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وضمان الجودة كصیغة من صیغ تطبیق الجودة باتت عالمیة تهتم 
أكثر بالشروط الفیزیائیة والسیكولوجیة إلحراز جـودة األداء واإلنتـاج لهـا 

وفعالیتهــا تتوقــف نجاعتهــاأسســها ومعاییرهــا وٕاســتراتیجیتها، وال شــك أن 
إلى حد كبیر على القراءة الواعیة والموضوعیة للواقع بوصفه جملة من 

وتقویمـه كمنظومـة ـفي المكان والزمـان المتموضعةالعناصر المتفاعلة 
فــي ضــوء مــا حــدد مــن معــاییر ومقــاییس للتقــویم، وهــو مــا نعتبــره جانبــا 
آخــر مــن اإلشــكالیة، تطــرح علــى مســتوى الفهــم الــواعي لفلســفة ضــمان 
ــــق، إذ أن ارتبــــاط  الجــــودة وحیثیاتهــــا وشــــروطها وٕاتقــــان مهــــارات التطبی
التقـــــویم الـــــذاتي بصـــــیغة ضـــــمان الجـــــودة فـــــي هـــــذا الموضـــــوع یجعلنـــــا 
بالضــــــــرورة أمــــــــام مواجهــــــــة تحــــــــدیات التقویمــــــــات األخــــــــرى الخارجیــــــــة 

وال یمكـــــــن أن ینفصـــــــل عنهـــــــا، توخیـــــــا ) المجتمعیـــــــة منهـــــــا والعالمیـــــــة(
للموضــــــوعیة واســــــتبعادا ألثــــــر الذاتیــــــة والمصــــــالح الشخصــــــیة والــــــرؤى 

.األیدیولوجیة الضیقة
إن وضـع مــا بعـد الحداثــة أو العولمـة التــي تعیشـها مؤسســاتنا والموســوم 

ال یسـمح بـاالنعزال، ویجبرنـا حتـى نتفـادى اإلقصـاء الـداروینيبالتنافس 
أو الترتیــب فــي ذیــل القــوائم علــى االنفتــاح علــى التجــارب العالمیــة فــي 
صــیاغة معــاییر التقــویم الــذاتي وبنائــه وتخطیطــه، وهــو مــا نعــده إشــكاال 
آخر یطرح علـى مسـتوى إدراك التكامـل الـوظیفي بـین المعـاییر المحلیـة 
والمعاییر العالمیة وتفادیا للتعـارض والتنـاقض والتنـافر، ذلـك أن التقـویم 
الـــذاتي مـــن حیـــث أهدافـــه ومعـــاییره ومقاییســـه ومرجعیاتـــه لـــیس لغـــرض 
تصـــید األخطـــاء أو لتصـــفیة حســـابات مـــع األشـــخاص ومـــع التوجهـــات 
واألیـــدیولوجیات والثقافـــات بقـــدر مـــا هـــو اســـتجابة لحاجـــات ومتطلبـــات 
التكیف اإلیجابي مع التغیرات والمتغیرات الجدیدة، التي تحدث وتستجد 

.في المحیطین االجتماعي والدولي
والخالصة أن التقویم الذاتي المؤسسي للجامعة مـن حیـث هـو شـرط 
للتغییر أو اإلصالح نحو األفضل، لیس بعملیـة ارتجالیـة وال هـو مجـرد 
رغبة أو نزوة تنتاب من حین آلخر األطراف الفاعلة فـي المؤسسـة، وال 
هو تقویم من أجل التقویم، بل هو رؤیة وفلسفة، وعملیـة منهجیـة، تقـوم 

، وأســس ومعــاییر علمیــة، یقتضــي وبیداغوجیــةعلــى مرجعیــات معرفیــة 
ــــدها بدقــــة وااللتــــزام  فــــي إصــــدار الحكــــم وبنــــاء اســــتراتیجیات بهــــاتحدی

" بــالتغییر، وهو من جانب آخر تقییم معیاري مرتبط بآلیات مـا یعـرف 
بـــذلك صـــار مـــن ومـــن حیـــث هـــي صـــیغة عالمیـــة، " ضـــمان الجـــودة 

ـــا نطرحـــه كإشـــكال معقـــد فـــي هـــذا الملتقـــى  ـــد بمـــا كـــان، مـــا جعلن التعقی
على عدة مستویات " صیغة ضمان الجودة " یواجهنا في ضوء شروط 

الســیكولوجي، ومســتوى ضــبط المعــاییر وتحدیــدها المعرفــاتيكالمســتوى 
بدقــة، ومســتوى تطــویر مهــارات التقــویم الــذاتي، ومســتوى تعبئــة المــوارد 
المعرفیة وحسن تقدیر اإلمكانات المتاحة لـدینا ومسـتوى تـدریب وتأهیـل 
الفاعلین والشركاء في المؤسسة لممارسته باإلتقان المطلوب كما لو أنه 

.دور مدمج ضمن أدوارهم الوظیفیة المهنیة في المؤسسة
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والعالمي

وفــي األخیــر نأمــل أن یحظــى هــذا الطــرح باهتمــام البــاحثین  مــن 
مـا یطرحـه الملتقـى مـن حلحلةخالل التجاوب الكامل للمساهمة في 

