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بين الجوده واالعتماد وثقافة التطوير منظومة التعليم  العالى :     موضوع البحث  

 

 ىنظم الجوده واالعتماد ف اطار فىفى منظومه التعليم العالى مواكبه التطور :  هدف البحث   

بها .ه الخاص جودةالمعايير  ووضع بما يتوائم مع متطلبات السوق المحلى كليات ومعاهد الفنون  

. الفنيه والبحث العلمى ومعلمى التربيه ق العملبمخرجات الجامعه وتلبيه احتياجات سوو االهتمام   

 

. هد الفنيهعاالكليات والمنشر ثقافه الجوده واهميتها لتطوير التعليم فى :  خطه البحث  

  . وتحديد أولوياتها وآليات تحقيقهاتحديداهداف المؤسسه التعليميه  

  ى مصرومعاهد الفنون ف فى كليات االساسيه  الستراتيجيه التعليم المحاورالتأكيد على وضع 

 من خالل مجموعه من اعضاء هيئه التدريس من التخصصات المختلفه ومن ذوى الخبره لوضع

 فلسفه الجامعه وخطتها .

 

 

التطوير ةالتعليم  العالى بين الجوده واالعتماد وثقاف ةمنظوم  

                                                                                         مقدمه

ى هذه ان ضروره مواكبه التطور العالمى وتطبيق نظم الجوده اصبح يشكل اهميه كبيره ف

.المرحله الهامه فى مجتمعاتنا العربيه  

الهميه وعظم دورها  العنايهمن  امزيدهذه االونة منظومه التعليم  العالى تتطلب منا و 

قافى تمع واالرتقاء بالمستوى االقتصادى والثوتأثيرها البالغ االهميه فى تنميه المج

لك من خالل دورها فى تنميه النشأ ت واالجتماعى ومسايره التقدم فى عصر االتصاالت 

.هى ثروه الشعوب الفعليه   

 لتميزتحقيق المبادئ الجودة الشاملة أصبحت ضرورة ملحة و حتمية نظم و تطبيقكما ان 

هود نحو تطوير األداء العلمي و التعليمي و الج مختلف إلى بذل اتالجامع ىسعت و 

ا تواجهه لم تطوير واالعتماد األكاديمي و تطبيق معايير الجودةالالتخطيط االستراتيجي و 
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قبل  التميزمن صفة لهامعات التى كان  تدنى مستوى العديد من الجامن مخرجات جامعاتنا 

. خرج منها العلماء والمفكرين والمبدعينتو  

        يئةر الكبير ألعضاء هيئة التدريس نظراً للمركز األساسي الذي يحتله عضو هيتضح الدو و

ل هو تطوير بوالفهو عنصر فاعل و مؤثر في تحقيق األهداف  التدريس في النظام التعليمي   

ادائه ومن ثم اصبح بالضروره االهتمام به وتهيأه كل السبل لتطوير عصب العملية التعليمية  

علميه تمام بالبعثات الخارجيه والمنح العلميه وتييسير اشتراكه فى المؤتمرات المن خالل االه  

 لكونهعلم مو مع تطور العلوم النفسية و التربوية و التي أكدت على ضرورة االهتمام بال 
ستخدام و قادراً على ا وتربويا أن يكون معداً إعداداً جيداً علمياً و ثقافياً  و لعملية التعليميةامحور

الطالب  جاتعلى فهم حاومقدرته  . التخصصيه لتقديم مادته التقنيه الحديثه الوسائل و األساليب
. و توجيههم وإرشادهم والتفاعل معهم  

يمى ومع االنفتاح العالمى وتطبيق نظم الجوده واتفاقيات الجات االمر الذى يهدد النظام التعل 

التعليم . الحالى اذا لم ياخذ سريعا خطوات فعليه نحوتطوير  

يه وال شك ان هناك العديد من الصعوبات والمعوقات التى تواجه عمليات التطوير ولكن التوع

 .لعالميهالمستمره باهميه ودور هذا التطوير على المستويين المحلى والعالمى لمواكبه المتغيرات ا

