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 البحث وإثراء مضمونه؛

بهذا    الذين شرفونا بتحكيم االستبيان الخاصاألفـاضل  األساتذة   �
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ـــيم العـــالي محـــل  و   � مســـؤولي ضـــمان الجـــودة فـــي مؤسســـات التعل
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 : تمهيد

أصبحت فيه املعرفة دالة للثروة ومصدرا اساسيا  يف عصرننا نعيش أ حقيقة يعارضأحد  ال  

يتأثر  اتمعات املعاصرة تطور وتنميةفقد أضحى  للنمو وحمركا فاعال جلميع األنشطة االقتصادية،

بعدما تأكد عدم جدوى امتالك امتالكها ملصادر املعرفة وقدرا على انتاجها أكثر فأكثر بدرجة 

 من أهم ركائز اقتصادالتعليم بصفة عامة والتعليم العايل بصفة خاصة  . ويعدّ لوحدها املاديةاملوارد 

القدرة املعرفية تعظيم بدور أساسي يف مؤسسات التعليم العايل سهم تحيث  ،املعرفةوجمتمع 

من تدريس (نشر املعرفة)، وحبث  للمجتمع حبثا واستخداما وتطبيقا من خالل ممارسة وظائفها

إعداد هذه املؤسسات، يف جناح   ؛ إال أّن )علمي (إنتاج املعرفة)، وخدمة اتمع (تطبيق املعرفة

تلبية ل تأهيلهوالرفع من مستوى  له،تطوير القدرات االبداعية الرأس املال البشري املؤهل لإلنتاج، و 

يف مجيع ااالت االجتماعية، البشرية، االقتصادية  ،اتمع من التنمية املستدامةخمتلف حاجات 

خاصة وأن النجاح يف  ،ضمان جودة التعليم العايلاالهتمام بقضية ضرورة منها يتطلب ، والثقافية

والوصول حنو  منهج إدارة اجلودة الشاملةطبيق لتتطبيقها مفهوما وممارسة يشكل اللبنة األساسية 

  االعتمادية العاملية.

العديد من االصالحات متاشيا مع منذ االستقالل التعليم العايل قطاع يعرف يف بالدنا، و    

سواء على املستوى احمللي أو على املستوى  هتواجه التطور الذي يشهده العامل والتحديات اليت

منارة إلشعاع العلم واملعرفة وانفتاحها مع حميطها مؤسسات التعليم العايل  علوذلك جل، العاملي

ولعل خري معرب االجتماعي واالقتصادي ومسامهتها يف تنمية البالد والنهوض باالقتصاد الوطين. 

يف  2004/2005 املوسم اجلامعيمنذ  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي شروعهو ، عن ذلك

 الذيو ، املاسرت والدكتوراه (ل.م.د) ،الليسانسإحداث نظام تعليم عايل جديد يعرف بنظام 

يهدف إىل مواكبة اجلامعات العاملية يف إطار مشروع عاملي يدعوا إىل املنافسة يف امتالك املعرفة،  

ستوى كما جاء هذا اإلصالح ملعاجلة االختالل الذي يعاين منه النظام الكالسيكي سواء على م

قامت وزارة ولدعم مسار هذا االصالح،  املرافق وتنظيم املؤسسات أو على املستوى البيداغوجي.

ماي يف  املؤمتر الوطين للتعليم العايل والبحث العلميالتعليم العايل والبحث العلمي بتنظيم كل من 

 "،ل. م. د احلوصلة املرحلية بعد أربع سنوات من تطبيق نظام"عنوان: حتت الذي كان ، 2008

ضمان "حتت عنوان: والذي كان ، 2008جوان يف  جلودة يف التعليم العايلواملؤمتر الدويل حول ا
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خرباء  ،شارك فيه إىل جانب أساتذة جامعيني وقد، "اجلودة يف التعليم العايل بني الواقع واملتطلبات

حبتمية تطبيق  املؤمتران. وقد أوصى من البنك الدويل، اليونسكو، االحتاد األورويب والبلدان املغاربية

فرقة عمل كلفت انبثقت نتيجة لذلك، و  .نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية

تاريخ من طرف الوزارة الوصية بالتفكري يف املشروع مدعمة يف البداية ببعض اخلرباء الدوليني. ويف 

تأسيس جلنة وطنية املتضمن  167صدور القرار الوزاري رقم ّمت ترسيم عمل الفرقة ب، 2010 ماي 31

مؤسسات وتشجيع وذلك دف دعم ، ∗)CIAQES(نظام اجلودة يف التعليم العايل  لتطبيق

   التعليم العايل على تطبيق أحسن املمارسات سواء على املستوى املؤسسي أو الرباجمي.

  : مشكلة البحث - أوال
ضرورة وحتمية تطبيق نظام ضمان اجلودة يف لالسلطات اجلزائرية  على الرغم من إدراك  

مل يرى ضمان اجلودة النور يف مؤسسات  )CIAQES( جلنة منذ إنشاءو ه إال أنّ التعليم العايل، 

تنفيذه   أنّ يف ذلك األكيد ومبا أّن األمر يتعلق مبشروع ضخم للتغيري التنظيمي فالتعليم العايل، 

سيصطدم مبجموعة من املعوقات منها ما هو متعلق بكيفية قيادته وإدارته وأخرى مرتبطة مبقاومات 

على السواء. ومثلما هو متفق عليه يف جمال التغيري التنظيمي، تعترب هذه ومجاعية  خمتلفة فردية

يتها النسبية املقاومات جد طبيعية، فاألهم يف ذلك هو التعرف عليها، قياس مدى حدا وأمه

ومن هذا املنطلق يتعني ضبط  ،وذلك من أجل التقليل من أثرها كعائق يف وجه املشروع التغيريي

على األقل وحتديد عوامل جناح تطبيق مشروع ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية 

ذه الدراسة . وعلى ضوء ما طرح حتاول هأمثلضمان تطبيقه بصورة ل فق متوسط املدىاأل يف

  املتواضعة معاجلة االشكالية التالية:

  ؟تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةوآفاق ماهي معوقات 

  ويندرج حتت هذا السؤال الرئيسي، األسئلة الفرعية التالية:  

ماهي املربرات الدافعة لتطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية من  .1

 وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة؟ 

لتطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم  ماهي السياسة املناسبة (اخليارات األساسية) .2

 ؟من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة  العايل اجلزائرية
                                                           

∗
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ماهي املعوقات اليت تواجه تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية من  .3

 وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة ؟ 

تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية من وجهة  عوامل جناحهي ما  .4

 نظر مسؤويل ضمان اجلودة؟ 

  : فرضيات البحث - ثانيا

  هذه الدراسة إىل اختبار الفرضيات التالية:تسعى     

  الفرضية األولى:

تدفع كل من التحديات الداخلية والتحديات اخلارجية اليت تواجه مؤسسات التعليم العايل   

  اجلزائرية إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة.

 الفرضية الثانية:

) اخليارات االساسية( السياسة املناسبةحول  اجلودة ختتلف وجهات نظر مسؤويل ضمانال   

   .لتطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية

 الفرضية الثالثة:

توجد جمموعة من املعوقات اليت حتد من تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم   

   من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة. ذات أمهية متفاوتةالعايل اجلزائرية 

  الفرضية الرابعة:

عوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل جمموعة من توجد   

  من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة. ذات أمهية متفاوتةاجلزائرية 

   أهداف البحث: - اثالث

  :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها  

الذي يعترب  مبفهوم نظام ضمان جودة التعليم العايلمناقشة املفاهيم واألفكار املرتبطة عرض و  .1

 ؛مدخال حديثا يف أدبيات التعليم العايل

االطالع على جتارب بعض الدول املتقدمة والعربية يف جمال ضمان جودة التعليم العايل  .2

 لالستفادة من خرباا وجتارا؛

 ؛اجلزائرية الكبرية إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايلابراز احلاجة  .3
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 ؛التعريف بالتجربة اجلزائرية يف جمال ضمان اجلودة يف التعليم العايل .4

ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل املعوقات اليت حتول دون تطبيق نظام  التعرف على .5

احلد من تطبيق نظام ضمان املعوقات األكثر تسببا يف حتديد قصد وترتيبها حسب أمهيتها  اجلزائرية

 ؛ ثريأبدال من تشتيت اجلهد واملوارد يف التغلب على أسباب ليست ذات ت وذلك، اجلودة

 ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائريةعوامل اجناح تطبيق نظام التعرف على  .6

خذ ألقصد ار مسامهة يف اجناح تطبيق هذا النظام لتحديد العوامل األكث وترتيبها حسب أمهيتها

 ؛ا

متخذي القرار على إجياد اآلليات املناسبة لتطبيق  حماولة التوصل إىل نتائج واقرتاحات تساعد .7

 .وجتاوز خمتلف معوقات تطبيقه نظام ضمان اجلودة بنجاح يف مؤسسة التعليم العايل

  :البحث أهمية -رابعا

خالل تناوله ملوضوع يتسم باحلداثة يف أدبيات التعليم العايل أال تنبع أمهية البحث من   

 هذا البحثأمهية  زكما ترب التعليم العايل،  يف مؤسسات ودة اجلضمان تطبيق نظام موضوع وهو 

فمن  ،موضوع تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية على دراسةه تركيز يف 

مبؤسسة التعليم العايل اجلزائرية على جتويد خدماا اليت  املصلحةازدياد طلب األطراف ذات واقع 

ال ميكن أن حتقق أهدافها إال  واليتتعّد إحدى الركائز األساسية يف حتقيق البناء السليم للمجتمع، 

هذا القطاع  من الرتكيز علىلنا إذا جرى انتاجها وتقدميها مبستوى متميز من اجلودة، كان ال بد 

كما أننا جند   ،اخلدمي على اعتبار أنه يشكل شرحية عريضة وهامة من القطاع اتمعي اجلزائري

أمهية املوضوع جاءت متزامنة مع جهود قيادات التعليم العايل على مستوى الدولة يف وضع 

  التشريعات واألجهزة واآلليات املناسبة لتطبيق نظام ضمان جودة التعليم العايل.

  : أسباب اختيار الموضوع -امساخ
  يرجع اختيار هذا املوضوع لألسباب التالية:  

من أكثر املداخل اليت  التعليم العايليف مؤسسات ودة اجلضمان تطبيق نظام مدخل يعترب  .1

 ؛على املستوى الدويل والعريب واحمللييف اآلونة األخرية لقيت اهتماما متزايدا 

 يف مؤسسة التعليم العايل اجلزائرية؛ودة الرغبة يف تعزيز ثقافة اجل .2
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اليت تتناول آليات ضمان اجلودة وطرق (على حد علم الباحثة) حمدودية عدد الدراسات  .3

 ؛مؤسسات التعليم العايل اجلزائريةتقييمها يف 

يف مؤسسات مرجع يسرتشد به يف فهم سريورة تطبيق نظام ضمان اجلودة تقدمي االسهام يف  .4

 ؛التعليم العايل

على املعوقات اليت تواجه تطبيق نظام ضمان  الوقوفيف صانعي القرار ميكن أن يفيد البحث  .5

 اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية وعوامل اجناح تطبيقها؛

تتعمق يف خمتلف جوانب تثري و لدراسات وحبوث ميدانية أخرى أن يكون هذا املوضوع فاحتة  .6

 .التعليم العايل ضمان اجلودة وتقييمها يف مؤسسات

   :الدراسات السابقة - سادسا
جودة التعليم ضمان موضوع سيتم ذكر بعض الدراسات اليت سلطت الضوء على دراسة   

العايل بصفة عامة، وادراج بعض األحباث اليت ركزت على دراسة معوقات تطبيق نظام ضمان 

  اجلودة يف التعليم العايل بصفة خاصة.

دراسة حتليلية لواقع ضمان جودة "، حتت عنوان: 2004دراسة يوسف أحمد أبو فارة سنة  .1

تبيني أمهية ضمان جودة التعليم العايل  ،وقد كان اهلدف من الدراسة .1"التعليم يف جامعة القدس

من خالل اختبار واقع ضمان جودة  ،كمدخل يقود إىل التبين الكامل ملفاهيم إدارة اجلودة الشاملة

أن ممارسات اإلدارة العليا ال تركز  ،وقد كشفت نتائج الدراسة .التعليم العايل يف جامعة القدس

على حتقيق ضمان جودة التعليم العايل، وأن جامعة القدس ال تتبىن نظاما فاعال لتحقيق جودة 

كز على ضمان جودة مدخالا املختلفة يف التعليم العايل، هذا باإلضافة إىل أّن جامعة القدس تر 

 حني ال تركز على ضمان جودة عملياا وخمرجاا.

االعتماد وضبط اجلودة "حتت عنوان:  ،2010سنة  دراسة أحمد الخطيب ورداح الخطيب .2

لالعتماد وضبط  تطوير أمنوذج :هو كان اهلدف من هذه الدراسةوقد   .2"معات العربيةايف اجل
                                                           

 1
دراسات –الجودة في التعليم  :كتابيوسف أمحد أبو فارة، "دراسة حتليلية لواقع ضمان اجلودة جبامعة القدس" يف  

  .2008، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، -تطبيقية

  األوىل، الطبعة احلديث، الكتب علم: اربد ،العربية الجامعات في الجودة وضبط االعتماد اخلطيب، ورداح اخلطيب أمحد 2

2010. 
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بشكل يسهم يف حتسني أدائها لتتالءم  ،مؤسسات التعليم العايل يف الوطن العريباجلودة يف 

وقد كشفت  خمرجاا مع متطلبات سوق العمل واحتياجات خطط التنمية الشاملة واملستدامة.

عن وجود امجاع بدرجة كبرية جدا لدى أفراد  ،النتائج اليت مت التوصل إليها من خالل هذه الدراسة

رؤساء اجلامعات ونوام وخمتصون يف االعتماد وضبط اجلودة واعضاء هيئات (عينة البحث 

حول معايري االعتماد وضبط اجلودة واملتضمنة يف أمنوذج  )وجمالس وجلان االعتماد وضبط اجلودة

  االعتماد وضبط اجلودة املستخدم يف هذه الدراسة.

إدارة اجلودة الشاملة مبؤسسات حتت عنوان: "واقع تطبيق  ،2010راضية بوزيان سنة دراسة  .3

إىل حتديد متطلبات ومعوقات تطبيق اجلودة  ،وقد هدفت الدراسة. 1التعليم العايل اجلزائرية"

فيما يتعلق عن أهم املتطلبات: ضرورة  ،الشاملة يف التعليم اجلامعي. وقد كشفت نتائج الدراسة

ة اجلودة بني مجيع األفراد، مشاركة مجيع ترسيخ ثقافدعم وتأييد االدارة العليا لنظام إدارة اجلودة 

العاملني، التعليم والتدريب املستمر لكافة األفراد وتفويض الصالحيات. أما عن املعوقات فأمهها: 

عدم مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة يف املؤسسات التعليمية والثقافة التنظيمية اليت تتفق 

على مستوى األبعاد الثقافية التنظيمية (القيادة، ومتطلبات تطبيق مدخل إدارة اجلودة وذلك 

اهلياكل والنظم، التحسني املستمر واالبداع)، املركزية يف اختاذ القرارات، ضعف الكوادر املدربة 

واملؤهلة يف جمال إدارة اجلودة، عدم مالئمة جودة اخلدمة التعليمية املقدمة للطالب ومستوى جودة 

وتوقعام، عدم الربط بني الكليات باجلامعة وقطاعات سوق العمل  اخلدمة اليت تتفق مع رغبام

 ومقاومة التغيري سواء من العاملني أو من االدارات.

 la place des، تحت عنوان "2010سنة  )Isabelle POULIQUEN( دراسة .4

demarches qualities dans l’enseignement supérieur "2 ، ركزت على إبراز أهم

إدارة اجلودة فيها مع نظام التحديات اليت تواجه مؤسسات التعليم العايل والتعريف مبنهجية تطبيق 

اإلشارة إىل عوامل النجاح، وقد أظهرت الدراسة أن تزايد الطلب االجتماعي على التعليم العايل 
                                                           

1
رهانات في الملتقى الدولي األول حول واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبؤسسات التعليم العايل اجلزائرية" ، "راضية بوزيان  

  .2010 نوفمرب 20/21 يومي، 1955 أوت 20 جامعةضمان الجودة في التعليم العالي، 

2
 Isabelle POULIQUEN, "La Place Des Demarches Qualities Dans L’enseignement 

Supérieur", Actes Du Colloque Internationale Sur Les Enjeux De L’assurance 
Qualité Dans L’enseignement Supérieur , Université De Skikda, Novembre, 2010.  
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من أهم التحديات اليت تواجه  واحلاجة لتحقيق رضى اصحاب املصلحة تعدّ  تدويل التعليم العايلو 

مؤسسات التعليم العايل، كما بينت الدراسة أن عملية التقييم لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف 

تعّد أساس تطبيق نظام إدارة اجلودة، أما عن عوامل النجاح فقد كشفت الدراسة أّن حتسيس 

إدارة نظام من أهم عوامل جناح تطبيق  وإعالم وتكوين املوارد البشرية إىل جانب قيادة التغيري تعدّ 

 اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل.

إدارة جودة اخلدمات التعليمية ، حتت عنوان: "2011 سنة شيراز محمد الطرابلسيةدراسة  .5

هدفت الدراسة، إىل التعرف على مدى توفر وتطبيق وقد  .1"والبحثية يف مؤسسات التعليم العايل

جماالت التقومي الذايت ومعايري اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي السورية،  

كمؤشرات على جودة اخلدمات التعليمية والبحثية وعلى أداء املؤسسات يف ظل وجود هيئة وطنية 

آراء عينة ممثلة من أعضاء اهليئة التدريسية وطالب للتقومي واالعتماد االكادميي، استنادا إىل 

عن تدين  ،نتائج الدراسةأهم وقد كشفت الدراسات العليا يف اجلامعات احلكومية السورية. 

مستوى تطبيق جماالت التقومي الذايت املتمثلة بــ: الرسالة، أعضاء هيئة التدريس، التعليم، البحث 

اإلدارة فكان مستوى التطبيق فيه متوسطا وفقا ألعضاء هيئة  العلمي، املوارد واالنفاق، أما جمال

 التدريس. وقد أوصت الباحثة بضرورة إنشاء هيئة وطنية للتقومي واالعتماد األكادميي.

مشروع تطبيق نظام " :، حتت عنوان2012ويوسف بركان سنة  بروش دراسة زين الدين .6

إىل  ،. وقد هدفت الدراسة2"الواقع واآلفاقضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر: 

بإعطاء نظرة عن الديناميكية احلالية  ابراز أمهية ضمان اجلودة مبؤسسات التعليم العايل باجلزائر

واالجراءات املتخذة من طرف وزارة التعليم العايل من أجل تطبيق ضمان اجلودة يف مؤسسات 

بأن  ،مع الرتكيز على املعوقات. وقد خلصت الدراسة التعليم العايل اجلزائرية وكذا التوقع بآفاقه

عدم توافر  ،قلة مستوى تكوين وتدريب القائمني عليها ،غياب ثقافة اجلودة يف التعليم العايل

االمكانيات املادية والتنظيمية اليت متكن من التعامل بفعالية مع نظام املعلومات ومقاومة بعض 

                                                           

1
، عمـان: مكتبــة اتمــع إدارة جـودة الخــدمات التعليميــة والبحثيــة فــي مؤسســات التعلــيم العــاليشـرياز حممــد طرابلســية،   

  .2011،العريب للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل

2
 "واآلفـاق مشروع تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر: الواقع"زين الدين بروش ويوسف بركان،   

  .2012أفريل  4/5يومي ، اجلامعة اخلليجية، مملكة البحرين، في المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي
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 ،ن اجلودة تعد من أهم معوقات تطبيقه. كما اقرتحت الدراسةالـأطراف الداخلية لتطبيق نظام ضما

  ضرورة االهتمام باالتصال الفعال واملشاركة كعوامل أساسية للتخفيف من حدة مقاومة التغيري.

، حتت عنوان: "معوقات تطبيق إدارة اجلودة 2012 سعيد بن على العضاضي سنة دراسة  .7

. وقد هدفت الدراسة إىل حتديد املعوقات 1ميدانية"الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل: دراسة 

. وقد مت اخلروج بعدة نتائج السعودية اليت حتول دون تطبيق إدارة اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل

، ة بتطبيق إدارة اجلودة الشاملةيعدم قناعة بعض القيادات األكادميمن الدراسة امليدانية كان أمهها: 

. وقد احلوافز املالية واملعنوية، ضعف واسرتاتيجيات تطبيق إدارة اجلودة الشاملةغموض سياسات 

مت اقرتاح عدد من التوصيات، كان أمهها: نشر ثقافة اجلودة، االهتمام باحلوافز ألعضاء هيئة 

 تلك خربات تشرف على تطبيق برنامج اجلودة الشاملة.اختيار قيادات مت، التدريس

 سنة ) Maria PALOU OLIVERو J.J. MONTAÑOو M.J. MAIRATA(دراسة  .8

 Qualité et contexte actuel: le rôle des systèmes ، تحت عنوان:"2012

d’assurance qualité (AQ) et les perspectives d'avenir des systèmes 

d'assurance qualité dans les universités espagnoles "2،  حتليل واليت هدفت إىل

االسبانية، من خالل استجواب مسؤويل  اجلامعاتواقع تطبيق نظام ضمان اجلودة وآفاقه يف 

ذه حمل الدراسة، وقد اظهرت النتائج عن وجود خاليا لضمان اجلودة  باجلامعاتاجلودة 

من جمرد توفري معلومات لوحدات التقييم الداخلية واخلارجية  وعن تطور وظائفها وتنوعها اجلامعات

املستمر لنظام ضمان اجلودة، كما كشفت الدراسة عن وجود مجلة من  لسهر على التطبيقإىل ا

، احلاجة مسؤول لضمان اجلودة - التايف بعض احل- املعوقات واملتطلبات، نذكر منها عدم وجود 

، احلاجة لتحديد ووضع االجراءات، نقص االفراد وأهدافها اجلودة لسياسةللتحديد الدقيق 

                                                           

1
في المجلة معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل: دراسة ميدانية" سعيد بن علي العضاضي، "  

  .2012، 9 ، الد اخلامس، العددالتعليم الجامعيالعربية لضمان جودة 
2 M.J. MAIRATA et J.J. MONTAÑO et Maria PALOU OLIVER, "Qualité Et 
Contexte Actuel: Le Rôle Des Systèmes D’assurance Qualité (AQ) Et Les Perspectives 
D'avenir Des Systèmes D'assurance Qualité Dans Les Universités Espagnoles" , Actes 
Du Colloque Internationale Sur La Démarche Qualité Dans L’enseignement 
Supérieur : Notions, Processus, Mise En Œuvre, Université De Skikda, Novembre, 
2012.  
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،...كما أظهرت الدراسة أّن نظام ضمان إدارة اجلودة، احلاجة للموارد التكنولوجيةاملختصني يف 

ملؤسسات التعليم العايل االسبانية التكيف بنجاح مع اجلودة يعد أحد اهم العناصر اليت تضمن 

 الفضاء األورويب للتعليم العايل.

ب، وختتلف معها يف وتتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف كثري من اجلوان  

  جوانب أخرى عديدة، أمهها:

تعترب هذه الدراسة من الدراسات األوىل املتعلقة بتطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات  .1

 :ةالتعليم العايل اجلزائرية من خالل تناوهلا للنقاط التالي

 تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية؛مربرات  •

 نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية؛ املناسبة لتطبيقالسياسة  •

 معوقات تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية؛ •

 تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية.وعوامل جناح  •

اعتباره مشروع تغيريي ومدخل إدارة حماولة ربط هذه الدراسة بني مدخل نظام ضمان اجلودة ب .2

 تطبيق هذا النظام. إلجناحالتغيري كعامل أساسي 

  البحث: وأسلوب منهج  - سابعا

املبين على أسلوبني، يتمثل األول يف اعتمد هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي     

االسلوب النظري لتقدمي خلفية عن جودة التعليم العايل ونظام ضماا من خالل االطالع على 

خمتلف الدراسات واألحباث والكتب وااالت املتعلقة مبوضوع البحث، ويشمل الثاين على 

ة وأداة املقابلة يف مجع البيانات، ، إذ مت االعتماد على كل من أداة االستباندراسة حالةأسلوب 

واستخدام االدوات االحصائية املناسبة لتحليلها حىت يتم اختبار الفرضيات املوضوعة واخلروج 

 .بالنتائج واالقرتاحات

  محددات الدراسة: - ثامنا

  ميكن تعميم نتائج هذه الدراسة واالعتماد عليها أخذا يف االعتبار احملددات التالية:    

تطبيق نظام ضمان  وآفاق معرفة معوقات ىاقتصرت هذه الدراسة علالموضوعي:  الحد .1

 ؛اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية
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اهتمت الدراسة باستقصاء أراء مسؤويل ضمان اجلودة مبؤسسات التعليم العايل الحد البشري:  .2

 ؛كمجتمع حبث مستهدف للشرق اجلزائري

اليت تضم مؤسسات التعليم العايل للشرق اجلزائري و مشلت الدراسة الحد المؤسسي:  .3

  ؛مدارس حتضرييةو مدارس عليا لألساتذة اجلامعات، املراكز اجلامعية، مدارس وطنية عليا، 

  .2014 جوانإىل غاية  2012متت فرتة الدراسة من سنة  :الحد الزماني .4

   خطة البحث: - تاسعا
موضوع البحث إىل مقدمة عامة وثالثة فصول نظرية، باإلضافة إىل فصل ميداين  قسم    

وخامتة عامة. تطرقنا يف الفصل األول إىل اإلطار املفاهيمي جلودة التعليم العايل، أما الفصل الثاين 

نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل، وخصصنا الفصل فيه على دراسة فقد ركزنا 

اسة إدارة التغيري كعامل أساسي إلجناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم الثالث لدر 

العايل، أما الفصل الرابع فتناول الدراسة امليدانية اليت مشلت مؤسسات التعليم العايل للشرق 

نات مع حتليل إجابات ااجلزائري، وقد تضمنت حتديد جمال الدراسة واستعراض أسلوب مجع البي

  ضمان اجلودة واختبار الفرضيات وعرض النتائج مع تقدمي املقرتحات املناسبة. مسؤويل 

  صعوبات البحث: - عاشرا

واجهتنا عدة صعوبات يف إعداد هذا البحث باعتبار حداثة املوضوع، فقد وجدنا صعوبة     

يف احلصول على املراجع املتخصصة يف سريورة تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم 

فالكثري منها يتطرق لدراسة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل؛ وفيما يتعلق   ،العايل

زال حمل دراسة ونقاش يفال  ،ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائريةلنظام  بإرساء

لينا عملية االملام مبختلف جوانب هذا النظام صعب ع االمر الذي ،ويعرف خطوات بطيئة جدا

فيما يتعلق بالدراسة امليدانية، فواجهتنا صعوبة خاصة فيما يتعلق بعملية إعداد مرجع اجلودة. أما 

  .ملسؤوليام والتزامام الكثرية نظراسؤويل ضمان اجلودة م ملقابلةحتديد املواعيد املناسبة 

  تعاريف إجرائية: - إحدى عشر

جمموعة من اآلليات اليت تستخدم بانتظام على مستوى هو : ضمان جودة التعليم العالينظام  •

املؤسسة أو الربنامج للتأكد من احرتامها للحد األدىن من االلتزام، وهذا ما يسمح باالستجابة 

 للمطالب الشرعية للمتعاملني معها بتقدمي خدمات تليب حاجام وتوقعام. 
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ما من شأنه أن يعيق أو حيد من عملية تطبيق نظام ضمان  قات كلنقصد باملعو  المعوقات: •

اجلانب القيادي على مستوى الوزارة الوصية سواء تعلق األمر ب ،اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل

اجلانب السلوكي لألطراف املعنية بتطبيق أو اجلانب االداري والتنظيمي على املستوى املؤسسة أو 

  .اجبانب مقاومة تطبيق النظام وأسبا واخلاص نظام ضمان اجلودة

نقصد باآلفاق كل اخليارات األساسية اليت من شأا أن تساهم يف حتديد السياسة اآلفاق:  •

املناسبة لتطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية، من جهة، وعوامل النجاح 

ودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية من جهة اليت من شأا أن تنجح تطبيق نظام ضمان اجل

  أخرى.
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  متهيد
  

العايل من أهم ميادين احلياة اليت تستأثر اجلودة فيها باهتمام قطاعات اتمع   الّتعليميعّد   
والنمو مو اتمعي بصفة عامة العايل والنّ  الّتعليمكافة، وذلك بسبب العالقة املباشرة بني جودة 

، سنسلط الضوء يف هذا الفصل على جودة خدمة ومن هذا املنطلق االقتصادي بصفة خاصة.
باعتبارها من بني أهم اخلدمات العامة اليت تسعى الدولة اجلزائرية إىل حتقيق اجلودة  ،العايل الّتعليم

أهدافها،  ،العايل الّتعليمودة خدمة املفاهيم املتعلقة جبخمتلف  هسنناقش من خاللحيث  ،فيها
ر لنا يف الفصول املوالية مناقشة موضوع تطبيق نظام ضمان ليتيسّ ، منافعها، أبعادها وحماورها

  العايل. الّتعليماجلودة يف مؤسسات 
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  .جودة خدمة المرفق العام المبحث األول: مفاهيم عامة حول

من حتقيق  متنعهو  كفائتهواجه العديد من املشاكل اليت حتد من  املرفق العام اليوم يأصبح   
على حكومات الدول  بات من الضروري. وكنتيجة لذلك، حميطهأهدافه والتأقلم مع معطيات 

اليت تقوم  ∗)NPM( ية اإلدارة العامة احلديثةوفق نظرّ  مرافقها العامةإجراء تغيريات يف أساليب إدارة 
االهتمام جبودة من خالل املواطن حتقيق رضى الرتكيز على  أبرزهامن سس، على مجلة من األ

على مفهوم أوال  عّرفلتّ ، امن خالل هذا املبحثسنحاول  على ضوء ذلك،و  له. املقّدمةاخلدمة 
واثيق املخدمة املرفق العام مث نعرج إىل توضيح مفهوم جودة خدمة املرفق العام واستعراض أهم 

  .خدمات املرفق العام املعّدة لتحقيق اجلودة يف
   خدمة المرفق العام. ماهيةالمطلب األول: 

اخلاصة باملرفق العام مربزين يف ذلك أهم  الّتعاريفسنستعرض يف هذا املطلب، بعض   
خدمة المرفق اخلاصة باخلدمة للخروج مبفهوم  الّتعاريفمميزاته ومبادئه، مث حناول تقدمي بعض 

  مع توضيح أهم املشاكل اليت تعاين منها. العام
  : هؤ ومباد مفهوم المرفق العام -أوال

إّن تدخل الدولة للقيام بأداء اخلدمات العامة أصبح يتخذ يف غالبيته  مفهوم المرفق العام: .1
يء الذي يرتفق به أو ينتفع به، حيث يف اللغة العربية الشّ صورة املرفق العام، وتعين هذه الكلمة 

َربُكْم ِمْن َرْمحَِتِه  يـَْعُبُدوَن ِإال اللَه فَْأُووا ِإَىل اْلَكْهِف يـَْنُشْر َلُكمْ  َوِإِذ اْعتَـزَْلُتُموُهْم َوَما" :تعاىليقول 
وحتتل فكرة املرفق العام يف القانون اإلداري مكانة هامة، وهذا . 1"َويـَُهيْئ َلُكْم ِمْن أَْمرُِكْم ِمرفَـًقا

النفع العام عن طريق إشباع حاجات عامة بصورة  ذي ميكن أن تؤديه يف حتقيق للدور ال بالنظر
ه اختلفت آراء فقهاء القانون اإلداري يف تعريفهم له، فمنهم من أخذ منتظمة ومستمرة، إال أنّ 

شاط أو العمل الذي ميارسه املرفق باملدلول املوضوعي أو الوظيفي للمرفق العام والذي يقصد به النّ 
 اإلدارة تتواله نشاط املرفق العام على أنّه:" عّرفياق يف هذا السّ و فع العام، لتحقيق النّ العام 

2"للجمهور عامة حاجة إشباع بقصد وإشرافها ورقابتها توجيهها عادي حتت فرد يتواله أو بنفسها
. 

 أواإلدارية كلي للمرفق العام والذي يقصد به اهليئة باملدلول العضوي أو الشّ  أخذ من ومنهم
                                                           

∗ New Public Management. 
 .16آلية ا، سورة الكهف 1

  .2.، صالضريبية: حالة اإلدارة العامةنحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المرافق ثلجة نوال جغلوف،   2
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 حتتبصفة مستمرة ومنتظمة و النشاط ذا النفع العام ارس مي عادي فردأو أي العامة املؤسسة 

"مشروع  املرفق العام على أنّه: عّرفويف هذا السياق ، الدولة يف اإلداري ورقابة النظام إشراف
بفكرة اجلمع بني . ومنهم من أخذ 1فع العام بانتظام واطراد وخيضع إلشراف الدولة"يستهدف النّ 

على النشاط موضوع املرفق العام ، إذ يدل حه، وهذا ما نرجّ املدلولني يف تعريفهم للمرفق العام
اليت العامة أو املؤسسة اإلدارية ئة كما يدل على اهليالذي يوجه إلشباع احلاجات العامة  املرفق 

 حاجة إشباع إىل يهدف نشاط كلّ  املرفق العام على أنّه:" عّرفياق ويف هذا السّ تتوىل النشاط، 

عادي  فرد يتواله أو العامة، مؤسساا أو هيئاا إحدى بواسطة أو بنفسها الدولة به عامة تقوم
 .2"الدولة ورقابة وإشراف توجيه حتت

  السابقة، جند أن املرفق العام يقوم على العناصر التالية: الّتعاريفدراسة ومن 
فبالنظر لطبيعة اخلدمات اليت يؤديها املرفق العام واليت ال ميكن ، يعمل بانتظام واطرادنشاط  •

 ؛توقفهم دنون خاص يضمن استمرار نشاطه وعااالستغناء عنها،  خيضع املرفق العام لق

 ؛فع العاماستهداف النّ   •

 .بسلطة الدولةالعام  املرفقوارتباط  •

عليها القضاء  العامة اليت استقرّ ختضع املرافق العامة موعة من املبادئ مبادئ المرفق العام:  .2
ل تتمثّ و  األفراد،واليت تضمن استمرار عمل هذه املرافق وأدائها لوظيفتها يف إشباع حاجات  ،والفقه

  :3مبادئ املرفق العام يف أهم
تتوىل املرافق العامة تقدمي خدمات أساسية للمواطنني إلشباع حاجام مبدأ االستمرارية:   . أ

واعتباره من املبادئ  أعلى تأكيد هذا املبدحرص القضاء  ،هذا املنطلق ومن .وحتقيق رضاهم
يف ذلك مجلة من القوانني اليت تنظم سري  ، وقد سنّ األساسية اليت يقوم عليها القانون اإلداري

 ؛واستمرارية نشاط املرافق العامة كتنظيم استقالة املوظفني العموميني

                                                           

 ، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية" يف االجتاهات احلديثة يف خصخصة املرافق العامة"عبد املطلب عبد احلميد،    1
   .26، ص. 2007،مصر اجلديدة 

 الثالـث فـي المـؤتمر العامـة" املوازنـة عجـز عنـد اخلدميـة، العامـة املرافـق متويـل يف ودوره صـقر، "الوقـف احللـيم عبـد عطيـة 2

 .471. ص، 2009، اإلسالمية اجلامعةالسعودية،  العربية بالمملكة لألوقاف
3 William SABADIE, "Conceptualisation et mesure de la qualité perçue d’un service 
public", Recherche et Applications en Marketing, vol. 18, n° 1/2003 , p.3. 
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لكل من يطلبها  على إدارة املرافق بأن تؤدي خدماااجلهات القائمة  تلتزممبدأ المساواة:   . ب
ون أو بسبب اجلنس أو اللّ  ،ممن تتوافر فيهم شروط االستفادة منها دون متييز بينهم ،من اجلمهور
ساتري أساسه من الدّ  ،ويستمد هذا املبدأ .ين أو املركز االجتماعي أو االقتصادياللغة أو الدّ 

سواء  تقتضي مبساواة اجلميع أمام القانون وال متييز بني أحد منهم واملواثيق وإعالنات احلقوق اليت
 ؛يف االنتفاع باخلدمات أو يف حتمل أعباء هذا االنتفاع

ة دة ومتغريّ على اعتبار أّن حاجات ورغبات املواطنني غري ثابتة ومتجدّ مبدأ التكيف:   . ت
من حيث أسلوب العام تطوير وتغيري املرفق  علىدائمًا  تعمداملرافق العامة إدارة  فإنّ  ،باستمرار

 ،ات اليت تطرأ على اتمعتنظيمه وطبيعة النشاط الذي يؤديه مبا يتالءم مع الظروف واملتغريّ  ،إدارته
اجلهات  من حقّ  أنّ  جند ،أومن تطبيقات هذا املبد .ومسايرة حلاجات األفراد املتغرية باستمرار

ل لتعديل النظم واللوائح اخلاصة أن تتدخّ  -ما دعت احلاجةكلّ - اإلدارية القائمة على إدارة املرفق
دون أن يكون ألحد املنتفعني احلق يف االعرتاض على  ،باملرفق أو تغيريها مبا يتالءم واملستجدات

 ؛نةواملطالبة باستمرار عمل املرافق بأسلوب وطريقة معيّ  ،ذلك

ر تربّ  للمواطننيدقيقة وواضحة وصحيحة علومات م املرافق العامة تقدمي تتوّىل فافية: مبدأ الشّ   . ث
 م.ريقة معاجلة طلبياوبصفة خاصة طبصفة عامة خمتلف أنشطتها هلم وتشرح  ،من خالهلا قراراا

أخذها بعني االعتبار فني و املوظّ تم املرافق العامة باالستماع إىل أراء املواطنني و مبدأ المشاركة:   . ج
 ؛خدمااوتقدمي عند إنتاج 

 عّرفتويل املرافق العامة أمهية كبرية لشكاوي املواطنني فمن خالهلا تتكاوي: مبدأ إدارة الشّ   . ح
 ،بيسر على نقاط الضعف املوجودة يف إنتاج وتقدمي اخلدمة واليت جتعل املواطن غري راضبوضوح و 

أهم األدوات  كاوي. ومنرورية واملناسبة ملعاجلة هذه الشّ اذ االجراءات الضّ من اختّ  هاوهذا ما ميكنّ 
 قم األخضر.كاوي والرّ رها اإلدارة لالستماع لشكاوي املواطنني، جند سجل الشّ اليت توفّ 

، حناول فيما يلي الّتطرق إىل بعض وردت يف اخلدمات تعاريف متعددةمفهوم الخدمة:  - ثانيا
  منها:
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شاطات أو املنافع اليت تعرض للبيع اخلدمة على أّا: "النّ  الجمعية األمريكية للتسويق،ت عرّف •
عبارة عن  ، إىل أّن اخلدمة هيّ الّتعريفخنلص من هذا  .1أو اليت تعرض الرتباطها بسلعة معينة"

 نشاط أو منفعة تقّدم للبيع إما بشكل مستقل أو تكون مصاحبة لبيع سلع مادية. 

اخلدمة على أّا: "نشاط أو  )،Armstrong  Kotler et( كوتلر وأرمسترونجكّل من   عّرف •
مها أحد األطراف لطرف آخر ال تكون ملموسة بالضرورة، وال ينتج عنها منفعة ميكن أن يقدّ 

، تركيزه على توضيح ليس فقط طبيعة اخلدمة، وإّمنا الّتعريفويالحظ على هذا  .2ملكية أي شيء"
مس املادية، ومها: عدم اللّ  خصائصها كذلك، إذ يتضمن أهم خاصيتني متّيزان اخلدمة عن السلعة

  وعدم ملكية اخلدمة. 
اخلدمة  ، ISO 8402وفقا للمواصفة  ∗)ISO( المنظمة الدولية للمقاييس "اإليزو"ت عرّففيما   •

شاطات الداخلية ، ومن النّ الزّبونعامل بني املوّرد و شاطات يف التّ على أّا: "نتيجة تّتولد عن النّ 
  .3"الزّبونللموّرد لالستجابة حلاجات 

  الية:ووردت ضمن هذا املعيار املالحظات التّ 
  ؛بأشخاص أو جتهيزات الزّبونميكن أن ميثل املوّرد أو  •
  ؛يف التعامل مع املوّرد، أساسية لتأدية اخلدمة الزّبونميكن أن تكون نشاطات  •
  ؛ميكن أن يشكل تسليم أو استخدام منتجات مادية، جزء من تأدية اخلدمة •
  .أن تكون اخلدمة مرتبطة بتصنيع وتوريد منتج مادي ميكنو  •

                                                           

  .18، ص. 2005 الثالثة،األردن: دار وائل للنشر، الطبعة  ،تسويق الخدمات، رهاين حامد الضمو  1
 ،2007، ، ترمجـة سـرور علـي إبـراهيم سـرور، الريـاض: دار املـريخ للنشـرأساسـيات التسـويقفيليب كوتلر وجاري أرمسرتونج،  2

  .456. ص

 

∗ International Standard Organisation. 

، وهـــي عبـــارة عـــن احتـــاد دويل يضـــم هيئـــات التقيـــيس الوطنيـــة 1947فيفـــري  23املنظمـــة الدوليـــة للمقـــاييس يف  تأسســـتوقـــد 
ملختلــف الــدول، وهــي تنشــط يف اــاالت االنتاجيــة واخلدميــة، كمــا ــدف إىل توحيــد املواصــفات اخلاصــة باملنتجــات لتســهيل 

 ة والتقنية واالقتصادية. عملية املبادالت وتطوير التعاون يف ااالت العلمي

 /26ص. ص.  .1999دمشـق: مركـز الرضـا للكومبيـوتر،  ،إدارة الجـودة وعناصـر نظـام الجـودة ،بسـام عـزامو حسن حممد  3

27. 
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نشاط أو منفعة يتم  :السابقة للخدمة، ميكننا القول أّن اخلدمة هي الّتعاريفمن خالل و  
، ومن األنشطة الزّبائنبني مقدمي اخلدمات و  داخلالتّ احلصول عليها بواسطة أنشطة ناشئة من 

  وحتقيق رضاهم. الزّبائنالداخلية يف املؤسسة، وهي دف أساسا إىل إشباع حاجات 
، نذكر أمهها الّتعاريف: أعطيت خلدمة املرفق العام جمموعة من مفهوم خدمة المرفق العام - ثالثا

  فيما يلي:
 حاجة إلشباع متقدّ  أو تؤدى أنشطة :"أّا على خدمة املرفق العام مصطفى سيد أحمد عّرف •

 الشكل كان وأيا  ،جمانا متقدّ  أو معّني  مبلغ مقابل متقدّ  أو يتأدّ  سواء اخلدمة لطالب معينة
 .1"احمللي احلكم وحدات أو )اخل ،...عامة هيئة / مصلحة/ وزارة( اخلدمة يقدم ملن القانوين

"سياسة الدولة القائمة على إشباع احلاجات  ا:على أّ أيضا رفق العام خدمة امل عّرفتو  •
 .2العامة"

عملية متكاملة تنطوي على مدخالت وتشغيل " :خدمة املرفق العام على أّا عّرفتكما  •
جترى عليها عمليات التشغيل إلنتاج اخلدمة املطلوبة  تتمثل املدخالت اليت ميكن أن. و 3"وخمرجات

  يف:
 املقّدمة: يصبح املواطن الذي يطلب اخلدمة أحد أنواع املدخالت يف عمليات اخلدمة األفراد .1

العامة عندما تؤدى هذه العمليات عليه بذاته، ويطلق على هذه احلالة بعمليات تشغيل  املرافقمن 
 ى عليه بذاته.األفراد، ومثال ذلك عندما يدخل املريض املستشفى فإّن احلدمة الصحية تؤدّ 

العامة  املرافقمن  املقّدمةقد تكون املواد أحد أنواع املدخالت يف عمليات اخلدمة  المواد: .2
اليت يتم عليها إجراء عملية التشغيل، ويطلق على هذه احلالة عمليات تشغيل األشياء اململوكة. 

 ؛يارة يف املرورومثال ذلك عمليات خدمة ترخيص السّ 
املرافق من  املقّدمةملدخالت يف عمليات اخلدمة ل املعلومات أحد أنواع ا: قد متثّ المعلومات .3

زمة للخدمة على املعلومات، ويطلق على هذه شغيل الّال العامة، حيث يتم القيام بعمليات التّ 

                                                           

المنظمــة العربيــة فــي منشــورات  "حتســني جــودة اخلــدمات احلكوميــة مــن وجهــة نظــر متلقــي اخلدمــة"أمحــد ســيد مصــطفى،   1

   .7. ص، 2002، دمشق للتنمية اإلدارية،
2 William SABADIE,op.cit, p. 2.  

ة، الطبعـة عرّفـ، عمـان: كنـوز املالمدخل العلمي الحديث لإلدارة العامـةسعادة راغب اخلطيب وعبد الرزاق سامل الرحاحلـة،  3
 .315 ، ص.2009، األوىل
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وع من املدخالت يف عمليات ح هذا النّ احلالة عمليات تشغيل املعلومات. ومن األمثلة اليت توضّ 
 احملاسبية واإلدارية.اخلدمة العامة، عمليات اخلدمات املالية و 

وعلى الرغم من التفرقة السابقة بني األنواع الثالثة من املدخالت يف نظام عمليات اخلدمة، فإنّه 
للمواطن أكثر من نوع واحد من هذه املدخالت، أو  املقّدمةمن املمكن أن تتضمن اخلدمة العامة 

طفاء احلريق اليت تنطوي على تتضمن األنواع الثالثة يف وقت واحد، مثال ذلك عمليات خدمة إ
عمليات تشغيل موجهة لألفراد واملبىن اخلاضع للحريق إضافة إىل عمليات تشغيل للمعلومات عن 

 حجم املبىن وعدد السكان فيه.
جمموعة متكاملة ومتداخلة من نظام يتكون من ا خدمة املرفق العام على أّ إىل  النظرميكن و  •

  ميكن توضيحها حسب الشكل التايل: األجزاء،
 : عناصر إنتاج الخدمة في المؤسسة الخدمية.01شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

  تفاعالت مباشرة          
  تفاعالت غري مباشرة         

  
   ,Kotler & Dubois, Markerting Mangement, Paris: Publi Union, 10 eme éditionالمصدر:  

2000, P. 448.  

  
تدخل يف عملية  ةمن خالل الشكل، يتضح أن خدمة املرفق العام تشمل مخسة أجزاء أساسيّ 

 ، هي:إنتاجها

يتمثل نظام الّتنظيم الداخلي يف اإلدارة  المكتب الخلفي):موظفو نظام التّنظيم الداخلي ( .1
، واليت تعترب مصدر القرارات املتعلقة بعرض اخلدمات، اختيار احمليط املادي، العامة للمرافقالعليا 

توظيف وتسيري املوارد البشرية، حتديد أشكال االتصال بني املؤسسة واملواطنني،...اخل. وبذلك 

 خدمة س  مواطن أ

 خدمات أخرى  مواطنون آخرون

. 

نظام التّنظيم             السند  املادي  

 مقدمي    اخلدمات   الداخلي

غري مرئي    جزء مرئي              جزء
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يكون هلذا اجلزء من عملية اإلنتاج وغري املرئي بالنسبة للمواطن، تأثريا مباشرا على عملية تقدمي 
  ؛مة وجودااخلد

يقصد مبقّدمي اخلدمات األفراد الذين  مي الخدمات (موظّفو المكتب األمامي):مقدّ  .2
يف نظرهم (اجلزء املرئي). ويؤدي هؤالء  املنظمة العامةيتعاملون مباشرة مع املواطنني وميثلون 

ى مهارات فون، دورا بالغ األمهية يف عملية تقدمي اخلدمة وجودا، مما يتطلب توافرهم علاملوظّ 
  ؛وكفاءات عالية

، التجهيزات العامة للمرافقيظهر الّسند املادي يف: التصميم الداخلي  السند المادي: .3
، ...إخل. وهو يؤثر على عملية إنتاج اخلدمة املرافق العامواملعدات الضرورية إلنتاج اخلدمة، موقع 

  ؛وتقدميها
اخلارجي الذي هو على اتصال شخصي مع  الزّبونخص أو يقصد باملواطن الشّ  المواطن: .4

يظهر املواطن كمستخدم للخدمة وكمساهم يف نظام  ،يف جمال اخلدماتو  مقّدمي اخلدمات.
  إنتاجها وتقدميها. 

فاعالت احلاصلة بني خمتلف عناصر ة من جمموعة التّ تيجة املتولدّ تتمثل النّ  عرض الخدمات: .5
تقّدميها يف الغالب على وجود مقّدم اخلدمة واملواطن يف آن إنتاج اخلدمة يف اخلدمات، واليت يعتمد 

طريقة املصّنع  طريقة اخلدمة الباردة؛ :1توجد أربعة طرق أساسية لعرض اخلدمات هي. وواحد
  .الزّبونوطريقة جودة وخدمة طريقة احلديقة الوردية للخدمة  للخدمة؛
ي معّني. ويقصد بالبعد ومتتاز كل طريقة من طرق تقدمي اخلدمة ببعد إجرائي وشخص  

اإلجرائي: الّنظم واإلجراءات احملددة لتقّدمي اخلدمات، أما البعد الّشخصي فيقصد به: طرق 
عند تقّدمي اخلدمة من قبل مقّدمي اخلدمات، وما يستخدمونه من  املواطنعامل مع فاعل والتّ التّ 

  لكل طريقة من طرق تقدمي اخلدمة. سلوكيات ومواقف ومهارات لفظّية. وفيما يلي عرض

                                                           

  راجع: 1
، دار الصـــفاء للنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة األوىلعمـــان: ، إدارة الجـــودة الشـــاملة وخدمـــة العمـــالءمـــأمون ســـليمان الدراركـــة،  -

   .190/193، ص . ص. 2006
، 2002 ،عمــان: دار املســرية للنشــر والتوزيــع والطباعــة، الطبعــة األوىل، إدارة الجــودة وخدمــة العمــالء خضــري كــاظم محــود، -

  .209/ 207ص. ص. 
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متتاز طريقة تقدمي هذا النوع من اخلدمات يف اجلانب اإلجرائي بأّا:  طريقة الخدمة الباردة: •
مة، وفوضوية، وغري مرحية. أّما يف اجلانب الّشخصي، فتمتاز بطيئة، وغري متناسقة، وغري منظّ 

اء االنبساط والفرح، وغري مرغوبة من قبل بأّا: غري شفافة، ومتحّفظة، وجّدية، وبعيدة عن أجو 
  ؛املواطن

متتاز هذه الطريقة عن سابقتها، بزيادة االهتمام باجلانب اإلجرائي يف  طريقة المصّنع للخدمة: •
تقدمي اخلدمة وعدم االكرتاث باجلانب الّشخصي. وتتّسم يف اجلانب اإلجرائي بأّا: تأيت يف 

الفوضى. أّما يف اجلانب الّشخصي، فتتمّيز بأّا: غري  الوقت املناسب، ومتناسقة، وبعيدة عن
 ؛شفافة، ومتحفظّة، وغري مرغوبة من قبل املواطن

على عكس طريقة تقدمي اخلدمة السالفة، متتاز هذه الطريقة  طريقة الحديقة الوردية للخدمة: •
يتّسم فيها بأنّه: بطيء، وغري متناسق،  يباهتمامها باجلانب الّشخصي عن اجلانب اإلجرائي الذ

  ؛وغري منتظم، أّما اجلانب الشخصي فيتميز بأنّه: شفاف، وجذاب، ومرغوب من طرف املواطن
متتاز طريقة تقدمي هذه اخلدمة، بإعطائها أمهية كبرية لكل من  :الّزبونطريقة جودة وخدمة  •

تميز بأّا: متناسقة، وتأيت يف اجلانب اإلجرائي والشخصي، فعلى مستوى اجلانب اإلجرائي ت
بأّا: شفافة، وجذابة،  زالوقت املناسب، وبعيدة عن الفوضى. أما على املستوى الّشخصي، فتمتا

من أفضل الطرق اليت يتم  الّزبونجودة وخدمة  طريقةوتعّد . الزّبونوودودة، ومرغوبة من قبل 
  استخدامها يف تقدمي اخلدمة للمواطن.

