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Abstract: 

There is no doubt that the university institutions with different branches and specializations have 

a great role and a positive impact on the development of the institutions of society and its members, 

As well as on the development of areas of life and sustainable development through high 

educational outputs of the overall quality hoped for in its services ,The progress achieved and the 

achievement of civilizational services and the positive interactive interaction among societies to 

ensure development and reconstruction ,But the scientific reality confirms that there is a real gap 

between the university education institutions, knowledge, experience and training, and the 

challenges and difficulties faced by graduates in the labor market and the difficulties of finding 

jobs suitable for their qualifications, Many Several questions were raised about the role and impact 

of university higher education institutions in solving social and economic problems of individuals 

to find how to invest this distinguished scientific institution in a successful investment, by using 

the best scientific, intellectual, material and human resources, by developing concepts and 

correcting perceptions about the total quality system among members, employees and employees 

of the university institution. For university institutions.  In this article, I try to review the most 

important negative causes and challenges facing the weak role of some university institutions to 

play their leading role in society. 

 ملخص البحث 
ال شك أن املؤسسات اجلامعية مبختلف فروعها وختصصاهتا ، هلا دور كبري وأتثري إجيايب يف تطوير مؤسسات اجملتمع 
املأمولة يف  الشاملة  اجلودة  العالية ذات  التعليمية  املخرجات  املستدامة عرب  والتنمية  احلياة  تنمية جماالت  وأفراده ،ويف 

حتقيق اخلدمات احلضارية واملشاركة التفاعلية اإلنسانية اإلجيابية بني اجملتمعات خدماهتا مبا حتققه من  النهوض والتقدم و 
 .لضمان التطور والتعمري

لكن الواقع العلمي يؤكد أن هناك فجوة حقيقية بني ما تقدمه مؤسسات التعليم اجلامعية، من معارف وخربات وتدريبات، 
وبني ما يوجد من حتدايت وصعوابت يواجهها اخلرجيون يف سوق العمل ووصعوابت إجياد وظائف مناسبة ملؤهالهتم 

سسات التعليم العايل اجلامعي  يف حل املشكالت االجتماعية ،هلذه االشكاليات  طرحت  عدة أسئلة عن دور وأتثري مؤ 
واالقتصادية لألفراد،و البحث عن كيفية استثمار هذه املؤسسة العلمية املتميزة استثماراً موفقاً ،عرب استخدام أفضل 

مة اجلودة الشاملة بني االمكانيات العلمية والفكرية واملادية والبشرية،وعرب تطوير املفاهيم وتصحيح التصورات وتنفيذ أنظ
أعضاء وموظفني وعمال املؤسسة اجلامعية ،والعمل على ممارسة أنظمة املعايري واألساليب الناجحة  ومواكبة التطورات 

 العلمية والتنافسية العاملية والتصنيف األكادميي للمؤسسات اجلامعية . 
إجيادها وتفعيل ما هو موجود منها لتحقيق خمرجات   أحاول يف هذه املقالة استعراض أهم النقاط اإلجيابية اليت ينبغي

جتعل املؤسسات اجلامعية تتصدر اجملتمع  بدورها الرايدي يف اجملتمع عرب حتقيق جودة التعليم اإلبداعي معتمداً على  
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عاملي واالفادة معايري اجلودة العالية يف تقومي النظام التعليمي اجلامعي ،ومقارنته مع اجلامعات املعتمدة ذات التصنيف ال
من جمال خربهتا عربأنظمة اجلودة يف التعليم والتدريب ، مع السعي إىل نشر ثقافة العمل التطبيقي واالهتمام ابلتدريب 
ابستمرار ،وتشجيع االبتكارواالقتصاد املعريف ألجل  التطوير وحتسني األداء املهاراي،وعقد الدورات التدريبية ، والندوات 

مل ،وتوفري املوارد والنفقات الالزمة لتلبية االحتياجات وفق رؤى مبادئ اجلودة الشاملة املتوقع املتخصصة وورش الع
 إجنازها. 

االسرتاتيجية  واخلطط  الربامج  وفق  واملؤسسي ابستمرار،  الذايت  والتقومي   ، والتقييم  التقومي  أنظمة  تنفيذ  يتوجب  كما 
رجات يف الواقع ، مع تفعيل اخلطط اإلسرتاتيجية ومواكبتها للجديد املعتمدة ومراقبة ما مت االتفاق عليه وما قدم من خم

، وجعلها تليب احتياجات التنمية البشرية ، وتراعي جتديد اهلياكل العمرانية عرب جتديد البىن التحتية واخلدمية ، لتتالءم 
 وتواكب متطلبات املؤسسة اجلامعيةوفق معايري اجلودة الدولية.

ثق  نشر  إغفال  والطالب ال ميكن  التدريس  واملوظفني واألكادميني وهيئة  العاملني  بني  الشاملة ومفاهيمها  اجلودة  افة 
ابجلامعة وممارستها كسلوك عملي يف املؤسسة ، وتشجيع مبدأ االستثمار البشري عرب االهتمام ابلطاقات والكفاءات 

ة الصحيحة  إلجناز املخرجات املطلوبة والنتائج واستثمار تلك املهارات املتواجدة يف املؤسسة اجلامعية وتوجيهها الوجه
 املرجوة من تلك الطاقات احليوية لتنفيذ )اسرتاتيجيات الرسالة واألهداف والرؤية وبرامج مؤسسات اجلامعة( . 

 كما نعتقد أن كل من له صلة ابالدارة اجلامعية ُمدعو إىل تفعيل إدارة االشراف والتقومي الذايت يف املؤسسة اجلامعية، 
واختيار عناصر كفأة ومتميزة ومتنوعة التخصصات، إلجناز أنظمة اجلودة الشاملة ،وإجياد حلول للتحدايت واملشكالت 
والعقبات وجتاوزها ، مع االستمرار يف عمل دؤوب وجاد للحصول على درجة االعتماد األكادميي للمؤسسة اجلامعة 

 احمللي واالقليمي والدويل .   عرب مصداقية ونزاهة الربامج املؤهلة ملرحلة التصنيف
إن العمل التشاركي ضمن الفريق الواحد عرب  التخلي عن أي اقصاء للكفاءات يف جمال منظومة اجلودة  ،  وأخرياً 
وترشيد وأتهيل العمال األكفاء ابستمار لرفع مستواهم املعريف واألدائي ، وتشجيعهم للمشاركة يف إجنازوحتقيق برامج 

التعاون األخوي والتسامح األخالقي بني كل   اجلودة يف املؤسسة ابتقان ومهنية  ، وتوفري بيئة مشجعة ومرغبة على 
 أعضاء املؤسسة اجلامعية ، لتمكني كل الباحثني والعمال واالداريني على االبداع واالبتكار .

