوقاتها المحددة ، ومدى حاجة هذا الموظف لإلرشاد والتوجيه من قبل المشرفين .

 
 محددات االداء الوظيفي : -3

دا بالقدرات وادراك الدور او المهام ويعني هذا ان االداء في موقف االداء الوظيفي هو االثر الصافي لجهود الفرد التي تب
 معين يكمن ان ينظر اليه على انه نتاج للعالقة المتداخلة بين كل من :

 الجهد .-1
 القدرات . -2
 ادراك الدور ) المهام( . -3

سمانية صول الفرد على التدعيم ) الحوافز ( الى الطاقة الج شير الجهد الناتج من ح ها والعقلية والتي يبذل وي
الفرد ألداء مهمته اما القدرات فهي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الوظيفة وال تتغير وتتقلب هذه القدرات عبر 
ضروري توجيه جهوده في  شير ادراك الدور او المهمة الى االتجاه الذي يعتقد الفرد انه من ال صيرة وي فترة زمنية ق

ــلوك الذي يعتقد الفرد بأهميتها في اداء مهامه بتعريف ادراك الدور. )محمد العمل من خالله وتقوم ا ــطة والس النش
 (. 210، ص 2001،
 
 العوامل البيئية المؤثرة على االداء الوظيفي :  -4

ستوى ادائه وبالرغم من ان بعض  سيطرة الفرد والتي يمكن ان تؤثر على م هناك بعض العوامل خارج نطاق 
ضح هذه العوامل قد تؤ شكل التالي يو خذ كأعذار اال انها يجب ان تؤخذ في االعتبار ألنها حقيقة وموجودة بالفعل ، وال

 (  211، ص 2001الوظيفي ) محمد ، العوامل البيئية التي تعدل وتؤثر على االداء 
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 االعمال في اوقاتها المحددة ، ومدى حاجة هذا الموظف لإلرشاد والتوجيه من قبل المشرفين .

 
 محددات االداء الوظيفي : -3

دا بالقدرات وادراك الدور او المهام ويعني هذا ان االداء في موقف االداء الوظيفي هو االثر الصافي لجهود الفرد التي تب
 معين يكمن ان ينظر اليه على انه نتاج للعالقة المتداخلة بين كل من :

 الجهد .-1
 القدرات . -2
 ادراك الدور ) المهام( . -3

سمانية صول الفرد على التدعيم ) الحوافز ( الى الطاقة الج شير الجهد الناتج من ح ها والعقلية والتي يبذل وي
الفرد ألداء مهمته اما القدرات فهي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الوظيفة وال تتغير وتتقلب هذه القدرات عبر 
ضروري توجيه جهوده في  شير ادراك الدور او المهمة الى االتجاه الذي يعتقد الفرد انه من ال صيرة وي فترة زمنية ق

ــلوك الذي يعتقد الفرد بأهميتها في اداء مهامه بتعريف ادراك الدور. )محمد العمل من خالله وتقوم ا ــطة والس النش
 (. 210، ص 2001،
 
 العوامل البيئية المؤثرة على االداء الوظيفي :  -4

ستوى ادائه وبالرغم من ان بعض  سيطرة الفرد والتي يمكن ان تؤثر على م هناك بعض العوامل خارج نطاق 
ضح هذه العوامل قد تؤ شكل التالي يو خذ كأعذار اال انها يجب ان تؤخذ في االعتبار ألنها حقيقة وموجودة بالفعل ، وال

 (  211، ص 2001الوظيفي ) محمد ، العوامل البيئية التي تعدل وتؤثر على االداء 
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 (1شكل رقم )
 العوامل البيئية التي تعدل وتؤثر في االداء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القاهرة : الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع المصدر : )محمد راوية، ادارة الموارد البشرية ، رؤية مستقبلية ، 
 (. 212،ص2001،
 
 اهمية قياس اداء العنصر البشري:  -5

يمكن بيان اهمية قياس اداء العنصر البشري من االهداف التي يسعى لتحقيقها قياس االداء والتي يمكن تلخيصها بما يلي 
 (88-87، ص 1996) شاويش ، 

 الترقية والنقل :  -1
شف ساعد في نقل  اذ يك قياس االداء عن قدرات العاملين وبالتالي يتم ترقيتهم الى وظائف اعلى من وظائفهم كما ي

 ووضع كل فرد في الوظيفة التي تتناسب وقدراته .

 تقييم المشرفين والمديرين : -2

 الظروف المادية-
 االضاءة -
 الضوضاء -
 الت ترتيب اآل -
 درجة الحرارة  -
 الدوريات  -
 التعليم -
 االشراف  -
 السياسات  -
 التصميم التنظيمي  -
 التدريب -

 الجهد-
 القدرات -
  االتجاه  -

 االداء الوظيفي    

 

 

شرفين والمديرين في تنمية وتطوير اعضاء الفريق الذ  ساعد االداء في تحديد مدى فاعلية الم عمل تحت ي يحيث ي
 اشرافهم وتوجيهاتهم .

 
 

 اجراء تعديالت في الرواتب واالجور :  -3

صول عليها  ضوء المعلومات التي يتم الح سبة للعاملين ففي  سهم في اقتراح المكافآت المالية المنا اذ ان قياس االداء ي
 نظام حوافز معين لهم.من قياس االداء يمكن زيادة رواتب واجور العاملين او انقاصها كما ويمكن اقتراح 

 مقياس او معيار :  -4
سات تطبيقات اخرى في مجال االفراد وذلك  سيا سا مقبوال في تقييم  اذ ان قياس االداء يمكن ان يعتبر معيارا او مقيا

 كالحكم على مدى فاعلية التدريب في المؤسسة وكذلك فيما يتعلق بتقارير البحوث التي يمكن اعدادها. 

 تقديم المشورة :  -5

ذ يشكل قياس االداء اداة لتقويم ضعف العاملين واقتراح اجراء لتحسين ادائهم وقد ياخذ التحسين شكل التدريب داخل ا
 المؤسسة وخارجها وبمعنى اخر يمكن ان يعتبر قياس االداء حافزا للتطوير الشخصي ومقياسا له.

 يعتبر متطلب للمعرفة الشخصية واالطالع:  -6

مشرفين على االحتكاك بمرؤوسيهم اثناء عملية القياس فتنتج عنه المعرفة الشخصية لهؤالء اذ ان قياس االداء يشجع ال
 المرؤوسين من قبل المشرفين ، اذ ان المقيم يجب ان يعرف الكثير عمن يقيمه.

 اكتشاف االحتياجات التدريبية :  -7
 التدريبية وبالتالي تحديد انواع برامج التدريباذ ان قياس االداء يعتبر من العوامل االساسية في الكشف عن الحاجات 

 والتطوير الالزمة.
 
 مراحل عملية تقييم االداء الوظيفي : -6

تعتبر عملية تقييم االداء عملية صعبة ومعقدة تتطلب من القائمين على تنفيذها تخطيطا سليما ومبنيا على اسس 
شد سلة بغية تحقيق االهداف التي تن سل ها المنظمة ، وبالتالي يمكن ان نتعرف على تلك المراحل منطقية ذات خطوات مت

 من خالل الشكل التالي الذي يوضح عملية تقييم االداء الوظيفي .
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شرفين والمديرين في تنمية وتطوير اعضاء الفريق الذ  ساعد االداء في تحديد مدى فاعلية الم عمل تحت ي يحيث ي
 اشرافهم وتوجيهاتهم .

 
 

 اجراء تعديالت في الرواتب واالجور :  -3

صول عليها  ضوء المعلومات التي يتم الح سبة للعاملين ففي  سهم في اقتراح المكافآت المالية المنا اذ ان قياس االداء ي
 نظام حوافز معين لهم.من قياس االداء يمكن زيادة رواتب واجور العاملين او انقاصها كما ويمكن اقتراح 

 مقياس او معيار :  -4
سات تطبيقات اخرى في مجال االفراد وذلك  سيا سا مقبوال في تقييم  اذ ان قياس االداء يمكن ان يعتبر معيارا او مقيا

 كالحكم على مدى فاعلية التدريب في المؤسسة وكذلك فيما يتعلق بتقارير البحوث التي يمكن اعدادها. 

 تقديم المشورة :  -5

ذ يشكل قياس االداء اداة لتقويم ضعف العاملين واقتراح اجراء لتحسين ادائهم وقد ياخذ التحسين شكل التدريب داخل ا
 المؤسسة وخارجها وبمعنى اخر يمكن ان يعتبر قياس االداء حافزا للتطوير الشخصي ومقياسا له.

 يعتبر متطلب للمعرفة الشخصية واالطالع:  -6

مشرفين على االحتكاك بمرؤوسيهم اثناء عملية القياس فتنتج عنه المعرفة الشخصية لهؤالء اذ ان قياس االداء يشجع ال
 المرؤوسين من قبل المشرفين ، اذ ان المقيم يجب ان يعرف الكثير عمن يقيمه.

 اكتشاف االحتياجات التدريبية :  -7
 التدريبية وبالتالي تحديد انواع برامج التدريباذ ان قياس االداء يعتبر من العوامل االساسية في الكشف عن الحاجات 

 والتطوير الالزمة.
 
 مراحل عملية تقييم االداء الوظيفي : -6

تعتبر عملية تقييم االداء عملية صعبة ومعقدة تتطلب من القائمين على تنفيذها تخطيطا سليما ومبنيا على اسس 
شد سلة بغية تحقيق االهداف التي تن سل ها المنظمة ، وبالتالي يمكن ان نتعرف على تلك المراحل منطقية ذات خطوات مت

 من خالل الشكل التالي الذي يوضح عملية تقييم االداء الوظيفي .
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 (2شكل رقم )
 يوضح مراحل عملية تقييم االداء الوظيفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

      
 
 
 
 
 
   

 (  206، ص2003المصدر : ) الهيتي ، خالد ، ادارة الموارد البشرية ، مدخل استراتيجي ، عمان : دار وائل للنشر ،
 

 
 معايير تقويم االداء الوظيفي : -7

صد بمعايير ستويات التي  يق سب اليه الفرد وبالتالي يقارن به للحكم عليه ، او هي الم ساس الذي ين االداء اال
ساعد  ضروري لنجاح عملية تقويم فيها االداء حيث انها ت ضيا وان تحديد هذه المعايير امر  يعتبر فيها االداء جيدا ومر

توجيه المديرين الى االمور التي ينبغي ان تؤخذ في تعريف العاملين بما مطلوب منهم بخثوث تحقيق اهداف المنظمة و
ــاعد على رفع درجة ادائهم للعمل  ــاركة مما يس ــاغ هذه المعايير بمش بعين االعتبار لتطوير االداء ، وال بد ان تص

 ( 203، ص 2003واخالصهم للمنظمة .) الهيتي ، 

 وضع توقعات االداء 

 مراقبة التقدم في االداء 

 تقييم االداء 

 العكسية من االداءالتغذية 

 اتخاذ القرارات االدارية 

 وضع خطط تطوير االداء 

 

 

 االداء المراد قياسه ويكون المعيار هكذا اذا تميزويشترط في المعيار ومهما كانت نوعيته ان يكون دقيقا في التعبير عن 
 ( 204، ص 2003بالخصائص االتية ) الهيتي ، 

 :  صدق المقياس -1
 أي ان العوامل الداخلة في المقياس يجب ان تعبر تلك الخصائص التي يتطلبها اداء العمل بدون زيادة او نقصان.

 :  ثبات المقياس -2

خالل المقياس ثابتة عندما يكون  اداؤه ثابتا اما عندما تختلف نتائج القياس  يعني ان تكون  نتائج اعمال الفرد من
 باختالف درجات او مستويات اداءه ، ان ذلك ليس عيبا فيه وانما حالة طبيعية .

 :  التمييز -3

سيطة فيميز بين اداء  -4 ستويات االداء مهما كانت ب سية المقياس باظهار االختالفات في م سا ونعني بها درجة ح
 فرد او مجموعة من االفراد.ال

 :  سهولة استخدام المقياس -5
 ونعني به وضوح المقياس وامكانية استخدامه من قبل الرؤساء في العمل . 

 
 االتجاهات الحديثة لعملية تقييم االداء الوظيفي:   -8

 كما يلي :هناك بعض االتجاهات الحديثة في تقييم اداء العاملين في الوقت الحاضر والتي يمكن تلخيصها 
 االتجاه الى استخدام عدد اقل من الصفات موضوع التقييم مع توسيع وتعميق المعاني المستخدمة.  -1
 االتجاه الى استخدام وسائل بسيطة وسهلة االستعمال في رصد التقديرات واستخراج النتائج العام.ة -2
  ات الجزئية لنواحي الشخص المختلفة.االتجاه الى عدم احتساب قيمة اجمالية لكفاءة العامل واالكتفاء بالتقدير -3

شرف  -4 صارها على الم ستويات االدارية المختلفة في عملية التقييم أي عدم اقت ازدياد التعاون والتفاعل بين الم
 (. 109، ص1996المباشر فقط ) شاويش ، 

ضا قياس اداء العاملين والتي تأخذ في االعتبار االتجاهات الحديثة ال ن ان سابقة ، تلك التي يمكومن الطرق الحديثة اي
سطة كل  سري بوا ساس تلك الطريقة هو ان يتم تقييم الفرد بطريقة االقتراع ال شترك ، وا يطلق عليها طريقة التقييم الم
فرد من افراد جماعة العمل الذين يعملون معه دون أي اعتبار للمركز االداري ، وعلى ذلك فان قياس الفرد يتم بمعرفة 

 (. 108،  1996ورؤسائه ومرؤوسيه ) شاويش ،  زمالئه ، زمالءه،

 
 اما اهم الصفات االساسية لطريقة التقييم المشترك هي : 

 اشتراك الرؤساء والمرؤوسين والزمالء في عملية التقييم. -1
 االقتراع السري . -2

 يتم اختيار الصفات موضع التقييم بمعرفة القائمين بالتقييم.  -3

 بنتائجها .احاطة كل مشترك في عملية التقييم  -4
 رقابة المشتركين في التقييم على االغراض التي تستعمل فيها نتائج التقييم.  -5

 (. 108، ص 1996) شاويش ،     
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 :  صدق المقياس -1
 أي ان العوامل الداخلة في المقياس يجب ان تعبر تلك الخصائص التي يتطلبها اداء العمل بدون زيادة او نقصان.