على أا املنفعة اليت  تعريف خدمة المرفق العام، ميكن الّتعاريفوعلى ضوء ما سبق من   
أي منظمة عامة أو هيئة إدارية أو فرد عادي قبل من بصفة منتظمة ومستمرة يتم احلصول عليها 
في املكاتب من تفاعل كل من املواطن طالب اخلدمة وخمتلف موظّ والناشئة  ،خيضع لسلطة الدولة

   .إلشباع احلاجات العامة للمواطنني املستلزمات املاديةخمتلف وباالعتماد على  ،األمامية واخللفية
يف كثري من الدول تعاين خدمة املرفق العام    :المشاكل التي تواجهها خدمة المرفق العام -رابعا

  :1للمواطنني، نذكر منها املقّدمةمن مجلة من املشكالت اليت تؤدي إىل تدين نوعية اخلدمة العامة 
البطء يف أداء اخلدمة العامة ألسباب تعود إىل تعقد االجراءات والعمليات الالزمة إلنتاج  •

 اخلدمة، باإلضافة إىل الروتني الناتج عن االلتزام الصارم باللوائح املنظمة للخدمة والقوانني العامة؛

                                                           

 .345/346. ، ص.صمرجع سبق ذكرهسعادة راغب اخلطيب وعبد الرزاق سامل الرحاحلة،  1
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مقدمتها عدم التدريب املستمر تدين مستوى أداء مقدمي اخلدمات لعدة أسباب نذكر يف  •
واالفتقار للدافعية والتحفيز يف العمل، كما نلمس افتقارهم للمهارات السلوكية اخلاصة بالتعامل 

 مع املواطنني؛
 العامة؛ املرافقبيئة العمل املادية احمليطة بالعاملني يف  مالءمةعدم  •
 والتسلط؛استغالل املوظف للوظيفة العامة إلشباع حاجات شخصية كالنفوذ  •
 تفشي ظاهرة الوساطة يف أداء اخلدمة العامة؛ •
 انتشار الرشوة بني الكثري من موظفي اخلدمة العامة؛  •
غياب االتصال بني اإلدارة واملواطنني، األمر الذي نتج عنه وجود فجوة بني ما يتم تقدميه من  •

 خدمات وبني ما يتوقعه املواطنون حنو هذه اخلدمات؛
حقق من وصول قابة الفعالة بغرض التّ للخدمات العامة، وحتقيق الرّ  ّتقييمالضعف نظم املتابعة و  •

 هذه اخلدمات للمواطنني وفقا للتشريعات والقوانني املوضوعة؛
سوء استخدام املوارد التنظيمية املتاحة يف إنتاج وتقدمي اخلدمة العامة بسبب اإلمهال أو عدم  •

 اخلربة أو السرقات؛
مي ظافة وجاذبية املباين ومظهر مقدّ اجلمالية يف اخلدمة العامة كالنّ افتقار اإلحساس باملظاهر  •

 اخلدمات؛
العامة، فمازال الكثري من املواطنني يشعرون  املرافقعامل مع عدم وعي املواطن حبقوقه عند التّ و  •

رفات توحي بالتقرب أو رفون تصّ هبة عند الرتدد على مقدمي اخلدمات العامة، أو يتصّ باخلوف والرّ 
 وسل ملقدمي اخلدمات العامة.الت

عمدت معظم الدول إىل االهتمام جبودة مرافقها العامة وإعداد مواثيق للجودة  ،وإزاء هذه املشاكل
. وهذا وفق نظرية اإلدارة احلديثة للمواطنني املقّدمةاليت من شأا أن ترفع مبستوى نوعية اخلدمات 

  العنصر املوايل. يفما سنوضحه 
  الثاني: مفهوم جودة خدمة المرفق العام. المطلب

من القضايا احليوية  ،العامة أو اخلاصة املرافقمن  املقّدمةسواء  ،تعترب قضية جودة اخلدمة  
سواء.  منظمات األعمال واتمع على حدّ  ،احلكوماتالباحثني، اليت استحوذت على اهتمام 

وبالنسبة للخدمة العامة، فهناك العديد من احملاوالت املبذولة من جانب احلكومة لالرتقاء مبستوى 
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إىل  ،خالل هذا املطلبمن  جودة هذه اخلدمة وبالتايل زيادة معدالت رضى املواطنني. وسنتطرق
 خدمةكمدخل لتوضيح مفهوم جودة وجودة اخلدمة  استعراض بعض املفاهيم اخلاصة باجلودة 

  .املرفق العام
يعترب مفهوم اجلودة من املفاهيم اليت يعرتيها بعض الغموض وخيتلف  :مفهوم الجودة -أوال

قد و  ،∗ت العديد من التطورات منذ بداية القرن العشرينفر عا ، كما أّ مفهومها من سياق إىل آخر
ات اخلاصة ذا الّتعريفد ى إىل تنوع و تعدّ وهذا ما أدّ  ،من أكثر من زاوية تطرق إليها الباحثون

  منها:  ضااملفهوم، نذكر بع
  :بعضا منها، نذكر رواد الجودةتعاريف  .1

اجلودة على أّا: "الناتج الكلي للمنتج  ،)Armand Feigenbaum( أرماند فيغانباوم عّرف •
جراء دمج خصائص نشاطات الّتسويق واهلندسة والّتصنيع والّصيانة واليت متّكن من تلبية حاجات 

أّن حتقيق اجلودة يف املنتج يتطلب وجود ، الّتعريفوما ميكن استنتاجه من هذا . 1"الزّبونورغبات 
ويف هذا اإلطار، بّني تسويق وتصميم وانتاج. املنظمة من تكامل وتناسق بني خمتلف أنشطة 

  :2فيغانباوم بأّن مستوى جودة املنتج يتأثر بعوامل عديدة خالل مراحل التصنيع والتوزيع، تتمثل يف
 تقوم إدارة التسويق بتقييم مستوى اجلودة الذي يريده العمالء؛  . أ

حددا إدارة التسويق إىل جمموعة من تقوم اإلدارة اهلندسية لإلنتاج برتمجة املستويات اليت   . ب
 اخلصائص الواجب توفرها يف املنتج؛

مع هذه املصادر للحصول  ةتقوم إدارة املشرتيات باختيار مصدر التوريد وتوقيع العقود الالزم  . ت
 ؛ةعلى املواد الالزم

ية لعمل ةتقوم إدارة اهلندسة الصناعية باختيار العدد واملعدات واألدوات والعمليات الالزم  . ث
 اإلنتاج؛

 ويف أثناء عملية التصنيع يأيت دور مشريف وعمال اإلنتاج يف التأثري على مستوى اجلودة؛  . ج

                                                           

 .01 منذ بداية القرن العشرين، أنظر إىل امللحق رقمبالتفصيل على تطور مفهوم اجلودة  لالطالع ∗

 .15 .ص ،2005 ،عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيعإدارة الجودة الشاملة، حممد عبد الوهاب العزاوي، 1
 .23 /22 ، ص. ص.مرجع سبق ذكرهمأمون سليمان الدراركة،  2
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يقوم رجال الفحص الفين من التأكد من املطابقة للمواصفات من خالل اختبارات على السلع   . ح
 اليت يتم إنتاجها؛

فيغانباوم على عملية التكامل كما تؤثر عملية النقل والتوزيع على جودة السلعة. وقد أطلق   . خ
 السابقة بالدورة الصناعية.

. 1اجلودة على أّا: "املطابقة مع املواصفات" ،)Philip Crosby( فيلب كروسبي عّرف •
، إىل أّن جودة املنتج تنحصر يف مدى مطابقته للمعايري املوضوعة لتحقيق مبدأ الّتعريفويشري هذا 

 التلف الصفري.

اجلودة على أّا: "مدى مالءمة املنتج  ،)Joseph Juran( جوزيف جوران عّرف •
، مدى قدرة املنتج على تقدمي الشيء الذي يريده الّتعريف. واملقصود باجلودة يف هذا 2لالستخدام"

  أبعاد أساسية، هي: ةمنه. وقد بّني جوران أّن املالءمة لالستخدام تعتمد على توفر مخس الزّبون
 جودة التصميم؛  -  أ

 املطابقة للمواصفات؛جودة   -  ب

  أن تكون السلعة متاحة؛  -  ت
  سالمة احلصول على السلعة؛   -  ث
 صالحية أداء املنتج يف ميدان االستعمال.  -  ج

ويشري هذا  .3"الزّبونالقابلية على إشباع اجلودة على أّا: " )Ishikawa(إيشيكاوا  عّرف •
 .الزّبونتعين مدى قابلية املنتج على إشباع حاجات  ودةاجل، إىل أّن الّتعريف

اجلودة على أّا: "درجة التألق والتميز وكون األداء ممتاز أو كون  )Fisher(فيشر  عّرفو  •
خصائص أو بعض خصائص املنتج ممتازة عند مقارنتها مع املعايري املوضوعة من منظور املنظمة أو 

                                                           

 الّتعلـــيمفــي الملتقـــى الــدولي األول حـــول رهانــات ضـــمان جــودة جنــم عبــود جنـــم، "إدارة اجلــودة الشــاملة يف اجلامعـــات"   3

 . 48، مرجع سبق ذكره، ص. العالي
2Philippe DETRIE, Conduire une Démarche Qualité, Paris: éditions d'organisation, 4 eme 

édition,  1998/ 2001, P. 20. 

3 Ibid, P. 20. 
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جودة املنتج تكمن يف  ، أنّ الّتعريف. ويتبني لنا من خالل هذا 1" الزّبوناملستفيد /من منظور 
 .الزّبائنمع حاجات وتوقعات أو مدى تطابق خصائصه مع املعايري املوضوعة من قبل املنظمة 

  ، نذكر أمهها: الخاصة بالجودة المنّظماتتعاريف الجمعيات و  .2
 املميزاتاجلودة على أّا: "جمموعة من  ،(ASQC)∗ الجمعية األمريكية لرقابة الجودةت عرّف •
واستنادا إىل هذا  .2"الزّبائنقادرة على تلبية حاجات اليت جتعلها أو اخلدمة  للسلعةصائص اخلو 

، أي: مدى تلبية الزّبائنبني خصائص املنتج واحتياجات  الءمة، فإّن اجلودة هي املالّتعريف
 .الزّبائنخصائص املنتج الحتياجات 

أا: "جمموعة من الصفات اليت ، اجلودة على ∗∗)EOQ( جودةللالمنظمة األوروبية ت عرّف •
  . 3يتميز به منتج معني، حتدد قدراته على تلبية حاجات املستهلكني ومتطلبام"

 اجلودة على أّا: ،∗∗∗ )AFNOR( الفرنسية للمواصفات القياسية الجمعية تعرّفوقد  •
، تركيزه الّتعريفويالحظ على هذا . 4" الضمنية والصرحية "قابلية منتوج إلشباع رغبات املستعملني

اليت  املواصفات، وترمجتها إىل جمموعة من ∗والصرحية الضمنية الزّبائنعلى ضرورة حتديد رغبات 
   .الزّبونواالنتاج إلشباع رغبات  تبىن عليها عملية التصميم

                                                           

 الطبعة والتوزيع، للنشر صفاء دار: عمان ،تطبيقية دراسات: الّتعليم في الجودة الزيادات، عواد وحممد جميد شاكر سوسن 1
 .113. ص ،2008 ،األوىل

∗ American Society for Quality Control. 
2 Jay HEIZER & Barry RENDER, Operations Management, prentice- hall, 2001, p. 171. 

 
∗ ∗ The European Organization for Quality. 
  

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسـيري، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصاديةفتيحة حبشي، "إدارة اجلودة الشاملة"  3
 .23. ص، 2006/2007 ،جامعة منتوري، قسنطينة

 
∗∗∗ l’Association Française de Normalisation. 

 
4 Pierre EIGLIER, Marketing et Stratégie des Services, Paris: édition économica, 2004, 
P. 73. 

يف أربع فئات، هي: املتطلبات املذكورة صراحة (هذا ما أرغب فيه)،  املتطلبات املفرتضة (كنت أظـن  الزّبائنتنظم متطلبات  ∗
حاجيت لذلك)، املتطلبات املكتومة (مل أكـن أدري أّن بإمكـاين احلصـول علـى ذلـك) واملتطلبـات اهولـة (مل أفكـر  عّرفأنك ت

، المبيعات والتسـويق والتحسـين المتواصـل: ستويل دانييل، إطالقا احلصول على ذلك).  ولالطالع أكثر ميكن الرجوع إىل
 .91. ص ،2002 ترمجة أسعد كامل إلياس، عمان: مكتبة العبيكان،
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 اجلودة، )2000إصدار (  ISO 9000 وفقا للمواصفةالمنظمة الدولية للمقاييس ت عرّففيما  •
إرضاء سريورة على  ،نظام ،ملنتج اجلوهرية"قابلية جمموعة من اخلصائص  :على أّا عبارة عن

أن مفهوم اجلودة يشمل ، إىل الّتعريف. ويشري هذا 1"وباقي األطراف املعنية الزّبائن تطلباتم
األطراف خمتلف و  الزّبائنخمتلف مكونات نظام املنظمة واليت تتفاعل فيما بينها لتلبية متطلبات 

  املتعاملة مع املنظمة.
ميكن الّنظر للجودة من خالل ثالث زوايا، ترتبط األوىل وعلى ضوء التعاريف السابقة   

جبودة التصميم، وهي املواصفات املوضوعة عند تصميم املنتج، وترتبط الثانية جبودة اإلنتاج، وهي 
ة األداء واليت تظهر عند االستعمال املواصفات احملققة خالل عملية اإلنتاج، وترتبط الثالثة جبود

الفعلي للمنتج، إضافة إىل ضرورة الّرتكيز على اجلودة أثناء تقدمي هذه السلع واخلدمات إىل 
  جبودة اخلدمة.  عّرفالعمالء، وهو ما ي

حظي مفهوم جودة اخلدمة باهتمام كبري من قبل الباحثني، وقد    :مفهوم جودة الخدمة - ثانيا
  أعطيت له عدة تعاريف نذكر بعضا منها فيما يلي: 

. واملقصود جبودة اخلدمة يف هذا 2ت جودة اخلدمة على أّا: "التفوق على توقعات العميل"عرّف •
 الزّبونلتوقعات اليت حيملها ، أن تتفوق املنظمة يف خدماا اليت تؤديها فعليا على مستوى االّتعريف

  اجتاه هذه اخلدمات. 
جودة اخلدمة بأّا تعترب من ااالت الرئيسية اليت ميكن  خضير كاظم حمود،وقد اعترب  •

وهي: "تقدمي نوعية عالية وبشكل مستمر وبصورة تفوق  ،ملنظمات اخلدمات أن متّيز نفسها ا
جودة اخلدمة مفهوم  الباحث ربط ، أنالّتعريفهذا  واملالحظ من .3قدرة املنافسني اآلخرين"

 تقدمي خدمة متميزة مقارنة باملنافسني يف السوق.ب

                                                           

1 Abdallah SEDDIKI, Management de la Qualité, Alger: office des Publications 
Universitaires, 2003, P. 23  

  .39 ص. ،1999ترمجة ونشر مكتبة جرير، الطبعة األوىل ، أساسيات إدارة الجودة الشاملة ريتشاردل وليامز، 2

. ص، 2002 ،عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، العمالءإدارة الجودة وخدمة خضري كاظم محود،  3
215. 
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على أّا: "تلك اجلودة اليت تشمل على البعد اإلجرائي والبعد أيضا ت جودة اخلدمة عرّفو  •
جودة  ، إىل أنّ الّتعريف. ويشري هذا 1الّشخصي كأبعاد مهمة يف تقدمي اخلدمة ذات اجلودة العالية"

) والبعد اخلدمات لتقّدمي احملددة واإلجراءات الّنظماخلدمة هي حمصلة التفاعل بني البعد اإلجرائي (
 وما اخلدمات، مقّدمي قبل من اخلدمة تقّدمي عند الزّبون مع والتعامل التفاعل طرقالّشخصي (
مما يستوجب ضرورة االهتمام ذين اجلانبني  ،)لفظّية ومهارات ومواقف سلوكيات من يستخدمونه

  يف تقدمي اخلدمة.
 تعرب عن موقف اإلدارة، وأخرى داخلية نظر وجهة من اخلدمات جودة إىلكما ميكن النظر  •

 .(Ritzman) و  (Krajewski)وهذا ما يؤكد عليه الباحثان  ،الزّبائنخارجية تعرب عن موقف 
 صممت قد اخلدمة تكون اليت باملواصفات االلتزام أساس على الداخلية النظر وجهة تقومحيث 

 قبل من املدركة اخلدمة جودة على فرتكز اخلارجية النظر وجهة أما أساسها (جودة املطابقة)، على
 . 2الزّبون

تتصف جبملة السابقة، ميكن تعريف جودة اخلدمة على أّا: تقدمي خدمة  الّتعاريفومن خالل 
  وتوقعام أو تتجاوزها. الزّبائناحتياجات  اليت جتعلها قادرة على تلبيةمن اخلصائص واملميزات 

 العامة للجودة فرنسا جمعية هاعرّفتف ،جودة خدمة المرفق العاممفهوم بوفيما يتعلق   
  .3 قابلية املنظمة على تلبية احلاجات الضمنية والصرحية ذات النفع العام للمواطنني" "  على أّا:
العامة بتقدمي خدمات  املرافققيام  :على أا المرفق العامخدمة جودة وميكننا تعريف   

تليب حاجيات املواطنني الضمنية والصرحية وبالشكل الذي يتفق مع توقعام، وال يكون ذلك إال 
من خالل ترمجة توقعات املواطنني إىل مواصفات حمددة وااللتزام بتنفيذها مع االستخدام األمثل 

  لموارد املتاحة لتحقيق رضاهم. ل

                                                           

  .181. ص ، مرجع سبق ذكرهمأمون سليمان الدراركة،  1
فـي " دراسـة تطبيقيـة علـى املصـارف اإلسـالمية يف فلسـطني: ليل جودة اخلدمات املصرفية اإلسالمية، "حتمروان مجعة درويش  2

مـاي  8/ 7، جامعـة سـكيكدة، كليـة العلـوم االقتصـادية وعلـوم التسـيري، يـومي الثالـث حـول الجـودة والتميـزالملتقى الدولي 
2007.  

 
3
 Nassera TOUATI, "La Gestion De La Qualité Dans Le Secteur Public : A – T - On Fait 

Le Tour De La Question ?", La Revue De L’innovation Dans Le Secteur Public, Vol. 
14(3), article 1, 2009,  p. 3. 
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  المرفق العام.خدمة مواثيق جودة المطلب الثالث: 

 ،العامة املرافق يف للجودة حمددا جانبا تستهدف، عمدت بعض الدول إىل وضع معايري  
 املقّدمةدمة اخلومن بني أهم املواثيق اليت وضعت لتحسني جودة  ،لزيادة معدل رضى مواطنيها

  :   نذكر ،العامةيف املرافق  للمواطن
 ؛ميثاق ماريان  •
 ؛مارك ميثاق  •
∗ العامة رافقاملشرتك للم الّتقييممنوذج إطار و  •

)CAF ( 
 ،ل إطار مرجعي مشرتكوهو عبارة عن وثيقة متثّ : (La charte Marianne) ميثاق ماريان -أوال
االستقبال جبميع أشكاهلا سواء د االلتزامات الواجب مراعاا لتحقيق اجلودة يف خدمات حيدّ 

خصي أو خدمات االستقبال عرب الربيد االلكرتوين أو الربيد العادي أو خدمات االستقبال الشّ 
 حتسني جودة خدمات االستقبالدف  ،بفرنسا 2003نوفمرب 3ه يوم ؤ انشا متّ . وقد عرب اهلاتف

ويقوم ميثاق  مقاطعات الدولة الفرنسية.بدأ تعميمه يف مجيع  ،2005، ويف جانفي العامةباملرافق 
  :1ماريان على مخسة التزامات تتمثل يف

 ؛الزّبونسهولة االتصال وتيسري احلصول على اخلدمة من طرف  .1
 عاطف؛التّ  .2
 بشكل واضح ومفهوم ويف الوقت احملدد؛  الزّبائناإلجابة على أسئلة  .3
 ؛ الزّبائنمعاجلة شكاوي  .4
 . العامةاملواطنني لتحسني جودة اخلدمة  مجع ودراسة مقرتحاتو  .5

م كـل التـزام بـدوره ويشمل كل بند من هذه البنـود اخلمسـة التزامـات إجباريـة وأخـرى اختياريـة، ويّضـ
معـــايري اجلـــودة، كمــــا ميكـــن إضــــافة التزامـــات معينـــة خاصــــة بـــبعض املؤسســــات اخلدميـــة أو بــــبعض 

ويعرب كل مقدم خدمـة للمـواطن املسـتفيد املواطنني (األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة مثال). 
 عن شكره لثقته ومشاركته يف حتقيق اجلودة يف خدمة االستقبال. -عند االنتهاء من املعاملة معه-

                                                           

∗ Cadre d'Auto-évaluation des Fonctions Publiques 
1"la Charte Marianne", Au site web: http://lourdes-infos.com/charte_marianne06.pdf, date 
de consultation : 03/03/2013. 
 

.   
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  وتتمثل أهم األهداف اليت يسعى هذا امليثاق إىل حتقيقها يف:  
  ؛العامة املرافقحتسني جودة خدمة االستقبال يف  .1
تشجيع اإلدارات اليت لاملستمر جلودة خدمات االستقبال  العمل على تطوير منهج التحسني .2

  بدأت بتطبيق امليثاق؛
  األخرى للعمل ذا امليثاق.  العامةدفع اإلدارات و  .3

عن االلتزامات املتعهد القيام ا يف إطار تطبيق ميثاق ماريان، عامة وقد صرحت كل إدارة   
 :1نذكر منهاّ 

 التزام بالرد على الرسائل الربيدية يف أقل من شهر؛% 90 •
 لتزام بالرد على الرسائل اإللكرتونية يف أقل من أسبوع؛% ا45 •
  ؛التزام بالرد على مجيع املكاملات اهلاتفية 83% •
 من املواطنني ينتظرون ألقل من ربع ساعة. 95% •

من قبل مكتب  ،1992أطلق هذا امليثاق سنة   :(The Charter Mark) مارك ميثاق - ثانيا
وميكن لكل  .العامة املرافقوهو شهادة يعرتف بواسطتها جبودة اخلدمة يف  ،رئاسة الدولة الربيطانية

  : 2إدارة عمومية أن حتصل على هذه الشهادة من خالل االلتزام بتطبيق عشرة معايري هي
  مستويات اخلدمة وقياس األداء وتقدمي النتائج بكل شفافية؛ حتديد .1
 االستماع واالعالم؛ .2
 استشارة واشراك كل من مقدمي اخلدمات واملواطنني؛ .3
 تشجيع تيسري احلصول على اخلدمة واختيار أفضل اخلدمات؛  .4
 ؛التعامل مع املواطنني بنزاهة .5
 االنتقادات؛ منتصحيح األخطاء والتعلم  .6
 بكفاءة؛ استخدام املوارد .7

                                                           

1 Lancement national de la Charte Marianne, "Pour un meilleur accueil dans les services 
de l’État", 2005, Au site web : http://www.fonction- 
publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/woerth/CharteMarianne_20050103.pdf, date de 
consultation : 03/03/2013. 
2Youcef BERKANE et   Zineddine BERROUCHE,  " Introduction à la Qualité  ", Support 
De Cours De La Session 1 De La Formation Des RAQ, CIAQES, MESRS, Algérie. 
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 اإلبداع والتقدم؛ .8
 بتناسق وفعالية؛ العامةالتعامل مع بقية املرافق  .9

 املواطنني وتبني مدى رضاهم.ى السهر على رضو  .10
  :1ويقوم هذا امليثاق على املبادئ التالية  

 ؛املواطننيوضع جمموعة من املعايري احملددة للخدمات واالعالن عنها حىت تكّون توقعات   •

، وإتاحة املعلومات الكاملة والواضحة والدقيقة للمرفق العامإعالن نتائج األداء الفعلي   •
كيفية احلصول عليها وحتديد   ،تكلفتها ،وذلك فيما يتعلق بكيفية إدارة اخلدمات للمواطنني،

 املسؤولية عنها؛

ذ أولويام عند حتديد هم وأخئة أراعرّفووجود استشارة دورية هلم مل املواطننيتوفري االختيار أمام   •
 هلم؛ املقّدمةمسؤوليات اخلدمات 

من قبل مقدمي اخلدمات والتصحيح املستمر  للمواطننياملعاونة وحسن املعاملة الدائمة و   •
 لألخطاء.

 وزراءبادر  ،1998يف نوفمرب ):  CAF( العامة رافقالمشترك للم الّتقييمنموذج إطار  - ثالثا
  العامةالشبكة األوروبية لإلدارة من خالل  العامة باإلدارة املكّلفني األورويب االحتاد بلدان

)l’EUPAN(∗ ،  ،بإعداد بيان وزاري قيد فيه املبادئ العامة لتحسني جودة خدمة املواطنني
حيث  ، ∗∗)IPSG( العامة رافقجديد للموبعدها ّمت تطوير ما جاء يف هذا البيان من قبل فريق التّ 

 اجلودة مستوى قياس من ميكن (CAF) قييم للتّ  املشرتك باإلطار عّرفي للجودة أعّد إطار مرجعي
 ملرافقا يف للجودة األول األورويب املؤمتر خالل ألول مرة عرضها مت وقد . العامة املرافق بلغته الذي
 خالل  2002 سنة صيغة لأوّ  ونشرت ، 2000يف مايو الربتغال، لشبونة، مبدينة أقيم الذي العامة
كما ّمت إعداد صيغة ثانية هلده املرجعية   .الدمناركية كوبنهاغن مبدينة للجودة الثاين األورويب املؤمتر
خلصوصيات  مالءمةا بكو  املقاربة هذه ومتتاز. 2008نشرها يف جويلية  وقد متّ  ،2006سنة 

 مما ،العامةاإلدارة  أداء بتحسني فمكلّ  أورويب هيكل قبل من تطويرها متّ  كما ،العامةاإلدارة 

                                                           

. ص.ص، 2010، عمـان: دار اليـازوري، الطبعـة األوىل، اإليـزووتطبيقـات  الّتعلـيمالجـودة الشـاملة فـي نواف حممد البادي،  1

43/44.  
∗ The European Public Administration Network. 
∗∗ Innovative Public Services Group. 
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 املشرتك لتقييما اإلطار يعتربو . الدويل االعرتاف على باحلصول تسمح عاملية شهرة أكسبها
 ابتكرته الذي منوذج االمتياز من مستوحى الشاملة، اجلودة للتسيري حسب أداة العامة للممرافق
العلوم اإلدارية سبريس  جامعة منوذج ومن∗ )EFQM( اجلودة سيري حسبللتّ  األوروبية املؤسسة

(Speyer)  باخلصوصيات التالية: النظام هذا يتميزو  .بأملانيا 
  كل حسب خصوصياته؛  العامةاملرافق املرونة إذ ميكن تطبيقه يف مجيع أنواع  .1
إذ يأخذ بعني االعتبار كل املراحل املتعلقة مبنظومة التسيري من ختطيط، تنفيذ، مراقبة،  الشمولية .2

 تقييم وحتسني دف تشخيص الوضع وحتديد جماالت التطوير؛
وتشخيص الصعوبات ونقاط   الّتقييمالشراكة والتبين إذ يساهم  أصحاب املصلحة يف عملية  .3

 حات املقرتحة واالخنراط يف عملية التحسني املستمر؛القوة وجماالت التحسني لضمان تبين االصال
تشجيع تبادل املعارف والتجارب بني خمتلف هياكل القطاع العام وتوفري قاعدة لالقتداء  .4

 بالتجارب الناجحة والتعلم من أفضل املمارسات الدولية؛
 املتوفرة؛ التحكم يف التكلفة إذ تدرج األهداف أو التحسينات املستمرة يف حدود االمكانيات .5
وييسر  الّتقييمالقياس واملقارنة إذ أّن استعمال معايري موحدة لقياس األداء سيضمن مصداقية  .6

 املقارنة مع البلدان املنافسة وبالتايل االعرتاف الدويل بالنتائج املسجلة.
واملتمثلة يف:  لألداء النهائية بالنتائج يتعلق فيما االمتياز بلوغ أنّ  على اإلطار فكرة وتقوم  

ضرورة  يتوقف على ،وضمان حتقيق منافع متوازنة ملختلف أصحاب املصلحة املواطن رضى حتقيق
 ؛الءمةوضع االسرتاتيجيات والسياسات امل ؛: القيادة الفعالةوجود مجلة من العناصر، واملتمثلة يف

تنظيمية مشجعة لإلبداع تطوير وإشراك األفراد من خالل يئة بيئة  ؛اإلدارة بالعمليات واحلقائق
كل من التعلم واإلبداع والتحسني املستمر حيث يتم استثمار   ؛واستقطاب مشاركة العاملني

نتائج العلم ومستحدثات التقنية يف تطوير العمليات و ملني فيها امعارف العو خربات املنظمة 
حالف لتحقيق التعاون تنمية عالقة الشراكة والت ؛تفادي األخطاء ومنع تكرارهاو وجتديد املنتجات 

ادراك املسؤولية االجتماعية  للمنظمة واحرتام قواعد  ؛والتكامل مع كل من تتعامل معهم املنظمة
باالعتماد على  العامة رافقاملشرتك للم الّتقييمونظم اتمع. والشكل التايل يوضح هيكلة إطار 

 .منوذج االمتياز للمؤسسة األوروبية للتسيري حسب اجلودة
                                                           

 
∗Fondation Européenne pour le Management par la Qualité. 
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  .العامة رافقالمشترك للم الّتقييم: هيكلة نموذج إطار 02الشكل رقم

  
  :المصدر

Sylvie TROSA, Modernisation Du Management Public: Le Pari de La 
Qualité, Institut de l’entreprise, 2006,  p. 50. 

  
املشرتك يستند على  الّتقييم، جند بأّن منوذج إطار 02 وكما هو موضح من خالل الشكل رقم

) أي العوامل اليت متّكن Enablersتسعة معايري مرتبة يف جمموعتني مها: جمموعة املمكنات (
املنظمة من حتقيق النتائج بكفاءة وفعالية وتضم مخسة معايري تتعلق بالقيادة، االسرتاتيجية 

 )Results(والتخطيط، املوظفني، الشراكة واملوارد والعمليات؛ أما اموعة الثانية فتتعلق بالنتائج 
احملققة من قبل املنظمة وتضم أربعة معايري تتعلق برضى املواطنني، رضى املوظفني، رضى اتمع 

تعكس أمهيته النسبية يف حتقيق التميز  معيارونتائج األداء األفضل. وقد حدد النموذج قيمة لكل 
 ، 01قم ر مع امكانية تعديل تلك القيم حبسب ظروف كل منظمة وطبيعة عملياا. ويبني اجلدول 

  أوزان كل معيار من املعايري التسعة املؤدية للتميز كما حددها النموذج األورويب للتميز. 
  

  

 القيادة

 

 

 الموظفين

االستراتيجية 

 والتخطيط

 الشراكة والموارد

 العمليات
 رضى الموظفين

 رضى المواطنين

 رضى المجتمع

نتائج األداء 

 األفضل

 النتائج الممكنات

لتعلم واإلبداعا  
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  .المشترك الّتقييم: أوزان كل من المعايير التسعة لنموذج إطار 01الجدول رقم
 الوزن املعيار ت
 10 القيادة 1

 8 االسرتاتيجيات والتخطيط 2

 9 إدارة املوظفني 3

 9 واملواردالشراكة  4

 14 العمليات 5

 20 رضى العمالء 6

 9 رضى املوظفني 7

 6 رضى اتمع 8

 15 نتائج األداء األفضل 9

ــــــجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  100 املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عمان: إدارة الجودة مدخل للتميز والريادةوحلسن عبد اهللا باشيوة،  نزار عبد ايد الربواري: المصدر

  .486، ص. 2011 مؤسسة الوراق لنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،
    
، العامة رافقللم املشرتك الّتقييم إطار يف األورويب االحتاد بلدان مجيع اخنرطت لقدو   

 قطاعات إىل تنتمي أوروبية عمومية إدارة 2000 قرابة، 2010و 2000ما بني سنيت واعتمدت 
 االحتاد بلدان خارج االهتمام املرجعية هذه أثارت حداثتها، من الرغم وعلى .النموذج هذا خمتلفة

  .1والصني لبنان ناميبيا، الربازيل، اجلنوبية، كوريا تركيا، تشيكيا، يف سواء األورويب
  

  

  

  

  
                                                           

  ، ميكن الرجوع إىل: العامة رافقاملشرتك للم الّتقييممنوذج إطار  على لإلطالع أكثر  1
  .10/11ثلجة نوال جغلوف، مرجع سبق ذكره، ص.ص. -

- Jean-Marc DOCHOT, Cadre d'Auto-Evaluation Des Fonctions Publiques, 
bruxelles : édition belge ; 2006,  Au site web 
www.eipa.eu/files/File/CAF/Brochure2006/Belgian_French_2006.pdf, date de cosultation : 
19/03/2013.   
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  .العالي الّتعليمخدمة ماهية  المبحث الثاني: 

يف خمتلف  الطلب املتزايدأحد اخلدمات الواسعة االنتشار وذات  العايل الّتعليمخدمة  تعدّ   
كما أّا تعترب من اخلدمات املهمة اليت تقع مسؤوليتها على عاتق الدولة بصورة أحناء العامل،  

أساسية، حيث يمن الدولة على مجيع األنشطة اليت تقع ضمن هذا اإلطار وحترص على حتقيق 
جلودة فيها باعتبارها املدخل الصحيح لتحقيق النمو االقتصادي من جهة، والتنمية الشاملة ا

تسليط  ،واملتكاملة واملستدامة من جهة أخرى. ومن هذا املنطلق، سنحاول من خالل هذا املبحث
 ،العايل الّتعليماستعراض خمتلف املفاهيم اخلاصة خبدمة من حيث  العايل الّتعليمخدمة الضوء على 

  خصائصها وخمتلف أصنافها.
   .العالي الّتعليممفهوم خدمة  المطلب األول:

 الّتعليمتوضيح مفهوم خدمة ل كمدخل الّتعليمسنتطرق يف البداية إىل توضيح مفهوم   
   .العايل

األسلوب األمثل للحصول على نوعية متميزة من األفراد  الّتعليميعّد : الّتعليممفهوم خدمة  -أوال
القادرين على بناء حضارة قوية متماشية مع متطلبات العصر، كما حيقق هلم مكاسب اضافية  
كالتسلح باملهارات الفنية واللغوية اليت تساعدهم يف االندماج مع التطورات العاملية. وقد أعطيت 

على أنّه: "تغري يف السلوك له صفة االستمرار  )Gates( هفعرّ فقد ، الّتعليمعدة تعاريف خلدمة 
وذا،  .1وصفة بذل اجلهود املتكررة حىت يصل الفرد إىل استجابة ترضي دوافعه وحتقق رغباته "

ينظر إىل كما   هو عملية تعديل مستمرة يف سلوك الفرد لتحقيق حاجاته ورغباته. الّتعليم يكون
ة من املصدر إىل املتعلم، وعلى أساس هذه العملية حيدث عرّفتدفق للم: "عملية هإىل أنّ  الّتعليم

 التعلم وفقا للخطوات اآلتية: 

 ة؛عرّفم املتعلم املادة ويدرك على أا عناصر جديدة من امليتسلّ   .1

 يتم فحص العناصر اجلديدة الكتشاف صحتها أو خطأها، ومن مث قبوهلا أو رفضها؛ .2

                                                           

: مفهـوم حـديث فـي العـالي الّتعلـيمإدارة هاشم فوزي دباس العبادي، يوسف حجيم الطائي، أفنـان عبـد علـي األسـدي،  1

 .34 ، ص.2008، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل الفكر اإلداري المعاصر
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ديدة من قبل املتعلم من خالل ترميزها ومتثيلها وتنظيمها حسب ة اجلعرّفيتم تذويب عناصر امل .3
  .1األولويات"

وجيعله أكثر قدرة على التأقلم مع  ،سلوك الفردمن  يعّدل الّتعليمأّن  إذن، ميكن القول  
  .، من خالل تنمية معارفه وتطوير أدائه وحتسني مستواهالبيئة احمليطة به لتلبية حاجاته ورغباته

القائم على  الّتعليمعلى نقيض  العايل الّتعليميقوم جوهر    :العالي الّتعليمخدمة  ����م - ثانيا
التلقني، إذ يرتكز على آلية أساسها فن االنتقاء والتحليل والرتكيب، فهو ال يعين جمرد مجع 
املعلومات فحسب وإمنا الرتكيز على ابتداع أدوات للتعامل مع هذه املعلومات. وهذا ما أشارت 

  :، نذكر منهاالعايل الّتعليماليت أعطيت لتوضيح مفهوم  الّتعاريفإليه غالبية 
الذي يلي مرحلة الثانوية أو ما  الّتعليمكل أنواع ه: "أنّ على  العايل الّتعليمعدي عطا  عّرف •

يعادهلا وتقدمه مؤسسات متخصصة، وهو مرحلة التخصص العملي يف كافة أنواعه ومستوياته، 
رعاية لذوي الكفاءة والنبوغ، وتنمية ملواهبهم، وسدا حلاجات اتمع املختلفة يف حاضره 

 .2تقبله، مبا يساير التطور املفيد الذي حيقق أهداف األمة وغايتها النبيلة"ومس

املستقطب للمخرجات  الّتعليمه:" ذلك أنّ على  عظمة أبو حمزة بن نجيب محمده عرّفكما  •
العام بعد الثانوية العامة، ويقوم مبسؤولياته لتدريب املوظفني على رأس العمل،  الّتعليماملميزة من 

 .3ويتحمل توفري الكوادر البشرية املناسبة لسوق العمل يف جماالت االختصاص"

ة عرّفه: "أحد الوسائل األساسية إلكساب الطالب املأنّ على  محمد حميدان العباديه عرّفو  •
والبحث وتكوين االجتاهات االجيابية وتنمية قدراته على االنتقاء واملعلومات والتفكري العلمي 

 والتقدم العلمي، ألنه بذلك يساهم يف تكوين أو خلق عّريفواالختيار يف مواجهة هذا االنفجار امل
ة، ألن اهلدف يف النهاية ينبغي أن يكون عّرفة، أو على األقل التحول إىل جمتمع املعرّفجمتمع امل

                                                           

اجلـامعي باسـتخدام منـوذج  الّتعلـيمليـث عبـد احلكـيم، عمـار عبـد األمـري زويـن، حـاكم أحسـوين امليـايل، "حتسـني جـودة خدمـة  1
QFD ،"  187. ص، 2009، 12 العدد، دراسات الكوفةفي مجلة مركز.  

العــالي فــي ضــوء التجــارب المعاصــرة للجامعــات  الّتعلــيمفــي مؤسســات  الّتقيــيممعــايير الجــودة واألداء و عــدي عطــا،  2

 .21.ص ،2011 ،، عمان: دار البداية، الطبعة األوىلالرصينة في العالم
في مجلة  "يف السعودية العايل الّتعليمإدارة اجلودة الشاملة وإمكانية اإلفادة منها يف تطوير " ،حممد جنيب بن محزة أبو عظمة 3

 .220، ص. 2001، 14، العدد جامعة الملك عبد العزيز: العلوم التربوية
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علمني قادرين على التعامل مع املعارف واملعلومات اليت يتلقوا بنوع من التفكري إجياد أفراد مت
 .1املستقل واإلبداع والرتكيز على العمل الذهين وتعميقه"

أنواع الدراسات، التكوين أو التكوين املوجه للبحث الذي  لالعايل: "ك الّتعليمكما يقصد ب •
يتم بعد املرحلة الثانوية على مستوى مؤسسة جامعية أو على مستوى مؤسسات تعليمية أخرى 

 .2العايل من قبل السلطات الرمسية للدولة" الّتعليممعرتف ا كمؤسسة 

و التكوين للبحث يقّدم على مستوى على أنّه:" كل منط للتكوين أ هعرّففالقانون الجزائري أما  •
العايل، وميكن أن يقّدم تكوين تقين على مستوى عال  الّتعليمما بعد الثانوي من طرف مؤسسات 

 .3من طرف مؤسسات معتمدة من طرف الدولة"

  العايل يتميز مبايلي: الّتعليممما سبق ميكننا القول بأن   
 الثانوي؛ الّتعليمتلي مرحلة  الّتعليممرحلة من  .1

 الثانوي؛ الّتعليمينفرد به الطلبة الذين اثبتوا جناحهم يف مرحلة  .2

 تقّدمه جامعات أو معاهد أو مدارس عليا معتمدة من طرف السلطات الرمسية للدولة؛ .3

واجهة التغيريات لسد خمتلف حاجيات اتمع وميرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة التخصص وهذا  .4
 .ومواكبتها بفعالية وكفاءةوى مجيع األصعدة على مستاحلالية واملستقبلية 

، ميكننا تعريف العايل الّتعليمو  الّتعليماخلاصة بكل من  الّتعاريف وعلى ضوء ما سبق من  
اليت  ،العايل الّتعليممؤسسات جمموعة املنافع اليت تقدمها  :أاعلى  العالي الّتعليمخدمة 

وختتص يف تنميتهم وتطوير معارفهم ومهارام  ،الثانوي الّتعليمتستقطب املخرجات املميزة يف 
تلبية وبالتايل  ،ملسايرة خمتلف التغيريات اليت حتدث يف البيئة اخلارجية وحماولة التكيف معها

  . وحتقيق رضاهم األطراف املستفيدة من خدماا حاجات ورغبات
  
  

                                                           

، مجلة اإلداريفي حممد محيدان العبادي، "جماالت ومؤشرات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف كليات الرتبية بسلطنة عمان"  1
 .2005 سلطنة عمان، العدد مائة وثالثة، ديسمرب

2UNESCO,   Déclaration Mondiale Sur L'enseignement Supérieur Pour Le XXIe Siècle : 
Vision Et Actions, Conférence Mondiale Sur L'enseignement Supérieur,  9 octobre 
1998. Au site web : http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_fre.htm.  
 

 .05 ، ص.املتضمن القانون التوجيهي للتعليم العايل 1999أفريل 04املؤرخ يف  99/05 القانون رقم، 24 العدد، اجلريدة الرمسية 3
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   .العالي الّتعليمخصائص خدمة  المطلب الثاني:

العايل كما هو حال اخلدمة بصورة عامة جبملة من اخلصائص، تتمثل  الّتعليمتتمع خدمة   
  :يف

تعترب القابلية للمس من أهم اخلواص اليت تفّرق بني السلع املادية واخلدمات. الالملموسية:  -أوال
، وهذه اخلاصية تفقد املشرتي القدرة على امادي اوتوّضح هذه اخلاصية أّن "اخلدمة ليس هلا كيان

ات وأحكام بناءا على تقييم حمسوس، من خالل ملسها، أو تذوّقها، أو مشها أو رؤيتها إصدار قرار 
ية أن الّتعليمه ال ميكن للمستفيد من اخلدمات . وبناء على هذه اخلاصية، فإنّ 1قبل شرائه هلا"

ة جودا قبل احلصول عليها، عرّفيعيدها يف حالة عدم حتقيقها للجودة املطلوبة لصعوبة معاينتها وم
غري أنّه ليس بالضرورة أن تكون يف جمملها غري ملموسة بل ميكن أن حتتوي على جوانب ملموسة 

ية كاستعانة عضو هيئة التدريس ببعض األجهزة يف التدريس. الّتعليممدعمة إلنتاج وتقدمي اخلدمة 
العايل وتصميمها  الّتعليممؤسسة  إىل هذا، تشكل اجلوانب املادية امللموسة كمباين ةوباإلضاف

ومظهرها اخلارجي ومعداا وأجهزا ومظهر موظفيها أحد أهم األسس اليت يعتمد عليها الطلبة 
  إليهم. املقّدمةية الّتعليمخلدمة يف تقييمهم جلودة ا

هذه اخلاصية، إىل أّن  . وتشري2"تالزم عملية اإلنتاج واالستهالك" انقصد التالزميــة:  - ثانيا
غالب يف ية كغريها من اخلدمات تنتج وتستهلك يف نفس الوقت، وأّا تعتمد الّتعليماخلدمة 

  يف تقدميها على االتصال الشخصي بني مقّدمها واملستفيد منها. األحيان
تعين هذه اخلاصية، عدم القدرة على توحيد وتنميط اخلدمة وعدم تجانس الخدمة:  - ثالثا
. ويف هذا اال، 3، إذ ختتلف طريقة تقدمي اخلدمة من مستفيد آلخر وفقا لظروف معينةمةاملقدّ 

كفاءة ومهارة ية بسبب اختالف  الّتعليمنشري إىل أنّه ال يوجد هناك جتانس يف تقدمي اخلدمة 
  .والطلبة أعضاء هيئة التدريس، مكان وزمان تقدميها ودرجة التفاعل بني أعضاء هيئة التدريس

                                                           

 ،والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، الطبعـة األوىلعمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع ، مبادئ التسويقاملؤذن،  حممد صاحل 1
  .217ص.  ،2002

  .352. ص، 2002، مصر: الدار العالية، قراءات في إدارة التسويقحممد فريد الصحن،  2
 .505، مرجع سابق، ص. فيليب كوتلر وجاري أرمسرتونج 3
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، أّن "اخلدمة ال متتلك، أو تنقل ملكيتها من املنتج إىل العميل عند انعين الملـكيـة:  -رابعا
كغريها من اخلدمات ينتفع منها وال ميكن امتالكها أو حتويل   يةالّتعليمواخلدمة . 1االتفاق عليها"

ألا أساسا غري ملموسة ويتم ملكيتها أو إعادة بيعها وال مينكن نقلها من مكان آلخر، 
  . تلقيهااستهالكها  مباشرة عند 

يواجه املستفيد صعوبة أكرب صعوبة تقييم جودة الخدمة من جانب المستفيد منها:  -خامسا
له باملقارنة بالسلع املادية امللموسة. ومرّد هذا يرجع، إىل أّن األداء  املقّدمةعند تقييم اخلدمة 

نفسه، وباحلالة املزاجية له.  الزّبونفاعل املستفيد مع مقدم اخلدمة، وخبربة الفعلي للخدمة يرتبط بت
وبالتايل فإّن احلكم على جودة اخلدمة خيتلف من مستفيد آلخر، ومن وقت إىل آخر بالنسبة 

. وباالضافة إىل ذلك فإّن احلكم على جودة اخلدمة يتوقف على ما حيمله 2للمستفيد نفسه
د حصوله على اخلدمة، وإّن هذه التوقعات ختتلف من فرد آلخر، وبالنسبة املستفيد من توقعات عن

ية، فتعترب عملية تقييمها أكثر صعوبة الّتعليمللفرد الواحد من وقت آلخر. وفيما يتعلق باخلدمة 
وتعقيدا، فنتائجها تأيت متأخرة وعادة ما تكون بعد خترج الطالب واخنراطهم يف احلياة الوظيفية.  
كما أّن الطالب يقيمون هذه اخلدمة بطرق خمتلفة حسب إدراكام جلودا، وهذا ما جيعل من 

  . املقّدمةية الّتعليمقييمهم جلودة اخلدمة الضروري الكشف عن املعايري اليت يستخدموا يف ت
  .العالي الّتعليمخدمة  أصناف: الثالثالمطلب 
يسامهان يف حتقيق  على تقدمي نوعني من اخلدمات للمجتمع العايل الّتعليممؤسسة حترص   

خدمات و  يف خدمة اتمعالعايل  الّتعليممؤسسة خدمات غري مباشرة لل: مها، رقيه وازدهاره
  يف خدمة اتمع. العايل الّتعليممؤسسة للمباشرة 

والبحث التعليم وظيفيت  تتمثل يفو: العالي الّتعليملمؤسسة الخدمة غير المباشرة  -أوال
على توفري برامج حبثية وتدريسية جيدة تناسب احتياجات اتمع. ويعترب  نتعمال انتلال ،العلمي

وحيظى بأمهية أكرب  ،يف خدمة اتمع شائعا ومنتشرا العايل الّتعليمؤسسة اإلسهام غري املباشر مل
  . العايل الّتعليمألنه يتضمن الوظائف اجلوهرية خلدمة 

                                                           

 .168ص.  ،2001/2002، ةالعالياإلسكندرية: الدار ، إدارة وتسويق األنشطة الخدميةسعيد حممد املصري،  1

، اإلسـكندرية: الّتقيـيمو  كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية: مفـاهيم أساسـية وطـرق القيـاسثابت عبد الرمحان إدريـس،   2
  .29ص.  ،2006الدار اجلامعية، 
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 موقف تنفيذ لكيفية الشاملة األنشطة من جمموعة على اجلامعي التعليم يعرب :التعليموظيفة  -1
 يف املتغرية للظروف مالءمة أكثر لتكون ،املرونة من بقدر تتصف حمددة ملبادئ طبقا التدريس
. املسطرة األهداف لتحقيق بفعالية واملتعلم املعلم من كل يشارك أن على ية،الّتعليم املواقف
 على قدرم ومدى للمعلومات الطلبة فهم مدى يف اجلامعي للتعليم األساسي املبدأ ويتمثل

   .ذلك بعد نسياا مث واسرتجاعها حفظها وليس حيام، يف توظيفها
يعترب البحث العلمي مبناهجه وجماالته واجراءاته املختلفة أحد احللقات  :البحث العلميوظيفة  -2

الضرورية يف البناء اتمعي، حيث تعتمد عليه الدول اعتمادا كبريا يف حل املشكالت اليت 
تواجهها يف خمتلف امليادين، وذلك إدراكا منها ألمهية ودور البحث العلمي يف صناعة التقدم 

 القرار، صناع القراء، قبل من نتائجه من االستفادة فرص زيادةولالتطور واستمراريته.  وحتقيق
  :1منها نذكر العناصر، من جمموعة توفر ينبغي والباحثني، الطالب

 العالية؛ واالجتماعية االقتصادية القيمة ذات واملوضوعات القضايا اجتاه العلمي البحث توجيه •

 ؛وإثرائها ةعرّفامل وإغناء والتجديد االبتكار إىل األحباث توجيه •

 واتمع؛ السوق حاجات لتلبية العلمي البحث توجيه •

 العلمي؛ البحث مشكلة أصالة •

 املوضوع؛ حداثة •

 التحليالت؛ عمق •

 السابقة؛ والدراسات البحوث نتائج من االستفادة درجة •

 املستخدمة؛ األدوات جودة •

 .التنمية خلطط البحث استجابة مدىو  •

 كثرية مشكالت من يعاين العريب الوطن يف العلمي البحث أنّ  إىل نشري الصدد، هذا ويف  
التدريسي لعضو هيئة  ءالعب ،قلة االهتمام بالباحث العريب ،مسألة االنفاق :2يف جمملها يف ترتكز

                                                           

والبـــاحثني يف  عبــد الفتـــاح شــاهني وعــادل عطيـــة ريــان، "مؤشـــرات جــودة البحــث الرتبـــوي مــن وجهــة نظـــر األكــادمييني حممــد 1
ــةاجلامعــات الفلســطينية"  ، 53، عمــان: األمانــة العامــة الحتــاد اجلامعــات العربيــة،  العــدد فــي مجلــة اتحــاد الجامعــات العربي

  .473، ص. 2009سبتمرب 
مصــطفى عبــد العظــيم الطيــب، "ضــمان جــودة البحــث  :بحــث العلمــي يف الــوطن العــريب، ميكــن الرجــوع إىللالطــالع أكثــر علــى واقــع ال 2

  .401 .، مرجع سبق ذكر، صالعالي الّتعليمفي المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة العلمي يف الوطن العريب" 

-  



 الفصل األول اإلطار المفاهيمي لجودة خدمة الت
عليم العالي

28 

 

التدريس، االفتقار إىل سياسة واضحة للبحث العلمي من حيث حتديد األهداف واألولويات 
غياب دور  ،غياب العالقة بني مراكز البحث العلمي والوحدات االنتاجية ،الالزمة واملراكز البحثية

 يعدها اليت البحوث ونوعية مستوى تدين ،القطاع اخلاص يف عملية البحث والتطوير والتمويل
 البحث بأدوات تتعلق اليت املشكالت عن ناهيك للباحثني البحثية املهارات ضعف الباحثون،
 . املطلوبة البيانات على احلصول وصعوبة

العالي في خدمة  الّتعليممؤسسة لالخدمة المباشرة للمجتمع (اإلسهام المباشر  - ثانيا

 وتوثيق تطوير إىل للمجتمع املباشرة اخلدمة جمال يف العايل الّتعليم مؤسسات دف :المجتمع)
 اجلامعة، رسالة من يتجزأ ال جزء واعتباره معه التفاعل خالل من ،اخلارجي باتمع صلتها

 يهرع مرجعيا إطارا متثل فهي ذلك، إىل وباإلضافة. واقتصاديا واجتماعيا ثقافيا تطويره يف واإلسهام
 نتائج لتقدمي والطالب التدريس هيئة ألعضاء الفرص تتيح كما واملشورة، للنصح طلبا اتمع إليه

  :1اتمع يفأهم مهام خدمة وتتمثل . اتمع إىل وحبوثهم أعماهلم
العايل للخربات اإلدارية واألكادميية وخمتلف التسهيالت لقطاعات  الّتعليماستخدام مؤسسة   •

 ؛اتمع املختلفة، باإلضافة إىل عقد جلسات علمية لالستفادة من اخلربات العلمية

اتمع احلفاظ على قيم  يفمحاية الرتاث اإلنساين واحلفاظ على نتاج الفكر البشري، واملسامهة  •
 وتعزيزها؛

 املسامهة يف فهم الثقافات احمللية واإلقليمية والدولية والتارخيية وتعزيزها يف إطار التنوع الثقايف؛ •

التحليل املستمر للميول السياسي واالجتماعي واالقتصادي دف متكني اتمع من معاجلة  •
 مشاكله؛

 لة، املساواة، التضامن وحقوق اإلنسان؛نشر القيم املتفق عليها عامليا وأمهها: السالم، العدا •

 تزويد اتمع باإلطارات املؤهلة واملتخصصة.و  •

  
  

  

                                                           

، العالي الّتعليمإدارة الجودة الشاملة في ، يوسف حجيم الطائي، حممد فوزي العبادي، هاشم فوزي العبادي 1
  .140. ص، 2008، عمان: الوراق، الطبعة األوىل



 الفصل األول اإلطار المفاهيمي لجودة خدمة الت
عليم العالي

29 

 

 العايل يف اتمع. الّتعليموالشكل التايل يبني خمتلف اسهامات مؤسسة 

  في المجتمع. العالي الّتعليممؤسسة : إسهام 03شكل رقم ال

  
: عمان ،العالي الّتعليم في الجودة ضمانعبد العزيز البهاوشي وسعيد بن محد الربيعي، السيد  :المصدر

  .36ص. ، 2008 ،الثانية الطبعة املسرية، دار
    

، أّن وظيفيت التدريس والبحث العلمي ميثالن جوهر العمل يف 03رقم  لنا من الشكل نيويتب
، فبفضل ، ويدل التداخل يف الدائرتني على الرتابط الوثيق بني الوظيفتنيالعايل الّتعليممؤسسة 

وظيفة البحث العلمي يتم توفري وتدريس برامج تعليمية مواكبة للتغريات وتناسب احتياجات 
  اتمع، وذا يدعم البحث العلمي عملية التدريس وحيسنها. 

  

  

  

  

  

  

 
 البحث
 ا�����م العلمي

برامج جودة التدريس 

 والبحث العلمي

الربامج املناسبة للتدريس 

 والبحث العلمي

للقطاعني النصائح العامة 

  واحلكومياخلاص 

اإلفادة من التسهيالت 

 املوجودة يف اجلامعة

 االسهام العام غري املباشر
السهام املباشرا  
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  . العالي الّتعليمخدمة جودة  ماهية: المبحث الثالث

العايل صيحة العصر، ومطلبا عامليا ال غىن عنه يف كل  الّتعليمغدت جودة خدمة   
 ،العايل الّتعليماتمعات،  وحتديا يستنفر اجلهود اجلماعية ملختلف األطراف الفاعلة يف مؤسسات 

 رضى لتحقيق ،العايل الّتعليم مؤسسات عليها تركز أن ينبغي اليت أهم املداخل أحدفهي تعّد 
 ورضى إليها املتوصل ةعرّفامل مستوى على اتمع رضى ،املقّدمة يةالّتعليم اخلدمة جودة على الطلبة
  .العايل عليمتال خمرجات وفعالية كفاءة عن العمل سوق

  العالي. الّتعليمالمطلب األول: مفهوم جودة 

حتديد  يصعبحتديا كبريا بذاته، إذ  العايل الّتعليم جمال يفحتديد مفهوم اجلودة  يشكلّ   
تعريف حمدد له أو النظر إليه من زاوية واحدة، فالنظرة جيب أن تكون مشولية وتليب متطلبات 

(الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، أرباب  الداخلية واخلارجية املصلحةاألطراف ذات وتوقعات 
  العمل، اتمع).