اعي وخدمات النت وتسخريها كما ال ميكن  أن نتغافل دور االعالم من قنوات واذاعات حملية واقليمية،والتواصل االجتم
خلدمة نشر أفكار أنظمة اجلودة الشاملة يف املؤسسات املدنية االجتماعية الفاعلة ، عرب حضور الندوات والفعاليات 

كل اهليئات التابعة ملؤسسة اجلامعة   املتنوعة،ذات الصلة بربامج اجلودة والتميز واالبداع وفتح جمال التشارك اجلماعي بني
ور وأقامة الورشات العلمية والندوات ابستمرار ملواكبة   جديد معايري جودة التعليم اإلبداعي الفّعال يف ، وتشجيع حض

 مؤسسات التعليم اجلامعي . 
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امليزة  -(  ISOاملدخالت واملخرجات يف التعليم اجلامعي ـــ اجلودة ومتطلبات املواصفات العاملية) الكلمات املفتاحية: 
 معايري اجلودة .   - التنافسية بني املؤسسات اجلامعية ــــ سوق العمل  

 املقدمة :  

نظراً لظروف الواقع العاملي اجلديد ،وضرورة املواكبة للتكنولوجيا وتكنولوجيا التعليم ابلتحديد ،والتنافس الدويل يف جمال 

التعليم والتعلم وخمرجاته،ابت من الضروري تطوير أساليب التعليم ووسائله ،ومناهجه ومقرراته،وطبيعة املوضوعات اليت 

حاجات الطالب التعليمية واملعرفية والواقعية ،يف مؤسسات التعليم العايل ،وجعلها أكثر    تفيد وتالمس الواقع املعاصروتليب

تالؤماً ومواكبة للتطور، هذا الواقع فرض توجهاً جديداً يف ضرورة تغيري خطط واسرتاتيجيات مؤسسات التعليم ،ومنها 

ير والتعديل واإلصالح ،واإلبداع والتميز، وفق التعليم اجلامعي الذي أصبح يف غري منأى من التوجه حنو التغيري والتطو 

 املعايري الدولية وأنظمة اجلودة الشاملة يف جمال التعلم والتعلم . 

املؤكد أن املؤسسات اجلامعية مبختلف فروعها وختصصاهتا ، هلا دور كبري وأتثري إجيايب يف تقدم مؤسسات اجملتمع وأفراده 

ملستدامة : االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتعليمية  وعلى خمرجاهتا وفق اجلودة ، ويف تنمية جماالت احلياة والتنمية ا

الشاملة املأمولة وعلى املؤسسات والبىن الفوقية والتحتية للمجتمع ، هبا حيقق النهوض والتقدم وحتقيق احلضارة واملشاركة 

 هذا الطريق الضامن للتطور والتعمري والتقدم . التفاعلية اإلنسانية املأمولة بني اجملتمعات، واالستمرارية على 

لذلك فإن مجيع الفئات من االداريني والباحثني واملفكرين واملشرفني وأصحاب القرار، يف الدول واحلكومات ، وأصحاب 

التعليم  املؤسسات اخلاصة والعامة ،ورجال االستثمارواألعمال، مدعون لتحقيق وإجناز جودة نوعية عالية يف موسسات 

تقِّدم تعليم متميز : مثل نشر التفكري احلر واحلوار البناء وممارسة النقد املوضوعي   اجلامعي ،متاشياً مع املستوايت العاملية ،اليت 
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والتحليل العلمي ،واكتساب املعرفة اجلادة املفيدة وممارستها يف الواقع ، والبحث عن مصادر املعرفة املتعددة ،واحلصول على 

 العاملية والتنافسية الدولية ، اليت أصبحت مقياساً فاصاًل اخلدمة اليت تسهم  وتشجع البحث العلمي اإلبداعي ، وفق املعايري 

بني تطور املؤسسة وأتخر األخرى ، فإن ) معظم دول العامل اآلن تسعى إىل تطوير نظمها وإجراءاهتا وحتسني مستوى براجمها 

 خدمات تعليمية وتقنياهتا يف ضوء مقومات ومتطلبات ضمان جوة التعليم  ،،، لتحقيق الغرض من تواجدهاوهو تقدمي 

، ونظراً لوجود فجوة حقيقية بني ما تقدمه مؤسسات التعليم اجلامعية   1متميزة حتقق للخرجيني فرصاً أفضل يف سوق العمل( 

من معارف وخربات وتدريبات، وبني ما يوجد من حتدايت وصعوابت تواجها اخلرجيني يف سوق العمل ووصعوبة إجياد 

سئلة واستفسرات عن الدور املنتظروأتثري املتوقع من مؤسسات التعليم العايل اجلامعي  وظائف لتخصصاهتم ، طرحت عدة أ

 يف  إجياد حلول للمشكالت االجتماعية واالقتصادية لألفراد واملؤسسات . 

_ أحاول يف هذه املقالة استعراض أهم األسباب السلبية والتحدايت اليت تواجه ضعف املؤسسات اجلامعية ، واملستقبل 

 شرق املتوقع منها يف القيام بدورها الرايدي يف اجملتمع : امل

يلحظ أن هناك نقصاً على مستوى التأهيل ،ونفص الكفاءة العلمية،وقلة التدريب أو انعدامه أحياانً ،وعدم تطابق بني -

تلك املؤسسات   ما يبحث عنه الطالب اجلامعي وما يتطلع إليه من وظائف ومهن تليب حاجاته وآماله، وبني ما تعلمه يف

 ،وبني ما يواجهه من حتدايت واشكاليات يف واقع سوق العمل والتوظيف. 

ال شك أن هناك حتدايت متعددة ومتنوعة ،ال تقل أمهية عن نقص مستوى اجلودة والنوعية يف املواد التعليمية ، واملناهج   

 مستوى الطموحات واخلطط واالسرتاتيجيات . املقررة للطالب،واملخرجات من تلك العمليات التعليمية، اليت مل تكن يف  
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للتعليم ،وبني مؤسسات اجملتمع  الراعية  التواصل واالتصال بني املؤسسات  الوضع أظهر نقصاً يف اخنفاض مستوى  هذا 

 املستقبلة هلذه الكفاءات اليت جتد نقصاً يف جمال اخلربات العلمية والبحثية واالبداعية والتدريبية اليت اكتسبتها.

يسعى املشرفون واملهتمون وأصحاب اخلربة يف حتسني جودة التعليم ونوعيته ،عرب استخدام أفضل االمكاانت العلمية   لذلك 

والفكرية واملادية والبشرية، بدءاً من تطوير املفاهيم وتصحيح التصورات ،حول نظام اجلودة الشاملة بني أعضاء وموظفني 

سة أنظمة املعايري واألساليب والوسائل الناجحة  ومواكبة التطورات العلمية وعمال املؤسسات اجلامعية ،والعمل على ممار 

 والتنافسية العاملية ،والتصنيف األكادميي للمؤسسات اجلامعية . 

 مفهوم اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايلاملبحث األول:                

  :مفهوم اجلودة الشاملة   -1

هي القدرة على حتقيق أهداف مرغوبة ومطلوبة  عرب استخدام األساليب والوسائل والطرق الصحيحة  ، كما أهنا تلبية   -

 حاجات الزبون) املستفيد (، وحتقيق رضاه والوفاء بتوقعاته ابستمرار.

