
ودة قراءة في المالمح واالتجاهات السائدة لجودة التعليم عالميا وموقع ج

التعليم في العالم العربي منها

ماجدة الّصرايرة. د

ألهمّّثيفاتكالعرضهذايقدّمالتيالبحثية،للورقةاألشملالهدفتمثَّل

ر،إقرارإلىالوصولمحاولةفيمحاورها، علىالعملبضرورةمبرَّ

منبذلكليتّصوماالتعليم،لتجويدالموّجهةواألدواتبالعملياتاالرتقاء

منآخروعددواالعتماد،وضمانها،ومعاييرها،الجودة،عناوينها؛مسائل،

عاألوسبمعناهالتعليم،تجويدمفهوممنالمستوحاةواألدواتالعمليات

.أيًضاالملموسوالمحدّدواألشمل،



:هامينعنصرينتتضمنالجودةأبعاد

المخرجاتوظيفية.1

.األساسيةالمعاييرتلبية.2

املةالشالجودةإدارةلمبادئوفقا  للتعليم،الشاملةالجودةضمانمعايير

(TQM)
أربعةالعالمي،المستوىعلىالجودةمستشاريأحد،Crosbyكروزبيفليبحدد

ًّتأسيسهاتمللتعليم،الشاملةالجودةلضمانمعايير الشاملةالجودةإدارةلمبادئوفقا

(TQM)وتشمل:

.للجودةومنسقوواضحمحددتعريفوضعخاللمنالجودةمتطلباتمعالتكيف.أ

وضعخاللمنحدوثها؛ومنعاألخطاءمنللوقايةالجودة؛تحقيقنظاموصف.ب

.الجيداألداءمعايير

.األولىالمرةمنالصحيحاألداءضمانخاللمناألخطاء؛حدوتمنع.ج

والكميةية،الكيفالموضوعية؛المعاييرعلىبناء  دقيق،قياسخاللمنالجودة؛تقويم.د
(.18صّ:2015ّاألردن،ّ-هيئةّاعتمادّمؤسساتّالتعليمّالعاليّ)