 :  ثبات المقياس -2

خالل المقياس ثابتة عندما يكون  اداؤه ثابتا اما عندما تختلف نتائج القياس  يعني ان تكون  نتائج اعمال الفرد من
 باختالف درجات او مستويات اداءه ، ان ذلك ليس عيبا فيه وانما حالة طبيعية .

 :  التمييز -3

سيطة فيميز بين اداء  -4 ستويات االداء مهما كانت ب سية المقياس باظهار االختالفات في م سا ونعني بها درجة ح
 فرد او مجموعة من االفراد.ال

 :  سهولة استخدام المقياس -5
 ونعني به وضوح المقياس وامكانية استخدامه من قبل الرؤساء في العمل . 
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 االتجاه الى استخدام عدد اقل من الصفات موضوع التقييم مع توسيع وتعميق المعاني المستخدمة.  -1
 االتجاه الى استخدام وسائل بسيطة وسهلة االستعمال في رصد التقديرات واستخراج النتائج العام.ة -2
  ات الجزئية لنواحي الشخص المختلفة.االتجاه الى عدم احتساب قيمة اجمالية لكفاءة العامل واالكتفاء بالتقدير -3

شرف  -4 صارها على الم ستويات االدارية المختلفة في عملية التقييم أي عدم اقت ازدياد التعاون والتفاعل بين الم
 (. 109، ص1996المباشر فقط ) شاويش ، 

ضا قياس اداء العاملين والتي تأخذ في االعتبار االتجاهات الحديثة ال ن ان سابقة ، تلك التي يمكومن الطرق الحديثة اي
سطة كل  سري بوا ساس تلك الطريقة هو ان يتم تقييم الفرد بطريقة االقتراع ال شترك ، وا يطلق عليها طريقة التقييم الم
فرد من افراد جماعة العمل الذين يعملون معه دون أي اعتبار للمركز االداري ، وعلى ذلك فان قياس الفرد يتم بمعرفة 

 (. 108،  1996ورؤسائه ومرؤوسيه ) شاويش ،  زمالئه ، زمالءه،

 
 اما اهم الصفات االساسية لطريقة التقييم المشترك هي : 

 اشتراك الرؤساء والمرؤوسين والزمالء في عملية التقييم. -1
 االقتراع السري . -2

 يتم اختيار الصفات موضع التقييم بمعرفة القائمين بالتقييم.  -3

 بنتائجها .احاطة كل مشترك في عملية التقييم  -4
 رقابة المشتركين في التقييم على االغراض التي تستعمل فيها نتائج التقييم.  -5

 (. 108، ص 1996) شاويش ،     
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 تأثير الثقافة التنظيمية على تقييم مستوى االداء : -9

ستخدام نتائج لتقييم االداء ال يثير  شأن ا نظرًا الختالف المعايير والقيم بين الدول ، فأن االختالف بين هذه الدول ب
ضح الجدول رقم )  شة ، ويو ( الفروق بين تقييم االداء في امريكا واليابان ، حيث تتأثر الطريقة التي يحكم 5الده

 ا . بها الفرد على االخرين بالثقافة التي نشأ به
 (5الجدول )

 بعض االختالفات االساسية في عملية تقييم االداء بين الواليات المتحدة االمريكية واليابان
 الواليات المتحدة االمريكية   اليابان

 يقوم بها الرؤساء  من يقوم بها يقوم بها الرئيس او المعلم 
ــهر وتقييم  كل ش تقويم تطويري ل

 اداء سنوي
 دوريًا عادة كل سنة  مدى تكرارها 

 كتابة وبطريقة مباشرة  كيف يبلغ النقد  شفويًا وبطريقة ضمنية 
 لديهم رغبة قوية في الرد  مدى رغبة الموظف بالرد  يرفضون الرد 

 يحصل الفرد على الفائدة  على من تعود الفائدة  تحل الجماعة على القائد 
   

 المصدر : جرينبرج ، جيرالد ، بارون ، روبرت ، ادارة السلوك في المنظمات . 
 (  2004ص ،  97ترجمة : رفاعي ، اسماعيل بسيوني ، الرياض ، دار المريخ النشر ) 

 
 
 

 الفصل الثاني 
 المبحث االول 

 عينة الدراسة  
  

تم اختيار المعهد التقني بابل مجتمعا للدراســة حيث يضــم مجموعة كبيرة من الموظفين االداريين وقد تم اختيار      
ستبيان وتم توزيعها 40عينة متكونة من ) ستمارة اال صميم ا ( فرد من العاملين في الوحدات االدارية في المعهد وتم ت
ــتم 27/3/2016على العينة بتاريخ  وتم تفريغ االجابات الموجودة  31/3/2016ارة من العينة بتاريخ ، وتم جمع االس

 .(  SBSSفي االستمارة وتحليلها باستخدام الحقيبة الرياضية ) 
 

 الجانب العملي ) التطبيقي ( 
 اواًل : تحليل استجابات العينة حول متغيرات البحث :

ستجابات       ستبيان من خالل تحليل آراء وا ستمارات اال تتناول هذه الفقرة عرض وتحليل البيانات التي اظهرتها ا
( Likrtافراد العينة عن متغيرات الدراســة )ضــغوط العمل والوالء التنظيمي( , ولهذا الغرض تم اســتخدام مقياس )

ــي الذي يتوزع من اعلى وزن له والذي اعطي ) جة لتمثل حقل االجابة )اتفق تماما( , الى اوطأ وزن له ( در5الخماس

 

 

لذي اعطي ) ( لتمثل حقول 4 ,3 , 2( درجة لتمثل حقل االجابة )ال اتفق تماما( وبينهما ثالثة اوزان اخرى هي )1وا
م الدرجة ( كمعيار لقياس وتقيي3االجابة )اتفق , محايد , ال اتفق( على التوالي. ومن جانب آخر اعتمد الوسط الفرضي )

 المتحصل عليها.  
صائية  ؤ المتمثلة بالتوزيعات      ساليب اإلح سة تم اعتماد األ ستجابات العينة حول متغيرات الدرا ولغرض تحليل ا

صائي ) ستخدام البرنامج اإلح سابية واالنحرافات المعيارية وبا ساط الح سب المئوية واألو ( . SPSSالتكرارية والن
 :وتضمنت هذه الفقرة ما يلي

 تحليل استجابات العينة حول متغير الثقافة التنظيمية )المتغير المستقل( -1
( التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن المئوي 5يوضح الجدول )    

 راد الدراسة (. لفقرات متغير الثقافة التنظيمية )المتغير المستقل( من خالل إجابات المبحوثين )أف
 
 
 تحليل استجابات العينة المتعلقة بالقيم التنظيمية:  -أ

( من افراد العينة يتفقون على توفر القيم التنظيمية %68يتبين من خالل  المؤشر العام إلجابات المبحوثين ان )     
سابي ) سط ح شر العام بو ضي البالغ )3.7لديهم حيث جاء المؤ سط الفر وانحراف معياري ( 3( وهو اكبر من الو

شري بأنه من اهم الموارد المتاحة في المعهد والذي 1.11) صر الب ( , مما يدل على ان ادارة المعهد تنظر الى العن
سمو القيم التنظيمية  ضحة على  صلحة المعهد وتطوره , وفي هذا داللة وا ضغوط  من اجل م بدورهم يتحملون ال

 -هذا المتغير العوامل التالية:الموجودة داخل المعهد , وقد ساهمت في توفر 
شري بأنه من اهم الموارد المتاحة في المعهد"  ويتفق على ذلك )  -1 صر الب (  73%"تنظر ادارة المعهد الى العن

سط   سبة إلدارة المعهد  ويدعم ذلك و شري بالن صر الب سبة تحدد مكانة العن سة وهذه الن من افراد عينة الدرا
 (.1.14( وبانحراف معياري )3الفرضي )( وهو أكبر من الوسط 3.8حسابي )

صلحة المعهد وتطوره" ويتفق على ذلك ) -2 ضغوط من اجل م ( من افراد العينة وكان 65%"يتقبل الموظفين ال
 ( .1.28( بانحراف معياري )3.6الوسط الحسابي )

ــتند الى مبدأ التعاون والتكامل في انجاز االعمال. " و -3 لك يتفق على ذ" يحافظ الموظفين على عالقات عمل تس
سابي ) %60) سط  ح سة ويدعم ذلك و ضي )3.7( من افراد عينة الدرا سط الفر ( 3( وهو أكبر من الو

 (.0.99وبانحراف معياري )
يدة " -4 جد قدرة على التكيف مع المتغيرات والتطورات ال هارة وال لدى الموظفين الم لك " يتوفر  ويتفق على ذ

سابي )( من افراد العينة وجاءت هذه الفقرة ب%70) سط ح ضي البالغ )3.9و سط الفر ( 3( وهو اعلى من الو
 ( .0.99وانحراف معياري )

سمي" ويتفق على ذلك ) -5 سط   78%"يلتزم الموظفين بمواعيد الدوام الر سة ويدعم ذلك و ( من افراد عينة الدرا
 (.0.91( وبانحراف معياري )3( وهو أكبر من الوسط الفرضي )3.9حسابي )

 
 العينة المتعلقة بالمعتقدات التنظيمية :تحليل استجابات  -ب
بات المبحوثين ان )            جا عام إل ــر ال نة يتفقون على توفر %75يتبين من خالل  المؤش ( من افراد العي

سابي ) سط ح شر العام بو ضي البالغ )3.9المعتقدات التنظيمية حيث جاء المؤ سط الفر ( 3( وهو اكبر من الو
ــاهم في انجاز  ( مما1.09وانحراف معياري ) ــا الوظيفي يس يدل على ان هناك معتقدات لدى العاملين بان الرض
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بأهمية تطوير عالقات العمل بين  قاد  عاملين اعت لدى ال بالجودة والكفاءة المطلوبة كما يتوفر  االعمال والواجبات 
سيد روح التعاون والتكامل أثناء تأدية المهام الوظيفية سام والوحدات المختلفة لتج ساهمت في توفر ه االق ذا , وقد 

 -المتغير العوامل التالية:
شاركة في عملية اتخاذ القرارات" ويتفق على ذلك ) -1 شتركة لدى الموظفين بأهمية الم (  58%" يوجد قناعات م

سابي ) سط  ح سة ويدعم ذلك و ضي )3.2من افراد عينة الدرا سط الفر ( وبانحراف 3( وهو أكبر من الو
 على ان افراد العينة لديهم قناعات بشأن المشاركة في عملية اتخاذ القرارات. ( وهذا يدل1.29معياري )

ساهم في انجاز األعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة" ويتفق على ذلك  -2 ضا الوظيفي ي " يعتقد الموظفين بأن الر
 ( .0.70( بانحراف معياري )4( من افراد العينة وكان الوسط الحسابي )%83)

بأن يتيح نظام االتصال االداري المتبع حرية أكبر في تبادل االفكار بين المستويات االدارية  " يرغب الموظفين -3
سابي ) 73%المختلفة." ويتفق على ذلك ) سط  ح سة ويدعم ذلك و ( وهو أكبر من 3.8( من افراد عينة الدرا

 ( .0.82( وبانحراف معياري )3الوسط الفرضي )
ضرورة زيادة  -4 سنوية الممنوحة لهم" ويتفق على ذلك )"يعتقد الموظفين ب  85%المكافآت والحوافز والعالوات ال

سابي ) سط  ح سة ويدعم ذلك و ضي )4.4( من افراد عينة الدرا سط الفر ( وبانحراف 3( وهو أكبر من الو
 ( .1.06معياري )

سيد رو -5 سام والوحدات المختلفة لتج التكامل ح التعاون و" يعتقد الموظفين بأهمية تطوير عالقات العمل بين األق
سابي )83%أثناء تأدية المهام الوظيفية." ويتفق على ذلك ) سط الح ( بانحراف 4.1( من افراد العينة وكان الو

 ( .0.99معياري )
 
 تحليل استجابات العينة المتعلقة بالتوقعات التنظيمية : -ج
ــر العام إلجابات المبحوثين ان )            افراد العينة يتفقون على التوقعات  ( من%65يتبين من خالل  المؤش

( وانحراف معياري 3( وهو اكبر من الوسط الفرضي البالغ )3.5التنظيمية حيث جاء المؤشر العام بوسط حسابي )
( مما يدل على ان العاملين يقومون ببذل الجهود الالزمة من اجل تحقيق االنجازات التي يتوقعها المعهد من 1.13)

سعى ا دارة المعهد دوما لتلبية ما يتوقعه الموظف من المعهد من عالوات وحوافز ومكافآت التي الموظف وكذلك ت
تعتبر كبند هام من بنود ثقافة المنظمة التي تســهم في زيادة معدالت كفاءة االداء بين العاملين , وقد ســاهمت في 

 -توفر هذا المتغير العوامل التالية:

خذ في اال -1 تأ هد  بأن ادارة المع لك " أتوقع  ها الموظف الكفء والمميز" ويتفق على ذ بذل بار الجهود التي ي عت
سابي )%65) سط  ح سة ويدعم ذلك و ضي )3.5( من افراد عينة الدرا سط الفر ( 3( وهو أكبر من الو

 (.1.40وبانحراف معياري )
لداخلية للمعهد" ويتفق على -2 ( من 60%ذلك ) "يوفر المعهد االمان الوظيفي طالما انه ملتزم بالنظم والقوانين ا

 ( .1.08( بانحراف معياري )3.5افراد العينة وكان الوسط الحسابي )
صل على كافة حقوقه الوظيفية" ويتفق  -1 سام بأن يقوم الموظف بكافة واجباته طالما أنه يح ساء االق "يتوقع رؤ

سابي ) 68%على ذلك ) سط  ح سة ويدعم ذلك و سط 3.5( من افراد عينة الدرا ضي ( وهو أكبر من الو الفر
 (0.99( وبانحراف معياري )3)

 
 

 

 

أتفق  العبارة
 تماما
5 

 اتفق
 
4 

 محايد
 
3 

 ال أتفق
 
2 

ال أتفق 
 تماما
1 

الوسط 
الحسابي 
 الموزون

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 المئوي

% 

 أوال : القيم التنظيمية

تنظر ادارة المعهد الى العنصر البشري  -1
بأنه من اهم الموارد المتاحة في 

 المعهد.

