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ملخص
إن امذغيًن امرسيؼ اممي ػطه يف مظاالخ امؼياج كافح امػنميح  ،وامشقافيح  ،واملػهفيح  ،وامذكنىمىطيح أقي إىل االهذامو ةتمل امظهىق من أطله امذقلىي
وامذؿىيه املٌذمه ودقكي امـكماخ منمؤًٌاخ امذػن يميح ومنها امذػني امظامػي ,فػالً غن لمك وياقج اإلقتلال االطذامغلي غلل امذػنلي امظلامػي  ,وهلما
ةكونه أقي إىل أدٌاع وانذشان امؼاطح امل ُنؼح إىل دؼمه املٌؤومياخ وإقانج األغامل ةشكه طيك وامؼاطح امفػامح هي امذلي دٌلًن ودػلىو امذػنلي ويُلكن
املػنيىن إن لمك امذػن إمنا يُقاي ةنىغيح مـهطاخ املؤًٌح امظامػيح اممي يذؼقق ةأشكال مـذنفح .
وق ّك أضتؼر قػيح طىقج امذػني مىغلؼ اهلذامو املػنيلٍن ةلامذػني غلل امطلػيكين اإلقنيملي وامػلاملي  ،إل يلهي امكشلًنون أن امٌلتيه ملىاطهلح
دؼكياخ امقهن امؼاقي وامػرشين يذمشه يف نفؼ طىقج نىغيح امذػني ودؼٌٍن مـهطاده .وإن أًاميث امذػني امقكٌنح ومؼذىيادهلا وؾهاقلق دقىٌنهلا
دػ ّك مالمئح مػرص امػىملح.

املقدمة
مفهوم الجودة يف التعليم:
اة ّك ةكايح من دؼكيك مفهىو امظىقج  ،فأضه امكنمح" طىق " وامظيك نقيؼ ا مهقيء وطاق اميشء طىقج أي  ،ضان
طيكًا  ،وأػكز اميشء فظاق  ،وامذظىيك مشنه ،إن مفهىو امظىقج يكن مقذرصا ً غلل امػرصل امؼلكيص ةله غهفذله
امترشيح منم امقكو ،فكانر قامئح امتؼص غن ا ألمىن واألشياء األفػه مؼيادها  ،ومن هنا واضنر دقكمها ودؿىنها
ةشكه مٌذمه وقاق فامظمون امذانيـيح منمفهىو دػىق إىل امػطىن امقكٌنح  ،إل قاو املرصيىن امقكماء ػىايل غاو ( ٠٢٢٢
ق.و) ةىغؼ ودؿىيه مقاييٍ يف املٌاػح واألؾىال الًذػاممها كمقاييٍ مػيانيح  .ويف امكومح اإلًلالميح ف ُؼػلير امظلىقج
ةاهذامو ؿاص غل املٌذىي األؿالقي وغل املٌذىي امػميل .ويف غىء ما ًلتق ٌنكلن دػهيلو طلىقج امذػنلي ةأنهلا ة غمنيلح
دٌذهكف دؼقيق منذع دػنيمي غلايل امظلىقج ،غلن ؾهيلق دلىفًن امللكؿالخ امالوملح وامػمله غلل دؼٌلينها هلا يؼقلق األهلكاف
املنشىقج وفق مػايًن مؼكقج ،ويكفه دنتيح ػاطاخ ًىق امػمه ،ويكىن امكافؼ األًاي مممك كنه ،امؼلهص غلل إنغلاء َن غلى
وطه ة .فيام نظك امػكٍ غنك دػهيو مفهىو امهكن يف امذػني امػايل ةانه وقىع ؿنه وقطىن وًىء اًلذػامل امللىانق امترشليح
وًىء امذشغيه يف أي من مـالخ امنظاو امذػنيمي وغمنيادله املـذنفلح ،ملام يلؤقي اىل انـفلاع كفايذله االطذامغيلح واإلنذاطيلح،
وةامذايل انـفاع إنذاض امنظاو امذػنيمي ككه.
أهمية تطتيق الجودة يف التعليم العايل :
 -1غتـ ودؿىيه امنظاو اإلقاني يف املنظمح امذػنيميح.
 -2االندقاء هٌذىي امؿنتح يف طميؼ املظاالخ.
 -3غتـ شكاوي امؿنتح وأضؼاب املطامؽ واإلقالل منها ووغؼ امؼنىل.
 -4وياقج امكفايح امذػنيميح ونفؼ مٌذىي األقاء منػامنٍن ةاملنظمح.
 -5امىفاء هذؿنتاخ امؿنتح وأضؼاب املطامؽ واملظذمؼ وامىضىل اىل نغاه غل وفق امنظاو امػاو منمنظامخ امذػنيميح.
 -6متكٍن املنظمح امذػنيميح من دؼنيه املشاكه ةامؿهاقق امػنميح.
 -7نفؼ مٌذىي امؿالب وأضؼاب املطامؽ أواء املنظمح امذػنيميح غن ؾهيق إةهاو االمذىاو ةنظاو امظىقج.
 -8امرتاةـ وامذكامه ةٍن طميؼ امقامئٍن ةامذكنيٍ واإلقانيٍن يف املنظمح وامػمه ةهوغ امفهيق.

