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كلً وجامعة
مجلس اعتماد مإسسات التعلٌم العالً ( )CHEAهً جمعٌة مكونة من 3000ة
من التً تمنح شهادات وتعترف ب  60منظمة اعتماد مإسسً و برامجً وهً
تعتبرالمإٌد الوطنً والصوت المإسسً للجودة األكادٌمٌة من خالل االعتماد.

حقوق النشر : 2015أعدها جمٌل سالمً لمجلس اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وجمٌع
الحقوق محفوظة وال ٌمكن ألي جزء من هذا المنشور ان ٌتم نسخه او نقله بؤي شكل أو
بؤي وسٌلة سواء كانت إلكترونٌة أو مٌكانٌكٌة بما فً ذلك التصوٌر أو التسجٌل أو عن
طرٌق نظام تخزٌن المعلومات و االسترجاع دون الحصول على إذن خطً من الناشر.
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المقدمة
الحظ الفٌلسوف الفرنسً باول فالٌري ان"مشكلة عصرنا هً ان المستقبل لٌس كما
اعتقدنا ان ٌكون" وهذا صحٌح بشكل خاص فً مجال التعلٌم العالً والذي هو فً حالة
تغٌر مستمروقد نشر مإخرا فً المملكة المتحدة تقرٌرا استخدم صورة "انهٌار
ثلجً"لوصف التغٌرات الجذرٌة التً تإثر علً التعلٌم العالً فً مناطق كثٌرة فً
العالم)باربر ودونالً ورٌزفً )2013 ،وفً الواقع هناك ثالثة عوامل هم بمثابة قوة تحوٌلٌة
تتحدي نظام التعلٌم العالً فً جمٌع انحاء العالم.
اوال :تزاٌد عدد تحطٌم العوامل ٌلعب دورا فً تحوٌل النظام الطبٌعً الذي تقوم به
مإسسات التعلٌم العالً وهذا ٌإثر بشكل كبٌر علً كٌفٌة ادابهم فً وظابف التدرٌس
واالبحاث فاالبتكارات التكنولوجٌة تعتبر سببا من اسباب تحطٌم العوامل حٌث ادت
النقالب الفصول الدراسٌة علً التعلٌم التفاعلً وفتح الباب امام الدورات الضخمة علً
شبكة االنترنت ) (MOOCsوالتً تصل لمبات االالف من الطالب فً جمٌع انحاء العالم
وظهور اشكال جدٌدة من المنافسة هدفها الربح واٌضا ظهورالمإسسات الجامعٌة التً توفر
المإهالت المهنٌة الالزمة الحتٌاجات سوق العمل وطرق الحساب الجدٌدة كالترتٌب
العالمً الذي ٌسمح لنا بقٌاس ومقارنة اداء الجامعات عبرجمٌع انحاء القارات (سالمً،
)2013
ثانٌا :نتٌجة عوامل االزمة المالٌة الخطٌرة عام  2007تؤثر قطاع التعلٌم العالً فً معظم
مناطق العالم علً سبٌل المثال فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة تم تخفٌض مستوي الدعم
العام للتعلٌم العالً بشكل كبٌر فً كل الوالٌات تقرٌبا (ما ٌقرب من  48دولة من اصل 50
دولة خالل فترة  )2013-2008وذلك تحت تؤثٌر الركود االقتصادي الشابع وظهرت
قرارات فٌدرالٌة لتموٌل القطاعات االخري مثل الرعاٌة الصحٌة وعدم الرغبة فً زٌادة
الضرابب المستحقة للدولة (مٌلر )2013 ،وفً اوروبا رصد اتحاد الجامعات االوروبٌة
انخفاض المٌزانٌة العامة13 :من اصل  20من انظمة الجامعات فً الفترة بٌن
2008و 2012وتسعة منهم ٌمثلوا اكثر من ( %10اتحاد الجامعات االوروبٌة ،EUA
 )2013وكان انخفاض المٌزانٌة اكثر حدة فً جمٌع انحاء العالم النامً بسبب تفاقم
انخفاض دخل االسرة وارتفاع معدالت البطالة لخرٌجً الجامعات.
اما النوع الثالث من تلك العوامل هً العوامل التحفٌزٌة التً تشٌر لتوفر تموٌل اضافً
كبٌر للتعلٌم العالً فً عدد قلٌل من البلدان التً تعتبر فٌها الحكومات ان للجامعات دور
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مهم جدا فً دعم االبتكار والنمو وانها تستحق موارد تموٌلٌة اضافٌة .فً معظم الحاالت
وتوفر تموٌل اضافً هو بمثابة" مبادرة ممتازة "تهدف لتعزٌز الجامعات الرابدة فً البلدان
المعنٌة علً سبٌل المثال الصٌن والدنمارك وفرنسا والمانٌا وروسٌا وكورٌا الجنوبٌة
وتاٌوان.
وعلً خلفٌة تلك القوي المعقدة فان االلتحاق بالتعلٌم العالً استمر فً زٌادة سرٌعة فً
معظم انحاء العالم وقد ولد انتشار مإسسات التعلٌم العالً مخاوف بشؤن جودة ومالبمة
البرامج المقدمة وخاصة فً حالة التموٌل الخاص واضعا ضغطا اضافٌا علً هٌبات
ضمان الجودة والذي ٌدعو اكثر للسخرٌة ،انه حتً فً حاالت االنخفاض الكبٌر فً
التموٌل العام للتعلٌم العالً فالحكومات لم تخفف مطالبها علً هٌبات ضمان الجودة
ومإسسات التعلٌم العالً واذا كان هذا ٌدل علً شًء فهو ٌدل علً ان دور الحكومة
اصبح اكثر تدخال فً السنوات االخٌرة ونمت متطلبات المساءلة بشكل ملحوظ.
وفً هذا السٌاق ،فإن الهدف الربٌسً من هذا التقرٌر هو تحلٌل كٌفٌة تطور التفاعل بٌن
الحكومات وهٌبات ضمان الجودة ومإسسات التعلٌم العالً فً العقد الماضً و بعد هذا
الملخص الموجز لتارٌخ ضمان الجودة ٌاتً الجزء الثانً من التقرٌر والذي ٌوثق تطور
دور هٌبات ضمان الجودة وجها لوجه الدولة فً السنوات األخٌرة وتحدٌد التطورات الهامة
والقضاٌا الربٌسٌة والتحدٌات الجدٌدة وفً حٌن أن التقرٌر ٌؤخذ منظور عالمً فإنه لٌس
فٌه أي محاولة لتوفٌر مراجعة شاملة لالتجاهات فً العالقة بٌن الحكومات وهٌبات ضمان
الجودة اما الجزء الثالث من التقرٌر ٌستكشف األهمٌة المتزاٌدة ألشكال جدٌدة من المساءلة
مثل الترتٌب ومقاٌٌس مخرجات التعلم وٌتوصل التقرٌر من خالل اقتراح بعض المبادئ
الالزمة لمساعدة التوصل إلى توازن مناسب بٌن الحكم الذاتً والمساءلة ألنها تنطبق على
العالقة بٌن الحكومات وهٌبات ضمان الجودة.

