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 التمييد 

موضوع نقاش، وحوار في جل األنشطة، والبرامج الجامعات الميبية ال يزاؿ موضوع تطبيق معايير الجودة واالعتماد في 
في التي تيتـ بالجودة واالعتماد، وذلؾ منذ تأسيس المركز الوطني لضماف جودة واعتماد المؤسسات التعميمية والتدريبية 

  ودوليا   واقميميا   محميا   تبالجامعاـ، كوف االلتزاـ بتطبيق تمؾ المعايير أصبح مف الشروط األساسية لالعتراؼ 6006العاـ 
دبيات الجودة أنصبت جل اىتمامات اكما اـ غير ذلؾ،  أـ بحثية، تعميمية،سواء أكانت مخرجاتيا بجل ومف ثـ االعتراؼ 

 سؤاليف أساسييف ىما:حوؿ ربما والتي تتمحور في الجامعات واالعتماد عمى آليات تطبيق الجودة واالعتماد 

  ؟ وضمانيا الجودة واالنتقاؿ إلى التغيير يحدث كيف يمكف أف 
  ؟  الجودة وضمانيابرامج وأنشطة كيف يمكف ترسيخ وتأصيل 

         مف حيث آليات بنائياوما يرتبط بيا،  المعاييرمسألة دبيات، بشكل عاـ، التطرؽ إلى ألتجاىمت تمؾ احيف في 
أحداث تغييرات محددة في نظـ إلى تيدؼ ممية بناء المعايير عادة ما أو القواعد التي تستند عمييا، فع أو األسس
التي  ،البرامج األكاديميةفاعمية أـ عمى مستوى  ،اإلدارةمستوى سواء عمى مستوى القدرة المؤسسية أـ عمى الجامعية 

إلى مقاومة تمؾ المعايير، أو العجز عف تنفيذىا، ببعض الجامعات ا أحيان  قد يصل مر إال أف األتستيدفيا تمؾ المعايير، 
مف بناء عدد مف المعايير المؤسسية في ليبيا الرغـ مف قياـ المركز الوطني لضماف الجودة وعمى سبيل المثاؿ : فأنو ب

مؾ المعايير، تنفيذ تال تزاؿ ُتقاوـ الحكومية  ـ، إال أف بعض الجامعات الميبية6008منذ لمتعميـ الجامعي وذلؾ  البرامجيةو 
جودة واعتماد المؤسسات تقرير صادر عف المركز الوطني لضماف ففي  ،عف تنفيذىا ايا عاجز  بعض في حيف أصبح

بعض التحديات التي تواجو مكاتب الجودة وتقييـ األداء بالجامعات الميبية  رصدـ، 6006العاـ التعميمية والتدريبية 
  :(83 -83ص ص  ،2102 الشركسي،)، أىمياالحكومية في تطبيق الجودة وضمانيا

  الجودة وتقييـ األداء بالصالحيات كاممة مف أجل تحسيف الجودةضماف عدـ تفويض مكاتب.  
 التنفيذ وواجبة ممزمة تنفيذية ال شرفية وظائف كػػػػػػونيا الجودة لمكاتب الدونية النظرة. 
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  جميع البرامج الجامعيةعدـ حرص اإلدارة العميا لمجامعات عمى تطبيق مفيـو الجودة في. 
 ليا المصاحبة والفعاليات واألنشطة الجودة برامج عمى لإلنفاؽ بند تخصيص وعدـ المالية المصادر ُشح 

 .المالية المصادر مف المتاح خالؿ مف الجودة مكاتب تسيير عمى واالعتماد
 الجودة لتحقيق الجػامعات بعض في واضحػػػة سياسات تػػػػوجد ال. 
 بالجامعات واإلدارية األكاديمية القيادات قبل مف الجودة ثقافة وتقبل قناعة عػػػدـ . 
 بالجامعات العممية البرامج أداء تقييـ في بيا االسترشاد يجب التي الوطنيػػػػػػة المعايير غياب. 

بمف يقود  عامة، واالستثناءات حاالت مرتبط إلى حد كبيرظاىرة  ىي المعايير تمؾ مقاومة إذف بأف ظاىرة يعني ىذاو 
 ىي أزمة، ظل في حاليا   تعيش الميبية بأف "الجامعات وابونوارة وابوستة، والشركسي، مرجيف، يذكر كما تمؾ الجامعات،

 أعراض، سوى  ليست الجامعات في والبرامجية المؤسسية تجمياتيا أف أي بامتياز، وضمانيا الجودة ثقافة أزمة جوىرىا في
.) "وضمانيا الجودة وممارسة وتطبيق فيـ في خمل وجود إلى الراجعة الفكرية أرضيتيا مف الجوىرية أسبابيا تستمد وأنيا
 وفيـ تقدير في فجوة كما أوضح نفس التقرير بوجود " .(57ص ،2108 الحكومية، الليبية للجامعات االستطالعية الزيارات تقرير
 بعض قبل مف والممانعة اإلحصائية، البيانات تظيره ما وىذا الجامعات بعض في وتطبيقيا وضمانيا الجودة آليات

 االستبانات عمى وشفافة واضحة إجابات خالؿ مف توضحييا والمفترض الجودة آليات إرساء في التعميمية القيادات
تمؾ البحث ودراسة ماىية حاجة إلى بالتالي ىناؾ  ،(12 -10ص ص ،2108 مرجين).حقيقية" وشواىد بأدلة ومساندتيا
قد  تالتساؤال ىذهو صناعة المعايير؟ كيف يتـ : ت عديدة، لعل أىمياالتساؤالا إلى طرح ستقود حتم  والتي المعايير، 

تفتقر بعض المعايير  حيث، في التعميـ الجامعي بناء المعايير صناعةفي المشتغميف وبشكل خاص  ،بعضيا اليتجنب
، فاألمر يتعمق بمعرفة ما إذا إنجاز تمؾ المعاييرالمنجزة إلى وجود خطة مسجمة مسبق ا ومنيجية واضحة تبيف خطوات 