ل
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دؿتيق نظاو امظىقج ٌننؽ املنظمح امذػنيميح االػرتاو وامذقكيه املؼيل واالغرتاف املؼيل.
املتحث األول
أوالً  :مفهوم الجودة
الة ّك ةكايح من دؼكيك مفهىو امظىقج  ،فأضه امكنمح " طىق " وامظيك نقيؼ ا مهقيء وطاق اميشء طىقج أي  ،ضان طيلكًا ،
وأػكز اميشء فظاق  ،وامذظىيك مشنه (.اةن منظىن ، ٤٨٩١ ،ص )٢٠إن مفهىو امظىقج يكن مقذرصا ً غل امػرصل امؼلكيص
ةه غهفذه امترشيح منم امقكو  ،فكانر قامئح امتؼلص غلن ا ألملىن واألشلياء األفػله مؼيادهلا  ،وملن هنلا واضلنر دقلكمها
ودؿىنها ةشكه مٌذمه وقاق فامظمون امذانيـيح منمفهىو دػىق إىل امػطىن امقكٌنح  ،إل قاو املرصيىن امقكماء ػىايل
غاو (  ٠٢٢٢ق .و) ةىغؼ ودؿىيه مقلاييٍ يف املٌلاػح واألؾلىال الًلذـكامها كمقلاييٍ مػيانيلح  .ويف امكوملح اإلًلالميح
ف ُؼػير امظىقج ةاهذامو ؿاص غل املٌذىي األؿالقي وغل املٌذىي امػميل.
ودػك مػايًن امظىقج من امفنٌفاخ اإلقانيح امؼكيشح امذي ظههخ نذيظح منمنافٌح امػامليح ةٍن املؤًٌاخ اإلنذاطيح املـذنفلح
يف قول امػا املذقكو  ،ونذيظح مهما امنظاغ ةكأ األؿم ةهمه امفنٌفح يف مؤًٌلاخ امذػنلي امػلايل مذؼٌلٍن امذػنلي
ودظىيكه  ،ولمك من اطه امذفاغه مؼ امذغًناخ امٌياًيح ،واالقذطاقيح ،واالطذامغيح املطاػتح مالنفظان امػنمي ،وامذكنىمىطي
وامذىًؼ امػنمي ،وامػغىؽ االطذامغيح غل امظامػاخ  ،ومىياقج امؿنث وامهغتح يف االمذؼاق ةامربامع امظامػيح هٌذىيادها
املـذنفح  .وما دشهكه مؤًٌاخ امذػني امػايل يف امػهاق من دىايك يف اإلقتال غل االمذؼلاق يف املربامع امذػنيميلح يف
امظامػاخ وامكنياخ  ،ومن دكين مٌذىي نىغيح امذػني األمه اممي ةاخ هامً وؾن ًيا ( .املؼياوي  ،٠٢٢٢ ،ص)148
ثانياً  :مفهوم الجودة يف التعليم العايل
دناول امتاػشٍن و امكذاب مفاهي طىقج امذػني امػايل و املطؿنؼاخ املهاقفلح و هلا يٌله يف دؿلىيه االغلامل يف امذػنلي
امػايل.
ومنها ما اوغؼه ) (Anninosإن امظىقج ؾتقر أًاًا ً غل امىظلاقو االقانيلح يف ملنظامخ امذػنلي امػلايل و نذلاقع امتؼلىز و
امذقانيه يف مظال نغا امىةاقن و فهق امػمه و متكٍن امػامنٍن و امذغًن امشقايف .و أن همه االنظمح هي طلىء ملن االًلرتاديظيح يف
مٌذى ي اإلقانج إال غل ػيص دذػمن كه االفهاق وكه االشياء و امذػن وامذكيو منذغيًن فهي غنارص امنظاغ االًاًيح ،وهلي دػذملك
غل امؿهق امػنميح و املٌاهامخ امفهقيح و امظامغيح .(Anninos; 2007, 315) .
إقانج امظىقج امظامػيح  ،غتانج غن اًنىب مذكامه يؿتق يف طميؼ فهوع و مٌذىياخ امظامػح ميىفه مألفهاق وفهق امػمه امفهضلح
إلنغاء امؿنتح و املٌذفيكين من امذػني و امتؼىز امظامػيح  ،أو هي متييى وقيلاي ومؼاوملح اشلتاع ػاطلاخ امؿنتلح امؼلاميٍن و
املهدقتٍن غن ؾهيق آمياخ امتكء من املظذمؼ وػاطاده  ،ونطىغا ً إىل األقوان و املهامخ امىاطتلح امذنفيلم مذؼقيلق دنلك االهلكاف
(امػاين واؿهون ،2002 ،ص)49
ويمكه أن ايظاق دػهيو مظىقج امذػني يىاطه ضػىةاخ النتشاق املفاهي من مطاقن فنٌفيح مـذنفلح  ،ويػلهف طلىقج امذػنلي