دبيات البحث يف جمال تشري أ :العالي الّتعليمفي  المقاربات المتعددة لمفهوم الجودة -أوال
  :1إىل أنه ميكن تعريفها من عدة مداخل على النحو اآليتالعايل  الّتعليميف اجلودة 

العايل على  الّتعليميعترب هذا املدخل هو املفهوم التقليدي السائد يف  :الجودة بمعنى التميز  .1
العايل مؤسسة هلا ما مييزها، وذات مستوى عال وطبيعة خاصة. وتقوم  الّتعليماعتبار أّن مؤسسة 
من حتديد  ،يالّتعليمالعايل بالرتكيز على مدخالت وخمرجات النظام  الّتعليمفكرة التميز يف 

متطلبات الدخول إليها أو التخرج منها، مثل الشروط القياسية لقبول الطلبة فيها، صعوبة مقرراا 
خيضع هلا الطلبة. ويف هذا املدخل، ال ينطبق مفهوم اجلودة إال على املؤسسات  واالمتحانات اليت

  والربامج اليت متارس مثل هذه االصطفائية.
يتمتع هذا املدخل برواج كبري، إذ  :(الكفاءة الداخلية) الجودة بمعنى المواءمة مع الغايات .2

ن اجلودة من خالل التأثري على وحياول ضما ،أنّه ينطلق من غايات وأهداف املؤسسة أو الربنامج
العمليات اليت جترى داخل املؤسسة بالنظر إىل املوارد املتاحة جلعلها حتقق بشكل أفضل الغايات 

                                                           

  راجع: 1

  .77. ص ،2005 ،الرتبوية للعلوم اللبنانية اهليئة: بريوت ،العربية الجامعات في الجودة ضمان سالمة، رمزي -

 ، مصــر: املكتبــة العصــرية للنشــر والتوزيــع،العــالي الّتعلــيمالجــودة واالعتمــاد فــي حممــد عطــوة جماهــد واملتــويل إمساعيــل بــدير،  -

  .4/6. ص.ص ،2006
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واألهداف املعتمدة. وبذلك يوازي هذا املدخل اجلودة بالكفاءة الداخلية. وعلى الرغم من ما 
إال أنه  ،أهدافها وحتديدمها بشكل دقيقيتميز به هذا املدخل من ضرورة إشهار املؤسسة لغاياا و 

العايل سواء كانوا طلبة،  الّتعليميعاب عليه عدم األخذ بعني االعتبار وجهة نظر املستفيدين من 
  أصحاب مؤسسات التشغيل، حكومات وسائر أصحاب الشأن املعنيني من اتمع ككل.

املدخل على إثر  اظهر هذ :المصلحةالجودة بمعنى تامين رضى المستفيدين وأصحاب  .3
االنتقادات املوجهة ملدخل اجلودة من منظور الكفاءة الداخلية. وقد عمد إىل مساواة اجلودة بقدرة 

. وبذلك، يهتم املصلحةاملؤسسة أو الربنامج على االستجابة لتوقعات املستفيدين وسائر أصحاب 
الربنامج من هذا املنظور، مبا هذا املدخل بالتوجه حنو اخلارج والنظر إىل جممل عناصر املؤسسة أو 

وتقييم  ،يف ذلك تقييم الغايات واألهداف لقياس مدى مالءمتها مع االحتياجات اتمعية
ليشمل جودة املخرجات ومدى مالءمتها  الّتقييمالعمليات من وجهة نظر الطلبة وتوسيع نطاق 

  الحتياجات سوق العمل.
يعترب هذا املدخل مبثابة الضمانة للسلطات  الجودة بمعنى تأمين معايير الحد األدنى:  .4

العايل للحد األدىن من متطلبات اجلودة.  الّتعليمبشأن احرتام مؤسسات  ،احلكومية واتمع ككل
بأنه يعتمد على سلسلة من املعايري احملددة مسبقا  ، من جهة،ويتميز هذا املدخل عن بقية املداخل

انية، يقضي هذا املدخل بأن جترى عمليات ضمان ومن جهة ث ؛بشكل واضح والواجب احرتامها
العايل لتأمني الثقة اتمعية ذه  الّتعليماجلودة حتت إشراف جهات خارجية مستقلة عن مؤسسة 

 ميكن متثيل املداخل األربعة السابق عرضها يف الشكل التايل.و العمليات وبنتائجها. 
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.مناطق الجودة بناء على متغيري وجهة النظر وقبول المعايير: 04 الشكل رقم

   
  يتبني اثنتان منها تتسمان جبودة  :وجود مخس مناطق ،04يتبني لنا من خالل الشكل رقم   

  
متدنية وجود مخس مناطق للجودة: اثنتان منها تتسمان جبودة  ،04نالحظ من خالل الشكل رقم 

إحداها على الرغم من حتقيق ومشكوك فيها لعدم حتقيقهما للحد األدىن من املعايري املقبولة، 
ومن األمثلة على ذلك املؤسسات املدعوة بـ "طواحني  ،املستفيدين رضى من عالية درجةل

الشهادات" اليت تصل إىل درجة عالية من رضى املستفيدين الذين يكتفون بدفع األموال لقاء 
وتدخل يف هذا  ،الداخلية الكفاءة من عالية درجةاألخرى لحتقيق و حصوهلم على الشهادة؛ 

اإلطار املؤسسات اليت حتقق درجة مقبولة من الكفاءة الداخلية بالنظر إىل املعايري اليت تعتمدها من 
ناحية الغايات واألهداف واليت ال جتاري احلد األدىن املعرتف به من أصحاب االختصاص. واثنتان 

تعارف عليها، إما بالنظر إىل رضى منها تتمتعان بدرجة عالية من اجلودة نسبة إىل حتقيق املعايري امل
فتنحصر باحلاالت اليت حتقق املعايري  ،املستفيدين أو بالنظر إىل الكفاءة الداخلية. أما منطقة التميز

 منطقة التميز

منطقة رضى مستفيدين ذات 

 جودة موثوقة

منطقة كفاءة داخلية ذات 

 جودة موثوقة

املقبولةاحلد األدىن من املعايري  توجه النظر نحو  

 الخارج

توجه النظر 

 نحو الداخل

منطقة رضى 

مستفيدين 

مشكوك جبودا 

 املوضوعية

منطقة كفاءة داخلية 

مشكوك جبودا 

 املوضوعية

 وجود معايير عالية موثوقة

 غياب المعايير الموثوقة

 .34 .ص ،2005 ،الرتبوية للعلوم اللبنانية اهليئة: بريوت ،العربية الجامعات في الجودة ضمان سالمة، رمزي: المصدر
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بالنظر إىل رضى املستفيدين وإىل الكفاءة  ، وهذامبستويات عالية جدا ال يصل إليها سوى القلة
  الداخلية يف آن واحد.

 جمال يف املختصون يرى :رواد الجودةالعالي من وجهة نظر  الّتعليممفهوم الجودة في  - ثانيا
 املفاهيم يف تنعكس أوسع أبعادا يأخذ العايل الّتعليم يف تطبيقه عند اجلودة مفهوم أنّ  اجلودة
  :1اآلتية

وتعين حتقيق   :)Feignbaum, 1951( وهذا من وجهة نظر ،الّتعليمالقيمة المضافة في  •
 لية للجودة عند تكاليف معقولة.امن خالل حتقيق معايري ع الّتعليمكفاءة وفعالية يف 

: وتعين )Grosby,1979( وهذا من وجهة نظر، يةالّتعليمتجنب االنحرافات في العملية  •
 الرتكيز على االلتزام باملواصفات احملددة لتحقيق مفهوم صفر عيب.

وتعين القدرة : )Peters & Waterman , 1982( وهذا من وجهة نظر ،الّتعليمالتفوق في  •
  على بلوغ ومطابقة معايري جودة مميزة جدا.

 ;Reynolds,1986; Brennan et al.,1992) وهذا من وجهة نظر  ،مة للغرضءالموا •

Tang&Zairi, 1998) : على حتقيق األهداف اليت صمم من أجلها. الّتعليمقدرة نشاط  ،وتعين 

 :),1988Juran & Gryna ( وهذا من وجهة نظر ،ية لالستخدامالّتعليممة المخرجات ءموا •

  مدى قدرة اخلرجيني على تلبية حاجات األطراف املستفيدة منهم وحتقيق رضاهم.  ،ويقصد ا
 Parasuraman(  وهذا من وجهة نظر ، الّتعليمفي  الّزبونتلبية أو التفوق على توقعات  •

et al, 1985(: ،العايل على تلبية توقعات األطراف املستفيدة  الّتعليممدى قدرة مؤسسة  وتعين
  أو جتاوزها. امنه

خيتلف مفهوم أصحاب المصلحة: من وجهة نظر العالي  الّتعليمفي مفهوم الجودة  - ثالثا
العايل سواء كانوا  الّتعليممبؤسسة  ذات الصلةاجلودة أيضا باختالف حاجات ومصاحل األطراف 

 الّتعليمينظرون للجودة يف  ،فأعضاء هيئة التدريس ،أساتذة، طلبة، عائالت أو أرباب العمل

                                                           

   :لالطالع أكثر راجع 1

فـــي مجلـــة اإلدارة  "QFD يــة باســـتخدام أداة نشـــر وظيفــة اجلـــودةالّتعليمتقيـــيم جــودة اخلدمـــة "يثــار عبـــد اهلــادي آل فيجـــان، إ

  :متوفرة على املوقع اإللكرتوين ،2007، 67، العدد واالقتصاد
www.ao-academy.org/docs/taqyeem_jodah_dr_ethar_15052010.doc, date de consultation : 
13/08/2012. 
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  .الّتعليمالعايل على أّا الرتكيز على أصالة وإنتاجية البحث أكثر من الرتكيز على االبتكار وفعالية 
عالقات إجيابية  ؛ء يف ذروة األداء املتميزالتنمية املهنية املستمرة للبقاأيضا:  متعين اجلودة هلكما 

العمل بروح الفريق مع الزمالء واإلدارة واألطراف ذات املصلحة لتحسني عمليات  ؛مع الطلبة
للجودة يف  الطلبةأما وجهة نظر  تقدير جهودهم ومشاركتهم يف عملية اختاذ القرارات.و  الّتعليم
أيضا:  متعين اجلودة هلكما   .واخلربة وبيئة التعلم تدريسفتتعلق قبل كل شيء بال ،العايل الّتعليم

باستمرار وعالقات أفضل مع أعضاء هيئة  محتسني نتائج تعلمه ؛للتعلم محتسني دافعيته
على أّا ما ميتلكه الطالب  ،العايل الّتعليمإىل اجلودة يف  أرباب العمل. يف حني ينظر التدريس

تعين اجلودة له الثقة بأداء مؤسسة ف ،لمجتمعة. أما امن مهارات ومعارف مرتبطة باملهن املختار 
  .1العايل الّتعليم
ومنظمة األمم  العالي من وجهة نظر بعض الباحثين الّتعليممفهوم جودة خدمة  -رابعا

من املفاهيم اليت تتباين حوهلا وجهات  العايل الّتعليمخدمة مفهوم جودة  يعدّ  :المتحدة للتعليم
ويف هذا  اإلدارية.و النظر واألفكار وذلك وفقا لوجهات نظر الباحثني واختالف عقائدهم الفكرية 

  ستعرض أمهها فيما يلي: ن، العايل الّتعليمخدمة الصدد، أعطيت عدة تعاريف ملفهوم جودة 
: "الوفاء مبتطلبات العمل على أاالعايل  الّتعليمجودة خدمة  ،العبادي والطائيكل من   عّرف .1

، إىل أّن مفهوم جودة الّتعريفويشري هذا  .2الرتبوي وبتوقعات الطلبة وأطراف معنيني آخرين "
ي على تلبية متطلبات األطراف املستفيدة الّتعليميكمن يف مدى قدرة املنتج  العايل الّتعليمخدمة 

يتحقق ذلك إال من خالل االلتزام بتطبيق متطلبات منه من طلبة، سوق العمل واتمع، وال 
  العمل الرتبوي املسطّرة.

العايل على أّا: "جمموعة من اخلصائص  الّتعليمجودة خدمة  يوسف أحمد أبو فارة عّرفي .2
ية حبيث تكون هذه اخلدمة قادرة على الّتعليموالصفات اإلمجالية اليت ينبغي أن تتوفر يف اخلدمة 

                                                           

  راجع:  1
،  عمــان: دار الثقافــة، الطبعـــة األوىل العــالي، الّتعلـــيمالقيــادة وإدارة الجــودة فــي رافــدة عمــر احلريــري وســعد زنـــاد دروش،  -

 .22/23. ص.ص ،2010

-Organisation Des Nations Unies Pour L’éducation, La Science Et La Culture (UNESCO) 
Et Institut International De Planification De L’éducation (IIPE) , "Assurance Qualité 
Externe : Options Pour Les Gestionnaires De L’enseignement Supérieure", module 2,  
Evaluer La Qualité, paris,  2011, P. 10. 

 .430. ، صمرجع سبق ذكرههشام فوزي العبادي، يوسف حجيم الطائي، أفنان عبد علي األسدي،  2
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ة واملهارات واخلربات أثناء سنوات الدراسة العالية، وإعداده يف صورة عرّفزويده باملتأهيل الطالب وت
 .1هداف املشتغلني وأهداف اتمع التنموية"أخريج جامعي متميز قادر على حتقيق أهدافه و 

العايل على ضرورة توفر  الّتعليم، أّن الباحث ركّز يف تعريفه جلودة خدمة الّتعريفواملالحظ من هذا 
مهارات ومعارف وكفاءات عالية  يلتوفري خرجيني ذو  ،يةالّتعليممواصفات حمددة يف اخلدمة 

  متّكنهم من حتقيق أهدافهم وحتقيق رضى األطراف املستفيدة منهم.
العايل على أّا: " حتقيق جمموعة من  الّتعليمجودة خدمة  عّرف، فيبسام فيصل محجوبأما  .3

ت بالطلبة دف اكسباهم املعارف واملهارات واالجتاهات اليت متّكنهم من تلبية توقعات االتصاال
جودة خدمة حتقيق  ه ربط، أنالّتعريفونالحظ من خالل هذا . 2)"املنّظماتاألطراف املستفيدة (

العايل على تقدمي خمرجات (الطلبة) تليب توقعات  الّتعليممبدى قدرة مؤسسة  العايل الّتعليم
  منها.األطراف املستفيدة 

العايل معنيان  الّتعليمأّن ملفهوم جودة  ،العايل الّتعليمكما يرى الباحثون يف جمال جودة خدمة  .4
 يةالّتعليمي، فاجلودة مبعناها الواقعي تشري إىل التزام املؤسسة مرتابطان، أحدمها واقعي واآلخر حسّ 

بتطبيق مقاييس حقيقية متعارف عليها، مثل معدالت الرتفيع واالنتقال من طور إىل آخر. أما 
 همرضاية ويعّرب عن مدى الّتعليمي للجودة، فريكز على ردود أفعال متلقي اخلدمة املعىن احلسّ 

مطابقة  أّن اجلودة مبفهومها العملي تعين ويقصد بذلك، .3يةالّتعليممبستوى كفاءة وفعالية اخلدمة 
(اجلانب  املواصفات املوضوعة، أما مبفهومها العاطفي، فهي تركز على مشاعر وأحاسيس

 العايل. الّتعليماألطراف املستفيد من خدمات مؤسسة  الشخصي)

 : 4العايل مها الّتعليمأن هناك مفهومان جلودة خدمة ) STELLAو  MARTIN(رى كل من ي .5

                                                           

فـــي المجلـــة األردنيـــة فـــي إدارة  يف اجلامعـــات الفلســـطينية""واقـــع تطبيقـــات إدارة اجلـــودة الشـــاملة ، يوســـف أمحـــد أبـــو فـــارة 1

 .251ص.  ،2006، الد الثاين، األعمال
، جامعــة رســالة مقدمـة لنيــل درجـة الماجســتير فـي إدارة األعمــالالعـايل"  الّتعلــيم"العوامــل املـؤثرة علــى جـودة عمـر احملمـد،  2

 .26. ص ،2008، حلب، كلية االقتصاد

فـي الملتقـى البيـداغوجي الرابـع العـايل يف اجلزائـر"  الّتعلـيمجابر نصر الدين ونور الدين تاوريريت،" متطلبات ضمان جـودة  3

  .103ص.، 2008 نوفمرب 25/26،  جامعة حممد خيضر، بسكرة،  العالي الّتعليمحول ضمان جودة 
 

4 Hervé CELLIER, "Démocratie D’apprentissage : Invariants De La Qualité" , Actes du 
colloque internationale sur la  Démarche Qualité dans L’enseignement Supérieur : 
Notions, Processus, Mise En Œuvre ,  Université De Skikda, Novembre, 2012, p. 39. 
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العايل، وقد تكون هذه املعايري تعرب عن احلد  الّتعليماحرتام املعايري املوضوعة من قبل مؤسسة  •
 ؛∗األدىن من االلتزام باجلودة أو معايري التميز

  العايل. الّتعليممن قبل مؤسسة مطابقة األهداف املوضوعة و  •
نعقد يف باريس االذي  للتعليممؤتمر اليونسكو أما مفهوم اجلودة وفقا ملا ّمت اإلنفاق عليه يف  .6

مفهوم متعدد األبعاد ينبغي أن يشمل  الّتعليم، فينص على ما يلي: "للجودة يف 1998يف أكتوبر 
ية، البحوث العلمية، الطلبة، الّتعليموأنشطتة مثل: املناهج الّدراسية، الربامج  الّتعليممجيع وظائف 

الذايت الداخلي وحتديد معايري مقارنة  الّتعليمتمع، املباين واملرافق واألدوات، توفري اخلدمات للمج
ال بّد أن يشمل  الّتعليمإىل أّن مفهوم اجلودة يف  ،الّتعريف. ويشري هذا 1للجودة معرتف ا دوليا "
   .تغذية عكسيةو مدخالت، عمليات، خمرجات من العايل  الّتعليمجودة مجيع عناصر نظام 

وبناء على ما تقدم عرضه من تعاريف لبعض الباحثني واملختصني يف جمال اجلودة يف   
  نستنتج مايلي: العايل، الّتعليم

مفهوم اجلودة هو مفهوم نسيب ومتعدد األبعاد ويصعب حتديد تعريف شامل جامع يتفق عليه  •
ئل عن اجلودة حينما س "دمينج"، وخري ما يستشهد به على ذلك هو التعليق الذي ذكره اجلميع

 ؛عّرففأجاب بأنه ال ي

 الّتعليمأو املستفيد من جودة خدمات مؤسسة العايل  الّتعليمحتديد مصطلح عمالء اجلودة يف  •
العايل، مثل:  الّتعليمقد حيتوي على خليط معقد من األطراف املشاركة واليت هلا مصلحة يف العايل 

مما يستلزم إجياد وسيلة  ،وأعضاء هيئة التدريس املوظفنيالطالب، اتمع، مؤسسات االنتاج، 
 العايل؛ الّتعليمخدمات مؤسسة للموازنة بني مطالب كل هؤالء لتحقيق الرضى من 

: خلو اخلدمة من ومن أمهها مايلي ،هي مؤشر لعدد من اجلوانب الّتعليماجلودة يف جمال و  •
األخطاء، حتقيق اهلدف أو املخرجات املنشودة (الفعالية)، االستخدام األمثل لإلمكانيات 

 خمرجات عالية (الكفاءة).ول على صية من أجل احلالّتعليم

                                                           

 توضيح كل من املعايري الدنيا ومعايري التميز يف الفصل الثاين من هذا البحث. سيتم ∗
1UNESCO,  "Déclaration Mondiale Sur L'enseignement Supérieur Pour Le 
XXIe Siècle : Vision et Actions", Conférence Mondiale Sur l'enseignement 
Supérieur, op.cit. 
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األطراف ترمجة احتياجات وتوقعات  :اعلى أّ  العالي الّتعليمتعريف جودة خدمة ميكننا و   
وااللتزام بتطبيقها لتحقيق حمددة  مواصفاتإىل  العايل الّتعليمسة املستفيدة من خدمات مؤس

  .رضاهم
   العالي وفوائدها. الّتعليمجودة خدمة : أهداف الثانيلمطلب ا

عديدة، سنحاول من خالل هذا املطلب إبراز   العايل أهداف الّتعليم يف لتطبيق اجلودة إنّ   
  أمهها، هذا باإلضافة إىل تبيني الفوائد الناجتة عن حتقيق أهدافها.  

العايل  الّتعليمجاء يف عدد من الدراسات أّن جلودة  العالي: الّتعليمأهداف جودة خدمة  -أوال
  :1أهداف عدة، نذكر منها

ن األداء مطلب وظيفي عصري، وواجب وطين، التأكيد على أّن اجلودة واتقان العمل وحس .1
 تتطلبه مقتضيات املرحلة الراهنة؛

 تنمية روح العمل اجلماعي والتعاوين لالستفادة من كافة العاملني يف املؤسسة؛ .2

 الّتعليمالوقاية خري من العالج و  ،ترسيخ مفهوم اجلودة حتت شعارات ال بديل عن الصحيح .3
 مدى احلياة؛

تقوم على أساس التوثيق للربامج واإلجراءات والتفعيل  الّتعليمحتقيق نقلة نوعية يف عملية  .4
 واللوائح والتوجيهات واالرتقاء مبستوى الطلبة؛ لألنظمة

من خالل املتابعة  العايل الّتعليممؤسسات واألساتذة يف  االهتمام مبستوى األداء لإلداريني .5
ستمرة، مع الرتكيز على جودة مجيع أنشطة مكونات النظام الفاعلة وتنفيذ برامج التدريب امل

 ي؛الّتعليم

اختاذ كافة االجراءات والتدابري اليت تعزز وترفع من مستوى اجلودة وتقلل من وقوع األخطاء يف  .6
 التدريس؛

وحتليليها باألساليب والطرق  ية يف الواقع العملي ودراستهاالّتعليمالوقوف على املشكالت  .7
 العلمية واقرتاح احللول املناسبة ومتابعة تنفيذها؛

                                                           

  راجع: 1

 .446/447. ص.ص، مرجع سبق ذكرههاشم فوزي دباس العبادي، يوسف حجيم الطائي، أفنان عبد علي األسدي،  -

فــي المــؤتمر العربــي  "العــايل الّتعلــيمالتــدريس االبــداعي اجلــامعي كمتطلــب رئيســي لضــمان جــودة "تيســري أنــدراوس ســليم،  -

 .120/121. ص.ص، مرجع سبق ذكرهالعالي،  الّتعليملضمان جودة  نيالدولي الثا
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العايل واجلهات الرمسية واتمعية لزيادة  الّتعليمفتح قنوات االتصال والتواصل ما بني مؤسسة  .8
 ي لتحديث براجمه وتطويرها؛الّتعليماليت تعىن بالنظام  املنّظماتالثقة بينهما، والتعاون مع 

 ضبط وتطوير النظام اإلداري نتيجة لوضوح األدوار وحتديد املسؤوليات بدقة.و   .9

العايل  الّتعليمينجم عن حتقيق أهداف جودة خدمة  :العالي الّتعليمجودة خدمة فوائد  - ثانيا
العديد من املزايا والفوائد للطلبة، سوق العمل، أعضاء هيئة التدريس، العاملني، النظام اإلداري 

   :1لتلك الفوائد استعراضوالتنظيمي وفيما يلي 
العايل تلبية رغبات  الّتعليم: ينجم عن حتقيق اجلودة يف خدمة محور الطلبة وسوق العمل .1

اليت تساهم بدورها يف سد حاجة سوق العمل من املوارد البشرية املطلوبة  ،وطموحات اخلريج
وباملواصفات املطلوبة، وهذا بدوره سيحقق مزايا للطالب اخلريج الذي سيحصل على فرصة عمل 
بعد خترجه مباشرة وعلى املنظمة اليت سيعمل ا ألنه سيكون عنصرا فعاال يف حتقيق أهدافها 

 ؛ها املرسومةوتنفيذ سياستها وبراجم

العايل عضو هيئة التدريس،  الّتعليمميّكن حتقيق اجلودة يف خدمة  :محور أعضاء هيئة التدريس .2
من تطوير كفاءته من خالل االطالع على املزيد من املصادر العلمية احلديثة واستخدام تقنيات 

اليت تتيح له الفرصة لالطالع على آخر املستجدات العلمية لإليفاء مبتطلبات املناهج  ،املعلومات
اليت ّمت صياغتها لتتناسب مع حاجات ومتطلبات الطلبة وسوق العمل، فضال عن املزايا  ،اجلديدة

ألداء املادية واملعنوية اليت قد حيصل عليها واليت تعّد من متطلبات توفري املناخ التنظيمي املناسب 
مهامه التدريسية ،كما أنّه سيتعلم أساليب وتقنيات جديدة يف تقدمي وعرض احملاضرات بشكل 

 ؛بشكل أفضل الطالبيسهم يف إيصاهلا لذهن 

العايل رفع كفاءة أداء العاملني لإليفاء  الّتعليم: يتطلب حتقيق اجلودة يف خدمة محور العاملين .3
ي، وهذا ما سيدفع صانعي القرار مبؤسسة الّتعليمباملتطلبات اجلديدة اليت تفرضها جودة املنتج 

فرص لتدريب العاملني للحصول على اخلربة الكافية يف جمال أعماهلم مثل  العايل إىل توفري الّتعليم
ديدة، وكيفية تبين مفاهيم جديدة مثل االدارة االلكرتونية تدريبهم على كيفية تشغيل التقنيات اجل

 ؛واملكتبة االلكرتونية وكل ذلك سيعود عليهم بالنفع املادي واملعنوي
                                                           

  :جعار  لالطالع أكثر 1

المــؤتمر العربــي الثالــث العــايل (مــدخل اســالمي)" يف  الّتعلــيمأمحــد عبــد الــرزاق ســلمان، "معــايري إدارة اجلــودة الشــاملة يف - 

 .185/186. ص.ص،  2010 جانفي 9/11، شرم الشيخالتحديات واآلفاق،  -الجامعات العربية
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: يتطلب حتقيق األهداف خلق ثقافة تنظيمية ومناخ تنظيمي جيد المحور اإلداري والتنظيمي .4
 يتسم مبايلي:

اجلامعة والعمادة وأعضاء هيئة التدريس والعاملني إجياد نوع من التعاون والتفاعل بني رئاسة  •
 بالشكل الذي خيدم حتقيق أهداف الطلبة؛

استخدام نظام معلومات يليب حاجات الكلية وأقسامها من املعلومات الختاذ القرارات املناسبة  •
 ويف الوقت املناسب؛

دعت  إحداث هيكل تنظيمي مرن حبيث تسهل عملية اعادة تنظيمه بدون معوقات كلما •
 احلاجة لذلك؛

 االسهام يف حتسني مسعة اجلامعة وكلياا حمليا واقليميا وعامليا؛ •

العايل واسرتاتيجيتها اليت تستقرأ مبوجبها ما حيدث يف  الّتعليمحتديد رؤية ورسالة مؤسسة  •
 املستقبل وهذا من شأنه أن حيقق هلا التطور والبقاء؛

 رفع شعار التحسني املستمر واملعاجلة الوقائية لتقليل اهلدر والتكلفة.  و  •

  .العالي الّتعليمجودة خدمة أبعاد  :الثالثالمطلب 

العايل  الّتعليمتتباين آراء الباحثني يف عدد األبعاد األساسية للجودة، غري أّن مؤسسة   
بإمكاا دراسة وحتليل مجيع األبعاد اليت يتناوهلا الباحثون وخاصة تلك األبعاد ذات الصلة الوثيقة 

ية وحباجات الطالب لدخول سوق العمل. وقد عكف الباحثون يف جمال دراسة الّتعليمبالعملية 
، على حتديد عشرة أبعاد جلودة اخلدمة اليت ينبغي (Lovelock) جودة اخلدمة ومن بينهم الباحث

العايل صياغة وتنفيذ اخلطط الكفيلة بتحقيق كل بعد منها، وهي تتمثل  الّتعليمعلى إدارة مؤسسة 
: االعتمادية؛ االستجابة؛ الكفاءة؛ سهولة احلصول على اخلدمة؛ اللباقة؛ االتصال؛ املصداقية؛ 1يف

  اجلوانب املادية امللموسة.ة وتفهم العميل؛ عرّفاألمان؛ م

                                                           

  :راجع1
 Christopher LOVELOCK et autres, Marketing des Services, Paris : PEARSON, 6 eme 
édition, 2008 , P.P.469/470.  -  

  

 



 الفصل األول اإلطار المفاهيمي لجودة خدمة الت
عليم العالي

40 

 

 الّتعليموفيما يأيت إيضاحات خمتصرة لدالالت كل بعد من هذه األبعاد يف مؤسسة   
  :1العايل

ونعين ا، قدرة مقّدم اخلدمة على أداء اخلدمة املطلوبة منه، بدرجة عالية من الّدقة : االعتمادية .1
ية، فإنه ينبغي على القائمني يف الّتعليمويف جمال اخلدمة  .األخطاء) عدم حدوث( واإلتقان
ويف املواعيد  العايل توفري خدمات بصورة صحيحة وبدرجة عالية من اإلتقان الّتعليم ةمؤسس
  ؛احملددة

ؤسسة ملميكن و ألداء اخلدمة.  ةة الالزمعرّفوتعين، امتالك مقّدمي اخلدمات للمهارة وامل :الكفاءة .2
العايل كمؤسسة تعليمية حتقيق هذا البعد، من خالل احلرص على توفري اخلربات األكادميية  الّتعليم

العايل قادرة على تقدمي خدماا مبستوى مرتفع من اجلودة، كما  الّتعليمواإلدارية اليت جتعل مؤسسة 
البحث  ة علمية كافية، مهاراتعرّفينبغي أن توفر أعضاء هيئة تدريس ميتلكون تأهيال عاليا، م

ية ورسالتها اتمعية من أجل الّتعليم املؤسسةم مع أهداف ءالعلمي والقيم األخالقية اليت تتوا
  ؛ة النظرية والتطبيقية للطالب يف جمال اختصاصه وإعداده إعدادا جيدا عرّفتطوير امل

 تكان، مهما  الزّبائنوتشري إىل رغبة واستعداد مقّدمي اخلدمات خلدمة ومساعدة  :االستجابة .3
ية، نذكر: التغري يف احتياجات سوق الّتعليممن أهم التغريات اليت تطرأ على البيئة و  الظروف.

 الّتعليمتطلب من مؤسسة ي األمر الذيالعمل والتغري يف منظومة التطور االقتصادي واالجتماعي، 
الكوادر  توفري عدد كاف منخالل من  ، وذلكالعايل أن متتلك املرونة الكافية لالستجابة هلا

واإلدارية ومجيع املستلزمات والتسهيالت املالية واملادية اليت تكفل استمرار العملية  ةاألكادميي
  ؛ية دون توقفالّتعليم

هذا املؤشر،  مونعين به، غياب املخاطرة والّشك يف التعامل مع املؤسسة. ويستخد :األمان .4
 الّتعليموحىت توفر مؤسسة ويف من يقّدمها.  املقّدمةيف اخلدمة  نللتعبري عن درجة الشعور باألما

فإنه ينبغي عليها أن ختصص قوة  ،ية للطالب يف جو آمن خيلو من املخاطرالّتعليمالعايل اخلدمة 

                                                           

  :، راجعالعايل الّتعليمعلى أبعاد جودة   لإلطالع أكثر 1
 املفهوم ليبيا يف املعاصرة اجلامعية السياقات يف اجلودة ثقافة نشرعز الدين يونس ناجي ابو عائشة وعبد اهللا أمحد الفزاين، " -

، 2014أفريــل  3/4" فــي المــؤتمر العربــي الــدولي الرابــع لضــمان جــودة الّتعلــيم العــالي، جامعــة الزرقــاء، األردن، واألبعــاد

 .77ص. 
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تشكلها اإلدارة لتوفري جوانب األمان املختلفة مثل منع  ،العايل الّتعليمأمن خاصة مبؤسسة 
إىل اعتماد برنامج صحي  ةنوعات، هذا باإلضافالسرقات وحوادث االعتداء واملتاجرة يف املم

   ؛متكامل يوفر للطلبة أطباء وصيدليات وسيارات إسعاف مع توفري تأمني صحي وخدمات بريد
وتعهداا للطالب  ية على الوفاء بالتزامااالّتعليمويقصد ا مدى قدرة املؤسسة : المصداقية .5

يف احملاوالت اليت تقوم ا مؤسسات وبصورة خاصة قبل وأثناء التحاقه ا. ويتضح ذلك جليا 
 ،ستقطاب الطلبة اجلدد من خالل إعالناا يف وسائل االعالم املختلفةاخلاصة الالعايل  الّتعليم

 الّتعليممؤسسة وما تتميز به  ،حول ما ميتلكه أعضاء هيئة التدريس من معارف وخربات ومهارات
العايل  الّتعليموبرامج تعليمية رائدة، وتربز مصداقية مؤسسة من امكانيات وتسهيالت مادية العايل 

  ؛هنا يف حتقيق ما وعدت به يف  إعالناا ويف وعودها للطلبة أثناء زيارم هلا
على  لواملقصود ا، سهولة االتصال وتيسري احلصو :  إمكانية وسهولة الحصول على خدمة .6

كتقصري فقرة انتظار احلصول على اخلدمة، وتوفري عدد كايف من منافذ   الزّبونمن طرف  ةاخلدم
العايل، من خالل اختيار املوقع املناسب  الّتعليموميكن حتقيق هذا البعد يف جمال  احلصول عليها.

العايل أن تراعي جمموعة  الّتعليمللجامعة حبيث ميكن وصول الطلبة إليها بيسر، كما حتاول مؤسسة 
من العوامل يف اختيارها للموقع كاهلدوء وتوفري املساحات الكافية اليت تتيح امكانية التوسع 
مستقبال، هذا باإلضافة إىل توفري احلافالت إىل املناطق املختلفة والسكنات الداخلية للطلبة. 

يف مكان واحد وتوزيعها يف عدة  العايل إىل عدم تركيز كل كلياا الّتعليموتلجأ بعض مؤسسات 
أماكن دف عدم الضغط على منطقة جغرافية واحدة ولتحقيق أهداف أخرى تتعلق بالتنمية 

  ؛االجتماعية
يفهموا، وتقّدمي  باملعلومات وبالّلغة اليت الزّبائنويقتضي هذا املؤشر، تزويد  :االتصال .7

 الّتعليمحتقيق عملية االتصال بني مؤسسة  ويعدّ التوضيحات الالزمة حول طبيعة اخلدمة وتكلفتها. 
العايل، فاالتصال يتيح  الّتعليمالعايل والطالب من أهم األبعاد اليت تصب يف حتقيق جودة خدمة 

مشكالته ، حاجاته(مناقشة وحتليل وفهم وإدراك كل ما يتعلق بالطالب  لعضو هيئة التدريس
ه وتوفري التغذية العكسية اليت تساهم يف حتسني ئ، ويتيح للطالب إيصال أفكاره وآرا)ومقرتحاته

وحىت تكون عملية االتصال ية وكل ما يتعلق باملدخالت من برامج ومناهج. الّتعليموتطوير العملية 
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العايل فإنه ينبغي أن ميتلك الطالب وعضو هيئة التدريس  الّتعليمقادرة على حتقيق أهداف مؤسسة 
  ؛صغاء الفاعلمهارات االتصال الناجح ومهارات اإل

واملقصود ا، بذل اجلهود من طرف مقّدمي اخلدمات لفهم حاجات : الّزبونة وتفهم عّرفم .8
ولتحقيق هذا البعد ة احتياجام اخلاصة، وتقدمي النصح واالستشارة والتوجيه الالزم. عرّفوم الزّبائن

العايل، ينبغي الرتكيز على فهم الطالب وإدراك حاجاته وحاجات سوق العمل من  الّتعليميف جمال 
خالل القيام بدراسات دورية للطلبة ولسوق العمل، كما جيب االستماع إىل شكاوي الطالب 
ومشكالته والعمل على إجياد حلول هلا، هذا باإلضافة إىل دراسة وحتليل آراء ومشكالت 

   ؛ومقرتحات اخلرجيني
إىل جمموعة من املستلزمات املادية يف تقدمي خدماا العايل  الّتعليم مؤسسةحتتاج  : الملموسية .9

اليت جتسد هذه اخلدمة سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة. وتتمثل أهم املستلزمات املادية اليت 
ختربات العلمية، بصورة مباشرة يف: القاعات الدراسية،  املدرجات،  امل العايل الّتعليمخبدمة تتعلق 

. أما عن أهم ية املرئية واملسموعة واملكتوبة وغريهاالّتعليمخمتربات احلاسوب واألدوات والوسائل 
بصورة غري مباشرة، فتتمثل يف: النوادي الصحية  العايل الّتعليمخبدمة املستلزمات املادية اليت تتعلق 

  والرياضية، احلدائق، مواقف السيارات وغريها.
ونعين ا، متتع مقّدمي اخلدمات بروح الصداقة، واالحرتام، واللطف يف التعامل   اللباقة: .10

ينبغي أن يسود  ،العايل الّتعليمويف مؤسسة . الزّبائنكاالستقبال الطّيب مع التحية واالبتسامة مع 
جو من اإلحرام املتبادل والتعامل احلسن الذي يضمن لكل من عضو هيئة التدريس والطالب 

ويف حالة حدوث أي جتاوزات ال تنسجم مع األسس األخالقية . واإلداري مكانته واحرتامه
استمرارية العايل وتعليماا تعاجل ذلك مبا يكفل  الّتعليموالتنظيمية واملهنية فإن أنظمة مؤسسة 

 وزمالؤه سنة (Parasuraman)الباحث ويف دراسة الحقة، متّكن األداء اجليد يف هذا اال. 

: املظاهر املادية 1اخلدمة، هي ةمن دمج هذه املؤشرات العشرة يف مخسة أبعاد رئيسية جلود 1988
  ذلك: ح، يوضالتايلواجلدول  امللموسة، االعتمادية، االستجابة، الّضمان والّتعاطف.

                                                           
1 Jean- Jacques DAUDIN et Charles TAPIERO, Les Outils et le Contrôle de la Qualité, 
Paris: économica, 1996,   P. 9.   
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  .العالي الّتعليمجودة خدمة  أبعاد: 02 رقم جدول
  البـــيـــان  المـــــؤشـر

الجوانب 

  الملموسة

  .العالي الّتعليملمؤسسة جاذبية المظهر الخارجي  -

  .العالي الّتعليملمؤسسة التصميم الداخلي  -

  حداثة األجهزة والمعدات المستخدمة في أداء الخدمة. -

  االتصاالت والموارد اإللكترونية. توفر-

  .لمقدمي الخدماتالمظهر الالئق  -

   .وقاعاتالمرافق والتسهيالت المادية المتاحة للطلبة من ساحات -

  العالي بتقديم الخدمة في المواعيد المحددة. الّتعليمالتزام مؤسسة  -  االعتمادية

  ية. الّتعليمالعالي بتقديم الوعود التي قطعتها للطلبة من حيث عملية تقديم الخدمات  الّتعليمالتزام مؤسسة -

  تقديم الخدمة بشكل صحيح (عدم حدوث أخطاء). -

  معلومات دقيقة وصحيحة. -

  السرعة في تقديم الخدمة المطلوبة. -  االستجابة

  .مالرغبة في مساعدة الطلبة واالستجابة الفورية لطلباته -

  الرد الفوري على االستفسارات والشكاوى. -

  الشعور باألمان في التعامل. -  الّضمان

  الثقة بمقّدمي الخدمات. -

  ية من الشك.الّتعليمخلو الخدمة  -

  ية.الّتعليمة األكاديمية والمهارات الالزمة لتقديم الخدمة عّرفامتالك أعضاء الهيئة التدريسية الم -

  الخدمات باألدب وحسن الخلق. تحلي مقّدمي -  الّتعاطف

  ة احتياجات وتوقعات الطلبة.عّرففهم وم -

  تقدير ظروف الطالب والتعاطف معه. -

  اللطف في التعامل مع الطلبة. -

الطبعة ، والتوزيع للنشر صفاء دار: عمان العالي، الّتعليم مؤسسات في الجودة ضمانعماد أبو الرب وآخرون، : المصدر

.205.ص ،2010، األوىل
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  العالي. الّتعليم: محاور جودة الرابعالمبحث 

العايل اخلطوة الرئيسية يف حتقيقها، وعلى الرغم من  الّتعليمميثل فهم حماور جودة خدمة    
تعددها إال أنّه ميكن حتديد أهم احملاور اليت ركزت عليها معظم الدراسات واألحباث واهليئات اليت 

العايل، وتتمثل يف: جودة عضو هيئة التدريس؛ جودة الطالب؛ جودة  الّتعليمتم جبودة خدمة 
ية وطرق التدريس؛ جودة املناهج؛ جودة األساليب واألنشطة؛ جودة الكتاب الّتعليمالربامج 
ية والتشريعات واللوائح؛ جودة الّتعليمية وجتهيزاا؛ جودة اإلدارة الّتعليمي؛ جودة املباين الّتعليم

  ي وجودة البيئة احمليطة. الّتعليمي؛ جودة تقييم األداء الّتعليمق التمويل واإلنفا
  المطلب األول: جودة عضو هيئة التدريس وطرق التدريس. 

سنحاول من خالل هذا املطلب، التطرق إىل توضيح مدى أمهية االهتمام جبودة كل من   
  العايل. الّتعليمطرق التدريس يف حتقيق جودة و ية الّتعليمعضو هيئة التدريس، الطلبة، الربامج 

حيتل عضو هيئة التدريس املركز األول من حيث أمهيته يف  :جودة عضو هيئة التدريس -أوال
ية من اجلودة فإا ال حتقق الفائدة املرجوة منها الّتعليم، فمهما بلغت الربامج ةيالّتعليمجناح العملية 

إذا مل ينفذها أساتذة أكفاء ومؤهلون. ويف نفس السياق، يركز معظم املهتمني مبجال جودة اخلدمة 
، الّتعليميعتمد على النظر ملدخالت ذلك  العايل الّتعليمجودة ية على أنه إذا كان حتسني الّتعليم

وهذا بالنظر إىل  ،العايل الّتعليميئة التدريسية اليت هي عصب فإن من أهم تلك املدخالت اهل
تدريس، تقييم، ارشاد، توجيه، اشراف على من  اتجاه الطلبةاليت يقوم ا سواء خمتلف األدوار 

 من خالل  العالي الّتعليممؤسسة  اتجاه، أو يةالّتعليمالبحوث والرسائل والدراسات وإعداد املواد 
يف االجتماعات واللجان والنشاطات أيضا املشاركة يف وضع السياسات واخلطط واملشاركة 

إجراء الدراسات والبحوث اليت من شأا أنه تساعد ك  تجاه المجتمع المحيط بها ، أواملختلفة
، باتمع احمللي العايل الّتعليممؤسسة على حل املشكالت اليت يعاين منها اتمع وتدعيم عالقة 

من خالل السعي وراء تطوير ذاته مهنيا واملشاركة يف الندوات واملؤمترات وتنظيم  تجاه نفسهاأو 
  .الزيارات والدورات التدريبية وورش العمل
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  :1مجلة من املواصفات فيه، تتمثل يف على توافرعضو هيئة التدريس أداء جودة  ويتوقف حتقيق
: إّن استمرارية بعض أعضاء هيئة التدريس ملمارسة مهنة التدريس وهم حتت التوازن النفسي .1

ية، ولذلك الّتعليمتأثريات الضغوط النفسية سيكون هلا آثار سلبية على الطالب وعلى العملية 
جيب أن خيضع عضو هيئة التدريس إىل اختبارات نفسية تؤكد قدرته على استيعاب ضغوط 

لى ضبط النفس حتت تأثري إحلاح الطالب على الفهم وتكرار طلبام التدريس النفسية، والقدرة ع
قصد االستيضاح منه. كما تلعب البيئة اليت يعيش فيها عضو هيئة التدريس والطالب دورا مهما 
على حالتهم النفسية، فال بد من توافر بعض املقومات اليت حتقق احلد األدىن من البيئة املناسبة 

  ؛ة واملساحات اخلضراءلألستاذ كتوفر النظاف
قدرات اإللقاء والعرض؛ هضم املعلومات ونقل وميكن تقسيمها إىل  المواصفات والمهارات: .2

  .الّتقييماألحاسيس؛ والقياس و 
على علم بفنون اإللقاء، فال  عضو هيئة التدريس: جيب أن يكون قدرات اإللقاء والعرض  . أ

. ويشري عضو هيئة التدريسميكن التنازل عن سالمة اللغة، ووضوح األلفاظ كمعيار لقبول أي 
بأنّه يف العديد من الدول املتقدمة، ال ميكن أن حيصل املدرس على  صالح عبد العزيزالباحث 

كالم. أما بالنسبة لعرض شهادة التدريس ما مل جيتاز دروسا هلا عالقة بفن اإللقاء وفن ال
   ؛املعلومات، فال بد أن تكون طريقة العرض مشوقة وجذابة

أن يقدم املعلومات  عضو هيئة التدريسجيب على : هضم المعلومات ونقل األحاسيس  . ب
   ؛وينقلها عرب أحاسيسه بصورة متكن الطالب من هضمها

أسلوبا مناسبا ميكنه من تقييم طالبه  عضو هيئة التدريس: جيب أن جيد الّتقييمالقياس و    . ت
واعتبار ذلك  ساعتنيخالل فرتة الدراسة، فال ميكن تقييم الطالب يف اية العام بامتحان ملدة 

أسس واضحة يف بناء  جيب اتباع هيئة التدريسعند أعضاء  الّتقييمولتطوير أساليب تقييم عادل. 
وحماولة إجراء حبوث علمية ودراسات واضحة يف ، وتطبيق االختبارات بالنسبة جلميع املقاييس

 ، وهذا خللق نوع من العدالة يف معاملة الطلبة. الّتقييمجمال 

                                                           

  : لالطالع أكثر ميكن الرجوع إىل - 1 

تقـويم  حولفي المؤتمر العربي الثاني  "العايل يف عيون أعضاء هيئة التدريس الّتعليمتأهيل جودة "فتحي سامل أبو زخار،  -

   .288/295 .، ص.ص 2007 منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ماي ، القاهرة:األداء الجامعي و تحسين الجودة
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 �ن   
 إ��   

  .والشكل التايل، يربز كفاءات األستاذ اجلامعي من منظور اجلودة
   .كفاءة االستاذ الجامعي من منظور الجودة :05رقم  الشكل

  
      

  
  
 

 

  

دور األســــــــــــتاذ كقائــــــــــــد ومســــــــــــري .1
ومنـــاقش للطلبـــة، يعمـــل علـــى إطـــالق 

 طاقام؛

الصــــديق الــــداعم والناقــــد والقائــــد .2
 الفذ؛

 بتكر؛املاملبدع و .3

 احملاور واملناقش للمعلومات؛.4

الشـــــــــــــــامل املتكامـــــــــــــــل  الّتقيـــــــــــــــيم.5
 الب ومعلوماته؛طلشخصية ال

 ابداع التقنية وابتكارها؛.6

 

ملقـن و . دور االستاذ كمسـيطر 1
 وحيد للمعلومات؛ ومصدر

. استاذ منفرد وغـري منطـي يعتـرب 2
اختالفــه مــع اآلخــرين مصــدر ثــراء 

 معلومايت؛
 مسهل وميسر للتعليم؛ .3
 . ممارس للتفكري الناقد؛4
 . قياس التحصيل األكادميي؛5
 . استهالك التقنية6
 

الخصائص 

والمواصفات 

التقليدية 

 لألستاذ

األدوار 

الجديدة في 

ضوء الجودة 

 الشاملة

الكفاءات والقدرات المطلوبة 

قدرات ومهارات 

 أكاديمية عالية

 مهارات قيادة الطلبة والعدالة في 

 خصائص وجدانية راقية مهارات التحدي والتميز واإلبداع لّتقييم

في ، مسري بارة، ساملة ليمار، "قياس جودة إدارة أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اجلزائرية" : قوي بوحنيةالمصدر

 .539. ، ص، مرجع سبق ذكرهلضمان جودة الّتعليم العالي"الثاني العربي الدولي المؤتمر 
 

ية، بل هو العميل الذي يتلقى الّتعليميعترب الطالب أهم عناصر العملية  : جودة الطالب -ثانيا
 عدة متطلبات نذكر منها: توافربد من  ية. ولتحقيق جودة الطالب، الالّتعليماخلدمة 

 مناسبة عدد الطلبة لعضو هيئة التدريس؛.1

 توافر اخلدمات اليت تقدم للطالب؛.2
 اكتساب الطلبة مهارات فنية تسهل اخنراطهم يف سوق العمل؛.3
  ؛واستعدادهم للتعلمتعزيز دافعية الطلبة .4
• 
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 إ��    �ن   

  ؛زيادة مشاركة الطلبة يف اختاذ القرارات املتعلقة بشؤوم  .5
والتقومي للطالب، وهذا باألخذ بعني االعتبار جلميع اجلوانب الشخصية  الّتقييممشولية عملية  .6

   فقط؛عّريفاالقتصار على اجلانب املوالقدرات العقلية املتنوعة دون 
  تعزيز صلة الطالب باملكتبة،  .7
  تعريف الطلبة برسالة اجلامعة وبراجمها ومرافقها.و  .8

  ر اجلودة. و والشكل املوضح أدناه، يبني خمتلف أدوار الطلبة من منظ
  أدوار الطلبة من منظور الجودة. :06رقم  الشكل

  
  

  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

في الملتقى البيداغوجي الرابع حول " الّتعليم"تطبيق اجلودة يف جمال  صباح غريب وشوقي قامسي،: لمصدرا

  .72.ص، 25/26/2008، بسكرة، جامعة حممد خيضر، العالي: المبررات والمتطلبات الّتعليمضمان جودة 

  

 ية نظاما انتاجيا يعتمد على جمموعةالّتعليمتعّد العملية  ية:الّتعليمجودة البرامج  –ثالثا
مؤسسة ية اليت تعترب خطة تعليمية ضرورية تعتمدها الّتعليمالربامج  تأيت يف مقدمتها ،متطلبات

جودة الربامج  الطائي والعباديكل من   عّرفللحصول على اخلرجيني املؤهلني. وي العايل الّتعليم
مشوهلا وعمقها ومرونتها واستيعاا ملختلف التحديات :" ية على أّا تلك اليت تتميز بـــالّتعليم

وإسهامها يف تكوين الشخصية ، ية، ومدى تطويرها مبا يتناسب مع املتغريات العامةعرّفالعلمية وامل
ل طرق تدريسها بعيدة متاما عن التلقني ومثرية ألفكار املتكاملة، األمر الذي من شأنه أن جيع

؛ ينــاقش وحيــاور مشــارك فاعــل وخــالقإىل 
ينتقــد أفكــارا قائمــة ؛ يعــرض أفكــاره حبريــة
قـادرا علـى التفاعـل ؛ ويعرض أفكارا بديلة

قـــــــــادرا علـــــــــى ر؛ مـــــــــع تكنولوجيـــــــــا العصـــــــــ
جييــــد ؛ اســــتخدام احلاســــوب مبهــــارة فائقــــة

يكتســــــــب مهــــــــارات و  اللغــــــــات األجنبيــــــــة
 .التفكري واإلبداع

 

مـــــن متلقـــــي ومشـــــارك يـــــتلخص دوره يف 
حفــــــظ املعلومــــــات الــــــواردة يف املقـــــــررات 

 ،رةواحملاضرات املعتمدة وختزينها يف الذاك
  وقت االمتحان.يفواستدعائها 

من خالل 

استثمارات بشرية 

 وبنية تحتية متطورة
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كل  عّرفت. كما 1"وعقول الطلبة من خالل املمارسات التطبيقية لتلك الربامج و طرق تدريسها
ية وما تشتمل عليه من الّتعليمجودة الربامج  سعد زناد دروشو رافدة عمر الحريري من 

واملهارات اليت ميتلكها اخلريج يف جماالت موضوعات ومفردات وفصول على أّا: "املعارف 
  . 2ية واملهنية"عّرفالتخصصات امل

  :3ية باخلصائص التالية الّتعليموالبد أن تتصف الربامج 
  ؛عمتها الحتياجات الطالب، سوق العمل واتمءمال •
  قدرا على ربط الطالب بواقعه؛ •
  ؛ارتباطها برسالة اجلامعة •
   وتطورات العصر؛عّريفاملستحدثات املصاحبة للتغري املاملرونة والتجدد ملسايرة  •
  ؛مالئمتها ملتطلبات إعداد خريج لديه القدرة على التحليل والتفكري •

  ؛والتعلم الّتعليمتنوعها من حيث مصادر 
  تكامل اجلانبني النظري والتطبيقي.و  •

مؤسسة ي يف الّتعليم، يلخص خمتلف التحوالت املطلوبة جلودة الربنامج 07رقم والشكل   
   .العايل الّتعليم

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 528. ، صمرجع سبق ذكرهأفنان عبد علي األسدي،  طائي،ليوسف حجيم ا هاشم فوزي دباس العبادي، 1
 
  .232. ص، مرجع سبق ذكره ، رافدة عمر احلريري وسعد زناد دروش  2

فـي أماين رفعت حممد، "مفهوم و متطلبات إنشاء نظام داخلـي للجـودة بالكليـات وآثرهـا علـى جـودة األداء األكـادميي ـا"  3

 .382. ص، 2007، مرجع سبق ذكره، وتحسين الجودة  تقويم األداء الجامعي حولالمؤتمر العربي الثاني 
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 �ن   
 إ��  

   .العالي الّتعليممؤسسة ي في الّتعليمالتحوالت المطلوبة لجودة البرنامج  :07الشكل رقم 
  
  
 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

في العايل باجلزائر"  الّتعليمبلقاسم زايري، "امكانيات وحتديات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف جمال  :المصدر

، جامعة الظهران، والبحث العلمي التطبيقي  في الدول العربية الّتعليمالمؤتمر الثاني لتخطيط وتطوير 
  .2008فيفري  24/25اململكة العربية السعودية، 

  

يعرب التدريس اجلامعي على جمموعة من األنشطة الشاملة لكيفية  :طرق التدريس الجامعي -رابعا
للظروف  مالءمةتنفيذ موقف التدريس طبقا ملبادئ حمددة تتصف بقدر من املرونة، لتكون أكثر 

ية على أن يشارك كل من املعلم واملتعلم بفعالية لتحقيق األهداف الّتعليماملتغرية يف املواقف 
ساسي للتدريس اجلامعي يف مدى فهم الطلبة للمعلومات ومدى قدرم األ ويتمثل املبدأ. املسطرة

جودة  تحقيقول على توظيفها يف حيام، وليس حفظها واسرتجاعها مث نسياا بعد ذلك.
عضو هيئة تباعها من قبل االتدريس اجلامعي، نستعرض بعض متطلبات التدريس الواجب 

  :1التدريس

                                                           

فــي د" .م.الطــاهر إبراهيمــي ووســيلة بــن عــامر، "معــايري نظــم اجلــودة و تأثرياــا علــى بيئــة التــدريس اجلــامعي يف ظــل نظــام ل 1

 .149/150. ص.ص، مرجع سبق ذكره ،العالي الّتعليمالملتقى البيداغوجي الرابع حول ضمان جودة 

 برنامج يواكب متطلبات سوق العمل..1

 املقررات النسبية واملعارف التكاملية..2

ة عرّفباملفهوم العاملي املنفتح على امل الّتعليم.3

 العاملية.

 ومتكني مبدعني ومبتكرين وخمرتعني. يئة.4

 باملناهج والوسائط املتعددة الّتعليم.5

اكتساب اخلربات والقدرات والكفاءات .6

 للتعامل مع الواقع العملي.

 .الربنامج ذو احملتوى اهلامشي.1

 .مقررات أحادية املعلومة.2

 .وفق مناهج تقليدية الّتعليم.3

 واحملاضرات.الّتعليم بالكتب .4

 برامج تعتمد على احلفظ والتلقني..5

برامج دف إىل ختريج عمال .6

وموظفني مستسلمون يلتزمون حبرفية 

 القواعد واللوائح.

