تقريرعن نتائج الورشة اإلقليمية
حول املعاييرالعربية للجودة والتميزفي التعليم

التاريخ2021/2/18 :
التوقيت 2:30 – 1:00 :م بتوقيت السعودية

عبرتطبيق ZOOM
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مقدمة:
تواجــه نظــم التعليــم فــي العالــم تحديــات غيــرمســبوقة ،تتطلــب اســتجابات اســتباقية تتواكــب ومتطلبــات مرحلــة مــن حيــاة
اإلنســانية التــي تتســم بالتطــورات املذهلــة فــي التكنولوجيــة والعلــم .ونظــم التعليــم فــي الــدول العربيــة ليســت بمنــأى عــن هــذه
التغي ـرات والتطــورات ،التــي تتطلــب توجيــه الخطــط واالســتراتيجيات نحــو معاييــرللجــودة والتميــزتســهم فــي تعزيــزنواتــج تعلــم
الطلبــة فــي الــدول العربيــة.
كمــا تتطلــع الــدول العربيــة فــي الوقــت ذاتــه لالســتجابة لتحديــات معقــدة ومزدوجــة نتيجــة حالــة جــودة التعليــم ،املتمثلــة
ً
ـعيا لدعم التنمي ــة املس ــتدامة ً
بتدني جودة أنظمتها التعليمية وتحديات املســتقبل سـ ً
وعامليا وتحســين نتائج أداء أنظمتها
عربيا
التعليميــة وتعزيــزجــودة االســتثمارفــي رأس املــال البشــري العربــي اســتجابة لتطلعاتهــا الــى اقتصــاد مزدهــرورفاهيــة اجتماعيــة
فــي وقتنــا الراهــن ومــا تســعى إلــى تحقيقــه وخاصــة مــا يتعلــق بتعزيــزجــودة وتميــزنظــم تعليمهــا ،لالســتجابة ملســتجدات وتحديــات
ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة ،وتنامى هذا السعي بشكل خاص بعد األزمة غيراملتوقعة التي تسببت بها جائحة فيروس
كورونــا ( )Covid-19وانعكاســاتها علــى واقــع ومســتقبل التعليــم ً
عامليــا.
ً
ً
وانطالقا من رؤية ورسالة املركزاإلقليمي للجودة والتميزفي التعليم في تعزيزالجودة والتميزفي التعليم ،وتنفيذا لتوصيات
ّ
مجلــس إدارة املركــزفــي اجتماعــه الخامــس لعــام  ،2019نظــم املركــز ورشــة إقليميــة للتشــاور حــول مشــروع« :املعاييــر العربيــة
للجودة والتميزفي التعليم» يوم االثنين  18ينايرلعام 2021م بالتعاون مع املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو).
وقــد شــارك فــي تقديمهــا كوكبــة مختــارة مــن املســؤولين واملختصيــن املحلييــن واإلقليمييــن والدولييــن ,خبـراء متخصصيــن فــي
الجــودة والتميــزوالقيــاس والتقويــم فــي التعليــم ،يمثلــون عـ ً
ـددا مــن الــدول العربيــة واإلســامية واملنظمــات واليونســكو واملراكــز
اإلقليميــة والدوليــة ،وتــم دعــوة عـ ً
ـددا مــن الجهــات :معهــد اليونســكو لإلحصــاء ،مكتــب التربيــة الدولــي بجنيــف ،املعهــد الدولــي
للتخطيــط التربــوي بباريــس ،مكتــب اليونســكو اإلقليمــي للــدول العربيــة – بيــروت ،املنظمــة العربيــة لضمــان الجــودة فــي التعليــم
(أروقا) ،املركزاإلقليمي للتخطيط التربوي ،املركزاإلقليمي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ،مركزامللك عبدهللا الثاني للتميز
بمملكة األردن الهاشمية ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،اتحاد املغرب العربي ،من خالل برنامج (( ،ZOOMمما أضفى
علــى الورشــة درجــة عاليــة مــن الحيويــة والتفاعــل ،حيــث طرحــوا عـ ً
ـددا مــن التوصيــات واآلراء النوعيــة والــرؤى االستشـرافية.
كمــا قــدم املشــاركين بالورشــة اإلقليميــة جزيــل الشــكروالتقديــرلجهــود حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية ،مثمنيــن ملقــام
خــادم الحرميــن الشــريفين امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــزولســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو امللكــي األميــرمحمــد بــن ســلمان
بــن عبدالعزيــزحفظهمــا هللا عظيــم الدعــم املــادي واملعنــوي الــذي يحظــى بــه املركــزاإلقليمــي للجــودة والتميــزفي التعليم ،والشــكر
موصول ملعالي رئيس مجلس إدارة املركزوزيرالتعليم باململكة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وأعضاء
مجلــس اإلدارة املوقريــن.
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أهداف الورشة اإلقليمية:
1 .التعرف على معاييرومؤشرات الجودة والتميزفي الدول العربية.
2 .التعــرف علــى الخيــارات املتاحــة آلليــات العمــل لضمــان نجــاح تطويــروتطبيــق معاييــرومؤشـرات الجــودة والتميــزعلــى املســتوى الوطنــي
واإلقليمــي.
ً
3 .رصــد آليــات دعــم اتخــاذ القـرارللبــدء بتطويــراملعاييــرالعربيــة للجــودة والتميــزفــي التعليــم وفقــا لالتجاهــات املعاصــرة لنظــم إدارة الجــودة
فــي التعليــم.
4 .التعاون والتكامل مع املنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة بجودة التعليم وتميزه وقياسه وتقويمه.