غل إنها ة دؼقيق مظمىغح من االدطاالخ ةامىةاقن (امؿنتح) ةهكف اكٌاةه املػانف  ،و املهاناخ  ،واالدظاهاخ امذي متكلنه ملن
دنتيح دىقػاخ االؾهاف املٌذفيكج (املنظامخ)ة  ( .امػىاوي  ،2002،ص.)105
إن مفهىو امظىقج يف امذػني مه مػنيان مرتاةؿان أػكهام واقػي واألؿه ػيسل ،فظلىقج امذػنلي هػناهلا املىاقػي ( دػنل
امذىاو املنظمح امذػنيميح ةئنظاو مؤرشاخ ومػايًن ػقيقيح مذػانف غنيهلا مشله مػلكالخ دكنفلح امذػنلي امظلامػي ) ا أملا املػنل
امؼيس مظىقج امذػني فًندكى غل مشاغه وأػاًيٍ مذنقي امـكمح امذػنيميح كامؿالب وأومياء أمىنه ( .ػافظ  ،2011 ،ص )34
ويف غىء ما ًتق ٌنكن دػهيو طىقج امذػني ةأنها  :ة غمنيح دٌذهكف دؼقيق منذع دػنيمي غايل امظىقج  ،غن ؾهيق دىفًن
املكؿالخ امالومح وامػمه غل دؼٌينها ها يؼقق األهكاف املنشىقج وفق مػايًن مؼكقج  ،ويكفه دنتيح ػاطاخ ًىق امػمه
 ،ويكىن امكافؼ األًاي مممك كنه  ،امؼهص غل إنغاء ا هلل غى وطه ة .فيام نظك امػكٍ غنك دػهيو مفهىو امهكن يف امذػني
امػايل ةأنه  :ة وقىع ؿنه وقطىن وًىء اًلذػامل امللىانق امترشليح وًلىء امذشلغيه يف أي ملن مـلالخ امنظلاو امذػنيملي
وغمنياده املـذنفح  ،مام يؤقي إىل انـفاع كفايذه االطذامغيح  ،واإلنذاطيح ا وةامذايل انـفاع إنذلاض امنظلاو امذػنيملي ككله.
(امىةيكي  ،2000 ،ص)14
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إن مفهىو امظىقج وفقا ملا د االدفاق غنيه يف مؤمته اميىنٌكى منذػني اممي أقي يف ةانيٍ يف أكذىةه ( )1998ينظ غل أن :
ة امظىقج يف امذػني امػايل مفهىو مذػكق األةػاق ينتغي أن يشمه طميؼ وظاقو امذػني وأنشؿذه ة مشه -:
 -1املناهع امكناًيح.
 -2امربامع امذػنيميح.
 -3امتؼىز امػنميح.
 -4امؿالب.
 -5املتاين واملهافق واألقواخ.
 -6دىفًن امـكماخ منمظذمؼ املؼل .
 -7 -7امذػني اممايت امكاؿيل.
 -8دؼكيك مػايًن مقاننح منظىقج مػرتف ةها قوميا ً ( .ػٌن ،2007 ،ص )4
ونظها ً ألهميح امظىقج واالغذامق يف امذػني امػايل ا فأن امكناًاخ امذي دناوملر هلما املىغلىع قل ّك دنىغلر ةشلكه ٌنكلن
امقىل غنه أنها ق ّك هيأخ وةشكه كتًن النؿالق سىنج ؿاضح هٌذىياخ امذػني غل وفق امقياًاخ امػامليح  ،ةشكه يذؿاةق مؼ
املىاضفاخ املػذمكج قوميا ً  ،فـكمح امذػني امػايل ق ّك دؿلىنخ واضلتؼر مهلا مىاضلفاخ ومػلايًن دؼلكق مٌلذىي امقتلىل
امػاملي مها غن ؾهيق ايظاق منظامخ مذـططح دٌه يف ةناء ودؼكيك املذؿنتاخ امـاضح ةاغذامق امذـططلاخ امػنميلح أو
اغذامق امظامػاخ و امكنياخ و االقٌاو امػنميح ومنؼها شهاقج ةممك االغذامق اممي يهاطؼ ةػك مهون مكج ومنيح مؼكقج منذأكلك
من اًذمهان امذىافق مؼ املىاضفاخ املػذمكج.
ودػ ّك غمنياخ دؿتيق مػايًن امظىقج يف امذػني امػايل من املفهقاخ املهمح مذؼٌٍن امذؿتيقاخ االقانيح املهدتؿلح ةلئقانج
امػمنياخ امذػنيميح يف امظامػاخ و من االمىن املهمح لاخ امذأسًن امتامغ يف دػىيى امشقح هـهطاخ املنظمح امذػنيميح  ،امذلي