األربعئاتالفمنواحدةإلىتنتميأنهاعلىالعالمأنحاءجميعفيالبلدانوصفاليوميمكن

:(2015سالمي،)وضمانهاالتعليم،جودةيخصّّفيماالتالية،

امنظلديهاالتيالدولفي،العاليالتعليملمؤسساتجيداومطورةمتقدمةأنظمة•

المعاييرمعومتماشالجودة،تحسينعلىالقويالتركيزمعداخليجودةضمان

تبطةمرتكونماوغالباالخارجية،الجودةوضماناالعتمادهيئاتحددتهاالتيالوطنية

اونالتعمنظمةلدولالرائدةاالقتصاداتالفئةهذهوتمثلالوطنية،المؤهالتباطار

.OECDوالتنميةاالقتصادي

ةنسبأنحيث؛الخارجيالجودةضمانعلىالغالبفيتعتمدتزالالراسخةأنظمة•

ويمثلة،الوطنيالجودةضمانمعاييرتماماتلبيالالعاليالتعليممؤسساتمنكبيرة

.والناميةالصناعيةالدولمنالعديدالفئةهذه

العديدةالفئهذهتمثلو،هتدعيمو،الجودةلضماننظامإنشاءطورفيهيالتيالبلدان•

.الوسطىآسياوالشرقيةأوروبافيانتقاليةبمرحلةتمرالتيوالبلدانالناميةالبلدانمن

منقليالًّعددًاتشملالفئةوهذه،الجودةلضمانرسميانظاماتنشئلمالتيالدول•

أربعوحوالي،الكاريبيالبحرومنطقةالالتينيةوأمريكااألوسطوالشرقآسيافيالبلدان

.أفريقيافيدولةوعشرون



على التعليم وتجويدهالمتغيرات ذات أهّم اآلثار

نحوىعليتكاملعالمياقتصادخاللمنجديدا؛واقعًاشّكلت:العولمة•

رفةمعشبكةوظهورالحديثة،واالتصاالتالمعلوماتتقنياتمتزايد

(اإلنترنت)دولية

اإلنجليزيةاللغةدور•

األكاديميةالمؤسساتسيطرةعنخرجتالتيالقوىمنعددظهور•

جامحةواقتصاديةواجتماعيةسياسية،متغيّرات•



بيانات ودالالت–المشهد العالمي للتعليم العالي 

العاليالتعليمصفوففيللملتحقينالعمريةللفئةالمئويةالنسبةنَمت•

المكاسبُحققتحيثم،2007عام(٪26)إلى2000عام(٪19)من

ليا،العإلىالمتوسطةالدخولذاتالدولشريحةجانبمنإثارةاألكثر

.األعلىالدخلذاتوالدول

وبنسبةالعالم،حولطالبمليون(150.6)الجامعيينالطلبةعدديبلغ•

.2000بعاممقارنةتقريبًا،(%53)تبلغنمو

بنسبيالعالالتعليمفيالدخلمنخفضةالدولمشاركةمستوىتحسن•

.2007عام(%7)إلى،2000عام(%5)منارتفعتحيثضئيلة؛

(٪5)المالعفيمشاركةنسبةأدنىالصحراءجنوبإفريقيادولتمتلك•

التيلنسبةانصفعنتقلااللتحاقنسبةتزالالالالتينية،أمريكافي•

.المرتفعالدخلذاتالدولحققتها

خاصةفتكالي(عاليتعليمبمؤسسةااللتحاق)الحضورعمليةوتستلزم

الناتجمنالفردنصيبمتوسطمن(٪60)منيقربماإلىتصلكبيرة

.(13-12ص:2010وآخرون،ألتباخ)آسيافياإلجماليالمحلي



،2007و2000عاميبينالجغرافية،المنطقةعلىاعتمادًاالعالي،بالتعليمااللتحاقمعدلإجمالي(1)الشكليبيّن

.والمطلقالنسبي،بالمعنيين؛جيدة،ليستالعربيةالدولحالةأنبوضوح،ويظهر

2007و2000ّإجماليّمعدلّااللتحاقّبالتعليمّالعاليّاعتمادًاّعلىّالمنطقةّالجغرافيةّعاميّ(.1ّ)الشكلّ



