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أهمية رأس المال االجتماعي في تحقيق جودة السياسة 

 الم العربي "دراسة تحليلية"التعليمية بالع
 دادـإع 

  أ.د/سالمه عبد انعظيم حسين   أ.د/ جمال دمحم ابى انىفا

 ميسر خهيم يىسف خهيم ابىنبدة

 ث :ــــــت انبحــــــمقدم

يعد  لبشردب شابةشدل لببدبلح لبيةيةيددل ب دن اادل ادع لألادت ونددعع ألع و دلع فة  دل لاد ببح فدد  
 دددع  كدددة ادددن اندددللم لفنددلع لبكياندددل ل  دددع باندددكة لبكياندددل ظددن ظدددبلي  لبيدددل عدددعشل لاوعدد  ح  وو 

 لببةةفيل للال واة يل للالقوعة يل للبنيةنيل لغيبهة".
ل  دددددع هدددددالل يعو دددددب لالهوادددددةت شةبنيةندددددل لبوع يايدددددل فددددد  ايدددددل ا واددددد  و ندددددي ل  ب اليدددددة  
لبا وادددد  لغةيةودددد  فدددد  اددددلر للقعدددد   للباوتيددددبل  لبايو  ددددل لبودددد  ودددد بب فدددد  اددددة يب دددد   لبا وادددد  

 نظةا  لبوع يا .اع 
بدديو لبيدد  يلادد   ا  اندد   –للبوع دديت فدد   ةبانددة لبعب دد    دد  ل وشددةب اندد  نظددةت ل واددة   

ناددة يادددبي   دداللب  ربدد  لباةاددد   لشددةببغت اددع البددد  فدد ع نيةندددو   بدديو ل ددع لبيةادددب فينددي لل 
 –ريعدددة ادددةع ات ا نندددل  –لبوع يايدددل ووندددت شعددد ت لالندددوةبلب  ييندددة  لودددبوش   شةدددةر ادددع بنددداكة 

 ةب  وونت شأنكة ق  و لع ا ب  رعةبل  اع نل ال و   بكة يظة اع لبون يال يينة آيب.لشةبو
هددالل شةااددةفل ربدد  اع لبندد ت لبوع يادد  اعددشل فدد  عددلبو  لببلهنددل ي دد ل ااددة بددل اددةع ااددبل  
اندد اة  شددد  ال ية دددن لبانةقرددل ال لبابل عدددل شدددأ  يدددةذ اددع لأليدددللذ  لبعدددن هددالل لالو دددة  يب ددد  ربددد  

بددت يعدد  اددع لباااددع  –لفدده هددالل لبوعددلب  –اعندد  لا ددةذ لبوع دديت شاعندد  اندد  لبوعددلب لبيددة   ب
لبوع دددديت ال لبددددوع ت رال فدددد  لا ددددةب لبا بندددد  لبوة يدددد   شاددددة ييوليدددد  اددددع اةلاددددة  لب ددددل لبا بندددد  
لباددأبلي  ل  دد  هددالل فدد ع ل ويددةل لباددوع ت بعددر ال ابي ددل ا رددبل   دد  وع ادد  فدد  يدد ل  لباعندد  

 .(1)ةي ق ب اع لباعبفل ف  ا ةذ ال آيبلبايه ب وع ت  لهل ا ب  ل ون
الل اةنددد  لبوب يدددل ال ياادددع اع ودددوت فددد  فدددبلج   دددن هددد  وعدددي  فددد  ا واددد   ألنكدددة ا لح  –لل 

لاع بت فكد  وعادن شةبادبلبح فد  ادلر نظدةت ل وادة   اعديع  ا   –لبا وا  ف  وراين لألفبل  
فيدد  ودد لب انةه كددة   اع ايددلب  بلنددوكة هددل لبا وادد   فاندد  ورددوه اهدد لفكة  ليددلذ ظددبلي لبييددةح

لبويةيده اه لفد  و دلع بندةبوكة فد  وب يدل لبريعديل   لادع هدالل لبان  ده فد ع لبوب يدل هد  لبلنددي ل 
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لبودد  ووددب ت ف ندد ل لبا وادد  ربدد   اددن  نددةر  لوتيددب ل دد  لبييددةح   دد  ابادد   البدد  ألندد  ال قياددل 
ادددن  ادددن شددد  فادددب ب  ادددب لبوب دددل  لبنظدددب  رال رالل اقودددبع  دددشعع  ينةايايدددة  لبعادددن لبو  يةددد   ل 

 يعو ب ويش ة  ا ا   لان فاب ش  و  يه يعو ب ن ن ل فةبغل لهبلر.
لادددددن  ادددددن فددددد  لبوب يدددددل للبوع ددددديت ياادددددع اع يدددددن ل ال ي ردددددن ش ادددددن ال شنددددد ي لا لبح 
لبوع يايل  ف الل اةن  لبنيةنل لبوع يايل  ا يل فنيدل فد ع هدال  لب نيدل ال ياادع اع وويةده  د لع ر لبح 

 (2)ن لب ب  يااع اع يو و      عيبح لا لبح لبنيئلن يال  ييث اع  ا
لبادددددة ادددددةع لبوع ددددديت ايددددد  او  شدددددة  لبونايدددددل  ف ددددديو هندددددة  بادددددل رددددد  فددددد  انددددد  يو  دددددي 
ل دددددل   ندددددةر ا ئدددددت ا دددددة ح  ندددددةر لبونظددددديت لبةدددددةئت   ددددد  هدددددالل لبوع ددددديت ب دددددلع هدددددالل لبوع ددددديت  ا يدددددل 