مسوغات الورشة اإلقليمية:
يمكن تحديد أهم مسوغات تنفيذ الورشة اإلقليمية باآلتي:
1 .تنفيــذ توصيــات مجلــس إدارة املركــز :حيــث تضمــن االجتمــاع الخامــس ملجلــس إدارة املركــزاإلقليمــي للجــودة والتميــزفــي التعليــم املنعقــد
بتاريــخ  ،2019 /12 / 29واملشــارفيــه إلــى الفقــرة (ب) مــن الق ـرارالرابــع الــذي نــص علــى« :التوصيــة بتنظيــم ورشــة عمــل لبحــث مــدى
إمكانيــة وضــع معاييــرعربيــة أو الخــروج بمقترحــات لتحســين نتائــج الــدول العربيــة فــي التصنيفــات العامليــة ،وإعــداد تصــور عــن الورشــة
وإرســالها ألعضــاء مجلــس اإلدارة».
2 .االستجابة الحتياجات الدول العربية وأهمية تعزيزجودة األنظمة التعليمية ،وخاصة في ظل ما تواجهه من تحديات غيرمسبوقة.
3 .تشــبيك املعرفــة متعــددة التخصصــات مــن خــال التشــاور مــع ممثليــن عــن صنــاع القـرارفــي الــدول العربيــة ،والخبـراء فــي التربيــة وعلومهــا
وتخصصاتهــا ،والخبـراء فــي إدارة الجــودة ومفاهيــم التميــزاملؤس�ســي.

محاور الورشة اإلقليمية:
تضمنت الورشة اإلقليمية على املحاور اآلتية:
1 .نماذج الجودة والتميزودورها في تعزيزالجودة املستدامة في التعليم.
2 .االتجاهات الدولية املتميزة في اصالح نظم التعليم املستندة على املعاييرواملؤشرات القياسية.
3 .املجاالت الرئيسة املقترحة ملعاييرومؤشرات جودة وتميزالتعليم في الدول العربية.

