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امللدص باللغ٘ العزبٔ٘
ييدف ىذا البحث إلى تعرف أىم االتجاىات الحديثة في االعتماد األكاديمي
لمؤسسات التعميم العالي وذلك من أجل االستفادة من ىذه االتجاىات في مصر ،لذا تم تناول
اإلطار المفاىيمي والنظري لبلعتماد متمثبلً في مفيومو وفمسفتو واجراءاتو ،وأىم االتجاىات
الحديثة لبلعتماد لمؤسسات التعميم العالي والتي منيا االعتماد الذاتي والذي يدعم استقبللية
الجامعات ويدعو إلى االبتكار ،وستة سيجما والتي تدعو إلى تطبيق مقاييس دقيقة لمتعرف
إلى أىم األخطاء التي تعوق تحقيق أىداف المؤسسة ووضع ىذه األخطاء عند الحد األدنى
ليا ،واالتجاه نحو تكثيف ودمج معايير االعتماد والتأكيد عمى األداء أكثر من التأكيد عمى
فحص الوثائق مثل  ،CAEPوقد أوصى ىذا البحث بضرورة :وضع فمسفة معينة لبلعتماد
تتمثل في وجود مكافأة مناسبة لممؤسسات المعتمدة ،واالستفادة من نظام االعتماد الذاتي في
تمييز مؤسسات التعميم العالي التي تحصل عمى مستوى معين في تحقيق معايير األداء ( مثبل
أكثر من  %38في كل المعايير) ،واالعتماد عمى مقاييس دقيقة ومقننة في قياس العائد من
تطبيق نظام ضمان الجودة.
الهلنات املفتاحٔ٘ :االعتماد ،التعميم العالي ،االعتماد الذاتي ،ستة سيجما
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A Proposed View to Improve the Accreditation Policy for Higher
Education Institutions in Light of the Experiences of Some Countries
Abstract
This paper aims to identify the most important modern trends in
the academic accreditation of higher education institutions in order to
benefit from these trends in Egypt. Therefore, the theoretical and
theoretical framework of accreditation was discussed, represented Its
concept, philosophy and procedures. The modern trends in academic
accreditation which Supports the independence of universities and calls
for innovation like self-accreditation, and Six Sigma, which calls for the
application of accurate measures to identify the most important errors
that impede the achievement of the objectives of the institution and the
establishment of these errors at the minimum, and the trend towards
intensification and integration of accreditation standards and This paper
recommended that a certain philosophy of accreditation should be
established: a suitable reward for accredited institutions, and the use of
the self-reliance system to distinguish higher education institutions that
meet a certain level of achievement of performance standards For
example, more than 80% of all standards), relying on accurate and
standardized measures to measure the return of the quality assurance
system.
Key Words: Accreditation, Self-Accreditation, Higher Education, 6 Sigma
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مكذم٘
ُيعد التعميم العالي من ركائز بناء المجتمعات وتقدميا ،وىذا يتطمب ضمان جودة ىذا
التعميم في عصر قمت فيو الفجوة الزمنية والمكانية بين المجتمعات وزادت فيو التنافسية،
فكان من الضروري وضع آليات ومعايير لضمان جودة التعميم العالي بما يتناسب مع المعايير
الدولية ،ومن ثم اتجيت العديد من الدول جاىدة نحو التميز والتطور العممي ،ومواكبة
متطمبات العصر التي تضمن نجاح الفرص المتاحة لممنافسة العالمية من أجل التقدم العممي
والتكنولوجي ،بما يحقق االستثمار األمثل لرأس المال البشري ،وعميو فقد سعت المؤسسات
التعميمية من أجل ذلك نحو إ صبلح بيئتيا التعميمية واإلدارية ،والسعي نحو تأكيد عالميتيا
واالعتراف بيا عبر تجويد برامجيا األكاديمية ،وزيادة كفاءة أنظمتيا التعميمية وفاعميتيا.
وقد أخذت معظم النظم المتقدمة بمفيوم الجودة الشاممة ووضعت ليا معايير وأنشأت
آليات لتحقيقيا في مختمف مراحل التعميم  -حيث يتحقق االرتقاء بتنمية القوى البشرية من
خبلل تعميم تتوافر فيو شروط الجودة الشاممة في كافة مراحمو ومستوياتو  -مما أدى إلى
إنشاء ىيئات قومية لض مان جودة التعميم واعتماده لتشرف عمى جودة ونوعية البرامج
والتخصصات بالجامعات واعتمادىا ،ولترتقي بجودة خريج جامعاتيا ،وتؤىمو لممنافسة في
السوق المحمي والعالمي ،من أجل مواكبة التطور والركب الحضاري لممجتمعات ،إذ " تحتم
معايير ومؤشرات التصنيفات العالمية لمجامعات ضرورة السعى نحو إصبلح اإلدارة الجامعية،
التى تستطيع التفاعل اإليجابى مع ىذه التصنيفات؛ واال فالتخمف عن الركب الحضارى والعجز
عن تنمية المجتمع بما يمبى احتياجات أفراده ويحقق طموحاتيم ،ىو النتيجة الحتمية
المتوقعة " (طمعت حسيني إسماعيل ،1822 ،ص ص .)08 ،14
كثير من الفوائد في حصول الكميات عمى االعتماد
وقد عددت دراسة ايتون ً Eatonا
والتي منيا :إعطاء إشارة قوية ومباشرة لمطبلب ،ولممجتمع المحيط بالتزام المؤسسة بالمعايير
والضوابط البلزمة في التعميم النموذجي ،كما يسيل االعتماد الحصول عمى مساعدات
ومعونات حكومية وخاصة ،واعطاء أفضيمة لخريح المؤسسة في سوق العمل لمحصول عمى
وظيفة مناسبة ،كما يسيل االعتماد عممية التحويل لمطبلب من جامعة إلى أخرى (Eaton,
).J. S, 2015

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 221 -

تصور مقترح لتحسين سياسة االعتماد...

عدد فبراير-ج0205 )20( -5م

مشهل٘ الذراس٘:
وبالرغم من أىمية االعتماد لمؤسسات التعميم العالي إال أن عممية االعتماد تواجو
العديد من االنتقادات والتحديات وىذا ما يؤكداه فيميبس وكنسر ( & Phillips, S. D.,
 )Kinser, K., 2018, p. 6فقد تساءل البعض ما العائد من االعتماد بالنسبة لمؤسسات
التعميم العالي ،وماذا نحتاج فعبل منو ،وانتقد البعض األخر بشدة االعتماد لمؤسسات التعميم
العالي حيث يرونو مكمفاً  ،Costlyومتطفبلً  ،Intrusiveوخانقاً لئلبداع واالستقبلل

 ،Stifling of Innovation and autonomyوقد أكد أيضاً ـ Jahnsonعمى تعرض
سياسات االعتماد وتطبيقو لمكثير من النقد ،والتي منيا ىل اليدف من الجامعات ىي تقديم
خبرة تعميمية متميزة لمطالب وعمى الطالب تحقيق التعمم وبناء ذاتو والبحث عمى فرصة عمل
مناسبة ،أم أن الجامعة مسئولة عن المخرجات التعميمية وتوفير فرصة عمل مناسبة لمطبلب،

واكد  Johnsonأيضاً عمى توجيو بعض النقد لسياسات االعتماد وخاصة في كيفية تقييم
أداء المؤسسات التعميمية لمحصول عمى االعتماد (Johnson, D. M., 2019, p.

) ،189بل ويرى بعض واضعي السياسات أن ضمان الجودة بوضعو الحالي ال يحقق أىداف
األمة ،ويتساءل بعض المستفيدين عن مدى فائدة عمميات االعتماد األكاديمي وينادون
بضرورة ربط واضح بين التعميم وسوق العمل؛ لذا ظيرت اتجاىات أو طرق حديثة لبلعتماد
تحاول التغمب عمى بعض جوانب القصور في آليات االعتماد الحالي والتي منيا االعتماد
الذاتي والذي يدعم استقبللية الجامعات ويدعو إلى االبتكار ،وستة سيجما واالتجاه نحو
تكثيف عدد المعايير والتأكيد عمى األداء أكثر من التأكيد عمى فحص الوثائق مثل ،CAEP
وبناء عميو يحاول الباحث في ىذا البحث اإلجابة عمى التساؤل الرئيس التالي:

ما آلٔات حتشني سٔاس٘ االعتناد ملسؤسشات التعلٔه العالٕ  ي وْ آرا اخلارا ّخارات بعض الذّل؟
ولئلجابة عن ىذا التساؤل يتم اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 ما مفيوم االعتماد واىميتو وفمسفتو وأنواعو؟ ما خبرات بعض الدول في االعتماد لمؤسسات التعميم العالي؟ ما آليات تحسين سياسة االعتماد لمؤسسات التعميم العالي من وجية نظر الخبراء؟ ما التصور المقترح لتحسين سياسة االعتماد لمؤسسات التعميم العالي في ضوء رأيالخبراء وخبرات بعض الدول؟
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أٍذاف البحح:
 تعرف مفيوم االعتماد واىميتو وفمسفتو وأنواعو بمؤسسات التعميم العالي. تعرف خبرات بعض الدول في االعتماد لمؤسسات التعميم العالي. تحميل آليات تحسين سياسة االعتماد لمؤسسات التعميم العالي من وجية نظر الخبراء. وضع تصور مقترح لتحسين سياسة االعتماد لمؤسسات التعميم العالي في ضوء رأيالخبراء وخبرات بعض الدول.

أٍنٔ٘ البحح:
جاءت أىمية ىذا البحث من أىمية بعدين أساسيين ىما:
 البعد الفكري :فالبحث محاولة لتناول جانب من التراكم المعرفي في مجال االعتماداالكاديمي ودوره واىميتو في تحقيق التميز لممؤسسات الجامعية،
 البعد التطبيقي :فالبحث محاولة لتقديم تصور مقترح لتحسين سياسات االعتمادلمؤسسات التعميم العالي وذلك من خبلل آراء الخبراء وخبرات بعض الدول.
لذا يسعى الباحث في ىذا البحث إلى تناول مفيوم االعتماد وفمسفتو ،وبعض
االتجاىات الحديثة في االعتماد وكيفية االستفادة من ىذه التوجيات في التعميم العالي بمصر،
وفيما يمي عرض ذلك وفقاً لمترتيب المشار إليو.

احملْر األّل :اإلطار اليظزٖ ّاملفأٍنٕ
تعني ضمان الجودة عممية بناء الثقة في المؤسسة لدى المستفيدين
 stakeholderوالتي تُعد دعم (لممدخبلت والعمميات والمخرجات) بما يحقق التوقعات أو
المتطمبات الدنيا لممستفيدين ،وتتضمن جزئيين أساسيين :ضمان الجودة الداخمي Internal
 ،quality assuranceوضمان الجودة الخارجي External quality assurance
( .)Chi Hou, A., Y. & el, 2018أما بالنسبة لبلعتماد فتعددت تعريفاتو في االدبيات
المختمفة ،ولكن يمكن إجماليا في التعريفات التالية:
 يقصد باالعتماد لغوياً "الثقة" ،واعتمد الشيء أي "وافق عميو" (معجم المعاني الجامع -معجم عربي عربي)1824 ،
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 يرى مجمس اعتماد التعميم العالي Council for Higher Accreditationأن االعتماد يمثل عممية مراجعة الكميات والجامعات
)ّ Education (2010
والمؤسسات والبرامج لمحكم عمى مدى جودة ما تقدمو من خدمة الطبلب والمجتمع.
ونتيجة ىذه العممية ،في حالة نجاحيا ،يتم منح /إعطاء حكم حول أىمية وكفاءة ىذه
المؤسسة (.)Council for Higher Education Accreditation (CHEA), 2010
 صيغة أو شيادة لمؤسسة أو برنامج تعميمي مقابل استيفاء معايير تصدرىا ىيئاتومنظمات أكاديمية متخصصة عمى المستوى المحمى و اإلقميمي ،بما يؤىميا لنيل ثقة
الوسط األكاديمي والجميور المستيدف (جمال عمي الدىشان ،1882 ،ص .)21
 االعتراف الذي تمنحو ىيئة االعتماد لمؤسسة إذا استطاعت إثبات أن برامجيا تتوافقمع المعايير المعمنة والمعتمدة ،وان لدييا أنظمة قائمة لضمان الجودة والتحسين
المستمر ألنشطتيا األكاديمية ،وذلك وفقاً لمضوابط المعمنة التي تنشرىا الييئة (ماجدة
خمف اهلل العبيد ،1822 ،ص .)238

 عممية تقييم تخضع ليا مؤسسة التعميم العالي أو أحد برامجيا ،وتقوم بيا إحدى ىيئاتاالعتماد استنادا إلى معايير محددة ثم تقرر بنتيجتيا أن ذلك البرنامج قد استوفى الحد
األدنى من المعايير ،فيصبح بالتالي معتمداً فترة زمنية محددة ،ويؤىميا إلعداد خريجين
متقنين لمينتيم وقادرين عمى المنافسة في سوق العمل (ماجدة خمف اهلل العبيد،

 ،1822ص . )222
 نشاط مؤسسي عممي موجو نحو النيوض واالرتقاء بمستوى مؤسسات التعميم والبرامجالدراسية ،وىو عممية قياس وتعزيز لمجودة تتم من خبلل عممية مراجعة يقوم بيا فريق
من الخبراء ويتم بواسطتيا االعتراف بمؤسسة تعميمية أو برنامج تعميمي ،بناء عمى
معايير مينية معينة متفق عمييا مسبقا (ماجدة خمف اهلل العبيد ،1822 ،ص .)222
في ضوء التعريفات السابقة واستناداّ إلى ما ورد من تعريفات ومفاىيم لبلعتماد

األكاديمي يمكن استنتاج عدة مضامين (  )David, K. J. & Ringsted, C., 2006عن
االعتماد ،وىي كما يمي:
 ُيعد حاف ازً عمى االرتقاء بالعممية التعميمية ككل ومبعث عمى اطمئنان المجتمع لخريجيىذه المؤسسة وليس تيديداً ليا.
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 ال ييدف إلى تصنيف أو ترتيب المؤسسات التعميمية. -ليس حج ارً عمى الحرية األكاديمية او تعرضاً لقيميا.