 ددددددديت لفة  يوددددددد  يولقدددددددر اوبلش دددددددل لاونةندددددددةل فددددددد  ر دددددددةب نيةندددددددل ل واة يدددددددل  رال اع ن دددددددة  لبوع
  ددددددد  يةيةدددددددل لبددددددد لب لبدددددددال  واددددددد    شددددددد  لا لبح لبع يدددددددة فددددددد  ييدددددددةح لب لبدددددددل  لالبددددددد  لبددددددد لب ال 

 ين عن  ع   يعل لبللق  لال واة   للالقوعة   لبنةئ .
  ث :ــــت انبحــــمشكه

 تتمثل في السؤال الرئيس التالي:
 ايل شةبل ع لبعب  ؟اة اهايل باو لباةذ لال واة   ف  ويةيه  ل ح لبنيةنل لبوع ي 

 ويتفرع عنه التساؤالت الفرعية التالية :
 اةالل نعن  شةبنيةنل لبوع يايل؟ 

 اة اهت ا ال لبلا  لببلهع بنيةنل لبوع يت شةبعةبت لبعب  ؟ 

 اة اهت انللم نيةنة  لبوع يت؟ 

 اة اهت اعة ب لروةةق لبنيةنل لبوع يايل؟ 

 ؟اة اهت لبعللان لبا ببح ف  لبنيةنل لبوع يايل 
 اة اهت  نةعب  ل ح لبنيةنل لبوع يايل؟ 

 :ــــثداف انبحـــــــأه

لنددوك ي لبشيددث لبيددةب  ر ددبلل اهايددل باو لباددةذ لال واددة   فدد  ويةيدده  ددل ح لبنيةنددل 
 لبوع يايل شةبعةبت لبعب   لالب  اع ي ذ:

  لبلقددلي   ددع اةهيددل لبنيةنددل لبوع يايددل لاهددت ا ايكددة فدد  لبلقدد  لبيةاددب ادد  لبوبايددل
 ةبانة لبعب  .  ع  
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 .لبوعبي   ع اهت انللم لبنيةنة  لبوع يايل لاعة ب لروةةقكة 

 .لب رر  ع اهت لبعللان لبا ببح ف  لبنيةنل لبوع يايل 

 .ر بلل اهت  نةعب  ل ح لبنيةنل لبوع يايل 

 ث :ـــــــج انبحـــــــمنه

 لنوي ت لبشيث لبانكج لبلع   يوع ييةه اه لف  ل  يي  ع ونة الو .

 : ماٍية السياسة التعلينية يف الفكس املعاصس : أواًل
يدددبل لبدددشعع اع لبنيةندددل هدددد  شابةشدددل وع يدددب عدددب ل  ددددع ا ال دددل ادددع لباشدددة   لبودددد  
لادددع  شاعبفدددل لباددد يب ع بول يددد  لادددش  لب ادددب للبعادددن  لقددد  و دددلع ااولشدددل ال او دددةهت   يكددددة 

 .(3)اكاوكة ول ي  لب اب ف  لويةال لبةبلبل 
لبعنعدددب لببدددةن  ال لبي دددلح لببةنيدددل فددد  لبوي دددي  ولاددد  فددد  ل دددب  لبدددشعع لأليدددب انكدددة 

الر لأله لي )لبعنعدب لأللذ( لشةبودةب  ف نكدة وعادو لألهد لي  ليعو دب لبوي دي  لندي ل لبوتييدب 
لال واددة   للابل ح لاننددةنيل  ين  دده اددع لبلادد  لبددبلهع ايددالل  فدد  لال وشددةب لبظددبلي لبايو  ددل 

 .(4)نوة ن اواانة لالنوع ل  بكالل لبانوة نلباةايل للبيةابح ليران لبون   شةبا
ل    هالل  ف ع لبوي ي  يع  ابي ل فاب ل ون ه ون يال ايل  ان  ل نوكد  شةويدةال لبةدبلبل  

لل  لبح لبوع ديت  –لباوع ةل شاة ي ي لبةيدةت شد   لولقيد  ا لر لبعادن  لاي يدل ا لئد   بدالل فد ع ايد  ر لبح 
كة فددد  ا ال ددل ادددع لبارددا   لوةددد  فب ندددل وكاددن لبوي دددي  ال ردد  وتدددبق ن ندد – ل دد  يدددة  

 ب ا ة آ  للأللاة .
ل دددالهي لبدددشعع ربددد  انكدددة : ا ال دددل لأليادددةت لبوددد  وع دددب  دددع لب كدددل  لبونظيايدددل لبوددد  
ينشت  اع و الذ بويةيده اغدبلع ال ولقعدة  ال وظ ادة  يندوك فكة لبا واد  فد  ابي دل ادع ابليدن 

 لب  للب ندد  فدد  لبنظددةت لبوع يادد  لا ننددةو   و ددلب   ا  انكددة لا ددةب لبعددةت لبددال  يل دد  لبعاددن لا
ااددة انكدددة وابددن لا دددةب لبعدددةت لبددال  وةدددلت   دد  انةنددد  رن دددةلل  هددالل لبنظدددةت شعدد ل  ةادددل  ل دددب  
ليددد  ةبفلب اع لبنيةندددل لبوع يايدددل وع دددب  دددع لاليويدددةبل  لبنيةنددديل ب دددش    ل دددع وةةبيددد هة لقياكدددة 

لالبوشددةب شةبنددية ح لبلظي يددل ل  دد  رقبلبهددة  لوعددلبهة ب انددوة ن  لاددع بددت فكدد  لظي ددل ابوش ددل اردد 
 .(5)رنوبلوي يل ويةةكة