 ه . هي ممارسة رقابية مستمرة على العوامل الرئيسية اليت تؤثر يف نوعية التعليم العايل وتكاليف -

-    ( العاملية  املواصفات  متطلبات  وحتقيق   ، اجلودة  على شهادة  للحصول  املؤسسة  معايريها ISOأتهيل  اسقاط  بعد   )

 وشروطها  على املؤسسة التعليمية ، وإعادة صياغتها لتصبح قابلة للتطبيق يف التعليم العايل .
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هي :) جمموعة من املبادئ واألساليب واملهارات اليت تستهدف التحسني املستمر لألداء فيما خيص العمليات والوظائف 

واالستمرارية  واالنضباط  االلتزام  ( من خالل  والبشرية  املالية  املوارد  ، ابستخدام  ابملنظمة  واالفراد  واخلدمات  واملنتجات 

  2اليني واملستقبليني وحتقيق رضاهم ( ملواجهة احتياجات وتوقعات العمالء احل

ويف تعرف آخر هي ) مجلة اجلهود املبذولة من قبل العاملني يف جمال التعليم لرفع وحتسني املنتج التعليمي مبا يتناسب مع   

 3رغبات املستفيدين ومع قدراهتم ومساهتم املختلفة ( 

 مبادئ اجلودة الشاملة يف التعليم العايل :  -2

 جمموعةمن املرتكزات األساسية لتحقيق أنظمة اجلودة يف إدارات مؤسسات اجلامعية :  

الوعي مبفهوم اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي، بني مجيع املستوايت اإلدارية والعلمية ابجلامعة لنجاح تنفيذ  -1

 اجلودة الشاملة. 

 حتديد األهداف الواضحة ابملؤسسة اجلامعية .  -2

العمل اجلماعي ضمن الفريق الواحد ، ليسمح بتكامل اخلربات بعيداً عن الفردية والنظرة   ممارسة مفهوم -3

 الضيقة لألمور . 

 االلتزام ابملوضوعية واملصداقية والشفافية يف عرض البياانت واملعلومات املتعلقة مبجاالت العمل املختلفة -4

 ابجلامعة. 

 تصميم الربامج التعليمية واملناهج الدراسية، مبا يتالءم مع احتياجات العصر ومتطلبات سوق العمل .  -5
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 اختيار أنسب األساليب والوسائل التعليمية يف ضوء الواقع االلكرتوين .  -6

 عليا(. التكامل بني الربامج التعليمية لألقسام املختلفة،عرب سنوات الدراسة)مرحليت البكالوريوس والدراسات ال  -7

الرتكيز على تصحيح األخطاء والسلبيات، أثناء وقبل وبعد إجناز العمليات وليس الرتكيز على مبدأ اللوم  -8

 والتوبيخ والعتاب وتوجيه التهم لألشخاص دون معرفة أسباب الظاهرة وكيفية عالجها من جذورها. 

تطبيق مبادئ التعليم والتدريب املستمر لتحقيق أنظمة اجلودة الشاملة يف املؤسسة مثال : تدريب أعضاء هيئة  -9

التدريس واالدارة على تقنيات احلاسوب وتشجيعهم على املشاركة يف الندوات واملؤمترات احمللية والعاملية وفتح جمال 

 نقد املوضوعي لتطوير املؤسسة.تبادل األراء واالفكار املبدعة واحلوار البناء وال

إدارك أمهية واحرتام الوقت ومواعيده احملددة ، يف إجناز أو تقدمي أو تسليم البحوث أو الدراسات أو موعد  -10

االجتماعات االدارية أو مواعيد مناقشة األطروحات ،والرسائل اجلامعية، والعمل على كيفية استثماره كشرط رئيسي 

 رتاتيجيات والرؤية واألهداف املعلنة من قبل إدارة املؤسسة . ألنظمة اجلودة وجناح االس

إعادة تصحيح املفاهيم والتصورات السلبية جتاه دور اجلامعة ومؤسساهتا الفاعلة يف اجملتمع ،ومدى قدرهتا يف  -11

 زايدة االنفتاح ،على أفراد اجملتمع ومؤسساته بشكل إجيايب . 

 لتسهيل نشر ثقافة مفاهيم اجلودة الشاملة بني مجيع العمالء ابجلامعة.   التأكيد على االتصاالت املتعددة الفّعالة،  -12

لتنفيذ األعمال العلمية املتنوعة ضمن نظام متكامل يشمل كل عملية من   تفعيل اخلطط  واالسرتاتيجيات  -13

 العمليات التعليمية واإلدارية . 

فإن نظام اجلودة يشمل كافة مراحل التعامل بدءاً من مرحلة ما قبل قبول الطالب إىل قبوله إىل انضمامه ،ومروراً   وعليه : 

مير هبا، إىل املشاركة يف ميدان سوق العمل وإجياد الوظيفة الطموحة، ومتابعة ابلعمليات التعليمية والتدريبية والتقيمية اليت  
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اخلريج يف ميدان العمل ، ومدى قبول ورضا إدارات سوق العمل عن كفاءاته وخرباته وحسه املهين ورغبته يف التطوير 

 واالبتكار.  

 لة يف املؤسسة اجلامعية:  تطبيق أنظمة اجلودة الشاملالثاين: األسباب واملربرات  املبحث       

رغم جهود الدول واحلكومات ومؤسسات التعليم العايل ،ومواصلتها حنو تغيري، إأل اهنا بدأـت بتغيريالنظرة النمطية لدور 

اجلامعة ومؤسساهتا ،وتعمل على رفع مستوى إعادة الثقة واالعرتاف بدورها املؤسسي يف خدمة وتنمية اجملتمع وتطويره ، و 

ا العلمية على املواءمة للتقدم العلمي والتكنولوجي احمللي والعاملي ، مما أحدث ضغطاً على املؤسسات اجلامعية مدى قدرهت 

ودورها الرايدي يف متكني الطالب من اكتساب معرفة وطرق حبث منهجية وإجناز اإلنتاج العلمي لتحقيق التنمية املستدامة 

لتطورات احلديثة يف التقنيات التعليمية ،مما جيعل أنظمة اجلودة أمراَ حمتماً يستبعد وجمتمع اقتصاد املعرفة املأمول،واإللتحاق اب 

 ممارسة العمليات التعليمية ابألساليب التقليدية اليت كانت تفتقد لعناصر اجلودة ومعايري النوعية وفق املقاييس الدولية.  

بحث العلمي اليت وقفت حاجزاً يف تطبيق أنظمة لذلك فمن األسباب املباشرة يف أغلب مؤسسات التعليم العايل وال

 اجلودة الشاملة مايلي : 

 عدم تفعيل اخلطط واالسرتاتيجيات التعليمية يف املؤسسات اجلامعية .  -1

الكفاءات أبمهية دور املؤسسات يف إنتاج   غياب الوعي ونقص االدراك العلمي لدى املشرفني واملهتمني ،وأصحاب  -2

 اقتصاد املعرفة ،واالبداع واالبتكارآلليات التطوير وتقدم اجملتمع عرب التنمية املستدامة . 

 تدين مستوى املدخالت واملخرجات للعملية التعليمية يف مؤسسة التعليم اجلامعي.  -3

قدرهتم يف حتقيق مكانة يف سوق العمل وإجياد   تدين مستوى كفاءة الطالب العلمية األكادميية، من خالل ضعف -4

 فرص يف التنافس الوظيفي . 
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 صعوبة مواجهة جمموعة التحدايت واالشكاليات اليت تواجه خرجيي املؤسسة اجلامعية مبختلف التخصصات.  -5

 نقص التدريب يف اكتساب اخلربة امليدانية يف جماالت التخصص يف الواقع العملي .  -6

لبحث جبد يف إصالح وتصحيح مسار اخلطط االسرتاتيجية يف مؤسسات التعليم اجلامعي وضرورة لذلك صار من الضرورة ا

مواكبتها  للتطورالتعليم اجلامعي يف العامل ، والعمل على تقدمي منتوج تعليمي جامعي عاملي تنافسي ذو جودة وفق املعايري 

واخلدمية ، ومن مثة جتد هذه املؤسسة املكانة اليت هتدف   الدولية ،يسهم يف إجناز تنمية مستدامة متعددة اجلوانب احلضارية

 إليها من حيث املرتبة املتميزة ضمن التصنيف واالعتماد األكادميي العاملي. 