مف جية،  بحيث تختفي كل مواطف الضعفالموضوعة ليا، المعايير ستأتي بالضرورة كنتيجة لتوقعات صناعة كانت 
، فالميمة إذف ليست سيمة، حيث تحتاج خطة ةيمنظومة الجامعالفي ديناميكية مف جية أخرى  تعزيز كل مواطف القوةو 

، وآليات تجديدىا، ىاشروط اختيار فريق إعدادآليات وضع المعايير، وخطوات بناءىا، و صناعة المعايير إلى تحديد 
 .ياالمعايير، وأخير ا آليات تقييم صناعةالوثائق التي يتوجب االستناد إلييا في عممية تحديد إضافة إلى 

 لمية أىداف الورقة الع

 عمى األىداؼ التالية: الورقةالتركيز في ىذه سيتـ 

 .الجامعي توضيح ماىية المعايير في التعميـ -1
 .في التعميـ الجامعي المعايير وتطوير تحديثتحديد مبررات بناء أو  -2
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 .في التعميـ الجامعي المعايير وتطوير تحديثو أتحديد أىـ خطوات بناء  -3
 . في التعميـ الجامعي  المعايير وتطوير تحديثالكشف عف أىـ الصعوبات التي تواجو عممية بناء أو  -4
 .الجامعيوضع مقترحات لتفعيل دور المعايير في التعميـ  -5

 المنيجية المتبعة :

جاباتنا عمى التساؤالت المثارة في ىذه  حيث يعتمد ىذا ، التحميميالوصفي  المنيج عمى ستعتمد الورقة أف تحميمنا وا 
إلى الورقة سيتـ تقسيـ ىذه المنيج عمى جمع المعمومات، ومف ثـ تحميميا وتفسيرىا وصوال  إلى استنتاج الحقائق، كما 

خمسة محاور رئيسة، سنحاوؿ في كل محور اإلجابة عف عدد مف التساؤالت المطروحة، والتي تنطمق جمعييا مف 
مف الشروط الجامعي ذا أصبح االلتزاـ بمعايير الجودة واالعتماد في التعميـ التساؤؿ الرئيس ليذه المقالة، وىو : لما

 ، ومف ثـ االعتراؼ بمخرجاتيا في العصر الحالي؟ بالجامعاتاألساسية لالعتراؼ 

 حوؿ حيث إف البحث والكشف عف ىذا التساؤؿ سيدفع بالضرورة إلى أف تطفو عمى السطح عدد مف التساؤالت الميمة 
 .الجامعي التعميـ المعايير في

 ىي : الورقة العلمية، ىذه في المطروحة أىم التساؤالت 

 ؟  الجامعي ماذا يقصد بالمعايير في التعميـ 
  ؟الجامعي لماذا المعايير في التعميـ 
 ؟ الجامعي ما خطوات بناء المعايير في التعميـ 
  في ليبيا ؟التعميـ الجامعي معايير   وتطوير تحديثما الصعوبات التي تواجو عممية بناء أو 
  في ليبيا؟ التعميـ الجامعيمعايير  وتطوير تحديثما المقترحات التي تساىـ في بناء أو 
 ماذا يقصد بالمعايير في التعليم الجامعي ؟  .0

ا لممقارنة والتقدير، وفي حيف عرف ضماف الجودة الصادر دليل  وجاء في معجـ الوجيز أف المعيار ىو : ما اتخذ أساس 
بأنو " المواصفات الالزمة لمتعميـ الجامعي الجيد الذي يمكف قبولو وىي الضماف لجودتو، عف اتحاد الجامعات العربية 

عند وزيادة فعاليتو، وقدرتو عمى المنافسة، في الساحة التربوية العالمية. والمعيار ىو المقياس مرجعي يمكف االسترشاد بو 
جامعي في دولة عربية معينة وذلؾ مف خالؿ مقارنتو مع المستويات القياسية المنشودة، وفد تكوف المعايير تقويـ األداء ال

دليل ) عبارة عف مستويات تضعيا أحدى الجيات الخارجية، أو مستويات إنجاز في مؤسسة أخرى يتـ اختيارىا لممقارنة.
 .(02، 2113لجامعات العربية، ا اتحاد
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تستعمل لوضع  ،والحكـ ،مجموعة مقاييس محددة لممقارنةبأنيا معايير األردنية لضماف الجودة الييئة الفي حيف عرفت 
ا عبارة أىداؼ اإلنجاز  وتقييمو وقد تكوف معبرة عف المستويات الحالية لإلنجاز في المؤسسة، وقد تكوف ىذه المعايير أيض 

 ىيئة ضمان جودة واالعتماد األردنية،  ) في المؤسسة.عف مستويات تضعيا إحدى الجيات الخارجية أو مستويات االنجاز 
2107 ،2)    

ا لممقارنة والتقدير،  :ىوليؤكد بأف المعيار  الشبكة العربية لضماف الجودة في التعميـ العاليكما جاء تعريف  ما أُتخذ أساس 
ة معينة مف خالؿ مقارنتو مع ىو مقياس مرجعي يمكف االسترشاد بو عند تقويـ األداء الجامعي في ىيئة ما، أو دولو 

 دليلاالصدار الجديد ل في حيف تناوؿ، ( 2113،20الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي،) .المستويات القياسية المنشودة
                    لعل أىميا  ،أنواع المعاييرعدد مف ـ، 6007العاـ العالي الصادر عف اتحاد الجامعات العربية  التعميـ لمؤسسات الجودة

أما ىي المعايير التي تشتق مف الممارسات اإلدارية السميمة، فالمعايير العامة  ،، والمعايير الخاصةمعايير عامةال
 ،2105 ،اتحاد الجامعات العربية) تشتق مف أىداؼ المؤسسة التعميمية بحد ذاتيا التييي المعايير فالمعايير الخاصة : 