له ى محاوواصولها ف وجذورها ينبغى ان تسود سياسه التطوير من منطلق الثقافه العربيهو

مواكبه  لتطوير ولكن بمفاهيم وقواعد واصول عربيه ترجع للطالب  الفخر والثقه بالمقدره فىل

.للتكنولوجيا الحديثه مستهلك العصر كمفكر ومبتكر ومبدع وليس مجرد   

   

  احديثا وقديم مجتمعاتنافى  التعليم العالى جوده 

تى وال تمسك شعوبنا العربيه بكل اصولهاون اعظم ما تمتلكه شعوبنا هو االديان السماويه ا 

واتقان العمل. تحسنا على العمل  

حنيف القرأنيه التى تحسنا على العمل وجوده العمل واهميه العلماء فى ديننا اليات آلتعدد اتو  

تعالى اقرأ.ويكفينا قوال اعظم الدالئل فى قوله   

يانا ال وك االحضارى العريق احترامتاريخنا القديم بعلومهم وفنونهم وتراثهم  فى  يشكل العرب

لمجاالت يمكن اغفاله عبر كل العصور تلك هو التراث وجذور العلم التى اليمكن اغفالها فى شتى ا

.المختلفه والتى لسنا بحاجه لسردها فى هذا المجال   

لعلمى بدوركبير فى التاريخ امصر و النهضه العلميه فى العديد من الدول العربيه تساهمولقد 

ر فى اثراء الفنى والثقافى وابرز الدليل على ذلك علمائنا ومفكرينا الجدد الذين ساهموا بجهد كبيو

.الحركه العلميه والفنيه والثقافيه فى العصر الحالى  
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ارزه االدباء والمفكرين والعلماء سواء من مصر او الدول العربيه والذين يمثلون عالمات ب كان و

.ثب بل على المستوى العالمى وتلك اشاره لعصرنا الحديليس على المستوى المحلى فحس  

دأبت مصر منذ بدايه نشأه الجامعات المصريه و فى التعليم العالىمن الجدير بالذكر ان نظام  و

الخارج بل وكان الطالب يستكملون دراستهم ب جامعاتنا على تخريج طالب على اعلى المستويات 

.دون ادنى معوقات  

مل الع كان الطويل هدف شعوبنا عبر التاريخ انالنظر الى السياق ان نوجه  ربما اردنا فى هذا

م وان سمه ما نعانيه هو نوعا من التخبط الذى نتج عن سوءالفه . واالرتقاء بمختلف العلوم 

ف العربيه اودت لالس وظهور سياسات دخيله على مجتمعاتنا . الوعى باهميه اعداد النشأوعدم 

.مليه التعليميه بانهيار كبير فى الع  

ه التخبط وبدا االنهيار يزداد يوما بعد يوم  فعمت اساليب التلقين وليس هناك تعبير اقوى من ان

ه العربيه الذى يسعى تاره لتغيير الثقافه العربيه واحالل اللغه االجنبيه محلها مما اثر على اللغ

ى طلحات االجنبيه فصال المنتيجه للعديد من الممارسات اللغويه الخاطئه كادخ وباتت مهدده

.الحوار  

ت ظاهره وتفش . سلبى على التعليملكما ساهمت الظروف االجتماعيه واالقتصاديه فى التأثير ا 

 الدروس الخصوصيه التى سرعان ماطالت تلك االفه بعض الجامعات.

ه , بينما في النه بات يشعر ان التطور العالمى الهائل ليس له دورا .حقا لقد فقد ابنائنا االنتماء

 شتىيه فى الذى وضع االسس العلم التاريخ العربى القديم حضارات المنطقه والواقع الفعلى يربط 

تجزا من الكمبيوتر هى جزء اليفى   الرياضيه الحسابيه و مجاالت العلوم والفنون وحتى االسس

. المختلفه سس للعلومهم الذين وضعوا القواعد واال علمائنا العرب ان ويكفينا فخرا تراثنا العريق  

