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   لجودة التعليمةالمستلزمات األآاديمّي 

  

  المدخل   - ١
  عالقة الموضوع بهدف الورشة  -أ   

سات لى الجودة في أداء مؤّسع ما يعود كّل ورشة العمل هذه بتختّص

وهو موضوع  -" الجودة"نا اليوم ليس التعّرض لمبدأ ما يهّم. التعليم العالي

 ، على وضع أسس تسمح بل العمُل-ع وال يختلف عليه المناقشون نظرياواس

ها ها ومراقبِت متابعِتمَّ بوضع أسس الجودة ومن َث،ساتعلى صعيد المؤّس

  .هاومحاسبِت

 فاُق بقدر ما هو االّت في المجال النظرّي االستفاضُةلذلك فليس من الهامِّ

ل في حضارتنا وتقليدنا  يدُخ الجودِة مفهوِم بجعِل تسمُحٍة معيارّيعلى ثوابَت

  .دائنامات َأة من مقّوآمقّومة أساسّي

  

  : الثالثاتيح المفعباراتال  - ب  
ز على جملة من  يترّآ، عنوان مداخلتي وباألخّص،عنوان الورشة

  : المفاتيح هيالعبارات
  روط ومواصفات ومعاييرش •

   اإلدارةةمسؤولّي •

  شأن األآاديمّيعلى الحقيق جودة التعليم في ما يعود ت •

  :من هنا آان علّي في هذه المداخلة
  ةة اللبنانّيوضع العرض في إطار الخصوصّي •

    ة بوجهة النظر األآاديمّيةصر الشؤون التفصيلّيح •
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  :ط العرضمخّط  - ج
يعرض لفكرة مخّطًطا   لمداخلتيأن أعتمدرأيت أنه من المستحسن 

المسؤولية من حيث هي آّل ال يتجزأ، ثم أعّرج على موضوع عالقة مفهوم 

، إلى ما يمكن ز وبشكل مرّآ،ة التعليم في لبنان ألخلصة حرّية بإشكالّيالمسؤولّي

التي تناسب وضعنا في ن مجموعة من الشروط والمواصفات والمعايير كّوأن ُي

  :ط العرض آما يليفيأتي مخّط. هلبنان لتحقيق جودة التعليم العالي في
  تخطيط، رقابة ومحاسبة: ةولّيؤلمسا •

   في مجال التعليم العالي وحّرية التعليم في لبنانةالمسؤولّي •

  الشأن المنهجّي: رضّية الجودةأ •

  الشأن التنظيمّي: ّو مناسب للجودةج تأمين ةلّيآ •

  الشأن اإلدارّي: ة رقابة الجودةّيآل •

  

  تخطيط، رقابة ومحاسبة: ةالمسؤولّي   - ٢
  ا المجال متروآة لمداخلة أخرىذالتفاصيل في ه  - أ

 فهو متروك لمداخلة أخرى ،لن أدخل هنا في موضوع التنظيم بحّد ذاته

 عدم الدخول في التفاصيل ال ينفي تأآيد لكنَّ. آما يّتضح من برنامج الورشة

  . تخطيط له طابع تنفيذّي أو إجرائّيألمور التي تشّكل أساس آّلبعض ا

  

   آمدخل وإال بطل سبب العرضى المسؤولّيةعل من التأآيد ال بّد  -ب   
 فاألمور التي تلي في هذا الشق من العرض هي بمثابة مدخل لما ،لذلك

سيكّون بالواقع مجموعة من المعطيات العمالنية التي ستكون مجال محاسبة 

  .ساءلة في الداخل آما في الخارجوم
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   آّل ال يتجّزأةالمسؤولّي  -ج   
ال بّد لي من التذآير " ةالمسؤولّي"آون الكالم في هذه المورشة هو حول   

فال جودة إال . أ وذلك من باب مقاربة الجودة بالضبطة آّل ال يتجّزبأن المسؤولّي

 وأنا أعتقد أن هذه . آاّفةسةإذا آانت هذه الجودة معيوشة على صعد المؤّس

  . وثانيهما أفهومّيلهما تنظيمّي أّو:ة ذات وجهينالمسؤولّي
  انظيميت •

وهذا األمر يظهر . سة يعاش يومًيا في المؤّسلمسؤولّية مناخا  - ١
  .سة لنفسهاده المؤّس التي تحّدفي الشكل التنظيمّي