لاددع يدد ذ ل كودد  لبنظددب لبنددةشةويع ) ل كددل نظددب ب ددةذ لا لبح لب ددةذ لبوب يددل ( يااددع 
لبةدلذ شدأع لبنيةندل لبوع يايددل هد  لب ةندي لبيبادد  للبد ينةايا  لبيد  ب يةيةددل لبوع يايدل ييدث انكددة 
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للبن لايل للايد يلبل   للألادع لبةدلا   لهدال  لبعنةعدب للباةلادة  وبوش  شان لباةلاة  لباعنليل 
هددد  شابةشدددل لبةددددلح لب لفعدددل لبوددد  ونددددة     ددد  ري ددددة  لبع قدددل لبادددبلب ل للب لاددددل  ددديع لبعنةعددددب 
لبنظةايددل )لبةةنلنيددل( للب  يعيددل ب نظددةت لبوع يادد  اددع  ةنددي  للبنظددةت لبنيةندد  ب ا وادد  شاةادديل 

 يب.ليةاب  لانوة    اع  ةني آ
 ومن خالل التعريف السابق تتضح أهمية السياسة التعليمية في األمور اآلتية:

   وي يددد  لبندددد ن لبودددد  ي ددددي روشة كدددة بويةيدددده لألهدددد لي لبوب ليددددل لويل دددن هددددال  لألهدددد لي   دددد
 اغبلع.

  ونة       لنوةبلب لبعان للبون يال يوع وتيدب لباندئلبيع  ييدث انكدة ويودل    د  ا د ا ييادت
اددل  ب ةددل و  يدده لبا دد ا  للالنددوةبلب ال يعندد  لب اددل    ددن يعندد  لببشددة  لبعاددن  لقة دد ح ول 

 لبنن    ييث اع لبظبلي لباوتيبح للباو   ح و بع و ل بهة لوينينكة.
 .  وويال ااعةييب ب وةليت  ف   الئكة يوت قيةو لأل لر لب ع 
  شةبودةب  واداع وعو ب  نولب  ان  ألنكة و    رب  لب كت لبونظديت باو  شدة  لبعادن لبوب دل   ل

   ت لالنيبلي  ع لبي  لباي   ن  ة  ااة انكة وااع لبو ةنو ف  لأل اةذ للبةبلبل .

 ثاىيًا : الوضع الساًٍ لسياسة التعليه يف العامل العسبي :
لبللقدد  لبوع يادد  للقدد  او ددلب ش شعدد   ل  ايددل لبو ددلب وددبفع لب اددل  لو  دد  لب ينةايايددل 

  اةب ندددددةر يندددددوا  ا للوددددد  لب لادددددل ب ورددددديي  ادددددع لب يئدددددل ال لبالادددددل يل ييدددددث اع لبنظدددددةت لبوع ياددددد
لبا وا   لبل   لبا وا  ل شةب و  لق بود  ابدب ا يدب فد  لب ندةر  فللقد  لبنظدةت لبوع ياد  لباعةعدب 

 .(6)يابن نة ل لالن  ق نيل لببفع ال لبة لذ
 للاددددن ل  دددد  هددددالل فدددد ع  بلنددددل لنببل لبل يددددة لبنظددددةت لبوع يادددد  وادددد نة شددددةبةيت للباعددددةييب ل 

 لباش   لاع بت يااننة اع نةيت  نبل   يع اة هل اةئع لاة ينشت  اع يالع.

 :  أىواع السياسات التعلينية ومصادز اشتقاقَا :ثالجًا
 :(7)ونةنت لبنيةنة  لبوع يايل رب 

 سياسات عامة أو أساسية :

لواددددددعكة لبانددددددولية  لا لب ددددددل لبوع يايددددددل ااددددددن  لع لبدددددد يلذ فدددددد  و عددددددي    قيةددددددل  
 اوكة ول يكيل.لاك
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 سياسات إدارية :

 لو لع ا بب و عي   لويو   كة لا لبل  لبايو  ل لبو  و لع لب نةر لبونظيا  ب وع يت.
 سياسة مؤيدة : 

لهدد  و  دد  لبنيةنددل لاننددةنيل  لوع دد  ول يدد  ب  اددب للبعاددن فدد  ا ددةال  اعينددل لويةدده 
 دددي  شانظلادددل لبوع ددديت هددد  وبايددددل ليددد ح لبوي دددي  فيكدددة  فادددب  لبنيةندددل لبا  ددد ح فددد  ر لبح لبوي

 لبانئلبيل لبعةال ب وي ي  ف  ي هة شةية ح ا يبهة رب  ل اع يالع ا كلاة ب  اي .
 سياسة ثانوية :

لول   ف  ايل ر لبح اع ر لبل  انظلادل لبوع ديت لب ب يدل فادب  قد  يووشد  ب ندةر لبعادن فد  
لباددللظ يع   دد  لبيادددلب لا لر  ليدد لوكت نيةنددل لبندداة   دديع لبيدديع للييددب ب اددلظ يع للبعاددةذ

لبعاددن فدد  ايددال رالع شةبتيددةي ب وددبل  قعدديبح  دد لع يعددت لالبدد  أل لر ا اددةبكت لبيةعددل  لشددةببغت 
 اع النكة بةنليل رال انكة وع   ول ي  للو ة  بعا يل لويةال لبةبلبل .

 سياسة خليطة :

 ددددددددن لوت دددددددد  لبا ددددددددةال  لبايو  ددددددددل فدددددددد  ر لبح اعينددددددددل اددددددددع ر لبل  لبوع دددددددديت ابددددددددن لبوال 
للبادددددللب  لبشردددددب ل وينددددديع لبعادددددن  لوددددد ب ي لا لب ددددديع لغيبهدددددة لوردددددوه لبنيةندددددل لبوع يايدددددل ادددددع 

 :(8)ا ال ل اعة ب اهاكة
 اإلدارة العليا للتعليم :

لو دددلع  لوعو ددب لباعدد ب لبان ةددد  ب نيةنددل  لياددلع هددد فكة ول يدد  لبعددةا يع فددد   ا كددت 
 ل لبوع يت ااة ي  وكة لا لبح  لبع ية.لبنيةنل ف  هال  لبيةبل لاو ل ل   يعية  أله لي انظلا