 

إحداث تغيير 

استراتيجي في 

 المقرات الدراسية 



 الفصل األول اإلطار المفاهيمي لجودة خدمة الت
عليم العالي

50 

 

ومراجعه ومفرداته وطرق تقييمه يف أول لقاء لألستاذ مع الطلبة حتديد أهداف كل مقرر دراسي  .1
 ؛يف بداية املوسم اجلامعي

لتحضري اجليد للمحاضرة من خالل االطالع على املراجع حىت يتمكن من عرضها بطريقة ا .2
 ؛جذابة ومشوقة للطلبة

إىل مكان إلقاء احملاضرة يف الوقت احملدد حىت ال يستنتج الطلبة بأّن هلم احلق يف  حلضورا  .3
 ؛التأخر عن احملاضرة أيضا

راجعة األفكار العامة حملاضرة اليوم السابق عند بداية احملاضرة لتثبيت معلوماا يف أذهان م .4
 ؛الطلبة وربط احملاضرة اجلديدة بالسابقة هلا

اركة الفاعلة يف قاعة الّدراسة، فالطلبة يتعلمون أكثر من الدروس اليت شجيع الطلبة على املشت .5
 ؛يشاركون فيها

 ؛ستخدام املساعدات البصريةا  .6

 ؛تنويع مستوى الصوت، فثبوت الصوت على وترية واحدة ولفرتة طويلة ممل للطلبة  .7

رهم بأّن احملافظة على االتصال بالعني لكل طالب وشد انتباههم إىل موضوع احملاضرة وإشعا .8
 ؛األستاذ مهتم م

 ح كيفية وضع االختبارات وطرق تصحيحها مما يزيد من ثقة الطلبة.يوتوض .9

  ي.الّتعليمية، الوسائل والكتاب الّتعليمجودة المباني  المطلب الثاني:

ي أحد أهم العناصر اليت يعتمد الّتعليمية، الوسائل والكتاب الّتعليمتعّد كل من املباين   
  ية، ولتحقيق اجلودة فيها ينبغي االهتمام جبودة هذه العناصر.الّتعليمعليها يف القيام بالعملية 

ي مبشتمالته املادية واملعنوية مثل الّتعليميعترب املبىن  :ية وتجهيزاتهاالّتعليمجودة المباني  -أوال
القاعات، التهوية، اإلضاءة، املقاعد، النادي الطاليب، احلدائق وغريها من بني أهم حماور العملية 

وخمرجاته،  الّتعليمية، حيث يتم فيه التفاعل بني جمموع عناصره، كما أنّه يؤثر على جودة الّتعليم
عضو هيئة على قدرات إجيابا أثّر ذلك بدوره  كلما  الّتعليمفكلما حسنت واكتملت قاعات 

  .والطلبةالتدريس 
تسمح التقنيات واألجهزة احلديثة بتسهيل احلصول على املعلومات وتبادهلا جودة الوسائل:  - ثانيا

وجعلها متاحة ملن يطلبها. وميكن إمجال مكونات تكنولوجيا املعلومات باألجهزة واملعدات الالزمة 
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مات، والربجميات واالتصاالت السلكية والالسلكية اليت تسمح بانتقال لتشغيل نظام املعلو 
املعلومات من أماكن ختزينها إىل املستفيدين منها. ولتحقيق االستفادة القصوى من تكنولوجيا 

البد يف البداية من حتديد االحتياجات من املعلومات من كل نشاط سواء داخل  ،املعلومات
أو خارجها مث حتديد الوسائل اليت يتم ا جتميع املعلومات املطلوبة،  العايل الّتعليممؤسسة 

  باإلضافة إىل تنظيم واسرتجاع املعلومات بشكل حيقق األهداف املسطرة وبالطريقة األفضل.
وحتديثه املستمر مبا يواكب  الكتاب ويقصد به جودة حمتويات :يالّتعليمجودة الكتاب   - ثالثا

ستمرة، فهو يساعد الطالب على توعية ذاته يف دراسته وأحباثه، كما يساهم يف ية املعرّفالتغريات امل
  زيادة الوعي لديه ومن مث القدرة على التحصيل الذايت للمعلومات بالبحث واالطالع.

  . يةالّتعليمالمطلب الثالث: جودة اإلدارة 
القيادة  ،التنظيم ،جودة كل من التخطيط العايل الّتعليممؤسسة يدخل يف إطار جودة إدارة       

 والرقابة على خمتلف األنشطة اليت تقود إىل خلق ثقافة اجلودة. وفيما يلي توضيح لذلك:

يعد التخطيط اجلامعي من أهم وسائل حتقيق أهداف التخطيط العام، فهو يبىن التخطيط:  -أوال
التنمية وإمكاناته. وحىت يتسىن  مة بني متطلباتءعلى أساس كل من احتياجات اتمع واملوا

  للتخطيط اجلامعي حتقيق أهدافه املرجوة، ال بد أن تتحقق فيه املبادئ التالية:
 الّتعليممكونات نظام مؤسسة اجلامعي مجيع  الّتعليم: جيب أن يشمل ختطيط الشمولية  -1

  ؛العايل
اجلامعي يف جمموع التخطيط  الّتعليم: ويقصد ا ضرورة اندماج ختطيط االندماجية  -2

   ؛االجتماعي واالقتصادي وضرورة ارتباطه بالتصميمات املختلفة بالقطاعات األخرى
  ؛: جيب أن يكون التخطيط اجلامعي نشاطا ذا أمد طويل وممارسا بطريقة أفضلالتواصل  -3
اجلوانب الكمية مثل عدد الطالب  ،اجلامعي الّتعليم: جيب أن يشمل ختطيط الكم والكيف  -4

اجلامعي ووضع الربامج واحملتوى  الّتعليمواألساتذة واألقسام، واجلوانب الكيفية كأهداف وفحوى 
  العلمي وفعالية الكتب.

توزيع  ،تفويض السلطات ،: يقصد بالتنظيم اجلامعي عملية حتديد املسؤولياتالتنظيــم –ثانيا 
املهام بني املوظفني كل حسب ختصصه وتعاوم مجيعا من أجل تنفيذها بغية حتقيق أهداف 

  التنظيم املرسومة مسبقا. 
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: تعترب القيادة حمور العملية اإلدارية، وتأيت أمهيتها يف كوا تؤدي دورا فاعال يف القيـــادة - ثالثا
ة جتاه حتقيق األهداف. ويؤكد الباحث  مجيع جوانب العملية اإلدارية لتجعلها أكثر فاعلي

)Shapire بأّن القيادة اجلامعية املمثلة برؤسائها هي حمور الفعالية اإلدارية يف اجلامعة، فكلما (
 حسنت مواصفات ومؤهالت هذه القيادات تعزز دورها يف حتقيق األهداف اجلامعية املطلوبة.

دة وخصاهلم، فهي تتطلب فهما خاصا وتتجاوز القيادة اجلامعية يف مضامينها مسات القا
لتحقيق األهداف املنشودة، كما يعترب القائد األكادميي هو  ألصحاب املصلحة الداخلية واخلارجية

ر الربامج ذات الصفة التنموية اليت يوتطو  ،يةالّتعليماملسؤول عن القرارات املناسبة خلدمة العملية 
يعتمد بشكل كبري  ،باإلضافة إىل أّن جناح العملية التنظيميةدف إىل حتقيق أهداف اتمع. هذا 

على مدى كفاءة أعضاء هيئة التدريس ومدى توفر اإلمكانيات املادية، وهذا ال يتوفر إال يف ظل 
وجود جمموعة من القياديني ذوي الكفاءة والقادرين على وضع السياسات واألهداف اليت تتالءم 

  مع طبيعة اجلامعة.
الرقابة على أّا العملية اليت يستطيع من خالهلا  عّرف: على العموم، تـرقابة الجامعيةال -رابعا

من خالل  ،صانعي القرار التأكد من أّن النشاطات الفعلية تتماشى مع النشاطات املخططة هلا
وتتكون الرقابة  دف املسطر.اهلحتديد االحنرافات ومعاجلتها للوصول إىل  ،القيام بقياس األداء

  جلامعية من عدة خطوات، تتمثل يف:ا
معيار  معيار الوقت الالزم إلجناز عمل معني يف اجلامعة؛ ومن أمهها: :المعايير وضع - 1

من املعايري. وما ينبغي  معيار اجلودة وغريها معيار التكلفة املرتبطة باخلدمة اجلامعية؛ اإلنتاجية؛
يتم حتديدها بدقة يف مرحلة التخطيط ليتم  املناسبة التنويه له يف هذا العنصر، أن معايري الرقابة

  ؛االعتماد عليها يف عملية الرقابة
إما قبل مرحلة التحويل كانتقاء الطلبة  ،: وقد يتم هذا القياسقياس األداء ومقارنته بالمعايير - 2

األكفاء قبل دخوهلم األقسام العلمية، ويسمى هذا النوع من الرقابة بالرقابة القبلية أو املانعة. كما 
كتعيني األستاذ اجلامعي ووضعه حتت ،  قد يتم قياس األداء أثناء مرحلة حتويل املدخل إىل املخرج

إال إذا اتضح بأنه كفؤ، ويسمى هذا النوع يف املؤسسة  ترسيمه يتمالرقابة خالل السنة األوىل وال 
من الرقابة بالرقابة املتزامنة . أما النوع الثالث، فهو الرقابة التبعية أو العالجية وتكون بعد اكتمال 

  ؛ة االحنرافات وحماولة معاجلتها بغية عدم تكرارهاعرّفالسنة الدراسية وم
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ويكون ذلك يف حالة وجود احنرافات سلبية، ولتفادي هذا النوع : القيام بالعمل التصحيحي -3
  من االحنرافات فإنه البد من القيام بالتحليالت لتشخيص املسببات قبل إجراء أي عمل تنفيذي.

فمن ، التشريعات واللوائح بجودةويف األخري جتدر اإلشارة إىل نقطة مهمة جدا تتعلق   
ية مرنة وواضحة لكي تكون عونا إلدارة اجلامعة،  الّتعليمالضروري أن تكون التشريعات واللوائح 

  كما جيب أن تواكب كافة التغريات باعتبار اجلامعة توجد يف عامل متغري تؤثر وتتأثر به.
  ي.الّتعليمالتمويل وتقييم األداء  ،المطلب الرابع: جودة المناهج

ومن مث حتقيق  االعناصر األخرى اليت ينبغي تسليط الضوء عليها لتحقيق اجلودة فيه من  
  العايل، جند:  الّتعليممؤسسة رضى األطراف املستفيدة من خدمات 

  :1تتمثل يفتباع جمموعة من اخلطوات، ايتم تطوير املناهج ب جودة المناهج: -أوال
  مراعاة خاصيتني مها:ولتحديدها ينبغي : الّتعليم استراتيجيةتحديد   .1

 ،ي املختلفةالّتعليموجوب الرتكيز على العالقات الداخلية املوجودة بني مستويات النظام  .10
   ي ككل والبيئة اليت يتواجد فيها.الّتعليمالنظام  وبني
  .يةالّتعليممجيع جوانب العملية وحتديث وجوب الرتكيز على جتديد  .11
وتتضمن هذه الّدراسة طرق : المرسومة دراسة الواقع الحالي في ضوء االستراتيجية .2

  .، إعداد عضو هيئة التدريس وتدريبهالّتقييمالتدريس، وسائله، أساليب 
   ية.الّتعليمتمويل وتغيير العملية  ،التخطيط لتسهيل عملية تنفيذ  .3

تنفيذ مهامه وبراجمه توفري  ،اجلامعي الّتعليميتطلب تسيري شؤون  جودة التمويل الجامعي: - ثانيا
اجلامعي. وقد أضحى االهتمام مبدى   الّتعليموهذا ما يطلق عليه بتمويل  ،الكثري من املوارد املالية

يتزايد بشكل كبري، وهذا راجع إىل عدة عوامل، نذكر  الّتعليمكفاءة تشغيل األموال يف متويل 
  منها:

  الزيادة الكبرية يف أعدد الطلبة؛ •
اجلامعي اليت استدعت إضافة مبالغ كبرية من األموال إىل موازنة  الّتعليممشروعات التطوير يف  •

  اجلامعي؛ الّتعليممؤسسة 

                                                           

 .528/529 .ص.، صمرجع سبق ذكرهالطائي، أفنان عبد علي األسدي،  هاشم فوزي دباس العبادي، يوسف حجيم 1
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 الّتعليموالتضخم وما ينجم عنه من اخنفاض يف القوة الشرائية للنقد، األمر الذي جيعل مؤسسة  •
من األبنية اهزة والرواتب  العايل حتتاج إىل مبالغ مالية إضافية للحصول على االحتياجات

  واملخصصات املالية للبحث العلمي وتدريب املوظفني وغريها من االحتياجات.
اجلامعي، ينبغي على صانعي القرار إعادة النظر يف هيكل  الّتعليمولتحسني جودة متويل   

اخلاص لتأمني ية وتطوير الشراكة مع القطاع الّتعليمالنظام التمويلي، ترشيد استخدام املدخالت 
  متويل إضايف للجامعة.

العايل بتحديد فعالية كافة عناصر اجلودة اليت تتكون منها  الّتعليميهتم : الّتقييمجودة  - ثالثا
وطرق تدريسها ية الّتعليمعضو هيئة التدريس، الربامج ية، فهو يهتم بـ: الطالب، الّتعليمالعملية 

العناصر إىل معايري واضحة وحمددة ويسهل القياس عليها. ومتويل وإدارة اجلامعة. وحيتاج تقييم هذه 
  الفصل املوايل من هذا البحث.يف وهذا ما سنوضحه 
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  خالصة الفصل األول:
تسليط الضوء على خمتلف اجلوانب اليت متس موضوع  ،لقد حاولنا من خالل هذا الفصل  

العايل تعين قدرة مؤسسة  الّتعليمودة يف العايل، وقد تبني لنا من خالله بأّن اجل الّتعليمجودة خدمة 
بشكل يتفق مع حاجات العايل على تقدمي خمتلف خدماا التدريسية والبحثية واتمعية  الّتعليم

من خالل االهتمام وحيقق رضاهم، وال يكون ذلك إال  املصلحةوملا ال توقعات األطراف ذات 
ويعّد نظام . العايل الّتعليممؤسسة مجيع العناصر اليت تدخل يف تكوين نظام يف ودة اجلبتحقيق 

اليت  التحدياتخاصة يف ظل  ،من أهم وأبرز املداخل اليت تسهم يف حتقيق ذلك ،ضمان اجلودة
، وهذا ما العايل سواء على مستوى البيئة الداخلية هلا أو اخلارجية الّتعليممؤسسات  تواجهها

   سنوضحه يف الفصل املوايل من هذا البحث.
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    تمهيد:
ضمان اجلودة يف خدماا التعليمية والبحثية لجتتهد مؤسسات التعليم العايل باستمرار للتميز و 

هذا  مة مع متطلبات السوق احمللي والدويل. ومنءويف خدمة اتمع حىت تكون خمرجاا متميزة ومتوا

املنطلق، سعت معظم مؤسسات التعليم العايل إىل إنشاء نظام لضمان جودة التعليم العايل تأكيدا 

وسنحاول من خالل هذا  منها على التزامها جبودة التعليم لضمان جودة اخلريج ومنافسته عامليا.

دفعت مبؤسسات أهم االجتاهات احلالية للتعليم العايل يف العامل واليت ، تسليط الضوء على الفصل

التعليم العايل إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة كأحد أهم املداخل لتحقيق جودة التعليم العايل مع 

، واستعراض جتارب بعض الدول املتقدمة والعربية يف وخمتلف مراحل تطبيقهماهية هذا النظام توضيح 

  جمال ضمان جودة التعليم العايل.
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  نظام ضمان جودة التعليم العالي.مفاهيم أساسية حول : األولالمبحث 

عصر الثورة العلمية  ،أصبحت قضية ضمان اجلودة يف التعليم العايل قضية هذا العصر  

عصر املنافسة العاملية والسوق املفتوحة، عصر التميز وعصر التكتالت  ،والتكنولوجية

 االجيابيات وجتاوز السلبيات وعالجها.مدخل هام يف حتقيق اجلودة ودعم فهي تعد االقتصادية،...

إىل إبراز خمتلف االجتاهات احلالية للتعليم العايل يف العامل واليت دفعت  ،وسنعمد يف هذا املبحث

ؤسسات التعليم العايل إىل االهتمام بقضية ضمان اجلودة وتطبيق نظامها مع حماولة تسليط الضوء مب

  على ماهيته.

 .في العالماألول: االتجاهات الحالية للتعليم العالي  المطلب

 التعليم مؤسسات يف اجلودة ضمان بنظام األخذ بضرورة ،احلاضر الوقت يف االهتمام تزايد  

 اليتالعديدة  والداخلية اخلارجية للتحديات نتيجة ها،في اجلودة لتحقيق املناسبة املداخل كأحد ،العايل

  :1يلي فيما إمجاهلا ميكن واليت تواجهها

 التحديات الخارجية: -أوال

االنتقال من عصر الصناعة  ،: شهد العامل مع بداية األلفية الثالثةالتقدم العلمي والتكنولوجي .1

الذي يعتمد على رأس املال إىل عصر املعلومات الذي يعتمد على املعرفة والتكنولوجيا املتقدمة. وقد 

على التعليم أن يكون تعليما من أجل اجلودة، وخاصة أّن الثورة التكنولوجية قد  ،فرض هذا التقدم

 إنسان إعدادلت من فرص العمل أمام الفرد املتعلم تعليما أقل جودة. وهلذا أصبح التعليم مطالبا بقلّ 

 واملتسارعة املتالحقة التطورات ويتابع املتجددة، املواقف مع التعامل يستطيع جديدة مبواصفات جديد

أصبح مطالبا بإعداد وختريج نوعية جديدة من  كما ؛اهتمامه جماالت من وغريه عمله جمال يف

                                                           

1
  :إىل الرجوع ميكن أكثر لالطالع   

   .156/160. ص.ص ،مرجع سبق ذكرهاجلودة يف التعليم،  الزيادات، عواد وحممد جميد شاكر سوسن-

 دراسـات: العـايل التعلـيم مؤسسـات يف اجلـودة وضـمان االعتمـاد" حسـن، أمحـد مـاهر حويـل، إبراهيم إيناس أمني، حممد ماجدة -

 فـــي الجـــودة وضـــمان االعتمـــاد حـــول عشـــر الثالـــث الســـنوي المـــؤتمر فـــي "الـــدول بعـــض وجتـــارب خـــربات ضـــوء يف حتليليـــة

  .720/721 .ص ،2005، التعليمية المؤسسات

ــيم كمــال بــداري ، فــارس بوبــاكور ، عبــد الكــرمي حــرز اهللا ،  - ضــمان الجــودة فــي قطــاع التعلــيم العــالي: إعــداد وانجــاح التقي

  .30/33، ص.ص. 2013: ديوان املطبوعات اجلامعية،  اجلزائر، الذاتي
-  IIEP-UNESCO, "Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 
L’enseignement Supérieure " ,  modules de 1, Faire Des Choix Fondamentaux Pour 
L’assurance Qualité Externe, paris, 2011,  p.p.  06/09. 
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وإمنا ميتلكون القدرة على التعلم مدى احلياة وتطوير  ،املتعلمني الذين ال حيوزون املعرفة فحسب

 مجيع بني العاملي واالندماج واملعلومات االتصاالت ثورةمعارفهم ومهارام باستمرار. كما أدت 

وقد فرضت  ،وثقافية اجتماعية حتوالت إىل حدوث بفضائياا اإلعالم أجهزة خالل من الثقافات

 التحوالت هذه مع التعامل ميكنه حىت وآلياته أهدافه تغيري ضرورة العايل التعليم على، هذه التحوالت

 . أخرى ناحية من وديانته وحضارته اتمع هوية على واحملافظة ناحية من

تشكل العولة ضغطا كبريا على التعليم العايل مما جعل عملية اإلصالح مطلبا ضروريا ال العولمة:  .2

من التقدم املطلوب للخطط  ا مهماجمال للتباطؤ فيه، فقد أصبحت عاملية املناهج األكادميية جزء

مل تعد احلاجة إىل االعتماد الكلي على  ،التعليمية ولتطوير املناهج. ومع تطور تكنولوجيا االتصاالت

انتقال الطلبة واألساتذة حول العامل، بل أصبح باإلمكان اشرتاك الطلبة يف كثري من دول العامل 

للدراسة معا يف صف واحد دون مغادرة منازهلم. ومن ناحية ثانية،  أصبحت أنظمة التعليم العايل  

أفرزته االتفاقيات التجارية من انتشار واسع للمبادالت نتيجة ما  ،كذلك تتأثر أكثر فأكثر بالعوملة

التجارية للسلع ورؤوس األموال واألشخاص مما أثّر على هيكل ومضمون وانتاج التعليم العايل على 

كما أّدت كذلك عوملة بعض املهن وزيادة احلراك املهين إىل زيادة الضغط على الدول   .املستوى املهين

إلنتاج شهادات معرتف ا على مستوى سوق العمل الدولية. ومن خملفات  ومؤسسات التعليم العايل

ظاهرة التكامل اجلهوي وأحسن دليل على ذلك االندماج األورويب يف جمال التعليم  ،العوملة نذكر

  .  (Processus de Boulogne)∗العايل واملسمى مبسار بولونيا 

أضحى التعليم االتفاقية العامة حول تجارة الخدمات وسوق التعليم العالي عبر الحدود:  .3

مثل ادراجها ضمن اتفاقية جتارة اخلدمات. كما أضحى منو  ،خدمة يتم تداوهلا وفق االتفاقات الدولية

هذه  من مظاهر العوملة، إذ أّدت امظهر  (Transnational)التعليم العايل العابر للحدود الوطنية 

امج األكادميية واملؤسسات التعليمية والطلبة عرب احلدود، وهذا يعترب اية لعصر رب األخرية إىل انتقال ال

كانت فيه املؤسسات العامة الوطنية لوحدها تقوم بتوفري خدمة التعليم العايل. وميكن حصر أربع 

                                                           

∗
فرنسـا،  :مـن طـرف أربعـة دول أوروبيـة هـي إلنشـاء جامعـة السـربون 800مبناسـبة الـذكرى  ،1998مـاي  25مت االعـالن عنـه يـوم  

نية أملانيا، إيطاليا وبريطانيا. والتوصية الرئيسية للمثلي الدول اتمعة خلصت إىل أن "االعرتاف الدويل ملنظومة التعليم العايل وامكا

الـنمط طـورين ويعـرض يـا. جذب طلبة دول أخرى حنو هذه القارة مرتبطة مباشـرة بوضـوح ومقروئيـة الشـهادة احملضـرة داخليـا وخارج

ولالطــالع أكثــر ميكــن  رئيســيني متمــاثالن يف مــا قبــل الليســانس ومــا بعــدها لتســهيل عمليــة املقارنــة واملعادلــة علــى املســتوى الــدويل.

  .14، ص. 2008، ، اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعيةنظام ل م دعبد الكرمي حرز اهللا وكمال بداري، الرجوع إىل: 
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 GATS( Accord général sur le(فئات رئيسية للتجارة يف التعليم عرب احلدود من خالل اتفاقية 

commerce des services  ، :هي  

يقصد ا تقدمي اخلدمة العابرة للحدود دون احلاجة إىل انتقال عرض الخدمة عبر الحدود:   . أ

 ؛املستهلك (الطالب)، مثل التعليم عن بعد والتعليم االلكرتوين واجلامعات االفرتاضية

نعين ا انتقال الطالب إىل الدولة املقدمة للخدمة الستكمال استهالك الخدمة عبر الحدود:   . ب

 ؛الدراسة فيها وهو األكثر شيوعا يف وقتنا احلايل

يشري إىل انتقال املؤسسة املنتجة للخدمة أو أحد فروعها لتقدمي خدمة التعليم الوجود التجاري:   . ت

ة أو احلصول على توكيل العايل عرب احلدود بشكل مباشر، وتكون إما بإنشاء فرع حملي للجامع

 ؛للمنتج احمللي بتسويق خدمات تعليمية جلامعات أجنبية

 ويف هذا اإلطار، نشري إىل انتقال أعضاء هيئة التدريس لتقدمي اخلدمة عرب احلدود.انتقال األفراد:   . ث

أدى حترير اخلدمات يف قطاع التعليم العايل إىل بروز السوق الدولية لخدمات ضمان الجودة:  .4

دمات ضمان اجلودة واالعتماد بشكل متسارع، فقد أصبحت العديد من مؤسسات االعتماد ومنو خ

اليت تنشط على املستويات الوطنية لبعض الدول ويف جماالت عّدة كالتكوين يف إدارة املؤسسات، 

اهلندسة والطب تقدم خدماا ملنظمات دول أخرى. وعلى الرغم مما تقّدمه هذه املنظمات الّدولية 

خاصة ا ومعايري ال تكون متماثلة مع ما تفرضه السلطات الوطنية،  ازايا إال أّا قد تفرض قيممن م

وهذا ما يشكل عليها ضغطا كبريا إلنشاء هياكل خاصة ا تعىن بضمان اجلودة وميكن تكييفها 

  بسهولة مع القيم واملصاحل الوطنية.

من القرن العشرين تغريات اقتصادية عاملية عرف الربع األخري التغيرات االقتصادية العالمية:  .5

سريعة كان هلا أثرها على معظم اقتصاديات الدول، فقد أصبح االقتصاد العاملي أكثر ارتباطا بالسوق 

نتيجة إزالة احلواجز اجلمركية، وأضحت النظم االقتصادية املختلفة متقاربة ومتداخلة ومؤثرة يف بعضها 

 وتديره مشرتكة عاملية أسس حتكمه اواحد االعاملي اليوم نظام البعض، وأصبح النظام االقتصادي

 االقتصادية التكتالت ظهور أدى كماالدول؛   اقتصاديات كافة يف تأثري ذات عاملية منظمات

إىل تزايد حدة املنافسة بني الدول على إنتاج األجود واألقل تكلفة. وقد أدت  التجارية واالتفاقيات

هذه التغريات إىل  زيادة الطلب على اخلريج اجلامعي الذي ميتلك مهارات علمية وحبثية عالية املستوى 

الستفادة وجتعله قادرا على املنافسة العاملية وفهم التطورات العاملية والتكيف معها، هذا باإلضافة إىل ا
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إىل أقصى ما ميكن من التقنيات احلديثة وكيفية تطويرها وإنتاجها. وبالتايل جند أّن التغريات 

االقتصادية العاملية تدعو إىل وجود منافسة قوية ليس فقط على مستوى املنتجات، وإمنا أيضا على 

جيعل ملؤسسات  مستوى املنتج البشري، وهذا ما يهدف إليه نظام ضمان اجلودة بشكل رئيسي بأن

ا على الصعيدين احمللي  االتعليم العايل مكانة علمية متميزة وخلرجيها وأساتذا قيمة حقيقية معرتف

  والعاملي. 

سامهت حركات التكامل اإلقليمي بدورها يف التأثري على التعليم العايل تأثريا   التكامل اإلقليمي:  .6

ا خلق سوق مشرتكة تسمح بانتقال األفراد ويف مباشرا، ويربز ذلك جليا يف الشروط اليت يفرضه

  .االعتراف بالشهاداتمقدمتها نذكر 

 :التحديات الداخلية - ثانيا

: تزايد اإلقبال على التعليم العايل بشكل ملحوظ تزايد الطلب االجتماعي على التعليم العالي  .1

يف العصر احلايل خاصة يف الدول النامية، وأصبح ظاهرة مجاهرية بعدما كان مقتصرا على النخب 

إىل أنّه على الصعيد العاملي تزايد  2010 لسنة اليونسكو فقط. ويف هذا اإلطار، أشار تقرير منظمة

. أما بالنسبة لدول 2008مليون طالب لسنة  159إىل  1961مليون طالب لسنة  68عدد الطلبة من 

مليون  49إىل  1991مليون طالب سنة  14شرق آسيا واحمليط اهلادي، فقد تزايد عدد الطلبة من 

  مليون طالب.  26، يف حني بلغ عدد الطلبة يف دولة الصني لوحدها 2010طالب يف سنة 

إىل تزايد احلاجة إىل التعليم العايل : أدى تزايد الطلب االجتماعي على التنويع في التعليم العالي .2

تنويع مؤسساته وتكييف براجمه لتتماشى مع تنوع احتياجات الطلبة واحتياجات سوق العمل. وقد 

انعكس تنوع التعليم العايل يف بروز التعليم العايل غري اجلامعي وأمناط جديدة غري تقليدية من التعليم 

التعليم العابر و  التعليم عن بعد ،تدريب املتطور وحتديث املعلومات من خالل التعليم املستمرمثل ال

مما أدى إىل ضرورة االهتمام بضمان جودة هذه األمناط اجلديدة من التعليم واملؤسسات اليت  ،للحدود

  . وعدم جناعتها طورتعىن ا والربامج اليت تقّدمها، حيث أثبتت الطرق القدمية عدم مسايرا هلذا الت

نظرا لضخامة حجم املوارد املالية املطلوبة لالستجابة ملختلف خوصصة التعليم العالي:  .3

احتياجات التعليم العايل وعدم كفايتها، جلأت العديد من الدول اليت كانت تعترب التعليم جزء هاما 

) إىل فتح الباب للقطاع الوطين اخلاص للتكفل عامةوأساسيا من املسؤوليات الوطنية للدولة (خدمات 

بالتعليم العايل، ويف كثري من األحيان للمؤسسات األجنبية لإلسهام يف نشاط التعليم مبا يف ذلك 
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. التعليم العايل، وميثل هذا التوجه أهم التوجهات اليت يعرفها قطاع التعليم العايل منذ العشرية األخرية

يف إضفاء الطابع السلعي على خدمة التعليم العايل عدة تعديالت يف  ويدخل هذا التغري املتمثل

ومن بني املستجدات جند التعامل مع مصطلحات جديدة مثل  ،مفهوم اخلدمة املقدمة تقليديا

بدل الطالب ومن مث تكتسب اجلودة مكانة مركزية ليس فقط   الزّبونالعرض، الطلب، الرحبية، 

ب) ولكن أيضا كأحد مكونات امليزة التنافسية اليت تتسابق من (الطال الزّبونكمطلب يلح عليه 

يقتضي األمر من السلطات العمومية مراجعة  ،ضافة إىل ذلكوباإلخالهلا املؤسسات التعليمية. 

يسمى باإلدارة أصبح تبعا ملا  (régulation)والتخلي عن الدور التقليدي املتعلق بالرقابة والتعديل 

جتد مؤسسات التعليم العايل نفسها  جمربة على القيام مبجموعة من  ،الصدداحلديثة. ويف هذا 

االصالحات بغية بناء نظام ينطوي على: الالمركزية يف اختاذ القرار؛ مفاوضة األهداف؛ مراقبة 

متكني الدولة من النتائج؛ وترسيخ مبدأ التمويل حبسب النتائج. والغاية من هذا التحول اجلديد هو 

بتحديد اخلطوط العريضة (السياسة) واالمداد باملوارد ن بعد، حيث تكتفي السلطات املراقبة ع

كما أنّه قد تكون الدولة غري قادرة على توفري الدعم املايل الضرورية مث مراقبة النتائج وليس الوسائل.  

ب إلدارة الكايف لتوسيع نطاق التعليم العايل، ولكن هذا ال يعين أّن تدخلها غري ضروري بل هو مطلو 

 .النظام وضمان جودته، هذا باإلضافة إىل وضع آليات لتنظيم هذه املؤسسات

: أدت ثورة التكنولوجيا واملعلومات والتغريات االقتصادية العاملية التغير في متطلبات سوق العمل  .4

حيث اندثرت مهن وختصصات تقليدية وظهرت مهن  ،إىل حدوث تغريات جوهرية يف سوق العمل

وختصصات مل تكن موجودة من قبل، وتزايد الطلب على املؤهالت القادرة على التعامل مع 

تكنولوجيا العصر. ومن ناحية أخرى، أّدت هذه التغريات إىل عدم قدرة اخلرجني مبهارام احلالية على 

 بضمان ى مؤسسات التعليم العايل  ضرورة االهتمامالتكّيف مع متطلبات سوق العمل، مما يفرض عل

 ،جودة خرجيها وقدرم على مواكبة اجلديد يف جمال التخصص والتغريات اليت تطرأ يف سوق العمل

 حتقق تضمن اليت واخلربات واملهارات املعارف الطالب تكسب تعليمية وصيغ مناذج عن البحث وكذا

  .العمل أداء يف والتميز واجلودة باإلنتاجية املرتبطة العاملية املعايري

نظرا لتزايد عدد الطلبة املنتسبني إىل مؤسسات التعليم العايل وتنوع قلة الموارد المالية:  .5

احتياجام، تواجه حكومات الدول مشكلة عدم كفاية الدعم املايل املخصص هلذه املؤسسات 

من مؤسسات التعليم العايل إىل مراجعة الربامج ملقابلة هذا التزايد. وكنتيجة لذلك، عمدت العديد 
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اليت تقّدمها ووجهات إنفاق املوارد املتاحة لرتشيد هذا اإلنفاق مع تأمني احلد األدىن من اجلودة 

  املطلوبة.

: أدى تزايد أعداد الطلبة امللتحقني بربامج التعليم العايل خارج الحراك األكاديمي والمهني .6

إما لتحديد شروط  ،آليات ومعايري صارمةالكثري من البلدان املصدرة للطلبة على بلدام إىل اعتماد 

وإما لالعرتاف بالدرجات العلمية اليت حيصلون  ،انتقال الطلبة إىل مؤسسات التعليم العايل األجنبية

عليها يف اخلارج عند عودم إىل مواطنهم األصلية. ومن جهة أخرى، تلجأ معظم الدول إىل وضع 

بط أكادميية للممارسة العمل املهين فيها لغري مواطنيها. وكنتيجة لذلك، ظهرت اتفاقيات تدخل ضوا

وقد جسدت االتفاقية اخلاصة باالعرتاف  ،وجود آليات لضمان اجلودة كعنصر أساسي هلذا االعرتاف

 لس األورويب النموذج الدويلذا اخلصوص، مبؤهالت التعليم العايل املربمة يف إطار اليونسكو وا

حيث أّا تلحظ أّن االعرتاف باملؤهل املكتسب يف بلد ما مشروط بوجود آليات موثوقة لتقييم 

مؤسسات التعليم العايل وبراجمها، وبالشفافية التامة حول النظام واملؤسسات والربامج والشهادات 

ل ثاخلارج واملؤهل املمااملمنوحة للخرجيني، وبعدم وجود فروقات جوهرية ما بني املؤهل املكتسب يف 

كما أنشأت بعض اهليئات مثل مركز ضمان اجلودة يف الرتبية الدولية   ؛املقدم يف بلد األصلي

)CQAIE(∗  الذي يهدف إىل ضمان اجلودة يف برامج التعليم العايل األمريكية من ناحية، وملساعدة

الدول األخرى على تطوير برامج لضمان اجلودة يف نظم التعليم العايل لديها من ناحية أخرى. أما 

شاء بالنسبة للدول النامية، فقد أدركت ضرورة حتسني جودة برامج التعليم العايل فيها، من خالل إن

نظم لضمان اجلودة، وإال فإّن مؤسسات التعليم العايل فيها ستكون مهددة بعزوف الطلبة عن 

  االلتحاق ا أو بعدم االعرتاف بشهادة خرجييها.

قامت مؤسسات خمتلفة من بلدان كثرية بتصدير براجمها التعليمية رغبة يف تصدير التعليم العالي:  .7

اإلطار، يستحيل تقدير عدد املؤسسات املنشأة يف العامل كفروع توفري موارد مالية إضافية. ويف هذا 

ملؤسسات مركزها يف الدولة األم أو املنشأة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات أجنبية. كما يستحيل 

تشكل الواليات املتحدة إذ تقدير عدد الربامج اليت تصدرها الدول املتقدمة إىل الدول النامية، 

رب للتعليم العايل. وقد دعا هذا التوسع اهلائل يف املؤسسات والربامج األجنبية األمريكية املصدر األك

  احلكومات املسؤولة عن التعليم العايل يف خمتلف البلدان للتساؤل حول جودة هذه الربامج.

                                                           
∗
 Council For Quality Assurance In International Education. 
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  عدة أسباب، نذكر منها:يعود ذلك إىل قد و : الخريجين أعداد في المتزايدة البطالة .8

خمرجات التعليم العايل من حيث التحصيل املعريف واخنفاض املستوى الثقايف، وضعف  نوعيةتدين  •

 القدرات التحليلية واالبتكارية وضمور روح املبادرة وضعف الكفاءات التقنية؛

ضعف وتقادم اخلطط والربامج الّدراسية وعدم مواكبتها للتطورات اليت طرأت يف خمتلف ااالت  •

 واالقتصادية والعلمية واملعلوماتية والتكنولوجية واإلدارية؛السياسية واالجتماعية 

 .ضعف الشراكة مع قطاعات اإلنتاج واخلدماتو  •

فرضت على مسؤويل مؤسسات التعليم ضرورة د قالتحديات واألزمات  هذهومن هنا، فإّن   

جودة خدماا. وقد جتلى هذا  لتحقيقاالعتماد على نظام ضمان جودة التعليم العايل كخيار أمثل 

إنشاء هيئات لضمان اجلودة تأخذ على عاتقها مسؤولية التزام مببادرة الكثري من الدول إىل االهتمام، 

ضمان اجلودة، وهذا ما يوفر ثقة اتمعات مبصداقية هذه املؤسسات بمؤسسات التعليم العايل 

 ،االجتماعية ،بية خمتلف االحتياجات السياسيةوبراجمها، ومبدى قدرا على توفري خمرجات مؤهلة لتل

اإلدارية والتكنولوجية لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة  ،املعلوماتيةو العلمية  ،االقتصادية

 .نظام ضمان اجلودةوفيما يلي توضيح ملاهية  للمجتمعات.

  المطلب الثاني: ماهية نظام ضمان الجودة.

مفهوم نظام ضمان اجلودة من املفاهيم احلديثة اليت برزت يف الثمانينات من القرن املاضي  يعدّ   

يف جمال رقابة جودة السلع املنتجة أو اخلدمات املقدمة. وقد جاء هذا املفهوم، لريكز على كسب 

هذا سنحاول من خالل و وزيادة ثقته يف املنتجات املقدمة إليه من خمتلف املنظمات.  الزّبونرضى 

  وإبراز أهم مبادئه ومزايا تطبيقه. فهوم نظام ضمان اجلودة التطرق إىل التطور التارخيي ملاملطلب، 

ظهر مفهوم اجلودة واالهتمام بضماا كأحد : التطور التاريخي لمفهوم نظام ضمان الجودة -أوال

لقرن املاضي، املنهجيات لالقتصاد الناجح يف الدول الغربية خالل اخلمسينات والستينات من ا

فاملؤسسة الناجحة من وجهة نظرهم هي اليت تليب معايري اجلودة. واملتتبع حلركة تطور مفهوم اجلودة، 

يالحظ أا استخدمت ألول مرة خالل احلرب العاملية الثانية، وقد اقتصر مفهومها يف ذلك الوقت 

بإنتاج اجلماهري واملتمثل يف  على كشف العيوب بعد االنتهاء من عملية التصنيع. ومع ظهور ما يعرف

قيام األفراد بتأسيس وحدات إنتاج صغرية يف منازهلم، وما خّلف ذلك من وجود نسبة كبرية من 

املنتجات املعيبة، ظهر نظام رقايب عرف بنظام ضمان اجلودة اإلحصائي الذي يرى بأّن اجلودة تتحقق 
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تطورات، إذ استخدمت أدوات أخرى من خالل رقابة وحدة اإلنتاج. وقد عرف هذا النظام عدة 

للتحكم يف جودة املنتجات كنظام العينة وخريطة التحكم، غري أّن هذا النظام أظهر العديد من 

، مت تأسيس املنظمة الدولية 1946يف سنة القصور، من أمهها ظهور منتجات معيبة يف األسواق. و 

لضمان اجلودة واالرتقاء و توحيد املواصفات اخلاصة باملنتجات دف ، (ISO)املعايري للمواصفات أو 

اية الستينات وبداية السبعينات من القرن املاضي، أصبح املعىن  معباإلنتاج إىل مستويات أعلى. و 

احلقيقي لضمان اجلودة معروفا وأكثر تطورا دف الوصول إىل منتج حيظى بثقة العميل. ويف عام 

واخلاصة بتعريف املصطلحات املرتبطة  ISO 8402 للجودةاملواصفات الدولية أوىل إصدار  ، متّ 1986

ليت حتدد اوISO 9000: 1987 إصدار سلسلة املواصفات ب 1987تطويرها سنة ّمت  وقد باجلودة،

كما حتدد العناصر الرئيسية املطلوب توافرها   ،يف املنتج وتعطيه القابلية لالستعمال اخلصائص املطلوبة

، وتلتها بعد ذلك عدة الزّبونلضمان توافق منتجاا مع احتياجات باملنظمة يف نظام إدارة اجلودة 

، توفرت ثالثة أنظمة ملعايري ضمان اجلودة هي: 1994ففي عام تعديالت على فرتات خمتلفة، 

يف املؤسسات االنتاجية واخلدمية اليت يقتصر نشاطها على  واملتعلقة بنظام اجلودة ISO 9001املواصفة 

واليت تم باملؤسسات اليت  ISO 9002 املواصفة االنتاج وخدمات ما بعد البيع، ،القيام بالتصميم

 ISO 9003 املواصفة تعمل يف جمال اإلنتاج والرتكيب دون القيام بالتصميم وخدمات ما بعد البيع،

أصدرت ، 2000ويف سنة  جمال الفحص النهائي للسلع واختبار جودا. واخلاصة بنظام اجلودة يف

واملتعلق باملتطلبات   �ISO 9001ـإصدارا جديدا حّل حمل األنظمة الثالثة مسي  (ISO) منظمة

وعلى اختالف أنواعها وقد أتاح هذا النظام ألكثر عدد من املنظمات  ،اخلاصة بنظام إدارة اجلودة

املنصوص عليها تطلبات املتلبية  من خالل للحصول على شهادة ضمان اجلودةالفرصة وأحجامها 

 اضفاء تعديالت خاصة باملواصفة   ، متّ 2008ويف سنة  والعمل على حتقيق املعايري اليت تطرحها.

ISO 9001 :2000  لتحل حملهاISO 9001 :2008 ا مل تصدر متطلبات جديدة بلغري أ ،

  .ISO 9001 :20001أعطت توضيحا للمتطلبات اليت نصت عليها مواصفة 
                                                           

  :لإلطالع أكثر، ميكن الرجوع إىل 1

   .35، ص.مرجع سبق ذكرهعبد العزيز البهاوشي وسعيد بن محد الربيعي، السيد  -

  34/35، ص.ص.2008، عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية الجودة الشاملة في التعليمرشدي أمحد طعيمة وآخرون،  -

، كليــة العلــوم االقتصــادية رســالة دكتــوراهفتيحــة بــوحرود، "اإلدارة بــاجلودة الشــاملة مــدخل لرتقيــة تنافســية املنظمــات الصــغرية واملتوســطة"،  -

  .20/24ص.ص.   ،2012/2013، 1والتجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف 
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سنحاول من خالل هذا العنصر، التطرق إىل استعراض بعض  مفهوم نظام ضمان الجودة: - ثانيا

 املفاهيم اخلاصة بضمان اجلودة كمدخل لتوضيح مفهوم نظام ضمان اجلودة.

يأيت ضمان اجلودة يف مقدمة االهتمامات االسرتاتيجية اليت تواجه حياتنا  ضمان الجودة:مفهوم  - 1

، فهو يهدف إىل االرتقاء "عصر اجلودة"يف هذا العصر الذي يطلق عليه بعض املفكرين بأنه 

باملمارسات املهنية مما يضمن االستفادة القصوى من املوارد واملصادر وصوال إىل خمرجات عالية 

املقدمة إليه،  توكسب والئه وزيادة ثقته يف املنتجا الزّبوناجلودة. ويركز هذا املفهوم، على رضى 

موضوع لك العديد من التعاريف اليت تناولت حيث يؤكد تطابقها مع املواصفات اليت ّمت إقرارها. وهنا

 :ضمان اجلودة، نذكر بعضا منها فيما يلي

كل األفعال املخططة والنظامية الضرورية إلعطاء الثقة بأّن   :"أّا على اجلودة ضمان تعّرف •

 .1قد حققت الرضا حلاجات معينة " تاملنتجا

ؤسسة أو املنظمة لضمان أّن معايري املعلى أّا: "جمموعة النشاطات اليت تتخذها  أيضا تعّرفو  •

ما أو خدمة ما يتم بالفعل الوصول إليها بانتظام، وهدف هذه  لسلعةحمددة وضعت مسبقا 

 .2النشاطات هو جتنب وقوع عيوب يف املنتجات أو اخلدمات"

من فتها بأّا: "جزء فعرّ ، 2000إصدار  ISO 9000وفقا للمواصفة  أما املنظمة العاملية للمقاييس •

 .3إدارة اجلودة يرّكز على توفري الثقة بأّن متطلبات اجلودة ستؤمن"

"اجراء يسمح بكسب ثقة أصحاب املصلحة من خالل  ضمان اجلودة كذلك على أّا: تعّرفو  •

م الدنيا" متلبية املخرجات للتوقعا4ومتطلبا . 

جمموعة من اإلجراءات  :ومن خالل التعاريف السابقة، ميكننا القول بأّن ضمان اجلودة هو  

واليت من شأا أن تؤكد بأّن املنتج سوف يتم طرحه طبقا  ،مسبقا (عملية قبلية)هلا املخططة 

  ).للمواصفات املوضوعة مسبقا (تفادي وقوع األخطاء

                                                           
1
 Mohamed BOUABAZ Et Mourad MORDJAOUI, "Méthodes Mathématiques D’analyse De 
La Qualité Dans L’enseignement Supérieur : Essai A Base De Cas" , Actes Du Colloque 
Internationale Sur La  Démarche Qualité Dans L’enseignement Supérieur : Notions, 
Processus, Mise En Œuvre, op.cit, p. 197.  

 .307، ص.مرجع سبق ذكرهيوسف حجيم الطائي، حممد فوزي العبادي، هاشم فوزي العبادي،  2
  .80ص.  ،مرجع سبق ذكرهعماد أبو الرب وآخرون،  3

4IIEP-UNESCO, " Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires De 
L’enseignement Supérieur " ,  modules de 1, op.cit , p.14. 
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 جودة ومكوناته.ال ضمان مفهوم نظام - 2

 من جمموعة وضماا، اجلودة جمال يف واملفكرون الباحثون : قّدممفهوم نظام ضمان الجودة  -  أ

  :منها نذكر اجلودة، ضمان لنظام التعاريف

 ليكون عامليا عليه اتفق اجلودة، ملقاييس موحد عاملي نظام: "على أنّه اجلودة ضمان نظام فعرّ   -

  .1" اإلدارة جودة لضمان دولية وثيقة

أعمال يتطابق مع ف أيضا على أنّه:" ذلك النظام الذي يقوم بالتحقق على أّن ما تقوم به من وعرّ  -

 .2اإلجراءات والسياسات اليت قمت بكتابتها واعتمادها"

تطبقها إدارة املؤسسة يف  ف نظام ضمان اجلودة على أنّه: "جمموعة من اخلطط واألنشطةكما عرّ  -

كافة األقسام، ويف مجيع املستويات، دف ضمان بأّن ناتج العمليات سوف يليب حاجات الزبائن، 

من خالل التأثري على الطريقة اليت يتم وفقها تصميم املنتجات وتصنيعها وتفتيشها وتوقعام وذلك 

 .3واختبارها، وتركيبها وتسليمها، وخدمتها، ويهدف نظام اجلودة إىل تزويد الثقة مبنتجات املؤسسة"

اخطاء أو نع حدوث مي اليت مبوجبها السريورةعلى أنّه: وميكن تعريف نظام ضمان اجلودة   

من خالل حتديد ما سيتم القيام به وتنفيذه وفق ما مت االتفاق عليه، وهذا  ،مبنتجات املنظمةعيوب 

ما واكتشاف حاالت عدم املطابقة ومعاجلتها من خالل القيام بعمليات القياس والتقييم، وهذا 

  يسمح بتوفري الثقة مبنتجات املنظمة.

  :4ييرتكز مفهوم نظام ضمان اجلودة على ثالثة عناصر ه :مكونات نظام ضمان الجودة   -  ب

 وضع معايري للمنتج تصف جمموعة من اخلواص الواجب توافرها فيه؛   -

 تنفيذ اإلنتاج حبيث يتم احلصول على املنتوج وفق املعايري املوضوعة مسبقا؛  -

 يف أّن ما وعد به سيتحقق دائما. الزّبونوتكوين ثقة لدى   -

  التايل، يبني خمتلف مكونات نظام ضمان اجلودة. والشكل
 

                                                           

اهلام حيياوي، حكيمة بوسلمة، جنوى عبد الصمد، "اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو مدى تطبيق متطلبـات ضـمان اجلـودة يف  1

   .412. ص ، مرجع سبق ذكره ،لضمان جودة التعليم العالي الثانيالمؤتمر العربي الدولي جامعة باتنة: دراسة ميدانية" يف 
 .312، ص. مرجع سبق ذكرهيوسف حجيم الطائي، حممد فوزي العبادي، هاشم فوزي العبادي،  2

 .45ص.  مرجع سبق ذكره،أمحد اخلطيب ورداح اخلطيب،  3

 .309، ص. ، مرجع سبق ذكرهيوسف حجيم الطائي، حممد فوزي العبادي، هاشم فوزي العبادي 4
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  .مكونات نظام الجودة: 08شكل رقم 

  

  
 
  

الجودة الشاملة في التعليم إدارة ، يوسف حجيم الطائي، حممد فوزي العبادي، هاشم فوزي العبادي :المصدر

  .310 ص. ، 2008، ، عمان: الوراق، الطبعة األوىلالعالي
  

تقوم أنظمة اجلودة املبنية على أساس مواصفات ضمان اجلودة : مبادئ نظام ضمان الجودة - ثالثا

  :1على سبعة مبادئ أساسية، هي

التنظيمية بينه وبني : ويقصد به حتديد مسؤوليات كل شخص وصالحياته، والتدخالت التنظيم .1

  ؛اآلخرين إلجناز األعمال املوكلة إليه بشكل صحيح

: ويرمي إىل توثيق كيفية القيام جبميع أنظمة العمل اليت تؤثر على اجلودة يف توثيق نظام الجودة .2

 ؛املؤسسة. وهي تشمل إعداد دليل اجلودة واإلجراءات وتعليمات العمل

نب القيام باألنشطة بطرق خمالفة ملا هو معتمد. وهو : واهلدف منه جتضبط وثائق نظام الجودة .3

  يشمل:

  املصادقة على الوثائق قبل إصدارها؛  •

  مراجعة الوثائق وحتديثها حسب احلاجة إليها واملصادقة عليها جمددا؛  •

  التأكد من توفر نسخ من الوثائق القابلة للتطبيق يف نقاط االستخدام؛  •

  التأكد من بقاء الوثائق مقروءة وقابلة للتميز بسهولة؛  •

  التأكد من أّن الوثائق ذات املصدر اخلارجي مميزة؛  •

  ومنع االستخدام غري املقصود للوثائق امللغاة ومتييزها يف حالة االحتفاظ ا.  •

                                                           

  :راجع 1

  .46/47ص.ص  مرجع سبق ذكره،أمحد اخلطيب ورداح اخلطيب،  -
 

الّزبونتكوين الثقة عند  وضع المعايير للمنتج  تنفيذ اإلنتاج أو تقديم الخدمة 

 جودةـمان الـض
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: وذلك دف متكني املؤسسة من تتبع ما حدث يف حالة ظهور أي االحتفاظ بسجالت الجودة .4

تباع اإلجراءات وتعليمات العمل. امشكلة، وتقدمي دليل للجهات اخلارجية والداخلية بأنّه قد ّمت 

وينبغي أن تبقى هذه السجالت مقروءة وسهلة التمييز مع إمكانية الرجوع إليها، كما ينبغي ختزينها 

 ؛مع حتديد فرتة االحتفاظ ا

: ويشمل التحقق من نشاط التصميم، التحقق من تنفيذ األنشطة التي يشملها نظام الجودة .5

 ؛املصادقة عليه وفحص املنتج أثناء قيد التصنيع للتأكد من مطابقة املواصفات

: ويقصد به البحث تحديد حاالت عدم المطابقة، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة .6

لتصحيحية عن األسباب يف حالة ظهور أي حالة عدم مطابقة مع املواصفات واختاذ اإلجراءات ا

 ؛املناسبة ملنع حدوثها مرة أخرى

واهلدف منه التأكد  تحسين التواصل والتفاهم والتعاون بين األقسام وضمن القسم الواحد: .7

  من أّن كل شخص يف املؤسسة يعرف ما هو مطلوب منه. 

  :1يف ثالثة أصناف، هي املزاياوميكن تصنيف هذه : مزايا تطبيق نظام ضمان الجودة -رابعا

 ميّكن تطبيق نظام ضمان اجلودة من حتقيق عدة مزايا للمؤسسة، نذكر منها:  المؤسسة: .1

 جتانس جودة الوحدات املنتجة؛  •

 ختفيض التكاليف نتيجة احلد من املرفوضات وإصالحها ومن أعمال التفتيش واالختبار؛  •

ذا أصروا على الرتكيز على متطلبات الزبائن واحلفاظ عليهم واحلصول على زبائن جدد، خاصة إ •

 حصول املنظمة على شهادة املطابقة كشرط أساسي للتعامل معها؛ 

 حتسني جودة مستلزمات اإلنتاج من خالل الرتكيز على عملية انتقاء املوردين األكفاء؛  •

 وخلق جو عمل أفضل وتعزيز التواصل بني األقسام. •

: ميّكن تطبيق نظام ضمان اجلودة من حتقيق عدة مزايا للزبائن الداخليني، نذكر الزبائن الداخليين .2

 منها: 

 تفهمهم ملسؤوليام بشكل أفضل؛  •

 رفع معنويام وشعورهم بالفخر نتيجة احلصول على الشهادة وإرضاء الزبائن؛  •

 وضوح.هم على األعمال املطلوبة منهم بسرعة لكون التفاصيل اخلاصة ا موثقة بتعرّفو  •

                                                           

 .47/48.، ص.صمرجع سبق ذكرهأمحد اخلطيب ورداح اخلطيب،  1
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: ميّكن تطبيق نظام ضمان اجلودة من حتقيق عدة مزايا للزبائن اخلارجيني، نذكر الزبائن الخارجيين .3

 منها: 

 زيادة ثقة الزبائن مبنتجات املنظمة؛  •

 أداة لالختيار بني املؤسسات املتنافسة عند دراسة العروض؛  •

 ات تليب املتطلبات.ووسيلة لتحديد مدى قدرة نظام اجلودة يف املؤسسة على تصنيع منتج •

  .المطلب الثالث: ماهية نظام ضمان جودة التعليم العالي

حرصت العديد من مؤسسات التعليم العايل بدول خمتلفة من العامل على تطبيق نظام ضمان   

كأحد أهم املداخل اليت متكنها من حتقيق رضى مجيع األطراف املستفيدة من ،جودة اخلدمة التعليمية 

نظام ضمان اجلودة يف سنحاول من خالل هذا املطلب، تسليط الضوء على مفهوم و خدماا. 

  التعليم العايل، نطاقه وأهدافه.

لتوضيح هذا املفهوم، البد لنا أن نوضح أوال  :مفهوم نظام ضمان جودة التعليم العالي -أوال

  مفهوم ضمان جودة التعليم العايل. 