 ىو تأكيد وتشجيع المؤسسة التعميمية عمى اكتساب شخصية وىوية مميزة بناء عمىمنظومة معايير أساسية تضمن قد ارً متفقاً عميو من الجودة وليس طمساً لميوية الخاصة

بيا.

 ال ييتم فقط بالمنتج النيائي لمعممية التعميمية ولكنو ييتم بكل جوانب ومقوماتالمؤسسة التعميمية ،واجراءاتيا حتى الوصول إلى المخرجات المبتغاة.
وقد تعددت المفاىيم التي تتداخل مع مفيوم االعتماد مثل مفيوم ضمان الجودة،
ومراقبة الجودة ،والتقويم المؤسسي ،والتقويم الشامل ،والمراجعة األكاديمية ،والمحاسبية،
والتقويم الخارجي ،إال أنيا تشترك في العناصر اآلتية (السيد الحضري أحمد محمود،1821 ،
ص :)184
 اعتماد معايير لمضبط وضمان الجودة تُستخدم ألغراض التقييم. تقييم الرامج التعميمية أو المؤسسة وفقاً ليذه المعايير. -تطوير البرامج أو المؤسسة وفقاً لنتائج التقييم.

ومن ثم تسعى ىذه المفاىيم ومنيا االعتماد إلى ضمان جودة البرامج األكاديمية،

والتقييم الذاتي الدوري والمستمر ،وخدمة المجتمع ،وتوفير الحد المقبول من المصداقية
والثقة لممجتمع الخارجي في مخرجات المؤسسة التعميمية.

فلشف٘ االعتناد:
في ظل السوق الحر واالقتصاد الرأسمالي ظيرت المنافسة بين الشركات والمؤسسات
الصناعية لبلستحواذ عمى رضى المستفيدين ،ومن ثم ظيرت شيادات االعتماد والتي تؤكد
عمى استيفاء السمع المنتجة لمعايير محددة ،وانتقمت الفكرة بدورىا لممؤسسات التي تقدم
خدمات كالصحة والتعميم ،لتؤكد جدارة مخرجاتيا لتحقيق رضى المستفيدين وخاصة مع
التنافسية العالمية في ىذه الخدمات ،ومن ثم انتقمت فكرة االعتماد من المؤسسات الصناعية
إلى العديد من المؤسسات ليشمل كافة المجاالت (صالح عمي بدير )11-11( ،مايو،
 ،2444ص .)111
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وقد تطور االعتماد األكاديمي في الواليات المتحدة األمريكية فـي بدايـة القـرن
العشرين الميبلدي عمى أساس تطوعي وغير حكومي تقوم بو جمعيـات االعتمـاد األكــاديمي
(Associations Accreditation

) Academicالتــي أنشــأتيا مؤسسات التعميم

العالي األمريكي؛ حيث تم إنشاء أول وكالة لبلعتماد لمتعميم العالي في الواليات المتحدة
األمريكية في عام  ،2302بيدف تحقيق التميز لمحصول عمى االعتراف من المجتمع المحيط
ومن ثم جذب الطبلب ،وبمرور الوقت أصبح االعتماد عممية تطوعية لمدراسة الذاتية
والمراجعة الخارجية لممؤسسة أو البرنامج األكاديمي بيدف المحاسبية والتطوير ،وخبلل القرن
العشرين زادت عدد المؤسسات واليياكل التي تعمل في مجال االعتماد األكاديمي وتم تطوير
العمميات والمعايير الخاصة باالعتماد في المجاالت المختمفة ،وخبلل كل ىذه المراحل كانت
تمثل عممية االعتماد الحارس  gatekeepersعمى التمويل الفيدرالي لمجامعات والكميات،
بحيث تضمن تمويل المؤسسات والبرامج التي تحقق المعايير المطموبة وكذلك في توجيو
المساعدات الفيدرالية التي تقدم لمطبلب في حال التحاقيم بكميات وجامعات معتمدة أكاديمياً
(.)Phillips, S. D., & Kinser, K., 2018, p. 3

وبتطور فكرة االعتماد أصبحت ليا ارتباطات بثبلث جيات وىي :الحكومة الفيدرالية
والوالية ووكاالت االعتماد األكاديمي ،فالحكومة الفيدرالية تؤكد عمى كيفية استخدام التمويل
الفيدرالي لمجامعات ،وتؤكد الوالية عمى وظيفة حماية المستفيد ( الطبلب) وخاصة في
المؤس سات الخاصة ،والسمطة المؤسسية والتعاون داخل مؤسسات التعميم العالي ،أما وكاالت
االعتماد األكاديمي فتؤكد عمى ضمان الجودة بالعمميات التعميمية ،وتعتمد كل من الوالية
والحكومة الفيدرالية عمى وكاالت االعتماد األكاديمي لمتأكد من جودة العممية التعميمية
وبالتالي احقي ة كل مؤسسة في الحصول عمى التمويل البلزم سواء من الوالية أو من الحكومة
الفيدرالية واالعتراف بالشيادات الصـادرة عنيا ،وفي تعيين الخريجين ،وتوجيو الطـبلب
لبللتحـاق بالكميـات والجامعـات ،والترخيص بمزاولة المين التي تحتاج إلى تدريب عممي بعـد
التخـرج ،وتحويـل ال طبلب من مؤسسة تعميمية إلى أخرى ( Bernhard, A., 2011, p.
.)Phillips, S. D., & Kinser, K. , 2018, p. 5( )133
ويتم االعتماد في بريطانيا من خبلل مجمس االعتماد البريطاني

British

) Accreditation council (BACوالذى تم تأسيسو في عام  - 2431بعد انسحاب
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الحكومة من عممية التفتيش الذى كان يقوم بو قسم التعميم

Department of

 -Education.و يضم المجمس ممثمين عن ىيئات القطاع الحكومي الذين أروا أن ىناك
حاجة إليجاد ىيئة مستقمة جديدة يمكنيا تقديم خدمة التفتيش واالعتماد  ،عمى أن تقوم
الحكومة بتمويميا مبدئيا  ،ويستطيع مجمس االعتماد البريطاني ) ( BACتمويل نفسو ذاتيا
في الوقت الحالي  ،كما أنو يعمل مع مجمس جودة التعميم المفتوح والتعميم من بعد open
) ،and Distance Learning Quality council ( ODLQCوطبقا لقانون إصبلح
التعميم  Education Reform actالصادر في عام  ،2433ال تستطيع الكميات منح
درجات عممية حتى تعطى ليا السمطة ذلك  ،ولن يحدث ىذا اال إذا تم اعتمادىا بواسطة
مجمس االعتماد البريطاني ) ،( BACويقع عمى عاتق الطبلب وأولياء األمور التأكد من أن
المؤسسات المانحة لمدرجات العممية معتمدة من قبل ) ( BACفإذا لم تكن معتمدة  ،فإن
درجاتيم العممية تكون غير صالحة (جمال عمي الدىشان ،1882 ،ص ( )12اليبللي
الشربيني اليبللي و أحمد البيي السيد ،أبريل .)1884
وبناء عمى العرض السابق ُيبلحظ أن فمسفة االعتماد قامت عمى النفعية (البرجماتية)
في تحديد سمعة المؤسسة التعميمية حتى يمكنيا من جذب المساعدات المادية والراغبين
بااللتحاق بالعممية التعميمية حيث ترتبط فكرة االعتماد االكاديمي في التعميم العالي ارتباطاً

وثيقاً بمبادئ إدارة الجودة الشاممة واالعت ارف بالشيادات او تراخيص مزاولة المينة ،واتخذت

الييئات المختمفة المعايير مدخبلً لتحقيق جودة التعميم في المؤسسة ،وأصبح االعتماد ىو
االعتراف بأن المؤسسة التعميمية تحقق معايير الجودة المعمنة ،والتي قد تختمف من بمد إلى

أخر إال أنيا تتفق جميعاً في تحقيق أىداف االعتماد وىي تعزيز نوعية التعميم العالي وجودة
خريجيو لتحقيق متطمبات سوق العمل (السيد الحضري أحمد محمود ،1821 ،ص ،)184

وذلك نابعاً من األساس الذي تقوم عميو فكرة االعتماد وىي أنو من حق المجتمع أن يتأكد من

أن تمك المؤسسات تقوم بدورىا الذي أنشئت من أجمو بأفضل أداء ممكن ،وأنيا تحاول دائماً

البحث عن نقاط قوتيا لدعميا ونقاط ضعفيا إلصبلحيا ،وبالتالي يصبح لخرجييا وأعضاء
ىيئتيا التدريسية قيمة حقيقية ُمعترف بيا داخميا وخارجيا (السيد الحضري أحمد محمود،
 ،1821ص  ،)128وعميو تمغي فمسفة االعتماد فكرة الجمود واالستمرار في الوظيفة بشكل
دائم وثابت بدون تطوير الفرد لمياراتو ومعارفو وزيادة انتاجيتو ،األمر الذي يسمح بتطبيق
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مبدأ المحاسبية كما أن االعتماد عممية مستمرة ومتجددة ال تتوقف عند تحقيق غاية أو ىدف
معين (أحمد حسين عبد العاطي ،1883 ،ص ( )08ماجدة خمف اهلل العبيد ،1822 ،ص
.)223

أىْاع االعتناد:
يوجد ثبلثة أنواع من االعتماد ىم االعتماد المؤسسي ،واالعتماد األكاديمي،
واالعتماد التخصصي أو الميني ويمكن تناوليم كما يمي:
 -2االعتناد املسؤسشٕ : Institutional Accreditation
ُيعرف االعتماد المؤسسي  ، Institutional Accreditationبأنو اآللية التي
ُيمكن من خبلليا قياس كفاءة المؤسسة التعميمية من الناحيتين االدارية واألكاديمية بما
تممكو من امكانات ومصادر وموارد وذلك في ضوء معايير معينة ،وىو الذي يركز عمى تقييم
األداء بالمؤسسة التعميمية بصورة شاممة ،من خبلل الموافقة عمى ما تتضمنو المؤسسة أو
تقدمو من مدخبلت وعمميات ومخرجات في سبيل تحقيق األىداف المحددة ليا ،استنادا إلى
معايير تحددىا جية االعتماد ،وىذه تتضمن معايير تخطيطية ومعيارية تختص بالمبنى
الجامعي ومساحتو ومعايير أكاديمية تختص بالبرامج التعميمية واألساتذة والطبلب ،وغيرىا من
المعايير الخاصة بالعممية التعميمية (مخموفي سعيد ،1821 ،ص .)11
االعتماد االكاديمي :Academic Accreditation
يشمل االعتماد المؤسسي :االعتماد األكاديمي واالعتماد الميني ،فاالعتماد
األكاديمي يتعمق بالكفاءة األكاديمية لممؤسسة في ضوء معايير محددة ،وقد تكون ىذه
المؤسسة كمية أو معيد أو أحد األقسام أو إحدى الجامعات (جمال عمي الدىشان،1882 ،
ص  .)21وىو عممية تقويم واعتراف واجازة لبرنامج دراسي تقوم بو منظمة أو ىيئة عممية
متخصصة وتقرر بأن البرنامج يحقق أو يصل إلى الحد األدنى الضروري من معايير الكفاءة
والجودة الموضوعة سمفاً من قبل الييئة أو المنظمة (طارق عبد الرؤوف عامر و إيياب

عيسى المصري ،1821 ،ص )112

االعتماد الميني أو المتخصص :Professional or Specialized Accreditation
يعرف االعتماد الميني أو المتخصص Professional or Specialized
 ،Accreditationبأنو عبارة عن منظومة متكاممة من اإلجراءات التي تيدف إلى ضمان
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جودة إعداد الفرد وجودة أدائو وتنميتو مينيا بشكل مستمر من خبلل اجتيازه لبرامج دراسية
معينة مثل برامج القانون أو اليندسة أو التربية أو الطب أو غيرىم بمستوى يساعد عمى
استيفائو لمتطمبات الترخيص وتجديد الترخيص لمزاولة المينة ومن ثم فاالعتماد الميني
يتعمق بالكفاية لممارسة المينة في ضوء المعايير المينية من قبل جية االعتماد ،ويمنح
الشيادة األكاديمية لممارسة المينة مثل ممارسة مينة التدريس من قبل النقابة أو اربطة
مينية أو جمعية عممية (جمال عمي الدىشان ،1882 ،ص Northwest ()21
)Commission on Colleges and Universities, 2017, p. 2
والواقع أنو يوجد ارتباط وثيق بين أنواع االعتماد الثبلثة ،ويوجد بينيا نوع من التداخل
والتكامل ،حيث أن كل منيم ييدف إلى تحقيق الجودة والتميز لموصول إلى المستويات
المعيارية ،فاالعتماد المؤسسي يعنى أن المؤسسة قادرة عمى تحقيق أىدافيا بالجودة والنوعية
المطموبة ،وبالتالي يتحقق لخرجييا السبق والتفوق واألولوية في شغل الوظائف اليامة ،كما
أنو يصعب تحقيق االعتماد الميني في غياب االعتماد المؤسسي واألكاديمي ،فاالعتماد
األكاديمي والمؤسسي مطمب أساسي وضروري وسابق لتطبيق االعتماد الميني (جمال عمي
الدىشان ،1882 ،ص  .)22ومن الجدير بالذكر وجود تصنيفات أخرى لبلعتماد مثل
االعتماد الد ولي واالعتماد البرامجي واالعتماد المؤسسي واالعتماد القومي.