دوف مباشرة  المعايير القياسيةإلى  الجودة واالعتماد الصادر عف اتحاد الجامعات االسالميةدليل كما تطرؽ  ،(75ص
تستعمل لوضع األىداؼ وتقييـ  ،معايير لممقارنةبأنيا لمعايير القياسية ا، حيث عرؼ بتحديد ماىية المعاييرقيامو 

في المؤسسة ) مثال نسبة الطالب الذيف أتموا اإلنجاز، وقد تكوف ىذه المعايير عبارة عف المستويات الحالية لإلنجاز 
ا عبارة عف مستويات تضعيا إحدى الجيات الخارجية. أو مستويات  دراسة إدارة األعماؿ( وقد تكوف ىذه المعايير أيض 

 ىيئة دراسية متفرغ في) مثال  عدد النشرات البحوث التي قاـ بيا كل عضو  إنجاز في مؤسسة أخرى يتـ اختيارىا لممقارنة
  .(2113،03 اإلسالمي، العالم لجامعاتا تحاد) .جامعة كذا(
دليل ضماف جودة واعتماد الصادر عف المركز الوطني لضماف جودة واعتماد تعريف المعايير حسب جاء في حيف 

وزيادة فعاليتو : المواصفات الالزمة لمتعميـ الذي يمكف قبولو لضماف جودتو، ، بأنيا بميبيا المؤسسات التعميمية والتدريبية
وقدرتو عمى المنافسة، ومقياس مرجعي يمكف االسترشاد بو عند تقييـ األداء الجامعي، وذلؾ مف خالؿ مقارنتو مع 

كما قسـ الدليل ، (5، 2102، المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية)المستويات القياسية المنشودة.
  :، ىمانوعيفالمذكور المعايير إلى 

 :المعايير القياسية -النوع األول 
األسس التي يضعيا مركز ضماف جودة واعتماد المؤسسات التعميمية، وتمثل الحد األدنى مف المعايير، التي يجب أف 

 .تفي بيا المؤسسة في برامجيا التعميمية التي تنفذىا
 :المعايير المعتمدة  -النوع الثاني 

المؤسسة لذاتيا، ويعتمدىا مركز ضماف جودة واعتماد المؤسسات التعميمية، بشرط أال تقػل عف األسس التي تحددىا 
 أال بشرط بو، الخاصة معاييره يبني أف تعميمي برنامج أو عالي تعميـ مؤسسة ألي حقوبيذا ي ،مستوى المعايير القياسية

 .المركز وضعيا التي المعايير عف تقل
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البوابة إلى الجودة تعتبر  المعايير افب يدرؾ أفبالتعريفات السابقة لممعايير وأنواعيا  أحاط أف بعد. القارئ وعمى 
 أـ ،المعايير ىو التأكد مف تحقيق المواصفات المطموبة سواء عمى مستوى المؤسسةوجود واالعتماد، كما أف اليدؼ مف 

بكل أبعاده، الجامعي أىداؼ قطاع التعميـ جوىرىا تعبر عف فمسفة و في فالمعايير ىي البرنامج التعميمي، عمى مستوى 
فالمعايير ىي ترسيخ  لمنظومة الجودة وضمانيا، حيث تجعل المؤسسة أو البرنامج التعميمي دائم ا في حالة عمل وبحث 

 .(7، 2105) مرجين ،عف الحاجات ومتطمبات التحسيف والتطوير؛ بغية الوصوؿ إلى اإلبداع والتميز
مفيـو المعايير يفتح أمامنا الباب لمبحث عف إجابة لمتساؤؿ التالي، وىو: لماذا المعايير في وبشكل عاـ، فإف تحديد 

 التعميـ؟
 لماذا المعايير في التعليم الجامعي ؟ .2

جل الخبراء والميتميف بقضايا الجودة واالعتماد، خاصة مف الدوؿ السباقة إلى بناء  عمىطرح ىذا التساؤؿ كنا نكثير ا ما 
، وفي الحقيقة فإف خالصة تمؾ اإلجابات جاءت في كوف تمؾ الجامعي ر الجودة واالعتماد في التعميـووضع المعايي
سياؽ "ضبط أخالقيات مينة التعميـ"، فالدوؿ الغربية والواليات المتحدة األمريكية إنما كانت تيدؼ مف في المعايير تأتي 

التعميـ عمى  إلى تأكيد وجود الحد األدنى مف اصباغ أخالقيات العالي ؾ المعايير في المؤسسات التعميـوجود تم
مف حيث كونيا متميزة، أـ جيدة،  العالي ى التمييز بيف المؤسسات التعميـتوفر القدرة عم، إضافة إلى المخرجات التعميمية
ترى في التعميـ صناعة، اطمئناف المجتمع بجودة المخرجات التعميمية، فتمؾ الدوؿ أصبحت ، وكذلؾ أـ مقبولة، أـ ضعيفة

 كونيا تمثل العناصر ،ف خالؿ بناء معايير خاصة لو، موليا شروطيا وقوانينيا، بالتالي مف الميـ التأكد مف جودة مخرجات
 كبرى  أىمية تكتسب المعايير أصبحت ثـ ومف بالجودة، الخاصة األىداؼ تحقيق مدى عمى ضوئيا في الحكـ يتـ التي
 والمنافسة التميز درجات أعمى وتحقيق األداء رفع بيدؼ ،في تمؾ الدوؿ المنشودةمنظومة التعميـ الجامعي  إصالحات في
 ،(2113،3اإلسالمي، العالم لجامعاتا اتحاد) .العالمية لممعايير والمواكبة المحمية الخصوصيات مف المستمدة الجودة إطار في
 معالجة إلى إضافة الجامعي، التعميمي المشيد يواجييا التي التحديات مواجية عمىبحسب وجية نظرىـ تساعد  المعاييرف