 منظومه التعليم العالى

ه على ريتمثل منظومه التعليم محورا حيويا هاما بكل المقاييس اليمكن اغفال دوره الفعال وتاث

نه المسئول فهوالمسئول عن تلبيه احتياجات المجتمع المتزايده  كما ا  تنا العربيةمجتمع مستقبل

الجيالنا م بالعلماء والمفكرين الشباب لتحقيق التميزعن االرتقاء بمستوى الخريجين واالهتما

. المعاصره  

 طوير ادائهافى ت التصنيفات العالمية الخاصة بالجامعات والتى تتنافس الجامعات العالميةتتعددو 

 هايتصنيف جامعة جايو تونج شانغ من الطالب ومن اشهر هذه التصنيفات المزيد حتى تجذب

. لميمخرجات البحث العــ  نوعية أعضاء هيئة التدريســ   لتعليمجودة ا عتمد على معاييرهىتو

موعه ومج تصنيف ويبومتركس ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خالل مواقعها االلكترونيةو

العديد من التصنيفات االخرى.هناك من المعايير  و  
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7002ليو  يكا فى يوولقد تاسست الشبكه العربيه لضمان الجوده واالعتماد فى التعليم فى بلج         

ليم العالي النهوض بمستوى جودة التع و وغايتها األساسية التركيز على العالم العربي بشكل خاص

 بشكل عام 

                                          المحاور التاليه: العالى منظومه التعليمو تتضمن 

المؤسسه التعليميهاالول :  المحور  

امعى  رح االول فى المنظومه والذى يمثل الكيان االكبر والذى نسميه بالحرم الجتلك هو الص 

بر تلك الحرم الذى له صفه االجالل والعظمه والمهابه فى مصطلحاتنا العربيه  والذى ظل ع

  االجيال رمزا قيما .

االستاذ الجامعىالثانى :   لمحورا  

ه الكبيره حظى هذا اللقب العلمى بالقيمه العلميوهو يمثل حجر الزاويه فى العمليه التعليميه و ي 

الموظفين  فكانت له المهابه والفعاليه والتاثير فهو يمثل مثقفى وعلماء الدوله ثم المعاونيين من

 واعضاء هيئه التدريس .

الطالبالثالث  :  المحور  

شك بان  اك ادنىوليس هنو طالب الدراسات العليا المعنيين بالعمليه التعليميه  البطوهم جموع ال

ر الطالب الجامعى اليوم اليقل مستواه الفكرى واالبداعى عن الطالب سابقا. النه يعيش عص

. االتصاالت والمعلوماتيه ولكن يحتاج التوجيه الجيد والقدوه والعلوم المعاصره   

 

دهثقافة الجو   

ق يقحلتيس انها تعنى ايجاد ثقافه متميزه االداء وان يعمل مختلف اعضاء هيئه التدر 

رفه يعنى االهتمام بمعالجوده فى المجتمع عى بثقافه ووبما ان ال مفهوم ثقافه القرار .

ريس وضع برامج وحوافز ألعضاء هيئات التد يعنى ضمان جودة المؤسساتو  هامتطلبات

ام في مجاالت اإلعداد والبحث العلمي، لدعم جهود الكليات واألقس والطلبة لتجويد أدائهم

برامج .ال لتحسين  

نشطة ثقافة تنظيمية مؤسسية وأساساً للممارسة اليومية ألالجوده تصبح  اننجاح الجودة هو و

 . يةأنها مجموعة من المبادئ اإلرشادية والفلسف كما . بدالً من كونها برنامجاً منفصالً  المؤسسة

جوده نظام التعليم العالى . متطلباتب االلمامكما تعنى ثقافه الجوده   
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 ضمان و العضاء هيئه التدريس حوافزالنظمة واألتشريعات والسياسات والوضع  من حيث

ث البح و التدريب واهميه وضع اعتبارات الطالب.قدرات لحتياجات التنمية والالبرامج  مالئمه

 عةمتابلمؤسسات التعليم العالي لبإنشاء قواعد معلومات متكاملة و . خدمة المجتمعو العلمي