خطْات االعتناد ّإجزا اتُ:
يوجد اتفاق عام بين ىيئات االعتماد المختمفة عمى المراحل واإلجراءات التي تتخذىا
المؤسسات لمحصول عمى االعتماد بمختمف أنواعو ،حيث تمثمت ىذه اإلجراءات في (الييئة
القومية لضمان جودة التعميم واالعتمادNorthwest Commission on ( )1824 ،
:)Colleges and Universities, 2017, pp. 8-13
 تقديم المؤسسة لطمب لجية االعتماد توضح فيو رغبتيا في الحصول عمى االعتماد. تقديم المؤسسة لدراسة ذاتية ( تقييم ذاتي) توضح فيو المؤسسة وصف شامللممؤسسة ومدى استيفائيا لممعايير المحددة سمفاً من قبل ىيئة االعتماد.

 -تشكل ىيئة االعتماد لجنة لفحص الدراسة الذاتية والوثائق المستندات الداعمة ليا.
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 تقوم لجنة الفحص والمشكمة من قبل الييئة بزيارة ميدانية لممؤسسة ،بناء عمىتنسيق ُمسبق بين الييئة والمؤسسة ،تفحص فيو المجنة كافة المستندات واألدلة
والشواىد الداعمة لمعايير الييئة.
 كتابة تقرير الزيارة الميدانية توضح فيو المجنة رأييا مصحوباً باألدلة لمدى استيفاءالمؤسسة لممعايير الخاصة باالعتماد.

 بناء عمى التقرير يتم اصدار القرار الخاص باالعتماد والذي يتمثل في: ارجاء االعتماد :وذلك بسبب وجود قصور في استيفاء المؤسسة لمعيار أو أكثر
من معايير االعتماد.
 حجب االعتماد :وذلك لوجود قصور كبير في استيفاء معايير حاكمة.
 االعتماد :وذلك نتيجة الستيفاء المؤسسة لمعايير االعتماد بنسب مقبولة من
قبل الييئة
 عند االعتماد تقوم الييئة بالتنسيق مع المؤسسة بالمتابعة الدورية لمتأكد مناستمرار المؤسسة في استيفائيا لمعايير االعتماد خبلل فترة االعتماد ( من خمس
لسبع سنوات) ومن حق ىيئة االعتماد من سحب شيادة االعتماد في حالة عدم وفاء
المؤسس ة بالمعايير المحددة ،والشكل التالي يوضح خطوات الحصول عمى االعتماد.
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طهب االػتًبد ( انًؤعغت أٔ
انتخصض)

انذساعت
انزاتٛت

ندُت انتذلٛك نهتأكذ يًب خبء فٙ
انذساعت انزاتٛت
إػبدة االػتًبد

انضٚبسة انًٛذاَٛت نًُظًت
االػتًبد

انتمٕٚى انخبسخٙ
كتببت انتمشٚش ػٍ انًؤعغت

إسخبء االػتًبد

يُر االػتًبد

تهبٛت يتطهببث االػتًبد

شٓبدة االػتًبد

زدب االػتًبد

انًتببؼت ٔانتمٕٚى

شكم ( )1خطٕاث االػتًبد ٔإخشاءاتّ
انًصذس( :خًبل ػه ٙانذْشبٌ ،2002 ،ص )21
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الشزّط أّ املعآري اليت جيب تْافزٍا  ي ٍٔئات االعتناد:
تشير األدبيات إلى ضرورة توافر مجموعة من الشروط في ىيئات االعتماد منيا ما يمي
(جمال عمي الدىشان ،1882 ،ص :)11
 .2أن تكون ىيئة غير ىادفة لمربح.
 .1أن تكون ىيئة وطنية اعتبارية مستقمة.
 .1أن يكون لدييا خبرة سابقة في التعامل مع المؤسسات التعميمية.
 .1أال تكون ليا أو ألى من أعضائيا مصالح مرتبطة بممارسة االعتماد
التربوي.
 .0أن تمتزم بالمعايير القومية لمتعميم في ممارساتيا.
 .1أن يتوافر لدييا كوادر عمى درجة عالية من الكفاءة في مجال التقويم
التربوي.
 .2أن تقدم تقارير دورية إلى لجنة االعتماد التربوي عن اإلجراءات التي
تمارسيا ونتائجيا.
 .3أن تكون لدييا رؤى واجراءات واضحة عن عمميا ،وأن تقدم نماذج عن:
أ  -خطوات التقييم الذاتي.
ب -إجراءات واضحة لمتقييم الميداني.
ج  -إجراءات واضحة لممتابعة والتقويم.
د  -إجراءات واضحة لنشر النتائج.

أٍنٔ٘ االعتناد األنادميٕ:
االعتماد ىو الطريقة التي تبين لمطبلب والجميور أن المؤسسة تقدم النوعية
المطموبة لمتعميم العالي ،وذلك من خبلل التأكد من استيفاء المؤسسة او البرنامج التعميمي
لممعايير الموضوعة بواسطة التنظيمات أو الوكاالت التعميمية المانحة لبلعتماد ،فاالعتماد ىو
مطمب إلزامي لمحصول عمى تمويل من الحكومة ،من خبلل مساعدة المؤسسات التعميمية في
استثمار التمويل العام والخاص ،كما أن االعتماد يسيل االنتقال من مؤسسة تعميم عال
لمؤسسة أخرى ،فقد أكدت دراسة ماجدة خمف اهلل العبيد عمى أن (ماجدة خمف اهلل العبيد،
 ،1822ص :)221
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 االعتماد ضرورة ح تمية لضمان جودة التعميم فيو من المحفزات األساسية لبلرتقاءبالعممية التعميمية.
 االعتماد يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع بالبرامج االكاديمية والمستوى المؤسسيالمطموب لمجامعات.
 جوىر عممية االعتماد ىو تقويم جودة المستوى المؤسسي لمؤسسات التعميم العالي.وكذلك أكدت دراسة )(Ulker,N. & Bakioglu, 2018عمى مساىمة االعتماد
األكاديمي في تحسين العمميات والممارسات في المؤسسات التعميمية ،كما توصمت إلى أن
االعتماد يؤثر بصورة أكبر في حالة االعتماد لممرة األولى عن حاالت إعادة االعتماد ،ومن
الجدير بالذكر وجود ارتباط وثيق بين القدرة التنافسية لمجامعات وتحقيق لمعايير ضمان
الجودة وحصوليا عمى االعتماد حيث تشير دراسة عبد الفتاح عبد الرحمن ومروة حجازي إلى
أن غياب الجامعات المصرية من التصنيف العالمي لمجامعات في كثير من التصنيفات يعود
إلى أسباب في مجمميا ترتبط بجودة العممية التعميمية والبحثية والتي تتمثل في ارتفاع الكثافة
الطبلبية ونسبتيم إلى عدد أعضاء ىيئة التدريس ،ضعف اإلنفاق عمى البحث العممي ومن ثم
قمة عدد األبحاث العممية المنشورة في مجبلت ذات معامل تأثير مرتفع ،وىبوط مستوى
خريجي ىذه الجامعات (عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد و مروة سمير حجازي،1828 ،
ص ص .)110-112
وبالنسبة ألثر تطبيق مشروعات ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي بالجامعات
المصرية فقد أكدت دراسة مصطفى محمد أحمد الكرداوي عمى وجود أثر إيجابي لتأثير تطبيق
مشروع الجودة واالعتماد األكاديمي عمى انتشار ثقافة الجودة سواء بين أعضاء ىيئة
التدريس أو الطبلب أو أعضاء المجتمع المحمي ،إال أن تأثير تطبيق ىذه المشروعات كان
ضعيفاً عمى ُبعد دعم االبتكار والتطوير وعزى الباحث ىذا الضعف إلى قمة الموارد المادية
والبشرية ،وضعف التعاون بين األطراف المختمفة :أعضاء ىيئة التدريس والطبلب وأعضاء
المجتمع المحمي (مصطفى محمد أحمد الكرداوي ،)1884 ،كما أكدت دراسة تغريد عمى
جمعة عمى وجود تأثير إيجابي لحصول كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني عمى االعتماد
االكاديمي في تحسين مستوى أداء مكتبتيا ،وذلك من خبلل مقارنة المعيار الخاص بالمكتبة
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قبل وبعد االعتماد حيث اوضحت الدراسة وجود تحسن في بعض المعايير ارتداد في البعض
اآلخر وثبوت في بعض المعايير (تغريد مصطفى عمي جمعة.)1823 ،
ومن ثم ُيبلحظ أىمية ضمان الجودة واالعتماد في نشر ثقافة الجودة وعمى كافة
مستويات المعايير إال انو يواجو العديد من الصعوبات التحديات وىذا ما أكدتو بعض الدراسات
التي سعت نحو تعرف المعوقات التي تواجو إعداد الكميات لبلعتماد (عمى بن محمد بن عمي
األسمري ،محمد يوسف حسن ،و عادل السيد محمد الجندي( )1821 ،حياة بنت محمد بن
سعد الحربي )1822 ،فقد أكدت ىذه الدراسات إلى أن إعداد الكميات لعممية االعتماد يواجو
العديد من الصعوبات والتي تتمثل في:
 صعوبات إدارية مثل :جمود الموائح واألنظمة والتي تحتاج لوقت وجيد طويل لتعديميا،وقمة الحوافز المادية التي تُقدم لمعاممين ،وضعف الشراكة بين الكميات وكيانات المجتمع
المحمي.
 صعوبات مادية مثل :وجود قصور في المرافق والتجييزات والمركزية في التسييبلتالمادية.
 صعوبات تعميمية مثل :ضعف ارتباط المناىج والبرامج باحتياجات سوق العمل ،كذلك قمةالخطط البحثية لؤلقسام األكاديمية وضعف االلتزام بيا إن وجدت ،كذلك ضعف دافعية
الطبلب نحو التعمم ومن ثم قمة المشاركة الطبلبية في األنشطة العممية والميدانية.
 صعوبات تنظيمية مثل :كثرة األعمال الروتينية والبيروقراطية اإلدارية ،وضعف التنسيقبين الكميات والجيات المستفيدة ،وانتشار ثقافة مقاومة التغيير بين العاممين بالكميات.
وجود قصور في دور الييئة القومية لضمان جودة واالعتماد في مصر حيث يشير
عبد الفتاح عبد الرحمن ومروة حجازي إلى أنو عمى الرغم من أىمية الييئة القومية لضمان
جودة التعميم واالعتماد بما تممكو من آليات لتحقيق ضمان الجودة في التعميم ،إال أن ىناك
بعض المخاوف واالنتقادات التي وجيت ليا والتي تمثمت في (عبد الفتاح عبد الرحمن عبد
المجيد و مروة سمير حجازي ،1828 ،ص :)114
 التوسع في أعمال الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد ،وكأنيا تحممت العديدمن الوظائف التي تنتسب إلى أعمال وزارة التربية والتعميم ،في حين تتمثل وظيفة الييئة
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في تحديد ما إذا كانت المؤسسات التعميمية تحقق الحد األدنى من المعايير المتفق
عمييا لجودة التعميم.
 وجود خطأ في التشريع الخاص بإنشاء الييئة باعتبارىا ىيئة اقتصادية ،ومن ثمستُحاسب عمى ما تجمبو من موارد لمدولة ،مع العمم أنيا يجب أن تكون خدمية.
وقد كشفت نتائج دراسة (محمود فوزي أحمد بدوي )1821 ،عن وجود بعض
المشكبلت التي تعمقت بإجراءات التقويم الخاصة بنظام االعتماد وضمان الجودة؛ ومنيا ضعف
اتصاف التقويم بالش مول لكل األفراد المرتبطين بالكمية ومن بينيم الطمبة ،وضعف توافر نظام
لمرقابة كإجراء تقويمي ضمن نظام رقابة عام عمى أداء الكمية ،وضعف توافر نظام الضبط
ومراقبة جودة إجراءات التقويم بالكمية ،ولمواجية ىذه المشكبلت؛ وعميو أوصت الدراسة
بضرورة وضع كميات ومعاىد الجامعة نظام رقابي عام ومحكم عمى األداء وخاصة األنشطة
المتعمقة بالجودة واالعتماد .وتقويم الفعالية المرتبطة بيا بشكل متكامل ومستمر ( محمود
فوزي أحمد بدوي ،1821 ،ص  ،)183 ،182ففي ظل غياب آلية لممساءلة والمحاسبية،
صار جميع أعضاء ىيئة التدريس متساوين في الحقوق والواجبات(الحصول عمى الراتب –
الحصول عمى حافز الجودة -حافز التطوير ،إلى غير ذلك من الحوافز) ،ومن ثم لم يعد ىناك
حافز لممشاركة في أنشطة الجودة ،ناىيك عن غياب آلية لمحاسبة من يتوانى عن أداء
االدوار الموكمة إليو في أنشطة الجودة (السعيد سعد السعيد الشامي ،1823 ،ص .)124

احملْر الجاىٕ :أٍه االجتاٍات احلذٓج٘ لالعتناد  ي مسؤسشات التعلٔه العالٕ
يرى فيميبس وكنسر ( )Phillips, S. D., & Kinser, K., 2018, p. 6أن
االعتماد يواجو تحديات وانتقادات عديدة من اتجاىات مختمفة ،حيث تساءل البعض ما العائد
من االعتماد بالنسبة لمؤسسات التعميم العالي ،وماذا نحتاج فعبل منو ،وانتقد البعض األخر
بشدة االعتماد لمؤسسات التعميم العالي حيث يرونو مكمفاً  ،Costlyومتطفبلً ،Intrusive

وخانقاً لئلبداع واالستقبلل  ،Stifling of Innovation and autonomyبل ويرى بعض
واضعي السياسات أن ضمان الجودة بوضعو الحالي ال يحقق أىداف األمة ،ويتساءل بعض