اجلودة هو مفهوم متعدد املعاين، فقد حرص املهتمون : ضمان مفهوم ضمان جودة التعليم العالي  -  أ

  مبجال اجلودة يف التعليم العايل على تقدمي جمموعة من التعاريف اخلاصة به، نذكر منها:

: "القوة املرشدة وراء جناح أي برنامج أو نظام أو مقرر دراسي، اضمان اجلودة على أّ  تفعرّ  -

وهذا األمر يستدعي أن تندمج آلياا يف مجيع نشاطات املؤسسة التعليمية، وأّن هدف ضمان اجلودة 

. ومن األمثلة اليت قدمها على إجراءات ضمان اجلودة، 1هو دائما تفادي وقوع األخطاء ومنع الفشل"

ررات الّدراسية، إجراء مراجعات دفرتية للربامج األكادميية ووضع حوافز وضغوط على نذكر: تطوير املق

 أعضاء هيئة التدريس كي يواظبوا على تطوير كفاءام املهنية.

ىل التأكد من وفاء املؤسسة إضي ف:" عملية منظمة لتفحص النوعية تاعلى أّ  هايفكما ّمت تعرّ  -

ومن قدرا على التحسني املستمر والوفاء ا الحقا، حبيث أن  التعليمية (أو الربنامج) باملعايري،

املؤسسة تضمن اجلودة لنفسها، وحبيث أّن اجلهة اخلارجية تضمن للجمهور العام جودة التعليم يف 

 .2املؤسسة"
                                                           

عمر حممد عبد اهللا اخلرابشة، "جتربة اململكة االردنيـة اهلامشيـة يف ضـمان اجلـودة ومعـايري االعتمـاد األكـادميي يف الكليـات الرتبويـة"  1

 .592ص.  ،مرجع سبق ذكرهلضمان جودة التعليم العالي،  الثاني المؤتمر العربي الدولي يف 

 .36ص.، مرجع سبق ذكرهأمحد اخلطيب ورداح اخلطيب،  2
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: "فحص إجرائي نظامي للمؤسسة وبراجمها األكادميية لقياس املنهجية من اعلى أّ أيضا فت وعرّ  -

الرتتيبات املخططة لتحقيق أهدافها، والتطبيق من حيث توافق املمارسة الفعلية مع حيث مناسبة 

الرتتيبات املخططة، والنتائج من حيث حتقيق الرتتيبات واإلجراءات للنتائج املطلوبة، والتقييم واملراجعة 

نفيذ من حيث قيام املؤسسة بالتعلم والتحسني من خالل تقييمها الذايت للرتتيبات والطرق والت

 .1والنتائج"

ضمان   :2عدة تعاريف لضمان جودة التعليم العايل، نذكر منها رضا ابراهيم المليجيذكر و  •

: "جمموعة األدوات واألساليب واالجراءات اليت دف إىل حتقيق اجلودة واحلفاظ على هواجلودة 

واالجراءات اليت دف إىل : "جمموعة األنشطة وهو أيضا استمراريتها داخل املؤسسة التعليمية"؛

: "منحى نظامي يقوم على بناء اجلودة يف ؛ كما أنّهحتقيق جودة املنتج التعليمي وفق املعايري احملددة

مكونات النظام التعليمي نفسه، أي مدخالته وعملياته وخمرجاته لضمان أّن املوارد تتفق وتوجه وفق 

  ق عليها".اخلطط واألهداف واملعايري ومؤشرات األداء املتف

ضمان اجلودة على أّا: "مجلة االجراءات أو اآلليات اليت تسمح بضمان جودة  تعّرفكما  -

 .3الربامج، املؤسسات أو النظام الوطين للتعليم"

ضمان اجلودة ميكن النظر إليها من زوايا  إىل أنّ  (Françoise Fave-Bonnet) توقد أشار  -

اجلودة، وهذا من منطلق أّن كل واحدة خمتلفة، فقد حتمل معىن تقييم اجلودة وقد حتمل معىن إدارة 

حتسني اجلودة، إال أنه توجد بعض االختالفات يف جماالت حمددة يلخصها  مسارمنهم تشري إىل 

 .التايلاجلدول 

  

  

  

  

                                                           
 .315 ، ص.مرجع سبق ذكرهعماد أبو الرب وآخرون،  1

، القـاهرة: مؤسسـة جـودة واعتمـاد المؤسسـات التعليميـة: آليـات لتحقيـق ضـمان الجـودة والحوكمـة، املليجـي رضـا ابـراهيم  2

  .159/161. ص.ص ،2010، طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل
3
 Conseil supérieur de l’éducation du Québec , " L’assurance Qualité A L’enseignement 
Universitaire : Une Conception A Promouvoir Et A Mettre En Œuvre ",  2012, P. 8. 
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  معاني ضمان الجودة. :03الجدول رقم 

  النشاط  اهلدف  السؤال احملوري  املصطلح

  تنفيذ التقييم  قياس اجلودة  كيف نقيس اجلودة؟  تقييم اجلودة

  تفحص اجلودة  التبيني بأّن لدينا جودة  كيف نضمن اجلودة؟  ضمان اجلودة

تنفيذ اجراءات وثقافة   إدارة اجلودة  كيف حنقق اجلودة؟  إدارة اجلودة

  اجلودة.
  المصدر:

Conseil Supérieur De L’éducation Du Québec, " L’assurance Qualité A L’enseignement 
Universitaire: Une Conception A Promouvoir Et A Mettre En Œuvre ",  2012, P. 8. 
 
 

برامج أو مؤسسات ا:" اجراء دائم ومستمر لتقييم جودة ضمان اجلودة كذلك على أّ  تعّرفو  -

 .1التعليم العايل"

عموما بني شكلني من أشكال ضمان اجلودة، مها: ضمان اجلودة الداخلية وضمان ونفرق    

  اجلودة اخلارجية.

على أّا: "مجلة من املمارسات الداخلية اليت دف إىل متابعة  تعّرف: و ضمان الجودة الداخلية .1

ا: "السياسات واآلليات اليت تعتمدها أيضا على أّ  تعّرفكما  .2"وحتسني جودة عمليات املؤسسة

 .3"املؤسسة أو الربنامج لضمان حتقيق األهداف املسطرة واحرتام معايري التعليم العايل بصفة عامة

وميكن القول أن ضمان اجلودة الداخلية هو: مجلة املمارسات اليت تقوم ا مؤسسة التعليم العايل 

 دف حتسني جودة خدماا.

                                                           
1
 Lazar VLASCEANU, Laura GRÜNBERG, Dan PÂRLEA, “Quality Assurance and 
Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definition”, UNESCO-CEPES, Bucharest, 
2007, p.74.  Au site web: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001346/134621e.pdf. 
2Farès BOUBAKOUR,  "Assurance Qualité Interne et Autoévaluation : Des Principes À La 
Mise En Œuvre", Support De Cours De La Session 3 De La Formation Des RAQ, 
CIAQES, MESRS, Algérie, p.5. 
3
  Zineddine BERROUCHE et Nabil BOUZID, "Assurance qualité dans l’enseignement 
Supérieur", Support De Cours De La Session 2 De La Formation Des RAQ, CIAQES, 
MESRS, Algérie, p.37. 
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مجلة من املمارسات اليت تقوم ا هيئة  :اعلى أّ  اوميكن تعريفهضمان الجودة الخارجية:  .2

واليت دف إىل اضفاء  وعادة ما يطلق عليها تسمية وكالة التقييم/االعتماد ،خارجية، مستقلة عموما

 نتائج ممارسات مؤسسة التعليم العايل.على شفافية وموضوعية 

عليم العايل على أّا مجلة من تميكن تعريف ضمان جودة الومن خالل هذه التعاريف،   

 املمارسات سواء كانت داخلية أو خارجية اليت تسمح بضمان جودة خدمات التعليم العايل واحملافظة

  .ا واالرتقاء عليها

من التعاريف اليت أعطيت لتوضيح مفهوم نظام  :مفهوم نظام ضمان جودة التعليم العاليب.  

 :منها ضمان اجلودة يف التعليم العايل، نذكر

جودة عناصر العملية التعليمية املكونة من : "ف نظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل على أنّهعرّ  -

طرائق الطالب، عضو هيئة التدريس، جودة املادة التعليمية  مبا فيها من برامج  وكتب جامعية و 

والقاعات التعليمية  تالتدريس، وجودة مكان التعلم يف اجلامعات واملخابر ومراكز احلاسوب والورشا

من سياسات وفلسفات إدارية، وما تعّده من هياكل تنظيمية ووسائل متويل وتسويق، وأخريا جودة 

  .1"التقومي الذي يليب احتياجات سوق العمل 

مؤسسة التعليم العايل لتؤكد لنفسها وألصحاب  تعتمدها اليت األداةف أيضا على أنّه: "وعرّ   -

  .2" حتقيق احلد األىن من االلتزاماملصلحة بأّن ّمت 

ف على أنّه: "اهليكل التنظيمي، واملسؤوليات واالجراءات والعمليات، واملوارد الالزمة يعرّ كما  -

من القيادة الرتبوية الفعالة اليت لتطبيق حتسني اجلودة، ويتبع اجتاهات وأهداف املؤسسات التعليمية 

تساعد على حتقيق املشاركة الفعالة، وامللكية التنظيمية، وحتسني برامج التنمية املهنية، ومثة بعد آخر 

هو التعلم كأحد مالمح املؤسسات اليت تتعلم من خرباا، وتعتمد رسالتها على خمرجات عملية تعلم 

ت التعليمية، وتوجيه مستقبل املؤسسة من خالل اإلدارة الطالب، والتحسني املتمركز حول اخلربا

  .3االسرتاتيجية وختطيط السيناريوهات، وضمان جودة املخرج التعليمي"

                                                           
الملتقـى يف  د" .م."معايري نظـم اجلـودة و تأثرياـا علـى بيئـة التـدريس اجلـامعي يف ظـل نظـام ل، إبراهيم الطاهر ووسيلة بن عامر 1

 .146، ص. مرجع سبق ذكره ،البيداغوجي الرابع حول ضمان جودة التعليم العالي
2 Zineddine BERROUCHE et Nabil BOUZID, "Assurance Qualité Dans L’enseignement 
Supérieur", op.cit  , p.  22. 

 .180/181. ، ص. صمرجع سبق ذكرهرضا ابراهيم املليجي،  3



 الفصل الثاني                                                      نظام ضمان جودة التعليم العالي

74 

 

األداة اليت  :بأّن نظام ضمان جودة التعليم العايل هو ،هذه التعاريفويتضح لنا من خالل    

ألصحاب املصلحة، فبواسطته  خمرجاابالقيام بدورها يف ضمان جودة ملؤسسة التعليم العايل تسمح 

من توفري األنظمة واملوارد البشرية واملالية واملعلومات  العايلتؤكد على جودة كافة عناصر نظام التعليم 

وحتقيق  ،عايري اجلودة املوضوعةمب من خالل االلتزامواستغالهلا بشكل أمثل  ،)املدخالت(املناسبة 

أعلى املستويات يف املخرجات مع االهتمام بعملية التقييم املستمر لتحسني جودة خمرجات التعليم 

  العايل.

اليت ميكن تطبيق نظام ضمان اجلودة فيها تتعدد النطاقات  :تطبيق نظام ضمان الجودة نطاق - ثانيا

نظام التعليم العايل ككل أو يف بعض بتعدد العناصر املكونة ألنظمة التعليم العايل، فيمكن تطبيقه يف 

قطاعاته، كما ميكن تطبيقه يف املؤسسة اجلامعية أو غري اجلامعية، وميكن تطبيقه كذلك يف املؤسسات 

  . وفيما يلي توضيح لذلك.1العامة أو اخلاصة

: من املهم اختاذ القرار فيما إذا كان جيب تطبيق نظام ضمان المؤسسات العامة و/أو الخاصة .1

. وغالبا ما يعود هذا القرار إىل اخليار السياسي أو يف كليهما اخلاصة وأة يف املؤسسات العامة اجلود

والقانوين احملدد من قبل الدولة، فاملؤسسات العامة ممولة أساسا من قبل الدولة، وبالتايل ينبغي توافرها 

خلاصة. ومن جهة على احلد األدىن من اجلودة، واحلالة ليست هي نفسها بالنسبة للمؤسسات ا

أخرى، قد تعارض املؤسسات العامة خاصة منها مؤسسات التعليم العايل تطبيق نظام ضمان اجلودة 

ا، وهذا ما أدى ببعض الدول إىل عدم تطبيقها لنظام ضمان اجلودة إال يف املؤسسات اخلاصة. ويف 

ة من املؤسسات العامة أن املقابل، فإنه يف بعض الدول األخرى أين يتوقع كل من اتمع واحلكوم

تستخدم املوارد احملصلة من قبل الدولة بكفاءة لتحقيق أهدافها بفعالية، فإّا تعتمد كثريا على تطبيق 

نظام ضمان اجلودة لتحقيق ذلك. كما ترغب بعض الدول األخرى يف أن تسهم كل من املؤسسات 

ملراقبة فيما  ، وذلكنظام ضمان اجلودةاخلاصة والعامة يف حتقيق األهداف الوطنية من خالل تطبيق 

إن كانت هذه املؤسسات تسهم فعال يف حتقيق األهداف املسطرة. وباإلضافة إىل ذلك،  ترغب 

العديد من الدول يف فتح سوق التعليم العايل ملقدمي خدمات أجانب، وبالنظر إىل  املفاوضات 

                                                           
1
 IIEP-UNESCO, "Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 

L’enseignement Supérieur " ,  modules de 1, Faire Des Choix Fondamentaux Pour 
L’assurance Qualité Externe, op.cit,   p.p. 27/ 30. 



 الفصل الثاني                                                      نظام ضمان جودة التعليم العالي

75 

 

، ميكن أن يتخذ قرار بتطبيق نظام ضمان اجلودة يف كل من )GATS(اجلارية حاليا يف إطار اتفاقية 

 .ااملؤسسات العامة واخلاصة نظرا لتنوع نظام التعليم 

: ميكن أن يطبق نظام ضمان جودة التعليم العايل يف مؤسسة جامعية و/أو غير جامعية .2

ؤسسات اجلامعية، املؤسسات اجلامعية و/أو غري اجلامعية، ولكّنه يف غالب األحيان ما يطبق يف امل

ه منذ إنشاء هذه األخرية وهي تستفيد باحلصة األكرب من االستقاللية األكادميية أنّ  على اعتبار

بعض الدول تطبيق لنظام ضمان  تعّرفكما . بالربامج التعليميةخاصة فيما يتعلق  والتسيري الذايت

سي الذي يطرح نفسه هنا هو: هل اجلودة يف كل من املؤسسات اجلامعية وغري اجلامعية، والسؤال الرئي

املؤسسات أغلب نفس املنهجية واملعايري يف كال النوعني من املؤسسات؟ خاصة وأّن ميكن تطبيق 

ثرية معارف على أعضاء هيئة التدريس  توافريتطلب األمر الذي  ،اجلامعية متتاز بطابع أكادميي

للمؤسسات غري اجلامعية اليت تركز  العلمية؛ والوضع ليس هو نفسه، بالنسبة مستمدة من األحباث

على التكوين املهين. وعلى هذا األساس، تنشأ بعض وكاالت االعتماد اإلقليمية يف الواليات املتحدة 

  األمريكية جلان خاصة باعتماد اجلامعات وأخرى العتماد املؤسسات غري اجلامعية.

: يطرح انشغال آخر جد مهم فيما جيب تطبيق ضمان الجودة المؤسساتي و/أو البرامجي .3

نظام ضمان اجلودة يف مؤسسة التعليم العايل ككل أو يف براجمها فحسب. ففيما يتعلق بتطبيق نظام 

ضمان اجلودة يف مؤسسة التعليم العايل، فيتضح جليا بأنه أكثر مشوال من تطبيق نظام ضمان اجلودة 

، اإلدارة، الربامج، أعضاء هيئة التدريس، املوارد البيداغوجية، يف الربامج، فهو يشمل الرسالة، احلوكمة

املوارد املالية. كما يهتم نظام ضمان اجلودة و اخلدمات املساندة للطلبة، التجهيزات واملعدات 

بالوقوف على مدى وضوح الرؤيا والرسالة واألهداف ومدى مالءمة املوارد واالجراءات  ،املؤسسايت

يف حالة ما إذا   ،طرة أو لاللتزام باملعايري املوضوعة. وميكن أن تعّد اخليار األمثللتحقيق األهداف املس

يف جانب التسيري، ألا  اكبري   ايف جودة مؤسساته ويعرف ضعف اكبري   اكان النظام يشهد اختالف

ستشكل أداة لدعم قدرات التسيري يف مؤسسات التعليم العايل. أما تطبيق نظام ضمان اجلودة يف 

امج خاصة الربامج التعليمية، فقد شكل نطاق االهتمام الثاين بعد االهتمام بضمان جودة الرب 

إما لتقييم  ،املؤسسات ومكوناا األكادميية. وقد اعتمدت دول عديدة آليات ومنهجيات متطورة

أو للقيام بعمليات  ،مشاريع الربامج التعليمية من أجل الرتخيص ملؤسسات التعليم العايل بعرضها

تقييم ومراجعة موعات من الربامج املتقاربة أو اليت تدخل يف ميادين أوسع من ميادين االختصاص، 
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مثل الربامج اهلندسية، أو برامج العلوم الطبية، وغريها، وقد عرفت مثل هذه العمليات بالتقييم 

جممل  مؤسسة واحدة، كما أا قد تشملبرامج القطاعي. وقد تقتصر مثل هذه العمليات على 

الربامج اليت تقدمها املؤسسات العاملة يف دولة ما ذات الصلة باملوضوع حمل التقييم. ويهتم تطبيق 

بالوقوف على مدى مواءمة الربنامج مع رسالة املؤسسة وأهدافها،  ،نظام ضمان اجلودة يف الربامج

هداف الربنامج (أعداد الطلبة، املالءمة األكادميية للمنهاج، مالءمة البيئة االجتماعية الالزمة لتحقيق أ

اخلدمات املساندة،...)، توافر مستلزمات تنفيذ الربنامج من مرافق وجتهيزات وموارد تعليمية وموارد 

بشرية ومالية، احرتام األصول اخلاصة بالتخطيط للربنامج وتصميمه (اآللية والعناصر األساسية 

لتعليم العايل جهاز أو هيئة تعىن بضمان جودة وتوصيف احملتوى). كما البد أن ينشأ يف كل مؤسسة ل

برامج هذه املؤسسة بناء على سياسة وآليات واضحة وشفافة. وقد اهتمت معظم الدول يف املقام 

بتطبيق نظام ضمان اجلودة يف الربامج التعليمية نظرا لسهولة تطبيق هذا النظام، فهو يهتم  ،األول

، اجراءات التحسني عادة ما تكون تكلفتها مناسبة ومن بعدد قليل من األفراد، يضم أنشطة حمددة

إىل القول بأّن هناك ارتباط كبري بني تطبيق نظام ضمان اجلودة  ،السهل تنفيذها. وخنلص يف األخري

يف املؤسسات والربامج، ألنه ال ميكن تطبيق نظام ضمان اجلودة يف املؤسسات من دون أن تم 

ا األخري يأخذ بدوره بعني االعتبار احمليط العام للمؤسسة. وبالتايل  بضمان جودة الربامج، كما أّن هذ

  لبعضهما البعض ويتطوران معا، وينبغي وجودمها معا. لنيكال النوعني مكم

نظام ضمان اجلودة يف يسعى تطبيق  :أهداف تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العالي - ثالثا

منها ما يعكس مصاحل ومتطلبات حكومات  ،حتقيق مجلة من األهداف إىلمؤسسات التعليم العايل 

الدول، ومنها ما يعكس االحتياجات الداخلية ملؤسسة التعليم العايل. وعموما، تصنف أهداف نظام 

ضمان اجلودة يف مؤسسة التعليم العايل إىل ثالثة أصناف، هي: الرقابة على اجلودة، املساءلة 

  .1سات املوجودةوالتحسني املستمر للممار 

وأحد أهم أدوارها  ،تشكل رقابة اجلودة أحد االهتمامات الرئيسية حلكومات الدول رقابة الجودة: .1

لضمان حتقيق خمرجات نظام التعليم العايل للحد األدىن من متطلبات اجلودة. ويعترب هذا الدور أقل 

أمهية يف أنظمة التعليم العايل العامة اليت تتوافر على إدارة كفؤة تسهر على إنتاج مستوى مقبول من 

                                                           
1
  Michaela MARTIN et Antony STELLA, Assurance Qualité Externe Dans 
L'enseignement Supérieure: Les Options, UNESCO, paris, 2007,  p. p. 45/47.  
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أدى إىل تزايد  ،تمرارية انتشارها وتوسعهاإال أّن بروز مؤسسات التعليم العايل اخلاصة واس ؛اجلودة

لضمان مواءمة خمرجات  ،حاجة احلكومات إىل املتابعة اجلدية واحلذرة ملستوى اجلودة ذه املؤسسات

التعليم العايل الحتياجات سوق العمل وتلبية خدمات مؤسسات التعليم العايل ألهداف التنمية 

 الوطنية.

يهدف تطبيق نظام ضمان اجلودة كذلك إىل فرض املسؤولية  المساءلة (المحاسبية) والشفافية: .2

والتأكد من حتمل كل فرد مسؤولية حتقيق اجلودة يف العمليات اليت  ،على مطابقة املعايري املوضوعة

عنها، إذ جيب أن يؤدي كل فرد مهامه يف ضوء برامج التدريب واالجراءات اليت ّمت  يعترب مسؤوال

إىل التأكيد  ،. كما يهدف نظام ضمان اجلودة يف إطار املساءلةاجلودةضمان حتديدها بواسطة نظام 

ألصحاب املصلحة على مستوى اجلودة املقبول أو املمتاز ملؤسسة التعليم العايل من خالل تزويدهم 

وذا يتم االعرتاف الرمسي  ،مبعلومات مفيدة حول احرتام املؤسسة أو الربنامج للمعايري املوضوعة

يستجيب للمعايري املعتمدة، أو يتم حكما حجب االعرتاف عن األداء الذي ال  باألداء الذي

يستجيب للمعايري املعتمدة، واختاذ التدابري الالزمة حبق املخالفني كسحب االعتماد أو االعرتاف أو 

حجب التمويل وغريها من التدابري الردعية.  وباإلضافة إىل ذلك، تستخدم احلكومات نظام ضمان 

 جلعل مؤسسات التعليم العايل اكثر متاشيا مع توجهات السياسة العامة وبرامج اإلصالح.اجلودة 

تطبيق نظام ضمان اجلودة على حتسني املمارسات احلالية  يساعد: تحسين الممارسات الحالية .3

يف إجراء التقييم الذايت الذي املتمثل من خالل أهم إجراء يقوم عليه و  ،يف مؤسسة التعليم العايل

يهدف إىل تزويد صانعي القرار بالتغذية العكسية حول الوحدة حمل التقييم، مربزا يف ذلك  مواطن 

وهذا ما ميكنهم من وضع االسرتاتيجيات واخلطط واختاذ االجراءات اليت من شأا  ،القوة والضعف

وقف جناح سد الثغرات وتصحيح االخطاء واالستفادة املثلى من االمكانيات لتحقيق أداء أفضل. ويت

 : 1هذه العملية على توافر جمموعة من الشروط من أمهها

 بني من يقوم ذه العمليات ومن تعنيه؛توافر مناخ من الثقة  -

 القيام ا خالل سريورة العمل وليس يف ايته؛ -

كن استخدامها لتوجيه املرء حنو اخلطوات الالحقة اليت يتعني اتباعها يف اتاحتها ملعلومات مي -

 املباشر من أجل التحسني املستمر؛السلوك 

                                                           

1
  .36. ، صمرجع سبق ذكرهمنري بشور ورمزي سالمة،   
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 ،واالكتفاء بوصف الواقع مبواطن القوة والضعف فيه ،عدم تضمنها لقرارات ذات طبيعة ادارية -

 واالمكانيات املتاحة واملخاطر احملتملة. ويستحسن أن تتم هذه العمليات بشكل دوري ومنتظم.

  

  التعليم العالي.تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات مراحل : الثانيالمبحث 

  ثالث مراحل أساسية ومكملة لبعضها البعض، هي:بتطبيق نظام ضمان اجلودة  مير  

 مرحلة تشكيل سياسة اجلودة ومتطلباا؛ -

 مرحلة ضمان اجلودة الداخلية؛ -

 مرحلة ضمان اجلودة اخلارجية.و  -

   .تطبيقها الجودة ومتطلباتضمان المطلب األول: مرحلة تشكيل سياسة 

واألساسية لنجاح تطبيق نظام ضمان اجلودة، فعلى مستوها  هذه املرحلة اخلطوة األولية تعدّ   

حتدد اخلطوط العريضة واالرشادية، املبادئ وما يستلزم توفريه للتطبيق الكفء والفعال لنظام ضمان 

  اجلودة.

أسئلة  يطرح تطبيق نظام ضمان اجلودة على مستوى السياسة ثالثة: تشكيل سياسة الجودة -أوال

  :أساسية، هي

تعترب عملية اختاذ القرار يف حتديد اهلدف املناسب ): ؟تحديد أهداف النظام (لماذا نطبق النظام .1

من تطبيق نظام ضمان اجلودة جوهر عملية تسيريه، وتتباين األهداف من تطبيقه من رقابة اجلودة، 

 املساءلة وحتسني اجلودة.

يطرح االنشغال  ،بناء على ما مت حتديده من أهداف): ؟اختيار اآلليات (ماهي اآللية المناسبة .2

آلية التقييم، آلية االعتماد  :من األهداف املسطرةالثاين واملتمثل يف حتديد اآلليات املناسبة لتحقيق 

 .∗وآلية التدقيق

مسألة حتديد النطاق الذي يعىن بتطبيق نظام  طرحت): ؟نطاق وأبعاد النظام (ما هو الحجم .3

نفسها بإحلاح يف هذه املرحلة، فمن الضروري دراسة وحتديد النطاق الذي ضمان اجلودة هي األخرى 

خاصة، تعليمية ، مؤسسات تعليمية عامةمؤسسات يعىن بتطبيق نظام ضمان اجلودة سواء كانت 

                                                           

∗
 التطرق هلذه اآلليات بالتفصيل مع توضيح أوجه املقارنة بينها يف املطلب الثالث من هذا املبحث. سيتم 
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أجنبية أو تعليمية أو بعضها، مؤسسايت أو براجمي، مجيع الربامج، مؤسسة  املؤسسات التعليميةمجيع 

 وطنية.

استخدام مدخل ميكن أن يكون ال   : ضمان جودة التعليم العالي سياسةمتطلبات تطبيق  - ثانيا

بعض املتطلبات، فعدم توفرها جيعل من  إال إذا توافرت له فعاالنظام ضمان اجلودة يف التعليم العايل 

 سياسةتطلبات لتطبيق املوسنحاول يف هذا العنصر، عرض خمتلف الصعب تطبيق هذا النظام بنجاح. 

  ضمان اجلودة على مستوى نظام التعليم العايل ككل وعلى مستوى املؤسسة ومكوناا األكادميية.

: تشكل جودة نظام التعليم العايل ككل أحد متطلبات ضمان جودة نظام التعليم العالي ككل  -1

االهتمامات الرئيسية حلكومات الدول. ويتطلب حتقيق هذه اجلودة مجلة من املتطلبات منها ما يعىن 

، يتعني اعتماد مجال التأطيربالتأطري، ومنها ما يعىن بالتسيري، ومنها ما يعىن بالرعاية. فمثال يف 

تتالئم مع احتياجات التنمية ومع حىت املؤسسات والربامج  تأمني تنويعلالسياسات والتشريعات 

تأمني البيئة التمكينية املالئمة  ، هذا باإلضافة إىل القدرات املتنوعة للراغبني بااللتحاق بالتعليم العايل

خدمة و البحث العلمي  التكوين،إلطالق قدرات املؤسسات وأعضاء هيئة التدريس يف جماالت: 

تابعة جمريات األمور مل، يتعني على األقل وضع األنظمة وإنشاء اآلليات التسييرمجال ويف  اتمع.

يف مؤسسات التعليم العايل من خالل إنشاء قواعد معلومات متكاملة واستخدامها الستخراج 

فيتعني مثال وضع السياسات  ،مجال الرعايةأما يف  ،املؤشرات واختاذ القرارات املبنية على املعرفة

إنشاء مركز وطين لدعم جهود و  نشاء جهاز وطين لضمان اجلودةإلت واألنظمة املالئمة والتشريعا

وضع حوافز ألعضاء و   جودة الربامج وعمليات التعليم والتعلمنياملؤسسات والكليات واألقسام لتحس

 .1لبحث العلمي وخدمة اتمعا التكوين،هيئة التدريس والطلبة لتجويد أدائهم يف جماالت 

بذكر ما  ،: سنكتفي يف هذ اإلطارمتطلبات ضمان جودة المؤسسة ومكوناتها األكاديمية  -2

 :2نعتربه شروطا أساسية ال ميكن من دوا املضي قدما يف أي عمليات تتعلق ذا األمر، وهي

 ثقافة اجلودة، مبا حتمله من اهتمام باملعايري ورغبة يف حتقيقها إىل أعلى املستويات املمكنة؛ •

 القرار املبين على املعرفة واالبتعاد عن اآلراء الشخصية؛ ثقافة •

 ثقافة االنتاجية وقبول املساءلة؛ •

                                                           

1
  .39/40.ص. ، صمرجع سبق ذكرهمنري بشور ورمزي سالمة،  راجع:   

 .71/76. ، ص.صمرجع سبق ذكرهالسيد عبد العزيز البهاوشي وسعيد بن محد الربيعي،  2
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 مؤسسات التعليم العايلدعم وتأييد اإلدارة العليا لنظام ضمان اجلودة، أي ضرورة فهم قادة  •

ة عملية األسباب وراء ضمان اجلودة والعمل عل االلتزام ا، كما يقتضى منهم قبول أّن ضمان اجلود

البد من إقناع أعضاء هيئة التدريس بأن أي حتسني يف اجلودة ميكن أن يتحقق و للوقت،  ةمستهلك

إلقناع أسهل إذا مسح هلم باملشاركة والتأثري يف نتائج عملية يكون او  ،دون املساس باحلرية األكادميية

(حربا على ورق) إذا مل يكن التغيري، فاخلطط االسرتاتيجية واإلدارية ستظل جمرد خطط ووثائق عمل 

 ؛هناك دعم من قبل أعضاء هيئة تدريس ذوي اخلربة واملتمرسني يف اال

 ؛الوظيفي واألكادميي على النظام اجلديد اإلطارضرورة تدريب كل من  •

 توافر البيئة التمكينية املالئمة، من تشريعات وأنظمة ترعى االستقاللية وتنظم املساءلة. •

وعلى ضوء ما سبق ميكن القول بأنّه من دون توفر هذه املتطلبات على صعيد املؤسسة ككل،   

كانت على صعيد النظام أم على صعيد الربامج واألنشطة وغري أفإن أي مبادرات بشأن اجلودة سواء 

  ذلك من مكونات املؤسسة، ستبقى مبوترة وال تؤدي إىل اهلدف املنشودة.

 الثاني: مرحلة ضمان الجودة الداخلية والتقييم الذاتي.  المطلب

مسؤويل بعد حتديد السياسة العامة لنظام ضمان اجلودة على املستوى املركزي، يتعني على   

صحاب املصلحة لتحقيق رضى أ ممؤسسات التعليم العايل العمل على ضمان اجلودة داخل مؤسسا

م جبملة من املمارسات املتمثلة يف: إدارة اجلودة؛ إعداد إطار ، من خالل القيامعا الداخلية واخلارجية

  .وفيما يلي توضيح هلذه املمارسات .مرجعي للجودة والتقييم الذايت

 برنــامج أو مؤسســة لكــل يكــون أن جيــب :)Management de la qualité( الجــودة إدارة .1

 علـى العمـل جيـب كمـا ،عنهـا ومعلـن رمسيـة وتكون اجلودة بإدارة خاصة واجراءات سياسة اسرتاتيجية،

  ضــرورة علــى ،. ويتوقــف ذلــكاملســطرة األهــداف لتحقيــق أساســية كخطــوة وإدارــا اجلــودة ثقافــة نشــر

التخطــيط، التنفيــذ، الفحــص مهام تعــىن بــــ والــيت ،هيكلــة وظيفــة إدارة اجلــودة يف مؤسســة التعلــيم العــايل

ويطلــق علــى مؤسســة التعلــيم العــايل، خــدمات ، ــدف حتقيــق التحســني املســتمر يف جــودة التصــحيحو 

   يوضح ذلك: التايل، والشكل "دمينج"بعجلة هذا النوع من التحسني املستمر 
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  : عجلة ديمنج09الشكل رقم 

 
 

 

 

 

قطــاع التعلــيم العــالي: إعــداد وانجــاح ضــمان الجــودة فــي حــرز اهللا ، عبــد الكــرمي بوبــاكور، فــارس بــداري،  كمــالالمصــدر: 

  .40 ، ص.2013: ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التقييم الذاتي

   

  متكاملة ومستمرة، هي: عملياتتتضمن أربع فإن عجلة دمينغ ، يف الشكل أعالهالحظ وكما هو م

والــــيت تضــــمن  وضــــع اخلطــــة املناســــبة لتحقيقهــــاو حتديــــد األهــــداف  ويــــتم مــــن خاللــــه،: التخطــــيط  -  أ

 . بفعاليةاملسطرة وحتقيق األهداف املتاحة  االستغالل األمثل للموارد

وهــذا يقتضــي إشــراك املــوارد البشــرية للمؤسســة قصــد تنفيــذ مــا مت التخطــيط لــه، ويتعلــق ب: التنفيــذ  -  ب

 فاجلودة مسؤولية اجلميع من قمة اهلرم التنظيمي حىت قاعدته؛حتقيق أكرب جتنيد ممكن، 

 ؛إن وجدت من معرفة ما إذا مت تنفيذ ما خطط له وحتديد االحنرافات وميكن: الفحص  -  ت

 .املخرجات: ملعاجلة االحنرافات والتحسني املستمر يف جودة التصحيح  -  ث

تصحيح ��ط�ط

فحصتنفيذ

مرتفع 

 االحتفاظ بالمكاسب
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ترتقــي مؤسســة اســتمرت عمليــات التحســني الــيت متثلهــا العجلــة املتصــاعدة، كلمــا أنــه   ونالحــظ ايضــا،

  .الحتفاظ مبكاسب التحسني (املثلث يف الشكل)مع ا ،التعليم العايل بدرجة على منحىن التحسني

 ،االنــدماج يف مســار إدارة اجلــودةويف هــذا الســياق، وحــىت تــتمكن مؤسســة التعلــيم العــايل مــن     

أيضــا القيــام فإنــه ينبغــي عليهــا تطلبــات أصــحاب املصــلحة الداخليــة واخلارجيــة، ملختلــف ماالســتجابة و 

والـذي يشـكل ركيـزة أساسـية يف ضـمان اجلـودة الداخليـة للجودة (ميثـاق اجلـودة)  مرجع داخليبإعداد 

 وهذا ما سنوضحه يف العنصر املوايل. ،للمؤسسة

يعرف على أنه: "مجلة أهداف تعدها مؤسسة و :)Référentiel qualité( مرجع للجودةإعداد  .2

التعليم العايل حتسبا للتقييم الذايت ليكون مبثابة دليل اندماج إدارة املؤسسة يف مسار اجلودة. ويكون 

 هي العناصروصف النتائج املنتظرة، وعرض األجهزة املتوفرة، مث العمليات املنجزة ومؤشرات القياس 

مفهوم اجلودة املعتمد حيدد فيها وثيقة "ويعرف أيضا على أنه: . 1الذايت"عملية التقييم  يفاليت ستربز 

يف مؤسسة التعليم العايل وبشكل مفصل، ويف كثري من األحيان ما ينظم يف شكل ميادين خاصة 

ضمان اجلودة الداخلية يف جامعات مشروع  حسبو . 2باألنشطة الرئيسية ملؤسسة التعليم العايل"

(AQI-UMED) حوض املتوسط مرجع اجلودة على أنه: "جمموعة القيم و/أو األهداف عرف ي، ∗

تتوخاها املؤسسة يف إطار مهامها لالستجابة ملتطلبات املستعملني والعمالء وكذلك موظفيها. اليت 

 اهذواستنادا إىل . 3مصحوبة بقواعد الرتمجة" املقاييسو  املعايريوميكن أن يتفرع إىل جمموعة من 

ميادين خاصة باألنشطة الرئيسية ملؤسسة التعليم العايل، ويضم  يتكون مرجع اجلودة من ، التعاريف

ة بقواعد كون مرفقت معايريأو عدة  امعيار كما يتم حتديد لكل جمال   ،كل ميدان  عددا من ااالت

يف  الواردةاملصطلحات األساسية  املقاييس وغريها من ايتبعه ،)Règles d’interprétation( تفسريية

للحكم على جودة يستند عليها يف احلكم على مدى تنفيذ املعيار، ومن مث اليت مرجع اجلودة و 

                                                           

1
  .55ص. ، مرجع سبق ذكره، ، عبد الكرمي حرز اهللا بداري، فارس بوباكور كمال  

2
 IIEP-UNESCO, "Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 
L’enseignement Supérieur", module 2,  Evaluer La Qualité, op.cit , p.11. 
∗
 AQI-UMED : Assurance qualité interne dans les universités de la méditerranée. 

 ،ويف اجلزائـر .التقييم الداخلي يف عشر مؤسسات مغاربية (جزائريـة، مغاربيـة وتونسـية) آليةوتطبيق   لدراسة ،جاء هذا املشروعوقد 

  قسنطينة ووهران. ،مشل هذا املشرع كل من جامعة بومرداس
  

3
 A. HERZALLAH," Autoévaluation", Support De Cours De La Session 3 De La 
Formation Des RAQ, CIAQES, MESRS, Algérie, p. 3. 
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ويف هذا اإلطار، نشري بأنه ميكن أنشطة مؤسسة التعليم العايل أو الربامج التعليمية.  ميادينو  جماالت

مصطلحات أن حيمل نفس املصطلح يف طياته أكثر من معىن خاص به، كما ميكن أن يكون لعدة 

 : خمتلف املصطلحات الواردة يف مرجع اجلودةوفيما يلي عرض ملفهوم  نفس املعىن.

يتم إذ متثل املعايري املرتكز الرئيسي لعمليات التقييم وضمان اجلودة،  ):REFERENCEالمعيار( •

صياغة شروط حتقيق ضمان اجلودة ملؤسسة التعليم العايل وبراجمها على شكل حد أدىن من املعايري 

، ويتم تقييم مدى حتقيق املؤسسة هلذه املعايري من تقدمي اخلدماتيف وااللتزام ا حتقيقها  الواجب

يف، نذكر منها: خالل عمليات التقييم الذايت واخلارجي. وقد أعطيت للمعيار جمموعة من التعار 

؛ "درجة التميز 1املعيار هو: "القاعدة اليت يتعني عدم االخالل ا وعلى أساسها نقيس اجلودة"

؛ "اهلدف املراد حتقيقه 3؛ "الدرجة القصوى ببلوغ األداء االتقان التام2املطلوبة لتحقيق اهلدف املسطر"

يد الذي ميكن قبوله لضمان جودته، "املواصفات الالزمة للتعليم اجلامعي اجل؛ 4ويكون متفق عليه"

وميكن أن يستخدم املعيار كمرادف  .5وزيادة فعاليته، وقدرته على املنافسة يف الساحة الرتبوية العاملية"

عملية أن  ما جتدر اإلشارة إليهو  لكل من مصطلح: اجلودة املتوسطة أو احلد األدىن الواجب توافره.

استجابة وذلك (مرنة) دائمة التغري والتطور ، فاملعايري هي دوريةتتم بصورة املعايري إعداد ووضع 

الذين  أرباب العململطالب  وتبعاوفق خطوات مدروسة  ها تغيري  ، إذ يتم ملتطلبات العصر وحتدياته

وفقا للتغريات املهنية وتغريات كما يتم تغيريها مهارات جديدة وخمتلفة ملوظفيهم،  توافر يطمحون إىل 

 .العايل والتغريات العامليةالتعليم 

الشبكة العالمية لهيئات ضمان الجودة في عرفت يف قاموس ): CRITERESالمقاييس ( - ثانيا

. ويقصد 6أا:" العناصر اليت يستند عليها يف اصدار احلكم" على ،(INQAAHE)∗ التعليم العالي

                                                           
1
 IIEP-UNESCO, "Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 
L’enseignement Supérieure", module 2,  Evaluer La Qualité, op.cit ,  p. 12. 
 

2
، دار ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي في ضوء معايير هيئات االعتماد الدوليةأشرف حممود أمحد وحممد جاد حسني،  

  .30ص. ، 2010عال الكتب، الطبعة األوىل، 

3
  .61. ، صمرجع سبق ذكرهرمزي سالمة،   

4
 A. HERZALLAH, "Autoévaluation",  op.cit,  p. 4. 

5
النوعية والمؤشرات الكمية لضمان الجودة واالعتماد المقاييس فيصل عبد اهللا احلاج، سوسن شاكر جميد، الياس جريسات،   

    .14ص. ، 2009احتاد اجلامعات العربية، األمانة العامة، للجامعات العربية أعضاء االتحاد، 
∗ International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education. 
6
 http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/ 
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بذلك، أّن املقاييس هي عبارة عن خصائص ومواصفات تستخدم لتحديد درجة توافق مؤسسة 

يوجد اختالف ببني املقاييس واملعايري،  هالتعليم العايل مع املعايري. وبناء على ذلك، نستنتج بأن

: أيضا على أّا تعّرفو  فاألوىل تشري إىل اخلصائص أو العناصر، يف حني أّن الثانية حتدد املستوى.

ويشري هذا التعريف، إىل أّن املقاييس . 1"عناصر كمية أو نوعية تسمح بتحديد مستوى تنفيذ املعيار"

تصنف إىل صنفني، مها: املقاييس النوعية (مثال طاقم هيئة تدريس كفؤ) واليت ركزت عليها معظم 

إىل الطلبة). وميكن التعبري عن  األدبيات واملقاييس الكمية (مثال احرتام نسبة عضو هيئة التدريس

املقاييس النوعية بشكل كمي كالتعبري عن مقياس توفر طاقم هيئة تدريس مؤهل وكفؤ بعدد أعضاء 

 هيئة التدريس حاملي شهادة الدكتوراه أو عدد املنشورات.

تسمى البيانات الكمية اليت تتحصل عليها هيئات ضمان  :)Statistiques(االحصاءات  - ثالثا

اجلودة واملتعلقة مبؤسسة التعليم العايل أو الربنامج حمل التقييم باإلحصائيات، وقد تكون هذه البيانات 

أولية أو ثانوية. وعندما يتم حتليلها واستخدامها للداللة على بعض األمور، فإا تصبح عبارة عن 

تنويه، بأّن االحصائيات تعترب غري كافية إلصدار احلكم لذا البد من حتليلها يف مؤشرات. وينبغي ال

إطار معيار معني، وهذا ما حيوهلا إىل مؤشرات. وتتضمن هذه األخرية مجيع ااالت اليت ميكن حتقيق 

ومنها املؤشرات اخلاصة جبودة رسالة املؤسسة التعليمية  ،واخضاعها لضمان اجلودة فيهااجلودة 

أهدافها، جودة أعضاء هيئة التدريس، جودة التشريعات واللوائح اإلدارية، جودة البحث العلمي، و 

خدمة اتمع، جودة املوارد واالمكانيات، جودة الطالب وجودة الربامج التعليمية. وتفرق بعض 

تعليم هيئات ضمان اجلودة بني مؤشرات املدخالت، العمليات واملخرجات، على اعتبار أّن مؤسسة ال

  العايل مثلها مثل أي مؤسسة انتاجية تعمل على حتويل املدخالت إىل خمرجات.

على أا: "البيانات اليت  تعّرف :)Indicateurs de performance( مؤشرات األداء -رابعا

ميكن قياسها اجيابيا ويعتمد عليها كمقياس للجودة (على سبيل املثال نسبة أعضاء هيئة التدريس 

. 2الذين حيملون شهادة الدكتوراه ميكن االستناد إليها كمؤشر جلودة أعضاء هيئة التدريس)"

لعايل أو الربنامج، ويستعان ا يف وتستخدم مؤشرات األداء لتقييم كفاءة وفعالية مؤسسة التعليم ا

وتنقسم  .الرقابة، الدعم، اختاذ القرار، املقارنة، التقييم والتحسني، كما تساعد على حتديد املشاكل

                                                           
1
 IIEP-UNESCO, "Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 
L’enseignement Supérieur", module 2,  Evaluer La Qualité, op.cit ,  p. 16. 

2
   .202. ، صسبق ذكره، مرجع رضا ابراهيم املليجي 
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تعرب عن درجة حتقيق اهلدف املسطر   ، والتيمؤشرات الفعاليةمؤشرات األداء إىل قسمني، مها: 

تشري إىل االستخدام األمثل اليت  رات الكفاءةمؤش، وكمعدل رضا الطلبة ومعدل توظيف اخلرجيني

 ملوارد املؤسسة لتحقيق األهداف املسطرة كنسبة عضو هيئة التدريس/ الطلبة.

يف قاموس مل افت املععرّ : )Benchmarks( المعالم (المعايير القياسية المرجعية) - خامسا

(INQAAHE)   ّتفوعرّ  .1قياس عنصر معني"ا:" العالمة املرجعية اليت يعتمد عليها يف على أ 

ومن خالل هذين  .2أيضا على أا:" العالمة املرجعية اليت تقوم على أساسها عملية املقارنة"

  التعريفني، ميكن القول بأّن املعامل هي: العالمة اليت تتخذ مرجعا للقياس وللقيام بعملية املقارنة.

اليت يتم عن طريقها  )Le Benchmarkingة (وتدخل املعامل أساسا يف إطار مدخل املقارنة املرجعي

اقتباس وتطوير عناصر التفوق يف اجلامعات األفضل يف العامل مبا يضمن حتسينات مستمرة. وقد 

على أا:" إجراء  (INQAAHE)في قاموس ما ورد  أعطيت هلا مجلة من التعاريف، نذكر منها

أو مؤسسات التعليم العايل (أو مكوناا) خمتلف يسمح  باملقارنة بني مدخالت، عمليات، خمرجات 

على أّا: "تلك العملية اليت  هلا، )Jean Brilman( وتعريف. 3" يف نفس مؤسسة التعليم العايل

تقوم على حتديد وحتليل واإلقتداء مبمارسات املنظمات ذات األداء األفضل يف العامل، دف حتسني 

على أا: "اجراء للتحسني تتمكن  الجمعية األمريكية للجودةفتها عرّ و  .4األداء اخلاص باملنظمة"

ها مقارنة بأفضل أداء للمنظمات اليت تنشط يف نفس جمال ئمن خالهلا املؤسسة من قياس أدا

نشاطها، ومتكنها من معرفة وحتديد كيف متكنت هذه املنظمات من حتقيق هذا املستوى من األداء، 

 .5اءها اخلاص"واستخدام هذه املعلومة لتحسني أد

 مرجعمجاع على استعمال مجيع هذه املصطلحات ضمن إويف الواقع، فإنه ال يوجد دوما   

ّمت حتديد  ،)2012-2010(للفرتة ما بني  )(Tempus AQI-UMEDاجلودة. ففي إطار مشروع 

اجلودة، هي: املعايري، املقاييس والدالئل  مرجعة من املصطلحات يف لوبصفة موحدة مج
                                                           

1
 IIEP-UNESCO, "Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 
L’enseignement Supérieur", module 2,  Evaluer La Qualité, op.cit , p.21. 
2
 Idem, p.21. 

3
  Youcef BERKANE et   Baghdad BENSTAALi ,  "Evaluation De La Qualité Des 
Enseignements Dans Les Etablissements Universitaires", Support De Cours De La  Session 
4 De La Formation Des RAQ, CIAQES, MESRS, Algérie, p.7. 
4
  Jean BRILMAN, Les Meilleures Pratiques de Management, Paris: éditions 
d'organisation, 2003, P. 288. 
5
 IIEP-UNESCO, "Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 
L’enseignement Supérieur", module 2,  Evaluer La Qualité, op.cit , p.21 
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)PREUVES(  الدالئل  تعّرفلتقييم املقاييس. و  إليهاتم  االستناد اليت ي ّمجلة من العناصر  " :اعلى أ

   .1"اليت تؤكد على التحقيق الفعال للمقاييس

تقرير  يف وردت اليت الداخلية اجلودة لضمان السبعة املعايريأيضا  نذكر السياق، هذا ويف  

واخلاص بوضع  2005سنة  ،(ENQA) ∗العاليالمؤسسة األوروبية لضمان الجودة في التعليم 

  :2يفوتتمثل هذه املعايري  ،وخطوط ارشادية لضمان اجلودة يف التعليم العايل األورويب معايري

: جيب أن يكون لدى املؤسسات سياسات واجراءات مرتبطة سياسات واجراءات ضمان الجودة  -  أ

وتلتزم صراحة بتطوير ثقافة وضمان  ا لضمان جودة ومعايري براجمها وشهاداا. وجيب أن تتعهد

اجلودة يف أعماهلا، ولتحقيق ذلك، على املؤسسة أن تطور وتنفذ اسرتاتيجية للتحسني املستمر 

للجودة. وجيب أن يكون لالسرتاتيجيات واالجراءات وضعا شرعيا ومتاحا عالنية للجمهور. وجيب 

  أن يتضمنوا دورا اجيابيا للطالب وغريهم من املستفيدين.

: جيب أن متتلك املؤسسة آليات الموافقة، المراقبة والمراجعة الدورية للبرامج والشهادات  -  ب

 رمسية للموافقة واملراقبة واملراجعة الدورية للربامج والشهادات.

 جيب أن يستخدم الطالب معايري ولوائح واجراءات منشورة ومطبقة باتساق. :تقييم الطلبة  -  ت

جيب أن متتلك املؤسسة طرقا تشبع رغباا،  :التدريس ضمان الجودة في تدريس أعضاء هيئة  -  ث

وهذا يتطلب أن يكون أعضاء هيئة التدريس املتضمنني يف تدريس الطالب مؤهلني ولديهم كفاءات 

 لعمل ذلك، وهذا جيب أن يكون متاحا للقائمني باملراجعة اخلارجية، مع عمل تعليقات يف تقاريرهم.

ن تضمن املؤسسة أّن املصادر املتاحة لدعم تعلم الطالب جيب أ :مصادر التعلم ودعم الطالب  -  ج

 مالئمة لكل الربامج املقدمة.

جيب أن تضمن املؤسسة أّن مجع وحتليل واستخدام املعلومات وثيقة الصلة من  :نظم المعلومات  -  ح

 أجل إدارة فعالة لرباجمها الدراسية واألنشطة األخرى.

دث بانتظام معلومات هادفة وغري متحيزة،  جيب أن تصدر املؤسسة وحت :المعلومات العامة  -  خ

 مة.كمية وكيفية، عن براجمها وشهاداا املقدّ 
                                                           

1
 A. HERZALLAH," Autoévaluation" , op.cit, p. 22. 

∗
 European Association for Quality Assurance In Higher Education. 

2
 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), “Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European  Higher Education Area”,  Helsinki, 
2009, p. p. 16/19.  Au site web:  

http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/06/ESG_3edition-2.pdf. 
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  :1نذكراجلودة،  ملرجعتوافرها من أجل التطبيق السليم ومن الشروط الواجب   

  الدولية؛ريوضع معايري جودة متفق عليها وتتماشى مع املعاي •

  عليها؛اإلعالم عن املعايري للجميع وتدريب املعنيني  •

توافر الرغبة الصادقة يف كل األطراف ابتداء من الطالب، وانتهاء باملؤسسة للعمل من أجل تطبيق  •

 معايري متثل اسرتاتيجية دائمة وليست مرحلية؛

تعاون اجلهات املعنية يف عملية ضبط معايري اجلودة وفق أسس ثابتة وواضحة يتم تطبيقها على  •

 اجلميع؛

 للمعايري؛ العمل على التطبيق العملي •

مراجعة املعايري من فرتة إىل أخرى، حسب متغريات العمل، وما جيد من ظروف مستحدثة،  •

 فاملعايري ينبغي أن تتسم باملرونة الكافية؛

يتم تغيري املعايري أو تعديلها وفق رؤى واعية وناقدة وفاحصة باملشاهدة واخلربات العاملية و  •

  واإلقليمية.

 اجلـودة ضـمان انطالق نقطة اوكذ الداخلية اجلودة ضمان يف أساسي عنصر يعتربو : التقييم الذاتي .3

 :منها نذكر التعاريف، من مجلة له أعطيت وقد .اخلارجية

اجراء دوري ومستمر ميارس من قبل موظفي مؤسسة التعليم العايل ف التقييم الذايت على أنّه: "يعرّ  -

وينتهي بتقدمي تقرير تستند عليه هيئات ضمان لقياس نتائج خمتلف أنشطة مؤسسة التعليم العايل 

 .2"اجلودة اخلارجية يف عملية اعتماد مؤسسة التعليم العايل

ف أيضا على أنّه: "اجراء داخلي يف املؤسسة يستخدم خالل فرتات منتظمة لتحليل مستوى ويعرّ  -

اإلجراء يسمح خصوصا بفحص وضع املؤسسة مقارنة مبا ورد يف إطار مرجع جودا.   اجلودة. وهذا

كما يستخدم التقييم الذايت أيضا لتحديد مدى التقدم يف أنشطة املؤسسة مع األخذ بعني االعتبار 

ة خصوصياا والبيئة احمليطة ا. وينتج عن اجراء التقييم الذايت  تقرير تستفيد منه األطراف الداخلي

 . 3للمؤسسة ويستند إليه كوثيقة مرجعية إلجراء التقييم اخلارجي"
                                                           

1
  .51/52، ص.ص. مرجع سبق ذكرهأشرف حممود أمحد وحممد جاد حسني،  

2
 A. HERZALLAH, " Autoévaluation" , op.cit,   p.2. 

3
 CIEP: Projet  Aqi-Umed,  Note N° 4 : Pistes méthodologiques pour la mise en œuvre de 
l’autoévaluation,  Janvier,  2012. Au site web: 

 http://www.aqiumed.org/IMG/pdf/ 
note_no4_pistes_methodologiques_pour_la_mise_en_oeuvre_de_l_autoevaluation.pdf 
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 .1"اجراء جلمع البيانات بشكل منهجي دف إعداد تقرير التقييم الذايتف على أنّه: "كما يعرّ  -

  وبناء على هذه التعاريف، ميكن أن نستخلص مايلي:

 التقييم الذايت هو اجراء داخلي تقوم به مؤسسة التعليم العايل؛  •

 يكشف نقاط القوة والضعف يف أنشطة املؤسسة، وينتج احملاور اليت ينبغي حتسينها؛التقييم الذايت   •

 التقييم الذايت يستند إىل إطار مرجعي للجودة؛  •

الداخلية للمؤسسة (أساتذة، العمال  املصلحةعلى مشاركة األطراف ذات يقوم التقييم الذايت   •

 التقنيني االداريني، الطلبة)؛

 ؛ تقرير يقدم للتقييم من قبل هيئة خارجيةعن اجراء التقييم الذايت ينتج  •

 .∗التقييم الذايت يتم بصفة دوريةو   •

اجراء داخلي تقوم به املؤسسة بشكل دوري ومنتظم  :هعلى أنّ التقييم الذايت ميكن تعريف و   

يف إطار مرجع مبا ورد لقياس وتقييم مستوى جودة أنشطتها ووظائفها مقارنة  ،ووفق منهجية حمددة

  وعرض خمتلف النتائج يف تقرير. ،جودا

تعود احلاجة امللحة الستخدام اجراء التقييم الذايت بشكل دوري ومستمر يف مؤسسة التعليم و   

 :2ىل مجلة من األسباب، نذكر منهاإالعايل 

 التوسع والتنوع اهلائل الذي شهدته نظم التعليم العايل ومؤسساته؛ •

يم يف املساءلة واحملاسبة واملراقبة ملدخالت وعمليات يالتعليم العايل بأمهية التقإدراك مسؤويل  •

 وأنشطة وخمرجات التعليم العايل وحتسني مستوى أدائها؛

 احلاجة إىل معرفة املستويات واملؤهالت العلمية للجامعات واالعرتاف بالشهادات؛ •

ها اجلامعات االلكرتونية واملفتوحة األمر الذي انتشار أنواع غري تقليدية يف برامج التعليم العايل منو  •

 تطلب ضبط اجلودة وتسهيل عملية االعرتاف واعتماد اجلامعات.