11 18 4 5 2 3.8 1.14 

73 

يتقبل الموظفين الضغوط من اجل  -2
 مصلحة المعهد وتطوره.

10 16 5 5 4 3.6 1.28 
65 

يحافظ الموظفين على عالقات عمل  -3
تستند الى مبدأ التعاون والتكامل في 

 انجاز االعمال. 

10 14 11 5 0 3.7 0.99 

60 

يتوفر لدى الموظفين المهارة والقدرة  -4
المتغيرات والتطورات على التكيف مع 

 الجديدة.

11 17 10 0 2 3.9 0.99 

70 

 78 0.91 3.9 0 5 4 22 9 يلتزم الموظفين بمواعيد الدوام الرسمي. -5

 68 1.11 3.7 2 4 7 17 10 المؤشر العام

 ثانيا : المعتقدات التنظيمية
يوجد قناعات مشتركة لدى الموظفين  -1

بأهمية المشاركة في عملية اتخاذ 
 القرارات.

4 19 4 7 6 3.2 1.29 

58 

يعتقد الموظفين بأن الرضا الوظيفي  -2
يساهم في انجاز األعمال بالجودة 

 والكفاءة المطلوبة.

9 24 6 1 0 4.0 0.70 

83 

يرغب الموظفين بأن يتيح نظام االتصال  -3
االداري المتبع حرية أكبر في تبادل 

االفكار بين المستويات االدارية 
 المختلفة.

6 23 9 1 1 3.8 0.82 

73 

يعتقد الموظفين بضرورة زيادة المكافآت  -4
والحوافز والعالوات السنوية الممنوحة 

 لهم.

27 7 2 3 1 4.4 1.06 

85 

يعتقد الموظفين بأهمية تطوير عالقات  -5
العمل بين االقسام والوحدات المختلفة 
لتجسيد روح التعاون والتكامل أثناء 

 تأدية المهام الوظيفية.

14 19 3 3 1 4.1 0.99 

83 

 75 1.09 3.9 2 3 5 18 12 المؤشر العام  
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(  58%ومكافآت" ويتفق على ذلك )"تســعى ادارة المعهد دوما لتلبية ما يتوقعه الموظف من عالوات وحوافز  -2
سابي ) سط  ح سة ويدعم ذلك و ضي )3.4من افراد عينة الدرا سط الفر ( وبانحراف 3( وهو أكبر من الو

 ( .1.35معياري )
( من 75%" يبذل الموظفين الجهود الالزمة من أجل تحقيق االنجازات التي يتوقعها المعهد منه" ويتفق على ذلك ) -3

 (.1.12( بانحراف معياري )3.7سط الحسابي )افراد العينة وكان الو
 

 (6الجدول )
 استجابات افراد عينة البحث حول متغير الثقافة التنظيمية

 
 
 
 
 

 تحليل استجابات العينة حول متغير االداء الوظيفي)المتغير التابع( -2

 ثالثا : التوقعات التنظيمية

اتوقع بأن ادارة المعهد تأخذ في االعتبار  -1
الجهود التي يبذلها الموظف الكفء 

 والمميز.

9 17 4 3 7 3.5 1.40 

65 

يوفر المعهد االمان الوظيفي طالما انه  -2
 هد.للمعملتزم بالنظم والقوانين الداخلية 

5 19 7 7 2 3.5 1.08 
60 

يتوقع رؤساء االقسام بأن يقوم الموظف  -3
بكافة واجباته طالما أنه يحصل على 

 كافة حقوقه الوظيفية.

2 25 5 6 2 3.5 0.99 

68 

تسعى ادارة المعهد دوما لتلبية ما يتوقعه  -4
 الموظف من عالوات وحوافز ومكافآت.

9 14 5 7 5 3.4 1.35 
58 

الجهود الالزمة من أجل  يبذل الموظفين -5
تحقيق االنجازات التي يتوقعها المعهد 

 منه.

7 23 3 4 3 3.7 1.12 

75 

 65 1.13 3.5 3 5 6 20 6 المؤشر العام

 68 1.09 3.7 2 4 7 18 9 المؤشر العام للثقافة التنظيمية

 

 

( التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن المئوي 6يوضح الجدول )    
 لفقرات متغير االداء الوظيفي )المتغير التابع( من خالل إجابات المبحوثين )أفراد الدراسة (. 

يتفقون على فقرات االداء الوظيفي ( من افراد العينة %63يتبين من خالل  المؤشر العام إلجابات المبحوثين ان )     
( مما 1.13( وانحراف معياري )3( وهو اكبر من الوسط الفرضي البالغ )3.6حيث جاء المؤشر العام بوسط حسابي )

يدل على ان القيم والمعتقدات واالفكار السائدة في المعهد تؤثر على تحسين االداء الوظيفي , وقد ساهمت في ايجابية 
 -امل التالية:هذا المتغير العو

( من افراد عينة الدراسة ويدعم 75%" يقوم الموظفين بتأدية االعمال بالكفاءة والفاعلية المطلوبة" ويتفق على ذلك ) -1
 (.1.00( وبانحراف معياري )3( وهو أكبر من الوسط الفرضي )3.7ذلك وسط  حسابي )

( من افراد العينة وكان الوسط 55%المطلوبة" ويتفق على ذلك )" يؤدي الموظفين المهام الوظيفية طبقا لمعايير الجودة  -2
 ( .1.04( بانحراف معياري )3.5الحسابي )

( من افراد عينة  58%" يبذل الموظفين الجهد الكافي النجاز االداء الوظيفي في الوقت المحدد" ويتفق على ذلك ) -3
 ( .1.03( وبانحراف معياري )3ي )( وهو أكبر من الوسط الفرض3.8الدراسة ويدعم ذلك وسط  حسابي )

( من افراد عينة الدراسة ويدعم  63%" تؤثر القيم السائدة في المعهد على جودة االداء الوظيفي" ويتفق على ذلك ) -4
 ( .1.20( وبانحراف معياري )3( وهو أكبر من الوسط الفرضي )3.7ذلك وسط  حسابي )

( من 63%ين في المعهد في تحسين االداء الوظيفي" ويتفق على ذلك )" تساهم المعتقدات واالفكار السائدة لدى الموظف -5
 (.1.12( بانحراف معياري )3.7افراد العينة وكان الوسط الحسابي )

( من افراد عينة الدراسة 55%"يقوم الموظف باستغالل كافة الموارد المتاحة لديه أثناء ادائه الوظيفي" ويتفق على ذلك ) -6
 (.1.00( وبانحراف معياري )3( وهو أكبر من الوسط الفرضي )3.3ويدعم ذلك وسط  حسابي )

( من افراد العينة 68%" هناك معرفة والمام لدى الموظفين في المعهد بطبيعة االعمال الموكلة اليهم" ويتفق على ذلك ) -7
 ( .1.01( بانحراف معياري )3.6وكان الوسط الحسابي )

معايير موضوعية يمكنها قياس قدرات ومهارات الموظفين بالفاعلية المطلوبة" " يشتمل نظام تقييم االداء الوظيفي على  -8
( 3( وهو أكبر من الوسط الفرضي )3.5( من افراد عينة الدراسة ويدعم ذلك وسط  حسابي ) 58%ويتفق على ذلك )

 ( .1.30وبانحراف معياري )
( من  58%عف لدى الموظف" ويتفق على ذلك )"يحدد نظام تقييم االداء الوظيفي بشكل فعال نقاط القوة ونقاط الض -9

 (.1.32( وبانحراف معياري )3( وهو أكبر من الوسط الفرضي )3.2افراد عينة الدراسة ويدعم ذلك وسط  حسابي )
" يطلع الموظف على نتائج تقييم أدائه السنوي ليتمكن من تعزيز نقاط القوة وتطوير وتحسين نقاط الضعف"  -10

 (.1.08( بانحراف معياري )3.9افراد العينة وكان الوسط الحسابي ) ( من80%ويتفق على ذلك )
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( التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن المئوي 6يوضح الجدول )    
 لفقرات متغير االداء الوظيفي )المتغير التابع( من خالل إجابات المبحوثين )أفراد الدراسة (. 

يتفقون على فقرات االداء الوظيفي ( من افراد العينة %63يتبين من خالل  المؤشر العام إلجابات المبحوثين ان )     
( مما 1.13( وانحراف معياري )3( وهو اكبر من الوسط الفرضي البالغ )3.6حيث جاء المؤشر العام بوسط حسابي )

يدل على ان القيم والمعتقدات واالفكار السائدة في المعهد تؤثر على تحسين االداء الوظيفي , وقد ساهمت في ايجابية 
 -امل التالية:هذا المتغير العو

( من افراد عينة الدراسة ويدعم 75%" يقوم الموظفين بتأدية االعمال بالكفاءة والفاعلية المطلوبة" ويتفق على ذلك ) -1
 (.1.00( وبانحراف معياري )3( وهو أكبر من الوسط الفرضي )3.7ذلك وسط  حسابي )

( من افراد العينة وكان الوسط 55%المطلوبة" ويتفق على ذلك )" يؤدي الموظفين المهام الوظيفية طبقا لمعايير الجودة  -2
 ( .1.04( بانحراف معياري )3.5الحسابي )

( من افراد عينة  58%" يبذل الموظفين الجهد الكافي النجاز االداء الوظيفي في الوقت المحدد" ويتفق على ذلك ) -3
 ( .1.03( وبانحراف معياري )3ي )( وهو أكبر من الوسط الفرض3.8الدراسة ويدعم ذلك وسط  حسابي )

( من افراد عينة الدراسة ويدعم  63%" تؤثر القيم السائدة في المعهد على جودة االداء الوظيفي" ويتفق على ذلك ) -4
 ( .1.20( وبانحراف معياري )3( وهو أكبر من الوسط الفرضي )3.7ذلك وسط  حسابي )

( من 63%ين في المعهد في تحسين االداء الوظيفي" ويتفق على ذلك )" تساهم المعتقدات واالفكار السائدة لدى الموظف -5
 (.1.12( بانحراف معياري )3.7افراد العينة وكان الوسط الحسابي )

( من افراد عينة الدراسة 55%"يقوم الموظف باستغالل كافة الموارد المتاحة لديه أثناء ادائه الوظيفي" ويتفق على ذلك ) -6
 (.1.00( وبانحراف معياري )3( وهو أكبر من الوسط الفرضي )3.3ويدعم ذلك وسط  حسابي )

( من افراد العينة 68%" هناك معرفة والمام لدى الموظفين في المعهد بطبيعة االعمال الموكلة اليهم" ويتفق على ذلك ) -7
 ( .1.01( بانحراف معياري )3.6وكان الوسط الحسابي )

معايير موضوعية يمكنها قياس قدرات ومهارات الموظفين بالفاعلية المطلوبة" " يشتمل نظام تقييم االداء الوظيفي على  -8
( 3( وهو أكبر من الوسط الفرضي )3.5( من افراد عينة الدراسة ويدعم ذلك وسط  حسابي ) 58%ويتفق على ذلك )

 ( .1.30وبانحراف معياري )
( من  58%عف لدى الموظف" ويتفق على ذلك )"يحدد نظام تقييم االداء الوظيفي بشكل فعال نقاط القوة ونقاط الض -9

 (.1.32( وبانحراف معياري )3( وهو أكبر من الوسط الفرضي )3.2افراد عينة الدراسة ويدعم ذلك وسط  حسابي )
" يطلع الموظف على نتائج تقييم أدائه السنوي ليتمكن من تعزيز نقاط القوة وتطوير وتحسين نقاط الضعف"  -10

 (.1.08( بانحراف معياري )3.9افراد العينة وكان الوسط الحسابي ) ( من80%ويتفق على ذلك )
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 (7الجدول )
 استجابات أفراد عينة البحث حول متغير األداء الوظيفي 

 

 

أتفق  العبارة
 تماما
 
5 

 أتفق
 
 
4 

 محايد
 
 
3 

 ال أتفق
 
 
2 

ال أتفق 
 تماما
 
1 

الوسط 
الحسابي 
 الموزون

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 المئوي

% 

يقوم الموظفين بتأدية االعمال بالكفاءة  -1
 والفاعلية المطلوبة.

5 25 4 4 2 3.7 1.00 
75 

يؤدي الموظفين المهام الوظيفية طبقا  -2
 لمعايير الجودة المطلوبة.

7 15 9 9 0 3.5 1.04 
55 

يبذل الموظفين الجهد الكافي النجاز  -3
 االداء الوظيفي في الوقت المحدد.

12 11 12 5 0 3.8 1.03 
58 

تؤثر القيم السائدة في المعهد على جودة  -4
 االداء الوظيفي.

13 12 6 8 1 3.7 1.20 
63 

تساهم المعتقدات واالفكار السائدة           -5
لدى الموظفين في المعهد في تحسين 

 االداء الوظيفي.

10 15 7 7 1 3.7 1.12 

63 

يقوم الموظف باستغالل كافة الموارد  -6
 ادائه الوظيفي.المتاحة لديه أثناء 

2 20 9 7 2 3.3 1.00 
55 

هناك معرفة والمام لدى الموظفين في  -7
 المعهد بطبيعة االعمال الموكلة اليهم.

5 22 5 7 1 3.6 1.01 
68 

يشتمل نظام تقييم االداء الوظيفي على  -8
معايير موضوعية يمكنها قياس قدرات 
 ومهارات الموظفين بالفاعلية المطلوبة.

9 14 8 4 5 3.5 1.30 

58 

يحدد نظام تقييم االداء الوظيفي  -9
بشكل فعال نقاط القوة ونقاط الضعف 

 لدى الموظف.

5 18 3 8 6 3.2 1.32 

58 

يطلع الموظف على نتائج تقييم أدائه  -10
السنوي ليتمكن من تعزيز نقاط القوة وتطوير 

 وتحسين نقاط الضعف.