فييالعالالتعليمنظامتتحدىتحويليةقوةبمثابةهيعوامل،ثالثةهناك

:(2015سالمي،)العالمأنحاءجميع

بهتقومذيالالطبيعيالنظامتحويلفيدورايلعبالعواملتحطيمعناصرعدددتزايُّ:أوال

.واألبحاثدريسالتلوظائفأدائهاكيفيةعلىكبيربشكليؤثروهذاالعالي،التعليممؤسسات

(Salmi, .(2015سالمي،:فيوردكما،2013

معظمفيالعاليالتعليمقطاعتأثر،2007عامالخطيرةالماليةاألزمةعواملنتيجة:ثانيا

الدعمستوىمتخفيضتماألمريكية،المتحدةالوالياتفيالمثال،سبيلوعلى.العالممناطق

الجامعاتاتحادرصدأوروبا،وفي.تقريباالوالياتكلفيكبيربشكلالعاليللتعليمالعام

الفترةفيالجامعات،أنظمةمن(20)أصلمن(13)لّ العامةالميزانيةانخفاضاألوروبية

.2012و2008بين

منقليلعددفيالعاليمللتعليكبيرإضافيتمويللتوافرتشيرالتيالتحفيزية،العوامل:ثالث ا

وأنهاو،والنماالبتكاردعمفيجدامهمدورللجامعاتأنالحكوماتفيهاترىالتيالبلدان،

وألمانيا،،وفرنساوالدنمارك،الصين،:المثالسبيلعلى)إضافيةتمويليةمواردتستحق

.(وتايوانالجنوبية،وكورياوروسيا،



وقائع، وتحّديات ... في العالم العربي

العقدخاللللطلبةالخامللعددالمّطردالتزايدإلىاليونسكوإحصاءاتتشير

العربية،بالدول،2011العامفيالطلبةعددإجماليبلغإذاألخير،

.اإلناثمن(%48)منهم8148065

سنة(%22)العربيةبالدولالعاليبالتعليملاللتحاقالعامةالنسبةبلغت

اليزالأهميّته،علىالتطّور،هذاولكنّّ،1998سنة(%16)مقابل،2008

(%34)االلتحاقمعداّلتبلغتحيث،(%25)الدوليةالمعداّلتدون

.ماليزيافي(%36)والالتينية،بأمريكا

فيهاّماتوّسعانالحظ،2009العامفيالوطنيّةالمعداّلتإلىبالنظر

،(%41)واألردن،(%46)وفلسطين،(%53)لبنانفيااللتحاق

علىدالّةنسبوهي،(%31)والجزائر،(33%)والسعودية،(36%)وتونس

إلىاجةحفيولكنّهااألخير،العقدخاللالتعليمقطاعفياالستثمارحجم

الدقي،))70%)الشماليةوأميركاأوروبامعداّلتمنلتقتربالدعممزيد

<<<<<<.(10ص:2015



أوحكوميةجامعاتبإنشاءكانسواءالعاليالتعليممؤسساتإنشاءفيكبيراتوسعاالعربيالعالميشهد

اتذإقليميةومعاهدكلياتبإنشاءأومستقلة،جامعاتإلىالجامعاتفروعبتحويلأوجديدة،خاصة

مالتعليفيومهنيةعلميةوتخصصاتوبرامجمؤسساتمنجديدةوأنماطأنواعوظهورمحددة،أهداف

.وغيرهاواإللكترونيةواالفتراضيةالمفتوحةكالجامعاتالعالي

منبعضفيتستوأنقبلوجامعاتومعاهدكلياتإنشاءفيالتسرعإلىالتعليمقطاعفياالستثمارشجع

تاإلمكانامناألدنىالحداألقل،علىفيها،يتوافرأومقوماتها،كافةوالجامعاتوالمعاهدالكلياتهذه

معالمجتثقةعلىوالحصولأهدافها،تحقيقعنعاجزةجعلهامماالالزمة؛والماديةوالفنيةالبشرية

.ومعادلتهابشهاداتهااالعتراففيالمختصةوالجهات

ويعانيها،تضاربوعدموالتعليماتاألنظمةووضوحالذاتي،االستقاللإلىتحتاجالعربيةالجامعاتبعض

يتماتفالقراروالضبط،التقاريركتابةفيوالهرميةاإلداريةالحلقاتأوالمستوياتتعددمنبعضها

الوسطىالقياداتلدورإهماالهناكأنحينفياإلداري،الهرمقمةفيمستوىأعلىعلىاتخاذها

.والتنفيذية

من؛العاملينإداءعلىاإلداريةالسيطرةفيالضعفمعالروتينيةاألمورعلىتصرفالجامعاتطاقات

.األداءمستوىمعرفةوبالتالي،وإداريين،أكاديميين،

والتغييراإلصالحلمقاومةسليمةغيرأساليبتُعتمدماغالبا.

جديدة،الميةعتنافسيةبيئةبزوغإلىأدتواالجتماعيةواالقتصاديةوالتكنولوجيةالعلميةالتحدياتإن

العالمية،يرالمعايإلىاالرتقاءالعربيالعالمفيالتعليمنظممخرجاتمنالتنافسيةالبيئةهذهوتتطلب

رون،وآخالحاج)تحقيقهامنالبدضرورةأصبحماقدرإليه،يُسعىطموحاأوخيارايُعدّ الالذياألمر

.("7ص:2008



في التعليم العالي العربيواقع الجودة والمعايير

المتصلةعتماداالوقضاياوجودته،التعليممستوياتواقعفياستثناءالعربيةالمنطقةليست

لجة،المعاتستدعيالتيالخلل،جوانبمنبكثيرأكبروعددالنجاحات،منعددهناك.به

.التعليمبجودةيتّصلفيماوخاصة

الثالثةأللفيةلاإلنمائيةاألهدافتحقيقاتّجاهفيتقدّما-كمجموعة–العربيةالدولحقّقت•

كّميا،طابعاتستاكالتطّوراتهذهولكن.الجنسينبينالمساواةوتعزيزبالتعليموالمتعلّقة

.طفيفاتقدّماإالّّالنوعيّةالمؤّشراتتسّجلولم

تحسينيفينحصريكادالعربيةالتعليميةالمنظوماتأنجزتهماأفضلإنّّالقوليمكن•

مؤّشراتسّجلتذإخاّصة،بصفةالعاليوبالتعليمعاّمةبصفةبالتعليماإللحاقمستويات

مؤّشراتمنملحوظااقتراباالعاليالتعليمإلىالوصولمجالفيالعربيةالبلدانمنعديد

.لتعليماعروضوتنويعإضافيّةدراسيةفرصمنتوافرمابفضلالصاعدة،البلدان

.(8ص:2015الدقي،)جزئياإالّّتتحقّقلموالفاعليةالجودةبخصوصالمعلنةاألهداف•

العربي،ليمالتعجودةضمانمجاالتفيخاصةتقدّما،أكثرإنجازاتعلىالحثّّمنالمزيدأمامالبابيفتحوهذا