د ُػ ّك مكؿالخ أًاًيح ملنظامخ اؿهي (كامطناغح  ،وامذظانج  ،وامىناغح  ،و …امف).
ًنا من امقياقاخ اإلقانيح  ،وامتاػشٍن األكاقٌنيٍن  ،ودػكقخ اآلناء ػىل إمكانيح دتنيهلا يف
مق ّك مقير امظىقج اهذامما كت ً
مؤًٌاخ امذػني امػايل ةٍن مؤيك ومػانع ا غًن أن ما ػققذه من نظاػاخ يف امػكيلك ملن املؤًٌلاخ امرتةىيلح
امػامليح وامػهةيح دؤك ّك غل امنذاقع اإليظاةيح من دؿتيقله  ،ودىاطله مؤًٌلاخ امذػنلي امػلايل يف املىؾن امػلهيب
دغًناخ كتًنج ؿالل امػقكين األؿًنين أسه غلل املٌلذىي املهنلي واملؤًيسل ومنهلا :املٌلذىي امشلمىيل مننظلاو
وواطهر غغىؾًا ً مذىايكج ودؼكياخ كتًنج .
 6-1ضتط الجودة يف منظومة التعليم
دذػكق االقواخ و املؤرشاخ امذي دذػمنها غمنيح اقانج امظىقج يف امذػني امػايل ةناء غل املكىناخ االًاًيح امذي دذػمنها
ؾتيػح اإلقانج امظامػيح و امذي دػك دـطظ مها ؿطاقظ واغؼح متيىها غن غًنها من اؿذطاضاخ االقانج نظها ً مكىنه يظمؼ
ةٍن ػقنٍن هام االقانج ةأةػاقها املـذنفح و امذنظي االكاقٌني ومٌذنىماده امفنيح امذي دػك من اه ضفاخ امظلى امػنملي يف
املنظامخ امذػنيميح.
يػىق امفػه يف دؿىن دؿتيقاخ امظىقج غل املٌذىي امػاملي اىل اًهاماخ نواق امظىقج ،واىل املؤرشاخ امذي د امرتكيلى
غنيها ،امذي يذ دكييفها غل وفق مذؿنتاخ امػمه االقاني يف املنظامخ املـذنفح.
قدم  Demingةرنامج من ثالثة عرش نقطة ميكن تطتيقه يف الجامعهاي يتنهمن اخل خلهق اسهة م هتمرة للتعلهيم
الجامعي.
-1دتني ؿنق فنٌفح طكيكج منذؿىيه املٌذمه.
-2منؼ امؼاطح منذفذيش .%100
-3غكو ةناء امقهاناخ امظامػيح غل اًاي امذكاميو فقـ.
-4دؿتيق فنٌفح امذؼٌيناخ املٌذمهج.
-5االهذامو ةامذكنيث املٌذمه يف طميؼ امىظاقو امظامػيح.
-6دىفه قياقج طامػيح واغيح وقٌنقهاؾيح.
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-7امقػاء غل امـىف مكي قياقاخ امظامػح.
-8امغاء امؼىاطى يف االدطاالخ ةٍن امػامنٍن و امقياقاخ.
-9منؼ امشػاناخ و امرتكيى غل االنظاواخ و امؼقاقق.
-10منؼ اًذػامل امؼكوق امقطىي مألقاء وال ػكوق منذفىق و اؾنقىا امػنان مألقاء و االنذاطيح.
-11دشظيؼ امذػتًن غن امشػىن ةاالغذىاو و امشقح.
-12دؿتيق ةهنامع امذؼٌٍن املٌذمه يف طميؼ امكنياخ.
-13اًذػامل  Deming Cycleيف طىانث امػمه املـذنفح( .امػاين واؿهون ،2002 ،ص)50
ثالثاً  :أهمية الجودة يف التعليم العراقي
إن امذىًؼ امهاقه اممي يشهك ُه امػهاق يف غكق امظامػاخ امهًلميح  ،واألهنيلح واًلذؼكاز دـططلاخ طكيلكج يلنػكٍ غلل
املـهطاخ امذػنيميح  ،وهما يذؿنث االندقاء هػايًن االغذامق وضىالً إىل دؿتيق مفاهي إقانج امظىقج غل امظامػاخ كافح.
ال ًيام إن مػايًن امظىقج هي ؾهيقح ػكيشح ألقاء األغامل دتكأ من اإلقانج امػنيلا ودذلكفق يف املٌلذىياخ كافلح كؿهيقلح منؼيلاج
قاؿه املنظمح ولمك يف إؾان امرتكيى غل امػميه وامػمه غل دؼٌٍن املنذع ةاًذمهان مػلامن امليلىج امذنافٌليح( Babbar sanil,
)1995: 37
فئلا وغػنا همه امؼقيقح نطث أغيننا مقهونح ةامؿاةؼ امذنافيس امٌاقك غامليا ً ا الدػؽ منا أهميح امظىقج يف املؤًٌاخ امػنميح