الثورة الهادئة لضمان الجودة فً بداٌات القرن 21
كانت مإسسات التعلٌم العالً فً الوالٌات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الكومنولث هً
الوحٌدة فً العالم التً لدٌها تقلٌد قوي لضمان الجودة الخارجً و ظل هذا التقلٌد حتً
عام 1980وفً غٌاب الوزارة الفٌدرالٌة للتعلٌم العالً كانت مهام ضمان الجودة تنفذ اساسا
بواسطة هٌبات االعتماد الخاصة واستمر هذا الوضع الً ان اصبح هو الطرٌقة السابدة الً
الٌوم علً عكس ما ٌحدث فً اماكن اخري فً العالم.
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قد بدأ كل هذا فً التغٌر فً اعوام 1980و 1990حٌث قامت منظمة التعاون االقتصادي
وتنمٌة الدول ) (OECDفً معظم البلدان بانشاء شكل من اشكال ضمان الجودة التً
تقرها الحكومة كما اوضح فان دام عام 2002ان سبب التوسع السرٌع لضمان الجودة فً
هذه الفترة هو الجمع علً األقل بٌن خمس عوامل كان لها دور هام فً العدٌد من البلدان .
أوال :االنتقال من النخبة إلى كتلة التعلٌم العالً أدى لمخاوف بشؤن تراجع محتمل فً
المعاٌٌر األكادٌمٌة .ثانٌا ،فقدت أرباب العمل الثقة فً قدرة مإسسات التعلٌم العالً فً
الحفاظ على اهمٌة برامجها فً اقتصاد تنافسً وعالمً على نحو متزاٌد .ثالثا ،خفضت
الحكومات التموٌل للتعلٌم العالً بسبب القٌود المالٌة ودعوا إلى قدر أكبر من المساءلة فً
استخدام الموارد العامة .رابعا ،تنامً القدرة التنافسٌة داخل وعبر نظم التعلٌم العالً دعً
لحاجة وجود معاٌٌر جودة ملموسة وأخٌرا ،بدأت الجهات المعنٌة بالمطالبة بمزٌد من
الشفافٌة فً التعلٌم العالً كما لو كان الوضع فً تفعٌل الجودة وعلى سبٌل المثال ،نشرت
ٌو اس نٌوز وورلد رٌبورت اول تصنٌف للجامعات فً عام  1983و كان هذا استجابة
النشغال المجتمع بمعرفة المزٌد من المعلومات حول أداء مإسسات التعلٌم العالً.
1999
شهدت اوروبا حملة كبٌرة كنتٌجة مباشرة لمشروع بولونٌا الذي بدا رسمٌا عام
حٌث كان تطوٌر وتعزٌز ضمان الجودة فً جمٌع البلدان المشاركة فً هذا المشروع هو
واحد من اهم ابعاد انشطة هذا المشروع استنادا الً المباديء الصادرة خالل بٌان بٌرلٌن
عام  2003والمعاٌٌر والمباديء التوجٌهٌة التً اعدتها الشبكة االوروبٌة لضمان الجودة
فً التعلٌم العالً ) (ENQAواقرها وزراء التعلٌم العالً فً عام  2005فً اجتماع
برغن وبحلول عام  2008كان معظم البلدان لدٌهم هٌبة اعتماد او تقٌٌم عملً وكان
لمنظمة التسجٌل االوروبً لضمان الجودة ) (EQARدورا قوٌا فً التؤثٌر علً هٌبات
انظمة المجتمع الوطنٌة المعترف بها والممتثلة
ضمان الجودة التً ترغب فً دمج
للمعاٌٌر والمبادئ التوجٌهٌة وكان التقارب الناجح للوابح ضمان الجودة هو احد مخرجات
بولونٌا الالفتة لالنتباه.
اٌضا كانت البلدان االشتراكٌة السابقة فً أوروبا الشرقٌة واالتحاد السوفٌتً حرٌصة على
المشاركة فً هذه العملٌة والٌوم معظمهم لدٌهم نظام ضمان الجودة علً الرغم من ان
قدراتهم التزال غٌر متكافبة بدلٌل ان العدٌد من هٌبات تلك البلدان لم ٌتم قبولها كاعضاء
ذوعضوٌة كاملة فً الشبكة االوروبٌة لضمان الجودة فً التعلٌم العالً بل كانت كاعضاء
تابعة فقط مثل هٌبات البانٌا وارمٌنٌا والهرسك وجورجٌا وكازاخستان وجمهورٌة مقدونٌا
الٌوغوسالفٌة السابقة ورومانٌا وجمهورٌة سلوفاكٌا .
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فً مطلع القرن كان هناك اقلٌة فقط من البلدان النامٌة لدٌها نظام رسمً لضمان الجودة
 15الماضٌة ففً امرٌكا
واكتسبت حركة ضمان الجودة نشاطا كبٌرا فً السنوات ال
الالتٌنٌة تؤسست أول هٌبة لضمان الجودة فً المكسٌك فً عام  1991وبعد عامٌن
تؤسست واحدة اخري من قبل هٌبة االعتماد الوطنٌة فً كولومبٌا و فً العقدٌن التالٌٌن
انشات معظم البلدان فً المنطقة هٌبة ضمان الجودة الوطنً باستثناء دول أمرٌكا الوسطى
والتً بدأت مع هٌبة االعتماد األقلٌمٌة و الٌوم أوروغواي هو البلد الوحٌد فً المنطقة من
دون أي هٌبة رسمٌة لضمان الجودة واالعتماد وعلى الرغم من أن وزارة التعلٌم هً
المسإولة عن عمل ترخٌص للجامعات الخاصة الجدٌدة ولكن فً معظم الحاالت هٌبات
ضمان الجودة كانت تعمل كهٌبات مستقلة و كان للحكومة السٌطرة المباشرة علً هٌبة
ضمان الجودة فً ثالثة بلدان فقط وهم اإلكوادور والسلفادور ونٌكاراغوا.
شهدت آسٌا والشرق األوسط تطور مماثل ففً جنوب شرق آسٌا أخذت اندونٌسٌا المبادرة
فً إنشاء هٌبة وطنٌة لضمان الجودة فً عام  1994ثم على مدى العقدٌن التالٌٌن قامت
اغلب البلدان فً المنطقة بالمثل و الٌوم مٌانمار هو نظام التعلٌم العالً الوحٌد الذي بدون
قسم او هٌبة ضمان جودة رسمٌة خارجٌة  .فً العالم العربً شهد العقد االول من القرن
الجدٌد انشاء انظمة ضمان الجودة فً  11من اصل  17دولة من الدول الربٌسٌة فً
المنطقة بحلول عام  2009واصبحت الٌمن بعد ذلك الدولة رقم  12والٌوم هناك خمس
دول فقط بدون نظام رسمً لضمان الجودة اثنان منهم قد وصلوا الً مرحلة متقدمة فً
عملٌة تؤسٌس نظام لضمان الجودة وهما لبنان وتونس.
كانت افرٌقٌا هً المنطقة االكثر بطبا فً حركة ضمان الجودة وبحلول عام  2006كان
هناك ست دول فقط قد قاموا بتؤسٌس هٌبة كاملة لضمان الجودة وكانت غانا ونٌجٌرٌا
وجنوب افرٌقٌا من الرواد فً هذا المجال وفً السنوات الثمانً الماضٌة كان هناك تقدم
مثٌر لالعجاب والٌوم ٌوجد 23دولة لدٌها هٌبة وطنٌة لضمان الجودة .كان االعالن
الختامً للمإتمر االفرٌقً الذي تم مإخرا حول ضمان الجودة ٌحث جمٌع الدول التً
لٌس لدٌها نظام حقٌقً لضمان الجودة ان تضع هذه المسؤلة من اولوٌتها وخاصة فً ظل
تزاٌد اهمٌة التعلٌم العالً الخاص والتعلم االلكتروني )جونجسما)2014 ،
ونتٌجة لهذه الظاهرة ،الٌوم ٌمكن وصف البلدان فً جمٌع أنحاء العالم على أنها تنتمً إلى
واحدة من الفبات األربع التالٌة:
 انظمة متقدمة ومطورة جٌدا لمإسسات التعلٌم العالً التً لدٌها نظام ضمان جودةداخلً مع التركٌز القوي علً تحسٌن الجودة ومتماشٌا مع المعاٌٌر الوطنٌة التً حددتها
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هٌبات االعتماد وضمان الجودة الخارجٌة وغالبا ما تكون مرتبطة باطار المإهالت
الوطنٌة و تمثل هذه الفبة االقتصادٌات الرابدة لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة
.OECD
 أنظمة راسخة ال تزال تعتمد فً الغالب على ضمان الجودة الخارجً حٌث أن نسبةكبٌرة من مإسسات التعلٌم العالً ال تلبً تماما معاٌٌر ضمان الجودة الوطنٌة وٌمثل هذه
الفبة العدٌد من الدول الصناعٌة والنامٌة.
 البلدان التً هً فً طور إنشاء وتدعٌم نظامهم لضمان الجودة و تمثل هذه الفبة العدٌدمن البلدان النامٌة والبلدان التً تمر بمرحلة انتقالٌة فً أوروبا الشرقٌة وآسٌا الوسطى.
 دول التً لم تنشؤ نظاما رسمٌا لضمان الجودة و هذه الفبة تشمل عدد قلٌل من البلدان فًآسٌا والشرق األوسط وأمرٌكا الالتٌنٌة ومنطقة البحر الكارٌبً والشرق األوسط وحوالً
اربع وعشرون دولة فً أفرٌقٌا.
ومن الجدٌر بالذكر انه فً هذا الزمن الوجٌز من تارٌخ ضمان الجودة وبالتوازي مع
انتشار هٌبات ضمان الجودة الوطنٌة اتخذت حركة ضمان الجودة أٌضا بعد دولً هام تحت
دافع من مجتمع المانحٌن ( وٌلز .)2004 ،اوال :فً اواخر عقد  1990تعهدت الهٌبة
االلمانٌة للتبادل االكادٌمً ) (DAADبمساعدة بلدان امرٌكا الوسطً الناطقة باالسبانٌة
علً تعزٌز قدرتها علً اجراء نظام لالعتماد و نتج عن ذلك انشاء منظمات االعتماد
األقلٌمً (المجلس االعلً العتماد التعلٌم فً امرٌكا الوسطً) فً عام  2004و كان هذا
المشروع قابم علً انشاء هٌبة إقلٌمٌة ٌمكن أن تخدم احتٌاجاتهم من ضمان الجودة بطرٌقة
أكثر فعالٌة مما لو كل بلد كانت ستقٌم نظام االعتماد الخاص بها بوجهة نظر تحقٌق كتلة
حرجة من المراجعٌن والحد من مخاطر صراع تضارب المصالح التً تواجه دابما الدول
الصغٌرة ومنظمة ) (DAADتتابع حالٌا نهجا مماثال لدعم تطوٌر ضمان الجودة فً غرب
افرٌقٌا.
ثانٌا :بسبب القلق من النمو السرٌع للتعلم عبر الحدود وتؤثٌره علً الجودة قامت منظمة
 )UNESCOوبالتعاون مع منظمة التعاون
االمم المتحدة للتربٌة والتعلٌم والثقافة (
االقتصادي والتنمٌة (  )OECDلوضع مبادئ توجٌهٌة لدعم جمٌع أصحاب المصلحة
المعنٌٌن فً تقدٌم برامج التعلم عبر الحدود ( الحكومات ومقدمً الخدمات وأعضاء هٌبة
التدرٌس والطالب وهٌبات ضمان الجودة والجمعٌات المهنٌة) .قد نتج عن هذا الجهد
ظهور الوثٌقة المشتركة التً تقدم تولٌفة من الممارسات الجٌدة وتقترح أدوات لرصد
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وتحسٌن نوعٌة وجودة التعلم عبر الحدود من أجل حماٌة الطالب من الممارسات التً هً
اقل من المعاٌٌر القٌاسٌة ). )2005 ،OECD–UNESCO
فً عام  2008انضم الٌونسكو أٌضا الً مجلس اعتماد مإسسات التعلٌم العالً ( )CHEA
وهً جمعٌة مهنٌة مسبولة عن تنظٌم هٌبات االعتماد لمعالجة مسؤلة تزاٌد الدبلومات و
شهادات االعتماد المزٌفة التً تقدم شهادات ال قٌمة لها وتإثر بذلك على اآلالف من
الطالب الذٌن ال ٌدركون ما ٌتعرضون له من ممارسات احتٌالٌة  .سعى إعالن المنظمتٌن
فً عام  2009لتقدٌم المشورة للبلدان وهٌبات ضمان الجودة الحرٌصة على مكافحة
الممارسات الغٌر شرٌفة فً التعلٌم العالً (  .)UNESCO- CHEAقد نبه البٌان الرسمً
للمإتمر العالمً للتعلٌم العالً فً عام  2009المزٌد من الدول االعضاء لخطر ظاهرة
الشهادات المزٌفة (.)2009 ،UNESCO
ثالثا :استراتٌجٌة التعلٌم العالً للبنك الدولً التً نشرت فً عام  ( 2002بناء مجتمع
المعرفة) قامت بتعرٌف ضمان الجودة على أنها منفعة عالمٌة عامة حٌث قال :

" اثارت العولمة وانتشار ظاهرة التعلٌم بال حدود مجموعة من القضاٌا الهامة التً تؤثر
علً التعلٌم العالً فً جمٌع البلدان ولكن غالبا ما ٌكون هذا خارجا عن سٌطرة الحكومة
الواحدة ومن بٌن التحدٌات التً تواجهها الدول التً تسعى إلى بناء رأس مالها البشري
المتقدم هً ظهور أشكال جدٌدة من هجرة العقول التً تؤدي إلى فقدان القدرة المحلٌة
فً المجاالت الحٌوٌة فً التنمٌة وعدم وجود إطاراعتماد ومؤهالت دولٌة قوٌة و ندرة
التشرٌعات المقبولة فٌما ٌتعلق بمقدمً خدمة التعلٌم العالً األجنبً...
ان التطور السرٌع لواقع مقدمً برامج التعلٌم العالً وانتشاره علً نطاق عالمً
واالنتقال المتزاٌد من المهنٌٌن عبر الحدود الوطنٌة وغٌاب البنٌة التحتٌة لضمان الجودة
ونقص القدرات فً العدٌد من البلدان النامٌة جعل من المهم وضع إطار دولً ٌحدد الحد
األدنى من المعاٌٌر االكثر شٌوعا فً جمٌع أنحاء العالم" (البنك الدولً عام  ،2002ص
 98و ص.)101
واستكماال لهذا التعرٌف فان البنك الدولً وضع جانبا من مصادره للمنح لدعم وتعزٌز
منظمة ( INQAAHEالشبكة الدولٌة لهٌبات ضمان الجودة فً التعلٌم العالً) وهذه الجمعٌة
تعتبر المظلة الدولٌة لهٌبات ضمان الجودة واٌضا لتطوٌر الشبكات األقلٌمٌة لضمان الجودة
وقد ساعدت سلسلة منح التطوٌر علً :
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اوال :إنشاء شبكة آلسٌا والمحٌط الهادئ (  )APQNتلٌها شبكة أمرٌكا الالتٌنٌة ( )RIACES
ثم الشبكة العربٌة لضمان جودة التعلٌم العالً فً المنطقة العربٌة (  )ANQAHEوقد تم
تؤسٌس شبكة ألفرٌقٌا (  )AfriQANومناطق البحر الكارٌبً ( )CANQATEوهذه المنح
بلغت ذروتها مع المشروع التعاونً والمبادرة العالمٌة للقدرات لضمان الجودة ( )GIQAC
بتموٌال من البنك الدولً وادارة من قبل الٌونسكو لدعم الشبكات األقلٌمٌة وفً اآلونة
األخٌرة دعم برنامج التعاون األلمانً واالتحاد األوروبً تطوٌر ) (AQANوشبكة ضمان
الجودة ). (ASEAN
وأخٌرا من المهم أن نالحظ أن هذا التحول الكبٌر فً مشهد التعلٌم العالً المثٌر لالهتمام
حدث دون اثارة الكثٌر من الجدل وعلى النقٌض من اإلصالحات فً الحوكمة والتموٌل
والتً فً كثٌر من األحٌان لم ٌصدرعنها مناقشات ساخنة وواجهت مقاومة قوٌة من
المجتمع األكادٌمً ،قد قبلت على نطاق واسع تطوٌر ضمان الجودة فً معظم البلدان فً
جمٌع مناطق العالم وٌمكن تفسٌر ذلك من خالل الجمع بٌن قوتٌن ربٌسٌتٌن ،األولى :مٌزان
التطور فً قٌادة نظم التعلٌم العالً وهذا ٌعنً عموما مزٌدا من الحكم الذاتً المإسسً
وتزاٌد االعتماد على آلٌات السوق فً مقابل زٌادة المساءلة بما فً ذلك آلٌات ضمان
الجودة الرسمٌة (البنك الدولً.)2002 ،
ثانٌا :كما هو موضح فً الفقرات السابقة فان العوامل الخارجٌة على المستوٌات العالمٌة
واألقلٌمٌة قد أثرت بشدة علً السلوكٌات الوطنٌة والمإسسٌة بٌنما قد احدث مشروع
بولونٌا فً أوروبا نقلة قوٌة من التقارب اما فً البلدان النامٌة قد حفذ ظهور هٌبات ضمان
الجودة األقلٌمٌة وباإلضافة إلى ذلك عزز التوسع فً التعلٌم عبر الحدود الحاجة للشعور
باهمٌة تنظٌم ضمان الجودة فً الكثٌر من أركان الكوكب.