13 19 3 3 2 3.9 1.08 

80 

 63 1.13 3.6 2 6 7 17 8 المؤشر العام

 

 

 
 المبحث الثالث

 اواًل : اختبار فرضيات البحث : 
 تحليل واختبار عالقة االرتباط بين متغيرات البحث -1

 تتضمن هذه الفقرة اختبار الفرضية االولى التي مفادها:

 بين الثقافة التنظيمية ومستوى االداء الوظيفي في المعهد التقني ـ بابل(  ) توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية
 (8الجدول )

 نتائج تحليل عالقة االرتباط بين الثقافة التنظيمية ومستوى االداء الوظيفي
 المتغير المستقل                               

 
 المتغير المعتمد 

 ( الجدولية tقيمة ) الثقافة التنظيمية

 %1 %5 0.98 االداء الوظيفي

 4.541 2.353 8.49 (المحسوبة tقيمة ) 

االرتباط بين المتغيرين  القرار ) النتيجة (
 موجب وقوي ومعنوي

 درجة الثقة

95  % 99  % 

 
واالداء  قل(المست( وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين متغير الثقافة التنظيمية )المتغير 8يتضح من الجدول )     

( وتشير هذه القيمة 0.98االرتباط البسيط بينهما ) ( , اذ بلغت قيمة معامل %1)المتغير المعتمد( عند مستوى المعنوية )
( المحسوبة لعالقة االرتباط بين المتغيرين البالغة  tإلى قوة العالقة االرتباطية  بين المتغيرين , ان ما يدعم ذلك قيمة ) 

 %1( عند مستوى المعنوية )4.541( الجدولية البالغة ) t( المحسوبة هي اكبر من قيمة )  tتبين بان قيمة )  ( , اذ8.49)
( , أي %1( وهذا يعني وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة وذات داللة احصائية بين المتغيرين عند مستوى المعنوية )

 (.%99بدرجة ثقة قدرها )
تج صحة الفرضية االولى التي مفادها ) توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين ومن النتائج اعاله  نستن      

الثقافة التنظيمية ومستوى االداء الوظيفي( , بمعنى كلما كانت الثقافة التنظيمية سائدة في المعهد كلما ارتفع مستوى 
 االداء الوظيفي فيه.

 قياس أثر الثقافة التنظيمية في مستوى االداء الوظيفي -2
 تتضمن هذه الفقرة اختبار الفرضية الثانية التي مفادها:     

 )يوجد أثر ذو داللة معنوية للثقافة التنظيمية على مستوى االداء الوظيفي في المعهد التقني بابل(. 
 (9الجدول )

 نتائج تقدير انموذج االنحدار الخطي البسيط بين الثقافة التنظيمية واالداء الوظيفي
 المتغير المستقل                   

 
معامل  الثقافة التنظيمية

 2Rالتفسير 

 Fقيمة 
 المحسوبة

 Fقيمة 
 الجدولية
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 المبحث الثالث

 اواًل : اختبار فرضيات البحث : 
 تحليل واختبار عالقة االرتباط بين متغيرات البحث -1

 تتضمن هذه الفقرة اختبار الفرضية االولى التي مفادها:

 بين الثقافة التنظيمية ومستوى االداء الوظيفي في المعهد التقني ـ بابل(  ) توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية
 (8الجدول )

 نتائج تحليل عالقة االرتباط بين الثقافة التنظيمية ومستوى االداء الوظيفي
 المتغير المستقل                               

 
 المتغير المعتمد 

 ( الجدولية tقيمة ) الثقافة التنظيمية

 %1 %5 0.98 االداء الوظيفي

 4.541 2.353 8.49 (المحسوبة tقيمة ) 

االرتباط بين المتغيرين  القرار ) النتيجة (
 موجب وقوي ومعنوي

 درجة الثقة

95  % 99  % 

 
واالداء  قل(المست( وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين متغير الثقافة التنظيمية )المتغير 8يتضح من الجدول )     

( وتشير هذه القيمة 0.98االرتباط البسيط بينهما ) ( , اذ بلغت قيمة معامل %1)المتغير المعتمد( عند مستوى المعنوية )
( المحسوبة لعالقة االرتباط بين المتغيرين البالغة  tإلى قوة العالقة االرتباطية  بين المتغيرين , ان ما يدعم ذلك قيمة ) 

 %1( عند مستوى المعنوية )4.541( الجدولية البالغة ) t( المحسوبة هي اكبر من قيمة )  tتبين بان قيمة )  ( , اذ8.49)
( , أي %1( وهذا يعني وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة وذات داللة احصائية بين المتغيرين عند مستوى المعنوية )

 (.%99بدرجة ثقة قدرها )
تج صحة الفرضية االولى التي مفادها ) توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين ومن النتائج اعاله  نستن      

الثقافة التنظيمية ومستوى االداء الوظيفي( , بمعنى كلما كانت الثقافة التنظيمية سائدة في المعهد كلما ارتفع مستوى 
 االداء الوظيفي فيه.

 قياس أثر الثقافة التنظيمية في مستوى االداء الوظيفي -2
 تتضمن هذه الفقرة اختبار الفرضية الثانية التي مفادها:     

 )يوجد أثر ذو داللة معنوية للثقافة التنظيمية على مستوى االداء الوظيفي في المعهد التقني بابل(. 
 (9الجدول )

 نتائج تقدير انموذج االنحدار الخطي البسيط بين الثقافة التنظيمية واالداء الوظيفي
 المتغير المستقل                   

 
معامل  الثقافة التنظيمية

 2Rالتفسير 

 Fقيمة 
 المحسوبة

 Fقيمة 
 الجدولية
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 1% 5% معامل االرتباط المتغير المعتمد

 34.1    -     96    0.96         0.98 االداء الوظيفي

         
 ( ما يأتي:9الجدول )يتضح من خالل النتائج النهائية التي يتضمنها 

( 34.1( الجدولية البالغة )F( وهي أكبر من قيمة )96( المحسوبة لعملية اتخاذ القرارات بلغت )Fيتضح أن قيمة ) -1
( وهذا يعني وجود أثر ذو داللة احصائية للثقافة التنظيمية على مستوى االداء الوظيفي 1%عند مستوى معنوية )
 (.99%) ( وبدرجة ثقة1%عند مستوى معنوية )

( من 96%( يتضح أن الثقافة التنظيمية قادرة على تفسير ما نسبته )0.96( البالغة )2Rمن خالل معامل التفسير ) -2
( فتعزى الى مساهمة متغيرات أخرى 4%التغيرات التي تطرأ على مستوى االداء الوظيفي , أما النسبة المتبقية )

 غير داخلة في البحث. 
تقبل الفرضية الثانية والتي مفادها: يوجد أثر ذو داللة معنوية للثقافة التنظيمية على مستوى  وبناءا على النتائج اعاله

 االداء الوظيفي في المعهد التقني بابل.
 

 
 

 الفصل الثالث 
 االستنتاجات والتوصيات

 : االستنتاجات  -اواًل :
 توصلت الدراسة الى االستنتاجات اآلتية:     

موجبة وقوية ومعنوية بين الثقافة التنظيمية واالداء الوظيفي في المعهد التقني بابل وهذا هناك عالقة ارتباط  -1
 يعني انه كلما كانت الثقافة التنظيمية سائدة كلما ساهم ذلك في رفع مستوى كفاءة االداء.

ــتوى االداء الوظيفي في المعهد التقني بابل , وذلك -2 ا ألهمية نظر هناك أثر ايجابي للثقافة التنظيمية على مس
ــيد وتطوير الفكر االداري  ــر الثقافة التنظيمية , ودورها الفعال في تجس الدور الحيوي الذي تقوم به عناص

 الحديث الذي يساهم في رفع مستوى االداء الوظيفي.

 تنظر ادارة المعهد الى العنصر البشري بأنه من الموارد المتاحة والهامة لديها..... -3

املين بأهمية عامل الوقت أثناء اداء االعمال والواجبات الوظيفية , وهذا يدل على مدى هناك اهتما من قبل الع -4
حرص العاملين على انجاز االعمال في الوقت المحدد لها , وهذا يشــير الى مدى اهتمام االفراد وشــعورهم 

 بأهمية عنصر الوقت باعتباره من الموارد الهامة داخل بيئة العمل.

ــهم في رفع هناك رغبة بزيادة حج -5 م المكافآت والحوافز , ومنح الترقيات والدرجة الوظيفية , وهذا بدوره يس
ستوى  شكل ايجابي على م ستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين , ويؤثر ب ستوى االداء , ويعمل على زيادة م م

 الكفاءة االدارية في المعهد.

 

 

سي -6 سهمت في تح سائدة لدى العاملين ا ستويات االداء , وهذا من خالل االفكار ان المعتقدات واالفكار ال ن م
والمقترحات التي يتقدمون بها , بهدف تنمية وتطوير االداء , وهذا يشير الى ان العاملين لديهم افكار ومعتقدات 

 تسهم في تطوير مستوى اداء المعهد.
ــجم مع طبيعة ونوعية -7 ــة بنظام تقييم االداء بحاجة الى تطوير لكي تنس مهام الموظف ,  ان المعايير الخاص

 ليتمكن نظام تقييم االداء من قياس اداء العاملين بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.

 
 
 

 
 التوصيات : -ثانيًا :
 بناءا على االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة تم اقتراح التوصيات التالية:     

ادارة المعهد والعاملين , الن االهتمام بمجال  زيادة درجة االهتمام بمجال الثقافة التنظيمية االيجابية من قبل -1
صر  ستمر للعنا ستوى االداء , وذلك من خالل التطوير والتحديث الم ساهم في تنمية وتطوير م ثقافة المنظمة ي
التي تشـكل الثقافة التنظيمية وهذه العناصـر هي )القيم التنظيمية , المعتقدات التنظيمية , التوقعات التنظيمية( 

ضعف وهذا يتم  صر الثقافة التنظيمية والعمل على تعزيزها , وتحديد نقاط ال من خالل تحديد نقاط القوة لعنا
 والعمل على تطويرها والنهوض بها , وذلك من خالل التقييم المستمر لعناصر الثقافة التنظيمية.

سهم في زيادة الكفاءة االدارية , من خالل ز -2 شر زيادة االهتمام بالقيم االيجابية التي ت يادة حرص المعهد على ن
 القيم االيجابية والبناءة , وهذا يتم من خالل تحديد القيم التي تسهم بشكل فعال في تحقيق االهداف.

شاور والتكامل بين  -3 سيق والت ستوى التن شاركة العاملين في عملية اتخاذ القرارات , لرفع م العمل على زيادة م
الل تعزيز مبدأ الرأي والرأي اآلخر , واالعتماد على حلقات النقاش المستويات االدارية المختلفة , وذلك من خ

ضرورة الحرص على تبني آراء وافكار ومقترحات العاملين  ضا  سهم في تطوير عالقات العمل , واي , التي ت
 البناءة , وهذا بدوره يسهم في تعزيز وتطوير عالقات العمل بين الرؤساء والمرؤوسين.

ــهم في تحقيق العمل على زيادة حجم ا -4 ــنوية الممنوحة للعاملين , النها تس لمكافآت والحوافز والعالوات الس
االهداف , وتســاعد في انجاز االعمال , وذلك لتحقيق الرضــا الوظيفي لدى للعاملين , مما يســهم في زيادة 

 مستوى الوالء واالنتماء للمعهد. 

 
 قائمة المصادر

 -اوال : الكتب :
)سلوك المنظمة: سلوك الفرد والجماعة( , عمان , دار الشروق للنشر والتوزيع , العطية , ماجدة , [1] 

2003. 
 .2002العميان , محمد , )السلوك التنظيمي في منظمات االعمال( . عمان , دار وائل للنشر , [2] 

 .2004 العميان , محمد , )السلوك التنظيمي في منظمات االعمال( . عمان , دار وائل للنشر ,       [3]

( , عمان , دار وائل للطباعة والنشر , 1القريوتي , محمد قاسم , )نظرية المنظمة والتنظيم , ط[4] 
2000 . 
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 والعمل على تطويرها والنهوض بها , وذلك من خالل التقييم المستمر لعناصر الثقافة التنظيمية.

سهم في زيادة الكفاءة االدارية , من خالل ز -2 شر زيادة االهتمام بالقيم االيجابية التي ت يادة حرص المعهد على ن
 القيم االيجابية والبناءة , وهذا يتم من خالل تحديد القيم التي تسهم بشكل فعال في تحقيق االهداف.
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 المالحق 
 استمارة االستبيان حول متغير الثقافة التنظيمية  

أتفق  العبارة
 تماما
5 

 اتفق
 
4 

 محايد
 
3 

 ال أتفق
 
2 

أتفق ال 
 تماما
1 

تنظر ادارة المعهد الى العنصر البشري بأنه من اهم الموارد المتاحة  -1
 في المعهد.

     

      يتقبل الموظفين الضغوط من اجل مصلحة المعهد وتطوره. -2

يحافظ الموظفين على عالقات عمل تستند الى مبدأ التعاون والتكامل في  -3
 انجاز االعمال. 

     

 

 

المهارة والقدرة على التكيف مع المتغيرات  يتوفر لدى الموظفين -4
 والتطورات الجديدة.

     

      يلتزم الموظفين بمواعيد الدوام الرسمي. -5

      المؤشر العام

يوجد قناعات مشتركة لدى الموظفين بأهمية المشاركة في عملية اتخاذ  -6
 القرارات.

     

 األعمال بالجودةيعتقد الموظفين بأن الرضا الوظيفي يساهم في انجاز  -7
 والكفاءة المطلوبة.

     

يرغب الموظفين بأن يتيح نظام االتصال االداري المتبع حرية أكبر في  -8
 تبادل االفكار بين المستويات االدارية المختلفة.

     

يعتقد الموظفين بضرورة زيادة المكافآت والحوافز والعالوات السنوية  -9
 الممنوحة لهم.