                                                           
1
 IIEP-UNESCO,   "Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 

L’enseignement Supérieure", module 3,  Conduire la procédure d’assurance qualité externe, 
paris, 2011,  p.9. 

∗
ذلـك حسـب الوسـائل الفرتة اليت تفصل بني عمليتني متتاليتني، وقـد تـرتاوح بـني أربـع وسـبع سـنوات. و  ،نعين بدورية التقييم الذايت 

  .املتاحة وأولويات مؤسسة التعليم العايل

2
فـي المـؤتمر الـدولي عبد الرمحان ابراهيم مصطفى، "آلية التقومي املؤسسي والتقومي الذايت يف ضوء دليل احتـاد اجلامعـات العربيـة"   

  .472 ص.، مرجع سبق ذكره،  الثاني لضمان جودة التعليم العالي
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 : 1يقوم اجراء التقييم الذايت على مجلة من االفرتاضات األساسية، نذكر منهاكما   

 تقع مسؤولية إجراء التقييم الذايت على اجلامعة نفسها أو الربنامج نفسه؛ •

مصلحة املؤسسة التعليمية أن جتري تقييما ذاتيا وموضوعيا وعلميا لرباجمها أو برناجمها طبقا  من •

 ؛ضمان اجلودةإلطار معايري التقييم اليت ترتكز عليها هيئة 

يراعى عند إعداد تقرير التقييم الذايت االبتعاد عن السرد اإلنشائي وااللتزام باخلطوط العريضة اليت  •

وضمن املساحات املتاحة لذلك، واالعتماد بشكل رئيسي على أسلوب التحليل يوفرها هذا البحث 

 واستخالص النتائج املبنية على احلقائق مع توفري األدلة واألمثلة الداعمة؛

ينبغي مراعاة الدقة واملوضوعية والشفافية عند إعداد التقرير، فاملعلومات غري الصحيحة ستنعكس  •

 سلبا على نتيجة التقييم؛

 تغرق عملية التقييم الذايت فرتة أربع إىل ستة أشهر؛قد تس •

وجيب أن يؤدي تقرير التقييم الذايت إىل حتديد اسرتاتيجيات لتطوير مكامن القوة ومعاجلة مواطن  •

 الضعف واملشكالت.

يهدف عموما إىل قياس االحنراف بني الوضع احلايل  أما عن أهداف اجراء التقييم الذايت، فهو    

اجراء ميكن تقسيم أهداف دف، ويعّد تفسري هذا االحنراف جوهر عملية التقييم. و والوضع املسته

 .وأهداف غري مباشرة أهداف مباشرة، أهداف عامة :2التقييم الذايت إىل

اإلشارة إىل أوجه الضعف يف هذا  راجعة األداء العام للجامعة وكلياا؛وتتعلق مب أهداف عامة: .1

ووضع اسرتاتيجيات مرحلية لضمان  ؛املستقبلية لتحسينه وتطويرهاألداء متهيدا لتحديد التوجهات 

 اجلودة والوصول إىل معايريها املعتمدة.

توضيح رسالة اجلامعة ومهامها وأهدافها لكافة العاملني فيها من أجل وتتعلق ب :أهداف مباشرة  .2

 ئج متوقعة ممكنة وواضحة؛ترمجة أهداف اجلامعة وكلياا إىل معايري ومؤشرات األداء ونتا االلتزام ا؛

حتليل مكونات اجلامعة وبراجمها وعملياا ونشاطاا استنادا إىل املعايري املوضوعة، حتديد نقاط القوة 

                                                           

  راجع: 1

 األوىل، الطبعــة والتوزيــع، للنشــر صــفاء دار: عمــان ،الجــودة واالعتمــاد األكــاديمي الزيــادات، عــواد وحممــد جميــد شــاكر سوســن -

 .174ص. ، 2008

 .330، ص. مرجع سبق ذكرهعماد أبو الرب وآخرون،  -
 .77/ 76. ، ص. ص، مرجع سبق ذكرهشرياز حممد طرابلسية 2
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تقومي مستوى أداء وفاعلية الربامج األكادميية مقارنة  وطرق تعزيزها ونقاط الضعف وطرق معاجلتها؛

تقدمي التوصيات من أجل التطوير  ق رسالة اجلامعة؛باألهداف املعلنة لكل برنامج وكفاءته يف حتقي

 حتديد األنشطة واألعمال املؤدية إىل حتقيق التوصيات. وحتسني األداء؛

 يم من خالل التعلم الذايت عرب املمارسة؛يتكوين خربة يف التق وتتمثل يف أهداف غير مباشرة:  .3

 وتكوين منهجية وآلية عمل لتقومي األداء بصورة دائمة.

 :1ويشمل اجراء التقييم الذايت املراحل التالية  

ييم من خالل توفري عناصر : وتقوم على ارساء ثقافة حقيقية للتقمرحة تمهيد التقييم الذاتي  -  أ

من بني هذه العناصر نذكر: نظام االعالم اآليل، و  ،املواليةرة على اجراء املراحل شؤثر مباأساسية ت

املرجعية املستعملة وحتسيس األطراف املشاركة (أساتذة، طلبة، الوثائق الرمسية الضرورية، الوثائق 

 ؛عمال، الدعم واالسناد)

 تتمثل يف: ،وتتكون من ثالث مراحل جزئية :مرحلة التقييم الذاتي  -  ب

. وهناك على األقل رؤيتان فيما خيص اشراك تكوين جلنة تقييم ذايت: وتشمل مرحلة التحضير •

فعلى غرار أن ادماجهم سيوفر الدعم واحلصول على املعلومة بكل مسؤويل املؤسسة يف هذه اللجنة، 

فإنه يف املقابل ميكن  ،سهولة ، ويضفي مصداقية أكثر على اللجنة يف نظر اجلهات املعنية األخرى

مسؤويل املؤسسة أن يكون غري جمد يف نظر األطراف املعنية األخرى اليت ترى يف ذلك تدخال  إلدماج

عملية جيب االبتعاد عن كل اختيار من شأنه أن يفقد الثقة يف اجناز  ،تقييم. وعليهلإلدارة يف عملية ال

 ،تعيني قراركما يتعني أن يتلقى كل عضو يف جلنة التقييم الذايت من إدارة املؤسسة  التقييم الذايت.

ارد املناسبة صداقية اللجنة، وضمانا لنجاح عملية التقييم الذايت. هذا باإلضافة إىل توفري املو متقوية ل

واعتماد الشفافية يف نشر املعلومات واجراء االجتماعات بني كل املشاركني، حمددين اهلدف والطريقة 

  واألشخاص املكلفني بالعملية.

حتديد خطط العمل املتكونة اساسا من زيارات واجتماعات دورية  ،: ويتم خالهلااالنجازمرحلة  •

ورزنامة النشاطات، وتشخيص مصادر االعالم ومجع املعلومات وحتليلها ليتم يف األخري إعداد تقرير 

   ،التقييم الذايت

                                                           

  .98/110 .ص.ص ، مرجع سبق ذكره، ، عبد الكرمي حرز اهللا بداري، فارس بوباكور كمال 1
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 ألنه يعطي ،وثيقة وصف وحتليل يف آن واحد: وهو عبارة عن مرحلة إعداد تقرير التقييم الذاتي •

ويسلم هذا التقرير  شاملة ونقدية للميادين املدروسة من خالل حتديد نقاط قوا ونقاط ضعفها. نظرة

ويف مجيع احلاالت جيب ، الذي يقبله أو يطلب تعديالت للمسؤول األول للمؤسسة اليت ّمت تقييمها

قييم كما ميكن أن يكون مطلوبا من طرف الوزارة الوصية أو من طرف وكالة التأن يصادق عليه،  

اخلارجي. وعادة ما يكون تقرير التقييم الذايت سريا، غري أنه جيب نشر النتائج وتبليغها  إىل األطراف 

، وعلى مدير املؤسسة اختاذ التدابري املشاركة لتحسيسهم حول اجلهود الواجب بذهلا يف الفرتة القادمة

  .الالزمة لنشر ملخصات أو فقرات من التقرير الذايت

   : ويتم خالهلا التكفل مبحاور التحسني املتصدرة خالل مرحلة التقييم الذايت.مرحلة التحسين  . ج

   المطلب الثالث: ضمان الجودة الخارجية.

يعّد نظام ضمان اجلودة اخلارجية احللقة املكملة اليت تضفي املصداقية على اجراء التقييم   

أّن ضمان اجلودة ليس فقط عملية حتسني  ،ومعىن ذلك الذايت اليت تقوم به مؤسسة التعليم العايل.

على اجراء ضمان اجلودة اخلارجية ستند ي. و باملساءلة من قبل اتمعأيضا ترتبط  هاداخلية ولكن

، وذلك من منطلق موقعهم اخلارجي ونظرم هيئة ضمان اجلودةدراسة تقرير التقييم الذايت من طرف 

  ع الربامج املماثلة.األكثر مشولية وخربام وجتارم السابقة م

على مجلة من االفرتاضات األساسية،  نظام ضمان اجلودة اخلارجيةيقوم اجراء  افتراضاته: -أوال

 :1نذكر منها

 ؛هيئة ضمان اجلودةتقع مسؤولية اإلعداد إلجراء التقييم اخلارجي على  .1

 التقييم اخلارجي؛ / الربنامج الذايت يعّد مدخل أساسي يف عمليةمؤسسة التعليم العايلإّن تقييم  .2

ويشكل تعاون اجلامعة/ الربنامج مع جلنة التقييم اخلارجي عنصرا أساسيا الستكمال وجناح العملية  .3

 التقييمية الشاملة.

يسعى تطبيق نظام ضمان اجلودة اخلارجية إىل حتقيق مجلة من األهداف، نذكر  :أهدافه - ثانيا

 :2منها

 التحقق من النقاط الواردة يف تقرير التقييم الذايت؛  .1

                                                           

 .175.، صمرجع سبق ذكرهاجلودة واالعتماد األكادميي، سوسن شاكر جميد وحممد عواد الزيادات،  1
 . 78، ص. مرجع سبق ذكرهشرياز حممد طرابلسية،  2
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 على جوانب القوة والضعف؛ تعّرفال .2

وبراجمها مؤسسة التعليم العايل واكتساب ثقة مجهور املستفيدين  داخل الوطن وخارجه جبودة أداء  .3

 مما يساعد على التعريف ا إقليميا وعامليا. 

: بتعدد وتنوع احتياجات أصحاب املصلحة يف العاليوظائف نظام ضمان جودة التعليم  - ثالثا

مؤسسة التعليم العايل تعددت وظائف نظام ضمان اجلودة اخلارجية هي األخرى لتلبية هذه 

بعض حسب ما ذكر من قبل  ،االحتياجات. وتتمثل خمتلف وظائف نظام ضمان اجلودة اخلارجية

  :يف ،املؤلفني

  :1بني أربع وظائف رئيسية لنظام ضمان اجلودة اخلارجية، هي )Harvey(ميّز  .1

، دف تزويد أصحاب املصلحة باملعلومات املفيدة حول احرتام مؤسسة التعليم العايل المساءلة •

 للمعايري املعتمدة من أجل اختاذ القرارات املناسبة خاصة يف جمال التمويل؛

 يل وشرعيته؛، تسمح بضمان تكامل قطاع التعليم العاالرقابة •

، لضمان مسايرة مؤسسات التعليم العايل لإلجراءات، املمارسات والسياسات املتفق المماثلة •

 عليها من طرف أصحاب املصلحة؛ 

 ، ويهدف إىل تشجيع التكييف والتغيري.التحسينو •

 :2وظائف نظام ضمان اجلودة اخلارجية تشمل أنّ  ) A. Stella و  M. Martin( رى كل مني  .2

 ؛أو الربامج تقييمات ملنح الرتخيص بفتح مؤسسات التعليم العايلاجراء  •

 الرقابة على الوظائف بعد منح الرتخيص؛ •

 ؛(تبعا ملستويات التقدم يف حتقيق اجلودة) االعتماد •

 االعرتاف املهين باخلرجيني؛ •

  .أو الربامج التعليم العايل اتمؤسسواعتماد عرتاف بااعالم اتمع و  •

ميكن القول أّن وظائف نظام ضمان اجلودة اخلارجية جاءت لتدعم ثقة أصحاب  ،وبناء على ما سبق

  .املصلحة مبختلف خمرجات مؤسسة التعليم العايل

: ميكن أن تؤدى وظائف ضمان اجلودة اخلارجية من قبل هيكل ضمان الجودة الخارجية -رابعا

  أشكال رمسية (قانونية)  ةأربع منيز بني ،أطراف حكومية أو غري حكومية أو من اجلهتني معا. وعموما

                                                           
1
 conseil supérieur de l’éducation du Québec, op.cit,  p. 10. 

2
 - Michaela MARTIN et Antony STELLA, op.cit,  p. 34.  
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  :1هليئات ضمان اجلودة، هي

 هيئة حكومية (أو مدجمة ضمن إدارة الدولة كوزارة التعليم العايل مثال)؛  .1

 هيئة شبه حكومية أو هيئة عامة مستقلة؛ .2

 هيئة عاملة داخل مؤسسة التعليم العايل؛ .3

  هيئة تابعة موعات خاصة.و  .4

  ة ضمان اجلودة على االعتبارات التالية:ويتوقف اختيار أي شكل رمسي هليئ

إذا كان هليئة ضمان اجلودة دورا مركزيا يف نظام التعليم العايل خاصة يف جمال االعرتاف  •

وهذا ال يتعارض مع إنشاء  .اعام افإنه جيب انشاءها من قبل الدولة وتصبح مرفق ،بالشهادات

متتاز أنشطة هذه اهليئات بالبريوقراطية ويهدف تقييم  ،وعموما .هيئات ضمان جودة عامة مستقلة

 اجلودة منها إىل ممارسة وظيفة الرقابة؛

فإنه جبب انشاءها داخل مؤسسة التعليم  ،إذا كانت هيئة ضمان اجلودة دف إىل حتسني اجلودة •

 العايل؛

ومالئمتها ملعايري  ،إذا كانت هيئة ضمان اجلودة دف إىل ضمان جودة برامج االعداد املهين •

ومن مث االعرتاف جبودة وأهلية األشخاص للممارسة املهن، ففي هذه احلالة  ،بعض اهليئات املهنية

 البد من أن تكون تابعة هليئات االعتماد املهين.

تتنوع ممارسات ضمان اجلودة، فمنها ما يتعلق بضمان اجلودة : آليات نظام ضمان الجودة -خامسا

ما يتعلق بضمان اجلودة اخلارجية، إال أّن مجيعها يرتكز يف املقام األول على األنشطة الداخلية ومنها 

: 2يلي عرض ألهم آليات ضمان اجلودة اخلارجية، واملتمثلة يف الداخلية (التقييم الذايت). وفيما

اليت تستخدم كآليات لفحص جودة أنشطة وخدمات مؤسسة التعليم  والتدقيق التقييم، االعتماد

  ايل أو مكوناا األكادميية املختلفة. الع

ميكن أن يشمل مجيع نشاطات املؤسسة  و  آليات ضمان اجلودة اخلارجية،: يعّد التقييم أحد التقييم .1

وغالبا ما يفضي التقييم اخلارجي إىل زيارة  ،كما ميكن أن يقتصر على برامج التكوين أو البحث

                                                           
1 IIEP-UNESCO, "Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 
L’enseignement Supérieur", Créer et organiser une structure d’assurance qualité, Module 4, 
paris, 2011,  P. P. 9/15. 
2
 IIEP-UNESCO, " Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 

L’enseignement Supérieur " ,  modules de 1, Faire des choix fondamentaux pour 
l’assurance qualité externe, op.cit,  p.p. 22/27. 
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يف املبحث املوايل من  بشكل مفصلاجلودة  وعالقته بضمانوسنحاول توضيح ماهية التقييم  ميدانية.

 هذا الفصل.

: يعّد االعتماد أحد آليات ضمان اجلودة اخلارجية األكثر استخداما، وقد ّمت ادخاله االعتماد .2

يلعب دورا أساسيا يف حماكاة الدرجات العلمية اليت حديثا ضمن خمتلف أنظمة التعليم العايل. وهو 

العاملية  مؤسسات التعليم العايلالوطنية مع الدرجات اليت متنحها  تعليم العايلمؤسسات المتنحها 

تسهيل انتقال الطلبة واألساتذة عرب الدول وقبول اخلرجيني يف برامج هذا باإلضافة إىل  ،واالعرتاف ا

األجنبية واخنراطهم يف سوق العمل األجنيب. ويعين االعتماد ملؤسسات التعليم العايل الدراسات العليا 

مجلس  تعريفنذكر منها  ،تعاريف يف اللغة اإلجازة والتفويض. أما اصطالحا، فقد أعطيت له عدة

على أنّه:" العملية اليت يتم من خالهلا مراجعة النوعية لالعتماد ، ∗) CHEA( اعتماد التعليم العالي

يف التعليم العايل لتفحص الكليات واجلامعات والربامج من أجل ضمان اجلودة من اخلارج، وتستعمل 

ومنهم من يعرف االعتماد على أنه: "نشاط مؤسسي علمي موجه حنو النهوض  .1وحتسني النوعية"

واالرتقاء مبستوى مؤسسات التعليم والربامج الدراسية وهو أداة فعالة ومؤثرة لضمان جودة العملية 

العمليات اليت تقوم مجلة وميكن تعريف االعتماد على أنّه: . 2رجاا واستمرارية تطويرها"التعليمية وخم

لتوفري الثقة لدى املستفيدين من خدمات مؤسسة التعليم العايل بأّن ومستقلة ا جهة خارجية 

 .خدماا باستمرار املعايري اليت تضمن جودةاملؤسسة التعليمية أو الربامج اليت جرى اعتمادها تطّبق 

وهو  ،منح االعتماد بدون شروط أو مع بعض التوصياتقرار  ذباختا وعادة ما ينتهي اجراء االعتماد

ميكن تداركه أو املؤسسة االعتماد بسبب وجود ضعف بالربنامج قرار تأجيل صاحل ملدة معينة، أو 

  رفض طلب االعتماد.القرار وقد يكون  ،خالل فرتة زمنية

آليتني بأما عتماد آلية االتقييم و كل من آلية الال ميكن دوما اعتبار  اجلدير بالذكر، أنه و   

 ضمن نفس اإلجراء، حبيث يسبق التقييم االعتماد نين متتالييمنفصلتني، وإمنا ميكن أن يكونا  عنصر 

عتماد للمؤسسة أو بتقدميه له للنتائج والتوصيات اليت يستند عليها يف اختاذ قرار منح أو عدم منح اال

                                                           
∗
 The council for higher Education Accreditation. 

 .36، ص. مرجع سبق ذكرهأمحد اخلطيب ورداح اخلطيب،  1

 .25، ص. مرجع سبق ذكرهاجلودة واالعتماد األكادميي، سوسن شاكر جميد وحممد عواد الزيات،  2
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وزارة التعليم العايل ∗∗ . وحسب الدول، ميكن أن يكون االعتماد شرطا أساسيا العرتاف∗الربنامج

 بالربامج أو مبؤسسات التعليم العايل.

اخلارجية وهو جيرى بواسطة مدققني  أحد أهم آليات ضمان اجلودة كذلك  : ميثل التدقيقالتدقيق  .3

ودة الداخلية، فهو اجليف تركيزه على نظام ضمان التقييم واالعتماد آلييت ، وخيتلف عن نظراء خارجيني

االرشادات  ،االجراءات ،القواعد ،يسلط الضوء على رمسيات ضمان اجلودة مثل نصوص السياسات

قدرة النظام على مدى يقيس ال يركز على املعايري وإمنا  كما أنّهومسودات االجتماعات،  

ية ملؤسسة التعليم العايل إلبراز نقاط القوة والضعف فيه. ومبعىن آخر، تفحص املتابعة/الرقابة الداخل

والكشف عن  آلية التدقيق مجيع أدوات واجراءات مؤسسة التعليم العايل اليت تساهم يف حتسني اجلودة

ويف األخري، لضمان اجلودة. والتطوير ؛ وبالتايل فهي تنسجم مع هدف التحسني مناطق اخللل فيها

لقول بأّن التقييم يتعلق جبودة األنشطة، يف حني يركز التدقيق على جودة آليات ضمان اجلودة ميكن ا

 الداخلية، أما االعتماد فيشمل إما آلية التدقيق أو آلية التقييم اليت تؤدي إىل االعرتاف الرمسي.

من حيث األسئلة، نقاط الرتكيز،  آليات ضمان اجلودةيربز أوجه االختالف بني التايل  دولواجل

  والنتائج.

  

  

  

  

  

  

                                                           

∗
  .02لالطالع على خصائص كل من آلية التقييم واالعتماد وأوجه املقارنة بينهما ميكن الرجوع إىل امللحق رقم  

∗
 
∗
التعلـيم هـو اجـراء متخـذ مـن قبـل الـوزارة الوصـية لتحديـد مـدى احـرتام مؤسسـة  )la reconnaissance( أو التأهيـل االعـرتاف 

. والفرق بينهـا وبـني االعتمـاد، هـو وتنشط حتت رقابتها ملعايري حمددة من قبلها أو من طرف هيئة دولية خمتصة يف هذا اال العايل

تطـابق التكـوين باملؤسسـة مـع مرجـع حمـدد مـن  حـول مـدى(هيئـة اعتمـاد) جيـة مسـتقلة االعتماد هو حكم صادر مـن هيئـة خار أن 

، أما االعرتاف فهو اجـراء متخـذ مـن طـرف الـوزارة لتحويـل االعتمـاد إىل أحكـام تشـريعية وأو تنظيميـة. ولالطـالع طرف هذه اهليئة

  .27/28 .ص.ص ، مرجع سبق ذكره، بداري، فارس بوباكور، عبد الكرمي حرز اهللا  كمالأكثر ميكن الرجوع إىل:  

 

  



 الفصل الثاني                                                      نظام ضمان جودة التعليم العالي

96 

 

  .: تصنيف آليات ضمان الجودة04 الجدول رقم
  النتائج  نقاط التركيز  السؤال  اآللية

إىل أي مدى تعترب   التقييم

  النتائج جيدة؟

املستوى (يتضمن قرار   النتائج

  إجيايب أو سليب)

هل هو جيد مبا فيه    االعتماد

  كفاية للموافقة عليه؟

مالئمة( املهام،...املوارد 

  االجراءات)

  قرار إجيايب أو سليب

  هل ّمت حتقيق األهداف؟  التدقيق

  هل االجراءات فعالة؟

  وصف كيفي  االجراءات

 :المصدر
conseil supérieur de l’éducation du Québec, " L’assurance Qualité A L’enseignement  
Universitaire : Une Conception A Promouvoir Et A Mettre En Œuvre ",  2012, p.14.   

    

 على اعتبار أنه من ،وتعمد معظم هيئات ضمان اجلودة إىل استخدام خمتلف آليات ضمان اجلودة

 ،05رقم واجلدول غري املمكن االعتماد على آلية واحدة لتحقيق مجيع أهداف نظام ضمان اجلودة. 

  لنظام ضمان اجلودة واخلصائص األساسية لكل آلية.األهداف األساسية يربز العالقة املوجودة بني 
  : تصنيف الخيارات األساسية المستخدمة ضمن نظام ضمان الجودة الخارجية.05الجدول رقم 

حتسني املمارسات   املساءلة  رقابة اجلودة  األهداف

  احلالية

  تدقيق اجلودة  التقييم/ االعتماد  أو فتحالرتخيص بالعرض   اآللية املنتقاة

مدخل مالئمة األهداف/   املدخل املستند إىل املعايري  مبدأ العمل

  املدخل املستند إىل املعايري

مدخل مالئمة 

  األهداف

  التقييم الذايت  التقييم الذايت والتقييم اخلارجي  التقييم اخلارجي  اإلجراءات

  اختيارية  ةاجبارية أو اختياري  اجبارية  الطبيعة

  :المصدر
IIEP-UNESCO, " Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 
L’enseignement Supérieur ",  modules de 1, Faire des choix fondamentaux pour l’assurance 
qualité externe, 2011,  p. 27. 

  

  التعليم العايل.مؤسسة تطبيق نظام ضمان اجلودة يف  مراحلوالشكل التايل يلخص خمتلف 
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 تبني مدخل نظام ضمان الجودة المناسب

 ��د�د ا��دف �ن �ط��ق �د�ل ���ن ا��ودة ا������

  مراحل تطبيق نظام ضمان الجودة في التعليم العالي.: 10شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الباحثةمن إعداد  المصدر:

  

مة ءمدخل ضمان الموا

 للمعايير.

 مدخل ضمان الموائمة

 لألهداف.

.لمواءمة للمعاييرا مة لألهداف.ءالموا   

تعريف الجودة: يعتبر وضع مفهوم محدد للجودة حجر األساس في تطبيق نظام ضمان 

 الجودة.

لضمان الرقابة على الجودة 

مة للمعاييرءالموا  

 

ضمان لالمساءلة 

 للمعايير/ مةءالموا

 األهداف

التحسين المستمر 

مة ءالموا لضمان

 لألهداف

لتحقيق الهدف المسطر من المدخل المنتقى المناسبةالجودة تحديد آلية نظام ضمان   

المعايير 

 الدنيا

 معايير

 التميز

االعتماد لتحقيق هدف  التقييم لتحقيق هدف المساءلة

 المساءلة

التدقيق لتحقيق 

 التحسينهدف 

 تحديد االجراء المناسب

 الخارجية لتحقيقضمان الجودة 

/رقابة الجودة  هدف المساءلة

 باالعتماد على آلية التقييم/االعتماد

لتحقيق هدف  ضمان الجودة الداخلية

التحسين المستمر باالعتماد على 

/التقييمآلية التدقيق  

المناسب التقييم واتخاذ القرار تقرير  
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  نظام ضمان الجودة.تطبيق : عالقة تقييم الجودة بالثالثث حالمب

أصبح تقييم التعليم العايل على املستوى العاملي جزءا ال يتجزأ من العملية التعليمية، كما   

أصبح شرطا أساسيا تشرتطه مجيع هيئات ضمان اجلودة، فهو يشري إىل التأكد من حتديد مدى 

إذا  تطبيق مؤسسة التعليم العايل ملعايري ضمان اجلودة املوضوعة، ومن مث تأهيلها لالعتماد فيما بعد

تأكدت من تطبيقها ملعايري اجلودة أو حماولة إجراء التعديالت والتحسينات املطلوبة إذا تأكدت من 

  عكس ذلك. 

  تقييم الجودة.ماهية : المطلب األول

يعّد التقييم مدخال طبيعيا لضمان جودة مكونات مؤسسة التعليم العايل وحتسينها بشكل    

مما ينعكس إجيابيا على جودة خرجييها. وقد أولت له كل من مؤسسات التعليم العايل  ،مستمر

لكونه األرضية األساسية اليت تنطلق منها ويتوقف عليها  ،اخاص اوهيئات ضمان اجلودة اهتمام

إىل توضيح خمتلف املفاهيم  املطلب،التطبيق الكفء والفعال لنظام ضمان اجلودة. وسنعمد يف هذا 

  إبراز أهم أهدافه ووسائله.قة بالتقييم مع املتعل

يعّد التقييم ظاهرة إنسانية فردية قبل أن تكون مؤسسية. والتقييم كمفهوم  :مفهوم التقييم -أوال

عدة للتقييم يف جمال التعليم  علمي من املفاهيم احلديثة اليت تعين إعطاء قيمة للشيء. وقد أعطي

: "إصدار حكم عن األفكار واألعمال وطرق التدريس أنّهعلى  جواهر القنادليفقد عرفته تعاريف، 

واملواد وغريها من األمور الرتبوية املتعددة، ويتطلب هذا التقييم استخدام احملكمات واملستويات أو 

 .1املعايري وذلك لتقييم مدى دقة األمور أو األشياء وفعاليتها وحتديد اجلدوى االقتصادية من ورائها"

"حتديد وفحص قيمة الربامج والسياسات واإلجراءات  :ــــــب ه يتعلقبأنّ  محمود فرهودنداء وعرفته 

مة يف املؤسسة، املطروحة للتقييم، حتديد أغراض وأهداف الربامج التعليمية، معايري جناح الربامج املقدّ 

الفشل،  حتليل وتفسري البيانات واملعلومات اموعة، كما يرتبط بتحديد وتفسري مدى النجاح أو

والعالقة بني األداء والنتائج، وحتديد اآلثار غري املرغوبة، واآلثار الناجتة عن التغريات اخلارجية، وينتهي 

التقومي بإصدار التوصيات بالتعديل واالستبدال، وبتصميم الربنامج التقوميي الدوري وبتقدير القيمة 

: "عملية على أنّهيف جمال التعليم العايل قييم يف يعرف التو   .2اإلجيابية واملنفعة النامجة عن العمليات"
                                                           

  .14. ، ص2009، اجليزة: مركز اخلربات املهنية لإلدارة، التقييم في التعليم الجامعيجواهر القناديل،  1

فــي مجلــة جامعــة نــداء حممــود فرهــود، "التقــومي الــذايت الشــامل ألداء اجلامعــات: مــدخل للتطــوير وضــمان نوعيــة وجــودة التعلــيم"  2

  .280، ص. 2002 ،، العدد األوللألبحاث والدراسات القدس المفتوحة
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قياس وتشخيص لألداء يف مؤسسات التعليم العايل ووحداا، ويرتكز على معايري حمددة ومؤكدة، 

ويشري تقييم ضمان اجلودة إىل عدد من مقاييس الفعالية والكفاءة حمددة بواسطة شركاء ومعنيني 

 .1املؤسسة األكادميية"متنوعني يف التعليم وممثلني من 

ومن خالل التعاريف السابقة، ميكن تعريف التقييم يف جمال التعليم العايل على أنّه تلك العملية اليت 

أو الربنامج األكادميي حمل  مكونات مؤسسة التعليم العايليتم من خالهلا مجع املعلومات عن مجيع 

اإلجيابيات لتشخيص يف مرجع اجلودة، املعتمدة  جمموعة من املعايريىل إالتقييم، وتقييمها باالستناد 

  ومعرفة أسباا واقرتاح احللول املناسبة لذلك.  السلبياتو 

مدخال حقيقيا لتحقيق جودا من خالل حتقيق العديد من اجلامعة : يعترب تقييم أداء أهدافه -ثانيا 

  :2األهداف، نذكر منها

 ؛اجلامعةرفع كفاءة أداء العاملني يف  •

 ؛واخلارجية من أصحاب املصلحة الداخليةحتسني مستوى اخلدمة اليت تقدمها اجلامعة لكل  •

 ؛حصول اجلامعة على شهادات االعتماد واملوثوقية لدى كل من يتعامل معها أو يستفيد منها •

مفاهيم واجتاهات إدارة وأعضاء هيئة التدريس والطلبة حنو العملية التعليمية مما يضفي عليها  تغيري  •

 يم املواقع اليت حتتاج إىل حتسني؛يمناخا منتجا، حيث تتحدد من خالل عملية التق

واملتمثلة يف معرفة مدى التطابق بني املدخالت التعليمية  للمؤسسةتقدير الكفاءة الداخلية  •

ت اجلامعية، واليت ميكن أن تكون ضعيفة إذا مل يكن هناك تناسب بينهما نتيجة مثال واملخرجا

من الكفاءة التدريسية والبحثية أو أن يكون   ةاستخدام أعضاء هيئة تدريس ليسوا على درجة كبري 

 املخصص لتنفيذ حمتوى الربامج التعليمية غري كاف؛

واملتمثلة يف معرفة مدى التطابق بني املخرجات اجلامعية  للمؤسسةوتقدير الكفاءة اخلارجية  •

ومبدى اخنراط اخلرجيني يف التنمية ومبستوى املهارات  ،واحتياجات اتمع ومتطلبات سوق اتمع

 واملعارف املكتسبة من النظام التعليمي.

                                                           

1
   .48، ص. مرجع سبق ذكرهأشرف حممود أمحد وحممد جاد حسني،   

  :راجع 2

  .282/283املرجع نفسه، ص.ص. - 

 .119/120ص.  .، صمرجع سبق ذكرهجواهر القناديل،  - 
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هارات لتتناسب مع أكرب قدر ممكن من اخلصائص وامل ييم: تعددت أدوات التقوسائله - ثالثا

  املستهدفة. ومن أهم الوسائل املستخدمة يف التقييم، نذكر:

املالحظة كوسيلة مباشرة لدراسة التفاعل بني مكونات النظام التعليمي، وتتم من طرف أشخاص  •

 مؤهلني ومتخصصني؛

مسح أراء الطلبة، لتوفري معلومات عن بعض مكونات النظام التعليمي، واملمارسات التدريسية  •

 وتطوير أساليب وطرق التدريس، وميكن استخدام املقابالت الشخصية كوسيلة للمسح؛لتحسنها 

جلمع  مسؤويل التخصصات وامليادينمسح أراء أعضاء هيئة التدريس، تقارير رؤساء األقسام،  •

 املعلومات عن مستوى كل من الربامج وأعضاء هيئة التدريس؛

على املستوى احلقيقي  تعّرفوجهات التشغيل لل إجراء املقابالت الشخصية مع املسؤولني، اخلرجيني •

 للربامج والبحث عن سبل تطويرها؛ 

واالعتماد على االستبيانات املختلفة واالطالع على الوثائق واللوائح واألنظمة وعلى درجة  •

 تطبيقها.

  .كأساس للتقييم  مداخل ضمان الجودة في التعليم العالي: الثانيالمطلب 

 ،آليات ضمان اجلودةالتقييم أو غريها من أن تقوم هيئات ضمان اجلودة باعتماد آلية  قبل  

ومن أشهر . للجودة ومن مث تتبىن املدخل النظمي املناسب احمدد اينبغي عليها أوال أن تضع مفهوم

  : 1املداخل املطبقة واملعتمدة، نذكر املدخلني التاليني

تتحدد جودة مؤسسة  ملدخل،وفقا هلذا اساس المعايير: مدخل ضمان الجودة القائم على أ -أوال

واليت تشتمل بدورها (اساس التقييم) أو النوعية التعليم العايل على أساس مجلة من املعايري الكمية 

على مقاييس نوعية أو كمية يعتمد عليها يف احلكم على مدى حتقيق هذه املعايري، وتكون حمصلتها 

ميكن أن حتدد رسالة املؤسسة  ،. كما أنّه وفق هذا النموذجاملؤسسةمقياسا للحكم على جودة هذه 

من قبل الدولة أو بعض األطراف الفاعلة نذكر منها: وزارة الرتبية، وزارة العمل، وزارة املالية،... اخل 

ميكن أن تستخدم ، أيضا وفق هذا املدخلو  على أن تكون هذه الرسالة متوائمة مع املعايري اخلارجية.

وغالبا ما يتم االستناد  ضمان اجلودة إما املعايري الدنيا أو معايري التميز (أحسن املمارسات). هيئات

                                                           
1  Youcef BERKANE et Baghdad BENSTAALI, " Evaluation De La Qualité Des 
Enseignements Dans Les Etablissements Universitaires ", op.cit,  p.p.12/15. 
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على املعايري الدنيا يف الرتخيص بفتح مؤسسة تعليم عايل أو عرض برنامج معني، مث للقيام بعملية 

، املوظفني، ما يتم حتديد معايري دنيا خاصة باملدخالت (الطلبة ،التجديد الدوري هلما. وعادة

التجهيزات والوسائل واملوارد املالية) والعمليات (نظام احلوكمة والتسيري) وأنشطة البحث. وكقاعدة 

الدنيا إىل ضمان املالءمة  ضمان اجلودة القائم على أساس املعايرينظام مدخل عامة، يهدف تطبيق 

عايري التميز، فينطلق من أما مدخل نظام ضمان اجلودة القائم على أساس م ؛للقواعد وللمساءلة

فرضية أّن املعايري الدنيا قد ّمت مراقبتها من قبل جهات أخرى أو أّن مؤسسة التعليم العايل تتوافر على 

نظام ضمان اجلودة القائم على أساس معايري التميز أفضل أداة  ويعدّ مستوى مقبول من اجلودة. 

وباإلضافة إىل  .املعايري جبملة منلتحسني اجلودة، ألا تفرض على مؤسسات التعليم العايل االلتزام 

ذلك، فهي تعترب سهلة التنفيذ، لكوا غالبا ما تكون عبارة عن عملية طوعية تنتهجها أفضل 

أنه غري فعال للحد من مستويات اجلودة غري  ،. وما يعاب على هذا املدخلمؤسسات التعليم العايل

  املقبولة ومعاجلة الربامج ذات النوعية املنخفضة.

ضمان اجلودة مدخلني خمتلفني، أحدمها  هيئةه ميكن أن يكون لنفس ويف األخري، نشري إىل أنّ   

 التميز. ويبقى أنه على حسب حالة تطور لضمان االلتزام باملعايري الدنيا واآلخر لضمان حتقيق معايري

ضمان اجلودة ادراج معايري التميز. كما أنه من الضروري توفر أجهزة  هليئاتنظام التعليم العايل ميكن 

تسهر على ضمان توفر املعايري الدنيا وأخرى تسهر على حتسني جودة مؤسسات التعليم العايل اليت 

  جتاوزت مستوى القاعدة.

: يبدأ هذا املدخل بتوضيح مؤسسة هدافلألمواءمة المان الجودة القائم على مدخل ض - ثانيا

بعد أن تكون قد أدجمت الرسالة احملددة من قبل الدولة أو  التعليم العايل ألهدافها أو أهداف براجمها

 وتعدّ . بعض األطراف الفاعلة االخرى ضمن هذه األهداف مع مراعاة اتفاقها مع أهداف اتمع

ضمان اجلودة لتحليل  هيئاتأهداف مؤسسة التعليم العايل أو الربنامج مبثابة املرجع الذي تعتمد عليه 

اجلودة، فعلى أساسها جترى عملية تقييم جودة مؤسسة التعليم العايل أو الربنامج حمل التقييم، ومن مث 

ليت تتمكن من حتقيق يتم احلكم على أداء هذه املؤسسات. ويطلق على مؤسسات التعليم العايل ا

وفق  تعّد آلية التدقيق أفضل آلية لضمان جودة التعليم العايلو األهداف املسطرة مبؤسسات اجلودة. 

   هذا املدخل.
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ال ميكن احلكم أنه نذكر منها:  ،كثريا نظرا للمزايا العديدة اليت يتمتع ا  ،وقد أيّد هذا املدخل    

بنفس املعايري، ألا تعىن بفئات خمتلفة من األفراد ضمن  ج مامؤسسة التعليم العايل والرب كل من على  

ال ميكن أن حنكم على مؤسسة تعليم عايل معروفة وا قطاع أنه نظام التعليم العايل املتنوع؛ كما 

حبث متطور بنفس املعايري اليت حتكم مؤسسات تعليم عايل تتمثل وظيفتها األساسية يف التعليم 

أنه إذا ما ّمت تقييم  ،خمتلف الفئات االجتماعية احملرومة. غري أنه انتقد من ناحيةواستقبال الطلبة من 

أداء مؤسسة التعليم العايل أو الربنامج على أساس مدى حتقيق األهداف املسطرة، فإنه ميكن ملؤسسة 

د التعليم العايل أن حتققها من دون أن تضيف أي قيمة علمية، أو أا قد حتدد أهدافها عمدا عن

  مستوى ضعيف لتتمكن من حتقيقها.

   وطرق تقييم الجودة في مؤسسة التعليم العالي.مجاالت  :الثالثالمطلب 

، حتدد هيئات ضمان اجلودة ااالت اليت املناسب بعدما يتم حتديد مدخل ضمان اجلودة  

ضمان اجلودة  هليئاتتشملها عملية التقييم وطرق تقييم اجلودة. وعلى الرغم من أنه ميكن أن تكون 

  أهداف ومداخل خمتلفة، إال أا تشرتك يف جماالت تقييم اجلودة وطرق تقييمها.

التقييم املؤسسايت  تنقسم جماالت تقييم اجلودة إىل قسمني، مها:: مجاالت تقييم الجودة -أوال

  والتقييم الرباجمي.

التعليمية من مدخالت،  : يقصد به تقييم مجيع عناصر نظام العملية التقييم المؤسساتي  .1

  :1عمليات، خمرجات والتغذية الراجعة، وغالبا ما ميس ااالت التالية

: مدى وضوح األهداف التعليمية ملؤسسة التعليم العايل مبا يتناسب الرسالة والغايات واألهداف •

الرتباط بني ا النشر واإلعالن عن رسالة املؤسسة وأغراضها وأهدافها؛ وحاجة اتمع الذي تعمل فيه؛

 رؤية اجلامعة ورسالتها وأهدافها.

التخطيط  الوثائق؛ تفويض السلطة؛ اهليكل التنظيمي؛ االستقاللية؛الحاكمية واالدارة:  •

 .حتديث اإلدارةو  االسرتاتيجي

                                                           

  : راجع 1

  .267/270. ، ص.ص، مرجع سبق ذكرههاشم فوزي دباس العبادي ويوسف حجيم الطائي أفنان عبد علي األسدي، -

- IIEP-UNESCO, "Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 
L’enseignement Supérieur", module 2,  Evaluer La Qualité, op.cit, p.39. 
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: مدى كفاية عدد أعضاء هيئة التدريس لالحتياجات الفعلية مبا يضمن أعضاء هيئة التدريس •

مدى توافر املؤهالت واخلربات العلمية واملهنية جلميع األعضاء  واستمرار العملية التعليمية؛ راستقرا

مدى  مة األعباء التدريسية لعضو هيئة التدريس ملتطلبات األداء الفعال؛ءمدى مال وفقا للتخصص؛

 والكفاءة املطلوبة؛التقدم يف األخذ بالطرق واألساليب احلديثة يف التدريس وتوصيل املعرفة بالفاعلية 

 .ومدى وجود مراكز حبثية متميزة مدى مالءمة أعداد أعضاء هيئة التدريس إىل أعداد الطلبة؛

مدى مالئمة الربامج الدراسية الحتياجات اتمع وسوق العمل، ومتطلبات  :البرامج الدراسية •

اجلامعة وأهدافها، ومدى توافر  مدى ارتباط املقررات واملناهج والربامج الدراسية برسالة تنمية املعرفة؛

مدى وجود منهج دراسي حمدد ومتطور لكل مقرر مبا  نظام واضح للقياس املستمر هلذا االرتباط؛

مدى مالئمة املقررات، وعدد الوحدات لكل مقرر  يضمن مالحقة العصر يف مجيع ااالت؛

دى مالئمة الربامج الدراسية واملقررات م ملتطلبات منح الدرجة العلمية وفقا للمعايري واألمناط العاملية؛

مدى مالئمة الربامج الدراسية ملتطلبات إعداد خريج لديه القدرة على  مع متطلبات الرتخيص املهين؛

التحليل والتفكري املنطقي واإلبداع وحتمل املسؤولية والعمل ضمن فريق والتعامل مع الوسائل 

ومدى التميز الذي تتمتع به كل كلية يف براجمها  لعاملية؛التكنولوجية احلديثة وفهم حقيقة املتغريات ا

 وأنشطتها البحثية.

مدى توافر مكتبة مزودة مبصادر املعلومات الضرورية لزيادة كفاءة  :المكتبات ومراكز المعلومات •

 مدى توافر املكتبات الرقمية بكل كلية؛ وفاعلية التحصيل الدراسي بالكلية وعلى مستوى اجلامعة؛

مدى إتاحة خدمات  توافر الوسائل السمعية والبصرية وغريها من وسائل االتصال احلديثة؛مدى  •

مدى توافر  املكتبات والوسائل السمعية والبصرية لطاليب هذه اخلدمات على مستوى الكليات؛

أشخاص مؤهلني لتسيري هذه اخلدمات واإلشراف على تقدميها واحملافظة على بقائها صاحلة للعمل  

 .لالطالعومدى توافر أماكن كافية ومرحية  كفاءة؛

مدى  مدى توافر املوارد املالية ألداء كافة األعمال واملصادر املختلفة للتمويل؛ :الجوانب المالية •

ومدى القدرة على  مدى القدرة على تنمية املوارد الذاتية توافر التنظيم املايل السليم وسهولة إجراءاته؛

 استخدام املوارد املتاحة.
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مدى كفاية ومالئمة املباين واملرافق  :المباني والمرافق والتسهيالت المتعلقة بالعملية التعليمية •

مدى توافر تسهيالت  مدى توافر ومالئمة املعامل والورش والتجهيزات بكافة أنواعها؛ واملالعب؛

 واألمن الصناعي.ومدى االلتزام بقواعد السالمة  مدى كفاءة استخدام التسهيالت املتاحة اإلقامة؛

دعم  اإلقامة باملدن اجلامعية؛ مدى توافر أنشطة رعاية الشباب؛ :خدمات الطالب والعاملين •

وقروض واملساعدات املختلفة وتشمل: قروض مساعدات مالية  مكافآت التفوق؛ الكتاب اجلامعي؛

 وعينية ومساعدات اجتماعية أخرى.

مدى توافر  الطالب املقبولني لإلمكانيات املتاحة؛مدى مالئمة أعداد  :شؤون الطالب والنتائج •

  ومدى كفاءة النظام املتبع يف إجراء االمتحانات ورصد النتائج. خدمات إضافية للطالب املتميزين

مدى مسامهة أعضاء هيئة التدريس يف أنشطة البحث العلمي وتنمية املعرفة  :النشاط البحثي •

 أعضاء هيئة التدريس يف أنشطة البحث العلمي التطبيقية مدى مسامهة خارج جمال الرتقية العلمية؛

 مدى مسامهة الكلية من خالل فرق عمل حبثية يف خدمة قطاعات اإلنتاج املختلفة باتمع احمللي.و 

مدى وجود دليل إعالمي  مدى وجود دليل إعالمي للجامعة ومدى مشوليته وجودته؛ :اإلعالم •

ومدى وجود  وجود دليل إعالمي للطالب ومدى مشوليته وجودتهمدى  للكلية ومدى مشوليته وجودته؛

 صفحة إعالمية شاملة للجامعة ولكل كلية وعلى مستوى شبكة املعلومات الدولية.

 نشاط األستاذ يف اتمع مدى انفتاح اجلامعة على اتمع؛ :العالقات المؤسسية مع المجتمع •

  العضوية يف االس املهنية املختصة.و 

نتائج تقييم  التنسيق بني الوظائف األكادميية واإلدارية؛ ضمان اجلودة الداخلية؛ :لجودةضمان ا •

  االصالحات التعليمية.و  نظام ضمان اجلودة اخلارجية

أطلقته الشبكة العربية الحتاد اجلامعات العربية كمشروع جترييب نذكر ما  ،ويف هذا السياق  

وذلك بناء على املؤشرات الكمية والنوعية  ،2009 للجامعات أعضاء االحتاد عام ايتيم املؤسسيللتق

بدليل ضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العربية الذي حيتوي على أحد عشر حمورا يف مائة وستة 

دليل التقييم املؤسسايت الحتاد اجلامعات العربية ، ويهدف هذا املشروع إىل جتربة ∗ومخسني صفحة

  مدى مناسبة اآلليات املستخدمة من خالل التطبيق امليداين هلا على أرض الواقع.  ومعرفة

                                                           

∗
  .03، أنظر إىل امللحق رقم حماور دليل الشبكة العربية الحتاد اجلامعات العربيةلالطالع على  
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تقييم الربامج األكادميية التخصصية اليت تطرحها املؤسسة  ،ويقصد به :التقييم البرامجي-ثانيا

  .1والتدريس التكوينمج بتقييم كل من عملييت اوعادة ما يرتبط تقييم الرب  .جوداوالتأكد من 

، نذكر منها: حمتوى بربامج التكوين: وتتعلق جبملة اجلوانب املتعلقة التكوينتقييم عملية   .1

النتائج من حيث اخلرجيني واملهارات املكتسبة، و ، الطرق البيداغوجية املوارد املادية والبشريةالتكوين، 

  ).البالتدريس وللمنتج (الط لسريورةواهلدف منها هو معرفة أفضل  ، ...

 تعلم: وهي تتعلق باألنشطة البيداغوجية ألعضاء هيئة التدريس أو أنشطة تقييم عملية التدريس  .2

  الطلبة، واهلدف منها هو حتسني اجلودة  البيداغوجية.

ورد يف دليل تقييم الربنامج األكادميي لوكالة ضمان اجلودة ، نذكر على سبيل املثال ما ويف هذا اال

ثالثة حماور رئيسية تضم يف  والذي يشمل ،QAA (Quality Assurance   Agency(الربيطانية 

 جمموعها مثانية حماور فرعية معتمدة يف عملية التقييم، يعرضها اجلدول التايل:

   ∗(QAA) : المحاور الرئيسية والفرعية التي ينصب عليها تقييم لجنة06جدول رقم 

  احملاور الفرعية  احملاور الرئيسية

 خمرجات التعليم املقصودة؛   - أ  املعايري األكادميية. -أوال

 املنهاج الدراسي؛   -  ب

 تقييم الطلبة؛   -  ت

  وحتصيل الطلبة بالنسبة ملخرجات التعليم املقصودة.   -  ث

 التعليم والتعلم؛   - أ  جودة فرص التعلم. -ثانيا

 تقدم ودعم الطلبة؛   -  ب

  ومصادر التعلم.   -  ت

  وحتسينها.ضمان اجلودة    ضمان اجلودة وحتسينها.-ثالثا
 للنشـر صـفاء دار :عمـان العـالي، التعلـيم مؤسسـات فـي الجـودة ضـمان الـرب وآخـرون، عمـاد أبـو :المصـدر

  .284. ص ،2010 ،الطبعة األوىل ،والتوزيع

                                                           
1
 Zineddine BERROUCHE et Nabil BOUZID, "Assurance qualité dans l’enseignement 
Supérieur", op.cit  , p. 28. 

∗
سيتم التطرق هلذه احملاور بالتفصيل يف املطلب األول من املبحث الرابع هلذا الفصل، ضمن جتربة بريطانيا يف جمال التقييم وضمان  

  اجلودة.
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وعلى ضوء ما سبق، ميكن القول بأنّه توجد بعض اجلوانب املشرتكة يف كل من عملييت التقييم   

أنه توجد بعض االختالفات يبينهما من ناحية درجة التعمق يف  املؤسسايت والتقييم الرباجمي، غري

يتم دراستها بصفة شاملة ملعرفة  ،دراسة جانب الربامج التعليمية، ففي إطار عملية التقييم املؤسسايت

كيف متكنت مؤسسة التعليم العايل من خالل براجمها التعليمية من حتقيق أهدافها، أما يف إطار 

  فيتم دراستها بصفة معمقة خاصة من ناحية احملتوى، احملاور والنتائج.  ،اجميعملية التقييم الرب 

على طريقتني أساسيتني، تقييم اجلودة  تعتمد هيئات ضمان اجلودة يف: طرق تقييم الجودة - ثانيا

  .1(األقران) التقييم الكمي والتقييم من قبل النظراء مها:

عادة ما تعمد هيئات ضمان اجلودة اليت ): l’évaluation quantitativeالتقييم الكمي (  .1

 ،دف إىل اختبار مدى التزام مؤسسات التعليم العايل سواء باحلد األدىن من املعايري أو معايري التميز

للمزايا العديدة اليت يتميز ا، نذكر يف مقدمتها: ضمان  اإىل االعتماد على التقييم الكمي نظر 

اضفاء اجلانب املوضوعي يف عملية التقييم واحلد من اجلانب الذايت الذي عادة ما يظهر يف  ،الشفافية

تقييم األقران، وخاصة يف الدول اليت يكون فيها حتديد املقيمني األقران املؤهلني صعبا. ومتر عملية 

  التقييم الكمي باخلطوات التالية:

 ها للمعايري الكمية املوضوعة؛الطلب من مؤسسات التعليم العايل اظهار مدى تطبيق  . أ

 الطلب من املقيميني األقران فحص مدى التزام مؤسسات التعليم العايل بتطبيق املعايري؛  . ب

 اظهار النتائج يف شكل كمي.و   . ت

  األداة األساسية للتقييم الكمي، فهي تساهم يف: ء،وتعّد مؤشرات األدا  

 التمكني من القيام بعملية املساءلة؛ •

 م بعملية مقارنة األداء بني املؤسسات املماثلة؛املساعدة يف القيا •

يستفاد منها يف توجيه عملية حتسني أداء مؤسسة التعليم العايل واليت توفري معلومات عن األداء  •

 وتنفيذ االسرتاتيجية بفعالية؛

توفري معلومات للجمهور عن درجة حتقيق اهلدف املسطر واالستخدام األمثل ملوارد مؤسسة التعليم  •

 العايل؛

 صياغة السياسات.و  •

                                                           
1
  l’IIEP-UNESCO , "Assurance Qualité Externe : Options Pour Les Gestionnaires de 
L’enseignement Supérieur", module 2,  Evaluer La Qualité, op.cit,  p. p.43/48. 
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من  ،على استخدام مؤشرات األداء يف اجراءات ضمان اجلودة ،إال أنه توجد بعض األطراف املعارضة

وليس من السهل أخذها   ،منطلق ارتباط أداء مؤسسات التعليم العايل أو جودة الربامج بعوامل عديدة

جيب أن يتبع كل تقييم كمي بتقييم من قبل األقران (تقييم   ،ولذلك .كلها بعني االعتبار يف التقييم

  .كيفي)

تفضل بعض هيئات  ):l’évaluation par les pairs( أو النظراء التقييم من قبل األقران  .2

ضمان اجلودة اليت ال ترغب يف اتباع ج جد تقييدي أن ال تطلب من مؤسسات التعليم العايل 

احرتام نسبة عضو هيئة تدريس واحد لعشرة طلبة أو مثال ال تطلب منهم كأن حتقيق أهداف كمية،  

بل يكفي أن يكون لديهم   ،أن يدرس برامج الدكتوراه أعضاء هيئة تدريس من محلة شهادة الدكتوراه

غالبا ما  ،مستوى كاف ومناسب من املؤهالت لضمان تكوين جيد. غري أّن التقييم من قبل األقران

روز اجلانب الذايت أثناء تنفيذ اجراءات ضمان اجلودة، وللحد من ذلك ينبغي على ينتقد من ناحية ب

املقيمني االستناد على دليل التقييم حىت تكون أحكامهم موثوق فيها وأن يتوصلوا إىل نتائج متفق 

  عليها.