. واتخاذ القرارات  

 هئمالمال وضع السياسات واالستراتيجياتل مع االهتمام برفع كفاءه اعضاء هيئات التدريس 

رعه     للمؤسسه التعليميه  وهكذا فان التفاعل والوعى بثقافه الجوده يسهل على المؤسسه س

                    االنجاز .                                                                                 

يعني و . حتياجاتهمطبقا ال عاليه للطالب يجب على مؤسسة التعليم العالي تقديم خدمات ذات جودة

ايير إلتزام المؤسسة التعليمية بضمان جودة خدماتها التعليمية ذات المواصفات والمع ضروره

 المحددة.

ي تطوير االسهام فو  يهتعليمالسسة مؤال كالمبادئ األساسية التي تميز سلو بالقيم و وااللتزام

. أن تساعد األهداف على تحقيق التكامل مع الخطة العامةو األداء الجامعي بشكل عام  

ع م البيئيه إنشاء قواعد معلومات حول احتياجات سوق العمل و حاجات المجتمع و المشكالتو

ة التعليمية ة في العمليالحديثات قدرة عضو هيئة التدريس على استخدام و توظيف وسائل التقني

ع .إضافة إلى قيامه بالتدريس و البحث العلمي و خدمة المجتم  

والء طالب واالهتمام بهم وتنميه روح االللوال يقتصر دوره عند الجانب التعليمى بل ان رعايه ا

 والمواطنه لديهم تؤثر بشكل كبير على االداء

 

 

المفهوم  ــ  المعايير  الجودة   

. المعنىلجوده ولكنها تتفق كلها فى للمفهوم االساسى ا تتعدد االراء حول :مفهوم الجوده  

ا .دولي هي درجة توافق الخدمة المقدمة مع المقاييس و المعايير المتعارف عليها:     الجودة   

ومدى  التى تتبعها المؤسسه التعليميهاألهداف واآلليات تعنى مجموعة: ضمان الجودة 

  .الجودة  معايير بتحقيقالثقة والضمان  عناصر توفير الدوليه وكاديمية لمعايير األل موائمتها

فاهيم يعتبر مفهوم إدارة الجودة الشاملة من أكثر الم و جميع الوظائف وتعني إدارة الجودة الشاملة

لزم ستده تمتطلبات الجو كما ان الوظيفىيتعلق هذا الجانب من الجودة باألداء  . و حداثهاإلدارية 

.داء االعلى رفع مستوى كفاءة العمل  
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: جوده المؤسسات التعليميه مانض آليات و لعناصر االساسيها  

جوده التعليم العالى ــ  اوال  

:التعليم العالىآليات ضمان جودة    

االساتذه واعضاء هيئه التدريس. هى مسئوليهــ    

مى.تطوير المناهج الدراسيه وتطوير تقنيات التدريس طبقا للمحتوىالعلــ   

المستمرة والمتغيره ومواكبه عجلة التقدم.سوق العمل احتياجات  تلبيهــ    

جودة المؤسسات والبرامج ــ  ثانيا  

:المؤسسات والبرامجآليات ضمان جودة    

. ضروره وضع االشتراطات عند انشاء مؤسسات تعليميه جديدهــ   

المؤسسات .لبرامج ضرورة وضع اشتراطات ومواصفات ــ   

وضع اشتراطات ومواصفات لتقييم المؤسسات وبرامجها . ضرورةــ   

جودة العمليات واألنشطة -ثالثا  

آليات ضمان جودة العمليات واألنشطة التعليمية:   

.ألعضاء هيئات التدريسوالتدريب المستمر التأهيل ــ    

.ت االتصال والمعلومات الحديثةنياالتوّسع في استخدام تقــ    

.اتطوير المناهج وتحديثهو لكل مقّرر الخطة الدراسيةوضع ــ   

مخرجات التعليمجودة  - رابعا  

: العالى مخرجات التعليمآليات ضمان جودة   

المجتمع خدمة العلمى  ـــ   البحثالطلبه   ـــ     :  مخرجات التعليم العالي   

الجامعى. ثمي الثانو و االساسى في مراحل التعليم للطالب التعليميه ألهدافا التأكد من تحقيق ــ  