االتجاهات الحدٌثة فً مجال ضمان الجودة :الدور المتغٌر للدولة
على الخلفٌة التارٌخٌة المعروضة أعاله ،فان هذا القسم ٌوثق االتجاهات الحدٌثة فً
متطلبات ضمان الجودة هو من وجهة نظر العالقة المتطورة بٌن الحكومات وهٌبات ضمان
الجودة ومإسسات التعلٌم العالً و كما أشارنا فً وقت سابق الغرض من ذلك لٌس تقدٌم
عرضا شامال للتطورات فً جمٌع بلدان العالم فً العقد الماضً ولكن إلعطاء معنى
لالتجاهات الربٌسٌة من خالل عدد قلٌل من الحاالت التوضٌحٌة.
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زٌادة الفحص
ٌمكن وصف اول تطور مهم علً انه تشدٌد علً متطلبات ضمان الجودة فً شكل لوابح
أكثر صرامة أو حتى إغالق الجامعات فً البلدان التً أثبتت فٌها ان معاٌٌر ضمان الجودة
وغالبا ما ٌؤتً هذا نتٌجة
ونظامها غٌر كافً للتخلص من المعاٌٌر المتدنٌة للمإسسات
لالنتشار السرٌع فً مإسسات التعلٌم العالً وتزاٌد الشكوك تجاه جودة نوعٌة مقدمً
التعلٌم فً القطاع الخاص وخاصة الذي هدفه هو الربح ووجود ممارسات احتٌالٌة.
كانت أمرٌكا الالتٌنٌة هً المنطقة التً بدأت مبكرا فً وضع مكان لضمان الجودة وٌقدم
العدٌد من األمثلة على هذا القصور .كما اختارت فً البداٌة معظم البلدان إلى التركٌز على
االعتماد البرامجً بدال من االعتماد المإسسً ووجدت صعوبة فً مواكبة النمو السرٌع
للبرامج وخاصة فً القطاع الخاص فعلى سبٌل المثال فً كولومبٌا وبعد أكثر من  20سنة
من الجهد فً مجال االعتماد فان الجامعات المعتمدة تقدم أقل من واحد فً المبة من جمٌع
برامج الدراسات العلٌا وبلغت نسبة المإسسات المعتمدة سبعة فً المبة فً عام 2013
وبلغت حصة البرامج المعتمدة  13فً المبة ومن المثٌر لالهتمام انه كان هناك  13جامعة
خاصة قد حصلت على االعتماد على مستوى عال وذلك اكثر من نظٌرتها فً الجامعات
الحكومٌة والتً حصل  %9فقط منها علً االعتماد ( )2012 ،OECDو لم ٌعتمد فً
كوستارٌكا سوى  63برنامج عام  2011و فً بولٌفٌا حصل  74برنامج فقط علً
االعتماد.
فً عام  2012أغلقت حكومة إكوادور  14جامعة خاصة من اصل  26جامعة حٌث قد
وضعتها هٌبة االعتماد علً قابمتها كؤسوأ أداء وفً العام نفسه أغلقت الحكومة التشٌلٌة
جامعة دٌل مار الخاصة ألنها ذات جودة ردٌبة وفً عام  2014أغلقت وزارة التعلٌم
الكولومبٌة العدٌد من البرامج الطبٌة التً تقدمها جامعة خاصة معروفة "مإسسة سان
مارتن" بسبب مخاوف جدٌة حول جودة التعلٌم وعدم االمتثال للمتطلبات القانونٌة
والضرٌبٌة وتفكر الوزارة فً اتخاذ إجراءات مماثلة ضد عدد غٌر معلوم من الجامعات
وٌبٌن الجدول رقم  1أمثلة مماثلة من أجزاء أخرى فً العالم وبالذات فً أوروبا الشرقٌة
وأفرٌقٌا وشرق آسٌا والتً توضح المخاوف بشؤن عدم كفاٌة الجودة و  /أو الممارسات
االحتٌالٌة.
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 أمثلة حدٌثة عن اغالق الجامعات- 1 الجدول

االسباب
اصدار دبلومات مزورة

االجراء

الدول

2014 ً جامعة ف18 اغالق

البانٌا

ضعف الجودة

2013 ًاغالق ستة جامعات ف
2014 ًواربعة ف

رومانٌا

ضعف الجودة

11اغالق خمس جامعات و
ًجامعة وضعت تحت المراقبة ف
2011

اثٌوبٌا

عدم وجود ترخٌص للعمل
وضعف الجودة

مابة مإسسة غٌر قانونٌة قد
 جمٌع.2011 أغلقت فً عام
الجامعات غٌر المعتمدة قد أغلقت
2014فً عام

كٌنٌا

عدم وجود ترخٌص للعمل
وضعف الجودة

اغالق تسع مإسسات

نٌجٌرٌا

ًاغالق كلٌة االعمال الدولٌة ف
2011

الفلبٌن

ضعف الجودة

:المصادر
Albania: http://www.ansamed.info/nuova_europa/en/news/countries/albania/2014/08/07/albaniacloses-18-uni- versities-for-issuing-fake-diplomas_de759b5e-1c73-4b57-9f9e4b6805f4e802.html
Romania: http://www.balkaninsight.com/en/article/romania-closes-four-private-universities
Ethiopia: http://ethiopiaobservatory.com/2011/09/06/1768/
Kenya:http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20110128230404414&query=shut+d
own
Nigeria:http://www.aitonline.tv/postnuc_shuts_down_nine_universities_over_illegal_licence
Philippines: http://www.gmanetwork.com/news/story/270293/pinoyabroad/news/pinoy-hk-studentscautioned- on-closed-economics-school
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تشٌلً التً اعتبرت لسنوات عدٌدة واحدة من أنظمة ضمان الجودة األكثر تقدما فً
المنطقة حدثت بها واقعة تعتبراألكثر لفتا لالنتباه فالفضابح األخٌرة اضعفت تماما مصداقٌة
عملٌة االعتماد وكان لجنة االعتماد التشٌلً فً اآلونة األخٌرة تحت نٌران اتهامات
تضارب المصالح وعدم االستقالل ونقص الدقة االحترافٌة وقد تم سجن ربٌس لجنة
للجنة االعتماد تحت اتهامات بالتزوٌر
االعتماد الوطنً و عضو مجلس ادارة سابق
وتضارب المصالح وبعد تلك الواقعة شهد نظام ضمان الجودة ككل إجراء إصالح كبٌر فً
سٌاق قانون االعتماد الجدٌد المقدم إلى الكونغرس.
فً روسٌا تم االعتراف بؤن جهود ضمان الجودة فً وزارة التعلٌم لم تكن كافٌة و بدأت
الحكومة فً إشراك مكتب النابب العام لمراقبة الجامعات العامة ومن المتوقع ان اكثر
من 700جامعة روسٌة سٌتم خضوعهم لعملٌات تدقٌق قرٌبا أو فً العام القادم.
فً المجر قامت الدولة بتقٌٌد نطاق مسإولٌة هٌبة ضمان الجودة فً السنوات األخٌرة و
أنشؤت فً عام 1993كٌان لضمان الجودة المجري والذي فقد عضوٌته الكاملة فً الشبكة
االوروبٌة لضمان الجودة فً التعلٌم العالً فً عام  2013ونتٌجة لقانون التعلٌم العالً
الجدٌد والذي تم اعداده فً عام 2011و هذا الكٌان ٌلعب اآلن دورا استشارٌا فقط بشؤن
اعتماد مإسسات أو برامج جدٌدة كما انه ٌفتقر إلى االستقاللٌة المالٌة
فً هولندا ،قد تم نشر تقرٌر حكومً فً عام ٌ 2011عتبر طرق ضمان الجودة الحالٌة
غٌر كافٌة وأشار هذا التقرٌر أٌضا الً أن وزٌر التعلٌم ٌنبغً أن ٌكون لدٌه سلطة إصدار
أوامر إلى مجلس الجامعة فً حال تم العثور على أوجه القصور الخطٌرة ونتٌجة لذلك فقد
قررت الحكومة زٌادة دور مفتشً وزارة التعلٌم وبالتالً اضعاف السلطة الرسمٌة لمنظمة
االعتماد جزبٌا (( )NVAOوزارة التعلٌم والثقافة والعلوم الهولندٌة.)2011 ،
فً بولندا ،أدخلت الحكومة تعدٌالت على تشرٌعات التعلٌم العالً فً عام  2011لتحوٌل
تركٌز لجنة االعتماد البولندٌة (  )PKAمن مدخالت إلى مخرجات التعلم ومن الجوانب
الكمٌة المنظمة من قبل التشرٌعات الوطنٌة الً الجوانب النوعٌة .
وفٌما ٌتعلق بالجهود المماثلة لتشدٌد ضمان الجودة فً شرق آسٌا كان من الجدٌر ذكر
التجربة الكورٌة الجنوبٌة فً عام  2011حٌث ضٌقت وزارة التعلٌم والعلوم والتكنولوجٌا
1 http://www.mab.hu/web/doc/mabmin/External_Review_Report_300713.pdf, particularly pages 8-10, 34-35, 41.
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2014/02/PKA-review_Final-report-of-the-review-panel.pdf, page 9.
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الخناق على مقدمً التعلٌم الخاص متدنً الجودة عن طرٌق "تسمٌة وفضح"  43مإسسة
من مإسسات التعلٌم العالً التً تعتبر دون معاٌٌر الجودة و هذا تم بعد إجراء تقٌٌم شامل
ل 346مإسسة من المإسسات الخاصة فً البالد ( كٌم )2011،ونتٌجة لذلك فقدت
المإسسات التعلٌمٌة مبلغ  143ملٌون دوالر من دعم الدولة السنوي الذي كان ٌصرف
للمإسسات وبالتالً ٌكون طالبهم غٌر مإهلٌن للحصول على قروض الطالب بعد اآلن.
وبعد بضعة أشهر فً أوابل عام  2012حظرت الوزارة  36جامعة وكلٌة من قبول طالب
اجانب لمدة عامٌن ومرة أخرى بسبب الجودة المنخفضة.
على خطوط مماثلة فقد قررت حكومة الٌمن فً عام  2014وقف تموٌل المنح الدراسٌة
للدراسة فً المإسسات الخاصة فً مالٌزٌا حٌث كانت الشكوي من " رداءة نوعٌة التعلٌم
وارتفاع التكالٌف" ( تان )2014،وكان هناك أكثر من  4000طالب ٌمنً ٌدرسون حالٌا
فً الجامعات المالٌزٌة الخاصة.
فً تركٌا كان قانون التعلٌم العالً الجدٌد الذي اقترحته الحكومة فً عام ٌ 2014عطً
الهٌبة التنظٌمٌة الوطنٌة للتعلٌم العالً ) (YÖKصالحٌات إضافٌة بشؤن ضمان جودة
شهادات الدكتوراه.
الوالٌات المتحدة هً اخر مثال من البالد الجدٌرة بالذكر فً هذا الصدد ففً أواخر عام
 2013شكك مجلس الشٌوخ فً فعالٌة مفوضً االعتماد متسابلٌن ما إذا كان مختلف
هٌبات االعتماد صارمة بما فٌه الكفاٌة ( فٌلد )2013 ،ودعوا إلى تطبٌق معاٌٌر أكثر
صرامة وحذر من تضارب محتمل فً المصالح بٌن المراجعٌن والمإسسات التً ٌجري
تقٌٌمها.