و مؼ مفاهي إقانج امظىقج امشامنح امذي ظهلهخ يف امػلا
 ،وامرتةىيح وإقاندها ةشكه كفىء وفػال  ،ويهي مـذطىن أنها انٌظا ٌ
املذقكو منم دٌػيناخ امقهن املايض وامذي شمنر كافح املؤًٌاخ امطناغيح وامـكميح غل ػك ًىاء أضتؽ مىاماً غلل مؤًٌلادنا
وضىالً إىل طىقج املفهقاخ امذػنيميح ها يػلمن كفلاءج امـلهيظٍن
امذػنيميح دؿتيق دنك املفاهي مالندقاء ةظىقج امذػني امػايل ُ
وامتقاء يف مػايًن امظىقج املقتىمح غامليا ً وامؼطىل غل االغذامق من هيئح مـذطح ومػرتف ةها قومياً ( امـؿيث ،2010 ،ص . )1
دهكف دؿتيق مػايًن امظىقج يف امظامػاخ امػهاقيح إىل إغكاق امؿنتح هؤهالخ ومهاناخ مناًتح دظػنه قاقنين غل مػايشح
غىانج املػنىماخ وغمنياخ امذغيًن املٌذمه وامذقكو امذكننىطي امهاقه ةؼيص ال ينؼرص قونه فقـ يف دنقي املػهفح واإلضلغاء
ومكن يف غمنيح امذػامه مؼ همه املػنىماخ واإلفاقج منها ةامقكن امكايف مـكمح غمنيح امذػني ملممك فلأن هلمه املهػنلح دذؿنلث
إنٌانا ً هىاضفاخ مػينح الًذيػاب كه ملا هلى طكيلك ومذٌلانع وامذػامله ةفاغنيلح وهلما يذؿنلث دؼلىالً كتلًنا ً يف قون املؤًٌلح
امذػنيميح  ،ودىفًن مناؾ دػنيمي يٌمؽ ةؼهيح امذغيًن واملناقشح ومٌاغكج امؿالب غلل املذػن املمايت  ( .االًلكي ،2010 ،ص
.)103
إن دؿتيق مػايًن طىقج ا دػني إن مكه منظمح أهكافها امـاضح ةها دٌذؿيؼ مؼ غًنها من املؤًٌاخ أن د ُؼقق مػايًن امظىقج ,
وال يذ مها لمك إال غن ؾهيق غكج غىامه ومذؿنتلاخ نقيٌلح دؼقلق امظلىقج امشلامنح ةامنٌلتح من ُمنظملح ككله ...دشلمه ملكؿالدها
وغمنيادها ويذؿنث لمك إقانج فاغنح منظىقج  ( .غؿيح وآؿهون  2008ص) 22 – 21
املتحث الثاين
أوالً  :مزايا الجودة وفوائدها
 دؼٌٍن طىقج املنذع أو امـكمح. اًذػامل امىقر ةشكه أكرث كفاءج. اوقياق امؼطح اإلنذاطيح ؾهيق امليىج امذنافٌيح املٌذكامح. وياقج نغتح املنظمح غن ؾهيق امػمه امطؼيؽ من أول وهنح.املؼافظح غل ػيىيح املنظمح ،امذظكيك ،امذؼٌٍن ،امذكييو.كٌث نغا امظميؼ غن ؾهيق إشتاع ػاطاده ونغتاده املذظكقج.طػه املنظمح أكرث اًذظاةح ملذغًناخ امتيئح ووياقج قكنج املنافٌح.دؿىيه غالقاخ امػمه ةٍن امػامنٍن ووياقج امىالء امذنظيمي ودـفيؼ مػكالخ قونان امػمه غن ؾهيق امؼىافى املقكمح.متكن من اكذشاف األؿؿاء منم امىهنح األوىل.دقكي امؼنىل ملشاكه امظىقج يف املنظمح.ثانياً :أستاب االهتامم ةالجودة
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دػك امظىقج من املهدكىاخ األًاًيح مها  ،ولمك ملا أستذذه دظانب امػكيك من املنظامخ وةشكه ؿلاص يف امياةلان غلل وطلىق
غالقح قىيح ةٍن دهًيف اًذػامل مػايًن فنٌفح امظىقج  ،وةٍن وياقج انةاػها وإنذاطيذها ودػىيى مهكىها امذنافيس يف األًىاق  .و قك
دػافهخ امػكيك من امػىامه وامذي أقخ إىل االهذامو ةامظىقج  .وإن امظلىقج يف مظلال امذػنلي ملن وطهلح نظله دؿتيلق مػلايًن
امظىقج دذٌ ها ييل - :
 -1إنها مػيان منذميى وامكامل يظث دؼقيقه وقياًه.