 والطرائق والوسائل مميةػالع والبحوث ميميةػالتع واإلدارة البشرية واردػػالم اتػوكفاي تربويةػال رامجػوالب المناىج مستوى  تدني
 العمل سوؽ  متطمبات إلى إضافة النوعي، التقني والتطور المعرفة، ومجتمع العولمة، فرضتو ما ةػمواجي كذلؾ التدريسية،
 عمى والقادرة المجاالت، شتى في النوعية والميارات المعارؼ تمتمؾ جودة ذات مخرجات عف البحث ضرورة مف والتنمية،
 المؤسسية القدرة حيث مف لمجامعات المؤسسية بالبنية عالقة ذات معايير ىناؾ فأصبحت ،العالمية السوؽ  في المنافسة
 أعضاء ومعايير الطمبة، قبوؿ معايير :مثل أخرى  بمعايير مرتبط ذلؾ وكل ،المياه ودورات ،والمكاتب ،والقاعات ،لممباني
 ومعايير الدراسية،البرامج األكاديمية، والمقررات  ومعايير ،التعميمية الخدمات ومعايير المساندة، والكوادر التدريس ىيئة

     ..إلخ.التعميمية المخرجاتبمعالجة  تيتـ معاييرو  والنزاىة، الشفافية ومعايير األكاديمية، اإلدارة

 وبشكل عاـ يمكف تحديد عدد مف المبررات لوجود تمؾ المعايير في التالي:
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 صالح التعميـ الجامعي.إلمدخل المعايير يعتبر  -1
 .ضبط أخالقيات مينة التعميـ -2
معالجة مواطف الضعف ليتـ ، الجامعي المؤسسات التعميـجاح والفشل في وضع مؤشرات تيدؼ إلى دراسة الن -3

    الممارسات الحميدة.  تشجيع و  ،تعزيز مواطف القوةو 
أصبحت عممية تقييـ وتقويـ العممية التعميمية مرتبطة بوجود عدد مف المعايير، وىو الجزء المكمل، الذي يتوج  -4

 .الجامعي ة جودة بمؤسسات التعميـتطوير أنظم
 االنطالؽ نحو تحقيق التنافسية.بوابة  -5
 تحقيق الشفافية والمحاسبية والعدالة. -6
 .الجامعي األكاديمي بيف المؤسسات التعميـضماف تبادؿ االعتراؼ  -7
 تحسيف وتطوير البرامج التعميمية لتحقيق المواصفات المطموبة. -8
 المرشد نحو تحقيق الجودة واالعتماد. -9

 . فاية وفعالية، وبيئة تيدؼ إلى التميز واإلبداع واالبتكارجعل مؤسسات والبرامج  التعميمية أكثر ك -11
 .المناطة بو أف يحقق النظاـ التعميمي األىداؼ السياسية واالجتماعية واالقتصادية -11
، وطمأنة تمؾ وأولياء األمور مف معرفة المؤسسات والبرامج التعميمية الموثوؽ بيا ،ومؤسساتو ،تمكف المجتمع -12

  األطراؼ عمى فاعمية تمؾ المؤسسات والبرامج وتميزىا. 

 ممعايير في التعميـلالحاجة تدعو إلى  مبرراتبوجود عدد مف الالسابق؛ االستعراض مف  الحظ قد القارئ  أف شؾ وال 
تيدؼ إلى المعايير  فأف وبيذا االعتماد، عمى الحصوؿ في ترغب التي لمجامعات البوصمة إلى أقربفيي ، الجامعي

ا يؤدي إلى الحصوؿ عمى االعتماد المطموب، كما يؤدي تحريؾ كامل طاقات الجامعة ومواردىا البشرية والمالية تحريك  
ما خطوات بناء : إلى طرح تساؤؿ عف ناىذا سيقودمف ناحية أخرى إلى بناء منظومة ديناميكية داخل الجامعة،  كما أف 

  المعايير في التعميـ ؟

 خطوات بناء المعايير في التعليم الجامعي ؟ما  .8

بادئ ذي بدء، ينبغي أف نعمـ أف بناء المعايير ليست بالخطوة السيمة، أو أنيا مجرد وضع تصورات لمواصفات 
المؤسسات أو البرامج التعميمية، أو القياـ بترجمة لبعض المواصفات األجنبية، إنما ىي الخطوة األىـ، واألصعب، حيث 

ا لمدولة، والتعرؼ الجامعي ج إلى معرفة فمسفة وأىداؼ قطاع التعميـ إنيا تحتا عمى الواقع المعاش لمبيئة التعميمية، أيض 
عمى الدراسات واألدبيات ذات العالقة، وكل ذلؾ يتـ مف خالؿ وجود خطة تتضمف آليات واضحة كذلؾ واالطالع 

توثيق لممعايير، مف خالؿ وجود  وتطوير تحديثء أو ومحددة لصياغة تمؾ المعايير، كما يتوجب توثيق عممية البنا
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والمالحظات التي توصل إلييا الفريق، إضافة إلى توثيق  ،الفريق، حيث يتوجب توثيق جميع االستنتاجاتألعماؿ 
آليات عممية بناء أو تضميف األعماؿ المقدمة مف كل عضو مف أعضاء فريق المكمف بذلؾ، كما ال يجوز أف ننسى 

المعايير في مقدمة الدليل الذي يتضمف المعايير، وذلؾ بيدؼ التأكيد عمى اتباع منيجية واضحة في  وتطوير تحديث
بالرغـ مف كوف دليل ضماف جودة مؤسسات التعميـ الصادر عف المركز الوطني ،  وتطوير تحديثعممية البناء، أو 

إلى فييا التعريفية بالمعايير كاف يتـ التطرؽ ش العمل ـ، يفتقد إلى وجود تمؾ االدبيات في مقدمتو، إال أنو في ور 6006
 تحديثالمنيجية المتبعة في عممية بناء أو ، وبشكل عاـ فأف إعداد المعاييرالتي تـ اتباعيا في الخطوات المنيجية أو 