تحوٌل وتدعٌم هٌاكل وإجراءات ضمان الجودة
ثانٌا ،بالنسبة لال تجاه المتعلق بتحول هٌاكل وإجراءات ضمان الجودة لتحسٌن كٌفٌة تنفٌذ
وظابف ضمان الجودة فقد اتخذ هذا على األقل خمسة أشكال :االنتقال من اعتماد البرامج
الً االعتماد المإسسً وجعل االعتماد إلزامٌا و تطبٌق الالمركزٌة لالعتماد ودمج هٌبات
و ادارات ضمان الجودة القابمة فً هٌكل واحد و الدعم المستقل لهٌبات ضمان الجودة.
بعض البلدان التً كانت فٌها هٌبة ضمان الجودة غٌر قادرة على مواكبة النمو السرٌع
للبرامج وخاصة فً القطاع الخاص بدأت فً تقدٌم خٌار االعتماد المإسسً كوسٌلة تكمٌلٌة
لضمان الجودة فكولومبٌا على سبٌل المثال ،قد تحركت فً هذا االتجاه على الرغم من أن
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عدد الجامعات التً حصلت على االعتماد المإسسً ال ٌزال صغٌرا جدا و فً المكسٌك
ٌعتمد اتحاد الجامعات الخاصة (  )FIMPESعلى االعتماد المإسسً لضمان جودة التعلٌم
التً تقدمها ألعضابها.
فً الشرق األوسط قررت وزارة التعلٌم العالً السعودي فً عام  2013جعل االعتماد
إلزامٌا ولٌس اختٌارٌا كما كان فً الماضً و قامت دولة تشٌلً بالنظر فً اعتماد اجراء
مماثال كجزء من االصالح العام لنظام ضمان الجودة المذكورسابقا.
اقتداءا بمثال الوالٌات المتحدة علً االعتماد الالمركزي انتقلت المكسٌك من نظام االعتماد
المباشر إلى نهج التوزٌع حٌث تقر الحكومة بمسإولٌة هٌبات االعتماد و بدورها عن
وظابف ضمان الجودة الخارجٌة لمإسسات التعلٌم العالً و منذ عام  2002قد أقر مجلس
اعتماد مإسسات التعلٌم العالً (  )COPAESهٌبات وجمعٌات االعتماد وفقا للمعاٌٌر
العامة والذي تم تعرٌفها فً بداٌة رسالتها (المبادئ التوجٌهٌة واإلطار العام لعملٌات اعتماد
البرامج فً التعلٌم العالً) وهذا ما ٌفسر لماذا المكسٌك ربما تكون البلد االكثر تقدما فً
مجال ضمان الجودة فً منطقة أمرٌكا الالتٌنٌة على الرغم من ان التقدم كان مختلطا بٌن
أنواع مختلفة من المإسسات .
ٌوجد هناك بعدا آخر من التحول الجدٌر بالذكر اال وهو جهود ترشٌد وتعزٌز بنٌة الرقابة
فً بعض البلدان التً كان لدٌها عدة هٌبات ضمان الجودة و فً عام  2012قررت اٌرلندا
دمج أربع هٌبات فً هٌبة جدٌدة للجودة والمإهالت االٌرلندٌة (  )QQIلتحل محل مجلس
جوابز التدرٌب والتعلٌم االضافً و مجلس جوابز التدرٌب و التعلٌم العالً وسلطة
المإهالت الوطنٌة االٌرلندٌة و دمج وظابف مجلس ادارة جودة الجامعات االٌرلندٌة
وبالمثل فً النمسا انشاء هٌبة ضمان جودة جدٌدة والتً تشكلت فً عام  2014حٌث ٌتم
فٌها دمج الهٌبات المنفصلة السابقة لضمان الجودة و المسإولة عن الجامعات والمعاهد
الفنٌة.
أكبر الجامعات العامة (بما فً ذلك  )UNAMهً ذاتٌة الحكم وعلى هذا النحو لٌس مطلوبا أن تكون معتمدة وتتراوح
نسبة الطالب المسجلٌن فً البرامج المعتمدة من  90فً المبة من بٌن الجامعات العامة غٌر المتمتعة بالحكم الذاتً ل-50
 60فً المبة من بٌن الجامعات والمعاهد التكنولوجٌة إلى  ٪23فقط من بٌن الجامعات الخاصة.
(المصدرR. Tuirán, “La Educación Suprerior en México, 2006-2012: un balance :
).inicial”, 2013
4 http://www.qqi.ie/Pages/About-Us.aspx
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فً مالٌزٌا حٌث تم تعٌٌن قسم االعتماد فً وزارة التعلٌم العالً مجلس االعتماد الوطنً
(لٌمباجا اكرٌدٌتاسً نٌجارا والن ) وقد وضع فً البداٌة مع والٌة قضابٌة على المإسسات
الخاصة حصرا وقد تم إنشاء القسم الثانً :شعبة ضمان الجودة وزارة التعلٌم العالً
( )QADفً وقت الحق لرعاٌة المإسسات العامة وفً عام  2007جمعت الوزارة كلتا
اإلدارتٌن معا تحت قسم ضمان جودة واحد وٌسمى هٌبة المإهالت المالٌزٌة ))MQA
5

ٌوجد اختالفات فً خٌار االندماج فً البلدان التً أبقت تقلٌدٌا وظابف ضمان الجودة تحت
المسإولٌة المباشرة لهٌبة التموٌل الربٌسٌة وعلى سبٌل المثال ففً باكستان مجلس التعلٌم
العالً هو الذي ٌلعب دور وزارة التعلٌم العالً االتحادٌة وهو أٌضا المسإول عن جمٌع
وظابف ضمان الجودة وبالمثل فً نٌبال فان مجلس المنح الجامعٌة هوالمسإول أٌضا عن
ضمان الجودة.
وأخٌرا ،قد بذلت بعض البلدان جهودا لتعزٌز استقالل هٌبات ضمان الجودة الخاصة بهم
فعلى سبٌل المثال فً كرواتٌا ،أدركت الحكومة فً عام  2009أن هٌبة العلوم والتعلٌم
العالً ( )ASHEوهً هٌبة وطنٌة مسإولة عن ضمان الجودة تم أنشاءها فً عام 2005
لم تعمل باستقاللٌة كافٌة بسبب تقٌٌد اإلطار القانونً لها وقد تم انشاء قانون جدٌد لضمان
الجودة فً التعلٌم العالً و البحوث باعادة تعرٌف مسإولٌاته مما ٌجعل  ASHEهً
المإسسة الوحٌدة فً كرواتٌا المختصة فً ضمان الجودة الخارجً وإنشاء مجلس االعتماد
بوصفها هٌبة مستقلة تماما تتؤلف من األكادٌمٌٌن والطالب والجهات المعنٌة األخرى فً
.6
قطاع التعلٌم العالً الكرواتً
فً هذا الصدد شهدت بعض بلدان الشمال األوروبً وال سٌما الدنمارك والسوٌد ما ٌسمً
بحركة البندول حٌث بدأت كال من البلدٌن بنظام عدم التدخل نسبٌا فً مإسسات الجودة
والتركٌز على تحسٌن الجودة على المستوى المإسسً ولكن بعد ذلك انتقلت إلى اعتماد
واحدة لالعتماد المإسسً واالخري للجوانب النظامٌة الشاملة ،قد عادت إلى نهج مبنً
على الثقة المتبادلة مما ٌضمن مزٌدا من الحكم الذاتً لمإسسات التعلٌم العالً وفً السوٌد
فرضت الحكومة نظام ضمان جودة جدٌد على قطاع التعلٌم العالً فً عام  2011دون

5 http://www.mqa.gov.my/
6 http://ecahe.eu/w/index.php/ASHE_-_Agency_for_Science_and_Higher_Education
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التشاور مع المإسسات نفسها ونتٌجة لذلك قد وقعت هٌبة ضمان الجودة السوٌدٌة الجدٌدة
( )HSVفً ورطة فً المنطقة األوروبٌة فً عام  2012الفتقارها إلى االستقالل عن
الحكومة .وباإلضافة إلى ذلك ،خصت الشبكة االوروبٌة لضمان الجودة هذه الهٌبة السوٌدٌة
الجدٌدة ( )HSVبعدم االلتزام بالمعاٌٌر األوروبٌة والمبادئ التوجٌهٌة فٌما ٌتعلق بنزاهة
تقٌٌمها آللٌات ضمان الجودة الداخلٌة (ماٌكلٌبوست )2012 ،و الحكومت تخطط اآلن للسماح
( )HSVبالعمل باستقالليت أكثر والثقت مرة أخرى في االعتماد المؤسسي.
فً فرنسا ٌقوم المجلس األعلى الجدٌد لتقٌٌم البحوث والتعلٌم العالً (  )HCERESبدال
من هٌبة تقٌٌم البحوث والتعلٌم العالً (  )AERESالتً تم إنشاإهافً عام 2006
ومتوابما مع إصالح الحوكمة عام  2007و ٌهدف هذا التغٌٌر إلى زٌادة استقاللٌة
الجامعات الفرنسٌة كما ان ) ( HCERESتإدي فقط التقٌٌم واالعتماد بناءا علً طلب
من الجامعات (باٌن.)2013 ،

استخدام آلٌات التموٌل ألغراض ضمان الجودة
ومن الجدٌر بالذكر أٌضا أن بعض الحكومات قد تعدت بشكل غٌر مباشر على مسإولٌات
هٌبات ضمان الجودة من خالل التغٌٌرات فً آلٌات التموٌل المستخدمة فً تخصٌص
الموارد العامة بٌن مإسسات التعلٌم العالً فعلى سبٌل المثال ،فً هولندا صٌغة التموٌل
هً المكافآت التً تعطً للخرٌجٌن بناء علً عدد الذٌن قاموا بإنهاء دراستهم فً الوقت
المحدد وبالمثل فً مقاطعة كٌبٌك الكندٌة وقد قامت الحكومات المتعاقبة بالضغط علً
الجامعات لتصبح أكثر كفاءة من خالل المإشرات الكمٌة لمعدالت اتمام الدراسة (سالمً
وهوبتمان.)2006 ،
وفً الوالٌات المتحدة قد ازداد عدد الوالٌات التً تعتمد على نهج التموٌل القابم على األداء
منذ عام  2010من سبعة إلى  ( 33الكلٌة اإلنتاجٌة )2012 ،والهدف الربٌسً من هذه
المبادرات هو مكافؤة مإسسات التعلٌم العالً التً تضع محاوالت متعمدة لرفع نسبة
الطالب الذٌن أتموا برامج عالٌة الجودة.
وبالمثل ،فان عقود األداء فً النمسا وتشٌلً وفرنسا واسبانٌا تسمح للجامعات الحصول
على تموٌل إضافً فً مقابل االلتزام بتحقٌق عدد من األهداف الوطنٌة بما فً ذلك تحسٌن
الجودة قٌاسا علً علً أهداف محددة متفق علٌها بٌن الوزارة المعنٌة بالتعلٌم والمإسسات
التعلٌمٌة.
17