 حسب وضعه ين في المؤّسسة آلٌّل العامل آّلولمسؤولّية تطا  - ٢
  . الملقاة على عاتقهب المهاّموحس

، حتى ولو اختلفت درجتها بحسب ة دوًما مشترآةؤولّيسلما  - ٣
  .موقع اإلنسان في الهرم التنظيمّي

  
  :هي (conceptuellement) ا فهوميأ •

 وإال لما اعتبر ، وليس فقط في التنفيذمشارآة في التخطيط   - ١
لم يشارآوا في ما  ،تنفيذن بيهم معنّياألشخاص العاملون في المؤّسسة أّن

  .التخطيط له
. رقابة داخلّية وخارجّية: لرقابة وفق معايير واضحةلبول ق  - ٢

  .والرقابة ليست عملية بوليسية بل عملية تربوية
لمحاسبة في اّتجاهين نتيجة المراقبة الذاتّية لبول ق  - ٣
ين في والمحاسبة عملية تربوية أيًضا من شأنها تحفيز العامل. والخارجّية

  . المؤّسسة لتحسين أدائهم وفق المعايير التي ارتضوها لمؤّسستهم
  

   في مجال التعليم العالي وحّرية التعليم في لبنانةالمسؤولّي   - ٣
هل من تضارب بين حّرية التعليم في لبنان والعمل على ضمان   - أ
  الجودة؟
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 في ة من دون مراقبة ومحاسبة، يصطدم هذا الموضوعه ال مسؤولّيألّن

  حّرية التعليم تتنافى وروَحفيبدو وآأّن". حرّية التعليم"واقعنا اللبناني بموضوع 

عتبرها فعًال التي َأ من توضيح بعض المعطيات لذلك آان ال بّد. ةالمسؤولّي

  .مسّلمات

  

  :حّرية التعليم   –ب 
مهما تكن مرجعية . ن الرقابة والمحاسبةم والمجتمع ةلويست استقالة الّدل •

فهذا ال ) حتى إذا آانت مؤّسسة رسمية(ة التعليم العالي وأهميتها مؤّسس

  .يعفيها من مسؤوليتها الوطنية

المفهوم هذا . ساتإستنسابي للقّيمين على المؤّس ليست مرادفة لسلوك •

ة ته الثقافّي وخصوصّي نظًرا لوضعه االجتماعّي-للحّرية يضّيع على لبنان

  .متكاملةة مين تنمية إنسانّي فرصة التكافل من أجل تأ-ةوالحضارّي

. ةّفآا سات في المؤّسيست مستقّلة عن ضرورة تأمين االنصهار الوطنّيل •

فحّرية التعليم ال تعني الحّرية في إيجاد تجّمعات من لون واحد ال تساعد في 

 .ة الواحدةبناء الوطن وال المواطنّي

  

  :ومحاسبته)  والخاّصالرسمّي(رقابة التعليم العالي   - ج
وهي بمثابة ضمانة للجهود التي . ت عملّية بوليسّية بل عملّية نوعّيةسيل •

  .آاّفة تبذل في المؤّسسات

لذلك فهي تنطلق من المعطيات . ة بل عملّية أآاديمّيةعملّية إدارّي ليست •

  .ا ونوعيا تنظيمية لدعم الجهد األآاديمّية وتستعمل المكتسبات اإلدارّيالعلمّي

لذلك فهي تقوم على . لمنطق التنظيمّي اإلدارّي السائدل  تخضعةيست عملّيل •

 .مبدأ االحتكام إلى األترباء

  

  : في تحقيق الجودةةلذلك فالمسؤولّي  - د
  .ليمع مشترآة ال تتضارب وحّرية التةسؤولّيم •



  ة لجودة التعليملمستلزمات األآاديمّيا

  texte/Quality Insurance  ٥  نحاس. ورج نج

  .جال التخطيط والرقابة والمحاسبةم في ةتها الداخلّيالها آلّي •

  .على مصلحة البالد العليا السهر ل  في مجاةها آلياتها الخارجّيل •

  
 ستخضع للتخطيط تي من وضوح في األمور اللذلك فال بّد  - ه

  :والرقابة والمحاسبة من حيث
ة  عاّم وهو يختّص أي الشأن المنهجّي،ة التي سترتكز عليها الجودةألرضّيا •