 المعايير، ىي : وتطوير

لخبرة في بناء الدراية والمعرفة واتحديد أعضاء الفريق وعددىـ، حيث يتـ تشكيل فريق مف األفراد الذيف لدييـ  -1
 ، والذيف يحبوف المشاركة في األعماؿ الجماعية، ولدييـ المقدرة عمى قبوؿ النقد. الجامعي المعايير التعميـ

مف نفس المؤسسة، فريق يكوف كل أعضاء الأف ُيراعى في تشكيل الفريق التنوع في عضويتو، وال يجوز أف  -2
محور مف محاور المعايير سيكوف ىناؾ لكل حيث  ، واألفكار، والتجارب، آلف ىناؾ حاجة إلى تنوع العقوؿ

 المطموب نجاز إل ستكوف ىناؾ حاجة إلى ىذا التنوع مفاىيميا، وممارساتيا، ومؤشرات الخاصة بيا، بالتالي 
 فالحاذؽ في صناعة واحدة ليس يمـز أف يكوف حاذقا  في كل صناعة.

 ميثاؽ عمل الفريق، والتي تتضمف العناصر التالية :العادة  فيقياـ الفريق بإعداد وثيقة ُتسمى  -3
    .بيانات عف المعايير   
     التسمسل التاريخي لموثيقة 
 الموافقات المطموبة إلنجاز المعايير   
 . وصف المعايير   
      .أىداؼ المعايير  
  .نطاؽ المعايير   
  المعايير .  وتطوير تحديثمنيجية بناء أو 
  العمل.متطمبات   
 .التقارير المطموبة  
 .الييكل التنظيمي لمفريق  
    . صالحيات ومسؤوليات الفريق   
 .الوثائق المرجعية والممحقات   
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 ياتحديث قياـ الفريق بعقد لقاءات دورية بيف أعضائو؛ بغية بناء أسس وقواعد واحدة اتجاه بناء المعايير أو -4
ييس الذىنية لمفريق متقاربة اتجاه تمؾ العممية، حيث يتوجب أف ، حيث يستمـز األمر أف تكوف المقاىاوتطوير 

 تستند المعايير أوال  مف الفمسفة التعميمية لمدولة وأىدافيا.
ومحددة لبناء أو  ،وضع خارطة زمنية لبناء المعايير،  حيث يتوجب عمى الفريق االتفاؽ عمى خطة واضحة -5

، قابل لمتطبيق، ويتـ تضميف الخارطة مف ضمف المعايير، مرتبطة بجدوؿ زمني محدد وتطوير تحديث
 ميثاؽ عمل الفريق.

والميتمة بالعممية التعميمية، أو واإلدارية، والفنية  ،عقد لقاءات متعددة ومكثفة مع مختمف القيادات األكاديمية -6
: توزيع الجامعات القياـ بزيارات استطالعية لعدد مف  ، أو استباناتأو البرامج التعميمية ، يتـ خالليا مثال  
أو البرامج،  ،الجامعاتبيدؼ تحديد أىـ الصعوبات التي تواجو تمؾ  عقد مقابالت، أو رصد مالحظات ،

  .أو البرامج التعميميةالجامعات التي تقـو بيا الحميدة إضافة إلى تحديد الممارسات 
يا، واستنتاج أىـ التحديات جمع المعمومات والبيانات مف تقارير فرؽ التدقيق السابقة عف المعايير وتحميم -7

 المعايير".  وتطوير تحديثفي العممية التعميمية " في حاؿ الحميدة والممارسات 
 أـ العالمية. ،اإلقميميةأكانت االطالع عمى األدبيات ذات العالقة، سواء  -8
بالمدخالت أـ العمميات مع المعايير العالمية، سواء أكانت تتصل إنجازىا  المرادالمعايير تتعاطي مراعاة أف  -9

   .أـ المخرجات
المعايير العامة إلى معايير عناصر قياـ الفريق بتقسيـ المعايير إلى عدد مف العناصر، إضافة إلى تقسيـ  -11

 فرعية، مع تبياف مؤشرات المعيار واألدلة والوثائق المطموبة.
 ايـ بنود المعايير وتطبيقياالتفاؽ بيف الفريق عمى وضع تدريج ليتـ عمى ضوئو تقدير الجودة تصم  -11

 لكل بند مف بنود مع وضع سمـ لتدرج وصفي رباعي، التدرج المع مراعاة أال يقل ىذا التدرج عف  ،اوفاعميتي
واليدؼ مف ذلؾ ، بحيث يتكوف مف مستويات وصيفة لألداء، لتقييـ درجات الجودة المتحققة ،معايير الجودة

  لمبنود المراد التدقيق عمييا. صية معيارية يإعطاء فرصة لتوفير معمومات تشخ
 صياغة المسودة المبدئية لممعايير، بحيث يتـ الوضع في الُحسباف مطالب الحاضر، وتحديات المستقبل.    -12
 عرض مسودة المعايير عمى عدد مف الُمقي ِّمييف الوطنييف والدولييف، بيدؼ الحصوؿ عمى تغذية راجعة.  -13
الُمقي ِّمييف الوطنييف والدولييف، والقياـ بالتعديالت المطموبة بعد الحصوؿ عمى إجماع مف مراجعة مالحظات  -14

 غالبية أعضاء الفريق عمى تمؾ التعديالت.
أو البرامج التعميمية، وذلؾ حسب المعايير المطموبة،  الجامعاتالمعايير عمى عدد مف تقييـ القياـ بعممية  -15

التجريبي، وتيدؼ ىذه العممية إلثبات صالحيتيا، والتأكد مف كوف مف خالؿ عممية ُيطمق عميو التدقيق 
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، وتفسر الواقع التعميمي المعاش، بمعنى أف التعميـ الجامعيالمعايير ممزوجة بمفاىيـ  وممارسات ومؤشرات 
 تكوف واقعية، وفي نفس الوقت طموحة، ومرنة، وقابمة لمقياس.