رفع القٌود
على النقٌض من تلك البلدان التً شددت فٌها الحكومة هٌاكل وانظمة وإجراءات ضمان
الجودة هناك بعض الحاالت التً اختارت فٌها السلطات الوطنٌة الدور الرقابً بدال من
االسترخاء فً هٌبات ضمان الجودة ( أسترالٌا) او تقوم بتخفٌف المسإولٌات الحصرٌة
لهٌبات ضمان الجودة العامة وذلك لتنفٌذ التقٌٌم و /أو وظابف االعتماد ( انجلترا) اما فً
أسترالٌا كان تعرٌف دور ومسإولٌات هٌبة ضمان الجودة (  )TEQSAفً حالة تغٌر
مستمر فقد تم تؤسٌسها فً عام  2008بناء على توصٌة من استعراض (برادلً) للتعلٌم
العالً والتً دعت إلى تنظٌم وطنً قوي مع القدرة على تسجٌل وإغالق الجامعات وقد
تولت ( )TEQSAواجبات الهٌبة السابقة (  )AUQAمع والٌة ممتدة و قد جمعت بٌن
وظابف هٌبات ضمان الجودة على مستوى الدولة وهٌبة ضمان الجودة الوطنٌة ولكن فً
عام  2013قررت الحكومة التراجع وتجرٌد ) )TEQSAمن مسإولٌاتها كاملة وقطع
مٌزانٌتها للنصف وذلك للتنظٌم وضمان الجودة ( هاٌر )2014 ،ومع هذا التغٌٌر كان
غرض الحكومة هو تخفٌف العبء التنظٌمً على مإسسات التعلٌم العالً مرتكزة
.7
علً"الخطورة والضرورة والتناسب" كمباديء للعمل
فً
فً انجلترا كان اال عالن المفاجا من قبل تموٌل مجلس التعلٌم العالً (  )HEFCEف
أكتوبر  2014كشفت نٌة الحكومة لفتح الباب أمام الشركات الخاصة والجمعٌات الخٌرٌة
والهٌبات الحكومٌة لتولً المسإولٌات الحالٌة لهٌبة ضمان الجودة QAA
(جروف )2014،وكان السبب الربٌسً وراء هذا التحول المقترح هو التصور الذي واجه
مع التغٌر السرٌع فً عالم التعلٌم العالً وكانت هٌبة ضمان الجودة غٌر قادرة على
التعامل مع احتٌاجات المراجعات المتكررة و التً كانت متساهلة للغاٌة وكانت عملٌة
المراجعات قد اصبحت رسمٌة اكثر من افعلٌة وهنا ظهر تساإل عن كٌفٌة تعرٌف عمل
النظام الجدٌد وتنظٌمه.
كما تجدر اإلشارة فً هذا السٌاق إلى أن توجٌه الخدمات لالتحاد األوروبً عام 2006
والذي ٌضمن حرٌة مإسسات التعلٌم العالً العامة والخاصة فً أي دولة أوروبٌة إلنشاء
جامعً أوحق امتٌاز للمإسسة فً أي بلد آخر من االتحاد ٌعتمد على استقالل هٌبات
ة
فروع
ضمان الجودة الوطنٌة وفقا لتوجٌه الخدمات فاولً المسإولٌات فً ضمان الجودة ال تعتمد
علً هٌبات ضمان الجودة للبالد المستقبلة بل تعتمد اٌضا علً البلد المإسس عبر الحدود.
7 https://www.education.gov.au/teqsa-advisory-council-terms-reference
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شهدت تاٌوان مإخرا نسخة أخف تحررا حٌث قررت وزارة التعلٌم فً عام  2012منح
الجامعات الموثوق بها وضع " االعتماد الذاتي" القانونً و هذه الخطوة كان من المفترض
المإسسً ونٌة الوزارة للمساعدة فً تعزٌز
ة
الذاتً
ة
أن تستجٌب لرغبة المزٌد من الحوكم ة
أنظمة ضمان الجودة الداخلٌة ومن المتوقع أن االعتماد الذاتً للجامعات سوف ٌكون لدٌه
القدرة لتقٌٌم نقاط القوة الخاصة به ومجاالت التحسٌن وتطوٌر معاٌٌر المراجعة الخاصة
به .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنها ستمنح السلطة لتنظٌم التقٌٌم الخارجً دون مراجعة مسبقة
من قبل هٌبة ضمان الجودة التاٌوانٌة ).) HEEACT

ضمان الجودة واالبتكار
احد التحدٌات التً تواجه نظم ضمان الجودة واالعتماد هو إٌجاد التوازن الصحٌح بٌن
تطبٌق المعاٌٌر بطرٌقة موثوقة ومتسقة والسماح بمساحة كافٌة لالبتكارات فً تصمٌم
المناهج واألسالٌب التربوٌة و مإخرا كان هناك ثالثة تطورات ،فً الهند وبٌرو والمملكة
العربٌة السعودٌة توضح التوتر بٌن ضمان الجودة واالبتكار والتً ٌمكن ان تخلقه اللوابح
الحكومٌة الصارمة.
فً السنوات القلٌلة الماضٌة فً الهند ا دخلت عددا من المإسسات التعلٌمٌة درجة
البكالورٌوس بدراسة لمدة أربع سنوات واالبتعاد عن برامج الثالث سنوات البرٌطانٌة
التقلٌدٌة (نارٌان وشارمان )2014 ،ومن بٌن أولبك الذٌن قاموا بالتغٌٌر هً جامعة دلهً و
العدٌد من المعاهد الهندٌة للتكنولوجٌا (  )IITsوالمعهد الهندي للعلوم وعدد قلٌل من
الجامعات الخاصة و األساس المنطقً وراء هذا التغٌٌر هو محاذاة شهاداتهم لتتقارب مع
شهادات الوالٌات المتحدة و تفتح خٌار تقدٌم درجة مزدوجة مع الجامعات األمرٌكٌة
وإعطاء الطالب الفرصة الكتساب مهارات البحث خالل دراستهم الجامعٌة.
ومع ذلك فان الهٌبة التنظٌمٌة الربٌسٌة فً الهند ومجلس المنح الجامعٌة (  )UGCلم
وا علً هذا التغٌٌر باعتباره خطوة مرغوب فٌها و بدال من ذلك فإنه فً عام 2014
ٌتعرف
صدرت تعلٌمات إلى جمٌع المإسسات التً طبقت نظام االربع سنوات لتغٌٌر اتجاهها
والتمسك بنظام الثالث سنوات القٌاسً وقد حاولت المإسسات المعنٌة ان تحارب هذا من
خالل القضاء أو عن طرٌق وساطة وزٌر الموارد البشرٌة للتدخل فً صالحهم بحجة أن
نظام االربع سنوات كان م تم اشٌا مع االتجاهات الدولٌة.
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وقد قال فٌشوٌشا جوتال أستاذ مساعد فً معهد العلوم الهندي  IIScان "هذه التحركات قد
تدفع الطالب الالمعٌن فً الهند بعٌدا عن اختٌار مهنة فً مجال العلوم وٌمكن أن تهدد
االبتكار فً التعلٌم العالً الذي ه و فً حاجة ماسة إلى إصالح شامل وٌجب تشجٌع
التجارب لتحسٌن التعلٌم وخاصة إذا كانت المعاهد الرائدة فً البالد آخذة بزمام المبادرة
وال ٌمكننا أن نعرف ما ٌعمل بشكل أفضل اال إذا حاولنا اتخاذ مجموعة متنوعة من
النهج "
واٌضا المعاهد الهندٌة التكنولوجٌة (  )IITsوالتً تحصل على مٌزانٌتها من الحكومة
المركزٌة مباشرة ولٌس من مجلس المنح الجامعٌة تقول أن مجلس المنح الجامعٌة لٌس
لدٌه والٌة قضابٌة على شإونها األكادٌمٌة وانه من المشكوك فٌه أن ٌتراجع مجلس المنح
الجامعٌة عن موقفه.
فً بٌرو لعدة عقود كان نظام التعلٌم العالً هو واحد من االنظمة األقل نظاما فً أمرٌكا
الالتٌنٌة حٌث ان المجلس الوطنً ) )CONAFUالذي كان مسإوال عن الترخٌص
للجامعات الجدٌدة ٌتؤلف من رإساء الجامعات الحالٌٌن و السابقٌن والذٌن ٌكون من
الصعب علٌهم ان ٌكونوا هادفٌن ومستقلٌن عند اخذ قرار ترخٌص واعتماد منافسٌن جدد
للقطاع الخاص و للحد من مخاطر تضارب المصالح الكامنة فً هذا الصدد وضعت
الحكومة قانون التعلٌم العالً الجدٌد فً عام  2014الذي ٌإسس هٌبة تنظٌمٌة
اكثراستقاللٌة و أكثرمهنٌة (Superintendencia Nacional de Educación
التصرٌح
 )Superior Universitaria - SINEDUلتكون مسإولة عن اعطاء
للمإسسات الجدٌدة للعمل لعدد محدد من السنوات.
وفً الوقت نفسه ٌتضمن القانون عددا من الشروط التقٌٌدٌة التً تبدو غٌر متزامنة مع
التطورات الحدٌثة فً مجال التعلٌم االفتراضً والتعلٌم عن بعد و على سبٌل المثالٌ ،جب
على أعضاء مجلس إدارة (  )Superintendenciaان ٌحملوا درجة الدكتوراه علً اال
تكون عن طرٌق االنترنت وبالمثل ال ٌمكن للذٌن حصلوا علً درجة الدكتوراه عن طرٌق
االنترنت ان ٌكونوا من المإهلٌن لٌصبحوا فً منصب ربٌس إل حدى الجامعات الحكومٌة
أو الخاصة وال عمٌد كلٌة أو حتى أستاذ جامعً و القانون هنا ٌمضً لحظر اي درجة
جامعٌة ال تدرس علً األقل من  %50من الوقت فً الجامعة وكذلك برامج التعلٌم
المستمر التً تدرس فً اقل من خمس سنوات ،أي ما ٌعادل درجة البكالورٌوس العادٌة
بدوام كامل.
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قد زعم ت العدٌد من الجامعات الخاصة فً بٌرو والتً كان لها السبق بنجاح تطوٌر
برامج التعلٌم المبتكرة االفتراضٌة و برامج التعلٌم المستمر أن المصالح السٌاسٌة والتجارٌة
أثرت فً صٌاغة القانون و إذا كان هذا صحٌحا أم ال فتبقى الحقٌقة ان هذه االحكام ضد
قوي و انها تتعارض مع
التعلٌم عبر اإلنترنت وال ٌبدو أنها ترتكز على المعرفة التقنٌة ال ة
التطور الحالً الشكال تسلٌم التعلٌم العالً وهو ما انعكس فً تطوٌر( )MOOCsو
االنتشار السرٌع للبرامج عبر االنترنت فً جمٌع أنحاء العالم.
وهناك مثال آخر ٌستحق الذكر وهو أن المملكة العربٌة السعودٌة قررت فً نفس الوقت
سابق أنها لن
ا
الذي قامت فٌه الحكومة بجعل االعتماد إلزامٌا ولٌس اختٌارٌا كما ذكر
تعترف باالعتماد الدولً الذي اجرته بعض البرامج مثل اعتماد ) )ABETلبرامج الهندسة
وذلك عن طرٌق إجبار هذه البرامج للخضوع اٌضا لعملٌة االعتماد الوطنٌة وبذلك فان
الوزارة ترسل رسالة سلبٌة إلى الجامعات األكثر ابتكارا والتً أخذت زمام المبادرة لتقدٌم
أنفسهم لتدقٌق مفوضً االعتماد الدولً.
وبشكل أعم تشكو الجامعات فً العدٌد من البلدان أن إجراءات التقٌٌم  /االعتماد أصبحت
بٌروقراطٌة جدا ومرهقة وٌوجد خطر فً أن تصبح عملٌة االعتماد شعابرٌة و تضٌف
قٌمة صغٌرة لنوعٌة البرامج والممارسات التربوٌة الحالٌة بسبب التركٌز على االمتثال
الرسمً بدال من التركٌز على تعزٌز جوانب الجودة وهناك ادلة قولٌة من بلدان مختلفة
مثل األرجنتٌن واسترالٌا وهولندا و المملكة المتحدة تشٌر الً ان عملٌة المراجعة اصبحت
طوٌلة ومكلفة ال تترجم دابما إلى التوجٌه الهادف على المجاالت التً ٌمكن تحسٌنها و يقر
صدر مإخرا من قبل هٌبة التقٌٌم األسترالً (  )TEQSAبضرورة "الحد من
التقرٌر ال ا
اإلجراءات البٌروقراطٌة المفرطة التً تخنق الجامعات" اخذا بعٌن االعتبار التقارٌر
العدٌدة المطلوبة سنوٌا من قبل البرلمان والحكومة على المستوٌٌن الدولي والفدرالً
(ماسلٌن )2013 ،و فً بداٌة عام  2008كان بٌتر وٌلٌامز قد الحظ من وجهة نظره
كربٌس للشبكة االوروبٌة لضمان الجودة  ENQAأن الكثٌر من هٌبات ضمان الجودة
أصبحت تركز اهتمامها على العملٌات بدال من التركٌز على هدفهم االصلً برفع الجودة و
قد أعرب عن قلقه بشؤن ما وصفه ب "التحجر" لضمان الجودة (وٌلٌمز.)2008 ،
وٌلخص الجدول رقم ( )2ما ٌمكن اعتباره كأبرز التغٌٌرات فً العالقة بٌن أجهزة الدولة
وضمان الجودة و  /أو مإسسات التعلٌم العالً.
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الجدول  - 2تصنٌف لتدخالت الحكومة فً السنوات األخٌرة
اشكال التدخل الحكومً