     

بأهمية تطوير عالقات العمل بين االقسام والوحدات  يعتقد الموظفين -10
 المختلفة لتجسيد روح التعاون والتكامل أثناء تأدية المهام الوظيفية.

     

      المؤشر العام  

اتوقع بأن ادارة المعهد تأخذ في االعتبار الجهود التي يبذلها  -11
 الموظف الكفء والمميز.

     

طالما انه ملتزم بالنظم والقوانين يوفر المعهد االمان الوظيفي  -12
 الداخلية للمعهد.

     

يتوقع رؤساء االقسام بأن يقوم الموظف بكافة واجباته طالما أنه  -13
 يحصل على كافة حقوقه الوظيفية.

     

تسعى ادارة المعهد دوما لتلبية ما يتوقعه الموظف من عالوات  -14
 وحوافز ومكافآت.

     

الالزمة من أجل تحقيق االنجازات التي يبذل الموظفين الجهود  -15
 يتوقعها المعهد منه.
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      المؤشر العام

يوجد قناعات مشتركة لدى الموظفين بأهمية المشاركة في عملية اتخاذ  -6
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الالزمة من أجل تحقيق االنجازات التي يبذل الموظفين الجهود  -15
 يتوقعها المعهد منه.

     

 
 استمارة استبيان حول متغير االداء الوظيفي 

 

أتفق  العبارة
 تماما
 
5 

 أتفق
 
 
4 

 محايد
 
 
3 

 ال أتفق
 
 
2 

ال أتفق 
 تماما
 
1 

      يقوم الموظفين بتأدية االعمال بالكفاءة والفاعلية المطلوبة. -1



262

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      الموظفين المهام الوظيفية طبقا لمعايير الجودة المطلوبة.يؤدي  -2

يبذل الموظفين الجهد الكافي النجاز االداء الوظيفي في الوقت  -3
 المحدد.

     

      تؤثر القيم السائدة في المعهد على جودة االداء الوظيفي. -4

 في المعهد تساهم المعتقدات واالفكار السائدة          لدى الموظفين -5
      في تحسين االداء الوظيفي.

يقوم الموظف باستغالل كافة الموارد المتاحة لديه أثناء ادائه  -6
 الوظيفي.

     

هناك معرفة والمام لدى الموظفين في المعهد بطبيعة االعمال الموكلة  -7
 اليهم.

     

قياس  يمكنهايشتمل نظام تقييم االداء الوظيفي على معايير موضوعية  -8
 قدرات ومهارات الموظفين بالفاعلية المطلوبة.

     

يحدد نظام تقييم االداء الوظيفي بشكل فعال نقاط القوة ونقاط الضعف  -9
 لدى الموظف.

     

يطلع الموظف على نتائج تقييم أدائه السنوي ليتمكن من تعزيز  -10
 نقاط القوة وتطوير وتحسين نقاط الضعف.

     

 

 

 تحديات قيام التعليم االفتراضي في الوطن العربي
 بالتركيز على السودان

 أ.م /  محمد الحسن ابوبكر اسماعيل  السراج
 المجـــموعة االسـتـشــاريــة المــتـحـــدة

arabicunc@yahoo.comEmail:  
 

 
           

 
 المستخلص:

هدفت الورقة الي تسليط الضوء علي نمط تعليمي حديث ومواكب ألخر مستجدات العصر في التقنية مما حدا  -
 ببعض دول العالم )اوربا والغرب ( لالخذ به كنمط تعليمي معتمد ومعاصر وامكانية تطبيقه في السودان . 

االفتراضي ، وخلفية تاريخية عن اشتملت الورقة علي خمس محاور تناولت مدخل نظري لتعريف التعليم  -
تطور التعليم في السودان  ومشروع شبكة معلومات الجامعات السودانية والمكتبة االفتراضية ثم التحديات   

 التي تواجه قيام التعليم االفتراضي في السودان.
بيقه  درج تطخلصت الورقة لتقديم رؤية علمية لما يحب ان يكون عليه التعليم االفتراضي في السودان وت -

لمدة عشرون عاما تشهد المزاوجة بين التعليم التقليدي واالفتراضي ليتراجع التعليم  التقليدي خالل تلك الفترة 
 تدريجيا ويفسح المجال للتعليم االفتراضي . 
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 تحديات قيام التعليم االفتراضي في الوطن العربي
 بالتركيز على السودان

 أ.م /  محمد الحسن ابوبكر اسماعيل  السراج
 المجـــموعة االسـتـشــاريــة المــتـحـــدة

arabicunc@yahoo.comEmail:  
 

 
           

 
 المستخلص:

هدفت الورقة الي تسليط الضوء علي نمط تعليمي حديث ومواكب ألخر مستجدات العصر في التقنية مما حدا  -
 ببعض دول العالم )اوربا والغرب ( لالخذ به كنمط تعليمي معتمد ومعاصر وامكانية تطبيقه في السودان . 

االفتراضي ، وخلفية تاريخية عن اشتملت الورقة علي خمس محاور تناولت مدخل نظري لتعريف التعليم  -
تطور التعليم في السودان  ومشروع شبكة معلومات الجامعات السودانية والمكتبة االفتراضية ثم التحديات   

 التي تواجه قيام التعليم االفتراضي في السودان.
بيقه  درج تطخلصت الورقة لتقديم رؤية علمية لما يحب ان يكون عليه التعليم االفتراضي في السودان وت -

لمدة عشرون عاما تشهد المزاوجة بين التعليم التقليدي واالفتراضي ليتراجع التعليم  التقليدي خالل تلك الفترة 
 تدريجيا ويفسح المجال للتعليم االفتراضي . 
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 -مقدمة:
تم اعداد هذه الورقة بناء على رغبة المجموعة االستشارية المتحدة في امريكا عبر ادارتها االقليمية في الوطن 
العربي اليمانها الكامل بدور هذا النمط التعليمي في ترقية  جودة التعليم في الوطن العربي ولتقديمها في المؤتمر 

 في المملكة المغربية. الدار البيضاء السابع لجودة التعليم  والمقام هذا العام بمدينة

هدفت الورقة الى القاء الضوء على نظام التعليم في جمهورية السودان ماضيه وحاضره ومستقبله و امكانات قيام 
 التعليم االفتراضي بصفة خاصة .

 اعتمدت الورقة على المعلومات الحديثة والموثقة عن التعليم العالي في السودان

 -:محاورتشتمل الورقة على خمسة 
  مدخل نظري )التعليم االفتراضي( تعريفه ومفهومه واهدافه 

 )خلفية تاريخية عن تطور التعليم العالي في السودان)مجتمع البحث 

 مشروع شبكة معلومات الجامعات السودانية/ المكتبة االفتراضية للجامعات السودانية 

 الفتراضيالتحديات التي تواجه قيام التعليم ا 

 نظرة مستقبلية للتعليم االفتراضي  
 المحور االول                               

 -االطار النظري للدراسة:
لثورة  انتاجومتطور ويعتبر ( نمط تعليمي حديث VERTUAL EDUCATIONيمثل التعليم االفتراضي ) -

 .االتصاالت وهو التطور الطبيعي للتعليم االليكتروني
البيان ان التعليم االفتراضي هو اكثر عمقا وشمولية من التعليم االليكتروني والذي عرفه ستيف وغني عن  -

البيانات البالغة التعقيد في بيئة الحاسب اآللي بصورة محسوسة  بانه طريقة تمكن الفرد من تجسيد) 1ديفيد
المؤثرات الحسية التي  رها منمعها بشكل تفاعلي ليقوم الحاسب اآللي بتوليد الصور واألصوات وغي والتعامل

الواقع، ومن خالل هذه المعلومات تتبين العوالم  تشكل بمجموعها عالما افتراضيا ال وجود له على أرض
 . (االفتراضية المتنوعة

 انترتناإل بكةش( أو Internet) رنتتنبكة اإللش المستخدم درالف يدوتزكاتب اخر يعرف التعليم االفتراضي بانه  -
(Intranet بما يحتاجه  )المستوى رفع ضرغب المختار، تصاصخاال أو المنتقاه المواد مختلف يف عارفم من  

 اإلليكترونية، الكتب ،(الملتيميديا) المتعددة ئطاوسال ، ديوالفي ،توالص امدتخساب كوذل ،لالتأهي ضرغب أو العلمي
 . خلاوني، مجموعات الدردشة والنقاش.. االليكتر البريد

ذلك وبعد التسليم بحقيقة ان التعليم اإللكتروني هو طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة وتأسيسا على  -
ومكتبات إلكترونية،  حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة، ورسومات، وآليات بحث، من

التقليدي يشمل الطالب وان كان التعليم . الدراسي وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن بعد أو في الفصل
فان التعليم االفتراضي يشمل جميع هذه العناصر باالضافة  الفصل الدراسي  والمحاضر والماده العلمية و

االفتراضي حضور  وأصبح على طالب التعليم ،في التعليم التقليدي class الذي يناظر virtual class الى
                                                           
1 https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/virtual-learning  

 

 

 

المطلوبه منه في مواعيدها واذا تغيب يعاقب  بانتظام واداء واجباته وتقديم االبحاث  on line محاضراته
 . التقليدي جدا باالضافة لمزايا أخرى كثيرة ال تتواجد في التعليم التقليدي وهكذا نجد أنه يشبه التعليم…

فتراضي بدال عن التعليم التعليم اال على ذلك فان العديد من الجامعات االوروبيه العريقه أصبحت تعتمد طريقة -
القادمه ستسعى نحو التوجه  التقليدي او االليكتروني ضمن منهجيتها في التعليم، وقيل انها خالل العشر سنوات

 الكامل للتعليم االفتراضي.
تمع ن في أن مجمثمة  سبب آخر أدى لهذا التحول من التعليم التقليدي الى االليكتروني الى االفتراضي يك -

ديث اصبح يعتمد بالدرجة االولى على المعلومات خصوصا بعد اتساع دائرة المعرفة والبحث في العصر الح
شتى الميادين وظهور االجهزة االليكترونية المستخدمة في تقنية المعلومات، واصبح العصر الحاضر يصلح 

 كتسحت شتى الميادين .التي ا 1تسميته بعصر المعلومات المرتكزة على الشبكة المعلوماتية المحلية والممتدة
خر تأثر بالتطور والتقنيات وباعتبار ان جوهر التعليم يقوم على المعلومات والعلوم والمعارف فانه هو ااَل  -

الحديثة التي اعطته بعدا ومضمونا ومفهوما جديدا وظهر التعليم االلكتروني ثم االفتراضي ثم الجامعة 
 ن بعد.االفتراضية القائم في االساس على التعليم ع

 دون علمية اتجودر هالتمؤ على لوصحلوا للجميع مالتعلي صرف ادةيز وه يضاراإلفت مالتعلي من ضرالغ -
 جزاحو ونبد رستممو حوفتم يبرتد مركز ةبثامب هي يةضاراالفت ساتؤسملفا ،عاتماجلا ىلإ هابذال الى الحاجة

 عةبتاملطالب من ل يمكن ماك ،تأي وقل بل وفي نـزمال او المكتب يف ملالعا يف كانم أي يف جداوالت يمكن ثيح
 .الدراسة يف مدعالتقم عادية بصورة عمالهوأ ينهملا هستقبلم

 هثرأ روهظو ،يملالعا ىوستملا على ةديج جئلنتا قيقهحت دعب ،يضاراإلفت مالتعلي بولسأ على االعتماد أبد -
 .لةوسهب فةرعملصادرام ىلإ لوصووالرستمملامالتعلي أدبم ققيحتو ،هتفاءك ورفع التعليمي امظالن مدع يف يباجياإل

 ينوراإللكت يدربال ربوع ،ختلفةملا صالتاال ئلاسو ربع ،التعليمية ساتؤسملا هذه يف عادة لالتسجي يرجي -
 أو كلذل صةمرخو ةدعتمم تخصصةم كزامر نمض ،الشبكة امدتخساب غالباً اتنتحاماال يرجت ماك ،اًوصصخ
 ة.التعليمي سةؤسملا اهلتبعت يتال ولدلل الثقافية كزارملايف

 ةصاخ التعليمية ساتؤسملا من ديدالع ىدل يضاراإلفت مالتعلي اتخدم ريفتو وحن اهجتاال يةمهأ يايوم دادتز -
 اذهل نولجئي واألعمار الفئات فتلخم من ادرفاألف ،التعليمية العملية يف ضاحيإ يلةسو و أداةك رنتتناإل تشارنادعب

 -:نهام ،تلفةخم وافعدل مالتعلي من عوالن
 ةسرادأوقاتال ولةجد ةنومرمة وئالم. 

  جمانربال لةعلىدخملالتاديثالتعحدأ على ريوالف لوصحلا. 

 افيارغج دينتباعملا ادراألفملتعلي لثماأل لحلاوه. 

 ادرلألف رستمملامالتعلي أدبمل قيقهحت. 

 لالتنق مدلع تقوال حبور فالتكالي ينتد. 