 -2إنها مػيان دٌػ غن ؾهيقه املنظمح امذػنيميح مذقكي أفػه ما مكيها مىةاقنها من أطه
إنغاقه وكٌث سقذه .
 -3إنها دٌػ إلقؿال امٌػاقج إىل نفىي األفهاق و دؼقيق نغاه .
 -4إنها دػذمك االهذامو ةكه يشء  ،وةامذفاضيه غلل ػلك ًلىاء ،ملن أطله امىضلىل إىل امكلامل  ،فلال مظلال منمطلاقفح أو
امذـمٍن.
 - 5إن مها غالقح ةذىقػاخ (امنذاقع ) .
 -6امكقح واإلدقان.
 -8األقاء املذميى.
 -9دقكي امٌنػح أو امنذيظح يف امىقر املهغىب فيه.
 -10دقكي امٌنػح أو امنذيظح ةذكنفح مناًتح.
 - 10إنها مؤرش مػكق من امظىانث ومن أهمها ما ييل:
أ -ؿنى امـكمح من امػيىب أو األؿؿاء.
ب -دطمي مذميى منػمنياخ.
خ -نقاةح فػامح غل كه يشء.
ز -ؿنى امػمه من امذكاؿه واالوقواطيح.
ض -دكنفح قنينح مقاننح هٌذىي امظىقج املهغىب فيه من امىةىن.
غ -متيى يف دـؿيـ امىقر ودنظيمه واًذشامنه.
ؾ -اًذػامل فػال منمىانق امترشيح واملاقيح.
ق -انـفاع نٌتح امهكن امفاقك إىل أقىن مٌذىي.
ل -رسغح يف األقاء ( .امغامكي  2007 ،ص)7
ثالثاً :متطلتاي اعتامد الجودة يف التعليم العايل
دػكقخ املذؿنتاخ ةذػكق املنظامخ املانؼح مشهاقج اغذامق امظىقج ا واالًتاب املىطتح مقياو دنك املنظامخ املذـططح .ؿالل
املكج امذي طهي ةها اغذامق غكق من املنظامخ امذػنيميح و املػذمكج ةشكه واًؼ غل نىع املنظمح ،مظميؼ املنظامخ امذي ؾتقر
غمنياخ االغذامق ،ومػايًن امذم ُّيى هي مػايًن يذ من ؿالمها منؽ شهاقج االغلذامق ملن طمػيلح امىاليلاخ امىًلؿ منذػنلي امػلايل
ملنظامخ امذػني امػايل و هي ):(Middle State Association of Colleges and Schools; 1994,4
 -1امذكامه يف مكىناخ املنظمح امذػنيميح مكله االنشلؿح غلن ؾهيلق انشلؿح امللىانق امترشليح و امذػامله ملؼ امٌياًلاخ
املذىاونح مؼ امؿنتح و إقانج امكنيح و املال االقاني و امذكنييس و امظمهىن االؿهين (اضؼاب املطامؽ) .
 -2وغؼ غايح واغؼح و مٌذقهج و اهكاف مالمئح ملىانق املنظمح و ػاطاخ امظمهىن.
 -3اًذقهان امػمه و اغذامق ًياًاخ مالمئح منؿنتح منغايح ) (Missionو االهكاف و امربامع و مىانق املنظمح.
 -4ؿكماخ امذػني املالمئح منؿنتح واػذياطاخ امىظاقو املٌذقتنيح مه .
 -5إقانج امكنيح امذي مكيها كفاءاخ مهنيح مالمئح منغاياخ و امربامع امـاضح ةاملنظملح و امذلي دذؿلىن فكهيلا ً و مهنيلاً ةشلكه
يذالءو مؼ ةهامع امكغ املالمئح.
 -6امربامع وامفطىل (امكىنًاخ) امكناًيح امذي دؿىن املهاناخ امفكهيلح امػاملح مشله امقلكنج غلل امػكاملح و االًلذقالل و
امفه املذىاون منقي و امنظهياخ املىطىقج و امذفاغه امفػال مؼ امشقافاخ امػامليح.
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 -7املناهع امكناًيح امذي دىفه امذظكيك االكيك يف دػني اآلقاب و امػنىو  ،و ال ًيام غنكما دكان هٌذنىماخ مهنيح مالمئح.
 -8املكذتح أو مىانق امذػني و دقكي امـكماخ مكغ امربامع امذػنيمح املذىافقح مؼ اًذػامل املىانق واملكذتح.
 -9اًذمهان غمنيح امذقيي اممايت منمنظمح امذػنيميح  ،و اغؿاء األومىيح منذـؿيـ مىياقج امفاغنيح امذنظيميح.
امذأكك من كفايح املىانق املاميح الًذمهان طىقج امربامع املنظمح و امـكماخ.
-10
مظنٍ إقانج املنظمح امذي دقكو امذٌهيالخ منذػني و امتؼص امػنمي و امذػن و امذي درسع غمنيح امذؼٌلٍن
-11
مؼ ػاميح امهضانح االكاقٌنيح.
دفػيه مظنٍ اإلقانج ةشكه كامه و مٌؤومياده و امٌياًح مذؿىيه املىانق.
-12
 -13امذٌهيالخ املاميح امذي دىفه اػذياطاخ ةهامع املنظمح وانشؿذها.
املطكاقيح و املىسىقيح يف مٌذنىماخ امؿتاغح و االضكاناخ و امنرش و امػالقاخ االغالميح.
-14
االًلذظاةح مؼاطللاخ امذغيللًن امذنظيمللي و امللذال و املذظلكق (امذكيللو) مغايللاخ واهللكاف و مللىانق املنظمللح( .
-15
امـؿيث  ،2010 ،ص ) 134 -133
املتحث الثالث
أوالً  :من املػىقاخ و املشاكه امذي دىاطه امظامػاخ امػهاقيح  ،و دؼىل قون دؿتيق امظىقج يف مؤًٌاخ امذػني امػلايل و
لمك غن ؾهيق ما يأيت:
 -1دؼكيك امطػىةاخ امهاهنح امذي ٌنكن أن دقو ػظه غرثج قون دؿتيق مفاهي مػايًن امظىقج يف امظامػاخ امػهاقيح .
 -2دطنيو همه امطػىةاخ إىل ؿمٍ مظمىغاخ و هلي  :امظىانلث امقياقيلح ،امظىانلث دنظيميلح ،امظىانلث امذػنيميلح و
املػهفيح ،طىانث امتؼص امػنمي ،طىانث ؿكمح املظذمؼ.
 -3امذػهف غل أناء أغػاء هيئح امذكنيٍ ةـطىص كه مظمىغح.
 -4مكي اؿذالف قنطح امطػىةح يف دؿتيق مػايًن امظىقج ا يف مؤًٌاخ امذػني امػايل وفقا منذـططاخ.
 -5مكي اؿذالف قنطح امطػىةح يف دؿتيق مػايًن امظىقج امشامنح يف مؤًٌاخ امذػني امػايل وفقلا منـلربج (.األًلكي ،
 ، 2010ص ) 117
مخطط فوائد تطتيق معايري الجودة يف التعليم العايل
إدارة الجهدة الذاملة
رفع
جهدة
الخريجين
وزيادة