امثلة من البالد

روني ( ،)2011جمهورٌة الوس الدٌمقراطٌة
ب ا
إنشاء إدارة ضمان الجودة داخل وزارة أو هٌبة
الشعبٌة ( )2008ونٌبال ( )2007وفٌتنام
تنظٌمً
ة
حكومٌة
()2004
اإلكوادور ( ،)2011الٌونان ()2005
إنشاء هٌبة مستقلة لضمان الجودة
استرالٌا ( ،)2008النمسا ( ،)2014اٌرلندا
االندماج المختلف لهٌبات ضمان الجودة
()2011
المعاٌٌر /المتطلبات االكثر صرامة لضمان الجودة شٌلً ( تحت المراجعة) ،هولندا ( ،)2011وتركٌا
()2014
المملكة العربٌة السعودٌة ()2013
جعل االعتماد إلزامٌا بدال من كونه اختٌارٌا
كولومبٌا ( ،)2014اإلكوادور ( ،)2012رومانٌا
غلق برامج الجامعات ذوي الجودة المنخفضة
()2012
كورٌا الجنوبٌة ()2011
تسمٌة وفضح  /قطع الدعم الحكومً
األرجنتٌن واسترالٌا وانجلترا وهولندا
البٌروقراطٌة المفرطة
النمسا وتشٌلً وفرنسا وكٌبٌك والعدٌد من دول
استخدام آلٌات التموٌل للتؤثٌر على الجودة
الوالٌات المتحدة
الهند ( )2014وبٌرو ()2014
وضع عابقا أمام الممارسات المبتكرة
استرالٌا ( ،)2013انجلترا ()2014
رفع القٌود
المصدر :وضع من قبل المإلف

22

أشكال جدٌدة من المساءلة فً التعلٌم العالً
قال دٌرٌك بوك عام  1990انه " لم تتم كتابة أي كتاب جٌد باألمر وكذلك ال ٌمكن ان
ٌكون هناك تعلٌم جٌد ٌحدث تحت اإلكراه ومع ذلك فان الحقٌقة الباقٌة والتً تركت كاملة
النظمتهم و اوساطهم األكادٌمٌة لٌست أقل عرضة من المنظمات المهنٌة األخرى لتنزلق
دون وعً إلى عادة الرضا عن النفس و إلى النظرة الداخلٌة لمعاٌٌر الجودة وشرائع
خدمة المصالح الذاتٌة للسلوك و لمواجهة هذه المٌول ،سٌكون هناك دائما حاجة إلشراك
العالم الخارجً بحٌوٌة والنقاش المستمر حول المسؤولٌات االجتماعٌة للجامعة".
وقد ظهرت وسابل جدٌدة للمساءلة أو قد تم ت مناقشتها فً السنوات األخٌرة والتً ٌمكن
أن تإثر على عمل هٌبات ضمان الجودة الوطنٌة أو تكمل تجم يع المعلومات المتاحة لقٌاس
األداء وتشغٌل مإسسات التعلٌم العالً.
ومن الطرق التً هً ذات أهمٌة خاصة فً هذا السٌاق االتً:
• استطالعات راي عن مشاركة الطالب
• تقٌٌم نتابج تعلم الطالب
• مراصد سوق العمل
• الترتٌب
• المقارنة المعٌارٌة

استطالعات راي عن مشاركة الطالب
اقتداء بالوالٌات المتحدة حٌث وقع أول استطالع راي واسع النطاق لمشاركة الطالب
( )NSSEفً عام  2000فقد قامت عددا من البلدان بتطوٌر وتطبٌق نسختهم الخاصة
من االستطالع للتؤكد كٌف ٌشعر الطالب حول جودة التعلٌم والتعلم فً مإسساتهم و الٌوم
ٌتم تطبٌق االستطالعات حول مشاركة الطالب بانتظام فً أسترالٌا وكندا وألمانٌا واٌرلندا
وهولندا والمملكة المتحدة و فً السنوات األخٌرة قد اتخذت االستطالعات التجرٌبٌة فً
بلدان مختلفة مثل الصٌن وجنوب أفرٌقٌا.
استمرارا للحركة التً بدأت فً عقد 1960مع تقٌٌمات الطالب عن معلمٌهم فان
استطالعات مشاركة الطالب ال تشمل فقط مإشرات موضوعٌة مثل مستوى رضا الطالب
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تعلق بدرجة المشاركة النشطة من
بل أٌضا محاولة لقٌاس جوانب أكثر موضوعٌة م ة
الطالب فً أنشطة التعلم التفاعلً والتعاونً )رامٌسدٌن وكالٌندٌر )2014 ،و فً البلدان
التً تتم فٌها عملٌات استطالع الراي علً مشاركة الطالب بانتظام فان خرٌجً المدارس
الثانوٌة ٌكونوا مإهلٌن بشكل أفضل الختٌار الكلًات أو الجامعات التً يرغبون التعلم فٌها
وكذلك المإسسات التً تشارك طوعا فً استطالعات مشاركة الطالب ٌمكنها ان تستخدم
النتابج ألغراض تحسٌن الجودة.
تواجه استطالعات مشاركة الطالب تحدٌٌن ( شٌرٌكوف وكلٌمٌنكٌك )2014 ،أوال :بعض
المراقبٌن شككوا فً صحتها ومصداقٌتها فٌما ٌتعلق بقدرة الطالب على الحكم عندما طلب
منهم تقدٌم تقرٌر عن مكاسب التعلم وأٌضا فٌما ٌتعلق باختٌار العوامل الربٌسٌة التً من
المفترض أن تقوم بتحدٌد تعلم الطالب على افتراض معاٌٌر الممارسة المإسسٌة وسلوك
الطالب ( بورتر وآخرون )2011 ،و ثانٌا ،لٌس كل أصحاب المصلحة على استعداد لهذا
النوع من الشفافٌة والتً تعنٌه هذه االستطالعات و على سبٌل المثال ،العدٌد من جامعات
صاح عن
الوالٌات المتحدة ،بما فً ذلك الجامعات من الدرجة االولى ال تزال ترفض اإلف
نتابج االستطالعات الخاصة بهم (سالمً.) 2007 ،

تقٌٌم نتائج تعلم الطالب
خالفا لمستوٌات التعلٌم قبل الجامعً – فً المدارس االبتدابٌة والثانوٌة  -عالم التعلٌم
العالً لٌس لدٌه تارٌخ طوٌل من قٌاس نتابج التعلم ومع ذلك ظهرت مبادرات واعدة فً
فً الوالٌات المتحدة كان عدد متزاٌد من المإسسات ٌقومون باستخدام
السنوات األخٌرة ف
احد أدوات التقٌٌم الثالثة فً محاولة لقٌاس القٌمة المضافة على المستوى الجامعً:
أ -التقٌٌم الجماعً والكفاءة األكادٌمٌة ()CAAP
ب -االتقان الشخصً ()EPP
ت -تقٌٌم التعلم الجماعي ()CLA
وقد تم استخدام أدوات مماثلة فً البلدان الصناعٌة األخرى مثل أسترالٌا ( تقٌٌم مهارات
الدراسات العلٌا).
كان عدد قلٌل من بلدان أمرٌكا الالتٌنٌة -علً سبٌل المثال البرازٌل وكولومبٌا -أٌضا رواد
فً البرازٌل على
فً محاولة قٌاس اكتساب المعرفة والجدارات لطالب المرحلة الجامعٌة ف
سبٌل المثال ،عندما قدم الراحل باولو رٌناتو ثم الوزٌر الفٌدرالً للتعلٌم فً عام 1996
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اختبار(  (Provãoالذي هو بمثابة اختبار اختٌاري يهدف إلى مقارنة أداء البرامج المماثلة
فً جمٌع الجامعات وكان من هذا القبٌل أول نظام تقٌٌم وطنً فً العالم وٌتكون ال
 Provãoمن اختبار نهابً لطالب المرحلة الجامعٌة و الذي لم يحتسب درجاته علً
تخرٌج الطالب أنفسهم ولكن عمل على تقٌٌم نتابج البرنامج والمإسسة وقد تم استبدال
اختبار  Provãoفً عام  2004باختبار جدٌد (  )ENADEويطبق كل ثالث سنوات
علً عٌنة من الطالب والذي ٌدرس درجات اختبار الطالب فً العام االول والعام االخٌر
الجامعً فً محاولة لقٌاس القٌمة المضافة لبرامج البكالورٌوس ( سالمً وساروٌان،
 )2007وبالمثل ،فإن معهد التقٌٌم الكولوم بً قد نفذ اختبارٌن (  SABER-11و
 )SABER-PROمنذ عام  2009التً تقٌس قدرات الطالب فً بداٌة ونهاٌة دراستهم
الجامعٌة.
فً بعض الحاالت قد اخذ فً االعتبار صناع السٌاسات فرصة استخدام نتابج تعلم
الطالب ألغراض ضمان الجودة ولكن اخذت هذه المقترحات بحذر من قبل مجتمع التعلٌم
العالً ،كما ٌتضح من الجدل الذي أثاره تقرٌر عام  2006لمجلس سبٌلٌنغز حول مستقبل
التعلٌم العالً فً الوالٌات المتحدة وأوصى التقرٌر بقٌاس نتابج التعلم الستكمال نظام
االعتماد القابم.