المستفيدين عن مدى فائدة عمميات االعتماد األكاديمي وينادون بضرورة ربط واضح بين
التعميم وسوق العمل؛ لذا ظيرت اتجاىات حديثة لبلعتماد تحاول التغمب عمى بعض جوانب
القصور في آليات االعتماد الحالي والتي منيا االعتماد الذاتي والذي يدعم استقبللية
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الجامعات ويدعو إلى االبتكار ،وستة سيجما واالتجاه نحو تكثيف عدد المعايير والتأكيد عمى
األداء أكثر من التأكيد عمى فحص الوثائق مثل  ،CAEPوبناء عميو يحاول الباحث تعرف
أىم االتجاىات الحديثة لبلعتماد األكاديمي في التعميم العالي من خبلل عرض ثبلثة أنماط
مستجدة وىي :االعتماد الذاتي ،و  1سيجما ،وتكثيف المعايير والتأكيد عمى األداء ،وفيما يمي
طرح ليذه االتجاىات وفقاً لمترتيب المشارك إليو:
أّالً :االعتناد الذاتٕ :Self-Accreditation
ُيعرف االعتماد الذاتي عمى أنو الحالة التي تستطيع فيو المؤسسات الناضحة -
استوفت معايير االعتماد لفترة واحدة عمى األقل بنسب مرتفعة  -من إجراء عمميات ضمان
جودة لعممياتيا الداخمية ومن ثم اعتمادىا دون الحاجة إلى مؤسسات فحص خارجية
( )Harvey, L., 2014مع العمم أن المؤسسة ليا كامل الصبلحية في دعوة فريق المراجعة
الخارجي الذي تراه لفحص المؤسسة في حالة رغبتيا .وقد أكد سانيال وومارتين وكينسر أن
عممية االعتماد الذاتي تساعد المؤسسة لتكون أكثر وعياً وادراكاً لعمميات التحسين المستمر
الذي تقوم بو والذي تسعى إليو (.) Kinser, K., 2011

وتُعد أستراليا من أوائل الدول التي تبنت نظام االعتماد الذاتي ،وتبعتيا ىونج كونج
وماليزيا . (TEQSA, 2013; MQA, 2012).ففي استراليا يتم تطبيق النظامين:
االعتماد الذاتي واالعتماد الخارجي ،حيث تم منح معظم المؤسسات الحكومية قدرة االعتماد
الذاتي ،مع االستقبللية في تطوير معايير المراجعة العتماد برامجيا ،ووصل اجمالي عدد
الكميات والجامعات القادرة عمى االعتماد الذاتي  01كمية وجامعة ) ،(TEQSA, 2013كما
تبنت ىونج كونج نفس المسار حيث تبنت النظامين معاً :االعتماد الذاتي واالعتماد الخارجي،

وتم منح ق درة االعتماد الذاتي لثماني مؤسسات حكومية فقط ،حيث تمتمك ىذه المؤسسات
القدرة عمى مراجعة برامجيا إال أنيا تحتاج أيضاً إلى المراجعة الخارجية من خبلل مؤسستين
لبلعتماد ىما

the Quality Assurance Council and the Joint Quality

 (UGC, 2014; Cheng & Leung, 2014) Review Committeeوال يتم منح
االعتماد أو اإلرجاء ليذه المؤسسات ولكن يتم فقط إصدار تقرير توصية ببعض التحسينات
التي تحتاجيا الجامعات.
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أما ماليزيا فقد بدأت تطبيق سياسة االعتماد الذاتي في  ،1883حيث منحت وزارة
التعميم العالي بماليزيا جامعة كيبانجسان

universiti Kebangsaan Malaysia

) (UKMقدرة االعتماد الذاتي في  14أبريل  1828وذلك بعد مرور الجامعة بمراحل فحص
أداء أكاديمي محدد تم عن طريق وزارة التعميم الماليزية

The Malaysian

 Qualification Agencyويتضمن ىذا قدرة الكمية عمى إدارة وضمان الجودة لبرامجيا
األكاديمية وغيرىا من العمميات المجتمعية والبحثية وذلك بالتركيز عمى:
 )2الرؤية والرسالة واألىداف االستراتيجية.
 )1تصميم المناىج.
 )1تقييم الطبلب.
 )1معايير القبول.
 )0أعضاء ىيئة التدريس.
 )1المصادر التربوية.
 )2مراجعة البرامج وتعديميا.
 )3القيادة والحوكمة
 )4التحسين المستمر.
ومنحت وزارة التعميم العالي بماليزيا تسع جامعات القدرة عمى االعتماد الذاتي في
 ،1821وباقي الجامعات عمييا أن تخضع لعمميات المراجعة الخارجية لمحصول عمى االعتماد
كل خمس سنوات ( .)MQA, 2014والسؤال اآلن كيف يمكن لممؤسسة الحصول عمى
القدرة عمى االعتماد الذاتي؟

خطْات احلصْل عل ٙالكذرٗ عل ٙاالعتناد الذاتٕ:
يستعرض الباحث نموذجي تايوان واستراليا في تطبيقيما لبلعتماد الذاتي حيث أنيما
من أوائل الدول المذين طبقوا ىذا النظام كما يمي:
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أّالً :خطْات احلصْل عل ٙاالعتناد الذاتٕ  ي تآْاٌ:
اليدفان الرئيسيان لسياسة االعتماد الذاتي في تايوان ىي تخفيف الضوابط في
مؤسسات التعميم العالي وتحسين استقبلليتيا في اإلدارة والحوكمة ،ولكي تحصل المؤسسة
عمى قدرة االعتماد الذاتي في البداية يجب أن تكون حاصمة عمى واحدة مما يمي (Chi
):Hou, et al, 2018, pp.243,244
 )2جائزة خطة التنمية لمجامعات العالمية ومراكز التميز البحثي المقدمة من وزارة
التعميم العالي
 )1جائزة مشروع جامعات القمة المقدمة من وزارة التعميم العالي
 )1جائزة مشروع التميز التدريسي والمقدرة بـ  1.2مميون دوالر أمريكي أو اكثر
والمقدمة من وزارة التعميم العالي.
ثم تمر المؤسسة بمرحمتين لممراجعة وىما :المرحمة األولى :تتمثل في تقديم
المؤسسة دراسة مدعومة بالوثائق تؤكد عمى قدرة المؤسسة عمى إجراء المراجعة الذاتية ليتم
المشكمة من قبل وزارة التعميم العالي ،وذلك من خبلل
مراجعتيا من قبل لجنة االعتماد و ُ
ثماني معايير:
 -2امتبلك الجامعة لوائح االعتماد الذاتي الخاصة بيا متفق عمييا من قبل الجامعة.
 -1معايير االعتماد الذاتي التي طورتيا الجامعة قابمة لمتنفيذ ومتكاممة مع أىدافيا
التعميمية.
 -1يتم تنظيم لجنة لبلعتماد الذاتي من قبل الجامعة محدد مسؤوليتيا بشكل دقيق
في الموائح ،ويجب أن تشتمل المجنة عمى  1إلى  0خبراء خارجيين.
 -1يتم تصميم عممية المراجعة الكاممة لبلعتماد الذاتي بشكل صحيح مع جمع
البيانات المختمفة والمتعددة ووجود آليات لتحسين الذات.
جيدا  ،وعمماء أكاديميون وصناعيون.
 -0المراجعون ممثمون من خبراء مدربون ً
 -1نظام االعتماد الذاتي مدعوم بالكامل من قبل الجامعة بالموارد المادية والبشرية.
 -2يتم تنفيذ نظام التغذية المرتدة وتحسين الذات من قبل الجامعة وفقًا لنتائج
االعتماد وتعميقات المراجعة.

 -3يتم نشر نتائج االعتماد الذاتي واعبلنيا لمجميور.
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وتتمثل المرحمة الثانية في تطبيق نظام ضمان الجودة داخل المؤسسة ومخرجات
المراجعات الدورية ،حيث يجب أن تقدم المؤسسة المستندات الدالة عمى ىذه اآلليات لجية
االعتماد ،ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة يجب أن تحقق  %38في كل معيار لمحصول عمى
قدرة االعتماد الذاتي.
أما في استراليا يمكن طرح خطوات الحصول عمى القدرة عمى االعتماد الذاتي كما يمي:
تستطيع المؤسسة أن تتقدم لمحصول عمى القدرة عمى االعتماد الذاتي لـ
( Australian Government: Tertiary Education Quality and Standards
: )Agency, 2017
 -2واحد أو أكثر من المقررات الدراسية الموجودة بالفعل.
 -1وأحد أو أكثر من المقررات الدراسية الموجودة أو المقررات الجديدة في نفس مسار
البرامج الدراسية الموجود بالفعل.
 -1واحد أو أكثر من المقررات الدراسية الموجودة أو المقررات الجديدة في نفس مسار
البرامج الدراسية أو برامج جديدة.
 -1كل المقررات والبرامج الموجود بالفعل او المقررات والبرامج الجديدة.
ولكي تتقدم أي مؤسسة من مؤسسات التعميم العالي لمحصول عمى قدرة االعتماد
الذاتي لعدد برنامج تعميمي أو أكثر يجب أن تحقق ما يمي ( Australian Government:
:)Tertiary Education Quality and Standards Agency, 2017
 )2االلتزام بمتطمبات االعتما د األكاديمي والمتمثل في معايير التعميم العالي لعام 1820
Higher Education Standards Framework ( Threshold Standards
)) (HES Frameworkوالتي تتمثل في (:)Australian Government, 2015
 المشاركة الطبلبية  :Student Participation and attainmentوتنقسم إلى معايير
خاصة بشروط القبول والتقييم ومواصفات الخريج.
 البيئة التعميمية  :Learning Environmentويختص ىذا المحور بالبنية التحتية
والتسييبلت بالبيئة التعميمية ،والتنوع والعدالة ،واألمن بالبيئة التعميمية ،وكيفية التعامل
مع الشكاوى الطبلبية.
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 التعميم  :Teachingويختص بتوصيف المقررات الدراسية ،وأعضاء ىيئة التدريس،
ومصادر التعمم.
 البحث والتدريب  : Research and research trainingيختص بالبحث العممي
والتدريب عميو.
 ضمان الجودة المؤسسية  :Institutional Quality Assuranceويختص باعتماد
المقررات الدراسية ،والتكامل بين نتائج البحوث واألداء األكاديمي ،واجراءات التحسين
والتطوير المستمر ،والتواصل مع المستفيدين.
 الحوكمة والمحاسبية  :Governance and Accountabilityويختص اإلدارة
الجامعية والمحاسبية.
 إدارة المعمومات  :Information Managementويختص بتوفير وادارة المعمومات.
 )1يجب أن تتقدم المؤسسة بطمب لممراجعة لمحصول عمى قدرة االعتماد الذاتي محققة
المعايير التالية (:)Australian Government, 2015
 عدم وجود أي نقاط ضعف في المعايير الخاصة بـ ( ،)TEQSAوعدم وجود
تاريخ من الشكاوى أو نقاط الضعف المستمرة في أي مراجعات من قبل وكالة
المعايير والجودة بالتعميم العالي أو في مراجعات أي مؤسسات متخصصة.
 تحقيق المؤسسات مستويات متقدمة من المعايير في البرامج المقدمة من قبل
المؤسسة والمراد الحصول عمى قدرة االعتماد الذاتي فييا عمى مدى أكثر من
خمس سنوات.
 الحصول عمى االعتماد من قبل وكالة المعايير والجودة بالتعميم العالي
( )TEQSAلدورة واحدة عمى األقل في كل المعايير.

التحذٓات اليت تْاجُ االعتناد الذاتٕ:
بالرغم من دعم قدرة االعتماد الذاتي الستقبللية الجامعات والتجديد واالبتكار إلى أن
تطبيق ىذه السياسة تجابو مجموعة من التحديات حيث توصمت دراسة شاي ىو وآخرون
) (Chi Hou, et al, 2018, pp.249,250إلى بعض التحديات التي تواجو المؤسسات
التعميمية في تطبيقيا لبلعتماد الذاتي والتي تمثمت في:

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 241 -

عدد فبراير-ج0205 )20( -5م

تصور مقترح لتحسين سياسة االعتماد...

