دور الشراكة بني اجلامعات السعودية الناشئة يف حتقيق
ضمان اجلودة من خالل مبدأ عاملية التعليم العالي
إعداد
د /فيصل بن فرج املطريي
املشرف على مكتب وكيل اجلامعة

تقديم
مير التعليم العالي بنوعيه – احلكومي واألهلي -بطفرة هائلة وانتشار
غري مسبوق ,حيث تشهد اململكة العربية السعودية يف جمال التعليم العالي

نهضة شاملة تتمثل يف:

• إنشاء جامعات جديدة.

• إنشاء كليات علمية وتطبيقية.
• اعتمادات مالية ضخمة يف امليزانيات

املشكلة
على الرغم من حتقيق العديد من اجلامعات السعودية ملركز مرموق بني
جامعات العامل املتقدم بتحقيقها ملعايري جودة التعليم ,إال أن هناك عدداً من
اجلامعات السعودية الناشئة ,تفتقر حبكم حداثتها إىل بعض من مقومات
حتقيق ضمان جودة التعليم بها ,وذلك ألسباب منها :
االفتقار للعدد الكايف من اإلداريني والفنيني وأعضاء هيئات التدريس.
الكثري من العاملني بهذه اجلامعات ال ميتلكون املهارات واخلربة الكافية لتحقيق
معايري جودة التعليم والعمل عليها.

املشكلة
وإزاء هذه اإلشكاالت اليت تعرتض سبيل اجلامعات الناشئة يف سعيها لتحقيق ضمان جودة
التعليم العالي فإن الواجب على املهتمني بهذا التعليم أن :
أن ال تطالب هذه اجلامعات يف الوقت احلالي أن تكون يف مستوى نظرياتها من اجلامعات

األعرق.
ال ينبغي يف ذات الوقت أن نرتك تلك اجلامعات دون دعم ميكنها من حتقيق مستوى نظرياتها يف
ضوء خطط مستقبلية مدروسة وبتعاون مشرتك بني تلك اجلامعات يف ضوء ما جيمعها من ظروف

مشرتكة وإمكانيات تكاد تكون متقاربة ,ويف ظل مبدأ عاملية التعليم العالي

أسئلة ورقة العمل
عملت الورقة على اإلجابة عن األسئلة التالية:

• .1

ما واقع ضمان اجلودة باجلامعات السعودية؟

• .2

ما األسس النظرية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي يف ضوء مفهوم الشراكة؟

• .3

ما اإلجراءات املقرتحة لتحقيق ضمان جودة التعليم باجلامعات السعودية الناشئة يف ضوء

مبدأ عاملية التعليم العالي ؟

أهمية ورقة العمل
تكمن أهمية ورقة العمل يف أنها تقدم طرحا إجرائيا لضمان جودة التعليم باجلامعات

السعودية الناشئة يف ظل ما متلكه من إمكانيات وما جيمعها من ظروف يف ضوء مبدأ عاملية
التعليم العالي ,ألن ضمان اجلودة يؤدي إىل :

 تقديم خدمة تعليمية جيدة ,حتقق ثقة املتلقني فيها من الطالب وأولياء األمورومؤسسات اجملتمع ,وغريها
 -يُعد خطوة أوىل يف سبيل حتقيق عاملية التعليم العالي باململكة وجعل االلتحاق

جبامعات اململكة العربية السعودية هدفا يسعى إليه الطالب من خمتل دول العامل.

واقع ضمان اجلودة باجلامعات السعودية
حتقيقاً لرؤية خادم احلرمني الشريفني يف إحداث نقلة نوعية وكمية يف قطاع
التعليم العالي ,وتطويره وفقاً ألحدث التوجهات العلمية والعاملية يف التعليم
العالي ,سارت وزارة التعليم العالي يف مسارين متوازيني هما :
األول :هو التوسع يف جمال التعليم العالي باململكة كماً وذلك بافتتاح املزيد من
اجلامعات والكليات واألقسام والربامج.

الثاني :فكان يف التأكيد على جودة التعليم املقدم من خالل مؤسسات التعليم
العالي ,بإنشاء اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي مبوجب املوافقة
السامية الكرمية رقم /7ب 6024/وتاريخ  9/3/1424ه

أهداف اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي
•

أ .وضع معايري لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي متوافقة مع املعايري العاملية مع مراعاة متطلبات البيئة احمللية.