املشاركون في الورشة اإلقليمية:
نفــذت الورشــة اإلقليميــة بالشـراكة االســتراتيجية بيــن املركــزاإلقليمــي للجــودة والتميــزفــي التعليــم واملنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم
(األلكســو) ،وتــم دعــوة وحضــور ممثليــن للعديــد مــن املنظمــات اإلقليميــة( :مكتــب اليونســكو اإلقليمــي للتربيــة فــي الــدول العربيــة ،املركــزاإلقليمــي
لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،املنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم (أروقا) ،وخبراء متخصصين
فــي الجــودة والتميــزوالقيــاس والتقويــم فــي التعليــم.
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املناقشات الرئيسة في الورشة اإلقليمية:
فــي ضــوء مــا تــم عرضــه ومناقشــته خــال الورشــة اإلقليميــة التشــاورية مــن رؤى وأفــكار جــاءت لتحقيــق أهــداف التنميــة
املستدامة لعام  2030وتطلعات نظم التعليم في العالم لعام  2050وما بعده وما تمثله من التزامات وتحديات في الوقت ذاته
أمــام نظــم التعليــم فــي الــدول العربيــة ،التــي تتطلــب توجيــه الخطــط واالســتراتيجيات نحــو معاييــرللجــودة والتميــزتســهم فــي تعزيــز
نواتــج تعلــم الطلبــة فــي الــدول العربيــة ،ويمكــن تلخيــص أبــرز املناقشــات خــال الورشــة اإلقليميــة باآلتــي:
1 .ضرورة تطويرمشروع متكامل يتضمن منهجيات ومعاييرومؤشرات أداء والذي سيسهم بشكل كبيرفي دعم تطلعات
الــدول العربيــة نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة  2030وبشــكل خــاص الهــدف الرابــع( :ضمــان التعليــم الجيــد
املنصف والشامل وتعزيزفرص التعلم مدى الحياة) ،كما يمثل املشروع التزام باحتياجات وتطلعات نظم التعليم
فــي الــدول العربيــة لتعزيــزتنافســية مخرجاتهــا علــى الصعيــد العالمــي) ويســتند هــذا النمــوذج ملفهــوم « تميــزاألداء» مــن
خــال إطــارفكــري واضــح يعتمــد علــى التكامــل والترابــط والتفكيــراملنظومي.
2 .برهنت التجارب املتعددة واألبحاث والدراسات املختلفة أن نماذج الجودة والتميزأحد أهم أدوات التغييروالتطوير
املستدام لتعزيزالجودة املستدامة للنظام التعليمي.
3 .تجارب الدول املتقدمة في بناء نماذج للجودة تستخدم كأداة علمية تعنى بالتقويم الذاتي من أجل تطويراملؤسسات
ً
عمومــا ومنهــا التعليميــة علــى وجــه الخصــوص مــن خــال عــدة نمــاذج منهــا :النمــوذج األســكتلندي  SQMSوالنمــوذج
األوروبــي للتميــز ،EFQMوالنمــوذج األمريكــي لتميــزاألداء  ،MBNQAوالنمــوذج اليابانــي للجــودة الشــاملة Deming
 ،Quality Awardالنمــوذج الســنغافوري للجــودة ،النمــوذج النيوزيلنــدي للجــودة ،النمــوذج األســترالي ،ونمــوذج
الجــودة الشــاملة فــي جنــوب أفريقيــا.
4 .تضميــن املشــروع مؤشـرات تعليميــة ترتكــزعلــى أســاس أربعــة أهــداف :تعزيــزنظــام الجــودة ،جــودة املــوارد البشــرية،
جــودة املنهــج ،والتركيــزعلــى النتائــج ،وتقديــم نمــوذج للجــودة يرتكــزوينطلــق مــن الثقافــة العربيــة.
 5 .يشمل املشروع كافة أنواع ومستويات التعليم املختلفة :كالتعليم املدر�سي والجامعي والتعلم اإللكتروني والتعليم
عــن بعــد وتعليــم ذوي اإلعاقــة والتدريــب التقنــي واملنهــي وتعليــم يؤدي لالبتكار.
6 .يكون هذا املشروع قادرعلى الربط بين عناصرالنظام الخمسة (املدخالت ،العمليات ،التقييم والتقويم ،املعايير،
املخرجات) ويحقق الفعالية في العمليات والضبط في املعاييرويتميزفي التقييم والتقويم ،مع أهمية تضمين النموذج
املجاالت الرئيسة من خالل تحديد العناصراألساسية للنظام ككل بكافة جوانبه كالقيادة واملنهج واملتعلم واملعلم
والبيئة والتعليم اإللكتروني....الخ وأبرز املجاالت هي :القيادة ،املوارد  ،البنية املجتمعية ،التعليم والتعلم  ،الحياة
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املدرسية وكل مجال له معاييرومؤشرات تتواءم مع طبيعة كل دولة وفي ضوء التوجهات العاملية وأبرز املجاالت:
•مجــال جــودة املنظومــة التعليميــة الوطنيــة ويضــم :معاييــرالحوكمــة الرشــيدة للمنظومــة (املؤسســية -
الفاعليــة – املحاســبية) ،ومعاييــرصنــع وإرســاء السياســات التعليميــة ومعاييــرالش ـراكة املجتمعيــة.
•مجــال جــودة املؤسســات التعليميــة الوطنيــة وتضــم معاييــر :جــودة الرؤيــة والرســالة واألهــداف
االســتراتيجية ،ومعاييــر جــودة اإلدارة املؤسســية وإدارة وتخصيــص املــوارد املختلفــة.
•مجال جودة البرامج التعليمية :ويضم معاييرتوصيف أداءات الخريجين من كل مرحلة تعليمية ونواتج
التعلم املستهدفة ،ومعاييرتوصيف وتصميم البرامج ،ومعاييراعتماد البرامج ومراجعتها.
•مجال جودة إعداد وتدريب املعلمين واالختصاصيين التربويين والقادة :وتضم معاييرتوصيف أداءات
املمارسين والقادة في التخصصات املختلفة ،ومعاييرجودة برامج اإلعداد والتدريب.
7 .متطلبات ضمان نجاح تطبيق معاييرالجودة والتميزفي التعليم بالدول العربية:
لكي يتحقق نجاح تطبيق معاييرالجودة والتميزفي التعليم بالدول العربية البد من تحقق مجموعة من املتطلبات
التي تدعم تحقيق هذا الهدف ،وبالتالي الوصول إلى النتائج املستهدفة ،وهي:
•بناء استراتيجي متكامل يعبرعن التوجهات الرئيسية للمنطقة العربية ونظرتها املستقبلية ويضم
العناصــر التاليــة :الرســالة ،الرؤيــة املســتقبلية ،األهــداف االســتراتيجية ،آليــة إعــداد الخطــط
االســتراتيجية.
•نظام متطور لتأكيد الجودة الشاملة يحدد آليات تحليل العمليات  ،Process Analysisوأسس
تحديد مواصفات وشروط الجودة ومعدالت السماح فيها وآليات رقابة وضبط الجودة ومداخل
تصحيــح انحرافات الجودة.
•نظــام إلدارة األداء يتضمــن فوائــد ،وآليــات تحديــد األعمــال والوظائــف املطلوبــة لتنفيــذ عمليــات
املنظمة ،وأسس تخطيط األداء املستهدف ومعدالت ومستويات ،وقواعد ومتابعة األداء وتقويم
النتائــج واإلنجــازات.
•قيادة فعالة تتولى دعم وضع األســس واملعاييروتوفيرمقومات التنفيذ الســليم للخطط والبرامج
تؤكــد فــرص النظــام التعليمــي لتحقيــق التميز.
•دراسة الواقع وعمل مقارنات ودراسات مرجعية.
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وصيات الورشة اإلقليمية:
أختتم املجتمعون الورشة اإلقليمية وتوصلوا بعد النقاشات إلى التوصيات اآلتية:
.1