 مالحظات فرؽ التدقيق عف المعايير.  إعداد تقرير عف التدقيق التجريبي، حيث يتضمف -16
 العمل عمى مراجعة وتعديل المعايير بناء  عمى المالحظات الُمحالة مف قبل فرؽ التدقيق التجريبي. -17
 نشر المعايير مف خالؿ عقد ورش عمل لمتعريف بالمعايير. -18
 . الجامعاتطباعة المعايير وتوزيعيا عمى  -19

ذا أضفنا إلى كل ما سبق    :أىميا بعض الحقائق،وا 

  كما والتطوير التحديثأنو ال يجب التعامل مع المعايير كقوالب جامدة، إنما ىي دائم ا بحاجة إلى عممية ،
أف االبتعاد عف ىذه الخطوات ميما كاف ضئيال ، أو عف القواعد األخالقية المالزمة لمعمل الجماعي ال 

 .يمكف لمنتيجة إال أف تؤثر سمبا عمى توازرف بناء المعايير
  مضمونيا وعالقتيا بالواقع الجامعي ابتداء مف المحظة التي تكوف فييا كل عناصرىا أو أف المعايير تفقد كل

وفي ىذه الحالة تكوف المعايير مجرد عممية استنبات داخل بيوت زجاجية  مؤشراتيا مستوحاة مف الخارج،
 ؛خالؿ عمميات تجميع المعايير وترجمتيامف ال يتـ بناء معايير ف ،المعاش ليس ليا عالقة بالواقع الجامعي

 تكوف نتاجيجب أف فالمعايير حيث ال تستطيع مجموعة متباينة مف المعايير أف تكوف معايير وطنية، 
ىداؼ واستراتيجيات المجتمع، مع أ أف تنسجـ و  ،الواقع الجامعيوتخاطب  وتواجو ،األولى بالدرجة مجتمعي

وفي ىذا السياؽ نود اإلشارة إلى كوف معايير التعميـ الجامعي في ليبيا التي  ،وتستجيب لالحتياجات الحقيقية
تقرير الزيارات االستطالعية عمى  ىاألول ياخطوطاعتمدت في ـ، 6000 -6000تـ إنجازىا خالؿ العاـ 

براىيــ، حي6000لمجامعات الميبية الحكومية والخاصة العاـ  أنو وعبدالجميل، ب والمدني ث يذكر مرجيف، وا 
 أىـ وجود مف " التأكدـ6000 الميبية لمجامعات االستطالعية الزيارات تقريرضمف أىداؼ كاف مف 
 التزاـ مدى عمى ، والوقوؼالجودة" واشتراطات بمعايير اتالجامع والتزاـ جدية عمى الدالة المؤشرات
 المتطمبات وتحقيق المركز عف الصادر واالعتماد الجودة ضماف بدليل الواردة البنود بتطبيق الجامعات

       ( 57ص ،2101 الحكومية، الليبية للجامعات االستطالعية الزيارات تقرير) .بو الواردة

المعايير ليست بالعممية  وتطوير تحديثإذف عمى القارئ بعد أف أحاط بيذه الخطوات أف يدرؾ بأف عممية بناء أو 
مف مثل السيمة كما يتصور البعض، أو أنيا مجرد عممية ترجمة ما ىو موجود مف معايير في دوؿ العالـ، وخاصة 

، إنجاز جميع معايير، أو أنواع المعاييرواستراليا، أو بإمكاف فريق واحد اإلحاطة بجميع  ،وكندا ،أمريكا وبريطانيا
ا أف   تتسـ المعايير بعدد مف المزايا، لعل أىميا :   : بالتالي مف الميـ جد 
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 لمدولة.  العالي أف تكوف المعايير ترجمة حقيقة لفمسفة وأىداؼ قطاع التعميـ (0
 أف تكوف ليا عالقة بالواقع التعميمي المعاش . (6
 .  والمنافسة أف تكوف طموحة، بأف تتضمف عناصر ليا عالقة باالبتكار واإلبداع (3
أو البرامج التعميمية مف  الجامعاتأف تكوف مرنة وقابمة لمقياس، بحيث يمكف رفع سقف المعايير كمما اقتربت  (4

 تحقيقيا.
أف ُيشارؾ في وضعيا عدد مف المتخصصيف في مجاؿ الجودة واالعتماد، بالتعاوف مع الخبراء في المجاؿ   (5

 .التعميمي صاحب العالقة
 حة، ومحددة غير قابمة لمتأويل. أف يتـ صياغة المعايير بمغة واض  (6
 أف تتضمف المعايير الحد األعمى مف الممارسات الجيدة والمتميزة لممؤسسات أو البرامج التعميمية.    (7
 أف تتضمف المعايير الحد األدنى مف الممارسات الجيدة لممؤسسات والبرامج اإلقميمية أو الدولية.  (8
   االستناد إلى وثائق مرجعية واضحة ومحددة.  (9

 بشكل دوري.  ىاوتطوير يا تحديثو أف يتـ مراجعة المعايير  (00

ىا وتطوير  ياتحديثكما يتوجب قياـ الفريق بتحديد مرجعية الوثائق التي تـ االستناد إلييا في عممية بناء المعايير، أو 
 تحديث، بحيث تكوف واضحة، ومعمنة، ولعل أىـ الوثائق المرجعية التي يتوجب أف تستند إلييا عممية بناء أو 