 )2تكوين الفريق وتدريب المراجعين :واجيت المؤسسات التي تطبق االعتماد الذاتي
بعض الصعوبات في كيفية اختيار وتدريب فريق المراجعين ،بسبب ضعف كفاية
الموارد البشري ة ،وقمة االتساق في اتخاذ الق اررات الخاصة بالمراجعة ،حيث ترى ىذه
المؤسسات أن أفضل المراجعين المؤىمين لعممية المراجعة داخل المؤسسة قد ال
يتوافر لدييم الوقت لمقيام بميام المراجعة ،لذا قد تسعى المؤسسة الختيار مراجعين
آخرين يحتاجون إلى المزيد من التدريب والتأىيل لعمميات المراجعة.
 )1االتجاه المحافظ لممؤسسات  :Institutional Conservativismتُمنح
المؤسسات االستقبللية التامة  -من خبلل االعتماد الذاتي  -في تنمية واختيار
عمميات المراجعة واإلجراءات المرتبطة بيا ،حيث أنيا تستطيع تحديد المسار الذي
تتبعو سواء كان نفس نموذج مجمس االعتماد والتقويم لمؤسسات التعميم العالي
بتايوان )(HEEACT

(Higher Education Evaluation and

) Accreditation Council of Taiwanأو نموذج آخر تتبناه المؤسسة ،وذلك
من خبلل تبني معايير واجراءات وعمميات جديدة ،إال أنو في واقع األمر تتجو معظم
الجامعات إلى تبني نموذج ضمان الجودة ومعايير مجمس االعتماد والتقويم
لمؤسسات التعميم العالي بتايوان ) (HEEACTبدون إجراء أي تعديبلت ،حيث يرى
مسئولي الجامعات أنيم ليس لدييم الرغبة في تعديل ىذا النموذج كما أنيم يشعرون
باألمان في تبنيو ،حيث أنو عند تبني معايير ونظم جديدة لممراجعة يتطمب األمر
اعتماد ىذه المعايير واإلجراءات من قبل مجمس التقويم واالعتماد (.)HEEACT
من خبلل الطرح السابق لخطوات الحصول عمى القدرة عمى االعتماد الذاتي ُيبلحظ ما يمي:
 )2القدرة عمى االعتماد الذاتي "تميز" تحصل عميو المؤسسات األكثر كفاءة في تحقيقيا
لمعايير االعتماد الصادرة من قبل الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد حيث جاء
في تجربة تايوان أن المؤسسة يجب أن تكون ناضجة محققة معايير االعتماد لدورة
واحدة عمى األقل وكذلك في استراليا يجب أن تحقق المؤسسة معايير الييئة بشكل
كامل قبل تقدميا لمحصول عمى القدرة عمى االعتماد الذاتي.
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 )1يجب أن تثبت الجامعة قدرتيا عمى المراجعة الذاتية بموضوعية دقيقة واتخاذ
اإلجراءات البلزمة من أجل التحسين المستمر ،ومع ذلك تتم المراجعة الدورية بيدف
تقديم توصيات من قبل جيات اعتماد خارجية في تايوان.
 )1من حق الجامعة الحاصمة عمى القدرة عمى االعتماد الذاتي صياغة معايير االعتماد
الخاصة بيا ،وذلك بعد اعتمادىا من قبل الييئة القومية لضمان جودة التعميم
واالعتماد ،مما يزيد من استقبللية الجامعة.
االجتاِ الجاىٕ :استدذاو طزٓل دقٔل  ي قٔاض األدا مجل طزٓك٘ ست٘ سٔجنا Six Sigma
يوجد العديد من االتجاىات التي سعت إلى االىتمام باألداء والممارسة العممية
الميدانية من خبلل مقاييس دقيقة ومن ىذه استخدام طريقة ستة سيحما ،Six Sigma
ويقصد بكممة سيجما  Sigmaتعبير إحصائي يقيس مدى انحراف العممية المحددة عن
المتوسط ،في حين يمثل  Six Sigmaحدود عدد السمبيات أو العيوب  defectsفي المنتج
والمسموح بو في ستة سيجما ( )1.1جزء من كل مميون ،وبالتالي يمكن توضيح ستة سيجما
بالشكل التالي:

شكم ( )2يفٕٓو  Six Sigmaػهٗ يُسُٗ انتٕصٚغ انطبٛؼ ( ٙزٛث عٛدًب =  0ػُذ
انًتٕعط)
)Source: (Mazumder, Q. H., 2014, p. 6
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ومن ثم ستة سجما تمثل الطريقة النظامية التي ترتكز عمى المعمومات من أجل تقميل
التالف وتحسين العمميات ،وتستند عمى البيانات بصورة دقيقة من بداية المشروع في جميع
مراحمو لتطبيق المقارنة المرجعية (السعيد السعيد بدير سميمان ،1822 ،ص  ،)01وبالتالي
تستند فمسفة ستة سيجما إلى " إنو إن كان باإلمكان قياس عدد العيوب في العممية فباإلمكان
تحديد كيفية إزالة تمك العيوب واالقتراب من العيوب الصفرية قدر اإلمكان (إيثار عبد اليادي
الفيحان وآخرون ،1880 ،ص  ،)214وتم طرح مصطمح ستة سيجما في البداية من شركة
موتوروال في عام  2438لتحسين جودة المنتجات ،حيث تعتمد ستة سيجما عمى التحسين
المستمر لمعمميات مستخدمة استراتيجية (Define, Measure, Analyze, ( )DMAIC
)( )Improve, and Controlحدد ،قس ،حمل ،حسن ،تحكم) وقد نجحت ىذه االستراتيجية
في نجاح العديد من الشركات ثم تم تطويعيا بعد ذلك من قبل المؤسسات التعميمية
( .)Mazumder, Q. H., 2014, p. 2ويرى ماذمدر  Mazumderإنو يمكن تطبيق
استراتيجية ( )DMAICفي التعميم العالي من خبلل الخطوات التالية ( Mazumder, Q.
:)H., 2014, pp. 6-13
 )2اخلطْٗ األّىل :بناء مخطط السبب والنتيجة  Cause-effect diagramلتقييم تأثير
متغيرات المدخبلت عمى المخرجات كما ىو موضح بالمخطط التالي:
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• مدارس
التعميم

الثانوي العام
• مدارس
التعميم
الثانوي

الصناعي

• التحويل من
الموردين
الكميات

المدخالت
• طبلب المدارس
الثانوية العامة
والصناعية
• الطبلب
المحولون من
الكميات
• أعضاء ىيئة
التدريس
• الجياز اإلداري
• اإلمكانات
المادية
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• الفرقة األولى
• الفرقة الثانية
• الفرقة الثالثة

المخرجات
• الخريجين

• الفرقة الرابعة

العمليات

• المجتمع
• جهات
التوظيف
• الخريج
• المدارس
المستفيدي
أخرى •ن

شكم ( )3يخطط انغبب ٔانُتٛدت نتمٛٛى تأثٛش انًذخالث ػهٗ انًخشخبث نهتؼهٛى انؼبنٙ
انًصذس :يؼذل يٍ لبم انببزث ػهٗ انًُٕرج انًؼشٔض ببنًشخغ ( Mazumder, Q. H., 2014,
)p. 7

 )1اخلطْٗ الجاىٔ٘  :الكٔاض :Measure

خبلل ىذه الخطوة يتم حساب كل المقاييس

المرتبطة بالعممية التعميمية مثل معدالت الطبلب ( ،)GPAأداء أعضاء ىيئة التدريس،
عدد الطبلب لكل عضو ىيئة تدريس ،عدد الطبلب لكل إداري ،توافر مصادر التعمم
الداعمة لمعممية التعميمية ،معدالت الحضور لمطبلب ،معدالت النجاح والتخرج ،معدالت
التوظيف بعد التخرج ،وغيرىا من المقاييس ،ثم يتم تحميل ىذه النتائج باألساليب
اإلحصائية المختمفة ( المتوسط ،االنحراف المعياري )... ،واستنتاج معادالت االنحدار
لتحديد أي المدخبلت أكثر تأثير عمى المخرجات ،ومن ثم التوصل إلى منحى التحكم
والخاص بالعبلقات بين المتغيرات المختمفة.
 )1اخلطْٗ الجالج٘ :التحلٔل  :Analysisمن خبلل التحميل الكمي والكيفي لمبيانات يتم
تحميل أسباب نقاط الضعف الموجودة بالمؤسسة ،حيث يتم التوصل إلى المصادر
المتسببة في ضعف الجودة  Poor Qualityمثل المناىج ،التقييم ،ممارسات بعض
أعضاء ىيئة التدريس ،البيئة االجتماعية ... ،وغيرىا من األسباب.
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 )1اخلطْٗ الزابع٘ :التحشني  :Improvementفي ىذه الخطوة يتم تحديد األسباب التي
تؤدي إلى فقر الجودة أو القصور في بعض الجوانب داخل المؤسسة التعميمية ،واقتراح
الحمول لمتقميل من آثار ىذه األسباب ،ومن ثم يتم التحسين بخطوات تدريجية مع
مراعات آراء كافة المستفيدين الطبلب ،وأعضاء ىيئة التدريس ،والمجتمع المحمي.
 )0اخلطْٗ اخلامش٘ :التحهه  :Controlوىذه المرحمة تتطمب بناء ثقافة لمحفاظ عمى
التخمص من العيوب المسببة في جوانب القصور في المؤسسة التعميمية ،ومن ثم وضع
خطوات معيارية وااللتزام بيا لمحفاظ عمى جودة الخريج.
مً خالل الطزح الشابل ُيبلحظ أن تطبيق ستة سيجما في التعميم العالي يتسم بالعديد
من المميزات والتي منيا استخدام مقاييس دقيقة لمتعرف إلى أسباب جوانب القصور في
العممية التعميمية ،والمساىمة في تقميل الفاقد في العممية التعميمية ،والتغمب عمى المشكبلت
قبل وقوعيا حيث تُعد خطة لفعل مسبق وليس رد فعل لمشكبلت وقعت ،كما تسعى ىذه
االستراتيجية إلى التحسين المستمر في العممية التعميمية وتقميل التباين بين المخرجات ،إال
أن ىذه االستراتيجية تواجو العديد من العقبات والتي منيا االحتياج لبيانات دقيقة وشاممة
لطبيعة العممية التعميمية داخل المؤسسة وقد يصعب تكميميا مثل أداء أعضاء ىيئة
التدريس ،كما أن تطبيق ىذه االستراتيجية يحتاج إلى تكمفة مرتفعة لتطبيقيا،

(السعيد

السعيد بدير سميمان ،1822 ،ص ص ( )11-12محمد جاد حسين أحمد ،1820 ،ص
.)121

االجتاِ الجالح :االجتاِ حنْ تهجٔف معآري املزاجع٘ ّالتأنٔذ عل ٙاألدا
اتجيت العديد من مؤسسات االعتماد إلى من معايير االعتماد ،وتحويميا إلى صورة
Council for the

ويبلحظ ىذا من مجمس اعتماد برامج إعداد المعممين
أدائيةُ ،
) ،Accreditation of Educator Preparation (CAEPوغيره من ىيئات االعتماد
في الدول المختمفة ،ويتضح ذلك من خبلل األمثمة التالية:
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أّالً :دللص اعتناد بزامج إعذاد املعلنني Council for the Accreditation of
)Educator Preparation (CAEP
تم إنشاء المجمس القومي إلعداد المعمم  NCATEفي  2401العتماد برامج
إعداد المعمم في الكميات والجامعات بالواليات المتحدة األمريكية ،وىي منظمة غير حكومية
وغير ىادفة لمربح ،وفي يوليو  1821تم دمجو مع )(TEAC

the Teacher

 Education Accreditation Councilوالذي تم االعتراف بو كييئة العتماد برامج
إعداد المعمم ،وتم تطويره ليصبح Council for the Accreditation of Educator
) ،Preparation (CAEPوفي عام  1821تم تطبيق معايير  CAEPبشكل كامل ،وتم
إلغاء استخدام معايير  TEAC ،NCATEفي اعتماد برامج إعداد المعممCouncil for ( .
.)the Accreditation of Educator Preparation, 2016
ومن الجدير بالذكر أن المجمس القومي العتماد برامج إعداد المعمم  NCATEقد
اعتمد في  1883عمى ستة معايير وتم تطويرىم إلى خمسة معايير في  ،1821حيت
تمثمت ىذه المعايير في البداية في معارف وميارات واتجاىات المرشح ،نظام التقييم وتقويم
المؤسسة ،الخبرات الميدانية والممارسة العممية ،التنوع أو التعامل مع الثقافات المتعددة،
مؤىبلت أعضاء ىيئة التدريس وأداؤىم وتنميتيم ،إدارة المؤسسة ومصادرىا ( National
Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE), 2008,
 .)pp. 12,13وقد تم تطوير ىذه المعايير واعتمادىا وتعميميا في  1821لتصبح خمسة
معايير ىم ( Council for the Accreditation of Educator Preparation,
:)2016
 معارف وميارات واتجاىات المرشح المينية
 الخبرات الميدانية والممارسة العممية
 جودة الخريجين والتوظيف والقبول
 تأثير البرنامج التعميمي ( خريجي البرامج ليم تأثير في طبلبيم ،ويتم إثبات ذلك عن
طريق المقاييس المختمفة مثل مقاييس القيمة المضافة ،رضا جيات التوظيف ،فعالية
التدريس ،رضا الطبلب أنفسيم ،رضا الخريجين )...
 إجراءات التحسين المستمر لممؤسسة
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ومن ثم ُيبلحظ من تطوير المعايير السابقة االتجاه نحو تكثيف عدد المعايير والتأكيد

عمى األداء أكثر من التركيز عمى فحص الوثائق ،حيث أكدت المعايير عمى التوظيف ورضاء
جيات التوظيف عن الخريج وتأثير خريجي كميات التربية داخل مدارسيم وقياس ذلك من
خبلل مقاييس دقيقة لتعرف مدى تأثير البرنامج التعميمي ،وفعالية التدريس واجراءات
التحسين المستمر داخل المؤسسة.
ثاىٔاً :معآري اعتناد الهلٔات ّاجلامعات بالْالٓات املتحذٗ األمزٓهٔ٘ ،بدارسة معايير
اعتماد الكميات والجامعات بالواليات المتحدة األمريكية ُيبلحظ أنيم اقتصروا عمى خمسة
معايير فقط ىم ( Northwest Commission on Colleges and Universities,
:)2017, pp. 14-36
 الرؤية والمحاور الرئيسية  :Mission and Core Themesويتمثل في امتبلكالمؤسسة لرؤية واضحة ومتسقة مع أىدافيا االستراتيجية.
 الحوكمة  :Governanceتتبنى المؤسسة نظام واضح إلدارة المؤسسة بعدالةوشفافية ،محدد بو المسئوليات واألدوار بشكل واضح ،المصادر والتمويل.
 التخطيط والتطبيق  :Planning and Implementationلممؤسسة خطة واضحةومحددة تتفق مع رؤيتيا ،وتم اعدادىا بمنيجية واضحة تحدد فييا نقاط القوة والضعف
والفرص والتيديدات ،ويتم السير وفقاً ليا في التطوير المستمر لممؤسسة.

 الفعالية والتحسين  :Effectiveness and Improvementتمتمك المؤسسة قواعدبيانات متكاممة عن مؤشرات األداء ،وتحميل ىذه البيانات ،واجراءات واضحة ومحددة
لتقييم خطط المؤسسة واجراءاتيا ووضع خطوات التحسين المناسبة.
 -تحقيق الرؤية واالستمرارية

Mission Fulfillment, Adaptation, and

 :Sustainabilityوتتمثل في اإلجراءات المتبعة لتحقيق الرؤية ومدى انجاز المؤسسة
لرؤيتيا واستمرارىا في التحسين المستمر لجميع مكونات المؤسسة.
ثالجاً :االعتناد للهلٔات ّالارامج باجلامعات الشعْدٓ٘ :فقد اتجو المركز الوطني لمتقويم
واالعتماد األكاديمي إلى تكثيف عدد المعايير إلى ثماني معايير لبلعتماد في  1823بعد أن
كانت إحدى عشر معيا ارً في وثيقة  1822وبالتالي أصبحت معايير االعتماد ىي :الرسالة
واألىداف االستراتيجية ،الحوكمة والقيادة واإلدارة ،التعميم والتعميم ،الطمبة ،ىيئة التدريس،

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 188 -

تصور مقترح لتحسين سياسة االعتماد...