 نةكالسا رووالص ،تشعبةملوا ةيالعاد صوالنص من ًااءدتبا ،التعليمية ادوملا عونتو ىنغب هزيمت، 
  .ة والنقاششرددعاتالومجمات ورمتؤملوا، ديووالفيت ولصالفات م ىلإ

 

                                                           
1 http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/EAD.pdf 
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المطلوبه منه في مواعيدها واذا تغيب يعاقب  بانتظام واداء واجباته وتقديم االبحاث  on line محاضراته
 . التقليدي جدا باالضافة لمزايا أخرى كثيرة ال تتواجد في التعليم التقليدي وهكذا نجد أنه يشبه التعليم…

فتراضي بدال عن التعليم التعليم اال على ذلك فان العديد من الجامعات االوروبيه العريقه أصبحت تعتمد طريقة -
القادمه ستسعى نحو التوجه  التقليدي او االليكتروني ضمن منهجيتها في التعليم، وقيل انها خالل العشر سنوات

 الكامل للتعليم االفتراضي.
تمع ن في أن مجمثمة  سبب آخر أدى لهذا التحول من التعليم التقليدي الى االليكتروني الى االفتراضي يك -

ديث اصبح يعتمد بالدرجة االولى على المعلومات خصوصا بعد اتساع دائرة المعرفة والبحث في العصر الح
شتى الميادين وظهور االجهزة االليكترونية المستخدمة في تقنية المعلومات، واصبح العصر الحاضر يصلح 

 كتسحت شتى الميادين .التي ا 1تسميته بعصر المعلومات المرتكزة على الشبكة المعلوماتية المحلية والممتدة
خر تأثر بالتطور والتقنيات وباعتبار ان جوهر التعليم يقوم على المعلومات والعلوم والمعارف فانه هو ااَل  -

الحديثة التي اعطته بعدا ومضمونا ومفهوما جديدا وظهر التعليم االلكتروني ثم االفتراضي ثم الجامعة 
 ن بعد.االفتراضية القائم في االساس على التعليم ع

 دون علمية اتجودر هالتمؤ على لوصحلوا للجميع مالتعلي صرف ادةيز وه يضاراإلفت مالتعلي من ضرالغ -
 جزاحو ونبد رستممو حوفتم يبرتد مركز ةبثامب هي يةضاراالفت ساتؤسملفا ،عاتماجلا ىلإ هابذال الى الحاجة

 عةبتاملطالب من ل يمكن ماك ،تأي وقل بل وفي نـزمال او المكتب يف ملالعا يف كانم أي يف جداوالت يمكن ثيح
 .الدراسة يف مدعالتقم عادية بصورة عمالهوأ ينهملا هستقبلم

 هثرأ روهظو ،يملالعا ىوستملا على ةديج جئلنتا قيقهحت دعب ،يضاراإلفت مالتعلي بولسأ على االعتماد أبد -
 .لةوسهب فةرعملصادرام ىلإ لوصووالرستمملامالتعلي أدبم ققيحتو ،هتفاءك ورفع التعليمي امظالن مدع يف يباجياإل

 ينوراإللكت يدربال ربوع ،ختلفةملا صالتاال ئلاسو ربع ،التعليمية ساتؤسملا هذه يف عادة لالتسجي يرجي -
 أو كلذل صةمرخو ةدعتمم تخصصةم كزامر نمض ،الشبكة امدتخساب غالباً اتنتحاماال يرجت ماك ،اًوصصخ
 ة.التعليمي سةؤسملا اهلتبعت يتال ولدلل الثقافية كزارملايف

 ةصاخ التعليمية ساتؤسملا من ديدالع ىدل يضاراإلفت مالتعلي اتخدم ريفتو وحن اهجتاال يةمهأ يايوم دادتز -
 اذهل نولجئي واألعمار الفئات فتلخم من ادرفاألف ،التعليمية العملية يف ضاحيإ يلةسو و أداةك رنتتناإل تشارنادعب

 -:نهام ،تلفةخم وافعدل مالتعلي من عوالن
 ةسرادأوقاتال ولةجد ةنومرمة وئالم. 

  جمانربال لةعلىدخملالتاديثالتعحدأ على ريوالف لوصحلا. 

 افيارغج دينتباعملا ادراألفملتعلي لثماأل لحلاوه. 

 ادرلألف رستمملامالتعلي أدبمل قيقهحت. 

 لالتنق مدلع تقوال حبور فالتكالي ينتد. 

 نةكالسا رووالص ،تشعبةملوا ةيالعاد صوالنص من ًااءدتبا ،التعليمية ادوملا عونتو ىنغب هزيمت، 
  .ة والنقاششرددعاتالومجمات ورمتؤملوا، ديووالفيت ولصالفات م ىلإ
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  -اقسام التعليم االفتراضي :
 -رئيسيين: قسمين إلى اإلفتراضي التـعليم تقسيم يمكن -

قسم برامج الدرجات  العلمية وعادة يكون هذا القسم عبر ادارات الجامعات والمعاهد العليا  .1
(long term) 

( وهي البرامج الموجهة لكل من يرغبون  short termsقسم التدريب والبرامج القصيرة ) .2
 في تطوير مهاراتهم والحصول على خبرات عملية  .  )قطاع االعمال ( 

  -مكونات منظومة التعليم االليكتروني : 
 ( مكونات منظومة التعليم االليكتروني1مخطط رقم )

  -الميزات التي يوفرها التعليم االفتراضي :
 حث التطبيقي عند الطالب .  تطوير مهارات الب 

  . نظام علمي يتميز بالدقة والكفاءة وسرعة االنجاز 

  . التطوير العلمي السريع للمادة العلمية وسرعة وصوله للطالب 

   . تقديم بيئة تعليمية جديدة وجاذبة للتعلم 

 اتاحة فرص التعليم للجميع دون النظر لعرق او نوع او ديانة  . 

 المحور الثاني 
 -)مجتمع البحث(:1التعليم العالي في السودان تطور

نشأ التعليم في السودان كمدارس قرآنية تهتم بتحفيظ القران الكريم، وفي عهد الحكم التركي المصري افتتحت  -
تم فتح خمس مدارس في  1863م لتعليم ابناء الموظفين، وعام 1855اول مدرسة حديثة في الخرطوم عام 

 عواصم المديريات . 
نشاء )حاكم عام السودان( الاللورد كتشنردعى فبعد مقتل غردون باشا ، لتعليم العالي بالسودان بالنسبة لاما  -

وضع اللورد كرومر حجر األساس في الخامس من يناير عام بعدها  ، كلية جامعية لتخليد اسم غردون باشا
بالغة الطموح" إال أن األيام " النهارغم بدايتها المتواضعة كمدرسة أولية عارض الكثيرون فكرته و ،1899
 ب.ن قيمتها بعد خمسين عاما ستكون عصية على الحسااأثبتت 

م. وفي عام  1902نوفمبر / تشرين الثاني  8في  كلية غوردون الفتتاح  جنوب أفريقيامن  كتشنر بعدها عاد  -
، باإلضافة إلى نقل مدرسة الخرطوم االبتدائية إلى مبانى الكلية. واضيف  كلية غردونمبانى م اكتملت  1903

                                                           
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي11 

 

 

ارة والرسم الهندسي ويتلقون مبادئ الهندسة مركزًا جديدًا للتدريب يمارس فيه الطالب اعمال النج لها
 الميكانيكية. 

م أنشئ  1906وفي عام ، كلية غردونتطبيق نظام الدراسة الثانوية بعد المرحلة االبتدائية في  تمم  1905وعام -
قسم لتخريج معلمين للمدارس األولية وبذلك أصبحت كلية غردون متخصصة في اعداد اإلداريين والفنيين 

 .والمعلمين للعمل بخدمة الحكومة
وتعتبر مدرسة كتشنر أول مدرسة طب تنشأ في  مدرسة كتشنر الطبيةأفتتحت  1924فبراير / نيسان  29في  -

 –)القضاء الشرعي تتكون من ستة أقسام هيو تحولت كلية غردون إلى مدرسة ثانويةبعدها  ،شمال إفريقيا
 العلوم( . –المحاسبين  –الكتبة  –المعلمين  –الهندسة 

 العليا والمدارسومدرسة كتشنر الطبية م كرد فعل للتعليم االجنبي  1912قيام المعهد العلمي عام بعدها تم  -
 -:وهي  وتعتبر المؤسسات التالية هي أساس التعليم العالي بالسودان

رار األزهر الشريف ودار العلوم بمصر ليهتم بالتعليم ق( الذى نشأ علي 1912معهد العلمي بامدرمان ) ال -
  وحاليا جامعة امدرمان االسالمية . الديني بالسودان

والمدارس العليا للعلوم والزراعة والبيطرة والقانون والهندسة التي  1924كتشنر الطبية عام  مدرسة  -
 .ثينات من القرن العشرين لتقدم تعليم فوق الثانوي أنشئت في نهاية الثال

م أصبحت كلية الخرطوم الجامعية مستقلة 1956م وعند االستقالل عام 1945كلية غردون التذكارية عام  -
. 

س تقبل خريجي المدار وايضا تؤهل العاملين بالمصالح الحكومية معاهد وكليات قبل االستقالل أنشئت  -
 الخ ( .  ( 1936معهد األشعة ) –( 1933صحة )كلية ال منها )الثانوية 

س جلوللأ معهد الخرطوم الفني كمدرسة إلعداد المهنين برفع مستويات خارجية معترف بها للطالب بد -
ويعتبر معهد الخرطوم الفني أساس التعليم الفني  ،ةدالمتحان الشهادة األهلية بمعاهد النكشير بالمملكة المتح

 .م1990الي ان صار جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عام والتقني بالسودان وتطور 
م 1993كثمرة للتعاون الثنائي مع مصر ، وعدلت عام  1955أنشئت جامعة القاهرة فرع الخرطوم عام  -

 .لتصبح جامعة النيلين وتوسعت بإضافة كليات علمية جديدة
التي تتبع للوحدات والمصالح الحكومية نشأت خالل مرحلة الحكم الوطني العديد من المعاهد والكليات ا -

 -:سنوات وهي(3 – 2 )    للتأهيل علي مستوى الدبلوم
   إلعداد وتدريب الحرفيين في مختلف المهن )نجارة ، سباكة، حدادة،  1960الكلية المهنية عام

 (بناء ، .... الخ
   م لدفع الحركة الفنية بالبالد1969معهد الموسيقي والمسرح. 
  بالمرحلة الثانوية البدنيةلتأهيل معلمي التربية  الرياضية الي للتربية المعهد الع. 

عليم صدور القوانين واألجهزة المنظمة للتبمسار التعليم العالي بالسودان في تعتبر فترة السبعينات مرحلة تحول  -
 -:أهم أحداث هذه الفترةوالعالي 
 وصدور قانون المجلس القوميوالبحث العلمي ووزارة للتعليم العالي للتعليم العالي إنشاء مجلس قومي  -

 .م1972للتعليم العالي عام 
 .( بهدف ربط الدراسة الجامعية بالبيئةم1975وجوبا )قيام جامعتي الجزيرة   -
 .ضم كل المعاهد والكليات التي كانت تتبع للمصالح والوزارات للتعليم العالي وصدور أوامر تأسيس لها  -
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 معهد أبو –وحراز الزراعي بوهي معهد ا المعاهد والكليات الوسيطة بمعاونة من البنك الدوليم بعض قيا -
  .الهندسة الميكانيكية عطبرة كلية –نعامة الزراعي 

 .تعريب الدراسة بالمرحلة الجامعية -
 (جامعة حكومية 19إنشاء الجامعات الجديدة بالواليات )  -
 .كلية ومعهد 26واألجنبي بقيام ثالث جامعات و  التوسع في التعليم العالي األهلي -
 .مضاعفة االستيعاب بمؤسسات التعليم العالي -

 -موقف السودان من التعليم غير التقليدي:

الى هذ الحد ليس هناك تعليم معترف به بخالف التعليم التقليدي ولم يأخذ التعليم )االليكتروني او االفتراضي(  -
لسودان المفتوحة التي تشبه الى حد كبير الجامعات التقليدية اال انها تختلف عنها حظه من التفكير فيه، وجامعة ا

 -في االتي:

 يتم التسجيل بصورة طبيعية بعد استيفتاء شروط القبول المشابهة تماما لشروط القبول بالجامعات. -

مية دات تعليتصميم المناهج بمعرفة اساتذة من حملة درجة الدكتوراة على االقل بحيث صمم في شكل وح -
 لها هدف .

 يتم تسليم الطالب كتب المنهج كاملة عند التسجيل. -

لى ع –يتم تجميع مجموعة من الدارسين في منطقة جغرافية وتعيين مشرف من حملة درجة الماجستير  -
في التخصص المعني لمراجعة المادة العلمية معهم واعطاء التوجيهات والنصح واالرشادات  -االقل 

 الضرورية.

للجامعة اذاعة وقناة فضائية تبث المحاضرات في كل التخصصات علي مدار الساعة اال ان انتشارها  -
، اما القناة علي القمر الصناعي  89,5كيلو متر مربع على الموجة اف ام 40محدود اما االذاعة تغطي 

 عربسات لكن اغلبية الناس تفضل القمر النايل سات لذلك فهو قليل االنتشار . 