ضــرورة تطويــر مشــروع بعنــوان «النمــوذج العربــي للجــودة والتميــز فــي التعليــم» ،كاســتجابة للتحديــات الحاليــة
واملســتقبلية التــي تواجــه نظــم التعليــم فــي الــدول العربيــة.

.2

االســتفادة مــن الجهــود العربيــة منهــا علــى ســبيل املثــال تجربــة معاييــر IEPللجــودة التعليميــة EQA ،وتجربــة األلكســو
(اريــكا البرنامــج العربــي لتحســين جــودة التعليــم) ،ومعرفــة مخرجاتــه ومراحــل العمــل بــه واملقارنــات الدوليــة ،وكذلــك
نموذج االتحاد األفريقي واالستفادة منها كمدخل أسا�سي في بناء النموذج؛ إضافة لرصد التجارب العربية والتركيز
علــى قضايــا التعليــم والتعلــم لتحســين جودتــه.

.3

االستفادة من مواصفات اآليزو املختلفة لألنظمة التعليمية خاصة إدارة الجودة التعليمية كمواصفات الخدمات
التعليميــة  ISO/TC 232والتــي ينــدرج منهــا مواصفــات الجــودة التعليميــة  ISO/21001لعــام  –2018متطلبــات
خدمــات تعلــم اللغــة  ISO/29991لعــام 2020م  -مواصفــات تقييــم مخرجــات الخدمــات التعليميــة ISO/29992
لعــام 2018م -مواصفــات الخدمــات التعليميــة خــارج نظــام التعليــم الرســمي  ISO/29993لعــام 2017م  -مواصفــات
للتعليــم اإللكترونــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة  ISO/IEC24751ليســاعدها علــى االلت ـزام بمعاييــرالجــودة والتميــز
وتحقيــق درجــات متقدمــة فــي التصنيفــات الدوليــة خاصــة التعليــم العالــي وتحقيــق التوجهــات الحديثــة فــي الجــودة
والتميــز.