لشددةببغت اددع اع لبنيةنددل هنددة اعدد بهة هددل لا لبح لبع يددة رال اع هددالل ال يعندد  انكددة و ددبع 
فباة     لبانولية  لا لب ل لألقدن  فةد  و دلع هندة  اردةبال اادة فع يدل ال عدلب ل لالبد  بوة دن 

   لادل   دةت لشعدلبح  ال وودب  ا  لبابرلنيع بكة  لق  و بع لبنيةندل فبادة لويد   لاليوشدةبل
 ا ةذ ب اشة بح انع ق ن لبابرلنيع.
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 ي :ــــم الضمنــــالفه 

فةدددد  و ددددلع لبنيةنددددل نوي ددددل وعددددبفة  ال ندددد ل   ددددةت ي يظدددد  لبعددددةا لع لي وباددددلع اندددد  
لنعاةندة بنيةندل اعيندل فادب  لهواددةت ر لبح لبوع ديت شدأ لر لبعدةا يع لودد ب  كت ابندةر لبي ادل   د ال  اددع 

ة لت ل دددل    يددد ح  قدد  ي كدددت هدددالل اددانية   ددد  انددد  نيةنددل اعيندددل  لهندددة  ظددبلي و ندددب هدددالل لنددو
لألندد لي لباددان   فةدد  و ددلع لبنيةنددل لباع نددل غيددب ا شةددل فعدد   ااددة بعددعلشل و  يةكددة ال بعدد ت 

 لببغشل ف  الب .
 ة :ــــاصــاالت خــــح

ل ببفدد  يددةال  اعينددل ييددث اندد  اددع لبللقدد  لبعا دد  ونرددأ اعظددت لبنيةنددة  لبوع يايددل نوي دد
بإل لبح لبع ية ب وعبي  لالب  رالل بدت يادع بد   لبادبرلو لبند  ل لب ةفيدل  لاودع ادة اويدال قدبلبل فد  

 رأع لبيةبل يعو ب انةشةل يب   ربيكة ف  لبانوة ن رالل اة ظكب  يةال  اورة كل.
يادددلع للبنيةنددل لبودد  ونردددأ  كددال  لب ب ةدددل ال و ددلع اةا ددل ال انندددةل  فددةبةبلب لبدددال  اويددال 

ا نيددة    دد  يةددةئه القددر اعدديع لفدد  ظددبلي اعينددل  لبددت وددوت لب بلنددل لب ةفيددل ب بلنددل آبددةب    دد  
 نللي  لبعان لأليبل.

 ة :ــــارجيــادر خــــــمص

 فة  و بع لبنيةنل اع  كة  يةب يل اةبيالال ال نةةشل لباع ايع لغيبهة.

 زابعًا : العوامل املؤثسة يف السياسة التعلينية :
ن ددددددددددددة  لبنيةنددددددددددددل لبوع يايددددددددددددل بهددددددددددددع شا ال ددددددددددددل اددددددددددددع لبعللاددددددددددددن لبنيةنددددددددددددل               يعو ددددددددددددب

للال واة يددددددل للبوع يايددددددل  للبودددددد  وواودددددد  شةبياددددددةو لألعددددددين لبانددددددواب  اددددددع ق ددددددن لبةددددددة ح فدددددد             
نادة ووردان لفده اهد لي اعيندل يردةب    لبا ةال  لباونل ل للبنيةنل لبوع يايل ال ونش  ادع فدبلج  لل 
بل ح قليددل انشعبددل فدد  لاددعكة ا  ال ددل اددع لباويععدديع  لولادد    دد  انددةو ر بل   ة ندد  لل 

 اع لب يئل لال واة يل للببةةفيل للالقوعة يل للبو  نلي ونكت لانوبلوي يل ف  ونايوكة.
اعند  البد  اع لبعللادن لبود  ود بب فدد  لبنيةندل لبوع يايدل شعادكة يوعدن شدةبا وا  ن ندد   

نندددةنيل لااورددد ة  لبع دددت  ا  اع ف نددد ل لبا واددد  لاو  شدددة  للبدددشعع لييدددب يوعدددن شةباعبفدددل لا
لبونايل ا كة  للان و بب ف  بنت لبنيةندل لبوع يايدل  لول د  ا ال دل ادع لبعللادن لبود  ود بب فد  

 :(9)لبنيةنل لبوع يايل ف  ا   لبل اع لب لذ لووابن هال  لبعللان ف 
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 : لنةوكدددة لبوددد  وددد بب فددد  لانندددةع لوواددداع لب يئدددل لب  يعيدددل شنددداةوكة لاا  العاملللل الجفرا:لللي
بدد  ا  ادد   يدد بب هددالل لبانددة  للبالقدد  فدد   لووددأبب شدد  لواددت اياددة  القدد  لب لبددل لانةيكددة  لل 
لب  يعيدل لبشردب ل  ف يئددل لانندةع لب تبلفيدل ودد بب ربد  يد  ا يددب   د    يعدل فاددب  لييةبد  ااددة 

  قةودد  شتيددب  اددع  ورددان  ةنشددة ا يددبل اددع ي ةدد  ل شة دد  ربدد  يدد  ا يددب  لشةبوددةب  ودد بب   دد 
 لبا ال ل لبشرب ل.