وقد صرحت ( )NACIQIعام 2007انه " . . .بموجب القانون ،تعلم الطالب هو جزء
أساسً من االعتماد و لألسف الطالب هم فً كثٌر من األحٌان األقل اطالعا علً ذلك
وآخر من أخذوا ذلك بعٌن االعتبار و ٌبقى االعتماد واحدا من البرامج األقل اعالمٌة
ي فً التعلٌم العالً حتى بالمقارنة مع نظام المساعدة المالٌة المربك والنظام
واألقل شفافة
البٌزنطً "
وقد استقبلت مبادرة قٌاس نتابج تعلم الطالب الدولٌة بقلٌل من الحماس ففً عام 2012
أجرت منظمة التعاون والتنمٌة تجربة رابدة لقٌاس تحقٌق الكفاءات العامة واكتساب
المهارات المهنٌة فً مجاالت االقتصاد والهندسة فً سٌاق مشروع ( AHELOتقٌٌم نتابج
التعلم) حتى على الرغم من انه هناك سبعة عشر بلدا شاركت فً دراسة الجدوى والتجربة
الرابدة فان مستقبل المشروع قدم علً انه بدٌل للتصنٌفات العالمٌة و ال تزال هذه التجربة
غٌر مإكدة (.)2013 ،OECD
وقد ظهر مإخرا شركات خاصة متخصصة فً اختباراستعداد الشباب الخرٌجٌن للعمل
وهذا ٌعتبر تطورا جدٌدا فٌما ٌتعلق بتقٌٌم نتابج تعلم الطالب فعلى سبٌل المثال ،فً الهند
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هناك العدٌد من الشركات الكبٌرة المتعددة الجنسٌات تقوم بعمل هذه االختبارات المهنٌة
واصبحت هذه االختبارات الزامٌة لكل مهتم فً التقدم بطلب للحصول علً وظٌفة .

وقد صرح فاٌن عام  2014انه "قد اتخذ أكثر من  1.5ملٌون شخص فً الهند اختبارا
ٌسمى  ( AMCATاختبارالعقول الطامحة والمهارات التكٌٌفٌة ) و ٌقٌس هذا التقٌٌم
التكٌٌف فً اللغة اإلنجلٌزٌة ،والقدرة الكمٌة والمنطق ... .وٌشمل أٌضا مجموعة
متنوعة من االختبارات الظرفٌة والتً تفحص أنواع الشخصٌة والمهارات الناعمة لنرى
كٌف ٌمكن أن تتطبق فً مجاالت محددة"

مراصد سوق العمل
وثمة تطور آخر جدٌر بالذكر وهو إنشاء مراصد سوق العمل ) (LMOsفً عدد متزاٌد
من البلدان النامٌة واالنتقالٌة اقتداءا بالعدٌد من دول منظمة التعاون االقتصادي OECD
التً لها مراصد لسوق العمل سواء على المستوى االعلً من المستوي الوطنً ( االتحاد
األوروبً مرصد التوظٌف) و على المستوى الوطنً ( على سبٌل المثال مكتب إحصاءات
العمل فً الوالٌات المتحدة و مرصد المالورٌا القابم على الجامعات فً إٌطالٌا) وعلً
المستوى تحت الوطنً ( على سبٌل المثال التعلم ومهارات المرصد فً وٌلز و اورٌف فً
فرنسا ونظام معلومات توظٌف التعلٌم فً والٌة فلورٌدا) واٌضا من الجدٌر بالذكر فً هذا
السٌاق األمثلة من بلغارٌا وتشٌلً وكولومبٌا .
منذ عام  2012كانت الحكومة البلغارٌة قد نشرت بٌانات مفصلة عن نتابج سوق العمل
لخرٌجً الجامعات باستخدام بٌانات من قلم طالب التعلٌم العالً واإلحصاءات الصادرة
الوطنً للضمان االجتماعً وكانت وزارة التعلٌم قادرة على توفٌر كم هابل
ة
عن االدارة
من المعلومات عن أنواع الوظابف ومستوٌات األجور للخرٌجٌن الذٌن غادروا الجامعة فً
السنوات الخمس السابقة وتشٌر قاعدة البٌانات على سبٌل المثال ،انه إذا وجد الخرٌج
إذا لو كان الخرٌج لدٌه
وظٌفة ،وإذا كان الوظٌفة تتوافق مع مجال ومستوى الدراسة ،ف
وظٌفة دابمة أو مإقتة فما هو نوع صاحب العمل الذي او التً ٌعمل لحسابه؟ و ما هو
مستوى الراتب القابم على أساس اشتراكات الضمان االجتماعي؟
بدعم من وزارة التعلٌم بتشٌلً وباالشتراك مع كلٌة الحكومة الخاصة لجامعة ادولفو ابانٌز
وجامعة تشٌلً قسم الهندسة الصناعٌة ٌهدف مرصد عمل الفوتورو البورال لتجهٌز
الشباب و الطالب بادوات التوجه األكادٌمٌة وٌوفرالمعلومات عن الوضع المهنً للخرٌجٌن
التقنً
ة
لمبات الوظابف المهنٌة والتقنٌة و التً تمثل  75فً المبة من خرٌجً الكلٌات
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والمهنً والمعلومات المتاحة للجمهورتتضمن بٌانات تفصٌلٌة عن الرواتب وفرص العمل
ة
كل مإسسة للتعلٌم العالً معلومات
وتعرض هذه البوابة االلكترونٌة لكل برنامج من
مفصلة حول معدالت التسرب ومتوسط زمن الحصول علً درجة جامعٌة و متوسط الدخل
للخرٌجٌن بعد أربع سنوات من التخرج ورسوم التعلٌم الحالً للحصول على البرنامج
واعتماده ولم تكن بٌانات العمالة واألرباح بٌانات ذاتٌة ولكن تم جمعها من قاعدة بٌانات
التً
السلطة الوطنٌة للعابدات الضرٌبٌة وتتماشً االرباح مع قواعد البٌانات للخرٌجٌن
تقدمها مإسسات التعلٌم العالً و ٌتم الحفاظ على خصوصٌة المعلومات مثل الخدمات
الضرٌبٌة حٌث ٌتم تزوٌدهم فقط بمتوسط قٌم ة كل برنامج فً كل مإسسة و هناك علً
األقل 25شخصا فً كل برنامج /مإسسة حٌث تكون بٌانات األرباح متاحة.
فً عام  2005قد أطلقت وادارت وزارة التعلٌم فً كولومبٌا موقع (مرصد سوق العمل
للتعلٌم) وكان ي جمع وٌقدم معلومات عن العرض والطلب للخرٌجٌن وقد اتاح الموقع
للطالب واألسر و مإسسات التعلٌم العالً والباحثٌن والقطاع اإلنتاجً احصابٌات علً
المستوى األكادٌمً لخرٌجً المعاهد الفنٌة والجامعات والرواتب التً ٌحصلون علٌها
ومتوسط الوقت من أجل العثورعلى أول وظٌفة فضالعن المدن التً ٌعملون فٌها وٌعمل
الموقع كؤداة للطالب الذٌن فً محاولة الختٌارمهنة كما انه اٌضا مفٌد لمإسسات التعلٌم
العالً العازمة علً تجدٌد وتعدٌل البرامج التً تقدم وفقا الحتٌاجات سوق العمل وٌوفر
موقع جرادوادس كولومبٌا روابط لعروض العمل فً كولومبٌا وفً بلدان اخري باالضافة
الً تقدٌم المشورة و النصابح حول كٌفٌة كتابة وتقدٌم سٌرة ذاتٌة جٌدة وٌستطٌع الزوار أن
ٌبحثوا فً نتابج استطالعات رأي الدراسات العلٌاواصحاب العمل،فضالعن دراسات عن
تخصصات محددة و قطاعات اقتصادٌة.
تظهرهذه المبادرات الثالث امثلة ذات صلة بمراصد سوق العمل والتً تهدف الً توفٌر
فهم افضل و هذه المباراة بٌن التطلعات المهنٌة لأل فراد والتعلٌم العالً واالتجاهات المهنٌة
علً هذا النحو ستساعدهم علً معالجة واحدة من التحدٌات الربٌسٌة التى تواجه التعلٌم
العالً وارتباطها باالفراد والمجتمعات.

الترتٌب
قد قال سالمً وساروٌان عام 2007ان" قوة الرأي العام بات أكثر وضوحا االن مما كان
علٌه فً ظل تنامً نفوذ الترتٌب العالمً ففً البداٌة كان مقتصرعلى الوالٌات المتحدة

27

وفً السنوات األخٌرة قد تضاعف ترتٌب الجامعات وجداول الدرجات وهذا هو الموجود
الٌوم فً أكثرمن  35بلداصناعٌة ونامٌة".
قد صرحت جرٌدة الوالٌات المتحدة [ تقرٌر العالم ]ان الترتٌب قد اصبح امر واقع فً نظام
المساءلة للتعلًم العالً وتقٌٌم الكلٌات والجامعات على نطاق مشترك وخلق حوافز قوٌة
للمؤسسات حتً تفعل شًء يرفع من ترتٌبها( .كٌفن كاري)2006 ،
مع االعتراف الكامل بالحدود المنهجٌة للترتٌب فال ٌمكن انكار ان الترتٌب كثٌرا ما لعب
دور تربوي مفٌد بجعل المعلومات ذات الصلة بنظام الجودة متاحة للجمهوروخاصة فً
البلدان التً تفتقر الً نظام رسمً لضمان الجودة ففً بولنداعلى سبٌل المثال ،فً بداٌات
عقد 1990عندما بدأ االنتقال إلى سوق اال قتصاد و كان هناك تعطش للحصول على
معلومات عن جودة انتشار مإسسات التعلٌم ال خاصة بسرعة وكان طلب الحصول على
معلومات هو الذي دفع صاحب مجلة (  )Perspektyvyلبدء أول ترتٌب ل لجامعات فً
البالد وبالمثل ،فً الٌابان تم نشر الترتٌب السنوي لسنوات عدٌدة من قبل اساهً شٌمبون
والذي كان مخلصا لعمل ضمان الجودة األساسً وذلك فً غٌاب وجود أي هٌبة تقٌٌم
أواعتماد وفً فرنسا بعد نشرطبعة عام 2008من ترتٌب شنغهاي فقد اشتكً االمٌن العام
التحاد المعلمٌن الوطنً (  )SNESUPمن انه لٌس من العدل مقارنة اداء الجامعات
لسباق فً دورةااللعاب االولمبٌة ،ومع ذلك أعلن وزٌرالتعلٌم العالً الفرنسً بعد اٌام قلٌلة
من نشر الترتٌب العالمً عام " 2008ان قوائم الفائزٌن قد التكون مثالًة ،ولكنها
موجودة . .انها تظهر الحاجة الملحة الصالح الجامعة الفرنسٌة "(فلوكه. )2008 ،
بعض الترتٌبات تشمل معلومات عن استطالعات مشاركة الطالب و/او مراصد سوق
العمل كمإشر ات ربٌسٌة ،ففً تشٌلً على سبٌل المثال كانت المجلة األ سبوعٌة الربٌسٌة
فً البالد ( ؟ )QuePasaتستخدم نتابج مرصد سوق عمل الفوتورو البورال لترتٌب
الجامعات والبرامج سنوٌاعلى أساس نتابج سوق العمل من خرٌجٌها وبالمثل فً بلغارٌا قد
طورت وزارة التعلٌم نظام الترتٌب و الذي ٌشتمل على نتابج سوق العمل من خرٌجً
8
الجامعة

8http://rsvu.mon.bg/rsvu3/?locale=en
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قد اثار انتشارالترتٌب ردود فعل حادة بدءا من الخالفات حول مبدأ الترتٌب العالمً الً
انتقاد ا لمنهجٌة المستخدمة فً إنتاجها والمقاطعة والضغط السٌاسً وحتى اإلجراءات
القضابٌة لوقف نشرها.