 :4وهناك أسباب أخرى ميليها الواقع اجلديد يف التنمية والتعاون الدويل والتواصل اإلقليمي والتبادل التجاري واملعريف مايلي 

يد الذي طرأ على املؤسسات املنتجة ومنها املؤسسات التعليمية اجلامعية بسبب ضعف النوعية يف التنافس الشد  -7

 تقدمي اخلدمات ونقص جودهتا . 

جناح تطبيق نظام اجلودة الشاملة يف العديد من املؤسسات التعليمية العامة واخلاصة واجلامعية يف معظم دول العامل  -8

، بينما بقيت بعض الدول األخرى تراوح مكاهنا ،دون خمرجات تعليمية ،تتالءم وحاجات اجملتمع املتعددة ومطالب سوق 

 العمل ومعايري اجلودة . 

لشاملة يف املؤسسات االقتصادية والعلمية واملعرفية، صارت مسة من مسات العصر احلديث تطبيق أنظمة اجلودة ا -9

 ،وضرورة من ضرورات التطور والتميز واالبداع والبحث العلمي اجلاد واالعتماد األكادميي والتصنيف الدويل . 

  اختياراً  كما هو مبني يف اآليت: هناك ضرورات جتعل تطبيق أنظمة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل أمراً واجباً ال

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)199-224 Vo: 6, No:2, 2020 

 

209 
 

الزايدة املتنامية يف االهتمام ابإللتحاق مبؤسسات التعليم اجلامعي العايل، يف خمتلف دول العامل ومنها الدول السائرة يف   -1  

ونشرها عن طريق النمو) إن االجتاه العاملي اليوم لرسالة اجلامعات يتمحور حول اخلروج من نطاق الرتكيز على حفظ املعرفة  

طريق التدريس والبحوث االكادميية إىل جمال أرحب يتيح للبحث العلمي اجلامعي املشاركة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 5والتطوير الصناعي ( 

ة أغلب إدارات املؤسسات التعليمية ) الثانوية واجلامعية ( وضعت لنفسها أهدافاً وبرامج ورسالة ورؤية وحتديد النظر   - 2

وتشجيع  املؤسسات  هذه  يف  معتمدة،  إسرتاتيجية  وخطط   ) اإلجناز  مدة   ( إجنازها  وهناية  بداية  ووقت  املستقبلية 

 .  االستثماروالتنمية البشرية على إنتاج اإلبداع الفكري ، وحتقيق املوارد املالية املطلوبة يف ممارسة جودة مبواصفات عالية وعاملية

تغيري النظرة املستقبلية لسري هذه املؤسسات والتحرر من االرتباط املايل ) التمويل والنفقات( من الدول أواحلكومات  -1

أو اهليئات الراعية، والتخلص من كافة الضغوط املالية وتعويضها عرب االستثماريف جمال البحوث العلمية وإجياد شركاء ورجال 

ا هذه  تزويد  على  التعاون  يف  املؤسسات أعمال  اقتناء  و  والتنمية  التطوير  يف  احلاجيات  يليب  معريف  ابقتصاد  ملؤسسات 

االجتماعية هلذه املواد املعرفية والعلمية والتكنولوجية والتقنية ، وهذا التوجه منظر من مؤسسات اجلامعة الستحداث مصادر 

 أخرى بديلة ، بداًل يف انتظار التمويل وإجياد النفقات . 

باط لدى بعض املسؤولني عن مصري مؤسسات التعليم العايل يف املستقبل من خالل  ضعف خمرجاهتا الشعور ابالح -2

 وتدين  املستوايت التعليمية فيها اليت ال تتالءم وحاجات اجملتمع . 

 (  البحث عن مصادر  بديلة تركز على نوعية نظام اجلودة يف البيئة اجلامعية ) معرفة ومنهجية وحبثاً وإبداعاً ومتيزاً  -3

 مع تقدمي اخلدمات التعليمية العليا وفق املعايري العاملية . 
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هناك إمجاع على أن النجاح االقتصادي يتطلب قوى عاملة عالية الكفاءة والتدريب واإلعداد ، وهذه الفئة املنتجة   -   5

ة والتدريب والتأهيل ، ومواكبة املطلوبة ال تتأتى إالّ من خالل إعداد برامج عالية املستوى ،جيدة النوعية يف تقدمي املعرف 

 للتطورات ،قادرة على التنظيم والرتتيب واالبداع وفق برامج أنظمة اجلودة الشاملة العاملية . 

حتسني وتقدمي خدمات عالية اجلودة للعمالءوالزابئن واملراجعني واملستفسرين ووسائل اإلعالم والفضوليني لتمكينهم من - 6

 قدمة واملنتوج اجلامعي ومتيزه عن منتوج جامعي آخر، وعلى الزبون أن خيتار األفضل واألحسن. معرفة الفروق بني اخلدمة امل 

مدى التنافس بني املؤسسات اجلامعية وقدرهتا على استقطاب الطالب ،وتشجيعهم لإلنضمام إىل مؤسساهتا املتميزة -7

 واملتعلمني وآماهلم .    عرب خدماهتا املعرفية والعلمية والتدريبية ،ومواكبتها لتطلعات الطالب

ارتباط كثري من الدول ابتفاقيات "التجارة الدولية أو اإلقليمية أو البينية"، ومنظمات التعليم العايل الدولية ، مما زاد -8

 احلرص على تغيري توجهات املؤسسة اجلامعية،وارتباطها ابلواقع االقتصادي واخلدمي املطلوب حملياً ودولياً. 

الجتماعي واالقتصادي واخلدمي األقل من املستوى املطلوب ، وانعكاسه على حياة املواطنني بكل فئاهتم آاثر الواقع ا-9

،بسبب ضعف املنتوج املعريف واملخرجات التعليمية املأمولة من املؤسسات اجلامعية الغائبة عن حل املشكالت االجتماعية 

 واالقتصادية ،ويف إجياد فرص العمل للخرجيني اجلامعيني. 

ومراقبة مدى احرتام تلك املؤسسات   متابعة منظمات دولية للتعليم احمللي والوطين عرب منظمة اليونيسكو ، -10  

للتوصيات والعقود اليت متت يف املؤمترات العاملية املنعقدة وتنفيذها بشأن ترقية وتطوير جودة التعليم العايل وااللتزام ابملعايري 

 الدولية . 

ؤسسات التعليم العايل ضرورة التغيري يف اجملتمع اجلامعي األكادميي، ومواكبته للجديد من التطورات اليت تشهدها م -11

 يف العامل ) أكادميياً وعلمياً ومنهجياً وإبداعياً ( لتسهم يف ممارسة تعليم نوعي وفق نظام اجلودة الشاملة . 
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اإلدارة  أولياء   – احلاجة إىل أنظمة جديدة يشارك فيه مجيع هيئات مؤسسة التعليم اجلامعي من هيئات التدريس  -12

أصحاب   –رجال األمن   – العمال واملوظفون    –الطالب    –ات الصلة  املؤسسات املدنية ذ  –األمور  

 املهن،والشركاء،العمل بروح الفريق،وتبين اخلطط واالسرتاتيجيات ذات املستوى العايل واالشراف على تنفيذها. 