.والمؤتمرات  العلميه النشر في المجالت العلمى عن طريق البحث جودة مخرجاتــ   

                           المجتمع المدنى وسوق العمل . وذلك بتلبيه احتياجاتخدمه المجتمع  ــ

                                                                                     



8 | P a g e  
 

:  ابعاد جودة التعليم العالي  

.ات التعليم مما سبق يمكننا تحديد االبعاد الفعاله المؤثره على مستوى جوده التعليم فى مؤسس  

للمؤسسه. ىوالبحث فنىوال ىالعلم ىالمستوورفع جوده التعليم  رمعاييب المعنى:   البعد االكاديمي  

الت.المهارات المعرفيه والسلوكيه واالنشطه والرحالمعنى بالطالب وتنميه  : معرفى البعد ال   

ره. المعنى بخدمه قطاعات المجتمع المدنى ومواجهه احتياجات السوق المتغي:  المجتمعىالبعد    

 

 معايير الجودة

صصه التعليميه المتخه للمؤسس عالميةالمواصفات المعايير وال:هى مجموعه من  معايير الجودة 

  ذات النشاط الواحد.

في بها هو عبارة عن وثيقة تصدر نتيجة إجماع ٍ يحدد المتطلبات التي يجب أن ي الجوده  :عيارمو

  . بها معترف اتوتصادق عليها جهما منتج أو خدمة 

لموارد ووصف العمليات التشغيلية الضرورية وا وضع أهداف الجودةالمعنى بتخطيط الجودة: هو 

  ذات الصلة لتلبية تلك األهداف

لتعليميه.بط بنشاط المؤسسه اتالتى تر المعايير بمجموعهلجودة يتم من خالل االلتزام تحقيق او   

 

: مؤسسات التعليم العالى معايير جودة   

وال:  اهداف الجامعها  

.وضوح الرؤيا والرسالة واألهداف ــ    

. والماليه اإلداريةومالءمة الهيكلية القيادية ــ    

. نمية الشاملةالت ومتطلبات احتياجات توفير ــ   

.تدريسالعضاء هيئات احتياجات ا توفير ــ  

. احترام األعراف الجامعيةــ   

ثانيا :وضع خطه استراجيه للجامعه   
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 ــ وضع خطه استراتيجيه مالئمه لطبيعه التخصصات .

العلمى . في تقدم المعرفة من خالل البحث ةساهمالم ــ  

. بشكل مباشر في التنمية المحلية ةساهمالم ــ  

 ثالثا :برنامج التمويل

.جودة التخطيط وطرق تخصيص الموارد ــ    

. مالءمة الموارد المالية والبشرية والمعرفيةــ   

. للموارد المتاحه االستخدام األمثلــ    

 رابعا :تطوير مدخالت التعليم

.    بالتعليم العالي االلتحاق توفير فرصــ    

. برامج البحث العلمي تطوير أليات وــ    

. تنميه مصادر المعلومات ــ   

  خامسا : تقييم مخرجات التعليم

ى .أهم مخرجات النظام التعليم كاحدلخريج با االهتمام ــ  

.المجتمع وخدمةقادره على المنافسه  مخرجات ذات جودة عالية توفيرــ   

 

النتائج والتوصيات                           

واالعتماد  الجوده بينتيجيه الخاصه بمنظومه التعليم العالى سترااالاهم بنودنستنتج مما سبق   

. وثقافه الجوده  

م مع متطلبات بما يتوائ فى كليات ومعاهد الفنون فى مصر البنود االساسيه  الستراتيجيه التعليم
:الخاصه جودةالمعايير  ووضع السوق المحلى  

ع تلفه ومن ذوى الخبره لوضــ تشكيل مجموعه من اعضاء هيئه التدريس من التخصصات المخ

 فلسفه الجامعه وخطتها .