  بالتخطيط

ة الذي يسمح بسيرور  الشأن التنظيمّي أّي، المناسب للجودةة تأمين الجّوآلّي •

  زة للعملّية التأهيلّية في المؤّسسةممّي

  1الذي يسمح بالرقابة والمحاسبة الشأن اإلدارّي  أّي، رقابة الجودةةلّيآ •
  .وهذا ما سأتوّسع به

  
  ة الجودة األآاديمّيةأرضّي   - ٤

  .وليست معياًرا مطلًقا) Intrinsèque (الجودة معيار ذاتّي  - أ
  يكونبهذا المعنى. سة في المؤّسداخلّية التناغم التقوم الجودة على عملّي

المْطلق في الجودة ليس المنَتج بل طريقة الوصول إلى المبتغى ومدى ترابط 

  :بـالجودة ترتبط لذلك . هذا المسعى بما تعلنه المؤّسسة عن نفسها
  دف المؤّسسةه •

  وعية المنتج المتوّقعن •

  لعالقة مع المجتمعا •

    
لتي تسمح بالحكم على الجودة، حتى ال تقع ة  اضرورة تحديد المعيارّي  -ب 

  :ةة باالستنسابّيسالمؤّس
                                                 

  .ة هلذا املوضوع خمصصىأترك هذا اجلانب ملداخلة أخرس   1
  



  ة لجودة التعليملمستلزمات األآاديمّيا

  texte/Quality Insurance  ٦  نحاس. ورج نج

بل . ة المنحىها استنسابّي ال يعني أّن، أن يكون للجودة بعٌد داخليٌّلكن

ها المؤّسسة وتراها منسجمة  هي تحتكم إلى معايير واضحة تقبلعلى العكس،

 مع مقاربة ،ينه في الوقت ع،عاتها، على أن تكون هذه المعايير منسجمةمع توّق

بين  والخارجّي هذا التناغم بين الذاتّي.اموضوع الجودة المعترف بها عالمي ،

.  إلى معايير واضحة أمًرا ال مفّر منه والمطلق هو الذي يجعل الرجوَعالنسبّي

  :تشمل هذه المعايير ما يلي
  لصعيد البشرّيا •

  ّيلصعيد اللوجستا •

  لصعيد المعرفّيا •

  لصعيد التنظيمّيا •

  لصعيد اإلدارّيا •

  
  ج آخر منَتوأّي ج األآاديمّيالفرق بين المنَت  - ج

ة الجودة في  عملّي من اإلشارة إلى أّنقبل الدخول في التفاصيل ال بّد

ة ة هاّم بشكل عام، والتعليم العالي بشكل خاص، لها خصوصّي،مجال التربية

  :يدفهي تتوّجه إلى عملية إنسانية بحتة على أآثر من صع. جدا
ال يعني أمًرا بخدمة  وديمّي وحده يعنى باإلنسان مباشرةالمنتج األآاف •

  اإلنسان فقط

  ى الفرد وعلى عالقاته المجتمعّيةلوالعملية التربوية تؤثِّر ع •

  ه ونمّوه ورقّيترآيبته من حيث عآما تؤثِّر على المجتم •

  
  تربوّية وأّية مؤّسسة إنتاجّية أخرىلة اسالفرق بين المؤّس  - د
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إلى ة ة المنَتج وخصوصيته يحّتم طبًعا نظرة خاّصهذا الفرق في نوعّي

لى ما هو معمول به في مؤّسسات عوهذا يتطّلب، قياًسا . لمؤّسسة التربويةا

  :أخرى، على صعيد الجودة، ما يلي
  ت من حيث الجودةافي ترتيب األولوّي ا جذرياغييًرت •

  اإلدارّية وطريقة المحاسبةيمّية وظفي الرؤيتين التن ا جذرياغييًرت •

  اريخّي وليس فقط آنّيتذات ُبْعد ة هي التربوّي ةلمسؤولّيا لكونوعًيا  •

  
 رالمالئم لتطّو  الجّوُتؤمِّنة التي مرتكزات الجودة األآاديمّي  - ه

  :الجودة ومتابعتها
 الجودة تأمينة اإلدارة في  ما سبق، أعتقد أن مسؤولّينطالًقا من آّلإ