لو بب لبةل  لب تبلفيل ف  لبنظت لبوع يايدل ادع بد ث للليدة هد  : لباندة     يعدل  لب يئدل  
 :(10)اعة ب لبببلح فيكة  لنلي نل لهة   ع لبنيل ليو 

نديل  يي   لبنع لبا ئت ب  ر لابدللت  لالندت لا دةلل  لب بلنديل لردان لباشدةن  لبا ب أ( المناخ : 
لانددد لي لبعادددةبح لندددلم ادددلل  لب ندددةر للألبدددةث ل دددبق لباللعددد   لباندددوي ال فددد  نةدددن 

 لب  ي.
نردةر اعةهد  وع يايدل فب د ح ب( طبيعة البيئة :  وي   ايولية  لب بلاج لب بلنيل للبادلل  لب بلنديل لل 

 يةعل  كال  لب يئل  ااة انكة وي   ران لا لبح لبوع يايل.
ي لبببلل  ييو ر لان ةق     لبوع يت  ل يو در ايادة  وال دن لبوع ديت شةيو ج( مصادر الثروة : 

 اع ا وا  رب  ايب.
 : يدد بب لبوبايددي لبندداةن  فدد  لبددنظت لبوع يايددل للبوب ليددل اددع نددةييويع هاددة :  العامللل السلل اني

لبو ددل ع لبعنعددب  ب ندداةع  لالن  ددةب لبندداةن  لا وددة لبنددةييويع بكاددة وددأبيب ا يددب   ددع لبددنظت 
 يل  لليو فكاة اع ااةع ييب ي    ربع ليو ي   يعل هال  لبنظت.لبوع يا

 : (11)ل  بب ف  لبنظت لبوع يايل اع نةيويع هاة العامل السياسي: 
 النظرية السياسية : أ( 

 ال اة ن  ه   ي  لألي يلبل يل لبنيةنيل له  لبظبلي لبنيةنيل لبو  يعيركة لبا وا .
 ارئة :الظروف السياسية المؤقتة أو الطب( 

والتيييييي تفيييييري نفسيييييأا عليييييي الم تمييييين أو ت بييييير  عليييييي أن يتخليييييي عييييين سياسيييييته 
 التي يسير عليأا.

للألي يلبل يل ي ي  اع لبوبلث لببةةف  للال واة   للبياةب  لادع لبةديت  للب  ند ل لادع 
لألي قيددددة  للي لي لبعةاددددل  لباو ة  ددددل اعددددة برددددعي اددددع لبرددددعلي  لوعو ددددب قددددلح اددددةغ ل فدددد  

 ددةب لبعددةت بندد ل  ا اددةر هددال  لبا واعددة  لبنظادد  لال واة يددل نظددبل ألنكددة ورددان لبا واعددة  بإل



ُ عبد العظيه ، ميسس خليل يوسف  رأس المال االجتماعي في تحقيق جودة  أهمية أ.د/ مجال حمند ابو الوفا، أ.د/سالم
 السياسة التعليمية 

 

 228 

ا ال ددل اددع لألفاددةب و ددلع انددةو بنظددةت نيةندد  لل واددة   للقوعددة   اعدديع ل  دد  هددالل ف ندد  
 يععي لب عن  ينكاة ل يع لبنظب ل لالقوعة يل ال لال واة يل ال لبوب ليل.

ا واددد  وعددلبل يدددنعاو   دد  لبع قدددة   ددديع للألي يلبل يددل شاعنةهدددة لبعددةت وعنددد  وعددلب لب
ا نةئ   لنظت ييةوكت للوعةالوكت شأ نةر لبا واعة  لأليبل  لشاعنةهة لبيدة  وعند  نظب دل اعيندل 
نيةنيل ال لقوعة يل ال ل واة يل ينيب   يكدة ا واد  اعديع  لود بب هدال  لبنظب دل ش  يعيدل لبيدةذ 

 ف  وعبفة  ان رننةع يعي  ف  لبا وا .
  الرد  اع ليدو ي لبا واعدة  للب يئدة  فد   ةشعكدة لالقوعدة   ل ب دل  تصلاد::العاملل اال

نالهة لاة يبوش  ش  اع ليو ي ف  لاااةندة  لبشردب ل للباة يدل لباوةيدل ي عدي  لبل هةادة فد  
وراين لبنظةت لبوع يا  فةبولن  لألفة  للببان  فد  لبوع ديت لو دةف  لب دب  لبوع يايدل لوينديع 

بو ددةم شانددولل  لونليدد  لألنردد ل لبوع يايددل ل بلا كددة  لويندديع نل يددل لباع ددت نل يددل لبوع دديت للال
لانول  ا لئ  لباكن  لانولل  لباة   لوينديب ندين نةدن لب د ي لوتداليوكت  للبعنةيدل لبعدييل 

ي  دددديع ادددنكت   دددد   كدددت لوةدددد يت لبيددد اة  لال واة يددددل للبول يكيدددل  للبعنةيددددل شدددةبالهل يع للباو
لبنددللر لو ددل ب لبعا يددل لبوب ليددل للبةيددةت شددةبشيلث لبودد  ويدد اكة  اددن هددال  ااب ددل وولقددر   دد  

 لبعةان لالقوعة   اع ييث ان  يويات ف  لألاللذ لبايععل ب وع يت.
لنظددبل  ألع لبوال ددن يعو ددب  ددةا  هةاددة  فدد  و ددل ب لبددنظت لبةلايددل ب وع دديت ف ندد  يااننددة اع 

ا   وأبيب      لبنظت لبوع يايدل  شةاادةفل ربد  البد  ف ند  يل د  لبوشدةب ا يدب  ديع نوعلب شنكلبل 
 لبنظب ل لالقوعة يل لبو  ونل  ا وا  اع لبا واعة  ل يع لبنظةت لبوع يا .