تقليل الطلبة المتدربين

الطلب
عليهم
زيادة مخرجات الجامعة

ترجمة جميع احتياجات
العمالء الداخلين و الخارجين

(مظك وياقاخ  519 ،2008 ،ص – )521
تحدين معدالت االداء

تحقيق ميزة تنافدية
بين الجامعات

تطهير جهدة
التعليم
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ثانياً  :التوصياي
 -1اإلفاقج من امذظانب امػامليح يف دؿتيق مػايًن امظىقج يف امذػني امػايل.
 -2نةـ مفهىو دؿتيق مػايًن امظىقج ةامذىطيهاخ امؼكيشح امذي دؤكك غل رضونج طىقج وإدقان امػمه.
-3يذػٍن غل إقانج مؤًٌاخ امذػني امػايل دىفًن كافح األقواخ اإلقانيح واملٌذنىماخ امـاضح وامالومح مذٌهيه غمنيح دؿتيق
نظاو مػايًن امظىقج .
 -4دىفًن قنىاخ ادطال فاغنح ةىضفها وًينح مهمح مذؿتيق فنٌفح دؿتيق مػايًن امظىقج وامذلي ٌنكلن غلن ؾهيقهلا امذػلهف غلل
اػذياطاخ امؿامث ونغتذه ودؿنػاده يف ػقه امػمه واملظذمؼ.
 -5رضونج امػمه غل نرش سقافح وفنٌفح دؿتيق مػايًن امظىقج ةٍن طميؼ امػامنٍن يف مؤًٌاخ امذػني امػايل.
 -6إقامح قوناخ نىغيح سقافيح مظميؼ امػامنٍن يف مؤًٌاخ امذػني امػلايل ونرشل سقافلح دؿتيلق مػلايًن امظلىقج وامذػلهف غنيهلا
واالًذامع ملقرتػاخ امػامنٍن وامؿنتح ةشان دؿىيه امػمه اإلقاني يف املؤًٌاخ.
ثالثاً  :املقرت اي
 -1إطهاء قناًاخ مقاننح ةٍن امظامػاخ األطنتيح وامػهةيح وامظامػاخ امػهاقيح يف دؿتيقها مػلايًن امظلىقج وامذػلهف غلل
طىانث امقطىن وامذغنث غنيها واالًذفاقج منها مٌذقتال.
 -2إطهاء قناًاخ منىقىف غل مػىقاخ دؿتيق مػايًن امظىقج يف وطامػاخ امقؿه كافح .
 -3إطهاء قناًح ػىل ةناء االمنىلض مذؿتيق مػايًن امظىقج يف طامػاخ امػهاق كافح .
املصادر


اةن منظىن .ل ان العرب  ،ض  ،٠امقاههج :قان املػانف .٤٨٩١ ،



االًكي ً ،ػيك طاً



ػافظ  ،غتكامنارص غنك  .تصميم نظام لنهامن الجهودة واالعهتامد يف التعلهيم العهايل :دراسهة الهة يف ديهوان وعارة التعلهيم العهايل