ايل مؤسسات التعليم الع اتعتمد عليهيعّد أهم آلية ، ميكن القول أن اجراء التقييم ويف األخري  

للمعايري املعتمدة يف حالة ما إذا اعتمدت على يف معرفة مدى حتقيقها ، وهيئات ضمان اجلودة

مدخل املالئمة للمعايري أو مدى حتقيقها لألهداف املسطرة يف حالة ما إذا اعتمدت على مدخل 

 جودا جعمر احملددة يف الدالئل موائمة األهداف املسطرة، ويكون ذلك بناء على مجلة من املقاييس و 

للحكم على مدى تنفيذ املعايري (األهداف) احملددة. وقد يكون اجراء التقييم شامل جلميع عناصر 

مؤسسة التعليم العايل أو يكون خاص بالربامج التعليمية، كما قد يكون التقييم كمي ملعرفة مدى 

لوقوف على جودة الربنامج أو االلتزام بتنفيذ املعايري الكمية احملددة أو تقييم نوعي من قبل األقران ل

ويبقى أّن اختيار الطريقة  ،مؤسسة التعليم العايل حمل التقييم أو األخذ ما معا أثناء إجراء التقييم

  مة السياق احمللي واحرتام رسالتها.ءاملناسبة من قبل هيئة ضمان يتوقف على األخذ بعني االعتبار مال
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ضمان التقييم و : استعراض بعض تجارب الدول المتقدمة والعربية في مجال الرابعالمبحث 

  .جودة التعليم العالي

بادرت عدة دول إىل إنشاء هيئات لضمان اجلودة أخذت على عاتقها مسؤولية التزام   

مؤسسات التعليم العايل مبعايري ضمان اجلودة واالعتماد مما يوفر ثقة اتمعات ذه املؤسسات، 

يشكل الضمانة اليت من خالهلا يتم التحقق من مصداقية هذه املؤسسات وبراجمها، فضال عن أنه 

را على حتسن جودة خمرجاا لتلبية خمتلف االحتياجات ومن مث الوصول إىل التنمية ومدى قد

  الشاملة واملستدامة للمجتمعات.

ضمان جودة التقييم و المطلب األول: استعراض بعض تجارب الدول المتقدمة في مجال 

  .التعليم العالي

ملتحدة األمريكية سنحاول من خالل هذا املبحث، استعراض جتربة كل من الواليات ا  

  .التقييم وضمان جودة التعليم العايلوبريطانيا واليابان يف جمال 

تعّد الواليات املتحدة األمريكية أول من راعى مبدأ  :تجربة الواليات المتحدة األمريكية - أوال 

حتقيق التوازن بني احلرية واجلودة، حيث مسحت للمئات من املؤسسات التعليمية باالنتشار، ويف 

الوقت نفسه أنشأت اآلليات املناسبة اليت تتابع جودة هذه املؤسسات واعتماد ما يستحق منها 

لى جعل نتائج هذه املتابعة متاحة لكل من يرغب يف التعلم االعتماد. وباإلضافة إىل هذا، عملت ع

ليطلع على حقيقة مؤسسات التعليم وخيتار ما يناسبه. هذا وتتمتع مؤسسات التعليم العايل يف 

الواليات املتحدة األمريكية باستقاللية كبرية، إذ يعترب التأثري احلكومي على هذه املؤسسات حمدود 

ية تقع على هذه املؤسسات يف تنظيم نفسها وإجياد موارد هلا وإال فقدت األثر. ولذلك فإن املسؤول

وقد أدت مسات االستقاللية والتنوع يف مؤسسات  طالا الذين سيتجهون حنو املؤسسات املنافسة.

التعليم العايل ونظمها، إضافة إىل ضعف الرقابة احلكومية إىل نوع من الفوضى يف قطاع التعليم العايل 

القرن التاسع عشر، األمر الذي حدا مبؤسسات التعليم العايل املرموقة إىل التصدي هلذه  يف اية

الظواهر، إدراكا منها بأا إن مل تفعل شيئا فإّن التدخل احلكومي الذي ال ترغب به هذه املؤسسات 

ودة املؤسسات إىل اعتماد آلية تندرج ضمن ضمان اجلهذه سيصبح أمرا ال مفر منه. وهكذا، بادرت 

  :1شكلني، مهاهي آلية االعتماد اليت تتخذ 
                                                           

 .89، ص. مرجع سبق ذكرهرمزي سالمة،  1
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 : وتقوم به جمالس إقليمية تابعة ملؤسسات التعليم العايل نفسها؛اعتماد مؤسسي .1

االس أو الرابطات املهنية الوطنية اليت تضم : وتقوم به واعتماد تخصصي للبرامج الدراسية .2

 عادة مهنيني وأكادمييني يف حقل ختصص الربنامج املعين.

وتنطوي عملية االعتماد على اجراءات تقييم ذايت تقوم ا املؤسسة الراغبة باحلصول على االعتماد يف 

التقييم الذايت زيارة يقوم ا فريق تقييم عملية ضوء معايري عامة تضعها هيئات االعتماد. وتلي 

اقشة ائية الختاذ متخصصني تعينهم هيئة االعتماد املعنية، مث من خارجي يؤلف عادة من أكادمييني

  قرار االعتماد أو حجبه يقوم ا جملس أكادميي تابع هليئة االعتماد.

عبارة عن هيئة  وهو  (CHEA) مجلس اعتماد التعليم العالي، ّمت إنشاء 1996ويف سنة   

قومية تتوىل اإلشراف على مؤسسات االعتماد (مؤسسات غري احلكومية وتقوم بعمل تطوعي) 

. ويعاد اعتماد هذه املؤسسات مرة كل عشر اواالعرتاف ا بناء على معايري موضوعة من قبله

ليات مراجعة عم سنوات بناء على تقرير يقدم كل مخس سنوات. وتتمثل مهام هذه املؤسسات يف:

العمل على جذب متطوعني جدد من و  زيارة ميدانية للمؤسسة التعليمية مرة كل سنة التقييم الذايت؛

  . املؤسسةاملهتمني جبودة التعليم العايل لالنضمام إىل 

 1997تقدم بريطانيا منوذجا جيدا للفكر األورويب، حيث أنشأت يف سنة   : تجربة بريطانيا - ثانيا

وهي وكالة مستقلة وغري حكومية، ويتم متويلها من خالل االشرتاكات  )QAA( وكالة ضمان الجودة

صندوق متويل  ،الدخل الوارد من التعاقدات اليت تتم بني الوكالة ،اليت تدفعها مؤسسات التعليم العايل

ن جودة التعليم اضملوضع نظام  :1إىل وكالة ضمان اجلودةودف  .التعليم العايل ومن التربعات

   حتديد معايري ضمان اجلودة.و  العايل

  : ويشمل مايلي:نظام ضمان الجودة .1

واليت تتم بواسطة املؤسسات التعليمية نفسها من خالل  ،عمليات املراجعة الداخلية لضمان اجلودة •

الذين تعينهم كل مؤسسة ويقدمون تقاريرهم  ،مراجعة الربامج بواسطة حمكمني داخليني وخارجيني

وهم خرباء أكادمييون مستقلون يتم االستعانة م من املؤسسات األخرى أو من  ،لرئيس املؤسسة

 ؛جماالت هلا عالقة باملمارسة املهنية

 مراجعة اجلودة باملؤسسة التعليمية بواسطة وكالة ضمان اجلودة؛ •

                                                           

 .130/ 127 ، ص.ص.، مرجع سبق ذكرهامحد اخلطيب ورداح اخلطيب 1
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 مراجعة برامج املؤسسة التعليمية بواسطة وكالة ضمان اجلودة؛ •

 ة؛االعتماد بواسطة وكالة ضمان اجلود •

  وتقومي أحباث املؤسسات التعليمية بواسطة القائمني على املراجعة عن طريق اجلهة املاحنة. •

مراجعة املؤسسات  ، ّمت تفعيل دور وكالة ضمان اجلودة من خالل النظام اآليت:2002ويف عام 

والتطوير باملشاركة مع مؤسسات التعليم العايل حول مدى مطابقتها  التعليمية كل مخس سنوات

 للمعايري األكادميية.

ونوعية فرص  املستوى األكادميي وتنقسم هذه املعايري إىل قسمني مها:: معـاييـر ضمـان الـجودة .2

 التعلم.

 ويشمل: :المستوى األكاديمي  - أ

: وينبغي أن تكون حمددة وواضحة، مكتوبة ومعلنة للطلبة، مرتبطة مخرجات التعلم المقصودة •

 وحاجات الطلبة وقابلة للتحقيق؛باألهداف العامة، مالئمة لواقع 

: وجيب أن تتصف بـ: احلداثة والتحديث الدوري، الوضوح والشمولية والعمق واملطابقة المناهج •

للمعايري الدولية. كما جيب أن يتم حتديد أساليب إعداد املناهج وتبني مدى حتقيقها ملخرجات 

 لية والعملية والفكرية؛الربنامج املقصودة، ومدى تطويرها للعديد من املهارات العق

 ا: ويف هذا اال، البد من تنويع أساليب تقييم الطلبة، توضيح معايري التقييم وتقدميهتقييم الطلبة •

للطلبة، توفري تغذية رجعية سريعة وفورية، مالئمة أساليب التقييم للمخرجات املقصودة، دقة أساليب 

ارجيني، وضوح أساليب التقييم للطلبة ودقة التقييم وموضوعيتها وشفافيتها من خالل ممتحنني خ

 مواعيد أدائها؛

: ويف هذا اإلطار، ينبغي دراسة مدى توافق تحصيل الطلبة وفقا لمخرجات التعليم المقصودة •

نسبة جناح الطلبة ومدى  ،حتصيل الطلبة مع خمرجات الربنامج املقصودة، مستوى الدرجة املمنوحة

 تفوقهم.

  :شملتو  نوعية فرص التعليم:  - ب

تنويع أساليب تدريس املعارف واملهارات اخلاصة، مدى إشراك الطلبة  يتضمن: و التعليم والتعلم •

يف عملية التعلم والنقاش واحلوار، مدى دقة وانتظام حضور الطلبة للمحاضرات، توفر فرص التدريب 
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املدرسني  امليداين، مدى زيارة خرباء خمتصني للمشاركة يف فعاليات الربنامج ومدى حتسني مهارات

 خاصة اجلدد منهم؛

مة قدرات ء: ويضم أساليب استقطاب الطلبة والدعم األكادميي املقدم هلم، مالتقدم الطلبة •

الطلبة املقبولني ملتطلبات الربنامج، مستوى التقدم األكادميي العام للطلبة امللتحقني بالربنامج، نسبة 

 الطلبة املنسحبني من الربنامج وأسباا؛

: ومن خالله يتم حتديد مدى توفر وتنوع مصادر التعليم، مدى استخدام لممصادر التع •

التجهيزات واملختربات واألجهزة واملكتبة، مدى فعالية استخدام هذه املصادر يف دعم خمرجات 

والفنية واإلدارية ومدى انسجام مؤهالت اهليئة  ةالربنامج املقصودة، مدى تفعيل أداء اهليئة التدريسي

 وخرباا مع متطلبات وأهداف الربنامج؛ ةالتدريسي

: ويف هذا اال، ينبغي توفر هيكلية إدارية وأكادميية لضمان ضمان الجودة وتحسينها  -  ت

حتسني معايري اجلودة يف حقول التخصص ونوعيتها، توفر أنظمة مكتوبة وواضحة وموثقة للربنامج  

اليب التغذية الراجعة من الطلبة ومن اهليئة كاحملاضر واللوائح والسجالت وعمليات التقييم، وتوفري أس

 التدريسية.

  :1ومشلت اجراءات ضمان اجلودة اخلارجية يف اململكة املتحدة، اخلطوات اآلتية  

اليت حتوي حتليل  ،: تقدم مؤسسة التعليم العايل يف البداية وثيقة التقييم الذايتوثيقة التقييم الذاتي  . أ

املؤسسة لكيفية إدارة جودة براجمها بفعالية وكيف ميكنها مقابلة التوقعات املنتظرة منها، كما تقدم 

تقرير عن أهداف ومواصفات الربامج والنتائج املتوقعة منها خبصوص املعرفة والفهم واملهارات وغريها. 

ف والتغريات اليت حدثت منذ املراجعة وجيب أن يشمل التقييم الذايت توضيح لنقاط القوة والضع

السابقة وما ميكن أن يتغري يف املستقبل. كما تقدم اهليئة خطوط ارشادية للمؤسسة عن كيفية إعداد 

 الدراسة الذاتية وتعرض املؤسسة وثيقتان أحدمها عن املؤسسة ككل واألخرى عن عينة من األقسام.

خالل فريق من املتخصصني يف ااالت : وتتم كل مخس سنوات من زيارة فرق المراجعة  . ب

واهلدف منها هو تقييم طرق إدارة املؤسسات جلودة ما تقدمه من تعليم، وتتم من  ،الدراسية املختلفة

خالل الزيارات امليدانية للمؤسسة. ويقوم الفريق خالل الزيارة بـــاختبار وحتري األحكام املوجودة يف 
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ات أخرى ذات أمهية متكن الفريق من تكوين صورة أوضح عن فعالية جتميع بيان، و تقرير التقييم الذايت

 ترتيبات املؤسسة خبصوص إدارة الكلية جلودة ومعايري وعمليات منح الدرجات العلمية.

: ينتج عن مراجعة املؤسسة تقرير منشور يف اية املراجعة الرئيسية اليت تتم كل مخس كتابة التقرير  . ت

التقييم بوجود ثقة واسعة أو ثقة حمدودة أو عدم وجود ثقة يف جودة سنوات، ويشمل أحكام فريق 

  مؤسسة التعليم العايل أو الربامج.

يقوم املاحنون بإعداد خطة عمل عن كيفية تعزيز نقاط القوة اليت حددها فريق املراجعة  المتابعة:  . ث

 ان اجلودة.وتتم متابعتها من خالل هيئة ضم ،والتعامل مع النواحي اليت حتتاج إىل حتسني

يوجد يف اليابان أضخم نظام للتعليم العايل يف العامل، حيث يضم أكثر من    :تجربة اليابان - ثالثا

مؤسسة تعليم عايل ذات مستوى متميز. وقد تأثرت اليابان كثريا بالنموذج األمريكي،  470000

اليت  ،(JUAA)∗هيئة اعتماد الجامعات اليابانية حيث يتم اعتماد اجلامعات اليابانية بواسطة 

غري حكومية وغري رحبية دف إىل حتسني جودة التعليم العايل من  هيئةوهي  1947أنشأت عام 

ويتم اعتماد  .1، وقد تأسست برعاية ست وأربعني جامعة قومية عامة وخاصةخالل التطوير الذايت

 االعتماد اجلامعات اليابانية من خالل نظامني مها:

 إعادة االعتماد.و 

: ومينح االعتماد وفق هذا النظام للجامعات اليت تتقدم ألول مرة لطلب العضوية يف نظام األول •

 هيئة االعتماد؛

: ومينح إعادة االعتماد بعد مرور مخس سنوات من احلصول على االعتماد األول النظام الثاني •

بالنسبة للجامعات اليت حتصل ألول مرة على االعتماد، ومينح كل سبع سنوات بالنسبة للجامعات 

اليت حصلت على إعادة االعتماد من قبل. كما جيب أن مير على إنشاء اجلامعة أربع سنوات حىت 

 يف االنضمام لعضوية اهليئة.يكون هلا احلق 

وتعترب عملية االعتماد وإعادة االعتماد متشاتني من حيث اإلجراءات والطرق املتبعة   

لالعتماد، والفرق األساسي يكمن يف أنه طبقا للنظام األول ال تتم عضوية اجلامعة يئة االعتماد إال 

فقد اجلامعة عضويتها حىت ولو مل حتصل بعد احلصول على االعتماد، ولكن طبقا للنظام الثاين ال ت
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على إعادة االعتماد. والفرق اآلخر، يكمن يف أّن إعادة االعتماد يعتمد على ما إذا كانت اجلامعة 

  قد عملت بالتوصيات اليت ذكرت من قبل خالل حصوهلا على االعتماد بواسطة اهليئة.

  :1يما يتعلق بعملية التقييم فتشمل ااالت التاليةوف  

: جيب أن تكون املهمة واألهداف حمددة وواضحة مع احملافظة على شرعية المهمة واألهداف .1

 وقانونية هذه األهداف ووضوحها أمام اجلميع، وأن تنفرد اجلامعة مبهمة متيزها عن اجلامعات األخرى؛

على تنظيمات اجلامعة يف ميداين التعليم  تعّرفيف هذا احملور، يتم ال :تنظيم التعليم والبحث .2

والبحث، ومدى ارتباطهما باملهمة واألهداف، ومدى توافر أعضاء هيئة التدريس يف هذه 

 التنظيمات؛

م مع مهمة ء: ينبغي التأكد من وجود سياسة واضحة وحمددة للقبول تتالسياسة القبول وممارسته .3

  اسة للطلبة واتمع؛اجلامعة وأهدافها وظروفها ومدى وضوح هذه السي

: ويتم تقومي املنهج من حيث توفر املساقات املتخصصة الكافية للطلبة، والربامج اإلنسانية المناهج .4

  واللغوية األجنبية لتعزيز التعاون الدويل؛

: ويف هذا احملور، ينبغي التأكد من اعتماد أنظمة تدعم البحث العلمي، توفري األنشطة البحثية .5

ألدوات الالزمة وإرساء نظام الرقابة على البحوث ليتم التأكد من جودة أنشطة التمويل، وجود ا

 البحث العلمي وخمرجاا؛

: وتنص معايري التقومي يف هذا اال، على أمهية توفر أنظمة صحيحة الختيار الهيئة التدريسية .6

األساتذة األكفاء أعضاء هيئة التدريس، أنظمة تقومي اجلودة يف عملية التدريس، أنظمة تشجيع 

وأنظمة تقومي كفاءة عضو هيئة التدريس يف البحث العلمي من خالل ما ينشره من حبوث ومشاركته 

 يف املؤمترات والندوات األكادميية؛

للتدريس  ة: ويتم تقوميها من خالل معرفة مدى توفر املعدات الالزمالتسهيالت والمعدات .7

املعلومات واالتصاالت ومدى استثمارها يف مجيع والبحث العلمي، مدى ارتباطها بتكنولوجيا 

 ااالت األكادميية واإلدارية؛

 : جيب توفر مكتبة ثرية مبصادر املعلومات؛المكتبة ومصادر التعلم .8

                                                           

1
  .317/ 315، ص.ص. مرجع سبق ذكرهالجودة واالعتماد االكاديمي، ، سوسن شاكر جميد وحممد عواد الزيادات 



 الفصل الثاني                                                      نظام ضمان جودة التعليم العالي

114 

 

: وينص معيار التقومي يف هذا اال على مدى توفر مركز إرشادي خلدمة الطلبة حياة الطلبة .9

 املنح الدراسية؛ وتوجيههم، ومركز للرعاية الصحية وتوفر

: ويف هذا احملور، يتم التأكيد على الفصل الواضح للسلطات بني اإلدارة واهليئة اإلدارة الجامعية .10

العاملة يف معاجلة األمور األكادميية واإلدارية، ومدى توفر األنظمة والقوانني اليت حتدد دور أعضاء 

   .ترقية املوظفنيو  داريةهيئة التدريس يف املناهج، تعيني األفراد يف املناصب اإل

  :1وعن إجراءات ضمان اجلودة اخلارجية يف اليابان، فتشمل  

يم ياجلامعة نفسها معتمدة على معايري التق إجراء تقييم ذايت للمؤسسة أو الربنامج من قبل .1

 ؛األساسي الذي حددته اهليئة

املؤسسة التعليمية تقريرا شامال عن أوضاعها احلالية بشكل متكامل، وحسب متطلبات  تقدم .2

 اهليئة؛

 إجراء تقييم خارجي بدون زيارة املواقع، ويتم ذلك من خالل اخلطوات التالية:و  .3

هيئة االعتماد جلنة من املتخصصني يف ااالت املختلفة إلجراء مناقشة مستضيفة لتقارير  تشكل •

 اجلامعات، مث تقدم اللجنة تقريرا عن تقوميها لكل جامعة؛

بعد وصول تقرير اجلامعة وتقرير اللجنة املقومة، تصدر هيئة االعتماد توصياا والتزاماا  •

وصول توجيهات هيئة االعتماد تقدم كل جامعة خطة لتنفيذ هذه وتوجيهاا لرئاسة اجلامعة، وبعد 

 التوصيات يف موعد حمدد، ويتم مبوجب ذلك منح اجلامعة االعتماد.

 ،ويتم ذلك من خالل زيارة فريق من اهليئة إىل املؤسسة التعليمية ،التقييم اخلارجي بزيارة املوقع  .4

  ة مت تنفيذها ويستخدم ذلك إلعادة االعتماد.وذلك للتأكد من أّن التوصيات اليت أوصت ا اهليئ

ضمان جودة التعليم التقييم و استعراض بعض تجارب الدول العربية في مجال  :المطلب الثاني

  .العالي

اململكة العربية السعودية يف االردن و و  استعراض جتربة كل من مصرسنحاول من خالل هذا املطلب، 

  .العايلجمال التقييم وضمان جودة التعليم 

: لقد تداركت وزارة التعليم العايل يف مصر، ضرورة االهتمام جبودة التعليم العايل تجربة مصر -أوال

يف منظومة التعليم العايل وقبول  ةوخمرجاته يف ظل التوجهات السياسية املستمرة لرفع القدرة االستيعابي
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ها يف ظل عدم وجود نظام ئتدين جودة أدامجيع املتخرجني الناجحني من املرحلة الثانوية، مما أدى إىل 

قومي لضمان اجلودة واالعتماد. وعلى اعتبار أّن مجيع العناصر اليت تدخل ضمن نظام التعليم العايل 

تؤثر بصورة مباشرة على جودة التعليم العايل وخمرجاته، شرعت وزارة التعليم العايل يف إعداد 

، حيث شكلت جمموعات عمل يف ست جلان فرعية لدراسة اسرتاتيجية متكاملة لتطوير التعليم العايل

الوضع الراهن للتعليم العايل يف مصر، وحتديد نقاط القوة والضعف وترمجتها يف صورة برامج تنفيذية 

ملعاجلة أوجه القصور وتدعيم نقاط القوة. كما ّمت إرسال أعضاء هذه اللجان إىل بعض الدول مثل 

على جمريات تطوير التعليم وكيفية تطبيق نظم ضمان اجلودة  تعّرفبريطانيا وفرنسا وأسرتاليا، لل

واالعتماد يف هذه الدول لالستفادة من خربام يف هذا اال. ولالستفادة أكثر من اخلربات العاملية، 

عمدت وزارة التعليم العايل يف مصر إىل دعوة جمموعة من أفضل خرباء التعليم على مستوى العامل 

الستعراض ومناقشة اخلطة االسرتاتيجية اليت توصلت إليها اللجنة  1999دويل معهم عام وتنظيم لقاء 

حيث أقرت  ،2000القومية. وقد توجت أعمال هذه اللجنة القومية بعقد مؤمتر قومي يف فيفري عام 

فيه اسرتاتيجية تطوير التعليم العايل يف مصر واليت ترمجت إىل مخس وعشرين مشروعا يتم تنفيذها على 

، وقد ّمت 2017حىت  2002ثالث مراحل، تتفق كل مرحلة مع اخلطة اخلماسية للدولة اعتبارا من 

  الرتكيز يف املرحلة األوىل على تنفيذ املشروعات الستة التالية:

 شروع تطوير التعليم العايل؛صندوق م -1

 مشروع تنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات؛ -2

 مشروع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ -3

 مشروع تطوير الكليات التكنولوجية؛ -4

 مشروع تطوير كليات الرتبية؛ -5

 ومشروع ضمان اجلودة واالعتماد. -6

 ني يقابله متويل من اجلانب املصريوقد ّمت تدبري مصادر متويل هذه املشروعات بقرض من البنك الدويل

االحتاد األورويب، ومن مؤسسة فورد  ،الصندوق العريب اخلليجي، ومن هيئة املعونة األمريكية الربيطانية

  .1األمريكية
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يف حبثنا هذا، تسليط الضوء على مشروع ضمان اجلودة واالعتماد باعتباره أحد  وسنحاول  

ويف هذا السياق، عمدت  أهم املشروعات املوجه أساسا لغرض حتسني جودة وكفاءة التعليم العايل.

إعداد عدة دراسات  على، 2001يف أكتوبر عام ها ئمنذ إنشااللجنة القومية لضمان اجلودة واالعتماد 

برتمجة هذه الدراسات  2002من قبل أفراد هذه اللجنة حول إنشاء اهليئة، كما قامت اللجنة عام 

  واألهداف إىل خطة تنفيذية وأنشطة تضم اآليت:

 :1: ويف هذا اال، ّمت القيام باألنشطة التاليةالدراسات الذاتية وتقييمها  -1

 اختيار ثالث جامعات ممن اختذوا املبادرة يف جمال تقييم األداء اجلامعي؛ متّ   . أ

 ّمت اختيار ست كليات ذه اجلامعات لتطبيق الدراسة الذاتية؛  . ب

ّمت االنتهاء من عمل الدراسات الذاتية للست كليات وّمت اعتماد الدراسات الذاتية يف جمالس   . ت

 ها من جمالس اجلامعات املشاركة؛الكليات اليت قامت بالدراسة، كما ّمت اعتماد

 ّمت التصديق على الدراسات الذاتية بواسطة اللجنة القومية لضمان اجلودة واالعتماد؛  . ث

ّمت إرسال خطابات إىل مجيع اجلامعات املصرية لرتشيح أعضاء هيئة تدريس لتدريبهم على تقييم   . ج

 الدراسات الذاتية؛

اجلودة الربيطانيني ومخس وستني متدربا من أعضاء ّمت تنظيم ورشة عمل مبشاركة اثنني من خرباء   . ح

على نظام ضمان اجلودة املراد إنشاؤه مبصر، واملشاركة يف  تعّرفهيئة التدريس باجلامعات املصرية، لل

 تعديل مستندات الدراسات الذاتية اليت سيتم تطبيقها باجلامعات املصرية؛

جلودة لتدريب األعضاء الذين ّمت تدريبهم ّمت وضع خطة لتنظيم ورشة عمل أخرى مبشاركة خرباء ا  . خ

خالل الدورة األوىل، ليصبحوا مدربني للقيام بتدريب املستهدفني من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 

 املصرية للعمل كمقيمني للدراسات الذاتية؛

ديالت ، كما ّمت إدخال بعض هذه التعّمت تقييم الدراسات الذاتية بواسطة خرباء اجلودة الربيطانيني  . د

 على نظام الدراسة الذاتية.

 :إنشاء وحدات لتقويم األداء الجامعي وضمان جودة التعليم العالي في الجامعات المصرية  -2

وقد ّمت إنشاء هذه الوحدات مبوافقة الس األعلى للجامعات، لكي تصبح ضمن اهليكل التنظيمي 

للجامعة، حيث يتم عقد اجتماعات دورية بني هذه الوحدات دف التنسيق لتنمية فكر وأساليب 

                                                           

 .330/331.، ص.صمرجع سبق ذكرهسوسن شاكر جميد وحممد عواد الزيادات، اجلودة واالعتماد األكادميي،  1
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الت ضمان جودة التعليم العايل. كما ّمت اإلعداد للربط بني هذه الوحدات وذلك بإنشاء شبكة اتصا

الكرتونية. وتقوم هذه الوحدات أيضا بعمل ورشات عمل متعددة لنشر ثقافة وضمان اجلودة دف 

  الوصول إىل درجة االعتماد. 

  :1واعتمدت املؤشرات التالية يف تقييم األداء اجلامعي  

 إنتقاء الطلبة؛ •

 نسبة عدد الطلبة إىل أعضاء هيئة التدريس؛ •

 متوسط تكلفة الطالب الواحد؛ •

 اخلدمات اليت تقدمها اجلامعة للطالب؛ •

 دافعية الطالب؛ •

 نسبة املتخرجني امللتحقني بالدراسات العليا؛ •

 مستوى اخلرجيني؛ •

 مستوى أعضاء هيئة التدريس ومدى مسامهتهم يف خدمة اتمع؛ •

 جودة املناهج الدراسية؛ •

 اختيار اإلداريني وتدريبهم؛ •

 واإلعتمادات املالية. •

: حملة توعية قومية لتهيئة المجتمع والمؤسسات التعليمية لمفاهيم الجودة واالعتماد إعداد  -3

ويف هذا اإلطار، ّمت وضع السياسات واخلطط اخلاصة حبملة التوعية، كما ّمت حتديد القطاعات 

 :2املستهدفة هلذه احلملة. ومن بني هذه اخلطط نذكر

 لعايل؛تصميم موقع على االنرتنت بكل مشاريع التعليم ا •

 إصدار نشرة إعالمية شهرية عن ضمان اجلودة واالعتماد لكي يتم تداوهلا على مستوى اجلامعات؛ •

إعداد ونشر مقاالت بالصحف املصرية واملشاركة يف بعض الربامج التلفزيونية لشرح أمهية ضمان  •

 جودة التعليم العايل؛

 .تقييم األداء وضمان اجلودة وعقد ورشات عمل مبشاركة اللجنة القومية ووحدات •

                                                           
 .134. ، صمرجع سبق ذكرهشرياز حممد طرابلسية،  1

 .115/116. ، ص.صمرجع سبق ذكرهمحد اخلطيب ورداح اخلطيب، أ 2
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ودف وزارة التعليم العايل  :تنمية مشاريع الجودة واالعتماد وبناء القدرة التنافسية للجامعات -4

يف مصر من خالل هذا احملور، إىل إزكاء روح التنافس بني اجلامعات وحتفيزهم لوضع خطة شاملة 

للتقدم مبشاريع مماثلة. ويتم العمل يف هذا لتطوير التعليم العايل وتدريب أعضاء هيئة التدريس ا 

احملور بالتعاون مع صندوق متويل برامج التعليم العايل، حيث طرحت أول دورة لتمويل مشروعات 

مشروعا  �123ـوقد تقدمت نتيجة ذلك، أربعة عشر جامعة  .2003جويلية  7التعليم العايل يف تاريخ 

متت دراستهم وتقييمهم فنيا وماليا باشرتاك سبعة عشر خبريا، وقد ّمت املوافقة على اثين وأربعني 

مليون دوالر، من بينها ثالثة مشاريع ختص  4.5مشروعا طبقا لألولويات بتكلفة إمجالية يف حدود 

  .1اجلودة واالعتماد

اجلودة واالعتماد، ّمت عمل عالقات  دف تبادل اخلربات يف جمال ضمان   :العالقات الدولية -5

إىل عمل زيارة ميدانية إىل بريطانيا  ةدولية مع كل من أوروبا وأمريكا والدول العربية، هذا باإلضاف

لدراسة نظم إنشاء اهليئات املماثلة ذه الدول. وقد كتب تقرير مهم عن هذه  2002وأمريكا يف عام 

ها بزيارة الدول األوروبية والعربية ئاملرحلة متخض عنه، إنشاء اللجنة القومية اليت يقوم عدد من أعضا

  .2على نظم اجلودة واالعتماد تعّرفلل

  التجربة المملكة األردنية الهاشمية: - ثانيا

مبوجب قانون التعليم العايل والبحث العلمي، ّمت تشكيل جملس اعتماد مؤسسات التعليم   

  :3. وقد حدد هلذا الس األهداف التالية2000العايل يف عام 

 وضع معايري اعتماد مؤسسات التعليم العايل وتطويرها يف ضوء السياسة العامة للتعليم العايل؛ •

 أداء مؤسسات التعليم العايل والتأكد من التزامها باألسس واملعايري النافذة؛ مراقبة •

التأكد من حتقيق مؤسسات التعليم العايل ألهدافها وانسجام أهداف الربامج األكادميية املختلفة  •

 مع مهارات الطلبة املكتسبة؛

 القتصادية؛العمل على انسجام العملية التعليمية مع متطلبات السوق وخطط التنمية ا •

                                                           

 . 265 ، ص.مرجع سبق ذكرهرشدي أمحد طعيمة،  1

 .116. ، صمرجع سبق ذكرهأمحد اخلطيب ورداح اخلطيب،  2

  :راجع 3

 .334، ص.مرجع سبق ذكرهاجلودة واالعتماد األكادميي، سوسن شاكر جميد وحممد عواد الزيادات،  -

 .76. ، صمرجع سبق ذكرهأمحد اخلطيب ورداح اخلطيب،  -
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 استمرارية االرتقاء جبودة التعليم العايل؛ •

 التحقق من انسجام أهداف الربامج األكادميية املختلفة مع مهارات الطلبة املكتسبة؛ •

 تعزيز شفافية ومصداقية الشهادات املمنوحة؛ •

 وتعزيز مقررات مؤسسات التعليم العايل على مواجهة حتديات املعرفة على مستوى عاملي. •

يتعلق بأنواع االعتماد يف األردن، فقد صنفها جملس اعتماد مؤسسات التعليم العايل   وفيما  

  كاآليت:

: وحيدد الطاقة االستيعابية العامة للجامعة، كما ختضع اجلامعة من االعتماد العام للجامعات .1

 خالله إلجراءات متابعة االعتماد العام مرة كل ثالث سنوات بدءا من آخر قرار لالعتماد؛

: وحيدد الطاقة االستيعابية للتخصص األكادميي، وختضع االعتماد الخاص للبرامج األكاديمية .2

اجلامعة إلجراءات متابعة االعتماد اخلاص للربامج األكادميية مرة كل سنتني بدءا من آخر قرار 

 لالعتماد. 

عام معايير االعتماد الأوضح جملس اعتماد مؤسسات التعليم العايل يف األردن  كما    

  وصنفها إىل احملاور التالية: للجامعات،

 اهليئة التدريسية؛ .1

 مشرفو وفنيو املختربات واملشاغل؛ .2

 املباين واملرافق األكادميية؛ .3

 وحدة القبول والتسجيل؛ .4

 املكتبة؛ .5

 العيادات الصحية؛ .6

 املالعب الرياضية؛ .7

 واملرافق العامة واخلاصة. .8

  فيتم حتديدها كما يلي: ،للبرامج األكاديمية محاور االعتماد الخاصأما 

 اخلطة الدراسية؛ .1

 اهليئة التدريسية والكوادر املساعدة؛ .2

 الطلبة؛ .3
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 الكتب والدوريات واملعاجم واملوسوعات؛ .4

 املختربات واملشاغل واملرافق اخلاصة؛ .5

 والتجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية. .6

  :تجربة المملكة العربية السعودية - ثالثا

ية السعودية يف معزل عن مواكبة التوجهات العاملية باجتاه اجلودة يف مل تكن اململكة العرب  

التعليم العايل إذ أنشأت هيئة وطنية مستقلة تعىن بالتقييم واالعتماد األكادميي وتكون مهمتها متابعة 

مؤسسات التعليم العايل وبراجمها وتقييم أدائها بصفة دورية لضمان التزامها باملعايري العلمية يف 

انطلقت خصصات والربامج األكادميية مبا ينعكس على جودة خمرجات التعليم العايل. وقد الت

تطبيقات اجلودة يف بداية األمر من مبادرة بعض الكليات واألقسام داخل املؤسسات التعليمية، كما  

يف و كانت هناك مبادرات واجتهادات يف تطبيق معايري للجودة ختتلف من جامعة إىل أخرى. 

الثمانينات من القرن املاضي، قامت بعض اجلامعات احلكومية يف اململكة بإدخال أنظمة ضمان 

اجلودة لبعض الربامج وذلك باالتفاق مع هيئات اعتماد دولية العتماد برامج يف جماالت مهنية رئيسية  

ويف منتصف  .∗)ABET( منظمة اعتماد الربامج اهلندسية والتقنية كالربامج اهلندسية باعتمادها من

بإنشاء مركز  "امللك عبد العزيز"التسعينات من القرن املاضي، قامت بعض اجلامعات كجامعة 

 يفللجودة، مث ّمت تطوير هذه املراكز لتصبح عمادة للتطوير األكادميي. ولضمان حتقيق اجلودة 

للقبول خمرجات الربامج التعليمية، قامت بعض اجلامعات كجامعة امللك فيصل بوضع اختبارات 

من قبل الطلبة يف اية الفصل الدراسي  لضمان جودة يف املدخالت، واستخدام استبيانات متأل

لتقومي املقررات وأعضاء اهليئة التدريسية وهذا لضمان جودة العملية التعليمية. ويف مطلع األلفية 

العايل من خالل تنفيذ الثانية، تبنت اململكة اسرتاتيجية إلجراء عملية تطوير شاملة لنظام التعليم 

  املشاريع التالية:

: ويتوىل تصميم وتنفيذ االختبارات لقياس كل من قدرات إنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم .1

واستخدمت هذه االختبارات كأحد املعايري يف  .الطلبة ومهارام واجتاهام والتحصيل العلمي لديهم

 .1دراستهاقبول الطلبة يف التخصصات اليت يرغبون يف 

                                                           
∗
 Accreditation Board For engineering and Technology. 

. 78، مرجع سبق ذكره، ص.، الجودة في التعليمسوسن شاكر جميد وحممد عواد الزيادات  1
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 6024/ب/ 7ت مبوجب املوافقة رقم ئأنش: تأسيس الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي .2

وتتمتع هذه اهليئة بالشخصية املعنوية واالستقالل اإلداري واملايل، وتعمل  ،هجري 9/2/1424وبتاريخ 

حتت إشراف الس األعلى للتعليم العايل وهي السلطة املسؤولة عن شؤون االعتماد األكادميي يف 

مؤسسات التعليم العايل عدا التعليم العسكري، إلمكانية االرتقاء جبودة التعليم العايل اخلاص 

 وضمان الوضوح والشفافية وتوفري معايري مقننة لألداء األكادميي. واحلكومي 

  :1ومتثلت اجنازات اهليئة يف مجلة من األنشطة والفعاليات العلمية واملهنية ومن أبرزها

 الحصول على عضوية عدد من المنظمات الدولية ومنها:  . أ

وهي منظمة  ، (INQAAHE) الشبكة العالمية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي •

عاملية دف إىل تبادل املعلومات واخلربات بني األعضاء فيها من أجل دعم املمارسات اجليدة 

 ؛وحتسني اجلودة يف التعليم العايل

 ؛مشروع الشبكة العربية لضمان اجلودة •

 اللجنة التنسيقية اخلليجية لضمان اجلودة يف دول جملس التعاون.و  •

الذي ستسري عليه اهليئة يف األكاديمي الوطني  الوثائق الخاصة بنظام التقييم واالعتماد إنجاز  . ب

ة. يتقييم مؤسسات التعليم العايل يف اململكة من أجل ضمان اجلودة يف هذه املؤسسات التعليم

 ويتكوم النظام من الوثائق التالية:

التي تركز على التعريف بمفهوم وثيقة معايير ومقاييس الجودة في مؤسسات التعليم العالي و  -

 معايير الجودة في األداء، وتتألف هذه الوثيقة من أربعة أجزاء، هي:

 اجلودة واالعتماد األكادميي ملؤسسات التعليم العايل؛ضمان معايري  •

 معايري ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي للربامج العلمية يف التعليم العايل؛ •

التقييم الذايت ملؤسسة التعليم العايل ملعرفة مدى حتقيق معايري اجلودة واالعتماد األكادميي  مقاييس •

سواء كان التقييم دوريا أو عند طلب التقييم اخلارجي من أجل احلصول  ،ملؤسسات التعليم العايل

 على االعتماد األكادميي؛

                                                           

1
، ، "اجلودة واالعتماد األكادميي يف مؤسسات التعليم العايل"إدارة العالقات العامة واالعالم ،والبحث العلمي وزارة التعليم العايل  

  .12/16اململكة العربية السعودية،  ص.ص. 
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ملعرفة مدى حتقيق معايري اجلودة واالعتماد  مقاييس التقييم الذايت للربامج العلمية يف التعليم العايل •

سواء كان التقييم دوريا أو عند طلب التقييم اخلارجي من  ،األكادميي للربامج العلمية يف التعليم العايل

 أجل احلصول على االعتماد األكادميي؛

دف هذه الوثيقة إىل تصنيف املؤهالت اليت متنحها وثيقة اإلطار الوطني للمؤهالت:  -

سات التعليم العايل ابتداء من الدبلوم إىل الدكتوراه. وتقدم الوثيقة وصفا تفصيليا لطبيعة مؤس

  ومستوى التحصيل العلمي واملهارات اليت يتوجب اكتساا للحصول على كل مؤهل.

  وتتضمن الوثيقة البيانات التالية:

 مستويات التعلم لكل مؤهل ابتداء من الدبلوم إىل الدكتوراه؛ •

 األدىن لعدد الساعات املعتمدة اليت يتوجب اجتيازها للحصول على كل مؤهل؛احلد  •

 املستوى األدىن للتحصيل املرتقب من خرجيي كل مؤهل يف نطاقات التعلم التالية: •

 املعارف؛ •

 مهارات التفكري وحل املشكالت؛ •

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية؛ •

 احلسابية ومهارات االتصال وتقنية املعلومات؛ املهارات •

  .رات احلركية يف ااالت العلمية اليت تتطلب ذلكاامله •

: ميثل هذا الدليل عصر انتقال اهليئة من مرحلة دليل نظام الجودة واالعتماد األكاديمي  . ت

 التخطيط إىل مرحلة التنفيذ. ويتكون هذا الدليل من ثالثة أجزاء، هي:

: يشرح هذا اجلزء بصورة مفصلة نظام وعمليات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي معايير •

االعتماد وضمان اجلودة الذي أعدته اهليئة، كما يتضمن مراحل تطبيق االعتماد األكادميي بالنسبة 

 لكل منط من أمناط املؤسسات التعليمية.

 ؛اجراءات ضمان الجودة الداخلية •

 لخارجية لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي.اجراءات عمليات التقييم او  •

ومن اجلدير بالذكر أّن نظام اهليئة لضمان اجلودة واالعتماد األكادميي مر بعدد من املراحل   

وأدخل عليه الكثري من التعديالت خالل الفرتة املاضية، إذ عرضت على عدد كبري من أعضاء هيئة 

قد ورشة التدريس واملسؤولني يف مؤسسات التعليم العايل باململكة. إضافة إىل ذلك، قامت اهليئة بع
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عمل خاصة ملمثلي اجلامعات احلكومية لدراسة ما ورد يف وثائق هذا النظام من اجراءات، كما قامت 

على عدد  وعرضهااهليئة بإرسال مسودة النظام إىل مجيع اجلامعات احلكومية لدراسة وثائق النظام، 

ادة مما يقدمونه من ملحوظات من اخلرباء العامليني يف كل من بريطانيا وأمريكا وكندا واسرتاليا لالستف

جامعة امللك عبد "كما قامت اهليئة بتجربة النظام على جامعتني وطنيتني مها   أو اضافات ضرورية.

بالرياض، إذ ّمت اجراء تقييم جترييب على املستوى  "االمري سلطان االهلية"جبدة وجامعة  "العزيز

امج أكادميية خمتارة (برامج الكيمياء والرياضيات املؤسسي، بينما اقتصر التقييم الرباجمي فيهما على بر 

، وأطلق على هذه التجربة  مبشروع التطبيق التجرييب )،واملكتبات واملعلومات والتسويق وعلوم احلاسب

قبل تطبيقه بصورة مة مجيع عناصر النظام ءوقد كان اهلدف منها التحقق بصورة عملية من مدى مال

العايل. وقد تبني للهيئة من الدراسة األولية لنتائج التطبيق التجرييب  شاملة على مجيع مؤسسات التعليم

أّن النظام الذي أعدته كان نظاما جيدا وشامال للجوانب األساسية والتفصيلية اليت تركز عليها معايري 

رييب اجلودة كما يراها خرباء اجلودة، كما أبدى فريق اخلرباء الدوليني املشاركني يف مشروع التطبيق التج

  ارتياحهم للنظام بشكل عام واملعايري بشكل خاص.

  :1العديد من النتائج الباهرة كان من أمهها حققت اهليئة وقد  

 ؛)ABET(تأهل كلية اهلندسة وحصوهلا على االعتماد األكادميي لكافة براجمها من قبل  •

اختصار العديد من اخلطوات اإلجرائية لعدد من العمليات املرتبطة بالنواحي األكادميية واإلدارية  •

والفنية، مثل إجراءات الرتقية العلمية، التعيني، االبتعاث، متابعة املبتعيثني وحل مشاكلهم وغريها من 

 اإلجراءات؛

تفق واحتياجات اتمع وخطط تطوير اخلطط الدراسية ملعظم الكليات، واعتماد مناهج جديدة ت •

 التنمية ومطابقة ملعايري اجلودة؛

 افتتاح عدد من الكليات واألقسام العلمية من منطلق رؤية جديدة للجامعة لآلفاق املستقبلية؛ •

 تطوير العديد من اخلدمات املقدمة ملنسويب اجلامعة؛ •

ع احلكومي واألهلي، االنفتاح على اتمع وإجياد صيغة للتكامل مع خمتلف مؤسسات القطا  •

وتكوين هيئات استشارية للكليات يتكون أعضاؤها من أشخاص من القطاعني اجلامعي واألهلي 

ومن الكتاب املتميزين من أصحاب املهن املرموقني يف جماالم، واليت هلا صلة وثيقة بتخصصات 
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ات املطلوبة يف الطالب الكليات دف أن تتعاون اهليئة االستشارية مع الكلية يف التعريف باملهار 

 واملسامهة يف صقل هذه املهارات ومن مث العمل على تدريب اخلريج وتوظيفه؛

استحداث منصب وكيل كلية/ عمادة لشؤون اجلودة والتطوير لتفعيل تطبيق إدارة اجلودة يف  •

 قطاعات اجلامعة ومتابعة التطوير عن كثب؛

ل جلان وفرق عمل اجلودة ليشمل كافة وانطالق عمليات التطوير يف كليات اجلامعة من خال •

 ااالت املرتبطة بالعملية التعليمية.

  :1وتتمثل أهم املؤشرات اليت حددها الس السعودي جلودة األداء اجلامعي يف  

: ويشمل هذا املؤشر: اختيار الطلبة، كثافة الفصل، تكلفة الطالب، الدافعية واالستعداد، الطالب .1

 للطالب، نسبة الرسوب والتسرب، مستوى اخلريج ونسبة املسجلني إىل املتخرجني؛اخلدمات اليت توفر 

: ويتضمن هذا املؤشر: حجم أعضاء هيئة التدريس وكفايتهم العددية، أعضاء هيئة التدريس .2

مستوى التدريب على مستجدات املناهج، املسامهة يف خدمة اتمع، مدى االحرتام للطلبة وتقديرهم 

 ريها؛إلمكانيام وغ

وينص هذا املؤشر على: االلتزام مبعايري اجلودة، طرق اختيار اإلداريني وتدريبهم، ممارسات اإلدارة:  .3

العملية اإلدارية، العالقات اإلنسانية والروح املعنوية للعاملني، مشاريع خدمة اتمع، صيانة وتطوير 

 ناته وغريها؛املباين، التفاعل مع أفراد اتمع احمللي واالستفادة من إمكا

: ويشمل هذا املؤشر: مرونة املباين ومراعاة الشروط اهلندسية، مدى استفادة اإلمكانيات المادية .4

وخدمات االنرتنت وقواعد املعلومات واستخدام  اتأعضاء هيئة التدريسية والطلبة من املكتبة والورش

التكنولوجيا، مدى توافر املالعب ملمارسة ألنشطة الرياضية، حجم املبىن وقابليته لالستيعاب ونصيب 

  الطالب من مساحة املبىن وكثافة الفصل الدراسي وغريه؛

العمل ولبيئة  مة املناهج ملتطلبات سوقءويتضمن هذا املؤشر: مدى مال: والمناهج الّدراسية .5

الطالب، ومدى قدرا على استيعاب متغريات العصر، وتنميتها للتفكري الناقد العلمي وقدرا على 

  مساعدة الطلبة على حل مشاكلهم، وقدرا على تنمية روح الوالء واالنتماء للوطن.

   

                                                           

1
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 ،ان اجلـودةوالعربية يف جمال آليـات ضـم املتقدمةمن خالل العرض السابق خلربات بعض الدول و   

  يتضح وجود بعض العناصر املشرتكة ميكن تلخيصها كاآليت:

 وجود هيئة وطنية مستقلة إىل حد كبري تعىن بضمان اجلودة؛ •

وجود هيئة داخلية يف كل مؤسسة للتعليم العايل تعىن بتنسيق عمليات ضمان اجلودة اليت تقوم ا  •

كما أا قد تتوىل بنفسها القيام بعمليات التقييم واملتابعة يف سبيل ضمان   ،جلان خمتلفة من املؤسسة

 اجلودة؛

تعكس معايري ضمان اجلودة  استناد أي نظام لضمان اجلودة إىل مجلة من املعايري، وغالبا ما •

الفكر املنظومي الشامل الذي يراعي مجيع عناصر التعليم  ،املعمول ا من قبل هيئات ضمان اجلودة

 امعي ومقوماته؛اجل

تشري جتارب الدول العربية يف جمال ضمان اجلودة واالعتماد إىل اعتمادها على أنظمة وقوانني  •

ومعايري تضعها الدولة ممثلة يف وزارة التعليم العايل، مقابل أنظمة وقوانني ومعايري تضعها هيئات خاصة 

 ومستقلة يف الدول املقدمة؛

املدعم بكافة الوثائق واالحصاءات  ،التقييم الذايتلبدء بعملية تتشابه اجراءات ضمان اجلودة من ا •

  ؛اليت غالبا ما يقوم ا فرق أقران التقييم اخلارجيإىل عملية  ،اليت توضح مصداقيته

جيرى توظيف نتائج التقييم إما للشهادة جبودة املؤسسة أو الربنامج، أو يف القرارات احلكومية  •

 لربامج، أو من أجل التطوير والتحسني.املتعلقة بتمويل املؤسسات وا
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  : الفصل الثاني خالصة

تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل بأّن بناء على ما سبق، ميكن القول   

ملواجهة خمتلف التحديات سواء على الصعيد احمللي أو العاملي. منها أصبح ضرورة حتمية ال مفر 

بكفاءة وفعالية، فإنه ينبغي أوال العمل على توفري متطلبات الضرورية لتجسيد هذا ولتطبيق هذا النظام 

النظام مع تسطري اخلطوط العريضة له من حتديد اهلدف املناسب، اآللية املناسبة والنطاق املناسب؛ مث 

 العمل على ضمان اجلودة الداخلية من خالل االهتمام بتحقيق اجلودة الشاملة والتحسني املستمر

خلق إحساس باملسؤولية املؤسسية من  األساس يف سهم يفاليت تاجراءات التقييم الذايت  القائم على

ويف األخري يتم  ، من خالل القيام مبعاجلة نقاط الضعف وتدعيم نقاط القوة؛التطويرالتحسني و أجل 

دفع مؤسسة التعليم  يف اعتماد معايري عالية لألداء ومن مثاليت تسهم  اجراءات التقييم اخلارجيتبين 

يتيح هلا  ،العايل إىل السعي إىل حتقيقها. كما أّن اخنراط املؤسسة يف نظم ضمان اجلودة اخلارجية

وهو ما حيسن من  ،مقارنة سياستها وبراجمها وأدائها مبا هو متعارف عليه لدى أصحاب االختصاص

دة جبودة هذا التعليم واالعرتاف بذلك جودة التعليم العايل يف البلد املعين ويؤدي بالنهاية إىل الشها

  على الصعيد العاملي.
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 تمهيد:

بالدرجة األوىل وكخطوة  ،يلامبؤسسات التعليم العنظام ضمان اجلودة جناح تطبيق يتوقف 
خمتلف جماالت نظام يف وشاملة هامة ضرورة إحداث تغيريات على ومتهيدية أولية وأساسية 
 اهلياكل ،تكنولوجيا التعليم ،التوجه االسرتاتيجيجمال  :ونذكر على رأسها ،التعليم العايل

لذا يشرتط أن ينظر ملشروع تطبيق نظام و  .الفاعلة القيادية املشرتكة واألمناط القيم ،التنظيمية
ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل على أنه مشرع تغيري تنظيمي يتطلب تسيريا حمكما 

من هذا املنطلق، ونظرا لألمهية و . على التحضري اجليد لقيادة هذا التغيريالعمل السعي و أي 
البالغة اليت يكتسيها مدخل إدارة التغيري يف اجناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات 

لدراسته  ،الفصل الثالث من هذا البحث، خصصنا وخاصة يف جانب املقاومات التعليم العايل
لتحقيق األهداف املنشودة من من خالل استعراض خمتلف حماوره اليت تشكل اللبنة األساسية 

 تطبيق نظام ضمان اجلودة.

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ضمان الجودة  إدارة التغيير كعامل أساسي ال نجاح تطبيق نظام     الفصل الثالث 
 في مؤسسات التعليم العالي

  

129 

 

    .المبحث األول: ماهية إدارة التغيير

أنواعها، يعّد التغيري من أصعب التحديات اليت تواجه املنظمات املعاصرة باختالف           
، وهلذا فإّن باستمرار معقدة ومتغريةبيئة أهدافها واسرتاتيجياا، ذلك ألا أصبحت تتعامل مع 

خالل وضع  خطط وسياسات ته من إدار   جناح هذا التغيري يتوقف على مدى سعي املنظمات إىل
وتطبيقات إدارية تساعد على إحداث هذا التغيري دون مقاومة له أو على األقل ختفيض هذه 

يف هذا املبحث على احملاور ذات العالقة  سنركزوعلى ضوء ذلك، اومة إىل أدىن حد ممكن. املق
 جماالتهو  خصائصه إدارة التغيري،حتديد مفهوم  :وأمهها

  مفاهيم عامة حول إدارة التغيير. المطلب األول: 
وتطورت خالل العقدين نشأت اليت  يعترب مفهوم التغيري وإدارته من املفاهيم اإلدارية احلديثة            

مت العديد من املفاهيم فقد قدّ وهي ما تزال يف طور البناء والتبلور، . األخريين من القرن العشرين
العلمية اليت من شأا مساعدة أي إداري على احداث التغيري الفعال وكيفية إدارته بناء على 

سنتعرض يف البداية الصدد، قاعدة معرفية علمية سليمة ووفق أهداف واضحة وحمددة. ويف هذا 
   إىل توضيح مفهوم التغيري كمدخل لتوضيح مفهوم إدارة التغيري.