عدد فبراير-ج0205 )20( -5م

الموارد المؤسسية ،البحث العممي واالبتكار ،الشراكة المجتمعية (المركز الوطني لمتقويم
واالعتماد األكاديمي ،)1823 ،في حين كانت ىذه المعايير في  1822ىي :الرسالة والغايات
واألىداف ،السمطات واإلدارة ،إدارة ضمان الجودة وتحسينيا ،التعمم والتعميم ،إدارة شئون
الطمبة والخدمات المساندة ،مصادر التعمم ،المرافق والتجييزات ،التخطيط واإلدارة المالية،
عمميات التوظيف ،البحث العممي ،عبلقات المؤسسة بالمجتمع (المركز الوطني لمتقويم
واالعتماد األكاديمي ،)1822 ،ومن ثم ُيبلحظ من خبلل الطرح السابق االتجاه نحو تكثيف
عدد المعايير ودمجيا بحيث يتم التأكيد عمى األداء أكثر من التأكيد عمى فحص الوثائق.

احملْر الزابعّ :اقع سٔاس٘ االعتناد مبسؤسشات التعلٔه العالٕ ّمكرتحات تطْٓزٍا مً ّجَ٘ ىظز
اخلارا ّ ،مت تياّل ٍذا احملْر مً خالل الذراس٘ املٔذاىٔ٘
يسعى الباحث من خبلل ىذا الجزء من البحث التعرف إلى آراء عينة من الخبراء
بالجامعات المصرية حول واقع سياسة االعتماد بمؤسسات التعميم العالي ،وسبل تطويرىا ،لذا
قام الباحث بإعداد الدراسة وفقاً لمخطوات التالية:

أّالً :خطْات إعذاد أدّات الذراس٘

في سبيل تحقيق الدراسة ليدفيا تم إعداد أداة الدراسة الميدانية ،والتي تتكون من

استبانة موجية لمخبراء حول واقع سياسة االعتماد بالجامعات المصرية وسبل تطويرىا ،وقد
مرت إعداد االستبانة بالمراحل التالية:

املزحل٘ األّىل :إعذاد أداٗ الذراس٘:
قد استعان الباحث في إعداد االستبانة بما استخمصو من اإلطار النظري لمدراسة
ومجموعة من الدراسات والبحوث التي تناولت سياسات االعتماد لمؤسسات التعميم العالي.

املزحل٘ الجاىٔ٘ :حتهٔه أداٗ الذراس٘ ّإجزا التعذٓالت املطلْب٘.
حيث قام الباحث بعرض أداة الدراسة عمى السادة المحكمين من أساتذة التربية
لموقوف عمى مناسبة كل مفردة من مفردات األداة لتحقيق ىدف الدراسة في التعرف إلى واقع
االعتماد لمؤسسات العالي وتحقيقيا أىداف المجتمع .وقدم السادة المحكمون مجموعة من
اآلراء ،التي أفادت الباحث كثي ار في وضع األداة في شكميا النيائي تمييدا لتطبيقيا ،فقد
اوصوا بضرورة إعادة صياغة بعض العبارات وحذف البعض ،وطالبوا بأن تقيس كل مفردة من
المفردات ىدف واحد فقط ،وقد قام الباحث بتعديل األدوات وفقاً لتمك اآلراء.
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ثاىٔاً :صذم أداٗ الذراس٘ ّثباتَا:
( )1صذم االستباى٘:
يقصد بالصدق أن تقيس األداة ما وضعت لقياسو ،فبل تقيس شيئا غيره أو باإلضافة
إليو وقد اعتمد الباحث عمى صدق المحكمين (الصدق الظاىري) ،وكذلك الصدق
الذاتي(اإلحصائي) في معرفة صدق االستبانة.

أ) الصذم الظاٍزٖ (صذم احملهنني):
وىو ما قام بو الباحث بعرض بنود االستبانة عمى المحكمين لمعرفة مدى صدقيا في
قياس ما وضعت لو ،حيث أوضح الباحث فيو ما يمي:
 مدى مناسبة األدوات لتحقيق ىدف الدراسة في تعرف أراء الخبراء في واقع االعتماداالكاديمي بالجامعات المصرية وسبل تطوير ىذه السياسة( .الصدق المنطقي –
صدق المضمون)
 مدى سبلمة الصياغة المغوية والعممية لكل مفردة من مفردات االستبانة (الصدقالظاىري).
تمييدا إلعداد االستبانة
ثم قام الباحث بإجراء التعديبلت لمبنود في ضوء مقترحاتيم
ً
في صورتيا النيائية؛ وذلك بعد تعديل العبارات التي تحتاج إلى إعادة صياغة ،وحذف
العبارات غير مناسبة ،واضافة عبارات أخرى يمكن االستفادة منيا ولتصل عبارات االستبانة
النيائية  10خمس وعشرون عبارة.

ب) الصذم اإلحصائٕ:
ويشمل الصدق الذاتي ،ويقصد بو " صدق الدراسات التجريبية لبلستبانة بالنسبة
لمدراجات الحقيقية ،التي خمصت من شوائب أخطاء القياس ،ويحسب الصدق الذاتي بإيجاد
الجذر التربيعي لمعامل الثبات ،وحيث إن معامل الثبات االستبانة =

√= 8.43

ق ٍ
ومن ثم فإن معامل الصدق الذاتي =  ،8.43ومن ثم فإن االستبانة تتمتع بصد ٍ
عال يمكن
االعتماد عميو.
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( )2ثبات االستباى٘:
أما بالنسبة لقياس ثبات أدوات الدراسة فمقد قام الباحث باستخدام التحميل اإلحصائي
لمفردات االستبانة ،وذلك لقياس مدي ثباتيا ،وذلك باستخدام برنامج  ،SPSSوذلك من خبلل
استخدام الطرق التالية:
 .1طريقة ألفا كرونباخ.
 .2طريقة التجزئة النصفية.
وقد حرص الباحث عمى استخدام أكثر من طريقة لضمان قياس ثبات االستبانة ،وذلك
عمى الوجو التالي:
قام الباحث بعد تحكيم االستبانة ،بتطبيق االستبانة عمى مجموعة من الخبراء ،وقد
بمغ عدد أفراد تمك العينة  12خبير ،وقد استخدم الباحث طريقتي معامل ألفا كرونباخ،
والتجزئة النصفية في حساب معامل الثبات لمفردات االستبانة كما يمي:

 )1طزٓك٘ ألفا نزّىباخ
قام الباحث بإدخال الدرجات الخام لكل مفردة من مفردات االستبانة عمى برنامج
 ،SPSSوقد حصل الباحث عمى معامل ثبات ألفا كرونباخ =  ،8.411ويعبر ىذا المعامل
عن ثبات كبير لبلستبانة.

 )2طزٓك٘ التجزئ٘ اليصفٔ٘:
حيث قام الباحث بإدخال الدرجات الخام لكل مفردة من مفردات االستبانة عمى
برنامج  ،SPSSوتم تجزئة مفردات االستبانة إلى نصفين متكافئين  -مفردات زوجية،
وفردية  -وقد حصل الباحث عمى معامل االرتباط بين نصفي االستبانة بمغ ( ،)8.310وقد
تم معالجة معامل الثبات بمعامل “Guttmanجتمان " ليصبح معامل الثبات باستخدام
طريقة التجزئة النصفية ( ،)8.411ويعبر ىذا المعامل عن ثبات كبير لؤلداة ،وعميو فإن
األداة المستخدمة لجمع البيانات تعطي نتائج مستقرة ومتسقة إلى حد كبير.

ثاىٔاًّ :صف أداٗ الذراس٘:
تم استخدام استبانة موجية لمخبراء بالجامعات المصرية بيدف التعرف إلى أراءىم
في واقع سياسة االعتماد لمؤسسات التعميم العالي وسبل تطويرىا ومن ثم تكونت االستبانة
من:
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 البيانات األساسية ،والتي تمثمت في الجامعة ،الكمية ،الدرجة العممية. المحور األولٔ :الغ االػتًبد نًؤعغبث انتؼهٛى انؼبن :ٙاالػتًبد بًؤعغبث انتؼهٛىانؼبن ،ٙوتمثل ذلك في ( )21عبارة ،وفيو يبين الخبير درجة تحقق العبارة أو اتفاقو
معيا.
 المحور الثاني :يمتشزبث نتسغ ٍٛعٛبعت االػتًبد بًؤعغبث انتؼهٛى انؼبنٔ ،ٙتًثم فٙػذد ( )11يمتشذ نتسغ ٍٛعٛبعت االػتًبد.
وقد تدرجت االستجابة في المحورين األول والثاني بين ( )2( ،)0وتمثل ( )0أعمى
درجات االتفاق مع العبارة أو تحققيا ،و( )2أقل درجة وىي عدم اتفاقو مع العبارة.
 واختتمت االستبانة بسؤال مفتوح عن أنشطة أخرى توجد بالكمية وترتبط بأىدافالتنمية المستدامة.

رابعاً :عٔي٘ الذراس٘ ّخصائصَا:
وقد تمثل مجتمع الدراسة الخبراء في مجال ضمان الجودة واالعتماد من أعضاء
ىيئة التدريس بالجامعات المصرية ،وذلك تحقيقاً لميدف من البحث .وقد حرص الباحث عمى
اختيار عينة الدراسة من الخبراء من جامعات مختمفة حيث جاء توزيعيم كما يمي:
خذٔل ()2
ٕٚضر تٕصٚغ ػُٛت انذساعت ٔفمبً نهدبيؼت
انُغبت انًئٕٚت
انؼذد
اندبيؼت
29.73
11
انفٕٛو
24.32
9
انضلبصٚك
21.62
8
ديُٕٓس
13.51
5
زهٕاٌ
10.81
4
االصْش
100
37
انًدًٕع

يتضح من الجدول السابق توزيع الخبراء عمى جامعات مختمفة ،والشكل التالي
يوضح ذلك:
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االزهر
%11

الفيوم
%30

الزقازيق
%24

حلوان
%13

دمنهور
%22

شكم ( )4تٕصٚغ ػُٛت انذساعت ٔفمب ً نهدبيؼت

( )1األسالٔب اإلحصائّٔ٘ :اعتنذ الباحح  ي معاجل٘ اليتائج عل:ٙ
 حساب تقدير تك اررات استجابات أفراد العينة لكل عبارة من عبارات االستبانة ،وفقا
لمتقدير الخماسي لمكارت (.)2 ،1 ،1 ،1 ،0
 برنامج  SPSSلممعالجة اإلحصائية؛ حيث استخدمت األساليب اإلحصائية التالية:
 اإلحصاء الوصفي (المتوسط ،االنحراف المعياري ،الوسيط ،معامل االلتواء ،معاملالتفرطح)
 معادلة ألفا كرونباخ لحساب ثبات أدوات الدراسة. طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات أدوات الدراسة الميدانية. كاي تربيع تم حساب اتجاه عينة الدراسة عمى التقدير الخماسي لميكرت من خبلل المعادلة(مجموع التقديرات –  / )2مجموع التقديرات =  8.3 =0/1ومن ثم يمكن حساب
االتجاه من خبلل الجدول التالي:
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خذٔل ()4
تمذٚشاث يمٛبط نٛكشث انخًبعٙ
االتدبِ
انفتشة
1
1.1-1
2
2.6 -1.11
3
3.4 -2.61
4
4.2 – 3.41
5
5 – 4.21

سابعاً :ىتائج الذراس٘ املٔذاىٔ٘ ّحتلٔلَا:
احملْر األّلّ :اقع االعتناد ملسؤسشات التعلٔه العالٕ:
بإدخال الدرجات الخام عمى برنامج  SPSSوحساب التك اررات المختمفة واإلحصاء
الوصفي ومستوى داللة كاي تربيع لمتعرف إلى أن اتجاه العينة دال إحصائياً وليس عن طريق

الصدفة ،كذلك حساب الوزن النسبي ومن ثم ترتيب العبارات حسب أعمى قيمة لممتوسط،

تمثمت النتائج كما ىو موضح بالجدول التالي:
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خذٔل ()5
َتبئح اخًبن ٙػُٛت انذساعت ػهٗ انًسٕس األٔلٔ :الغ االػتًبد نًؤعغبث انتؼهٛى انؼبنٙ
سلى انؼببسة

انًتٕعط

االَسشاف انًؼٛبس٘

انٕصٌ انُغبٙ

االتدبِ

يغتٕٖ دالنت كب٘
تشبٛغ

انتشتٛب

1

6

16.22

3

8.11

3

8.11

17

45.95

8

21.62

3.49

1.35

0.70

4

0.00

7

2

0

0.00

11

29.73

0

0.00

15

40.54

11

29.73

3.70

1.18

0.74

4

0.00

4

3

6

16.22

0

0.00

17

45.95

9

24.32

5

13.51

3.19

1.18

0.64

3

0.00

10

4

6

16.22

3

8.11

3

8.11

20

54.05

5

13.51

3.41

1.28

0.68

4

0.00

9

5

0

0.00

6

16.22

0

0.00

23

62.16

8

21.62

3.89

0.92

0.78

4

0.00

1

6

6

16.22

3

8.11

6

16.22

11

29.73

11

29.73

3.49

1.41

0.70

4

0.16

7

2

3

8.11

3

8.11

6

16.22

17

45.95

8

21.62

3.65

1.14

0.73

4

0.00

5

1

3

8.11

3

8.11

3

8.11

20

54.05

8

21.62

3.73

1.13

0.75

4

0.00

3

9

9

24.32

3

8.11

8

21.62

9

24.32

8

21.62

3.11

1.47

0.62

3

0.49

12

10

3

8.11

15

40.54

5

13.51

9

24.32

5

13.51

2.95

1.23

0.59

3

0.02

13

11

6

16.22

0

0.00

3

8.11

20

54.05

8

21.62

3.65

1.28

0.73

4

0.00

5

12

0

0.00

9

24.32

0

0.00

17

45.95

11

29.73

3.81

1.11

0.76

4

0.00

2

13

3

8.11

9

24.32

9

24.32

11

29.73

5

13.51

3.16

1.17

0.63

3

0.21

11

14

9

24.32

9

24.32

10

27.03

9

24.32

0

0.00

2.51

1.11

0.50

2

0.05

14

1

3

2

5

4

ن

%

ن

%

ن

%

ن

%

ن

%
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من الجدول السابق ُيبلحظ:

اتفقت عينة الدراسة عمى العبارات التالية حيث اتجيت إلى ( )1وجاءت كاي تربيع دالة عند

مستوى (: )8.82
 جاء في المرتبة األولى البند الخامس والذي ينصى عمى أن االعتماد ييتم بكل جوانب
ومقومات المؤسسة التعميمية ،واجراءاتيا حتى الوصول إلى المخرجات المبتغاة ،بمتوسط
(.)1.34
 وجاءت في المرتبة الثانية البند الثاني عشر والذي ينص عمى أن االعتماد يتضمن
تحمل الكمية نفقات أكثر لمحصول عمى االعتماد ( مكمفاً) ،بمتوسط ( ،)1.32وانحراف

معياري (.)8.21

 واحتل البند الثامن المرتبة الثالثة والذي ينص عمى أن االعتماد ىو الطريقة التي تبين
لم طبلب والجميور أن المؤسسة تقدم النوعية المطموبة لمتعميم العالي ،بمتوسط
(.)1.21
 في حين جاء البند الثني في المرتبة الرابعة والذي ينص عمى أن االعتماد مبعث عمى
اطمئنان المجتمع لخريجي ىذه المؤسسة  ،بمتوسط ( ،)1.28وانحراف معياري
(.)2.23
 وجاء في المرتبة الخامسة البند السابع والذي ينص عمى أن االعتماد يساعد عمى تقويم
جودة المستوى المؤسسي لمؤسسات التعميم العالي ،بمتوسط ( ،)1.10وانحراف معياري
(.)2.21
 وفي المرتبة السادسة البند الحادي عشر والذي ينص عمى أنو يوجد ارتباط وثيق بين
القدرة التنافسية لمجامعات وتحقيقيا لمعايير ضمان الجودة وحصوليا عمى االعتماد،
وجاء في نفس المرتبة البندين األول والسادس والمذان ينصان عمى أن االعتماد حافز
عمى االرتقاء بالعممية التعميمية ككل ،وييتم بجميع جوانب العممية التعميمية ،وذلك
بمتوسط ( ،)1.14وانحراف معياري.
 واحتل المرتبة التاسعة البند الرابع والذي ينص عمى االعتماد تشجيع لممؤسسة التعميمية
عمى اكتساب شخصية وىوية مميزة بناء عمى منظومة معايير أساسية  ،بمتوسط
( ،)1.12وانحراف معياري (.)8.13
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واتجيت عينة الدراسة في العبارات التالية إلى ( )1وجاءت كاي تربيع دالة عند مستوى
(: )8.82
 فقد جاء في المرتبة العا شرة البند الثالث والذي ينص عمى أن االعتماد ييدف إلى
تصنيف أو ترتيب المؤسسات التعميمية ،وذلك بمتوسط ( ،)1.24وانحراف معياري
( ،)2.23ووزن نسبي (.)8.11
 وجاء في المرتبة الحادية عشر البند العاشر والذي ينص عمى أن االعتماد يسيل
االنتقال من مؤسسة تعميم عال لمؤسسة أخرى ،وذلك بمتوسط ( ،)1.40وانحراف
معياري ( ،)2.11ووزن نسبي (.)8.04
 واتجيت عينة الدراسة إلى ( )1في أن ضمان الجودة بوضعو الحالية يحقق أىداف
المجتمع ،وىذا يدل ضعف رضا الخبراء عن ضمان الجودة بوضعو الحالي في تحقيق
أىداف المجتمع المرجوة .حيث جاءت كاي تربيع دالة عند مستوى ( ،)8.82بمتوسط
( )1.02وانحراف معياري (.)2.22
وقد تذبذبت عينة الدراسة في البندين الثالث عشر والتاسع والمذان ينصان عمى:
 أن االعتماد يقمل من فرصة المؤسسة التعميمية في تحقيق االبداع واالستقبلل. وأنو مطمب إلزامي لمحصول عمى تمويل من الحكومةحيث جاءت كاي تربيع غير دالة عند مستوى .8.80
والرسم البياني التالي يوضح استجابة عينة الدراسة عمى المحور األولٔ :الغ
االػتًبد نًؤعغبث انتؼهٛى انؼبن:ٙ
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شكم ( )5اعتدببت ػُٛت انذساعت ػهٗ انًسٕس األٔلٔ :الغ االػتًبد نًؤعغبث انتؼهٛى انؼبنٙ

احملْر الجاىٕ :مكرتحات لتحشني سٔاس٘ االعتناد ملسؤسشات التعلٔه العالٕ.
بإدخال الدرجات الخام عمى برنامج  SPSSوحساب التك اررات المختمفة واإلحصاء
الوصفي ومستوى داللة كاي تربيع لمتعرف إلى أن اتجاه العينة دال إحصائياً وليس عن طريق

الصدفة ،كذلك حساب الوزن النسبي ومن ثم ترتيب العبارات حسب أعمى قيمة لممتوسط،
تمثمت النتائج كما ىو موضح بالجدول التالي:
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خذٔل ()5
َتبئح اخًبن ٙػُٛت انذساعت ػهٗ انًسٕس انثبَ :ٙيمتشزبث نتسغ ٍٛعٛبعت االػتًبد نًؤعغبث انتؼهٛى انؼبنٙ
انًتٕعط

االَسشاف
انًؼٛبس٘

انٕصٌ انُغبٙ

االتدبِ

يغتٕٖ
دالنت كب٘
تشبٛغ

انتشتٛب

1

6

16.22

0

0.00

2

5.41

21

56.76

8

21.62

3.68

1.27

0.74

4

0.00

10

2

3

8.11

0

0.00

9

24.32

17

45.95

8

21.62

3.73

1.06

0.75

4

0.00

9

3

3

8.11

3

8.11

14

37.84

6

16.22

11

29.73

3.51

1.22

0.70

4

0.01

11

4

0

0.00

6

16.22

6

16.22

14

37.84

11

29.73

3.81

1.04

0.76

4

0.00

7

5

0

0.00

8

21.62

3

8.11

12

32.43

14

37.84

3.86

1.14

0.77

4

0.00

6

6

3

8.11

2

5.41

6

16.22

9

24.32

17

45.95

3.95

1.25

0.79

4

0.00

5

2

3

8.11

0

0.00

5

13.51

15

40.54

14

37.84

4.00

1.12

0.80

4

0.00

3

1

3

8.11

3

8.11

3

8.11

11

29.73

17

45.95

3.97

1.26

0.79

4

0.00

4

9

3

8.11

0

0.00

2

5.41

15

40.54

17

45.95

4.16

1.10

0.83

4

0.00

1

10

3

8.11

0

0.00

14

37.84

6

16.22

14

37.84

3.76

1.19

0.75

4

0.00

8

11

3

8.11

0

0.00

3

8.11

14

37.84

17

45.95

4.14

1.12

0.83

4

0.00

2

2

4

سلى انؼببسة

1

3

5

ن

%

ن

%

ن

%

ن

%

ن

%

من الجدول السابق ُيبلحظ:

اتفقت عينة الدراسة عمى المقترحات التالية بالترتيب لتحسين سياسة االعتماد لمؤسسات

التعميم العالي حيث اتجيت إلى ( )1وىي نسبة موافقة عالية ،وقد جاءت كاي تربيع دالة عند
مستوى :8.82
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 االعتماد قدر اإلمكان عمى التوثيق اإللكتروني وليس الورقي لمتقميل من أعباء تجميعالمستندات الدالة عمى األداء.
 التنسيق في إطار التعاون المثمر بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية لتبادلالخبرات في مجال ضمان الجودة واالعتماد.
 التعرف إلى األخطاء داخل المؤسسة التعميمية التي تقمل من العائد والوصول بيا إلىالحد األدنى قدر اإلمكان.
 تكثيف عدد المعايير ودمجيا في عممية المراجعة بحيث تؤكد عمى الممارسات أكثر منالتأكيد عمى فحص الوثائق.
 االعتماد عمى مقاييس دقيقة ومقننة في قياس العائد من تطبيق نظام ضمان الجودة. تمييز مؤسسات التعميم العالي التي تحصل عمى مستوى معين في تحقيق معايير األداء( مثبل أكثر من  % 38في كل المعايير) حيث يتم المراجعة الدورية ليا كل سبع سنوات
بدالً من خمس سنوات.

 زيادة حافز الجودة لمعاممين بالمؤسسات المعتمدة. وضع استراتيجية تقوم عمى تفعيل مبادئ إدارة االعتماد الذاتي بشكل عام وتكونمدعومة ومساندة من وزارة التعميم العالي.
 وضع امتيازات معينة لممؤسسات الحاصمة عمى االعتماد مثل توفير منح دراسية تنافسيةلمطبلب الممتحقين بالمؤسسات المعتمدة كالمثال الموجود بالواليات المتحدة األمريكية.
 التغمب عمى المشكبلت قبل وقوعيا حيث تُعد خطة لفعل مسبق وليس رد فعل لمشكبلتوقعت.
 توفير فرص أكثر من البعثات الدراسية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والطبلبفي المؤسسات المعتمدة.
والرسم البياني التالي يوضح استجابة عينة الدراسة عمى المحور الثاني :مقترحات
لتحسين سياسة االعتماد لمؤسسات التعميم العالي:
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شكم ( )6اعتدببت ػُٛت انذساعت ػهٗ انًسٕس انثبَ :ٙيمتشزبث نتسغ ٍٛعٛبعت االػتًبد نًؤعغبث
انتؼهٛى انؼبنٙ

الفزّم بني استجابات العٔي٘ ّفكا للجامع٘:
لدراسة الباحث لمفروق بين عينة الدراسة من الكميات المختمفة قام الباحث باستخدام
برنامج  SPSSلمتعرف إلى ىذه الفروق ،وقد قام الباحث بإدخال المتوسطات عمى البرنامج
وحيث أن أعداد الخبراء ما بين  22 ،1أي حجم عدد الخبراء صغير لذا استخدم الباحث
اإلحصاء البلبارمتري لممقارنة بين مجموعات مستقمة وىو اختبار كروسكال ويمز وكانت نتائج
كما يمي:

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 121 -

عدد فبراير-ج0205 )20( -5م

تصور مقترح لتحسين سياسة االعتماد...

خذٔل ()6
َتبئح اختببس كشٔعكبل ٔٚهض نذساعت انفشٔق ب ٍٛاعتدبببث ػُٛت انذساعت ٔفمب ً نهدبيؼت
يغتٕٖ
كب٘ تشبٛغ
دسخت انسشٚت
يتٕعط انشتب
اندبيؼت
انًسٕس
انذالنت
15.55
انفٕٛو
20
االصْش
انًسٕس
0.229
5.620
4
16.62
ديُٕٓس
األٔل
31
زهٕاٌ
20.12
انضلبصٚك

انًسٕس
انثبَٙ

االعتببَت
ككم

انفٕٛو

13.23

االصْش

20.50

ديُٕٓس

24.13

زهٕاٌ

20.50

انضلبصٚك

19.11

انفٕٛو

13.91

االصْش

19

ديُٕٓس

20.33

زهٕاٌ

25

انضلبصٚك

21.36

4

4

5.965

4.045

0.202

0.4

من الجدول السابق ُيبلحظ أنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة
الدراسة من الجامعات عينة الدراسة في المحور األول والمحور الثاني حيث جاءت مستوى
الداللة غير دالة عند مستوى  8.80وذلك لممحورين ولبلستبانة ككل.

ّبيا عل ٙالطزح الشابل ميهً تلدٔص أٍه ىتائج الذراس٘ املٔذاىٔ٘ فٔنا ٓلٕ:
اتفقت عينة الدراسة في استجابتيا عمى واقع االعتماد لمؤسسات التعميم العالي عمى
ان االعتماد يمثل:
 ييتم بكل جوانب ومقومات المؤسسة التعميمية ،واجراءاتيا حتى الوصول إلى المخرجاتالمبتغاة
 -يتضمن تحمل الكمية نفقات أكثر لمحصول عمى االعتماد ( مكمفاً)
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 ىو الطريقة التي تبين لمطبلب والجميور أن المؤسسة تقدم النوعية المطموبة لمتعميمالعالي.
 مبعث عمى اطمئنان المجتمع لخريجي ىذه المؤسسة يساعد عمى تقويم جودة المستوى المؤسسي لمؤسسات التعميم العالي يوجد ارتباط وثيق بين القدرة التنافسية لمجامعات وتحقيقيا لمعايير ضمان الجودةوحصوليا عمى االعتماد
 حافز عمى االرتقاء بالعممية التعميمية ككل. تشجيع لممؤسسة التعميمية عمى اكتساب شخصية وىوية مميزة بناء عمى منظومة-

معايير أساسية تضمن قد ارً متفقاً عميو من الجودة

ييدف إلى تصنيف أو ترتيب المؤسسات التعميمية.