 ــ تشكيل لجنه تنفيذيه لمتابعه سير العمليه بالكليه المنوط بها .



10 | P a g e  
 

  . وتحديد أولوياتها وآليات تحقيقهاــ تحديداهداف المؤسسه التعليميه 

. والعالميه لمتغيرات والتحديات المحليةلاللوائح الجامعية و نصوصال ــ موائمه  

. من خالل دورات تدريبيه تنميه القدرات العلميه والفنيه والفكريه واالبداعيه ــ   

. ــ نشر ثقافه الجوده واهميتها لتطوير التعليم فى مجتمعاتنا  

.نية والتدريبية فتحديث المراكز العلمية والــ   

راف باش ثانويهال بمدخالت الجامعه )الطالب( يفضل عقد امتحان قدرات عام فى المدرسه ــ االهتمام

 الجامعات وليس بالكليه  .

  الفنيه ومعلمى التربيه والبحث العلمى بمخرجات الجامعه وتلبيه احتياجات سوق العملــ االهتمام 

 

 ملخص البحث

دريس تعتمد على مجموعه القائمين عليهامن االساتذه واعضاءهيئه الت التعليم العالى ان منظومه

ده الجوباهميه تطبيق نظم  الب واهميه ان يكون الكل على درايه واالداريين والموظفين ثم الط

 .لمهوالتقنيات الحديثه والعو يهواالعتماد وضروره مواكبه عصر االتصاالت والثوره المعلومات

معايير الجوده وهكذا بنبغى ان نواكب سياسه التطويرلنظام التعليم العالى فى كلياتنا الفنيه طبقا ل

اهيم القوميه. نا وليس طبقا لمعايير دوليه اجنبيه ربما تتعارض مع االسس و المفالمالئمه الحتياجات  

 لتطور لهاتلك التحديات العالميه كما ان هذا جههواصبح لزاما على مجتمعنا العربى سرعه موا

 على وثقافى واقتصادى وبالتالى دوره فى تنميه المجتمعات ويعتمد تحقيق ذلك ىمردود علم

د من هيئات ضمان الجوده واالعتما بتطبيق معايير الجوده وتهيئه التفاعل مع ضروره االلتزام

يتالئم مع  حضارى وثقافى يربط بين المواصفات الفعليه لتخصصات الكليات الفنيه بمامنظور 

 احتياجات شعوبنا العربيه .

ات التنفيذ ويوينبغى على المؤسسات التعليميه ان تضع الهيكل االستراتيجى الخاص بها ووضع اول

نشر وتهيئه مفهوم ثقافه الجوده من خالل ورش العمل والتعريف االمثل للجوده ومعايير الجوده و

 معلومات كامله عن نظام الجوده واالعتماد وسلبيات وايجابيات ومعوقات النظام .

يب الان ثقافه الجوده فى التعليم الزالت تحتاج لمزيد من الوعى والتفاعل  ومثلها مثل شتى اس

كى نحقق . وذلك لالنمو والتطور تحتاج الى فتره زمنيه يتواصل بعدها الجميع فى كفاءه التطبيق

منظومة التعليم  العالى بين الجوده واالعتماد وثقافة التطويروهو الغرض من البحث   

 جودةال معايير ووضع بما يتوائم مع متطلبات السوق المحلى فى كليات ومعاهد الفنون فى مصر
بها . صهالخا  
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 المراجع  :                                                              

                    ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي  (       )         الفزانىد.اسامه   ــ 
                                                                                                               

                        

"الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"          دريه اسامه عبد الوهاب ـــ

جامعة آل  -معايير الجودة المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي        د. هند غسان أبو الشعـــ 

 البيت في األردن نموذجا

المعايير األكاديمية للجودة بكليات اآلداب .. النظرية و الواقع    حميد رسالن أ.د يسري عبد الــ 

             تجربة آداب المنيا نموذجا      

  إدارة الجودة الشاملة ] رؤية حول  –جودة التعليم  -     ا.د/ مصطفى السايح محمد الجودة ـ   

المفهوم واألهمية [   
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