 :(12)والعالقة المتبادلة بين االقتصاد والتعليم يمكن إبرازها في النقاط التالية
 يردددان لب  ةادددل لببئينددديل لبوددد  يندددون    يكدددة لبنظدددةت لالقوعدددة   فددد  ا  ا واددد  هدددل لبدددال  

 لبولن  ف  لبوع يت.
  ا ادددة لل  اعددد ذ لبونايدددل لالقوعدددة يل  ا ادددة ااادددع ويعدددي  نعددديي ا  دددب ادددع لبادددللب  بنردددب

 لبوع يت لوينيع انوليةو .
  لبا ددةذ لالقوعددة   هددل لبددال  ي ددول ا ددللي لبعاددن بليدد   لبعةا ددل لباوع اددل لهددل  ددالب  يابددن

  يلذ شةبننشل بلفبل .اع بل بئينية ب 
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    ا اددة لل    يدددلذ لألفدددبل  اددد  لبونايدددل لالقوعدددة يل ب ا واددد   لل   فدددب  لبعادددن  لويندددن
 لشةبوةب  لل   اع ال  لأل لب .

  ا اة لل    يلذ لألفبل  ا  لبونايل لالقوعدة يل ب ا واد   لل   و  عدةوكت ربد  فدب  وع يايدل
 ايب  ا    لابق .

  : ل  بئينة  اع اشعة  لبوب يل يونلم يني وندلم لب  ند ة  لال واة يدل يع  شعالعامل اال تماعي 
ل  ددع هددالل فةبوب يددل ويو ددر شددةيو ي وعددلب هددال  لب  ندد ة  با كددلت لب ددب  ل  قودد  شددةبا وا  

 لافبل   لا ننةو .
لبوبايددددي  –لب تدددل  –للبةدددلل لال واة يدددل وددد بب فددد  لبدددنظت لبوع يايددددل ادددع يددد ذ : لبددد يع 

عي  لبل  ا يبل  ف  وي ي  ايوليدة  لبادنكج ال يدالي الادل ة  اعيندل اند   لال واة   فةب يع ي 
 شةااةفل ربع ان  يعو ب ف  شعع لألييةع اع اهت لب للف  انرةر شعع لبنظت لبوع يايل.

اادة لب تددل فكدد  اهددت  ةاددن فدد  ريعدديل لألاددل  لهدد    ةاددل لببةةفددل  لهدد  لنددي ل ب وع يددب 
شةر  لاع بت ي عدي لبو دل ع لب تدل   لبل   ةادة  فد  ورداين لبدنظت للالوعةذ  يوللببكة لأل نةر  ع لي

لبوع يايدددل   دددن ل دددبوش  لبوشة دددة  لبيةدددة  لاشةردددبل  شةباردددا   لبوب ليدددل رالل انددد  يابدددن لب ددد بح لألنةنددديل 
 ب اي  لاع ية  للبي   لبوب ليل.

لفب  لب ددع لبوبايددي لال واددة   ب ا وادد  يددنعاو   ددع لبوع دديت لنظادد  لرددا   لادد ل اددة يدد
أل ندددةر لبا واددد  ادددع فدددب  وع يايدددل  فويو دددر لبدددنظت لبوب ليدددل شدددةيو ي   قدددل لب دددب  شدددةبا وا   
لادددالب  شدددةيو ي لبا دددةهيت للب  نددد ة  لبوددد  و  ددددلب هدددال  لبع قدددل لوبندددت ر ةبهدددة  اادددة اع لبنظددددةت 

لبا وادددد   ليعدددد  بدددد  او  شددددة  اددددع لبةددددلل لبشرددددب ل شددددةب ت للب يددددر  وةدددد تلبوع يادددد  يعاددددو  ب ددددل 
 ل يع لف  لبلاع لباي    لياك  بيبال لبا وا  نيل لبانوة ن.لبا  

 خامسًا : جودة السياسة التعلينية يف العامل العسبي :
بت وع  لب ل ح ااة اةند  فد  لباةاد  وعند   ب دل ا ةشةدل لباندوج ب اللعد ة  لباعيةب دل  

عدد  ا لئكددة   ددن لهددل اددة يددوت لبوأ دد  اندد  اددع يدد ذ فيدد  لبانددوج شعدد  لنوكددةر ورددتي   ال لبي اددل ش
لويال  اشعة    ي ح  فةب ل ح وعبي شأنكة لبا ال ال لبيعةئ  لب  يل ب اندوج )ند   ات يد اة ( 

 .(13)للبو  ويان ق بو    ع ررشةم لبية ل
 ينادددة  بفكدددة آيدددبلع شأنكدددة  ب دددل و دددة ه لباللعددد ة  لباودددللفبح فددد  لباندددوج اددد  ولقعدددة  

ة  ب ددددل لا ددددة ح لبكة فددددل ارددددشةم ليوية ددددة  . لارددددةب ربيكددددة فب دددده بةبددددث شأنكدددد(14)لبعايددددن يلبكددددة
  فددددد  يددددديع ل و بهدددددة لبدددددشعع شأنكدددددة لبةددددد بح   دددددع رردددددشةم ليوية دددددة  لبعايدددددن  نندددددشل (15)لبعايدددددن
100%(16). 
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فةد   بفكدة لبدشعع شأنكدة اد ين ر لب  او ةادن ينددعع  (TQM)اادة ر لبح لب دل ح لبردةا ل 
 .(17)رب وينيع لبانواب ف   ل ح انو ة  لبا ننل بويةيه باة لبعا 

  ادددةر لا لبح شأنكدددة ا كدددلت يبادددل   دددع ر لبح انرددد ل لبا نندددل اادددن  شعدددع ينادددة  بفكدددة 
بون يت انو ة  الل   ل ح ب عا ر  لانة  ح لبا يب ع   ع لبوعةان اد  لبانةفندل لبعةبايدل  ييدث 
يددبلل اع ر لبح لب ددل ح وابددن لبوددللت اددع لبا ننددل نيددل لبعايددن  ويةيدده لب ددل ح فدد  انردد وكة  لالبدد  

 .(18)ع ي ذ لبوينيع لبانواب ال لباوللعن بو   لألنر لا
شأنكدة اد ين ر لب  رندوبلوي    TQMااة لبشعع لييدب فةد   دبي ر لبح لب دل ح لبردةا ل 