 يسيل االنتقال من مؤسسة تعميم عال لمؤسسة أخرى وترى العينة أن ضمان الجودة بوضعو الحالي يحقق أىداف المجتمع بصورة أقل منالمتوسط وتحتاج إلى تحسين.

أما عً مكرتحات التحشني فكذ اتفل اخلارا عل ٙاالقرتاحات التالٔ٘:
 االعتماد قدر اإلمكان عمى التوثيق اإللكتروني وليس الورقي لمتقميل من أعباء تجميعالمستندات الدالة عمى األداء.
 التنسيق في إطار التعاون المثمر بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية لتبادلالخبرات في مجال ضمان الجودة واالعتماد.
 التعرف إلى األخطاء داخل المؤسسة التعميمية التي تقمل من العائد والوصول بيا إلىالحد األدنى قدر اإلمكان.
 تكثيف عدد المعايير ودمجيا في عممية المراجعة بحيث تؤكد عمى الممارسات أكثر منالتأكيد عمى فحص الوثائق.
 االعتماد عمى مقاييس دقيقة ومقننة في قياس العائد من تطبيق نظام ضمان الجودة. تمييز مؤسسات التعميم العالي التي تحصل عمى مستوى معين في تحقيق معايير األداء( مثبل أكثر من  % 38في كل المعايير) حيث يتم المراجعة الدورية ليا كل سبع سنوات
بدالً من خمس سنوات.
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 زيادة حافز الجودة لمعاممين بالمؤسسات المعتمدة. وضع استراتيجية تقوم عمى تفعيل مبادئ إدارة االعتماد الذاتي بشكل عام وتكونمدعومة ومساندة من وزارة التعميم العالي.
 وضع امتيازات معينة لممؤسسات الحاصمة عمى االعتماد مثل توفير منح دراسية تنافسيةلمطبلب الممتحقين بالمؤسسات المعتمدة كالمثال الموجود بالواليات المتحدة األمريكية.
 التغمب عمى المشكبلت قبل وقوعيا حيث تُعد خطة لفعل مسبق وليس رد فعل لمشكبلتوقعت.
 توفير فرص أكثر من البعثات الدراسية ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة والطبلبفي المؤسسات المعتمدة.

احملْر الزابع :سبل اإلفادٗ مً االجتاٍات احلذٓج٘ لالعتناد االنادميٕ  ي التعلٔه العالٕ املصزٖ
تحقيقا لميدف الرئيس من الورقة البحثية وىو "تحقيق االستفادة من أىم االتجاىات
الحديثة في االعتماد االكاديمي بالجامعات" ،في ضوء ما تم عرضو في ىذا البحث من
اتجاىات حديثة تمثمت في االعتماد الذاتي ،وستة سيجما ،واالتجاه نحو تكثيف المعايير
مقترحا لتحقيق
تصور
ًا
ودمجيا والتأكيد عمى األداء أكثر من فحص الوثائق ،يمكن تقديم
ً
االستفادة مما سبق عرضو ،ويشتمل ىذا التصور عمى المنطمقات ،واألىداف ،واجراءات،
ومتطمبات نجاح التصور المقترح ،ومعوقات تنفيذ التصور المقترح ،وسبل التغمب عمى ىذه
المعوقات ،وفيما يمي عرض لمكونات التصور المقترح وفقاً لمترتيب أعبله.

أّال :ميطلكات التصْر املكرتح:

ٓعتنذ التصْر املكرتح عل ٙدلنْع٘ مً امليطلكات ّاملزتهزات؛ ميَا:
ميطلكات ىظزٓ٘:
 )1تُعد الجودة الشاممة ووجود مواصفات قياسية ىدف اإلصبلح التربوي المعاصر.
 )2ما كشفت عنو نتائج وتوصيات الدراسات السابقة من أىمية المعايير العتماد المؤسسات
عموماً مما يساعد عمى تعزيز جودة مخرجات كميات الجامعة مع استقبلل اإلدارة

الجامعية في ق ارراتيا ،وحريتيا في تحقيق أىدافيا األساسية ،بعيداً عن أية ضغوط

سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية.
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 )3مسايرة االتجاىات العالمية والتي أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة عمى توافر المعايير العتماد
المعمم عموماً ولمعمم التعميم االفتراضي عمى وجو الخصوص.

 )4األسس الفكرية لبلعتماد الذاتي بالجامعات ،وما تضمنتو ىذه األسس من أفكار ورؤى،
تؤصل لتفعيميا بالجامعات المصرية.
 )5زيادة االىتمام الدولي بتخفيف الضوابط في مؤسسات التعميم العالي وتحسين استقبلليتيا
في اإلدارة والحوكمة؛ وىذا ما تم مبلحظتو في الخبرات التي تم عرضيا.
 )6ما خمصت إليو نتائج وتوصيات الدراسات السابقة في مجال االعتماد الذاتي؛ فقد أكدت
جل تمك الدراسات عمى التأثير اإليجابي الكبير ليذا االتجاه عمى اعتماد كميات الجامعة.
 )2ما يشيده العالم اليوم من العديد من التغيرات التي تجعل الجامعة مطالبة باستحداث
أنسب الصيغ التي تبلئم ىذه المتغيرات.

أ .ميطلكات ذللٔ٘:
- 1التحذٓات املدتلف٘ اليت تْاجُ دلتنعيا؛ ميَا:
 وجود أخطاء في التشريع الخاص بإنشاء الييئة؛ باعتبارىا ىيئة اقتصادية ،أي أنيا
ستحاسب عمى ما تجمبو من موارد لمدولة ،وكان من المفترض أن تكون خدمية.
 توسع الييئة في أعماليا بشكل كبير ،فتبدو وكأنيا أخذت كل الوظائف التي يفترض
أن تقوم بيا وزارة التعميم؛ في حين أنو تتمثل وظيفة الييئة في تحديد ما إذا كان
الحد األدنى الذي تقرره الدولة لجودة التعميم مقبوالً عالمياً أم ال ،وفقاً لممعايير

العالمية.

 -1وجود كوادر مؤىمة من أعضاء ىيئة التدريس بكميات الجامعة ،وقادرة عمى التطبيق
والتنفيذ والتقويم لممخرجات التعميمية المطموبة بكفاءة وبشكل مستمر.

ثاىٔاً :أٍذاف التصْر املكرتحَٓ :ذف التصْر املكرتح إىل مشاعذٗ اجلامعات بهلٔاتَا عل ٙحتكٔل ما
ٓلٕ:
 )1غرس ثقافة الجودة كمنيج عمل ينبغي أن يتبناه جميع أفراد الجامعة.
 )2تعزيز التنافسية بين الجامعات محمياً وعالمياً.

 )3امتبلك لوائح االعتماد الذاتي الخاصة بيا متفق عمييا من قبل الجامعة.
 )4دعم أدوار الجامعات في إدارة وضمان الجودة لمبرامج األكاديمية بكمياتيا.
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ثالجا :مهْىات التصْر املكرتح:
يتكون التصور المقترح لبلستفادة من أىم االتجاىات الحديثة في االعتماد االكاديمي
بالجامعات من المكونات التالية:
 .2وضع فمسفة معينة لبلعتماد تتمثل في وجود مكافأة معينة لممؤسسات المعتمدة مثل
توفير منح دراسية تنافسية لمطبلب الممتحقين بالمؤسسات المعتمدة كالمثال الموجود
بالواليات المتحدة األمريكية ،أو توفير فرص أكثر من البعثات الدراسية ألعضاء ىيئة
التدريس والييئة المعاونة والطبلب ،أو زيادة حافز الجودة لمعاممين بيذه المؤسسات.
 .1االستفادة من نظام االعتماد الذاتي في تمييز مؤسسات التعميم العالي التي تحصل عمى
مستوى معين في تحقيق معايير األداء ( مثبل أكثر من  %38في كل المعايير) حيث
يتم المراجعة الدورية ليا كل سبع سنوات بدالً من خمس سنوات ،ويتم التدريج في زيادة
عدد السنوات حتى تصل إلى تطبيق نظام االعتماد الذاتي.

 .1االعتماد عمى مقاييس دقيقة ومقننة في قياس العائد من تطبيق نظام ضمان الجودة بل
ولكل األداء داخل مؤسسة التعميم العالي بيدف التعرف إلى األخطاء التي تقمل من العائد
والوصول بيا إلى الحد األدنى قدر اإلمكان ،ومن ثم تفعيل منيجية ستة سيجما في
التحسين من العممية التعميمية.
 .1تكثيف عدد المعايير ودمجيا في عممية المراجعة بحيث تؤكد عمى الممارسات أكثر من
التأكيد عمى فحص الوثائق.
 .0االعتماد قدر اإلمكان عمى التوثيق األلكتروني وليس الورقي لمتقميل من أعباء تجميع
المستندات الدالة عمى اآلداء.
 .1وضع استراتيجية تقوم عمى تفعيل مبادئ إدارة االعتماد الذاتي بشكل عام وتكون
مدعومة ومساندة من وزارة التعميم العالي .
 .2التنسيق في إطار التعاون المثمر بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية لتبادل
الخبرات في مجال ضمان الجودة واالعتماد الذاتي.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 123 -

تصور مقترح لتحسين سياسة االعتماد...

عدد فبراير-ج0205 )20( -5م

رابعاً :متطلبات جناح التصْر املكرتح:
يتطمب نجاح التصور المقترح ما يمى:
 -1تطوير تدريب الموارد البشرية بالجامعات حتى تكون قادرة عمى مراجعة ومتابعة التطوير
فى كافة المجاالت وبما يتفق مع المعايير.
 -2مشاركة أصحاب المصالح والمجتمع المحمى فى الق اررات الميمة ،وتقييم وتقويم البرامج
األكاديمية ،والمشاركة فى السياسة العامة لمجامعات ،مع ضرورة حل المشاكل ووضع
حد لممحسوبية من خبلل القانون فوق الجميع.
 -3ضرورة مراعاة وضوح األسس المينية فى تشكيل مجالس المؤسسات األكاديمية ،وأن
تتمتع تمك المجالس باالستقبللية.
 -4مراعاة تفعيل المبادىء التالية لمتطبيق التدريجي لمبادئ االعتماد الذاتى والمقاييس
الدقيقة في قياس األداء بالجامعات المصرية:
 البلمركزية :وتتم بالقضاء عمى البيروقراطية ،واعطاء مجالس األقسام والكميات
والجامعات الحرية الكاممة فى اتخاذ الق اررات.
 االبتكار واإلبداع :لتحقيق التغيير اليادف والتحسين والتطوير المستمر.
 التعمم المستمر من جانب المؤسسة :ويتم باالستفادة من الخبرات المتراكمة ،وتقبل
األفكار الجديدة واالنفتاح عمى العالم.
 االستقبللية :وتتم بأن ُيترك لمجامعات الحق فى تحديد معايير اختيار الطبلب،
وتوظيف وفصل منسوبى الجامعة ،ووضع برامج دراسية جديدة ووضع الشراكات
المجتمعية المناسبة لتوفير كمفة التعميم الجامعى ،ولكى يتم تأصيل مفيوم
االستقبللية.
 تحقيق المنافع المتبادلة بين جميع األطراف ذات العبلقة بالمؤسسة التعميمية من
طبلب وأعضاء ىيئة تدريس ومعاونييم وعاممين واألطراف المجتمعية.
 العدالة :وىى تطبيق المساءلة عمى جميع منسوبى الجامعة دون تمييز ،فضبلً عن

العدالة فى توزيع المخصصات المالية عمى الجامعات والكميات واألقسام وفقاً

لمتطمبات كل منيا.
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خامشاً :صعْبات تيفٔذ التصْر املكرتح ّسبل التغلب علَٔا:
 -2قد تُسند ميام متابعة تطابق المعايير بالجامعات إلى أشخاص غير مؤىمين ،ويمكن
التغمب عمى ذلك بإعادة تأىيل وتدريب القائمين عمى تنفيذ تمك الميام عمى أنسب
وأحدث األساليب اإلدارية البلزمة لضمان واستمرارية الجودة من خبلل ىذا االتجاه
الحديث في االعتماد.
 -1قد ال يتقبل بعض أعضاء ىيئة التدريس واإلداريين لتطبيق مبادئ االعتماد الذاتي
المقاييس الدقيق في قياس األداء بسبب مقاومتيم لمتغير أو لصعوبة استيعابيم لفكرة
التطوير وأىميتيا لكمييما معا؛ ويمكن عبلج ذلك من خبلل االستعانة ببعض الخبراء من
ىيئة ضمان الجودة واالعتماد لتقديم ،كذلك تقديم التحفيز والدعم البلزم لممجتيدين في
تطبيق ىذه المبادئ.
 -1ضعف قناعة بعض أعضاء ىيئة التدريس بأىمية دورىم في المساىمة في أعمال
الجودة بالجامعة؛ ويمكن التغمب عمى ذلك بربط المكافآت بمدى مساىمة أعضاء ىيئة
التدريس بأعمال الجودة.
وختاماً؛ يمكن القول بأنو رغم أن عممية التطوير باتت ضرورة ممحة ،إال أن التطوير

يجب أن يتم بشكل تدريجي ،وفي إطار محسوب ،مع ضرورة التمييد لو وشرحو قبل حدوثو،
مع مشاركة الجميع فيو ،حيث ال يمكن تطوير تعميم بنظام أو سياسة تسقط عمى الجميع من
أعمى ،ومن غير المشاركة عمى أوسع نطاق في صناعة رؤية وعممية التطوير؛ وىو ما يمكن
تفعيمو من خبلل االعتماد الذاتي لمجامعات ،كما أن تطوير التعميم عامة والجامعات خاصة ال
يجب أن يتم بمعزل عن التطورات التي تتم في العالم؛ إذ يجب أن ربط خطوات اإلصبلح مع
كل اإلصبلحات األخرى التي تتم في كل مكان بالعالم ،شرط أن تتفق ىذه اإلصبلحات مع
أىدافنا ،ورؤيتنا لتطوير التعميم.
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