 في ليبيا، ىي :الجامعي المعايير في التعميـ  وتطوير

 ( لسنة 08قانوف التعميـ رقـ )ـ. 6000 
 تعميـ الجامعيالموائح التي تنظـ ال. 
 العالي فمسفة وأىداؼ التعميـ . 
  المعايير( وتطوير تحديثالمعايير السابقة  ) في حاؿ 
  المعايير(  وتطوير تحديثتقارير فرؽ التدقيق عف المعايير ) في حاؿ 
 . الدراسات واألدبيات ذات العالقة 
 .التغذية الراجعة مف قبل الخبراء الذيف قاموا بعممية مراجعة وتقييـ المعايير 
قد ال تخمو مف بعض الصعوبات، ففي الحالة  ىاوتطوير  ياتحديثمعايير أو فإف عممية بناء ال اإلجماؿ وجو وعمى 

 -03الميبية أصبحت ىذه الصعوبات أكثر وضوحا، ففي المؤتمر الوطني لمتعميـ العالي الذي عقد خالؿ الفترة مف 
بضرورة العمل عمى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل، التي مف شأنيا أف تسيـ في "ـ أوصي 6004أبريل  04

تييئة البيئة التعميمية ،الستيعاب عمميات التغيير والتطوير في إطار نظاـ الجودة، إضافة إلى تفعيل مكاتب الجودة 
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) حسين مرجين " لالزمة لتحقيق أىدافياوتقييـ األداء في جميع مؤسسات التعميـ الجامعي والتقني، وتوفير اإلمكانات ا
تواجو عممية تطبيق المعايير في  عديدة صعوباتىناؾ أصبحت ـ، 6004وخالؿ مرحمة ما بعد  ،(2101،

بالتالي سوؼ نحرص في تطوير، الو التحديث الجامعات الميبية، إضافة إلى وجود صعوبات تتعمق بعمميات 
 توضيح تمؾ الصعوبات. القادمة الصفحات 

 معايير التعليم الجامعي في ليبيا ؟ وتطوير تحديث أوتطبيق الصعوبات التي تواجو عملية ما  .1

في ليبيا عدد مف الصعوبات، وبشكل خاص الجامعي المعايير في التعميـ  وتطوير تحديثأو تطبيق تواجو عممية 
 :ـ، ويمكف تحديد أىميا في التالي 6004بعد مرحمة 

 بتطبيق معايير الجودة واالعتماد.  الميبيةلمجامعات ىناؾ حاجة إلى إصدار تشريعات أو لوائح تمـز  -1
ـ دخمت البالد في حالة حرب، وأصبح ىناؾ حكومتاف، وىذا يعني بالضرورة وجود 6004خالؿ مرحمة ما بعد  -2

في نطاقيا، سواء أكانت بالمنطقة الشرقية وزارتيف لمتعميـ، تتولى كل منيا اإلشراؼ عمى المؤسسات التعميمية الواقعة 
 المركز الوطني لمجودة إلى ثالثة مراكز انقساـ، كما كاف مف نتائج ذلؾ  الجنوبية المنطقة ـأ ،أـ بالمنطقة الغربية

وىي: المركز األوؿ بطرابمس، والثاني في إجدابيا، والثالث في سبيا، حيث أصبح  ،مستقمة داريةا  و  مالية ذمة ذات
المراكز، أصبح لكل  ىذهالمعايير، ومع افتقاد أي تواصل أو تنسيق بيف تحديث وتطوير كل مركز بناء أو مف حق 

 .الجامعي معايير في التعميـتطوير التحديث و و أتطبيق مركز سياستو الخاصة بو، فأثر ذلؾ سمب ا عمى برامج 
قامت   :الوطنية لمجودة واالعتماد، فمثالمعايير الال تمبي تمام ا الجامعات الميبية ال تزاؿ نسبة كبيرة مف  -3

بعض الحكومات سواء أكانت في المنطقة الشرقية، أـ في المنطقة الغربية بتأسيس عدد مف الجامعات 
 .الحكومية دوف مراعاة لممعايير الموضوعة، سواء المؤسسية أـ البرامجية

ف االستناد عمييا في عممية بناء المعايير، إلى وجود فمسفة وأىداؼ واضحة، يمكالعالي افتقار وزارة التعميـ   -4
 .تحديثيا وتطويرىاأو 

 . ، وبعض القيادات الجامعية بأىمية تطبيق معايير الجودة واالعتمادالعاليعدـ قناعة مسؤولي وزارة التعميـ  -5
بأف عممية ، وبشكل خاص في طرابمس ـ6004المسؤوليف بمركز ضماف الجودة بعد مرحمة  بعضالاعتقاد  -6

معايير الجودة واالعتماد ىي وظيفة مناطة باألشخاص الذيف يعمموف  بالمركز تحديث وتطوير أو بناء 
 .فقط ، دوف الحاجة إلى االستعانة بالخبراء في مجاؿ الجودة واالعتمادلضماف الجودة الوطني 

 موف بيا.عدـ قياـ بعض رؤساء الفرؽ التدقيق بإحالة مالحظاتيـ عف المعايير بعد كل عممية تدقيق يقو  -7
 .الجامعاتالحاجة إلى وجود آليات واضحة لمتابعة  -8
 المعايير.  وتحديث وتطوير الحاجة إلى وجود برامج تدريبية عف خطوات وآليات بناء  -9



12 
 

 ألي برامج ذات عالقة بالتقويـ الذاتي. جل الجامعات الميبية افتقار  -11
 .المعايير الوطنية ال تزاؿ غير مرتبطة بإطار المؤىالت الوطنية -11
الحاجة إلى وجود التوازف بيف تطبيق المعايير الوطنية، والسماح بمساحة كافية لالبتكار فيما يتعمق بتصميـ  -12

ستراتيجيات التعميـ والتعمـ  . البرامج التعميمية، وطرؽ وا 
معايير، كما أف التحديث وتطوير أو تطبيق ىناؾ جممة مف الصعوبات التي واجيت عممية  إذف القوؿ وحاصل
دخوؿ البالد في حالة حرب، حيث أدت كما عرضناىا آنفا إلى مع  ـ،6004ات ازدادت في مرحمة ما بعد الصعوب