هات من خالل قوم على وضوح في التوّجت والمناخ المالئم لها، ةاألآاديمّي

  :إعالن لـ
  :ة وهيسلمؤّسارعة ش •

  تعلن هدف المؤّسسة  - ١
  دور المؤّسسة في اإلطار اللبنانّي توضح خصوصية  - ٢
  ة لعمل المؤّسسةد األطر اإلنسانّيّدتح  - ٣
  ة لخّريجهابتصف النوعّية المرتق  - ٤

  :ة وهيس التي تعتمدها المؤّسة المعرفّيةلمنهجّيا •

  ة التأهيل التي ستعتمد في عملّية التربوّيةتحدد المرجعّي  - ١
ة في لهيئة األآاديمّياة التي ستستلهمها هات العاّمتضع التوّج  - ٢

  أداء عملها
  ة في المجتمعة التنموّيا بالعملّيهتوضح عالقة مناهج  - ٣

  :ة وهوسالذي تعتمده المؤّس لتنظيم األآاديمّيا •

الذي ) مواّد/  أرصدة ،سنوّي / فصلّي ( النظام الدراسّيديحّد  - ١
  سةه الشهادات التي تمنحها المؤّسسستنّظم على أسا

   يضع أسس اعتماد لغات التدريس  - ٢
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  سةوضح أسس وضع المناهج في المؤّسي  - ٣

  

   تأمين الجودة في التعليمةآلّي   - ٥
ت تسمح بالمراقبة الى آلّية بحاجة إات المبدئّيزالمرتك  - أ

  المحاسبةو
  مجرَّد تمّنياتلقات النظرّية طات تنفيذ تبقى المنن دون آلّيم •

   ربط التوّجهات العاّمة بالمعيوشيلباآلليات هي س •

نظمتها أة في ترجمة شرعتها وست هي التي تسمح بفحص ِجدِّية المؤّساآللّيا •

  في حياة المؤّسسة اليومّية

ما ينظِّم هذه وّلها آ ةة األآاديمّيس حياة المؤّستاتطول اآللّي  - ب
  :وهي تغّطي. الحياة ويدعمها
  لشّق البشرّيا •

  لشّق المعرفّيا •

  لشّق اللوجستّيا •

 ة التأهيلّية ما له عالقة مباشرة بالعملّيآّل  البشرّييغّطي الشّق  - ج
  :٣وهو يتعّلق إًذا بـ. 2والمرتبط بالعامل البشرّي

، من )مباشر أو بحثّي  من يقوم بعمل تعليمّيأي آّل (ةلهيئة األآاديمّيا •

  :حيث

   تعيين أعضاء الهيئة األآاديمّيةطشرو  - ١
تين اقة بهات المتعّللّيآلجهم وااتهم وتدّرشروط تطوير إمكان  - ٢

  العملّيتين
  اتقهمولملقاة على عاة الواجبات التعليمّي  - ٣
  الواجبات البحثّية المطلوبة منهم  - ٤
  ةسالمؤّس ت التي تصونها لهّمارّيالح  - ٥

                                                 
  . اجلودة تأمنيها يف جمالت رغم أمهيةت املاليا كأمانة السر واملسؤوليةت اإلداريا اال املسؤولياال تدخل يف هذ   2
3   ق هذه املداخلة إىل تفاصيل املعايال تتطرهذا متروك حملور آخر.  األدىن املطلوبري وما ميكن اعتباره احلد.  
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  ةسنها لهم المؤّسالمنافع التي تؤّم  - ٦
 آما بالجسم  الذي يربطهم بالجسم اإلدارّيالوجه العالئقّي  - ٧

  الطالبّي
ومتابعة  ة التربوّيةأي المسؤولين عن تخطيط العملّي (ةإلدارة األآاديمّيا •

 إذا ةس للشؤون األآاديمّياب الرئيآرؤساء األقسام والعمداء ونّوتنفيذها، 

  :، من حيث.)وجدوا إلخ

  ينت المسؤولين األآاديمّيالمؤّه  - ١
  شروط تعيينهم واستبدالهم  - ٢
  اتقهموع الواجبات الملقاة على  - ٣
  تهماعطاة لهم في إدارة شؤون وحدمات الالحرّي  - ٤
والجسم   العالقة التي تربطهم بالجسم اإلدارّيةنوعّي  - ٥