لذلك جعل الكثري من املؤسسات اجلامعية البحثية ،تبادر حلراك أكادميي تبحث فيه عن النوعية العالية، يف كل ما له 

صلة ابملؤسسة اجلامعية ، بدءاً من األحباث الواقعية اليت حتوَّل إىل استثمار،واإلقرار ابملواد التعليمية املطلوبة للطالب 

عهم املتجدد اآلين واملستقبلي ، وتشجيع ميدان اإلبداع بني الطالب ـ للخروج من ) اكتساهبا ومعرفتها وتعلمها يف واق

اهلوة ابلبحث عن جمموعة اإلجراءات اليت تربط البحث العلمي والباحثني املبدعني مع القطاع اخلاص وصناع القرار ، 

الذي أساسه حتقيق الفائدة وإجياد عالقات تواصل بني مؤسسات البحث واملؤسسات االنتاجية من خالل التسويق  

 6والتنافسية ، ال الرتويج واالنبهار(

لذلك ابت من الضروري البحث عن التحدايت واملشكالت والعقبات يف مؤسسات البحث اجلامعي ، ومعرفة الوضع 

لعلمي الذي ينبغي أن يغري ويعدل ويصوب حنو األحسن واألفضل ، ألن البقاء خارج منظومة التطور والتقدم والبحث ا

والتكنولوجي واملعريف ،له آاثر سلبية على كافة اجملتمع ، وينعكس على التنمية االجتماعية واالقتصادية وعلى االستقرار 

والسلم اجملتمعي ، يف الوقت الذي تستنزف فيه أموال ونفقات هلذه املؤسسات اجلامعية، لكن يف غري الوجهة الصحيحة 

 اد هلذه النفقات.  ،ودون ترشيد اقتصادي وعلمي ملا ير 

 الثالث: معامل تطوير املؤسسة األكادميية اجلامعية عرب أنظمة اجلودة الشاملة :  املبحث           
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حتقيق معامل تطوير املؤسسة اجلامعية ، وإجناز أنظمة اجلودة الشاملة يف املؤسسات اجلامعية ،  الرغبة اجلادة الصادقة  يف إّن َ           

أمر مطلوب ومأمول فيه من مجيع املسؤولني والقائمني ابملؤسسات اجلامعية ،ابعتباره طموح راقي وحضاري وعاملي ، ألنه  

 حيقق الوصول إىل التميز يف العملية التعليمية اجلامعية . 

فاجملتمع احلديث واملعاصر يعد جمتمعاً معرفياً ألن املؤسسات التعليمية اجلامعية العليا فيه تنتج معرفة وتدريباً وابداعاً وحبواثً           

علمية ذات جودة يف علم االقتصاد املعريف ، ومناهج عالية املستوى ، تسهم يف تنمية وتطوير اجملتمع ،وتسعى أن تتبادل 

مع اآلخرين ،لتعزيزتلك االمكاانت املعرفية والعلمية والتكنولوجية ،والعمل على استثمارها بشكل صحيح   اخلربات واملعارف 

، لذلك )عادة ما تضم املراكز اجلامعية مراكز للبحث العلمي والتنمية التقنية ، وتدريب وتنمية أعضاء اهليئات التدريسية ، 

والدراسات املستقبلية ،فضالَ عن مراكز تطوير النظم التعليمية وتقنيات   ،،،، ومراكز للنشر اجلامعي ، وتقنيات املعلومات 

 7التعليم ( 

للواقع            مواكباً  ،وجعله  واجلامعي  الثانوي  تعليمها  تصليح  يف  قدرهتا  ،هو  النامية  للمجتمعات  املوجه  األول  فالتحدي 

بة للتطورات يف جمال التعليم العايل يف العامل ، تتناسب املعاصر،والقدرة على اكتشاف أساليب ووسائل تعليمية جديدة ومواك

مع اجليل اجلديد وحاجاته وتطلعاته ،والقدرة على استثماراملخرجات املعرفية والتكنولوجية ،وجعلها يف خدمة وترقية املنتوج 

 فق املعايريالدولية. التعليمي واالجتماعي ،وتوسيع نطاق التعليم والتدريب،ونشر املعرفة بني مجيع أفراد اجملتمع و 

وحنسب أن معامل تطوير املؤسسة األكادميية اجلامعية ،لتحقيق أنظمة اجلودة الشاملة مير أواًل بتوفري شروط الكفاءة العلمية           

ومي الذايت واالدارية القادرة على امليزة التنافسية املأمولة و إجنازالتصنيف األكادميي للمؤسسة وفق املعايري، وتطبيق مبدأ التق

للمؤسسة ابستمرار، الذي بدوره يبدأ من توفري اخلطة االسرتاتيجية عرب وجود رسالة املؤسسة ونصها املرن ،وحتديث معطياهتا 

كلما دعت الضرورة يف املؤسسة ،وكلما أجنزت مشاريعها ورؤيتها املستقبلية ، وإجناز األهداف االسرتاتيجية جبودة ، ومراجعة  

 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)199-224 Vo: 6, No:2, 2020 

 

213 
 

لالدارة ،ومعايري اختيار القيادة األكادميية ، ومعايري اختيار أعضاء هيئة التدريس واجمللس العلمي للكلية   هيكلها التنظيمي

أو اجلامعة، ومراجعة تقييم الربامج واملواد التعليمية ابستمرار، وكيفية تقييم الطلبة وتطورهم املعريف ،واخضاعهم آلليات علمية 

تقدمهم وفق املعايري القياسية يف األداء الذي مت إجنازه ، مثل تقييم معايري الرسائل موضوعية ذات مصداقية، ومتابعة مدى 

واألطروحات اجلامعية املنجزة من قبل اخلرجيني، ومدى حتويلها إىل مشاريع استثمارية انفعة واقعية ، ومراجعة املؤهالت 

للشر  استيفائها  ومدى  اجلامعة  إدارة  ،من  املمنوحة  والشهادات  مجيع العلمية  إجناز  على  والعمل   ، الدولية  واملعايري  وط 

نجز،)إالّ أن كفاءة أجراء التقييم الذايت وفاعليته ونتائجه تعتمد على سعة 
ُ
التوصيات ومتابعتها لتحسني النقائص وتطوير امل

  8سني خمرجاهتا( أفق القائمني به ومهاراهتم  وحرص املنفذين ومدى انفاعهم ومحاسهم لتحقيق متيز اجلامعة ،،، من خالل حت

 وميكن تلخيصها عرب هذه النقاط :             

 وجود الرسالة واألهداف االسرتاتيجية .   -1

 اهليكل التنظيمي االداري)وجود قيادة) فردية ومجاعية( مؤهلة تقوم بتنظم املؤسسة اجلامعية األكادميية(.  -2

 تعليم اجلامعي واالداري.وجود أعضاء مؤهلني وذوي كفاءةات عالية من األساتذة يف هيئة ال -3

 إدارة املؤسسة تقوم بتوفري برامج وخطط تعليمية عالية اجلودة وفق املعايرياألكادميية الوطنية والدولية.    -4

 ختصيص إدارة كفأة عالية املستوى،مهمتها االشراف على تطبيق االسرتاتيجيات وبرامج اجلودة .    -5

 فق الشروط واملعايري احملكمة دولياً. العناية ابألحباث العلمية واملعرفية والبحثيةو  -6

املقررات  -7 استيفاء  اجلودة عرب  معايري  وفق  األكادميية  واملؤهالت  العلمية  الشهادات  منح  على  االشراف  إدارة  متكني 

 والربامج والبحوث امليدانية واملخرجات البحثية والكفاءة الذاتية.
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تفعيل إدارة التطوير يف املؤسسة جلميع املوظفني واألكادميني واالداريني ، بقصد حتسني  النوعية واجلودة لفريق العمل    -8

 ابستمرار،عرب الورشات والدورات العلمية البحثية والندوات واستقدام خرباء هلذا الغرض. 