قد قال سالمً وساروٌان ( ص " )2007،80.لم تمر زٌادة درجات الجداول و اختبارات
مختلف الجهات المعنٌة مرور الكرام فردود الفعل التً اثٌرت لم تكن حمٌدة وكان هذا
الترتٌب غالبا ما ٌستبعد من ا لعدٌد من النقاد النها اختبارات زائفة الصلة لها بالموضوع
مع احتوائها علً عٌوب معلوماتٌة و منهجٌة و قد تمت م قاطعتهم من قبل بعض
الجامعات ال غاضبة من نتائجها و قد تم استخدام هذا الترتٌب من قبل المعارضٌن
السٌاسٌٌن كوسٌلة مرٌحة النتقاد الحكومات".
وعلى الرغم من وجود عدة محاوالت لمقاطعة جرٌدة الوالٌات المتحدة وورلد رٌبورت
وترتٌب ماكلٌن فً الوالٌات المتحدةوكنداعلى التوالً إال أنها تظل تحظى بشعبٌة كبٌرة بٌن
الطالب وأولٌاءاألمورفً محاولة لمعرفة كٌفٌة اال ختٌار بٌن الجامعات والكلٌات والبرامج
الدراسٌة.

المقارنة المعٌارٌة
المقارنة المعٌارٌة ه ي عملٌة مقارنة أداء برامج جامعٌة معٌنة أو مإسسات التعلٌم العالً
بؤكملها بالبرامج أو المإسسات المماثلة وقد تم اقتراحها كبدٌل أكثر جدوى عن نظام
الترتٌب (سالمً.)2013 ،
ان المقارنة المعٌارٌة تتٌح للمستخدمٌن مقارنة عدة برامج  /مإسسات ضد مجموعة من
مإشرات اداء بدون االعتماد على الترتٌب لتمٌٌز األفضل بٌن المإسسات المماثلة على
عكس الترتٌب العالمً والذي يمٌل إلى "سباق إلى األعلى" اما المقارنة المعٌارٌة ٌمكن أن
توفر طرٌقة اخف تققٌما فً األداء.
المركز األلمانً للتعلٌم العالً ( ٌ )CHEقدم واحدة من األمثلة األكثر شموال للمقارنة
المعٌارٌة على الرغم من أن الناس غالبا ما تشٌر خطا إلى المعلومات المتاحة على الموقع
اإللكترونً  CHEعلً انه الترتٌب األلمانً وقد طبقت هٌبة  CHEعدد كبٌر من
مإشرات المدخالت والعملٌات والنتابج المتاحة متضمنة نتابج الطال ب و استطالعات عن
رضا اصحاب العمل م وزعا فً ثالث نطاقات واسعة من الجامعات :االعلى  25فً المبة
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والمتوسطة  50فً المبة واالدنً  25فً المبة و ٌمكن للمستخدمٌن اختٌار اي من
الجامعات والمإشرات التً يرغبون فً جمعها إلجراء بحث أكثر دقة.
وقد وصل مشهد عناصر المقارنة المعٌارٌة أٌضا فً السنوات األخٌرة الً التعلٌم العالً
فً الوالٌات المتحدة ففً سبتمبر  2007أعلنت الجمعٌة األمرٌكٌة لكلٌات وجامعات
الوالٌات (  )AASCUوالجمعٌة الوطنٌة لجامعات الوالٌات و كلٌات منح األراضً
( )NASULGCأنهم مستعدون للبدء فً نشر مإشرات األداء الربٌسٌة من خالل نظام
تطوعً لبرنامج المساءلة وكان هذا البرنامج هو رد فعل لتوصٌات  -وتهدٌد متصور-
لتقرٌر لجنة سبلٌنجز المذكورة سابقا و طبقا للخطة الصادرة عن الجمعٌتٌن فإن كل جامعة
مشاركة ٌمكنها استخدام نموذج مشترك ٌ -سمً واجهة الكلٌة إلعالن بٌانات أساسٌة عن
التكالٌف والنقل ومعدالت التخرج ورضا الطالب .وسٌتضمن البرنامج أٌضا تقٌٌما لتعلم
الطالب من أحد االختبارات الموجودة و من بٌن مقدمً هذا االقتراح كان رإساء الجامعات
نفسها والذٌن كانوا قد قرروا مقاطعة الترتٌب لجرٌدة الوالٌات المتحدة والتقرٌر العالمً
( فٌشر.)2007،
فً عام  2013دعا الربٌس أوباما فً خطاب االتحاد إلجراء تغٌٌرات فً المساءلة و التً
تشمل تطوٌر الم قارنات المعٌارٌة و القدرة على تحمل التكالٌف و مخرجات الطالب
واستخدامها كمعٌار لتلقً المساعدات المالٌة الفدرالٌة للطلبة و فً بداٌات عام  2014تم
إدخال مجلس الشٌوخ قانون االبتكار و تحمل تكالٌف الدراسة فً الكلٌات و توقع مشروع
القانون إنشاء مجلس مستقل للطالب واألكادٌمٌٌن وأصحاب المصلحة لتطوٌر معاٌٌر الحد
األدنى للمساءلة وذلك لجعل الدراسة فً الكلًات أكثر ٌسرا وأكثر سهولة للطالب ذوي
الدخل المتوسط والدخل المنخفض وإضافة المزٌد من قٌمة التعلم و رغم أن الموقع
االلكترونً المقترح للمساءلة قد القً الكثٌر من المعارضة من جهات عدٌدة اال انه ٌبدو
أن إدارة أوباما تتحرك قدما فً المشروع.

الخالصة
قد قال شٌرلً مولٌن ربٌس كلٌة هوتون عام  2014انه "قد ٌكون التعلٌم العالً فً
عام 2014قد حصل على ما ٌستحق جراء كونه قانون فً حد ذاته لفترة طوٌلة
جدا و حان الوقت لتجاوز الدفاع عن االمتٌازات والمصالح الذاتٌة إلى المشاركة
البناءة مع أسئلة الجمهور قبل ان تمر الفرصة"
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كما قالت  NCAHEعام  2005انه " ٌجب أن ٌكون المبدأ المنظم للمساءلة هو الفخر،
ولٌس الخوف ".
وقد كشفت مراجعة ا التجاهات الحدٌثة فٌما ٌتعلق بتطوٌر ضمان الجودة من منظور دولً
عدة جوانب هامة ففً حٌن أن إنشاء هٌاكل لضمان الجودة الوطنٌة قد أصبحت حركة
عالمٌة فان عدد قلٌل من البلدان قد تركت دون نظام ضمان جودة مناسب كل عام و كان
من الصعب تمٌٌز أي اتجاه عام موحد من حٌث العالقة المتطورة بٌن مإسسات الدولة
وضمان الجودة و قد اظهر تحلٌل امثلة البالد فً جمٌع جوانب المقالة صورة مختلطة فً
بعض الدول التً تشدد علً الدور الرقابً للدولة فقد وجد خطر المساس باستقالل هٌبة
ضمان الجودة الوطنٌة اما فً البعض اآلخر والذي ٌتجه لمنح مزٌد من الحكم الذاتً لهٌبة
ضمان الجودة و  /أو مإسسات التعلٌم العالً الخاصة بهم فوجد انهم ٌقومون بإجراء
تغٌٌرات هٌكلٌة كبٌرة بهدف تحسٌن فعالٌة نظام ضمان الجودة الخاصة بهم.
فً الوقت نفسه ،ظهرت آلٌات جدٌدة للمساءلة فً السنوات األخٌرة استكماال للدور التقلٌدي
للتقٌٌم  /االعتماد لهٌبات ضمان الجودة و كانت مشاركة الطالب فً استطالعات الراي و
تقٌٌم نتابج التعلم ومراصد سوق العمل و الترتٌب ومإشرات األداء المستخدمة فً عملٌات
المقارنة المعٌارٌة ٌمكن جمٌعها أن توفر معلومات م ضافة ومفٌدة ألغراض ضمان الجودة
كما توفر تعدد آلٌات المساءلة للطالب وأصحاب العمل والحكومة والمجتمع ككل بٌانات
ي حول تشغٌل نتابج مإسسات التعلٌم العالً وهذا ٌعطً أٌضا
أكثر وفرة واكثر شفافة
فرصة لهٌبات ضمان الجودة فً تبنً نهج أكثر شموال فً تنفٌذ مهمة تعزٌز جودتها.
وفً ضوء التحلٌل الذي أجري فً هذا التقرٌر فانه ٌمكن اقتراح ثالثة مبادئ للمساءلة
الجٌدة ،أوال :العالقة بٌن الدولة وهٌبات ضمان الجودة ٌجب أن تعكس توازن صحً بٌن
المساءلة واالستقالل مع قواعد ارتباط واضحة محددة ومتفق علٌها من كال العنصرٌن وفً
لدي مصلحة مشروعة فً ضمان جودة التعلٌم العالً
حٌن أن الدولة والمجتمع ككل ه
وخاصة فً البلدان التً تضاعف فٌها وجود ممولون من الجهات الخاصة و  /أو عبر
الحدود فٌجب على هٌبات ضمان الجودة ان تتمتع بالحكم الذاتً الكافً لتحمل مسإولٌاتهم
بطرٌقة فعالة ويجب تجنب التجاوزات من كال الجانبٌن وٌجب على الحكومات أن ال تسمح
للسٌاسة وانعدام الثقة لتغٌٌر عالقتها مع هٌبات ضمان الجودة و أن ال ٌكونوا متساهلٌن
جدا فً هذا االمر تجاه المإسسات ذات المعاٌٌر االدنً  -أو صارمٌن جدا تجاه المإسسات
المبتكرة.
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ثانٌا ،من أجل إحداث تغٌٌر ملموس ٌجب علً ضمان الجودة أال تركز أساسا على طرٌقة
عمل مإسسات التعلٌم العالً ولكن على النتابج التعلٌمٌة التً ٌتم تحقٌقها بالفعل و استخدام
التمٌٌز الذي اقترحه ( ستٌن )2005 ،وهو ما ٌسمً بالمساءلة اإلجرابٌة و التً تهتم فً
المقام األول بالقواعد واإلجراءات ه و أقل أهمٌة من المساءلة الموضوعٌة ،والتً تركز
على جوهر البحث والتدرٌس والتعلم فً مإسسات التعلٌم العالً و قد ٌكون من األسهل
مراقبة النوع األول من المساءلة ولكن من دون شك ٌجب التركٌز على النوع الثانً وهو
األكثر أهمٌة على الرغم من تعقٌده والصعوبات التً يشتمل علٌها فً قٌاس اكتساب
الجدارات ونتابج تعلم الطلبة والقٌمة المضافة.
وأخٌرا ،فإن اآللٌات األكثر فعالٌة للمساءلة هً تلك التً ٌتم االتفاق علٌها بٌن هٌبات
ضمان الجودة ومإسسات التعلٌم العالً وهو اتفاق ٌضمن شعور أكبر بالمسإولٌة عن
عملٌة التقٌٌم والنتابج والملكٌة الكاملة لوسابل ضمان الجودة.
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