  الذي بعهدتهم المرتبط بهم وبالجسم الطالبّي األآاديمّي
  :، من حيثةلهيئة الطالبّيا •

  البشروط قبول الّط  - ١
  نظمة التي ترعى حياتهم الجامعّيةاأل  - ٢
  اتقهموالواجبات الملقاة على ع  - ٣
  .ؤولّيات التي يشارآون في تحّملهاسالم  - ٤
  ات التي يتمّتعون بهاّيالحر  - ٥

نون المساعدة لألساتذة المؤلَّفة من األشخاص الذين يؤّم(ة لهيئات المساندا •

 ة في اشتراآهم بالعملّيب آما يساعدون الطّال،في أداء عملهم التربوّي

  :، من حيث)ةالتعّلمّي

  شروط تعيين أعضاء هذه الهيئات  - ١
  كقة بذلات المتعّلشروط تطوير إمكاناتهم واآللّي  - ٢
  قهمتعواالواجبات الملقاة على   - ٣
  لحرّيات التي تصونها لهم المؤّسسةا  - ٤
  لمنافع التي تؤّمنها لهم المؤّسسةا  - ٥
 الذين ةالذي يربطهم بأعضاء الهيئة األآاديمّي الوجه العالئقّي  - ٦

  جسم اإلدارّي آما بالجسم الطالبّيليعملون معهم وبا
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 ةّيات المعرفهالتوّجب المعرفي بما له من ارتباط مباشر الشّق  -د   
  :يوهو يغّط. ةسللمؤّس

. ةسات المعلنة للمؤّسععن التطّل ، بشكل عملّي،لمناهج المعتمدة التي ستعّبرا •

  : ما له عالقة بـتتضّمن آلمة مناهج هنا تفصيل آّل

  ) برنامج أو شهادة على حدةآّل(ج ههداف المناأ  - ١
  محتوياتها  - ٢
   المعتمدةة والتعّلمّيةق التعليمّيائالطر  - ٣
  وسائل التقويم المعتمدة  - ٤

  : برنامج أو شهادة، والتي تضمنروط التخّرج المعتمدة في آّلش •

  بات سوق العمل لمتطّل األآاديمّيجتلبية المنَت  - ١
  َأْقُلم مع المتغّيرات المتسارعةتلل ج األآاديمّيطاقة المنَت  - ٢
  شرعة المؤّسسةل  األآاديمّينتجمواءمة الم  - ٣

  : بـلوهو يتمّث ،4ة التأهيلّيةالداعم للعملّي للوجستّي االشّق  -ه   
  ختبرات المؤّسسم •

  شاغلهام •

  كتبتهام •

  ة تلك المتعّلقة بتقانة المعلوماتّصال فيها، خاصسائل االّتو •

  نةة المؤمَّالداخلّي) ة ونظرّيةمن تطبيقّي (ةلطاقات البحثّيا •

 ذاتسات تعليم عاٍل  مع مؤّسةت التي تضمنها العالقات الخارجّياللمؤهِّا •

  مستوى رفيع

خاّصة والهيئات المجتمعّية  لفرص المتاحة بسبب العالقات مع سوق العملا •

  عاّمة

  وي لموازنة المؤّسسةئلتوزيع الما •

  ةسمداخيل المؤّسلسلة الرواتب المعتمدة قياًسا على س •

  

                                                 
4   ى موضوع األمتار املربهذا يتعدعة ونسبتها للطالب ليطول الشقالنوعي  هاملرتبط بتوجصعيد ل على االقيام بهة والدور الذي تعتزم سات املؤس

الوطين.  
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   رقابة الجودة في التعليمةآلّي   - ٦
  :ةسلمؤّساد، داخل ة أخرى ستحدِّهذا أمر يدخل في إطار مداخل  - أ

  لمسؤولّيةا •

  لسلطةا •

  لصالحّيةا •

 المشترآة وثقافة ة هذا ال يمنع الدخول في خبرة المسؤولّيلكّن  - ب
  .االحتكام إلى األترباء

 ال ، واألآاديمّيه اإلدارّيي في شّق، لرقابة الجودةالجهد الداخلّي  - ج
 منهما اآلخر لضمان جودة التعليم ّلبل يسند آ ؛يم الخارجّيويتنافى ومبدأ التق

  .العالي