 ملتطلبات الواقع احمللي والدويل . وضع سياسة اجلودة ،عرب توجيه الدراسات اجلامعية ،والبحوث اجلادة  -9

مشاركة يف وضع وثيقة العمل والدليل اجلامعي ،لكل من املهتمني والفاعلني ،وأعضاء اهليئة االدارية والتعليمية   -10

 ،وأصحاب الوظائف ،ذات الصلة ابملؤسسة اجلامعية للعمليات اليت يراد حتسينها وتطويرها وتعديلها. 

تعليمي واالداري والوظيفي واخلدمي واليت حتدد من قبل هيئة املوارد البشرية وتعمم توفري مؤشرات طريقة العمل ال -11

 على اجلميع مع االلتزام بتنفيذها ،وتوفري اللوائح واألدلة املوضحة لسريعمليات االصالح بكل وظيفة. 

لتكنولوجية احلديثة ومواكبة توفري التجهيزات املناسبة ابلبناءات واهلياكل واملخابروغرف الدراسة ابألدوات التقنية وا -12

 كل جديد يساند ويعززالعملية التعليمية . 

 وضع املعايري العلمية، اليت تشجع على إجياد جودة االعتماد والتنصنيف األكادميي وفق املعطيات الدولية.  -13

وضع لوائح توضح كيفية جمال التعاون العلمي والعملي بني املوظفني، مهما كانت درجاهتم االدارية أو التعليمية  -14

 ،لتكوين بيئة عملية مناسبة لإلبداع والتميز وحتقيق اجلودة الشاملة. 

مفاهيم اجلودة التوعية ونشر مفهوم اجلودة الشاملة، عرب نشر وتوزيع النشرات والدورايت واملطوايت ، وورش عن  -15

والتميزوكيفية إجنازها، واملشاركة يف الندوات واملؤترات الداخلية واخلارجية لالطالع على ما وصلت آليات جودة املؤسسة 

 اجلامعية يف التعليم واالدارة. 

 تقييم وتشخيص سريورة العمل يف املؤسسة اجلامعية،بدءاً من األهداف والرسالة والرؤيةوآليات العمل.   -16

 تعزيز اإلجيابيات منها ،وتفادي السلبيات فيها،والعمل على حتسينها، وتعديل ما مل يتماش مع الواقع. دعم و  -17
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مراقبة إدارة املوارد البشرية للربامج واخلطط ،عرب تقييم جودة الربامج التعليمية اليت تقدمها املؤسسة من طرف أعضاء  -18

 فادي األخطاء والسلبيات للسنة املوالية.هيئة التعليم واالدارةواخلدمات مرة واحدة يف السنة لت 

تعمل إدارة املوارد البشرية على تنمية قدرات فريق العمل واالهتمام مبواهبه عرب التدريب املستمر وتطوير املؤهالت  -19

 العلمية والعملية واملعرفية والتقنية والتكنولوجية. 

وبة االستباانت اخلاصة ابخلرجيني الستطالع آرائهم  تقييم فعالية املناهج عرب معطيات البياانت ،أو املشاركة يف أج -20

حول ما تعلموه ،وما واجهوه لتحسني املواد التعليمية ،واملناهج املقررة ،وفق املعايري واحتياجات سوق العمل، ومدى 

القاد مة قدرهتم يف إجياد مناصب شغل مناسبة ،وفتح جمال املقرتحات واملالحظات واالفادة منها لدفعات اخلرجيني 

 واالستجابة أكثر الحتياجات مؤسسات اجملتمع . 

الستطالع آراء املسؤولني واملتابعني واملشرفني    دعم مشاركة الشركات ومؤسسات العمل اليت يتوجه هلا اخلريج ،  -21

حول امكانيات الطالب اخلريج  العلمية واملعرفية والتقنية واملهارية والتدريبية اليت تلقاها من املؤسسة اجلامعية، ومدى 

ل للشركة فعالية اخلريج على التواصل االجتماعي مع فريق العمل املؤسسي، ومدى استجابته اإلجيابية يف تطوير العم

 ومؤسسة العمل، وتنفيذ اخلطط واالسرتاتيجيات ابتقان وجودة . 

 أساليب تقومي اجلودة وفق املعايري الدولية يف مؤسسات التعليم العايل:   :الرابع  املبحث

يم العايل هناك عالقة متداخلة بني أساليب تقومي إدارة اجلودة الشاملة وفق املعايري الدولية وبني ما تطمح له مؤسسات التعل  

( ISO9000واملؤسسات التابعة هلا ،ومدى إلتزام هذه املؤسسات بشروط أنظمة اجلودة الشاملة ونظام األيزو     )  

الذي هو منظمة عاملية اكتسب شهرة دولية يف جمال التقومي العلمي للجودة، واستصدار شهادات املطابقة للمؤسسات 

التعليمية ،واالنتاجية  والكفاءة  االدارية  املستوايت  والتعليمية واخلدمية وغريها، فهي تسعى يف حتسني  الصناعية  املختلفة 
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تخطيط أو التسويق أوالتدريب أوتطبيق متطلبات نظام اجلودة، لذلك فإن نظام األيزو) واخلدمية العالية ،سواء يف جمال ال

ISO9000 لتكون بطريقة علمية وعملية صحيحة  إجنازها  تؤكد مدى  اليت  التعليمات  يوفرللمؤسسات جمموعة من   )

لة مستقبالً،وتتوزع مسؤوليات املخرجات انجحةوفق بياانت واضحة ،إن)التوافق مع االحتياجات اجملتمعية القائمة واحملتم

واجبات  يتناسب مع  على حنو  املختلفة  القيادية  املستوايت  بني  األكادميي  التخطيط  أداء مهمة  اجلامعية عن  القيادات 

،لذا ختتلف أي مؤسسة جامعية عن أخرى يف مدى تقومي اجلودة لديها   9واختصصات والتخصص العلمي لكل مستوى( 

ا يف: الرؤية والرسالة واألهداف اليت وضعتها والزمن الذي تنجز فيه واليت أعلنتها لزابئنا واملستفيدين إنطالقاً من اسرتاتيجياهت

من خدماهتا، أو عرب التعريف مبؤسستها للعمالء عرب اإلشهار والتعريف للزابئن اجلدد ،مبا تقدمه من  خدمات معرفية 

وجي متميز متكامل ، ميكن احلصول بعد هذا االجناز على االعتماد متميزة أو منتوج معريف عايل اجلودة أو علمي أو تكنول 

(  وموافقة هيئات رمسية معتمدة ISO9000الرمسي وفق شهادات  مطابقة للمعايري الدولية وعرب مؤسسات األيزو )  

 دولياً . 

يف القطاع الصناعي،فهي تركز على   إن إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل ،ال ختتلف كثرياً عن املبادئ األساسية للجودة 

 : املدخالت، تنفيذ العملية التعليمية مبهنية عالية وفق الشروط ، احلصول على املخرجات. 