.4

تكامــل املنظمــات فــي جهودهــا واالســتفادة مــن الخبـرات الســابقة واملمارســات العربيــة الناجحــة ،واالنطــاق مــن أطــر
البلــدان العربيــة وكيــف يمكــن توحيــد الجهــود إلنجــاح تطبيــق النمــوذج العربــي للجــودة والتميــزفــي التعليــم ،وإشـراك
معهــد اليونســكو لإلحصــاء فــي وضــع املؤش ـرات وخاصــة  SDG4والتكامــل مــع هيئــات التقويــم واالعتمــاد فــي الــدول
العربيــة.

.5

االســتفادة مــن الدراســات الدوليــة واالختبــارات الدوليــة كونهــا تعطــي مؤشـرات أساســية لتطويــرالنظــم التعليميــة مــن
خــال بنــاء معاييــر ومؤش ـرات تقيــس نواتــج التعلــم واألثــر االقتصــادي للتعليــم.

.6

االستفادة من التجارب في الجامعات في االعتمادات األكاديمية واملمارسات الفضلى في االعتماد املدر�سي.

.7

التأكيــد علــى وضــع معاييــر تتوافــق مــع االتجاهــات العامليــة كاالبتــكار والتجديــد واالســتباقية لتمكــن الطــاب مــن
االســتجابة لالحتياجــات والتغي ـرات العالمــي.

.8

تطويرمنهجيات التعامل مع الدراسات الدولية التي تستند على بيانات ومعاييرومؤشرات املسوحات الدولية.

.9

تطويــر دراســة عربيــة واســعة النطــاق أو آليــات إلصــدار تقاريــر حالــة التعليــم فــي الــدول العربيــة ويكــون تحــت مظلــة
إقليميــة وفــق معاييــر وإطــار عمــل.
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خاتمة التقرير:
إن التوصيــة الرئيســة التــي خلصــت إليهــا الورشــة اإلقليميــة حــول أهميــة تطويــرمشــروع بعنــوان «النمــوذج العربــي للجــودة
والتميــزفــي التعليــم» تعبــرعــن اســتجابة نظــم التعليــم فــي الــدول العربيــة للتحديــات والتغي ـرات فــي عالــم املعرفــة لتحســين جــودة
نواتج تعلم الطلبة التي تعد هي الغاية األساسية التي تتمحور حولها منطلقات أي نظام تعليمي يتطلع للجودة والتميز .وتمثل
نقاشــات وتوصيــات ممثلــي عــن صنــاع الق ـراروالخب ـراء متعــددي التخصصــات بأهميــة وجــود نمــوذج عربــي للجــودة والتميــزفــي
التعليم مبعث لألمل ،باعتبارأن الرفاه واالزدهاروالتنمية االجتماعية واالقتصادية وسائرمجاالت التنمية تتوقف على جودة
نواتــج تعلــم الطلبــة وجــودة مخرجــات نظــم التعليــم.
إن الســعي والتطلــع نحــو التميــزفــي التعليــم هــو أحــد أهــم املحــركات للمســتقبل ،وهــذا يتطلــب التحــرك بمنهجيــات منظمــة
توجــه السياســات واملمارســات نحــو املقاييــس املعياريــة التــي تلبــي احتياجــات وتطلعــات الطلبــة وأوليــاء األمــور واملجتمــع املحلــي
وجميــع املســتفيدين ،فــي الوقــت ذاتــه تســاعد هــذه املقاييــس املعياريــة فــي قيــاس التقــدم فــي تحقيــق نواتــج التعلــم املقصــودة،
وقياس التقدم أيضا باتجاه تحقيق مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وبشكل خاص الهدف الرابع( :ضمان التعليم الجيد
املنصف والشامل للجميع وتعزيزفرص التعلم مدى الحياة للجميع) ،من هنا انتهى املجتمعون في الورشة اإلقليمية بضرورة
وجــود النمــوذج العربــي للجــودة والتميــزفــي التعليــم .لــذا نعــرض علــى مجلســكم املوقــرمقتــرح القـرارالتالــي:
1.املوافقة على تكليف املركزبإعداد مشروع نموذج عربي للجودة والتميزفي التعليم بالتعاون مع املنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو).
2.عرض نتائج مشروع النموذج العربي للجودة والتميزفي التعليم على مجلس اإلدارة لالعتماد.
3.يتــم عــرض النتائــج حــال الوصــول إليهــا علــى اجتمــاع وزراء التربيــة والتعليــم العــرب بالتنســيق مــع املنظمــة العربيــة
للتربيــة والثقافــة والعلــوم لالســتفادة منهــا فــي دعــم جــودة التعليــم فــي الــدول العربيــة.