. ل ددبل (19)رددةان يكدد ي بويةيدده لب ددل ح فدد  اددن انردد ل لبونظدديت اأندد لي بويةيدده باددة لبعادد ر
ليوية ددة  لولقعددة  لبعادد ر اددع يددد ذ  فب دده بلشدد  انكددة وابددن ف ندد ل ر لب ددل ال كددل نيددل اةة  ددل
 .(20)لبوبايل   ع لبوينيع لبانواب ف  لبعا ية  لبورتي يل

 لال رددددددد  اع ر لبح لب دددددددل ح لبردددددددةا ل وندددددددوك ي لبلعدددددددلذ ربدددددددع اندددددددولل لبي دددددددأ عددددددد ب
Zero Defect  لاع لبويندديع فد  لب دل ح ي دي اع يددوت (21)شاعنددع اند  ي دأ لأل لر ق دن ي لبد  

 ل  لبددددددددددددديو ادددددددددددددع انظدددددددددددددلب ادددددددددددددن قندددددددددددددت   دددددددددددددع يددددددددددددد ادددددددددددددع لبانظدددددددددددددلب لب  ددددددددددددد  ب ا ننددددددددددددد
Departmental Perspective
. لشةبوددةب  فدد ع ويندديع لب ددل ح   ددع لبنيددل لبددال  ينددوك ف  (22)

ا كدلت ر لبح لب دل ح يو  دي ويددةب اود فه لايد ث اددع لباع لادة   ي د ا ق ددن رنودةد لبند عل ال وةدد يت 
 لبانةني ب . لبي ال  ليوع بيظل ون ياكة ب عاين  ف  لبااةع لبا ئت للبولقي 

لهددل اددة يااددع ويةيةدد  اددع يدد ذ لنددوي لت ر لبح لبا ننددل بددنظت لباع لاددة  لبا نيددل   ددع 
لبيةنددشة   ييددث وددلفب بكددة لباع لاددة  لباددبلب ل  ددع لألنددللق  لألالللق  لبانةفندديع  لباددلب يع  

ايدلح لاةفل لبعنةعب لأليبل لبا ببح   ع لب دل ح  لالبد  شة وشدةب اع لب دل ح هد  لبند ين بويةيده لب
لبونةفنيل  لبو  وانل لبونظيت  لا  افان اع انةفني   لشةبوةب  فبعدل ا  دب فد  لبشةدةر فد  ظدن 
 يئددددل لبعلباددددل  ل  يدددد  لب دددد لذ لبوددددةب  اهددددت لباشددددة   لبعةاددددل لبودددد  يةدددد اكة ادددد ين ر لبح لب ددددل ح 

 .(23)ب نيةنل لبوع يايل
 جدول يوضح املبادئ العامة جلودة السياسة التعلينية

 املبدأ و
 التحسني املستنس يف جودة اخلدمات التعلينية 1
 حماولة فعل الصواب مً البداية 2
 تينية زوح العنل اجلناعي عيد تيفير السياسة التعلينية 3
 تشجيع العاملني على السؤال واالستفساز والتجسبة 4
 إشالة املعوقات اليت حتول التعاوٌ بني أقساو املؤسسة التعلينية 5
 اء وفقًا جلودة الوحدات وليس عددٍاتقييه األد 6
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 توفري بسامج تدزيبية متواصلة للعاملني 7
 شيادة دزجة االحرتاو بني العاملني 8
 تينية دزجة الجقة بني العاملني 9

 اإلىصات والتعله مً العنالء أو املستفيديً 10

 :(24)ويقتضي مدخل ال ودة التركيز على عدة عناصر أساسية وهي
 : Employee Involvementلعاملين مشار ة ا -1

يةعدددد  شارددددةبال لبعددددةا يع اددددنيكت عدددد ييل لبوأ دددد  اددددع  ددددل ح لبي اددددل لباة اددددل ب عايددددن 
Quality Assurance           شاعنددع ر  ددةئكت لبيدده فدد  ريةددةي ال  دد ت وةدد يت ي اددل يعوةدد لع انكددة  

 ال و   شاعةييب لب ل ح لبا  لشل.
يع   ددع ر دد لر آبلئكددت ل ددب  وعددلبلوكت يددلذ  ددبق لاددالب  قيددةت لبادد يب ع  وردد ي  لبعددةا 

افاددن فددد  لأل لر  شييدددث ال يادددلع البددد  يادددبل  فةدد    دددع اندددولية  لا لبح لبع يدددة  لوب ددد  اهايدددل 
 ارةبال لبعةا يع  ربع اع لبعاين ييات   ع ا لر لبعةا يع اان  ل ولق  و  يل بغشةو .

اركة، واليييييذف يعيييييرف ويعتميييييد مبيييييدأ ممييييياركة العييييياملين عليييييى مفأيييييوم ا دارة بالممييييي
 :(25)على النحو التالي

ال لا لبح شةب وددةي لبا وددل   Participative Managementادد ين لا لبح شةبارددةبال 
Open book Management  هدل اد ين ر لب   و ند  ودلفيب لود للذ لباع لادة   ديع لبعدةا يع

ربل كت ف   ا ية  لويةال لبةبلب  . لين لبا ننل   ع ليو ي انوليةوكت  لل 
 : Customer Focusالتر يز على العميل  -2

ليعن  الب  اع لا لبح ا ةبشل شةبشيث لبانواب  دع لبلندةئن للألندةبيي لبود  ويةده بادة 
لبعايددن  شة وشددةب  اعدد ب ب ييددل لبا ننددل  لندد ي ل ل هددة  ويةدده اب ةيكددة اددع يدد ذ لبعادد ر  

  يع.شاعنع اع ه الر لبعا ر هت لباليع ي فعلع ا لب لابوشة  لبعةا
ليعواددد  ا ددد ا لبوبايدددل   دددع لبعايدددن   دددع ا كدددلت لبول ددد  شةبعايدددن  شة وشدددةب اع لالهوادددةت 