.حدةعلىبلدكلوفيعموما،



(GCI( )2016)وقفة أمام مؤشر التنافسية العالمي 

بينماوثيقةصلةوجودإلى(2016)(GCI)العالميالتنافسيةمؤشرنتائجأشارت

قطابها،واستالمواهب،احتضانإلىتؤديوالتيللدول،واالقتصاديةالتنافسيةالقدرة

فيدمةالمتقالمراكزاحتلتالتيالدولبهاتمتعتالتيالميزةوهيودعمها،وتعزيزها،

منجداًّقليلعددهناكاألخرى،الدولمنالكثيرفيأنهالمؤشركشفكما.التصنيفهذا

أنعنفضالًّالجودة،عاليَيوتدريبتعليمعلىالحصولمنتمكنواالذيناألشخاص

أفريقيا،لوشمااألوسطالشرقمنطقةوفي.الكفايةفيهبمامرنةليستفيهاالعملأسواق

،(13)الزالمركباحتاللهاالمنطقةدولترتيبقطرأعتلتحيثمتباينة،النتائجكانت

وذلك،(16)الالمركزفيحلتالتيالمتحدة،العربيةاإلماراتدولةعلىبذلكمتقدمةًّ

فاضانخاستمراربسببجارتها؛منللخطرعرضةأكثرتزالالقطرأنمنالرغمعلى

معرخصابشكلالقوياألداءهذاويتناقض.اقتصادهامصادرتنوعوقلةالطاقة،أسعار

بالددولوأداء،(72)البالمركزالمغربترتيبهتتصدرالذيأفريقيا،شمالدولأداء

سياسي-الجيوالصراعظلوفي.(64)الالمركزباحتاللهااألردنتقودهالذيالشام،

ركيزالتأفريقياوشمالاألوسطالشرقمنطقةدولعلىيتوجباإلرهابية،والتهديدات

الخاصاعالقطوتقويةاألعمال،بيئةلمعالجةالفعالةاإلصالحيةالسياساتتطبيقعلى
.(2016العالمي،االقتصاديالمنتدى)



في أمام مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي

2016–2015دافوس لعام 

لعامدافوسفيالعالمياالقتصاديالمنتدىعنالصادرالعالميالتعليمجودةمؤشرجاء

لأسفتحتلالعربيةالدولأغلبأنإلىليشير2015أيلول/سبتمبر30في2015-2016

أساسية،فئة12يموتقودراسةإلىالترتيباستندوقدالتعليم،جودةوتقويمترتيبفيالقائمة

والتعليمي،األساسوالتعليموالصحةالكلي،االقتصادوبيئةواالبتكار،المؤسسات،":تضم

المال،سوقوتطويرالعمل،سوقوكفاءةالسلع،أسواقوكفاءةوالتدريب،الجامعي

أنمنالرغموعلى."واالبتكاراألعمالوتطورالسوق،وحجمالتكنولوجية،والجاهزية

مركزالفيقطرجاءتفقدمتقدمةمراكزاحتلتواإلماراتقطرمثلالعربيةالدولبعض

فيةالسعوديالعربيةالمملكةمثلأخرىدولوجاءتالعاشر،المركزفيواإلماراتالرابع

القائمةذيلفيجاءتمصرمثلعربيةدوالًّهناكأنإالدولة،140بين54المركز

لتحصفيمااألساسيالتعليمجودةمحورفياألخيرقبلالمركزوهو139المركزباحتاللها

27كزالمرعلىقطرحصلتحينفيوالتدريب،العاليالتعليمجودةفي111المركزعلى

ًّواألولىعالمياً، ًّعربيا .(2016األشول،)والتدريبالعاليالتعليممحورفيأيضا



لمطروحةرؤية المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم للتحّديات ا

التطوورات في ميدان التحّديات المستجّدة، والصاعدة بوتائر متسارعة أيضا، قّدمت

إلوى تقوديم التكنولوجية الحديثة أنموذجا جديدا للتعليم العالي في جميع أنحاء العالم، مموا أدى

السياسوية مفاهيم ونظريات جديودة عون التعلويم لتلبيوة المتطلبوات التكنولوجيوة واالجتماعيوة و

.  المتزايدة

وضووووعت هووووذه النظريووووات أسسووووا لمعووووايير الجووووودة، والووووتعلم المتنوووووع، واإلبووووداع 