 
 

 محور  الثالثال
 مشروع شبكة معلومات الجامعات السودانية/ المكتبة االفتراضية للجامعات السودانية 

 في تطبيق التقانة الحديثة وجعلها أداة أساسية في ةكبير تتحديامن ه مؤسسات التعليم العالي هتواجنسبة لما  -
امعات السودانية من القيام بالدور المناط وحتى تتمكن الج .تطوير التعليم العالي والبحث العلمي بكافة تخصصاته

بها في قيادة المجتمع نحو التحديث وتأهيله للتعامل مع مجتمع المعرفة العالمي، قررت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي إنشاء مكتبة افتراضية توفر لألساتذة والطالب المعلومات الضرورية للتعليم والتعلم والبحث 

 إلى مخرجات العملية التعليمية والبحثية في هذه الجامعات.العلمي باإلضافة 
 SUIN ضمن مشروع شبكة الجامعات السودانية SUVL جاء مشروع مكتبة الجامعات السودانية االفتراضية -

والذي يهدف إلى دعم األنشطة التعليمية والبحثية وترقية أساليب كسب المعرفة وتطوير نظم إدارة الجامعة 
بتوفير الكتب والمجالت اإللكترونية والمواد التدريسية والبحثية والمحاضرات والمعلومات وتحديثها وذلك 

 .اإلدارية )مباشرة وغير مباشرة( باستخدام األدوات المعتمدة على تقانة المعلومات واالتصاالت

 

 

ين وتنظيم زاالفتراضية هي تطوير وتحديث أساليب جمع وتخ  وكانت الوظيفة الرئيسة لمشروع مكتبة السودان -
المعلومات والمعرفة على نسق رقمي وتوفير أساليب سهلة وفي متناول الجميع للوصول إلى هذه المعلومات 

 .وعلى مدار الساعة ومن مواقع مختلفة
 

 -:1ما تم إنجازه في هذا المشروع
إلكترونية. وتم جامعة ومؤسسة تعليم عالي بالبالد بواسطة شبكة معلومات  30تم في المرحلة األولى ربط      -

 .واستخدمت تقنيات تبادل األطر لتحقيق الربط اإللكتروني .تنفيذ الربط بواسطة شركة داتانت
إلى مركز الشبكة الرئيس بجامعة الخرطوم.  Mbps 2حاليًا وصلت كل جامعة بقناة نقل معلومات سعتها      -

 Mbps 11ودانية باإلنترنت بقناة نقل سعتها يسمح تصميم الشبكة بالتبادل المباشر للمعلومات بين الجامعات الس
 .fiber وذلك باستخدام تقنية

رقم( حتى  24و 4الحقيقية لكل جامعة بين )  (IP numbers ) تم توفير عدد من أرقام عناوين االتصال   -
ومات لتتمكن كل جامعة من استضافة موقعها اإللكتروني وتقديم خدمات البريد والنشر اإللكتروني على شبكة المع

 .الدولية
 لتقديم خدمات المكتبة االفتراضية استخدم وكيل في كل جامعة للربط على مستوى الخدمات. واستخدم برنامج -

squid على نظام التشغيل لينكس (Fedora) دورات تدريبية في معايير  الى جانب تصميم وتنفيذ  .لهذا الغرض
 .تالجودة في المكتبات، وفي تقانة المعلومات واالتصاال

 -: 2المكتبة االفتراضية
 -:خطط لتنفيذ محتويات المكتبة االفتراضية أن يكون على ثالث مراحل أساسية وهي -
 -:مرحلة جمع المعلومات  -

م بواسطة استمارة تم توزيعها على الجامعات 2004تم تنفيذ الجزء األول من هذه المرحلة في ديسمبر  -
لرقمية الموجودة ومكانها ونوع البرمجيات ونوع قواعد البيانات السودانية لمعرفة عدد المكتبات السودانية ا

 .المستخدمة فيها, إضافة لمعلومات عن شبكة االتصاالت في كل جامعة 
 -:مرحلة التصميم والتنفيذ -

م أما مرحلة تنفيذ المكتبات المتخصصة فقد بدأ في 2005بدأ العمل في مرحلة التصميم في منتصف يناير  -
جامعات وتحتوي المكتبة  3م وتم رفع محتويات 2006وقد تم تنفيذ كل المهام في يونيو م، 2005فبراير 

 .سجل 200,000على 
 -:مرحلة االختبار والتحقق  -

 الزال المشروع في مرحلة االختبار وتحسين الجودة -
 الــمحـــــور  الـــرابــع

 التحديات التي تواجه قيام التعليم االفتراضي  
 -التحديات التي تواجه قيام التعليم العالي االفتراضي بالسودان يمكن النظر اليها في قسمين: هناك العديد من  -

 -القسم االول :    التحديات الداخلية:

                                                           
  تقرير1رسمي عن وزارة العلوم واالتصاالت 
  2 المرجع السابق
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تحتم اعتراف واعتماد وزارة التعليم العالي التي  2004حداثة التجربة والتي بدأت في العام   -االعتمادية: -
 لمتحصلة من جامعات افتراضية عالمية )الوطن العربي (الزالت التعتمد الدرجات العلمية ا
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برفض تام من بعض القوى الخارجية ادت الى فرض نوع من الحصار ولفترات طويلة اثرت على مناحي 
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 -االقتصاد العالمي: -
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 الحديثة.
 

 -عالقة السودان بالدول المصدرة للتقنيات الحديثة: -
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 سلبا على الكوادر التقنية السودانية واصبحت حائال دون القدرة على الحصول على التراخيص الدولية .

 -االمتحانات الدولية )التراخيص(: -

 

 

الحصار المضروب على السودان حال ايضا دون حصول السودان على فرصة عقد االمتحانات المهنية  -
بتلك الكوادار التوجه الى بعض الدول التي تتاح فيها مثل هذه الشهادات  الدولية على اراضيه مما حدا

 على ماتترتب علي هذا التصرف من تكاليف باهظة ترفع من تكلفة استخدام التقنية و نقلها والتعامل معها.

 المحــــــــــــــــــــــــور  الـخـــامـــــــــــــــــــس
 -ضي:نظرة مستقبلية للتعليم االفترا 
النظرة المستقبلية للتعليم االفتراضي التي تطرحها هذه الورقة لتعزيز ثقافة التعليم االفتراضي  نقترح ان تكون  -

هناك جامعة افتراضية عربيه مدعومة بتشريع من قبل جامعة الدول العربية لضمان نشر ثقافة  التعليم 
رات التعليم العالي بالوطن العربي . هذه الجامعة االفتراضي )طويل االجل (  واعتماد  شهادته من قبل كل وزا

يمكن ان تؤسس بشكل ايجابي لفكر الجامعة االفتراضية الحديث . ونحسب بانها ستكون نواة لجامعات افتراضية 
 حكومية و اهليه  اخرى في الوطن العربي . 

دان يم العالي في البلسن و اصدار تشريعات بخصوص اعتمادية التعليم االفتراضي بواسطة وزارات التعل -
 العربيه . 

 وضع معايير اعتماد وضبط جودة وتفعيله لضمان عمل مؤسسات التعليم االفتراضي به . -

  مخطط  التدرج في تطبيق التعليم االفتراضي 

 

 

 (2 – 2مخطط ) 
 : ) مقومات نجاح التعليم االفتراضي )نقاط القوة- 

من واقع المعرفة االليكترونية التي عمت ارجاء العالم خصوصًا نرى ان ثقافة التعليم االفتراضي  .1
سوف تعم ارجاء العالم العربي وذلك من واقع المعطيات الموجودة  حاليا" واهمها االنعكاسات التي 

رتبط اضي الذي اليسببتها ثورات الربيع العربي في المنطقة مما زاد الحاجة  الي نظام التعليم االفتر
 باالزمنة واالمكنة واليشترط مسألة الحضور الفيزيائي . 
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العامل االخر هو انتشار  الوسائط الذكيه بشكل كبير في كل البيوت العربية وارتباطها بشكل ثقافي  .2
 وشكل اجتماعي سيسهم في دخول التعليم االفتراضي كنمط يواكب العصر التقني الحديث . 

 
ات بصورة كثيفة ادى الي ارتفاع مستوى وعي الشعوب خصوصا في االجزاء انتشار الفضائي .3

 الطرفية البعيدة عن العواصم والمدن الكبيرة . 
 

الحاجه الماسة الكتساب خبرات ومهارات جديدة  من مواقع المتغيرات المرتبطة  بسوق العمل ايضا"  .4
 سيسهم في نشر التعليم االفتراضي . 

م بالطفرة الرقمية والمعلوماتية يزيد من درجة االقبال علي التعليم وعي الشباب نتيجة لتاثره .5
 االفتراضي .

 قابلية الحكومات لالستجابة للرغبة المجتمعيه لتعميم التعليم االفتراضي واالستفادة منه .  .6
 : نقاط الضعف- 

الحاجة الماسة لتأهيل كوادر بشرية قادرة علي ادارة هذا النمط من التعليم في المستويات المختلفة )  -1
 فنية (  –اكاديمية  –ادارية 

 صعوبة الحصول علي البرامج التطبيقية الخاصة ببرامج التعليم االفتراضي في بعض الدول العربية . -2
ب ادخالها ضمن منظومة التعليم االفتراضي التسليم بحقيقة ان هناك بعض التخصصات التي يصع -3

وحتمية التواصل المباشر بين االستاذ والدارس مثل )التشريح والجراحة وعلوم الطيران ( وبعض 
 التخصصات الهندسية والتي يشترط فيها الممارسة العمليه تحت اشراف االستاذ .

 الخاتمة :-  
ضي كنمط تعليمي حديث في الوطن العربي وذلك بأشاعة خلصت هذه الدراسة المكانية تطبيق التعليم االفترا -

ثقافة التعليم االفتراضي وسن قوانين وتشريعات تصب كلها  في تفعيل هذا النمط  وكان تصورنا في هذه 
 الورقة ان يتم التدرج  في تطبيق هذا النمط في المراحل الدراسية المختلفة . 

يمكن ان تواجه قيام التعليم االفتراضي  في الوطن العربي  وتعرضت الورقة ايضا" للعوائق والصعوبات التي -
 والسودان على وجه الخصوص 

 : معجم المصطلحات-  
VERTUAL EDUCATION التعليم االفتراضي 

Intranet شبكة االنترنت
VERTUAL Class قاعة الدرس االفتراضيه

on line متصل
Fiber ) فايبر) كيبل توصيل

IP numbers  تعريف  للشبكةرقم
Fedora فيدورا اسم اصدار لنظام تشغيل لينكس

Short Terms قصير االجل

 

 

Long terms طويل االجل
 المراجع :- 

 رسمي عن وزارة العلوم واالتصاالت 1تقرير  ]1[
 رسمي عن وزارة العلوم واالتصاالت(1المرجع السابق)تقرير  ]2             [
 العالي والبحث العلميوزارة التعليم  ] 3    [

]learning-https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/virtual4[  

http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/EAD.pdf [5]  
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Abstract: 

The theoretical foundations of accreditation and rankings in higher education have been 
studied. It is also concerned with analyze experience and results of check and evaluation the 
merit of colleges, in one Iraqi university (Anbar University as example in this study), for get 
accreditation in accordance with standards of Association of Arab Universities (AARU). The 
paper present, academic accreditation to convert Iraqi universities to universities keep pace with 
progress in the universities of the world. Thus generating added value in a renewed bid for change 
and development of their society as a whole. In the field of accreditation originate after 2008 the 
experience of Anbar University in check and evaluate the merit of its colleges to get 
institutional accreditation and ranking initially.   

Keywords: Accreditation, Self-evaluation, world Ranking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  Introduction 

It has been documented that the technological developments, information and communication 
revolution play important role in universities evaluations (Kruytbosch: 1989) (Hawkins:2002). 
In higher education of Iraq, the tendency of educational institutions for academic accreditation 
and ranking become very important for the educational programs, as a result of challenges of 
negative repercussions on them since the early nineties of the last century (Huang, 2003). 
Recently, Iraqi universities looking for improving the accreditation and ranking to reach the 
world standard university (Adelman: 2009). However, these universities are still don’t have 
enough experience. In this paper we present, the theoretical and intellectual knowledge of 
academic accreditation and ranking in higher education (Damme2004). The experiences in Iraq 
universities have been studied also.  

The study presents the scientific performance to evaluate and examine the qualification of 
Anbar University for academic, institutional or general accreditation. The study relied in the 
field of applying on the evidence issued by Union of Arab Universities in the field of academic 
accreditation and quality assurance with adjustment that was conducted by the concerned 
university for the evidence examination and its assessment.  

Define: 

Academic accreditation is defined as a system of integrated components and elements targeted 
screening and assessing the level of quality of higher education, for the purpose of determining 
the ability of educational institutions or programs, or decisions, to improve the quality 
assurance (CHEA, 2002 ). 

The self-evaluation is the process by which the performance of the institution is subdued to the 
rule and assessment in quantitative and qualitative based on the sense adopted by the assessor 
in understanding the performance, in according of these goals through the use of some of the 
benchmarks that helps to understand and grasp the relationship between the various aspects 
under evaluation, (Council of quality assurance and accreditation of Arab universities, 2008). 

The ranking is the style of the organization to put staff in a graded ladder from top to bottom 
according to the advantage in the customary or agreed standards , rankings university is defined 
as the lists of names of  universities or equivalent of institutions of higher education in 
descending order, starting from the best universities which got the highest grades according to  
measure taken by it to get to category (Rauhvargers, 2011 ) 

 

Problem of study:  

The problem of study were:  

What are the criteria of the self-evaluation that has been developed at the Anbar University?  

What are the results of the process of self-evaluation of Anbar University according to the 
specified reference standards ? 
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1-3   Study goals: 

Illustrating the intellectual frames of the academic accreditation in the orientation of 
universities towards the initiatives of the rankings. 

Identifying axis of accreditation applicable Arab area in education institutions. 

Highlighting the role of self-evaluation of universities in determining the roadmap of 
accreditation and rankings. 

2-  Result and Discussions 

Anbar University was established in the academic year 1987/1988 and began to study the actual 
through the faculties of education and education for girls. 

        In the academic year 1988/1989 and after the inauguration of a number of colleges, now 
Anbar University is made up of 21 Colleges deployed over several sites which are: 

I. Main site of University / Al Ramadi city:  

    It comprises 10 colleges:  Education for Human Sciences, Education of Pure Science, 
College of Science, Engineering, Computers, College of Arts, Law and Political Science, 
Managements and Economics, Islamic Sciences and Physical Education.  

  II. Medical Site / Al Ramadi city:  

    It includes 3 colleges: Medicine, Dentistry and Pharmacy. 

         III. Eastern Site / Al Ramadi city:  

    It includes 2 colleges:  Education College for Girls and Agriculture College.  

  IV. Al Fallujah city site:  

  It includes 4 colleges: College of Law, Management and Economics,  Veterinary Medicine 
Islamic Sciences. 

  V. Western site / Al- Qaim and Hadetha cities:  

     It includes 2 colleges: College of Education and College of Basic Education.  

In addition, Anbar University includes many consultant sites, research and scientific centers. 

Also, there are 13 scientific reliable magazines in different fields published by the university 
plus a monthly newspaper (Sarrooh) which documents all university accomplishments.  

 

Comparison between the internal and external evaluations for Anbar university colleges is 
shown in table 1. The table has been clearly shown that the college of Medicine's report did not 
provide a self-assessment and therefore it has not been evaluated by the Central Committee 
and that is why the table shows scores of zero. While, the college of girls stands first in this 
study.  

 

 

The percentage of standards arrange between 60%-37%. The ethics standard collect high points 
comparison with evolutions as shown in Table 2. Evaluation regarding of standards of 
Association of Arab Universities (AARU), colleges has been shown different result, therefore 
not all the colleges in Anbar University can license as accreditations. The table also explains 
the gap difference between these colleges.  