 وميكن تناول هذه املفاهيم كما يلي:

اجلامعية حتديدا    -1 التعليمية  العملية  املناهج املدخالت يف  توفر  أن  ،حيث  التعليم  تعترباألساس يف حتسني جودة   :

واملقررات ومصادر املعرفة املختلفة ، وتواجد األساتذة األكفاء واالداريني واملوظفني أصحاب اخلربة والقرار، مع توفر جمموعة 

هياكل عمرانية من قاعات دراسية متكاملة وجهزة ،وتوفرالتقنيات وتكنولوجياالتعليم، واملخابر اجملهزة ابألجهزة االلكرتونية 
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رتنت ذات اجلودة العالية ، مع تواجد جمموعة من الطالب الذين ميلكون الدافعية والرغبة العالية  ،والتواصل مع شبكة األن

 يف الدراسة ، هذه املعطيات واملدخالت تسهم وتقوم بدور ابرز يف حتقيق اجلودة العالية يف مؤسسات التعليم العايل. 

هنا حتسني جودة العملية التعليمية عرب جودة  التعليم إن حتسني جودة املدخالت تعادل يف مضمو  العملية التعليمية:   - 2

Learning    التدريب التعليمية    Teachingوجودة  املنظومة  لكل  املعقدة ،وأساساً  الفعاليات  اللذان يعتربان من   ،

  10العامة واجلامعية . 

،عرب   املخرجات:-  3         التعليم  خمرجات  جودة  نتائج  هبا  والعلمية   ونعين  الدراسية  للنتائج  االحصائية  والبياانت  املعطيات 

واألكادميية، واخلدمية، وفق املعايري الدولية ملخرجات التعليم يف هذه املؤسسات ، وجتاوز املفاهيم التقليدية للمخرجات إىل 

 األسلوب التقين الرقمي ضمن معايري التعليم ذو اجلودة املواكب للتطور املعريف. 

األولية املقصود   احلالة  بني  ما  النسبية  العالقة  إىل  تعود  اليت  واملخرجات  يهتم ابملدخالت  الذي  اجلديد  النوعي  ابلتعليم 

أي)احلالة املعرفية لدى الطالب عند دخوله يف الربانمج  التعليمي  واألكادميي ( واحلالة النهائية أي )حالة التخرج وإكمال 

ه إىل البحث عن الوظيفة يف سوق العمل ،واملسامهة يف إجياد حلول واقعية عرب دراسته واكتسابه لشىت املعارف ،وتوجه

املشاركة اإلجيابية ابألراء ،واملقرتحات االبداعية،لتطوير قطاع الوظائف العملية واإلدارية واملسامهة يف اختاذ القرار اجلماعي 

 التشاركي يف تسيري مؤسسة العمل ومتيزها. 

ساليب العلمية والعملية،وفق شروط املعايري الدولية ، توجه العملية التعليمية لتطبيق أنظمة اجلودة هناك آليات متعددة من األ

 الشاملة يف مؤسسات التعليم اجلامعي منها :  
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تغيريوإصالح وتعديل املناهج والربامج الرتبوية ابستمرار ، من خالل انتقاء املقررات املتجددة هتدف لتحقيق املهارات  -1

املعلومات أو احلشو واالبتعاد عن العقلية   التعليم وعدم االهتمام بكمية  واالبداعية والذهنية للطالب، وتغيري منطية 

 التعليم التلقيين ، وتلبية حاجات الطالب املعرفية والعملية مع ضرورة إشراكهم يف التعليم والتعلم.

التعلي -2 الظروف  وحتسني  الفرص  تكافؤ  مبدأ  عرب  الرتبوي  العرض  للمؤسسات حتسني  التحتية  ابلبنية  واالهتمام  مية، 

 11التعليمية وإمدادها بكّل الوسائل الالزمة هلا لتحقيق اهلدف األمسى من التعليم.

ترسيخ السياسة الالمركزية، اليت هتدف إىل توزيع املهام يف التعليم اجلامعي ،مع ضرورة أتدية كّل قسم لألهداف واملهام  -3

 12اخلاصة.

 كافة املشاريع التعليمية مع ضرورة ترشيد النفقات واالقتصاد فيها. التمويل الكايف ل -4

 االستفادة من اخلربات األجنبية ،يف جمال اجلودة يف التعليم ،عربإجياد ورشات العمل واملؤمترات والندوات املستمرة.  -5

جتعل املؤسسات التعليمية اجلامعية وفق أنظمة اجلودة واملعايري بناًءعلى اخلدمات  املتنوعة اليت  مؤشرات ومعايريعلميةهناك  

 تقدمها هذه املؤسسات : 

 تشكيل جلان أكادميية وادارية أكثر كفاءة لتطبيق نظام اجلودة وفق املعايري الدولية.  .1

 حتديد أهداف اجلودة املرجوة يف مؤسسات التعليم اجلامعي .  .2

 رسالة ورؤية وأهداف كل قسم أوكلية أو معهد، ضمن املؤسسة اجلامعية .   حتديد  .3

 إعداد وحتضري برانمج عمل ) كتاب دليل ( توضح من خالله سياسة أنظمة اجلودة يف املؤسسة.   .4

 تعيني أفراد ذوي كفاءات ومتيز، يقدمون التقارير لإلدارة الوصية مبدى حتقيق برانمج أنظمة اجلودة .  .5
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 تطبيق معايري أنظمة اجلودة الشاملة يف املؤسسات اجلامعية:   لتجارب    :1مناذج   -

 تقوم بتقييم أجهزهتا العاملة عرب :  13منوذج جامعة بريطانية ) سالز (               

 التزام اإلدارات بثقافة نظام اجلودة الشاملة يف املؤسسة اجلامعية.   -1

 تنفيذ نظام اجلودة أثناء فرتة التسجيل اجلامعي عرب القبول أو الرفض أواالختياروفق املعايري.  -2

 مراقبة تقدم الطالب وفق قاعدة بياانت مستمرة وجلسات مساندة له.  -3

 تطوير املناهج واالسرتاتيجيات التعليمية بعد كل سنة مع مشاركة هيئة التعليمية ) طالب وأساتذة(.  -4

 ية مستمرة لألساليب والوسائل والربامج ونظام التدريب . منهجية تطوير  -5

 حتديد االجنازات املتدنية والضعيفة، والعمل على تصحيحها والتعامل مع حتدايهتا.  -6

 استمرارية اإلجراءات والفحوصات الداخلية للجودة للمؤسسات اجلامعية.  -7

 اكبة برامج معايري اجلودة . تطويروتدريب اهليئة االدارية والتعليمية والوظيفية ابستمرار ومو  -8

 املراقبة والتقومي املستمر لكل اخلدمات اجلامعية ) معرفية أو مادية أو معنوية (  -9

 :14جامعة ستنانفورد أمريكا،اتبعت اجراءات من املعايري لتقومي جودة التعليم لديها كاآليت   :   2مناذج    -

 العملي. االلتزام ابملنهج العلمي واالرتباط ابلواقع   -1

 التناسب مع قدرة استيعاب الطالب يف هذه املرحلة.  -2

 االملام ابملعارف األساسية.  -3

 إعداد الطالب لعصر العوملة.  -4
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 درجة املستوى العلمي واملوثوقية. -5