•

ب.

إتباع عمليات لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي متوافقة مع املمارسات اجليدة املتعارف عليها عامليا.

•

ج.

تقديم العون ملؤسسات التعليم فوق الثانوي من أجل مساعدتها على تقويم أدائها ,والتخطيط لتحسني هذا األداء,

•

د.

االلتزام بأن تكون قرارات االعتماد موضوعية وعادلة ودقيقة وصارمة وبناءة.

•

ه.

تطوير وتوفري قواعد املعلومات اخلاصة باملمارسات اجليدة ,ومؤشرات اجلودة لكل قطاعات التعليم فوق الثانوي يف

اململكة.
•

و.

التعاون مع هيئات االعتماد وضمان اجلودة األخرى ,والعمل على أن تكون اهليئة رائدة يف جمال االعتماد وضمان

اجلودة على املستوى اإلقليمي.

•

ز.

االلتزام مبضمون وثيقة املمارسة اجليدة املقرة من قبل الشبكة الدولية هليئات ضمان اجلودة يف التعليم العالي

(INQAAH

أسس حتقيق ضمان جودة مؤسسات التعليم العايل
يف ضوء مفهوم الشراكة
قامت أسس الشراكة بني اهليئات املعنية بضمان جودة التعليم العالي يف دول العامل على عدد من األسس
اليت توضح مبادئ وجماالت الشراكة فيما بينها ومن أهمها :
•

تبادل املعلومات واخلربات فيما بينها

•

ريادة األسس العملية والنظرية لضمان اجلودة

•

تطوير وتعزيز معايري املمارسة املهنية يف جمال ضمان اجلودة

•

تشجيع ومساعدة التحسني املستمر ,لصاحل مؤسسات التعليم العالي والطالب واجملتمعات.

•

تيسري التواصل فيما بينها ودعم الشبكات اإللكرتونية للتواصل.

•

احرتام التنوع يف التعليم العالي

•

اإلميان باستقاللية مؤسسات التعليم العالي

معوقات تأصيل العمل املؤسسي
إدارية

مقاومة التغيري

تقنية

بشرية

مالية

واقع تأصيل العمل املؤسسي يف
العملية التعليمية

جتربة جامعة اجملمعــــــة
• املرحلة األوىل :إنشاء وكالة اجلامعة للشئون التعليمية
• املرحلة الثانية :حتديد األهداف االسرتاتيجية للوكالة.
• املرحلة الثالثة :إعداد اهليكل التنظيمي للوكالة.
• املرحلة الرابعة :حتديد اختصاصات الوكالة.
• املرحلة اخلامسة :إنشاء إدارات فنية بالوكالة
• املرحلة السادسة :إعداد اخلطة االسرتاتيجية للوكالة

اإلدارات الفنية بوكالة اجلامعة
القياس والتقويم

اخلطط والربامج

التخطيط والتطوير

التميز يف التعليم
التعلم

دعم الطالب

شئون اخلرجيني

إجراءات مقرتحة حنو تأصيل العمل املؤسسي يف
العملية التعليمية

•
•
•
•
•
•
•

توفري إطار منظومي فاعل لتطبيق مبدأ العمل املؤسسي.
وضع خطة اسرتاتيجية للشئون التعليمية ونشرها.
توعية كل األطراف بأهمية دورهم يف العمل املؤسسي.
نشر معايري السلوك لضمان الدقة يف حتديد نتائج األعمال.
ترسيخ ثقافة العمل املؤسسي دعما وحافظا على التحسني املستمر.
رفع مستوى تفكري القيادات يف جمال تأصيل العمل املؤسسي .
إنشاء مراكز للتميز املؤسسي ,تعمل على حتويل املناخ القيادي إىل
مناخ يعمل وفق مبادئ العمل مؤسسي .

إجراءات مقرتحة حنو تأصيل العمل
املؤسسي يف العملية التعليمية
•
•
•
•
•

تعزيز الدور الرقابي وتفعيله .
تشجيع التفكري التحليلي وحتريره .
تعزيز الالمركزية يف جمال إدارة العملية التعليمية.
تدريب املعنيني بتطبيق العمل املؤسسي والتأكد ومن اكتسابهم مهارة
التطبيق وآلياته.
اعتماد معايري وأسس موضوعية قابلة للقياس لضمان حتييد تدخالت
العنصر البشري .

شكرا حلسن استماعكم