The result which could be shown from tables present that colleges has been marked in special 
property or more, all of them indicate that the role of the university administration in building 
infrastructure and the development of existing ones, instilling the spirit of innovation and 
excellence with the departments at colleges that was led to be characterized by including them 
in the following:  

 

A presence of a comprehensive strategic plan among all the university faculties making these 
colleges mobilizing all their resources towards achieving its academic and administrative goals 
in the future 

Archiving files of all employees in some colleges of professors, staff and students 
electronically  

Having facilities of buildings with the specifications of quality standards from the offices of 
the members of the faculty and the staff and classrooms as long as contributing to the provision 
of suitable working environment for distinction, as well as providing them with adequate 
furniture and appliances appropriate for use. 

The existence of scientific laboratories with good specifications in terms of appliances and 
equipment and other laboratory materials that contribute efficiently in the application of 
laboratory experiments whether for the researchers or students. 

The existence of guide of procedures of administrative work in some colleges earned strength 
in defining the powers and responsibilities of all managements. 

Non-review to the vision and mission of the university faculties continuously in response to 
changes in the surrounding environment. 

Not involving all employees of the college upon preparing its strategic plan, Which resulted 
loosing of committees of the preparation of strategic plans in those colleges to take advantage 
of the views of others in developing them commensurate with the goals of the college. 

There are no plans for training programs whether for faculty members or staff colleges 
emanating from the actual need based on what came in its mission and goals and declared for 
all. 

Weakness of scientific and research cooperation agreements between the university colleges 
and the corresponding colleges regionally and internationally including contributing the 
development of scientific and research level for all employees of the college taking advantage 
of what has reached by other colleges in this aspect, as well as following-up the developments 
that occur in the external environment. 
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property or more, all of them indicate that the role of the university administration in building 
infrastructure and the development of existing ones, instilling the spirit of innovation and 
excellence with the departments at colleges that was led to be characterized by including them 
in the following:  

 

A presence of a comprehensive strategic plan among all the university faculties making these 
colleges mobilizing all their resources towards achieving its academic and administrative goals 
in the future 

Archiving files of all employees in some colleges of professors, staff and students 
electronically  

Having facilities of buildings with the specifications of quality standards from the offices of 
the members of the faculty and the staff and classrooms as long as contributing to the provision 
of suitable working environment for distinction, as well as providing them with adequate 
furniture and appliances appropriate for use. 

The existence of scientific laboratories with good specifications in terms of appliances and 
equipment and other laboratory materials that contribute efficiently in the application of 
laboratory experiments whether for the researchers or students. 

The existence of guide of procedures of administrative work in some colleges earned strength 
in defining the powers and responsibilities of all managements. 

Non-review to the vision and mission of the university faculties continuously in response to 
changes in the surrounding environment. 

Not involving all employees of the college upon preparing its strategic plan, Which resulted 
loosing of committees of the preparation of strategic plans in those colleges to take advantage 
of the views of others in developing them commensurate with the goals of the college. 

There are no plans for training programs whether for faculty members or staff colleges 
emanating from the actual need based on what came in its mission and goals and declared for 
all. 

Weakness of scientific and research cooperation agreements between the university colleges 
and the corresponding colleges regionally and internationally including contributing the 
development of scientific and research level for all employees of the college taking advantage 
of what has reached by other colleges in this aspect, as well as following-up the developments 
that occur in the external environment. 
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All libraries lack to the sources and periodicals both in quantity or type or in modernity, and 
the absence of agreements between the university colleges and research institutions for the 
development of the libraries. 

 The budget of the university is not included the granted allocations for colleges to scientific 
research independently that on its light planning for development will be done and its 
following-up and improving it in future. 

 Lack of access to the annual evaluation process of the performance of employees of most of 
the university colleges whether members of the faculty or staff, where no discussion with them 
in weaknesses aspects or in strength in their performance in order to correct the weakness and 
enhance the strengths, but saving forms of assessment in files and not informing others about 
the level of their performance . 

 There is a surplus in the number of faculty members in some departments especially the 
humanities ones in some colleges according to the quality standards (25 students - teachers, 
and what is existed is 9/1) note that there is shortage in other colleges. 

 There is no real process of evaluating between the university colleges and corresponding 
colleges both in terms of Iraqi universities or at the level of Arab universities, to find out where 
the college stand for the corresponding college level 

 

Finally the study recommended that the university have to set up the staff to approving a quality 
award in the Iraqi university awarded to the university with outstanding performance, and at 
intervals approved by the independent commission for award based on the indicators and global 
standards of accreditation and quality, based on the data of the school year for a period, 
publishing those results in the available media. Moreover, the university have to develop the 
web sites to make these sites reflecting the extent of development in them in addition to 
carrying out the administrative works by them giving the necessary support due to the presence 
of international classifications of the electronic site-specific the use of internet services  (Web 
Metrics Ranking) where universities can compete on the internet to get advanced positions in 
this category and other. University of Anbar need to prepare numbers of development plans 
per college in coordination with the college deans and the contribution of workers in those 
colleges, and in the light of the results of external evaluation, to correct the performance level 
about each axis the eleven assessments in particular, those that showed a significant decline in 
achievement having a relatively high importance among the axis of assessments giving special 
importance to each of the axis of student services, scientific research and assessments . 

 

Repeating the experience of assessments for the purposes of institutional accreditation in light 
of the introduction in the implementation of development plans, in this field it can do the 
experiment of the assessment for a faculty alone or a number of colleges, and not necessarily 
all colleges of the university once giving a preliminary to repeat the experiment for colleges 
that showed a decline in the level of achievement. 
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44 % 1047 77 % 1847 2400 Agriculture 12 

43 % 1020 94 % 2257 2400 Management and 
Economics / Fallujah 

13 

Needed to real support by all 
for the advancement in 
performance to the highest 
levels within the program of 
work needs a period of time 
more than others, especially 
medical group 

39 % 941 53 % 1273 2400 Education for Human 
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16 

35 % 842 65 % 1570 2400 Law and Political 
Science 

17 

32 % 772 43 % 1003 2400 Dentistry 18 

0.00 0.00 0.00 0.00 2400 Medicine 19 

 

Table 2. Evaluation in accordance with the colleges axis audit 
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Education 

50 48 81 176 256 42 150 252 132 132 66 Law / Fallujah 

45 44 81 176 264 48 160 192 152 132 72 Engineering 
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36 52 90 176 192 48 130 204 112 96 78 Science 

54 32 45 128 216 24 140 192 120 12 72 Physical Education 

32 28 45 144 184 30 140 252 88 114 72 Arts 

41 24 36 208 176 24 160 192 104 90 72 Veterinary Medicine 

32 36 72 80 176 30 170 156 120 120 84 Computer 

50 28 63 112 168 24 160 204 124 48 66 Agriculture 

32 36 54 144 160 36 120 180 96 96  

66 
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45 28 36 128 152 24 110 168 100 90 60 Education for Human 
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45 16 36 64 168 24 60 132 120 140 66 Islamic Sciences / 
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32 28 36 64 144 12 90 192 112 66 72 Islamic Sciences / 
Ramadi  

32 24 36 64 144 18 110 180 120 66 48 Law and Political 
Science 

45 28 45 64 192 12 70 144 76 54 42 Dentistry 
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Final level 
classification 

*Utilized to show the weaknesses or strengths in the performance of colleges and therefore 
must take the university administration in mind when planning for the future. 

+ : It should be give the university administration and draw attention on these themes in order 
to notice very low score. 

++: It should be give the university administration a great interest on these themes in order to 
notice low score. 

+ + +: It should be give attention to the university administration somewhat on these themes to 
notice medium score. 

 

References 

[1] Huang, Z. J. (2003). Controversial issues of academic evaluation. Teacher Welfare 438. 
Retrieved May 30, 2008, from http://web.nutn.edu.tw/gac110/ presidentsay/ 20031115.doc  

[2] Kruytbosch, C. E. (1989). The role and effectiveness of peer review. In D. Evered & S. 
Harnett (Eds.), The evaluation of scientific research (pp.69-85).  

 [3] Times Higher Education (2009). Top 200 world   universities. Retrieved August 26, 2010  
from http://www.timeshighereducation.   co.uk/hybrid. asp?typeCode=438 

[4] Rinia, E. J., van Leeuwen, Th. N., van Vuren, H. G., & van Raan, A. F. J.  bibliometric 
indicators and central peer review criteria evaluation of condensed matter physics in the 
Netherlands Research Policy, 27(1), 95-107. 

 

 

[5] Academic Quality Improvement Program. (2003, April 24). Systematic improvement and 
continuing accreditation. Retrieved November 5, 2004, from www.aqip.org/pafiledb/ 
uploads/AllAboutAQIP.ppt 

[6]  Adelman, C. (2009), "The Bologna Process for U.S. Eyes: Re-learning Higher Education 

in the Age of Convergence", Institute for Higher Education Policy, Washington. 

[7]  Association to Advance Collegiate Schools of Business. (2004). About us. Retrieved 

September 18, 2004, from http://www.aacsb.edu/aboutus.asp 

[8] Australian Universities Quality Agency (AUQA). n.d. AUQA Audit Reports: Self- 

[9] Baker, Ronald, (2002), "Evaluating Quality and Effectiveness: Regional Accreditation 

Principles and Practices",  The Journal of Academic Librarianship, Vol.(28), No. (1), P:3–7 

[10] Barnett, R., (1992), "Improving Higher Education: Total Quality Care, Buckingham: 

SRHE & OU", New York 

[11]  Eaton & Jerry Trapnell, (2010), "The Value of Accreditation",  Council for Higher 

Education Accreditation. CHEA.    

[12] Bulgarelli, Aviana & Christian Lettmayr, Peter Kreiml, (2009), "Accreditation and 

quality assurance in vocational education and training", Selected European approaches, The 

European Centre for the Development of Vocational Training. 

[13] challenges of accreditation at the international level. J. Tres (ed.), Higher Education in 

the World 2007, New York, Palgrave Macmillan. 

[14]  Commission on Colleges Southern Association of Colleges and Schools, (2012), "The 

Principles of Accreditation: Foundations for Quality Enhancement" 5th ed., Southern 

Association of Colleges and Schools Commission on Colleges.  

[15] Damme, Dirk Van, (2004), "Standards and Indicators in Institutional and Programme 

Accreditation in Higher Education: A Conceptual Framework and a Proposal", Studies on 

Higher Education, Bucharest , UNESCO.  



283

 

 

[5] Academic Quality Improvement Program. (2003, April 24). Systematic improvement and 
continuing accreditation. Retrieved November 5, 2004, from www.aqip.org/pafiledb/ 
uploads/AllAboutAQIP.ppt 

[6]  Adelman, C. (2009), "The Bologna Process for U.S. Eyes: Re-learning Higher Education 

in the Age of Convergence", Institute for Higher Education Policy, Washington. 

[7]  Association to Advance Collegiate Schools of Business. (2004). About us. Retrieved 

September 18, 2004, from http://www.aacsb.edu/aboutus.asp 

[8] Australian Universities Quality Agency (AUQA). n.d. AUQA Audit Reports: Self- 

[9] Baker, Ronald, (2002), "Evaluating Quality and Effectiveness: Regional Accreditation 

Principles and Practices",  The Journal of Academic Librarianship, Vol.(28), No. (1), P:3–7 

[10] Barnett, R., (1992), "Improving Higher Education: Total Quality Care, Buckingham: 

SRHE & OU", New York 

[11]  Eaton & Jerry Trapnell, (2010), "The Value of Accreditation",  Council for Higher 

Education Accreditation. CHEA.    

[12] Bulgarelli, Aviana & Christian Lettmayr, Peter Kreiml, (2009), "Accreditation and 

quality assurance in vocational education and training", Selected European approaches, The 

European Centre for the Development of Vocational Training. 

[13] challenges of accreditation at the international level. J. Tres (ed.), Higher Education in 

the World 2007, New York, Palgrave Macmillan. 

[14]  Commission on Colleges Southern Association of Colleges and Schools, (2012), "The 

Principles of Accreditation: Foundations for Quality Enhancement" 5th ed., Southern 

Association of Colleges and Schools Commission on Colleges.  

[15] Damme, Dirk Van, (2004), "Standards and Indicators in Institutional and Programme 

Accreditation in Higher Education: A Conceptual Framework and a Proposal", Studies on 

Higher Education, Bucharest , UNESCO.  



284

 

 

[16] Hawkins, R. (2002). Ten Lessons for ICT and Education in the Developing World. The 

World Bank. The Global Information  Technology Report 2001-2002: Readiness for the 

Networked World. New York 

[17] Johnson, SD., Aragon, S., Shaik, N. & Palma-Rivas N. (2000). Comparative analysis of 

learner satisfaction and learning outcomes  in online and face-to-face learning environments. 

Journal of Interactive Learning Research, 11(1), 29–49. 

[18] Eaton, Judith S.(2011): An Overview of U.S. Accreditation, CHEA (Council for Higher 

Education Accreditation). 

[19] Haakstad, Jon(2006): Accreditation and Quality Assurance; Accreditation as Quality 

Assurance – A Skeptical View1, Paper presented at the International Conference on the Legal 

Aspects of Quality Assurance and Accreditation, hosted by the European Society for 

Educational Law and Policy at Salzburg, Austria, April 2006. 

[20] Huisman, Jeroen; Currie, Jan (2003): Accountability in Higher Education: Bridge over 

[21] National  Assessment and Accreditation Council , Commonwealth of Learning (2006): 

Quality Assurance in Higher  Education: An Introduction. Canada 

[22] Troubled Water ? The International Journal of Higher Education and Educational 

Planning , V.48 ,    N.4  PP.529-551 , Dec 2004 

[23] THE-QS (2009). Methodology: purpose and approach. Retrieved 28 Dec. 2010 from: 

http://www.topuniversities com/university-rankings/world-university-rankings 

[24] Andrejs  Rauhvargers (2011) global university rankings and their impact 

[25] Council of quality assurance and accreditation of Arab universities, 2008. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 



285

 

 

 
 
 

 
 



جهات االتصال
المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم

ص . ب: ٩٢١٩٥١ عّمان ١١١٩٢ ا�ردن
هاتف:  ٠٠٩٦٢٦٥١٠٠٢٥٠ فرعي: ٤٣٠٩ /٢٤٠٣

office@aroqa.org | info@aroqa.org

aroqa.org