 أعضاء هيئة التعليم واملستوى العلمي واخللفية املعرفية لديهم.  -6

 ادراك حاجات الطالب وطموحاهتم.  -7

 (.    FEED BACKتقبل التغذية الراجعة)   -8

 تنمية احلس الوطين والوازع األخالقي .  -9

 تنمية املهارات الفكرية التنافسية واالجتاه التحليلي.  -10

 عدم الرتكيز على التلقني .  -11

 الرتكيزعلى القدرة التحليلية والتفكري االنتقادي.  -12

 التوجه حنو سوق العمل.  -13

 تلقي الشكاوي والتعامل معها ابنصاف وحيادية.  -14

 التدريب املستمر للكادر اإلداري ومواكبته جلديد نظام اجلودة يف االدارة عرب توفري كفاءة وفعالية النظام االداري.  -15

 نتائج البحث وتوصياته : 

تحقيق أنظمة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم اجلامعي وفق املعايري من خالل ماتقدم ميكن استخالص أهم النتائج ل    

  : ماآليت  الدولية

 العمل التشاركي بني مجيع الشركاء الفعليني وأعضاء هيئة االدارة والتعليم والتوظيف يف صنع القرار ابملؤسسات التعليمية  -1

 اجلامعية. 
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ندوات توعية ألعضاء   العناية واالهتمام ابلعالقات اإلنسانية بني أعضاء هيئة االدارة ،وأعضاء هيئة التعليم عربعقد  -2

 اهليئتني ابستمرار، للمسامهة يف تقريب وجهات النظروالسرياحلسن لتوجهات مؤسسة اجلامعة . 

العلمية(   حتديد مهام ومسؤوليات،وصالحيات اعضاء املؤسسة )مدير اجلامعة ورؤساء الكليات أو األقسام واللجان  -3

 دأ احملاسبة على ما مت إجنازه أو التقصري فيه ،بعد إهناء السنة بشكل متوازن ومرن، دون تداخل الصالحيات ،وإقرار مب

 األكادميية يف املنصب النوعي. 

ممارسة ثقافة التداول على املسؤولية دون احتكارها ألطراف معينىة، بني أعضاء جمالس اجلامعة االكادميية واالدارية  -4

،للمسامهة واملشاركة اإلجيابية وتنويع األفكار االبداعية لسريورة ،لفرتة غري قابلة للتجديد ،ألجل إعطاء فرص للجميع  

 العمل املؤسسي.

 تعديل النصوص ومراجعتها وفق املصلحة العامة للمتعلم الطالب واألستاذ الباحث واالداري واملوظف .  -5

بتسيري -6 الصلة  اجملالس ذات  الفعلية يف خمتلف  اجلامعي ابملشاركة  للطالب  الفرص  له صلة    إاتحة  اجلامعةوخاصة ما 

 ابملشكالت التعليمية واالدارية واخلدمية ،اليت تعترب حتدايً للطالب يف املؤسسة اجلامعية . 

تنويع مصادر التمويل عرب استحدات مصادر بديلة مثل تشجيع االقتصاد املعريف يف مؤسسات اجلامعة، والتعامل به  -7

 فقات يف  إدارة املؤسسة اجلامعية . كمنتوجات  قابلة للبيع ، وترشيد الن

والتعليمية  -8 واخلدمية  االدارية   : منها  جماالت  عدة  يف  ومستمرة  ودقيقة  البياانت حديثة  بقاعدة  خاصة  إدارة  وضع 

 واألنشطة الرايضية ،وكل قطاعات العمل املختلفة يف املؤسسة اجلامعية . 

   املقيمة يف اخلارج ،وتوفري البيئىة العلمية والبحثية واالجتماعية  استقطاب  الكفاءات البحثية الوطنية والكفاءات   -9

 واملادية هلذه الفئة ، وإشراكهم عرب االشراف األكادميي على الرسائل العلمية واألنشطة األكادميية ،
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لتفعيل إدارةع اجلودة الشاملة يف   رب الندوات واحملاضرات وامللتقيات ،والورشات العلمية ،واإلفادة من خرباهتا ومقرتحاهتا 

 املؤسسة اجلامعية . 

واالجتماعيني  واملوظفني  واالداريني  األكادميني   : الشركاء  مجيع  مسؤولية  هي  العايل  التعليم  جودة  أنظمة  حتقيق  إن 
ومؤسسات اجملتمع املدين ،واجلميع يشارك حسب موقعه ، وجناح أنظمة اجلودة املتميزة ، يبدأ أوالً من توفر ادارة قيادية  
جادة كفأة يف توجيه إدارة املؤسسة ، قيادة تعرف ماذا جيب عليها إجنازه وعمله يف الوقت املطلوب وابلكيفية املطلوبة 
،ومعرفة كيفية إدارة مسؤولياهتا ، وعالقتها اإلجيابية وقدرهتا يف دفع اآلخرين لإلجناز واالبداع ،وتشجيعهم للمشاركة 

 يق خدمات وخمرجات تعليمية متنوعة ذات جودة عالية . الفعالة ضمن فريق العمل الواحد ،لتحق

  وال ميكن إجناز أنظمة اجلودة يف املؤسسات التعليمية اجلامعية إالّ وفق هذه املعايري اآلتية :   

التعليمي اجلامعي ،ومقارنته .1 النظام  العاملي   اعتماد معايري اجلودة يف تقومي  الصنيف  املعتمدة ذات  مع اجلامعات 

 وجمال خربهتا وعربأنظمة اجلودة يف التعليم والتدريب . 

األداء  .2 وحتسني  التطوير  ألجل   املعريف  االبتكار  ،وتشجيع  ابلتدريب  واالهتمام  التطبيقي  العمل  ثقافة  نشر 

 املهاراي،وعقد الدورات التدريبية والندوات املتخصصة وورش العمل . 

 توفري املوارد والنفقات الالزمة لتلبية االحتياجات وفق رؤية مبادئ اجلودة الشاملة املتوقع إجنازها -3        

Footnote:   

 

-1 shhadh, n'eman .(2006) .altqwym wdman aljwdh fy alt'elym aljam'ey.al'eyn .alemarat al'erbyh almthdh :edarh 

almtbw'eat jam'eh alemarat al'erbyh almthdh. t1 .s 288   

2 -   'esaf ,mhmwd 'ebd almjyd.(2017) .altmyz fy alt'elym al'ealy .ghzh .flstyn : mktbh smyr mnswr lltba'eh walnshr. 

t1.s 24   

3 -  shakr,swsn wakhrwn.(2008). aljwdh wala'etmad alakadymy. 'eman .alardn :dar sfa' llnshr. t1.s 92 / 94/95 

4 -   'esaf ,mhmwd 'ebd almjyd.(2017). altmyzfy al'elym al'ealy. ghzh . flstyn : mktbh smyr mnswr lltba'eh 

walnshr.t1.s16/17 

5 -  alslmy ,'ely .(2017) .jam'eat almstqbl fy zmn altmyz wal'ealmyh .alqahrh : dar sma llnshr waltwzy'e . t.s215   

6 -  shakr,swsn wakhrwn.(2008). aljwdh wala'etmad alakadymy. 'eman .alardn :dar sfa' llnshr. t1s 170    

7 -  alhryry,rafdh 'emr.(2010).alqyadh w edarh aljwdh fy alt'elym al'ealy.'eman .alardn : daralthqafh llnshrwaltwzy'e 

.t 1.s217 
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9 -  Quality Standards in Education", www.thecommonwealth-educationhub.net, Retrieved 25-6-2018. Edited  . 
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