 .الطريق إىل الجودة الشاملة يف التعليم الجامعي والعايل ،ةغكاق – شانع املذنتي ،قان امفكه .2010 ،

والتحث العلمي ،مؼ ةهنامع مقرتغ ،اؾهوػح قكذىناه غًن منشىنج ،كنيح االقانج و االقذطاق ،طامػح ةغكاق.2011،


امـؿيث ً ،مًن كامه .دليل تطتيق الجودة يف املنطقة للحصول عىل شهادة االعتامد ،هيئح امذػني امذقني .2010 ،



امىةيكي ً ،نامن غاشىن مظيل  .مشكالي التعليم العايل يف الوطن العريب ل قناًح وضفيح دؼنينيح نقكيلح ،ؽ ،1مؿتػلح  2ملاني  ،ؾلهاةنٍ،



ميتيا .2000 ،
امػللاين ،ؿنيلله اةللهاهي مؼمللىق وامقللىاو ،اًللامغيه اةللهاهي وكىنيلله ،غللاقل غتللك املامللكا ادارة الجههودة الشههاملة ومتطلتههاي االيههزو ISO
9001:2000ا امؿتػح االوىلا مؿتػح االشقه ،ةغكاقا 2002



امػىاوي ،مؼمك غتك امىهاب ،دظهةح قٌ غنىو امؼاًتاخ ونظ املػنىماخ ،الندوة العلمية الثانية الدارة الجودة الشاملة :اللجنة الوطنيهة
للجودة الشاملة  ،ةغكاق /18كانىن االول.2002 /



غؿيح  ,مؼٌن غيل  .الجودة الشاملة واملنهج .األنقن  ,قان املناهع . 2008



امغامكي ،غيل ةن مؼمك وهيك  .دطىن مقرتغ مذؿتيق نظاو امظىقج امشامنح يف املؤًٌاخ امرتةىيح و امذػنيميلح امٌلػىقيح يف غلىء املىاضلفح
امكوميح منظىقج  ،ISO 9002مؤمتر الجودة يف التعليم العام -امظمػيح امٌػىقيح منػنىو امرتةىيح و امنفٌيح (طٌنت) امقطي .



مظيك ً ،ىًن شكه وامىياقاخ ،مؼمك غىاق .الجودة الشاملة يف التعليم دراساي تطتيقية ،امؿتػح األوىل ،قان ضفا مننرش وامذىويؼ ،غلامن ،



.2008
املؼياوي  ،قاً نايو  .إدارة الجامعاي يف ضوء معايري الجودة الشاملة  ".مظنح ادؼاق امظامػلاخ امػلهيب( .امػلكق املذـطلظ ١،نيٌلان –
اةهيه  ٠٢٢٢و.
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Abstract
The rapid change in the scientific, cultural, cognitive and technological spheres of life has led to an interest
in efforts to evaluate and continuously develop and provide services to educational institutions, including
university education, as well as increase social demand for university education. The urgent need to assume
responsibilities, manage business well and the effective need is the one that moves and promotes education. The
learners realize that this learning is measured by the quality of the outputs of the university institution, which is
achieved in different ways.
The issue of the quality of education has become the focus of attention on education at the regional and global
levels, as many see the way to meet the challenges of the twenty-first century as raising the quality and quality of
education. Old methods of education, their contents and methods of evaluation are no longer appropriate for the
era of globalization.
The concept of quality in education
It is necessary to define the concept of quality, the origin of the word "good" and good contrast to bad and
serious quality, which is good, and the most recent thing, and Tajweed like him.
The concept of quality was not limited to the modern era, but was known by mankind since ancient times. It
was always searching for the things and things that are best for its life. Hence, it continued to progress and
develop continuously. The historical roots of the concept date back to ancient times. .) To develop and develop
measurements in the area and lengths to be used as standard measures. In the Islamic State, quality was
examined with special attention at the moral and practical levels.
In the light of the above, the quality of education can be defined as "a process aimed at achieving a high
quality educational product, by providing the necessary inputs and improving them in order to achieve the
desired objectives according to specific criteria, and ensure that the needs of the labor market are met. Almighty
". In contrast, when we define the concept of waste in higher education as failure, misuse, misuse of human
resources and poor functioning in any of the educational system and its various processes, the social and
productive efficiency of the educational system is reduced.
The importance of applying quality in higher education;
1-control and development of the administrative system in the educational organization.
.2-Upgrading the level of students in all fields
3-control and reduce the complaints of students and stakeholders and the development of solutions.
4-Increasing the educational efficiency and raise the level of performance of the staff of the Organization.
5-meet the requirements of students and stakeholders and the community and access to their satisfaction in
accordance with the general system of educational organizations.
6-Enable the educational organization to analyze problems by scientific methods.
7-Raise the level of students and stakeholders at the educational organization by highlighting the commitment to
quality system.
8-The interdependence and integration of all teaching staff and administrators in the organization and
teamwork0
The application of the quality system gives the educational organization respect, local recognition and local
recognition
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