. مشكالت وجیهة تتحدى جامعاتنا كمنظومة مؤسسیة

:دیباجة
إذا كــان التقــویم المؤسســي التربــوي باعتبــاره تقویمــا مكبــرا ومصــغرا فــي 

المؤسســــة التربویــــة ووضــــعها ككلیــــة مــــن باخضــــاعیتعلــــق ذات الوقــــت
والعملیـات والمخرجـات موضـع النقــد المــدخالتالعناصـر المتفاعلـة مـن 

المنهجـــي مـــن حیـــث جـــودة األداء وفاعلیـــة العناصـــر وتحقیـــق األهـــداف 
، فإنه أصبح في كثیر من الجامعات في عصر العولمة وظیفة المتوخاة

الفـاعلین داخــل المؤسسـة الجامعیــة، یمـارس بشــكل مركزیـة مـن وظــائف 
منظم فـي مختلـف المسـتویات والمسـؤولیات باعتبـاره أحـد تجلیـات نباهـة 
المؤسســة الذكیــة، نظــرا ألهمیتــه البالغــة فــي التغذیــة الراجعــة المشــروطة 
للــتعلم مــن األخطــاء وتصــحیحها واتخــاذ القــرارات واعتمــاد اســتراتیجیات 

، وتطــویره نحــو أفضــل حــاالت مرفولوجیاتــهاإلصــالح الجــامعي فــي كــل 
صـیغ الجــودة وفــق المعــاییر العلمیــة العالمیـة بــل أصــبح التقــویم فــي حــد 

، ومـــن أهـــم ذاتـــه معیـــارا وشـــرطا مـــن أبـــرز شـــروط االعتمـــاد األكـــادیمي
معــاییر تصــنیف الجامعــات عالمیــا، ولــم یعــد مختــزال فــي تنقــیط الطلبــة 

.وتقدیر كمیة المعلومات المكتسبة لدیهم
أو ) داخلــي وخــارجي ( وبمــا أن التقــویم المؤسســي قــد یكــون ثنــائي 

، فـإن التقـویم الـذاتي )، وعـالميوجمتمعـيمحلـي ورسـمي (متعدد األطـراف 
باعتبــاره جــزء ال یتجــزأ مــن سیاســة المؤسســة وتخطیطهــا، هــو الصــیغة 

األكثــر فعالیـــة فـــي نضـــج الـــوعي الــذاتي بأهمیـــة التحســـین والتجویـــد
واإلبـداع واالبتكــار، سـواء علــى مسـتوى اســتراتیجیات رفـع كفــاءة المــوارد 

ولیـد المـوارد المعرفیــة تالبشـریة للمؤسسـة، أو علـى مسـتوى اسـتراتیجیات 
ـــــــة ـــــــدها، وٕان علـــــــى مســـــــتوى اســـــــتراتیجیات  البیداغوجی والبحثیـــــــة وتجدی

اســـتثمار المــــوارد المالیــــة والمادیــــة المتاحـــة وتخطیطهــــا، فهــــو نــــوع مــــن 
التقویم المعتمد على المراقبة أو المراجعة الذاتیـة كمفهـوم سـیبرنیطقي ال 
غنـــــى عنـــــه  فـــــي إصـــــدار الحكـــــم علـــــى التجربـــــة ومراجعـــــة األهـــــداف 

.واالستراتیجیات واإلجراءات
الجامعــة فــي أعلــى هــرم التعلــیم، وارتباطهــا المباشــر تموقــعوبحكــم 

بحاجـــات المحـــیط مـــن الكفـــاءات، وبحكـــم توفرهـــا علـــى النخـــب العلمیـــة 
األكثر وعیا بالتقویم الـذاتي الممتهنـة للنقـد، فـإن مسـؤولیتها فـي ممارسـة 

مضـــاعفة مـــن حیـــث أنـــه تقـــویم بنـــائي ذاتـــي وتقـــویم النقـــد الـــذاتي تكـــون 
وظیفــي عالئقــي، فكمــا یطــرح كإشــكال فــي البنــاء الــذاتي للجامعــة، فإنــه 
یطـــــرح أیضـــــا كإشـــــكال فـــــي العالقـــــات الخارجیـــــة علـــــى مســـــتوى ترقیـــــة 
الرأســمال المعرفــي والبشــري بوصــفهما شــرطا التنمیــة الذكیــة المشــروطة 
بــدورها لمجتمــع المعرفــة مــن حیــث هــو مجتمــع عصــر مــا بعــد الحداثــة 
آخـــذ فـــي التعمــــیم، فهـــذه الوظـــائف والمكانــــة للجامعـــة تجعلهـــا المرحلــــة 
ـــدولي مـــن حیـــث فعالیـــة  التعلیمیـــة األكثـــر عرضـــة للنقـــد االجتمـــاعي وال

فصــــیغة أو نمــــوذج ضـــمان الجــــودة یفــــرض صــــیغا . مخرجاتهـــا تحدیــــدا
جدیـــدة للتقـــویم، تحیـــل الصـــیغ التقلیدیـــة علـــى الماضـــي إذ لـــم تعـــد ذات 

.جدوى في ظل تنامي المعرفة المعلوماتیة