لتوويثير وتحوودد معووايير التعلوويم، نوعيووة التوودريد، والموووارد، وا. التكنولوووجي، وخلووق المعرفووة

تعلويم، على التنميوة االقتصوادية، ونوعيوة الحيواة للطلبوة، كموا وإن االختالفوات فوي موؤهالت ال

رئيسوة وطريقة إيصاله، باتت واضحة، وتشكل حواجز تعليمية؛ حيث باتت مون االهتماموات ال

.  لخبراء الجودة في المؤسسات األكاديمية

غوودت المؤسسووات التعليميووة توودرك أهميووة تطوووير إجووراءات االعتموواد، وتنفيووذها، 

وأسووواليب ضووومان الجوووودة؛ إلعوووداد خوووريجين بمسوووتويات عاليوووة مووون الكفووواءات والمعوووارف 

.  والمهارات

علوويم، تشووّكل مواكبووة القوويم األكاديميووة ذات الصوولة، والخضوووع ل شووراف الوودولي للت

ت واالعتووراف بووالمؤهالت والوودرجات العلميووة، وتوويثير قوووى السووو  العالميووة علووى المؤسسووا

انّالجةةودةّفةةيّالمنظمةةةّالعربيةةةّلضةةم)األكاديميووة، تحووديا كبيوورا؛ لتحقيووق الجووودة واالعتموواد فووي التعلوويم

(".2016التعليم،ّ



والتوصياتالمقترحات
:هاأهمّّوالتوصيات،المقترحاتمنبعددالعرض،وهذاالبحثيّة،الورقةإلىاستنادًاالباحثة،تتقدّم

المعاييروواالعتمادالجودةضمانبيهميةفيه،المعنيّةالمدنيالمجتمعومؤسساتالعربيالعامالرأيتنوير•

ا،واإلعالميّينوالكتّابالرأيأهلودعوةمستوياته،بمختلفالتعليم،فيالجاّدة أكبراهتمامءإيالإلىعموم 

.العربيةالشعوبمستقبلمجملعلىالبالغ،األثرذاتالمسائل،بهذه

حاوالتالمكلورفضالخصوص،وجهعلىالعلمميدانفيالضعفومواطنباألخطاءاالعترافثقافةتعزيز•

.مصدرهاكانأياالتجميلية،

واالعتماد،دةالجوضمانفيفعاليتهاأثبتتالتيالتجاربلدراسةالعلميالبحثمقّدراتمنالمزيدتخصيص•

وخططامج،البرفيأمكن،حيثماإدراجهعلىوالعملإليها،استناد اللتنفيذ،قابلةعملية،مهّماتواستنباط

.الّصلةذاتالمؤسساتأوالتعليمية،المؤسساتمختلففيالتنفيذية،والعملياتالعمل،

بمستوياتهم،التعليفيواالعتمادالجودةضمانومؤسساتالتعليمية،المؤسساتبينالتشبيكدائرةتوسيع•

المنابركلواستخدامالمجال،هذافيالعملوورشالمؤتمراتمنالمزيدعقدفيوالمثابرةالمختلفة،

ساتالمؤسبيداءاالرتقاءفيعنهغنىالالذيودورهماواالعتماد،الجودةضمانبيهميةللتثقيفالمتاحة؛

.العربيةالتعليمية

فينيوطداخليمطلبواالعتمادالجودةبمستوياتاالرتقاءعلىالعملأنوسائل،منيُتاحمابكلالتيكيد•

مناالستفادةوأنتلك،أوالجهةهذهمنمفروضةبشروطلهعالقةوالملّح،ذاتيمطلبوهودولة،كل

.أولويةوذاتملّحة،وطنيةمسؤوليةالمجاالت،هذهفيالناجحةاآلخرينتجارب

اييرهما،ومعواالعتماد،الجودةميادينفيعربيا،الشاملةالطبيعةذاتالمبادراتوتوطيدتوسيععلىالعمل•

.العالمحولاإلقليميةالتجاربمنوغيرهااألوروبي،االتحادتجربةعليهادلّتجّمة،فوائدمنذلكفيلما

وتصنيفها،ية،التعليمالمؤسساتبتقويميتّصلماكلفيساميامبدأوالنزاهةوالموضوعيةالشفافيةاعتماد•

.واعتمادها



ا لكم ...شكر 

وفّقكم هللا

أرّحب بكم في الحوار حول 

موضوعات العرض 