لجودة، حيث أصبح لكل مركز لو سياساتو الخاصة بو، إضافة إلى االفتقار قطاع لضماف اتقسيـ المركز الوطني 
الذي يطرح نفسو ىنا وىو: كيف يتـ تفعيل  في ليبيا إلى فمسفة وأىداؼ واضحة ومعمنة، ولعل التساؤؿالعالي التعميـ  

 وىذ ما سيتـ اإلجابة عنو في التساؤؿ التالي. الجامعي؟ دور المعايير في التعميـ 
 التعليم الجامعي في ليبيا؟ معايير تحديث وتطويرأو تطبيق ما المقترحات التي تساىم في  .7

 ميبيا، وأىميا ىي :في الجامعي ب شأف تفعيل دور المعايير التعميـيمكف طرح عدد مف المقترحات ب

 سياسية وقيادة واعية بأىمية وجود معايير الجودة واالعتماد في منظومة التعميـ.إرادة وجود  -1

توحيد مراكز ضماف الجودة في ليبيا في مركز وطني واحد، وربما يتـ إعادة التسمية إلى ىيئة االعتماد  -2
  وضماف الجودة.

 الوطنية .       واالختباراتتأسيس ىيئة وطنية لممعايير  -3

 رصد مبالغ مالية لتطبيق معايير الجودة واالعتماد في التعميـ. -4

 إعػداد مدربيف في بناء المعايير الجودة واالعتماد. -5
المعايير الجودة واالعتماد، حيث يناط بو إعداد  وتطويرتسمية فريق وطني متكامل يشرؼ عمى مراجعة  -6

الوطنية لجميع الدرجات العممية التي تمنحيا المؤسسات التعميمية في مختمف المعايير األكاديمية المرجعية 
 التخصصات.  

دعـ المبادرات والممارسات التعميمية الوطنية، وتأصيل ثقافة اإلبداع والتميز، وذلؾ بإيجاد برامج لتحفيز  -7
وائز سنوية، كجائزة  المتميزة في تطبيق الجودة وضمانيا ومكافأتيا، وذلؾ مف خالؿ استحداث جالجامعات 

 أفضل أستاذ، أو أفضل جامعة.



13 
 

اختيار نموذج مف كل جامعة حسب قدرتيا، إما أف يكوف كمية أـ برنامجا ، ودعمو فنيا  وماليا  مف قبل وزارة  -8
ومركز الجودة لموصوؿ بو لالعتماد، ليكوف نموذجا  يحتذى بو في كل جامعة ، وىذا اإلجراء  ،التعميـ العالي
دة فوائد، أىميا وجود نموذج حقيقي في كل جامعة لمجػودة واالعتماد، مما يسيل عمى البرامج سيكوف لو ع

 األخرى بتطبيق الجودة كونيا واقعا  ممموسا أماميـ.
  استنتاجات خاتمية 

يتـ بناؤىا وفق ا لفمسفة الدولة، وتوجياتيا، وأىدافيا الدولية  إف المتتبع لعممية بناء المعايير الدولية يجد أف معظـ المعايير
ُيشارؾ في إعداد وبناء المعايير  حيثصالح ومعالجة المنظومة التعميمية، بغية إالمعايير عممية بناء تأتي التعميمية، كما 

اء لممعايير يتـ عدد كبير مف الخبراء والمينييف والوكاالت والمؤسسات المتخصصة، وفي مرحمة متقدمة مف عممية البن
تجريبيا عمى عدد مف المؤسسات والبرامج التعميمية، وذلؾ بغية إثبات صالحيتيا، كما تتسـ جل المعايير بالواقعية، وفي 
الوقت نفسو تكوف طموحة، ومرنة، وقابمة لمقياس، لذلؾ نجد أف معظـ المؤسسات التعميمية في العالـ أصبحت تمتـز 

ماد، كشروط أساسية لالعتراؼ بيا، ومف ثـ االعتراؼ بمخرجاتيا التعميمية، مف أجل بتطبيق معايير الجودة واالعت
الحصوؿ عمى شيادة االعتماد الدولي، ومف ثـ دخوليا في المنافسة مع المؤسسات التعميمية األخرى، كما رافقت عممية 

سترايجيات التعميـ وا ،التعميـ مناىجلوتطبيقيا عمميات تغيير بناء المعايير  ىيئة  ءلتعمـ، وتطوير القدرات المينية ألعضاوا 
إلى  ىبشكل عاـ السعو يـ، تقويمقبوؿ الطمبة، وآليات تقييميـ و  أنظمةتحسيف وتطوير و التدريس والكوادر المساندة، 
  .لممنظومة التعميـ الجامعي، بغية الحصوؿ عمى التميز واالبداع واالبتكار توفير البيئة السميمة الداعمة

 تنجـ التيوغير المباشرة  المباشرة اآلثار مف سمسمة  ىناؾ أف ىو الخصوص ىذا في إليو اإلشارة يعنينا ما فإف اوعموم  
 األىداؼ الوطنية تحقيق مضاميفإلى المعايير  ىتسععممية بناء وتطبيق المعايير في التعميـ الجامعي، حيث  عف

  لمتعميـ.
مواجية تحديات العصر مف كمدخل إصالحي ل تالتعميـ الجامعي أنما جاءوجود المعايير في وأخير ا يمكف القوؿ بأف 

خالؿ تعميـ ُمرتكز عمى معايير الجودة واالعتماد، كما يجب النظر إلى المعايير ليس كيدؼ، إنما ىي المرشد نحو 
أنما ذلؾ عات ونعمف عمى وجود مواطف ضعف في ممارسات الجام، كما أننا عندما نؤكد التميز، واإلبداع، واالبتكار

  بيدؼ المعالجة والتقدـ نحو األفضل، كوف طموحاتنا كبيرة.   
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