 .(26)شةيوية ة  لبغشة  لبعاين هل لبا ين لبيةية  ب ن ة  لبونظيا 
 : Continuous Improvementالتحسين المستمر :ي الجودة  -3

ع ق ددن لبا ننددل شةبنددع  ال يااددع ويةيدده ر لبح لب ددل ح لبرددةا ل اددة بددت ياددع هنددة  لبوددللت ادد
لباوللعن نيل وينيع  ل ح انو ةوكة  للبعان   ع و ل بهة شعلبح اندوابح  ل و  دي البد  وة يدن 
لبي ددأ  وي دديع لبو   ددل  و ددل ب لبانددوج ال لبي اددل  لنددوي لث انو ددة    يدد ح و  دد  لاليوية ددة  

 .(27)ينلباوتيبح ب عا ر  ون يت لبانوج ربيكت ف  لبولقي  للبااةع لبا ئت ب عا
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لانوةد البو ةم ي ح لبانةفنل ف   يئل لبعلبال  ل و ب  لبع يد  ادع لبا نندة  اع لبندع  
 لبانواب نيل وينيع لب ل ح  ابلبح يةوايكة النوابلبهة ف  و   لب يئل.

 : Statistic Quality controlالر ابة اإلحصائية على الجودة  -4

فددد   يئدددل لبعلبادددل  وتيدددبل  اعدددةيشة  بددد  لندددووش  و نددد  لبا نندددة  ب ا كدددلت لبيددد يث ب  دددل ح 
ا كددلت لببقةشدددل   دددع لب ددل ح  للبوددد  اةنددد  وعندد  لا دددبلرل  لبنا يدددل للباو ددببح بابل عدددل لليوشدددةب 

 .(28)لبانو ة  وةال لبعن  ب وأ   اع اع  ل وكة ا ةشةل ب اعةييب لبالال ل
ل شابل عدل ربدع ا ال دل لألنرد ل لباوع ةد Quality Controlوريب لببقةشدل   دع لب دل ح 

لليوشةب لبانو ة   ب وأ   ادع اد ل ا ةشةوكدة بولقعدة  لليوية دة  لبعاد ر  لو  دلب البد  لالهوادةت 
 More Comprehensive Approachشدددةب ل ح  فددد  و نددد  لبا نندددل باددد ين ا بدددب ردددالال  

 :(29)ب بقةشل   ع لب ل ح   بي شا ين ولاي  لب ل ح  للبال  يااع وعب    ااة ي  
هدل نظدةت ادع لبنيةندة  للبااةبندة  للا دبلرل   Quality Assuranceولايد  لب دل ح 

 ي  ه   ب لبا ننل اان  بوة يت انو ة  ويةه ا  ع  ب ل اع لارشةم ب عا ر.
اع لببقةشددل   ددع لب ددل ح هدد   ددلر اددع ا كددلت ولايدد  لب ددل ح  فاددع يدد ذ و دد  لببقةشددل يددوت 

اليوية دددة  لبعادد ر لولقعددةوكت  لهددل ادددة ابل عددل لليوشددةب لبانو ددة   ب وأ ددد  اددع ادد ل ا ةشةوكددة 
 ينكت شةبوةب  ف  بف   ب ل ررشةم لباويةه اع لنوك   و   لبانو ة .

ليعواد  اد ين ولايد  لب دل ح   دع اوةشعددل  ايد  اظدةهب ال ي دلل  لبعا يدة  لانوة يددل  
عدةئيل شتبع لبوأ   اع انكة ووت لفةة  باة هل اي د  بكدة  ليندوي ت فد  البد  اند لي لببقةشدل لاي

 .SQC  ع لب ل ح 
هددل نظددةت ينددوي ت  Statistical Quality controlللببقةشددل لايعددةئيل   ددع لب ددل ح 

لألنددددةبيي لايعددددةئيل فدددد  لببقةشددددل   ددددع  ددددل ح لبانو ددددة   لوويددددال غةبشددددة  نوددددةئج  ا يددددة  لببقةشددددل 
 بددب لايعددةئيل رددان  يددةن  ألغددبلع لبوي يددن لايعددةئ   لوعدد  يددبلئ  لببقةشددل لايعددةئيل اددع ا

 .(30)لأل لل  لنوي لاة  ف  هالل لبتبع
ربدع  ا يدل لندوي لت  Statistical Process Controlلوريب  ا يل لببقةشدل لايعدةئيل 

لبعينددددة  لبعرددددللئيل اددددع اعددددنةي لبانو ددددة  ليددددبلئ  لببقةشددددل لايعددددةئيل  فدددد  اوةشعددددل لبعا يددددة  
 .(31)للانوة يل لبايو  ل ب ا نن

 : Benchmarkingالتقييم المقارن  -5

يندوي ت اند لي لبوةيدديت لباةدةبع ال ورددةي افادن لألندةبيي للبااةبنددة  لا لب دل لبا شةددل 
 فدددددددد  لبا ننددددددددل لبانةفنددددددددل ب ا ننددددددددل  ليةعددددددددل و دددددددد  لبودددددددد  ي  دددددددده   يكددددددددة قددددددددة ح لبعددددددددنة ل

Industry Leaders(32)  لووابن ف  و   لبو  ويةه اع ال  رن ةل ابو عل. 
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ربددع  ا يددل وةيدديت لاةةبنددل لبااةبنددة   Benchmarkingيردديب اندد لي لبوةيدديت لباةددةبع ل 
لا لب ل ب ا ننة  لبو  ووعر شأ لئكة لباو لق  لايةلبل و  يده افاد كة ال و ل بهدة شادة يدو رت 

 ا  رااةنية  لظبلي لبا ننل.
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