 الشيء ورد يف معجم الوسيط تعريف التغيري على أنّه: "غّري من الناحية اللغوية : مفهوم التغيير  .1
بناء غري أي بدله بغريه أو جعله على غري ما كان عليه، ويقال غريت دابيت وغريت داري أي بنيتها 

قول  ويف التنزيل العزيز .1 فالن عن بعريه أي حط عن رحله وأصلح من شأنه"الذي كان. وغّري 
، 2﴾َذِلَك بَِأَن اهللا ملَْ َيُك ُمَغِريًا نِْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحَىت يـَُغِريُوا َما بِأَنـُْفِسِهمْ ﴿:عز وجلئ البار 

  النسان وبرغبته يف ممارسة النواحي اإلجيابية أو السلبية.ذلك أّن التغيري يأيت من داخل اومعىن 

يف املنظور اإلداري عدد من التعاريف اليت  ، جند أّن له لتغيريل الصطالحيوللتعرف على املعىن ا
ل على أمهية التغيري يف احلقل على شيء فإمنا يدّ  وهذا إن دلّ  ،تذخر ا األدبيات اإلدارية عنه

إذ شكل التغيري مادة دمسة للكثري من الباحثني  ،له وصعوبة إجياد تعريف جامع مانع ،اإلداري
  ومن بني هذه التعاريف، نذكر: والكتاب الذين تعرضوا حملاولة تعريفه.
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االنتقال باملنشأة من على أنّه: التغيري ) ANDERSON و  TUSHMAN كل من ( يعّرف •
 . 1فرتة انتقالية" وضعها احلايل إىل وضع آخر مرغوب فيه خالل

ه: "انقطاع بني التغيري على أنّ ) J. M. MOUTOT  و  D. AUTISSIERويعّرف كل من ( •
  .2وبني املستقبل املرادف للتطور" ومتقادمما هو موجود 

ه: "االنتقال من وضع أو حالة معينة إىل وضع أو حالة التغيري على أنّ  نصر اهللا وآخرون يعّرف •
  .3أخرى"

ه: "التحرك من حالة حاضرة إىل حالة انتقالية حىت نصل إىل احلالة التغيري على أنّ  كانتر يعّرف •
 .4املنشودة يف املستقبل"

على أنّه: "عملية التحول من الواقع احلايل التغيري  العطيات محمد بن يوسف النمران يعّرف •
إىل واقع آخر منشود يرغب يف الوصول إليه خالل فرتة زمنية حمددة، بأساليب  املنظمةأو  للفرد

أو   املنظمةالفرد أو  ىوطرق معروفة، لتحقيق أهداف طويلة وقصرية املدى، كي تعود بالنفع عل
 .5كليهما معا"

                                                           

عمـــان: دار احلامـــد للنشــــر   ،إدارة التغييـــر: التحـــديات واالســـتراتيجيات للمـــدراء المعاصـــرينخضـــر مصـــباح الطيطـــي،  1
  .29. ص ،2011، والتوزيع، الطبعة األوىل

2 D. AUTISSIER et  J. M. MOUTOT, Méthode De Conduite Du Changement, Paris: 
Dunod, 2007, P. 6. 

يوســف أبــو فــارة وشــليب امساعيــل، "حتليــل واقــع تطبيــق إدارة اجلــودة الشــاملة وعالقتهــا بــالتغيري والتطــوير التنظيمــي يف جامعــة  3
، بســكيكدة 1955 أوت 20 ، جامعــةفــي الملتقــى الــدولي حــول الجــودة والتميــز فــي منظمــات األعمــالالقــدس املفتوحــة" 

 .23. ص، 2009

فــي بحــوث المــؤتمر الرتبويــة مــن خــالل مــدخل إدارة اجلــودة الشــاملة"،  املنظمــاتالتغيــري يف كمــال خليــل يــونس املخــامرة، " 4

الجـودة والتميــز واالعتمـاد فـي مؤسسـات التعلــيم حـول الثالـث التحـاد نقابـات أسـاتذة ومــوظفي الجامعـات الفلسـطينية 

 .300. ص، 2007 ، جامعة القدس، الد األول،العالي

إدارة التغييـــر والتحـــديات العصـــرية للمـــدير: رؤيـــة معاصـــرة لمـــدير القـــرن الحـــدي ، العطيـــاتحممـــد بـــن يوســـف النمـــران  5

 .94، ص. 2006، عمان: دار حامد، الطبعة األوىل، والعشرون
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ه: "تغيري موجه مقصود وهادف وواع يسعى لتحقيق التكيف البيئي على أنّ أيضا التغيري  يعّرفو  •
 .1مبا يضمن االنتقال اىل حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل املشكالت"لداخلي واخلارجي ا

عديل إجباري أو اختياري على طرق عمل املنظمة من ته:" كل التغيري على أنّ  يعّرفكما  •
وخمتلف  املنظمةهياكل، اسرتاتيجيات، قيم وسلوكيات والذي يؤدي إىل التحكم بشكل أفضل يف 

 .2، وذلك ألجل الرفع من فعاليتها وأدائها وحتقيق أهدافها املرجوة"عالقتها مع حميطها اخلارجي

  ن خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستخلص ما يلي:م
هناك تعدد يف تعاريف التغيري، ويرجع ذلك إىل اختالف الزاوية اليت ينظر منها إىل التغيري فمنهم  .1

ه من ناحية جمال يعرّفه من ناحية الوسيلة ومنهم من يعرّفهلدف ومنهم من ه من ناحية ايعرّفمن 
 إحداث التغيري؛

االنتقال من الوضع احلايل القائم على التغيري  جوهرعلى الباحثني  بنيهناك تقريبا شبه إمجاع  .2
 إىل وضع أخر مرغوب فيه.

إىل حتقيق األهداف املرجوة  التغيري ليس هدفا حبد ذاته وإمنا هو عملية اجيابية مقصودة وهادفة .3
  بفعالية.

فرق بني التغري والتغيري، فالتغري هو ظاهرة طبيعية ومستمرة يف  يف نفس السياق، ننوه بأنه يوجدو 
حياة املنظمات وحتدث دون ختطيط مسبق، فهي تلقائية وعفوية، قد تنجم حتت تأثري التغريات 

أو بعملياا أو مبخرجاا. أما التغيري فهو تغري البيئية أو املناخية ذات الصلة مبدخالت املنظمة 
موجه وهادف يسعى إىل حتقيق التكيف البيئي مبا يضمن التحول إىل حالة تنظيمية أكثر قدرة 

  .3على حل املشاكل
بني التغيري والتطوير، فعلى غرار أّن كالمها ميثل عملية خمططة، هادفة وتتم بطريقة  أيضا كما فرق  

رة املنظمة على التكيف مع التغريات؛ إال أنّه يوجد اختالف بينهما على مستوى: منظمة لزيادة قد

                                                           

 ،2013، عمـان: دار صـفاء للنشـر والتوزيـع، الطبعـة األوىلاالستراتيجية لمنظومة التعليم العالي،  االدارةجواد كاظم لفته،  1

 .367. ص

فـي مجلـة ابحـاث  زين الدين بروش وحلسن هدار، "دور الثقافـة التنظيميـة يف إدارة التغيـري يف املؤسسـة االقتصـادية اجلزائريـة"  2

  ،2007 جوان، 01 جامعة حممد خيضر، بسكرة، العدد اقتصادية وإدارية،

 .21. ص، 2007، والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان: دار كنوز املعرفة للنشر إدارة التغيير والتطويرزيد منري عبوي،  3



ضمان الجودة  إدارة التغيير كعامل أساسي ال نجاح تطبيق نظام     الفصل الثالث 
 في مؤسسات التعليم العالي

  

132 

 

هدفه حتسني لكل ما هو موجود الدوافع، املنهج وجماالت تنفيذ كل منهما، حيث أّن التطوير 
وقائم ويركز بنسبة كبرية على اجلوانب السلوكية، كما قد يكون حمدود اال والتأثري؛ باملقابل جند 

لتغيري يستهدف التحسني ملا هو موجود أو التغيري اجلذري من خالل إعادة البناء التنظيمي  أّن ا
  .1ككل

ؤسسة التعليم مبعملية اجيابية هادفة تؤدي على أنّه:  يف جمال التعليم العايل وميكن تعريف التغيري
املنشود يف املستقبل واملتميز من الوضع احلايل املعروف واملتعود عليه إىل الوضع إىل االنتقال  العايل

   .بالتحسني والتطوير واالرتقاء
تعترب مهمة إدارة التغيري من أعقد مهام اإلدارة املعاصرة للمنظمات،   :مفهوم إدارة التغيير .2

وأكثرها خطورة وحساسية ومهنية واحرتاف على من تقع عليه مسؤولية اجناز هذه املهمة من 
ويأيت االهتمام ا باعتبارها أداة لتقنني التغيريات العشوائية الناشئة عن  .املنظماتاألشخاص و 

 منها:نذكر وقد أعطيت له تعريفات عديدة، رغبات فردية. 

ا: "عملية يقوم ا جمموع من القادة بعمل إدارة التغيري على أّ  خضر مصباح الطيطي يعّرف  •
بدقة وبتنسيق وبتنظيم وضبط مدروس للوصول إىل خطة حمكمة يف فرتة زمنية حمدودة ويتم تنفيذها 

حتقيق األهداف املنشودة للتغيري من خالل التوظيف العلمي السليم للموارد البشرية واالمكانيات 
 .2املادية والفنية املتاحة للمنظمات على اختالف أنواعها"

"االستعداد املسبق من : على أّا إدارة التغيري محمد بن يوسف النمران العطيات يعّرف  •
خالل توفري املهارات الفنية والسلوكية واالدارية واالدراكية الستخدام املوارد املتاحة (بشرية، قانونية، 
مادية وزمنية)، بكفاءة وفعالية للتحول من الواقع احلايل إىل الواقع املستقبلي املنشود خالل فرتة 

  .3بأقصر وقت وأقل جهد وتكلفة وبناء" ماتاملنظحمددة بأقل سلبيات ممكنة على األفراد و 
 بعض يف هلا خمطط إضافة أو إلغاء أو تبديل عملية أي" على أّاأيضا  التغيري دارةتعرف إو   •

 واملوارد اإلمكانات يف أو فيها واجلماعات االفراد قيم واجتاهات أو املنظمات وسياسات أهداف
                                                           

،  1، جامعـة سـطيف رسالة دكتوراه علـوم، "الصغرية واملتوسـطة املنظماتإعادة هندسة نظم إدارة اجلودة يف "كمال قامسي،  1
 .17/18.ص. ص، 2010/2011 :كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، السنة اجلامعية

 .30. ، صمرجع سبق ذكرهخضر مصباح الطيطي،  2

 .95، ص. مرجع سبق ذكره، حممد بن يوسف النمران العطيات 3
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 خمتلفة وطرق بأشكال املديرون هلا ويستجيب ووسائله العمل وطرق أساليب يف أو هلا املتاحة
 .1كفاءا" وحتقيق املنظمات هذه أداء فاعلية زيادة لغرض

كما تعرب إدارة التغيري عن: "كيفية استخدام أفضل الطرق اقتصاديا، وأحسن فعالية إلحداث    •
ليها أبعاد التغيري، وعلى مر حدوثه، بقصد خدمة األهداف املنشودة لالرتقاء باملستويات اليت مت

 .2التغيري الفعال"

من مجلة  :على أا مؤسسة التعليم العايليف تعريف إدارة التغيري من خالل ما سبق، ميكن   
بكفاءة يف املؤسسة املستهدفة تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة العملية التغيريية املتعلقة باالنشطة 

  نشود.للتحول من الواقع احلايل إىل الواقع املستقبلي امل وفعالية
  .خصائص إدارة التغيير المطلب الثاني:

لتحقيق  ينبغي معرفتها واإلحاطة جبوانبها املختلفة إدارة التغيري بعدة خصائص تتميز          
  :ومن أهم هذه اخلصائص نذكر، األهداف املسطرة يف العملية التغيريية

عملية منظمة تتجه حنو حتقيق ال تتحرك عشوائيا، وإّمنا هي التغيري مبعىن أّن إدارة : يةاالستهداف  .1
 ؛هدف حمدد

أن يتم يف إطار أي ، املنظمةينبغي أن ترتبط إدارة التغيري بالواقع العملي الذي تعيشه  الواقعية:  .2
 ؛وموضوعية ، وأن تكون أسبابه ودوافعه واقعيةامكانياا والظروف اليت متر ا

ينبغي أن يكون توافق بني عملية التغيري وبني رغبات وتطلعات القوى املختلفة  التوافقية:  .3
 :3. وتتمثل هذه القوى يفلعملية التغيري

وهم األشخاص الذين يتخذون قرار التغيري ويقع على عاتقهم تربيره  :قرار التغيير ومتخذ •
 وتوفري كل ما يستلزم إلجناح تنفيذ عملية التغيري؛

 : وهي الفئة اليت تتوىل تسيري وتنفيذ عملية التغيري يف املنظمة؛المشروع جماعة •

                                                           

في المجلة العربية لضمان شرف ابراهيم اهلادي، "إدارة تغيري مؤسسات التعليم العايل العريب حنو جودة النوعية ومتيز األداء"  1

 .248 .ص، 2013 ،11 الد السادس، العددجودة التعليم العالي، 

في مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم ، "إدارة التغيري يف منظمات األعمال" مصطفى بلمقدم وحممد جودت فارس 2

 .30،ص. 2009، 02جامعة مسيلة، العدد  التجارية،

3 Frédrique Alexander BAILLY et autres, Comportements Humains Et Management, 
PEARSON, 4 édition, 2013 , P. 308.  
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وهي الفئة املعنية بالتغيري سواء كانت فئة أفراد أو جمموعة من   :نو ن/ المستفيدو المستخدم •
 أو املاليني من األشخاص. املنظمات

 أو سليب؛ وهي الفئة اليت تراقب العملية التغيريية دون تأثري إجيايب :القوى المحايدة •

 إيقافه. وهي الفئة املقاومة للمشروع التغيريي والساعية إلثبات فشله أو القوى المعارضة: •

من خالل املرونة يف التحرك والقدرة يف التأثري يف  ،ينبغي أن تكون إدارة التغيري فعالة الفعالية:  .4
 ؛قوى التغيري والتعامل معها وتوجيهها لتحقيق أهداف التغيري

فراد املتأثرين بالتغيري إىل خلق تؤدي املشاركة يف برامج التغيري خاصة من قبل األ المشاركة: .5
 تفاعل إجيايب مع قادة التغيري وااللتزام بتنفيذ التغيري؛

، املنظمةاليت تعمل ضمنها : جيب أن يتم التغيري يف إطار الشرعية القانونية واألخالقية الشرعية .6
مع ضرورة تعديل القواعد  أي عدم تعارض إدارة التغيري مع األخالق واألعراف السائدة وغريها

 ؛والقوانني اليت تتعارض مع التغيري

إصالح ما هو قائم من عيوب، ومعاجلة ما هو  حنودارة التغيري إ جيب أن تسعى :االصالح  .7
 ؛، أي حتسني الوضع القائماملنظمةموجود من اختالالت يف 

بأقل تكلفة  النتائجيتميز كل عمل إداري ناجح بصفة الرشد اليت تقوم على تعظيم  :الرشد  .8
التكلفة العتبارات يف إدارة التغيري و قرار أينبغي أن خيضع كل تصرف ممكنة. ويف هذا السياق، 

 ؛، مبعىن أن ال تكون الفوائد املتحققة منه أقل من التكاليف املدفوعةوالعائد

وإجياد  ،يتعني أن يقوم فحوى التغيري على االرتقاء والتقدم :القدرة على التطوير واالبتكار  .9
 ؛حىت يكسب تأييد األفراد املتأثرة بالتغيري قدرات تطويرية أفضل مما هو قائم أو مستخدم حاليا

ينبغي يف اإلدارة الفعالة للتغيري أن حتقق  :األحداثالقدرة على التكيف السريع مع  .10
السيطرة عليها والتحكم يف اجتاهاا  وحماولةالسريع مع األحداث،  التكيفللمؤسسة القدرة على 

 ومسارها.

توافر اخلصائص مبدى جناح إدارة التغيري مرتبط إىل حد بعيد  بأنضوء ما سبق، ميكننا القول  ىوعل
 الذكر. السابقة
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  .التغيير في مؤسسات التعليم العاليإدارة مجاالت  المطلب الثالث:

   ااالت اآلتية.التغيري يف مؤسسة التعليم إدارة س متميكن أن         
هذا التغيري  يرتبط: )المضمون أو الجوهرالتوجه االستراتيجي (التغيير في إدارة  -أوال

الغاية، الرؤية،  :ويشمل ،التعليم العايل مؤسسات تشغل اليت األجل طويلة الرئيسية بالقضايا
فمثال يتطلب التوسع يف إنشاء اجلامعات اخلاصة واستحداث نظام التعلم عن  .الرسالة واألهداف
  . تعديل أهدافها واسرتاتيجياا من أجل مواكبة تلك التغريات العامةبعد من اجلامعات 

كل من عوامل البيئة الداخلية واخلارجية يف   لحتليعلى التنفيذ الناجح للتغيري االسرتاتيجي ويتوقف 
ربط التغيري باملواضيع  أنّ  )Nadler( مراحل املشروع األوىل مثل مرحلة التخطيط. كما بنيّ 

من أهم متطلبات جناح التغيري، حيث ينبغي أن ترتبط الرؤية ببعض  يعدّ سة االسرتاتيجية للمؤس
 : 1األمور، منها

 حباجة للتغيري؛ املنظمةمبعىن توضيح ملاذا  العقالنية: •

: مناقشتهم ملعرفة احتياجام وتطلعام املستقبلية، وماهي الفوائد املرتتبة أصحاب المصلحة •
 عن عملية التغيري؛

 للتغيري؛ املنظمة: حتديد القيم واملعتقدات الرئيسية اليت تدفع أهداف األداء •

: كيف سيكون البناء التنظيمي للمؤسسة وماهي العالقة بني كل والبناء التنظيميالعمليات  •
 العناصر فيها أو كيفية العمل لتحقيق الرؤية؛

: املناقشة لتحديد بعض العناصر لكيفية أداء األفراد للعمل وكيفية تفاعلهم مع أسلوب التشغيل •
 .بعضهم البعض

مفهوم تكنولوجيا التعليم طائفة واسعة من املكونات يشمل : التكنولوجيالتغيير إدارة  - ثانيا
املختلفة اليت تساعد يف حتقيق مضمون التعليم مثل قدرات ومهارات عضو هيئة التدريس، املناهج 
التعليمية، طرائق التدريس، مناهج البحث العلمي، آليات خدمة اتمع، منظومات تقييم األداء 

يتم التعبري عن التكنولوجيا من خالل وصف  ريها. وعادة ماواالختبارات، املستلزمات املادية وغ
يهدف التغيري ا. و وغريه عاليةحالتها مبؤشرات مثل احلداثة واجلودة واملواكبة والكفاءة والف

                                                           

 .93/94. ، ص.صمرجع سبق ذكرهخضر مصباح الطيطي،  1
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تغيري عملية وجدول تنفيذ املهام، إىل حتسني طرق ووسائل أداء العمل كالتكنولوجي بصفة عامة 
وهذا من شأنه أن يساهم يف أداء أكثر  ،جديدة وتغيري املعايريوإدخال معدات تقنية وطرائق عمل 

  كفاءة للمؤسسة وظروف عمل أفضل للعمال من خالل ختفيض اجلهد العضلي املبذول.و  فعالية
تعترب اهلياكل التنظيمية من أكثر ااالت : على مستوى الهيكل التنظيميالتغيير إدارة  - ثالثا

غالبا ما يتبعها تغيريات  املؤسسةالتنظيمية تعرضا للتغيري، حيث أّن معظم التغيريات اليت حتدث يف 
، إما حبذف بعض الوحدات التنظيمية، أو دجمها، أو إعادة توزيع باهلياكل والعالقات التنظيمية

حيقق املرونة ، وذلك مبا اوغريه والصالحيات ياتبعض االختصاصات وإعادة حتديد املسؤول
 .واستجابته أكثر للتغريات البيئيةللتنظيم القائم 

: ويقصد به، تغيري املوقف من العامل االنساين باجتاه اتجاهات األفرادالتغيير في إدارة  -رابعا
العمل الفردي اعتباره غاية التغيري ووسيلته يف  نفس الوقت، اعتماد العمل اجلماعي بدال من 

داخل األقسام العلمية واإلدارية، احلوار مع أعضاء هيئة التدريس، التأكيد على حاجات اصحاب 
على النحو  لوين عمليات تغيري اجتاهات األفراد منوذجعادة ما تتبع املصلحة عند اختاذ القرارات. و 

  :1اآليت
يف األداء او السلوك جلعل : يتم فيها، توضيح نقاط الضعف مرحلة خلق الرغبة في التغيير  . أ

 األفراد حيسون باحلاجة للتغيري؛

 يتم فيها، التغلب على أي مقاومة ميكن أن تقف أمام جناح عملية التغيري؛ :مرحلة اإلذابة  . ب

 ه؛ييتم فيها، تعليم األفراد السلوك أو األداء املرغوب ف :مرحلة التغيير  . ت

تعلمه إىل جزء من عادات الفرد : يتم فيها، حتويل السلوك الذي ّمت مرحلة التثبيتو   . ث
 ديد. وشخصيته، من خالل املمارسة لفرتة طويلة لنمط السلوك اجل

تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العايل خاصة يف جمال  اجناح مهية هذا العنصر يفلصعوبة وأونظرا 
لثقافة التنظيمية ا لدراسة ،املوايل، خصصنا املبحث التغيري الثقايف والتوجه حنو ارساء ثقافة اجلودة

  اليت تتوافق وتطبيق نظام ضمان جودة التعليم العايل.

                                                           

 .196. ص، 2011، ، عمان: دار املسرية، الطبعة األوىلالسلوك التنظيميزاهد حممد ديري،  1
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بأّن هذه ااالت متداخلة ومرتابطة حبيث تؤثر وتتأثر ببعضها  ،بد من اإلشارةخري الاألويف 
  والشكل التايل يوضح ذلك. البعض.

 

  .تغييرالرئيسية للمجاالت ال: 11 شكل رقم

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 من إعداد الباحثة. المصدر:

  

  .والتغيير الثقافي نحو الجودة الثقافة التنظيميةالمبحث الثاني: 

العايل على يتوقف جناح عملية تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العايل يف مؤسسات التعليم         
 معظم باءت حيثالنظام،  اثقافتها التنظيمية ومدى كوا منسجمة مع الفهم املتعلق بتطبيق هذ

 ثقافتها حتدد ومل تدرك مل كوا الذريع، بالفشل املؤسساتهذه  ا قامت اليت التغيري عمليات
  .ا قامت اليت التغيري عمليات سياق يف تطويرها على تعمل ومل القائمة التنظيمية

  .مفهوم الثقافة التنظيميةالمطلب األول: 
أتى مفهوم الثقافة يف املنظمة من علم األنثروبولوجيا (علم االنسان) الذي حيمل معه الكثري           

إىل توارثها من جيل ّمت التقاليد واألعراف اليت  ،العادات ،الفنون ،القيم ،املعتقدات ،من املعارف
التنظيمية من املفاهيم اإلدارية احلديثة، حيث استعمل كمصطلح ألول يل. ويعّد مفهوم الثقافة ج

، وكان ذلك من طرف الة االقتصادية 1980 مرة من طرف الصحافة املختصة يف سنة

 ا��ظ�
	 ا����ل

ا�و��  ا���و�و���
	�� ا��را

 ا��رادا��ھ�ت 
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ركنا خاصا ودائما هلذا املوضوع بعنوان     (Fortune)، وأدرجت جملة (Business Week)األمريكية
(Corporate culture)  بكتاب  1982سنة  "كينيدي وديل"إىل أن جاء الباحثان األمريكيان

  واضعني بذلك البنية األوىل هلذا املفهوم. (Corporate Culture)حتت عنوان  
ولقد اعطيت تعاريف متعددة ملفهوم ثقافة املنظمة وهو ما يعكس اتساع وتنوع هذا املفهوم 

القيم واملعتقدات اليت حتكم سلوك األفراد داخل وتعقيده أيضا، فبعض التعاريف ذهبت إىل جوهر 
ها على أا: "تقاسم القيم واملعتقدات يعرّفالذي  (Wilson)املنظمة، نذكر منها تعريف 

.  1واالفرتاضات واملمارسات العملية واليت تشكل دليال الجتاهات األفراد والسلوك داخل املنظمة"
إىل أا: "تعين شيئا متشاا لثقافة اتمع، إذ تتكون ثقافة املنظمة من قيم  (Gibson)ويشري 

وعادات وافرتاضات واعتقادات وقواعد ومعايري وأشياء من صنع االنسان، وأمناط سلوكية 
من أفكار  املنظمةها على أا: "ما يشرتك فيه أعضاء يعرّفالذي  "البطاح"، وتعريف 2مشرتكة"

 (R.Harison)ها يعرّف، و 3واجتاهات توجه سلوكهم وتساهم يف حل مشكالم"ومبادئ ومعايري 

 ّا الفرد/ املنظمة بإجناز فعاليته الوظيفية" اعلى أ بعض ضافت أ. يف حني 4:"الطريقة اليت يقوم
إىل جانب نسق العالقات الداخلية للمنظمة ما مييزها عن غريها من املنظمات، فقد  التعاريف

على أّا: "نظام من املعاين املشرتكة اليت حتملها أعضاء جمموعة معينة، وهي  Robbins)(عرفها 
شين  إدغار  ليه إيعّد التعريف الذي خلص و . 5ما مييز مؤسسة عن مؤسسة أخرى"

)E.Schein(  يعرّفلثقافة املنظمة من أكثر التعاريف مشولية وقبوال، فهو ّا: "جمموعة من ها على أ
املبادئ األساسية اليت اخرتعتها أو اكتشفتها أو طورا اجلماعة أثناء حل مشكالا املتعلقة 

                                                           

1
، البصـائرفـي مجلـة شاكر جار اهللا اخلشايل واياد فاضل حممد التميمي، "الثقافة التنظيمية ودورها يف املشاركة باختـاذ القـرار"  

  .216. ص، 2009 حزيران، 1العدد ، 13 الد

2
  .312، ص. مرجع سبق ذكرهزاهد حممد ديري،   

3
دارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئـة إنبيلة علي أمحد العمري، "الثقافة التنظيمية يف اجلامعات األردنية وعالقتها ب  

  .10. ص، 2005، جامعة الريموكأطروحة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة التربوية، التدريس"، 

4
، ، الرياض: اإلدارة العامة للطباعة والنشـرثقافة منظمات األعمال،: المفاهيم واألسس والتطبيقاتسامي فياض العزاوي،   

  .53. ص ،2009

5
في مجلة  "بغداد جامعة يف واإلنسانية العلمية الكليات بني مقارنة املنظمة: دراسة وفاعلية التنظيمية الثقافة، "خوين رضيوي  

  .6، ص. 2009العدد اخلامس والسبعون، اإلدارة واالقتصاد، 
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بالتكيف اخلارجي واالندماج الداخلي، واليت أثبتت فعاليتها، واليت يتم تعليمها لألعضاء اجلدد 
ويتعلق  .1 يواجهوا"باعتبارها أفضل طريقة لإلدراك والتفكري واالحساس جتاه املشكالت اليت

املنظمة االستجابة للتغريات احمليطة ا واإليفاء ملتطلباا، أما االندماج  بإمكانيةالتكيف اخلارجي 
  الداخلي فيشري إىل حتقيق االنسجام والتوافق بني خمتلف أفراد املنظمة.

  واستنادا إىل هذه التعاريف نستخلص ما يلي:
 ال يتجزأ من ثقافة اتمع الذي تعيش فيه؛ ءالثقافة التنظيمية هي جز  •
 الثقافة التنظيمية تعطي املنظمة هويتها الشخصية اليت متيزها عن غريها من منظمات األعمال؛ •
 الثقافة التنظيمية هي طريقة للتفكري باألمور كالقيم واملعتقدات اليت متثل نتاج العقول؛ •
 الثقافة التنظيمية هي طريقة ممارسة األشياء كالعادات والتقاليد؛ •
 الثقافة التنظيمية هي خليط من التفكري والسلوك؛ •
 من االشياء اليت من املمكن تعلمها واكتساا وهي قابلة للنقل والتوارث. هيالثقافة التنظيمية و  •

 ّواملعتقدات واألمناط السلوكية املشرتكةالقيم جمموعة من  :اوميكن تعريف الثقافة التنظيمية على أ، 
واليت حتافظ على املنظمة كوحدة مرتابطة، وتعطيها هويتها اليت متيزها عن غريها من املنظمات 

  األخرى.

  .وخصائصها عناصر الثقافة التنظيمية المطلب الثاني:

  .مكونات الثقافة التنظيمية وخصائصها سنحاول من خالل هذا املطلب مناقشة أهم        
يشري الدكتور حممود مصطفى أبو بكر إىل أن ثقافة املنظمة هي : عناصر الثقافة التنظيمية -أوال

. 2: اجلانب املعنوي، اجلانب السلوكي والبناء اخلارجي أو اإلطار املادينظام مركب يتكون من
  وفيما يلي توضيح ألبعاد الثقافة التنظيمية.

  

                                                           
المـؤتمر  " يفثقافـة  املؤسسـة كمـدخل اسـرتاتيجي لتحقيـق اجلـودة والتميـز يف املؤسسـة الصـناعية"حممد بوهزة وطارق فـارس،  1

، ســكيكدة، اجلزائــر، أيــام 1955أوت  20، جامعــة الجــودة والتميــز فــي منظمــات األعمــالالعلمــي الــدولي الثالــث حــول 
  .113، ص. 2007ماي  07/08

، كليـة فـي مجلـة العلـوم االقتصـادية والتجاريـة وعلـوم التسـيير "حتول ثقافة املؤسسة يف ظـل العوملـة"عثمان حسن عثمان،  2
 .78. ص، 2008، 08العدد ، 1 ة فرحات عباس، سطيفالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامع



ضمان الجودة  إدارة التغيير كعامل أساسي ال نجاح تطبيق نظام     الفصل الثالث 
 في مؤسسات التعليم العالي

  

140 

 

  :1شمل مجلة األبعاد التاليةيو    :الجانب المعنوي  .1
 ما حول الواحدة التنظيم االجتماعي أعضاء بني شرتكةامل االتفاقاتمتثل القيم  :التنظيمية لقيما  . أ

 التنظيمية القيم أما ،...اخل...مهم غري أو مهم جيد، غري أو جيد مرغوب، غري أو مرغوب هو
حبيث متثل قلب الثقافة التنظيمية ألا تعد معيارا مالئما لتوجيه السلوك حنو أو ضد أمر ما،  فهي

قيم  :نذكرالقيم  هذه ومن املختلفة، التنظيمية الظروف ضمن السلوك توجيه على القيم هذه تعمل
كة يف اختاذ التعاون، قيم العدالة، قيم االنتماء، قيم الشفافية، قيم الثقة التنظيمية، قيم املشار 

 ؛القرارات وغريها من القيم الثقافية للمنظمات
 واحلياة االجتماعية العمل طبيعة حول مشرتكة أفكار عن عبارة وهي :التنظيمية المعتقدات  . ب
 عن املنظمات يف املعتقدات تنبثق ما وعادة التنظيمية، واملهام العمل إجناز وكيفية العمل، بيئة يف

 املعتقدات فتنشأ ،السلوك هذا حيدثه الذي إداري واألثر سلوك من حيدث ما بني ارتباطية عالقة
 معتقدا أكان سواء به، املرتبط األثر خالل أحكامهم من الناس ويصدر السلوك هذا طبيعة حول
 يف واملسامهة القرار، صنع عملية يف أمهية املشاركةالتنظيمية  املعتقداتأمثلة  ومن سلبياً، أم إجيابياً 
  ؛اجلماعي العمل

 معايري أا اعتبار على املنظمة يف العاملون ا يلتزم معايري عن عبارة هي :التنظيمية األعراف  . ت
 أن ويفرتض املنظمة، نفس يف واالبن األب تعيني بعدم املنظمة التزام ذلك مثالو  للمنظمة، مفيدة
 ؛للمجتمع العامة الثقافة من مستخلصة وهي اإلتباع وواجبة مكتوبة غري األعراف هذه تكون

 والـذي ،املكتوب غري السيكولوجي التعاقديف  التنظيمية التوقعات تتمثل :التنظيمية التوقعات  . ث
 فـرتة خـالل اآلخـر مـن منهمـا أوكـل املنظمـة أو الفرد يتوقعها أو حيددها التوقعات من جمموعة يعين
 .املنظمة يف الفرد عمل

 

                                                           

1
  :لإلطالع أكثر ميكن الرجوع إىل  

في مجلة الملك عبد العزيز خالد يوسف حممد الزعيب، "أثر االلتزام بالقيم الثقافية والتنظيمية على مستوى األداء الوظيفي"  -

 .24. ص، 2008، 01العدد ، 22 ، جدة: مركز النشر العلمي، الد: االقتصاد واالدارة

، كليـــة العلـــوم ، رســـالة دكتـــوراه علـــومكمــال بـــوقرة، "املســـألة الثقافيـــة وعالقتهـــا باملشـــكالت التنظيميـــة يف املؤسســة اجلزائريـــة" -
  .248/249.ص.ص، 2008/ 2007 ،بباتنة جامعة احلاج خلضر ،االجتماعية والعلوم االنسانية
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  شمل:ي: و الجانب السلوكي .2
 ؛عن جمموعة من قواعد السلوك اليت تنشأ عن الرضى واالتفاق اجلمعي : وهي عبارةالتقاليد  . أ

مـن طـرف األفـراد يف تلك السلوكيات اليت يتم تكرارها بانتظام  ويقصد ا: الطقوس الجماعية  . ب
أدوات تنظيمية للوحدة اجلماعيـة، تعمـل علـى تثبيـت وبعبارة أخرى هي  حمددة،وفق معايري املنظمة 

، ســواء تعلــق األمــر بطريقــة التحــدث يف وســط ألــا تتكــرر بصــفة انتظاميــةقواعــد الســلوك اجلمعيــة 
العمــل مــثال أو طريقــة إدارة االجتماعــات أو طريقــة عقــد اجللســات والتجمعــات العماليــة كحلقــات 

  اجلودة.
: ونعــين بــه اجلوانــب املاديــة امللموســة يف املنظمــة كالتصــميم البنــاء الخــارجي (اإلطــار المــادي)  .3

يتهـا، أمـاكن حفـظ الوثـائق واملعلومــات، أمـاكن اسـتقبال العمـالء وغريهـا مـن املؤشــرات املعيـاري ألبن
املاديــة الــيت تعطــي داللــة علــى الثقافــة الســائدة لــدى أعضــائها والــيت تعكــس ســلوكيام واجتاهــام 

 فمثال قد يؤدي وجود زي منطي يرتديه موظفي املنظمة إىل إبراز التجانس واالنسجام بينهم.
تربز طبيعة الثقافة التنظيمية من خـالل جمموعـة مـن اخلصـائص : خصائص الثقافة التنظيمية -ثانيا

  :1واملميزات تطرق إليها خمتلف الباحثني حسب وجهات نظر متباينة، نورد أمهها فيما يلي
 تتصف والثقافة معها، واملتفاعل وصانعها الثقافة مصدر فالعنصر البشري هواإلنسانية:  .1

ا يأيت اليت والقيم واملعاين واحلقائق والعلوم املعارف من تتشكل اباإلنسانية أل إىل األفراد 
 ؛داخلها تفاعلهم خالل لديهم تتكون اليت تلك أو ،املنظمة

 والـنفس االجتمـاع علمـاء مجيـع عليهـا يتفـق الـيت الثابتـة احلقـائق مـن والـتعلم: االكتسـاب .2
 ما تتصل بكل ال وميارسوا، فهي حيملوا الذين األشخاص عن مستقلة الثقافة أنّ واألنثروبولوجيا 

 اتمع من التعلم بواسطة اإلنسان يكتسبها أمور بل هي  بيولوجيا موروث أو فطري أو غريزي هو
 نتـاج لوضـعية هـي التنظيميـة الثقافـة أن آلخـر، وذلـك جمتمـع مـن ختتلـفوهـي  فيـه يعـيش الـذي

                                                           
1
  راجع:   

 "وجهـة نظـر فريـق التقيـيم التقييم املؤسسي يف نشـر ثقافـة اجلـودة يف جامعـات قطـاع غـزة مـندور عملية "إياد علي الدجين،  -
 . صص، 2011 الــد التاســع عشــر، العــدد الثــاين، يونيــوفــي مجلــة الجامعــة اإلســالمية (سلســلة الدراســات اإلنســانية)، 

.312/313.    
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 يف فالثقافـة التنظيميـة السـائد، واالجتمـاعي االقتصـادي بالنظـام وتـرتبط واقتصـادية اجتماعيـة
 ؛اتمع الصناعي يف التنظيمية الثقافة عن ختتلف الريفية أو الزراعية اتمعات

مـن  اتمعـات لـه تتعـرض مـا رغـم أجيـال لعـدة بوجودهـا الثقافيـة السـمات حتتفظ االستمرارية،  .3
 بكياـا حتـتفظالـيت ال تـزال  واألسـاطري واخلرافـات والعقائـد والتقاليـد العـادات هـي فكثـريا تغـريات،
 األفراد قناعة إىل ذلك ويرجع ،ظهورها إىل الذي أدى السبب زال وإن حىت أجيال لعدة ووظيفتها

 ؛املنظمة وحتقيق أهداف باحتياجام الوفاء على قادرة كانت مىت املوروثات ذه
 املوروثـات يف الرتاكميـة وتـربز ،الثقافيـة السـمات تـراكم الثقافـة اسـتمرار علـى يرتتـب :التراكميـة  .4

 ؛واللغة كالقيم املعنوية املوروثات منها يف أكثر املادية الثقافية
 املتباينـة أجزاءهـا وأن متناسـقا متكـامال كـال بينهـا فيما تؤلف الثقافية العناصر : مبعىنالتكاملية  .5
  ؛وتكامل، وتكون مشرتكة بني أعضاء املنظمة انسجام حالة يف
نقصد بالتغيري الثقايف التبديل اجلزئي أو الكلي ملكونات الثقافة التنظيمية. التغيير الثقافي:   .6
 عناصر ةكاف ري الثقايفيالتغ ويصيب الكونية، الظواهر كل شأن ذلك يف شأا بالتغري الثقافة متتازو 

 خربات من اجلديدة األجيالتضيفه  ما بفضل الثقايف رييالتغ وحيدث والالمادية، املادية الثقافة
 ألا نتيجة وأدوات وأفكار أساليب وحتذفه من تستبعده ما بفضل أو سلوك وأمناط وقيم، ووسائل

 العناصر من أسرع فيها فالتغيري املادية، التغيري بالعناصر ويبدأ .اجلديدة الظروف مع تتفق تعد مل
 .ما حد إىل التغيري بطيء فيها يكون اليت الالمادية

  .التغيير نحو ثقافة الجودة :المطلب الثالث
ميثل نظام ضمان اجلودة اسرتاتيجية تغيري جذري، وتربز معامل هذا التغيري يف عدة جوانب         

بثقافة اجلودة  يعّرفمنها التغيري من النمط الثقايف السائد إىل منط ثقايف جديد يقوم على اجلودة، و 
واألهداف واالجراءات املؤدية إىل االرتقاء باألداء األكادميي تشري إىل األفكار واملفاهيم اليت 

للمؤسسة التعليمية إىل مستوى املعايري األكادميية املتعارف عليها دوليا للوصول إىل خرجني ذوي  
عموما على أا: "منط العادات واملعتقدات والسلوكيات ثقافة اجلودة تعرف . و 1كفاءات عالية

                                                           

 .377، ص. مرجع سبق ذكرهسوسن شاكر جميد ومحد عواد الزيادات، اجلودة يف التعليم،  1
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. ونعين بذلك أا تعرب عن منهج التفكري الذهين والسلوك العملي اخلاص 1دة"البشرية املرتبطة باجلو 
، واملتعلق بإدراكاته ملفاهيم اجلودة وتطبيقه هلذه املفاهيم أثناء ممارسته املنظمةبالفرد العامل داخل 

العايل القوة الدافعة لألداء وتعرف أيضا على أا: "ملختلف األنشطة واملهام املتعلقة بعمله. 
واالنتاجية املستهدفة، ألا حتقق مبدأ االلتزام لدى األفراد، كما أا توفر سبل التناغم والتكامل 

االهتمام بالعميل؛  تشمل ثقافة اجلودة عّدة جوانب، نذكر منها:و . 2"بينهم يف العمليات األدائية
ين؛ الصدق يف التعامل مع أداء العمل بشكل صحيح منذ البداية؛ التفاين يف العمل؛ احرتام اآلخر 

ة دف إجراء اتصاالت أكثر ياآلخرين؛ اخلطأ هو فرصة للتطور وعدم التقيد بالعالقات الرمس
 فاعلية.

، اليت تسعى لتطبيق نظام ضمان اجلودة  جمموعة من التحديات املنظماتويف هذا اال، تواجه  
  :3أبرزهامن  نذكر

 كبريا لنجاح تطبيق نظام ضمان اجلودة؛  إجياد ثقافة تنظيمية جديدة ميثل حتديا •
نشر الوعي بأمهية اجلودة ودفع العاملني للتطوير والتحسني املستمرين يتطلب تغيري ثقافة العمل  •

 السائدة؛
ما تتطلبه ثقافة اجلودة من الفرد العامل لتحقيق االندماج الكلي والكامل، يستدعي أن تقوم  •

بالتحاور والتشاور مع العاملني واالستماع إليهم، واشراكهم وهذا يأخذ يف أغلب  املنظمةإدارة 
 األحيان حيزا معتربا من الوقت خاصة إذا كانت هناك مقاومة حادة للتغيري؛

 عنصر الثقة على مستويات خمتلفة: األفراد، اإلدارة، العمالء، املوردين، املتعاملني،...إخل •
لعمل على تغيري منط الثقافة السائدة والتوجه حنو ثقافة اجلودة إلجناح ومن هذا املنطلق، ومن أجل ا

م وتأييد اإلدارة يتطبيق نظام ضمان اجلودة، فإنه البد من توافر بعض املتطلبات إىل جانب تدع
  :4العليا، نذكر منها

                                                           

1
  .66، ص. مرجع سبق ذكرهفتيحة بوحرود،   

2
ــي الثــاني لضــمان جــودة التعلــيم يف  "ضــمان اجلــودة يف مؤسســات التعلــيم العــايل،  "حممــد ابــراهيم القــداح   المــؤتمر العرب

  .636. ص،  مرجع سبق ذكره، العالي

  .106ص. مرجع سبق ذكره، الطائي، حممد فوزي العبادي، هاشم فوزي العبادي،  يوسف حجيم 3
4
  .66. ، صمرجع سبق ذكرهفتيحة بوحرود،   
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طلوب بنظم دافعا قويا لتغيري القيم والسلوك عن طريق ربط التغيري امل تغيري هيكل املكافأة: ويعدّ  •
 املكافآت؛

 ؛املنظمةإطار املهام املسؤول عنها كل فرد يف توضيح السلوك املرغوب فيه يف  •
 إبراز احلاجة للتغيري واتاحة السبل أمام التوجه الثقايف اجلديد؛ •
 لنشر ثقافة اجلودة وتعزيزها (تشكيل فرق اجلودة)؛ املنظمةالتفاعل اإلجيايب بني أعضاء  •
        لزيادة الكفاءة املطلوبة لتنفيذ األعمال يف إطار ثقافة العمل اجلديدة، تعليم وتكوين العاملني •

 وتغيري السلوكيات واملعارف باجتاه حتقيق األهداف املسطرة؛
  اعتماد أنظمة االتصال الفعال لتبليغ أهداف التغيري ومضمون الثقافة اجلديدة. •

إىل أّن هناك مجلة من القيم اليت ميكن أن تساهم يف  لعلى بوكميشالسياق، يشري  سويف نف
  :1إرساء ثقافة اجلودة، هي

 عكس الذاتية؛ اأن نعمل سويا كشركاء وهذ  .1
جعل العالقات الرمسية انسانية، أي ختفيف الرمسيات بني الرؤساء واملرؤوسني، وهذا عكس   .2

 جعل االتصال حمدودا ومغلقا وباجتاه واحد؛
 ذا عكس مجود عالقات العمل واتصافها بالرمسية؛االتصال املنفتح، وه  .3
امكانية وصول كل فرد إىل كل املعلومات حول كافة العمليات، وهذا عكس االحتكار   .4

 الشخصي للمعلومات؛
 الرتكيز على العمليات؛  .5
 ليس هناك فشل أو جناح وإمنا هناك خربات تعلم؛  .6
 اتقان العمل؛  .7
 املبادرة؛  .8
 .صحيح من املرة األوىلالسعي ألداء العمل بشكل و   .9

تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسة التعليم العايل   وعلى ضوء ما سبق، ميكن القول أّن         
يتطلب إجراء عّدة تغيريات سواء على املستوى االسرتاتيجي أو التكنولوجي أو اهلياكل التنظيمية 

                                                           

1
  .151، ص. 2011، عمان: دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، إدارة الجودة الشاملةلعلى بوكميش،   
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فال أحد يعارض حقيقة أنه  إال أّن حتقيق ذلك لن يكون باألمر السهل،أو الثقافة التنظيمية، 
االستعداد لذلك  من قادااألمر الذي يتطلب ، ستربز مقاومات حادة من جانب افراد املؤسسة

  للتقليل من أثرها، وهذا ما سنوضحه يف املبحث املوايل.
  .مقاومة التغيير المبحث الثالث:

من يتطرق لتطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل كمشروع تغيريي جيب أن           
ال يتجاهل عنصرا اساسيا وهو مقاومة التغيري الناجم عن املشروع التغيريي من قبل خمتلف 

انتقال من وضع معروف من  يصاحبهالتغيري وما ف ،األطراف خاصة أصحاب املصلحة الداخلية
، ألّن األفراد يروا فيه مقاوم للتغيريمستقبلي غامض، سيتولد عنه ال حمال رد فعل وممارس إىل وضع 

كما سيتولد لديهم ختوف كبري نتيجة تفضيلهم ما اعتادوا   ،ديدا ألمناط عالقات وأساليب قائمة
عليه من مهام (االرتياح للمألوف أو امليول لالستقرار)، ونتيجة وجود خطر خسارة ما هو موجود 
ومعروف مبا هو غامص أو مشكوك فيه، فعلى سبيل املثال هل سيخسر الفرد من هذا التغيري أكثر 

و جديد مل يكتسب بعد؟ ومن هذا املنطلق، سنحاول من مما يربح؟ هل سيجلب التغيري ما ه
  استعراض خمتلف مفاهيم مقاومة التغيري وإبراز أهم أسباا وطرق معاجلتها.  ،خالل هذا املبحث

  .السلوكيات المترتبة عنهاالمطلب األول: مفهوم مقاومة التغيير و 

شاكل اليت تواجه القائمني عليها. : تعترب مقاومة التغيري من أهم املمفهوم مقاومة التغيير -أوال
 تطرقوا الذين الباحثني أوائل من الذي يعد (Zandfer)وقد أعطيت هلا عدة تعاريف، فقد عرفها 

 تغيري أثار من الشخص ومحاية وقاية إىل اهلادف السلوكعلى أّا: " للتغيري العاملني مقاومة لظاهرة
على ّأّا: "جمموع السلوكيات املعارضة   (Celine BAREIL)وعرفها  .1"رتضمف أو حقيقي

على أّا: "امتناع األفراد عن التغيري أو عدم  زيد منير عبوي. كما عرفها 2للتغيري املرغوب فيه"
على أّا: "  حلواني. وعرفها 3االمتثال له بالدرجة املناسبة والركون إىل احملافظة على الوضع القائم"

                                                           

 على تطبيقية حالة :الصناعية الشركات يف التغيري مقاومة وأسباب "اسرتاتيجياتاألبراهيم،  شاكر وحممد ملحم سليم حيىي 1
 .219. ص ،  4،2008ّلدالمجلة األردنية في إدارة األعمال، ااألردنية"،  الشركات

2 Celine BAREIL, La Résistance Au Changement,  Paris: vuibert, 2010, p. 156.   
 .41. ص ،ذكرهمرجع سبق زيد منري عبوي،  3
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إلدارية السائدة، وميلهم إىل االلتزام بالسلوك الوظيفي الذي تعودوا متسك أفراد التنظيم باألوضاع ا
  .1عليه، وحياولون مقاومة التغيري وبشدة خلشيتهم االنتقال إىل أوضاع أخرى"

مفهوم مقاومة التغيري يف مؤسسة التعليم العايل على النحو اآليت: "هو كل  جواد كاظم لفتهوحدد 
تصرف ألحد أو كل أشخاص اإلدارة موجه حنو ميش، إعاقة أو فعل مضاد لتحقيق التحوالت 

  .2اهليكلية والتنظيمية والوظيفية املنشودة يف مؤسسة التعليم العايل"
طبيعية سلوكية فعل  ةرد :ومة التغيري على أاميكن تعريف مقا من خالل التعاريف السابقة،

أو يهدد أسلوب  ااستجابة عاطفية وارادية نامجة عن كل فعل ميكن أن يشكل خطر هي أو وهادفة 
  .من قبل الفرد تعود عليهالعمل امل

: عموما، ال تظهر السلوكيات املقاومة للتغيري تجاه التغييراالمتوقعة من الفرد السلوكيات  - ثانيا
عند كل من فئة متخذي قرار التغيري وفئة مجاعة املشروع لكوم املروجني للتغيري، وإمنا تظهر بصفة 

 .التحسني بسبب تعودهم على الروتنيعامة لدى فئة األفراد املعنيني بالتغيري الذين ال يهمهم 
   :3، هيجتاه التغيريااملتوقعة من األفراد  لسلوكياتظهر ثالثة أنواع من اغالبا، ما تو 

وهم األشخاص املؤيدون للتغيري، فهم ال يرتددون يف اإلشادة  :(PROACTIFS) نو السباقأ. 
من  %10مبزاياه واالجتهاد يف مشاركة كل فرد معين بالتغيري يف تنفيذه. وال متثل هذه الفئة سوى 

 ؛األشخاص املعنيني بالتغيري

 %80 ميثلون حوايلوهم   األمان عن يبحثون هم األشخاص الذين: (PASSIFS) نميو السلب. 

غالبا ما يفضل هؤالء األفراد االلتزام باحلياد نتيجة عدم فهم ما وراء و ، من األفراد املعنيني بالتغيري
ومجاعة عملية التغيري. ويف هذا اإلطار ونظرا لنسبتهم الكبرية، يتوجب على متخذي قرار التغيري 

املشروع شرح وتبيني مدى أمهية هذا التغيري وإبراز النتائج االجيابية املتوقعة من تطبيقه،  لتبديل 
  ؛سلوكهم وجعلهم مؤيدين لتنفيذ واجناح مشروع التغيري

                                                           

، جامعـة نــايف فـي العلــوم اإلداريـة رسـالة ماجسـتير، "التغيــري التنظيمـي وعالقتـه بـأداء العــاملني"مبـارك بنيـه ضـامن العنـزي،  1
 .28. ص ،2004، العربية للعلوم األمنية

 .411. ، صمرجع سبق ذكرهجواد كاظم لفته،  2

3 D. AUTISSIER et J. M. MOUTOT, op.cit, p.p. 183/184.  
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يعلنون معارضتهم ملشروع التغيري  وهم األشخاص الذين: (OPPOSANTS)ن و ت. المعارض
عرقلة التغيري والعودة إىل النظام القدمي أو التفاوض على الثمن ، وهم يهدفون إىل معينةألسباب 

املدفوع مقابل التغيري. وجيسد سلوكهم بشكل مجاعي أو فردي من خالل مالحظات غري بناءة 
وجم على متخذي قرار التغيري، ويف احلاالت االستثنائية يلجؤون إىل االضراب، وهم ال يشكلون 

تكشف مجيع املالحظات اليت أبديت من قبل الباحثني ني بالتغيري. و من األفراد املعني % 10 سوى
ثالث فئات من املعارضني هم: املعارضني يف صمت واملعارضني الصرحاء واملعارضني عن وجود 

ه يف: جتاهل التحويالت املطلوبة؛ ئاملفاوضني، وتتمثل أهم أشكال مقاومتهم للتغيري قبل إجرا
 معارضة مفتوحة وعدوانية كاإلضرابات؛ التأكيد على أّن التغيري طلب تأجيل التغيري؛ الدخول يف

لن حيدث. ومن أشكال مقاومة التغيري اليت حتدث أثناء تنفيذ التغيري، جند: التماطل يف العمل؛ 
   .1رفض التعلم؛ التغيب

وحيمل عوائد للمؤسسة البد من أن مير  اويف األخري، نشري إىل أنه  لكي يكون التغيري ناجح
على توضيح  املشروع ومجاعة التغيري قرار متخذيتلزم مبرحلة املقاومة ملا هلا من آثار إجيابية، فهي 

أهداف التغيري ووسائله وأثاره بشكل أفضل، وتدعيم حججهم ومعاجلة بعض األمور اليت ال ميكن 
  أن تتم بدون وجود مقاومة.

   .ومة التغييراسباب مقأالمطلب الثاني: 

نال موضوع البحث عن األسباب املؤدية إىل حدوث مقاومة التغيري اهتمام معظم املهتمني ذا 
BAREIL) اال خالل السنوات املاضية.  ويف هذا اإلطار، قام بتقسيم هذه األسباب إىل مثانية  (

  : 2أصناف، هي
تعّد اخلصائص الفردية وبعض الصفات الشخصية من أهم العوامل املدروسة يف أسباب فردية:  .1

 :مقاومة التغيري. وميكن استعراض أمهها فيما يلي

 بأمهية التغيري واالنفتاح عليه واملرونة الشخصية تأثريا سلبيا على مقاومة التغيري؛يؤثر الوعي  •

                                                           
1Jean-Paul LUGAN et Philippe RUQUET,  Le Changement Sans Stress :Dépasser Les 
Résistances Et La Pression, Germain : Groupe Eyrolles Éditions d’Organisation, 2010, 
p.p.16/17. 
.
 2

 Celine BAREIL op.cit, p.p, p.p. 160/164.  
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على املدى القصري تأثريا اجيابيا على الرتكيز و يؤثر النفور من املخاطرة، البحث عن الروتني  •
 مقاومة التغيري؛

 يؤثر تقبل الغموض أحيانا تأثريا سلبيا على مقاومة التغيري؛ •

 تؤثر الغطرسة العقائدية والعصبية يف بعض احلاالت على مقاومة التغيري؛  •

أو يؤثر كل من درجة االرتباط باملنظمة ومستوى الثقة بإدارا على قبول عملية التغيري  •
 مقاومتها؛ 

إىل تزايد  جديدة مهارات اكتساب على قدرم لعدميؤدي فقدان األفراد للسلطة أو ادراكهم  •
 املقاومة؛

تقدم الفرد يف بالنسبة للمتغريات الدميوغرافية، يؤثر سن الفرد وخربته على مقاومة التغيري، فكلما  •
وزادت خربته يف العمل واحلياة كلما أدى ذلك إىل تزايد خطر املقاومة. كما أّن فئة املسريين  السن
تؤدي التجارب السابقة والفاشلة وباإلضافة إىل هذا، كثر مقاومة للتغيري من فئة العمال. األ هي

 مقاومة التغيري.زيادة إىل  القيام بالتغيرينتيجة 

 :خيصها يف النقاط التالية: وميكن تلأسباب مرتبطة بالجماعة .2

املقاومة والتأثري على سلوك الفرد  جتاه التغيري إىل تزايد سلوك احمليط االجتماعي السليب  يؤدي •
 ؛الواحد

 العمال من الصنف االجتماعي الواحد هلم نفس املقاومة؛ •

 املقاومة تنتقل من مستوى الفرد إىل مستوى اجلماعة مع مرور الوقت. •

ترتبط درجة مقاومة التغيري ارتباطا وثيقا بالثقافة الوطنية. ويف هذا اإلطار،  أسباب ثقافية:  .3
 676دراسة حول أنواع االحتجاجات عند مقاومة التغيري على  2003سنة  (Yukl et al)أجرى 

مسري من أمريكا، سويسرا، الصني وهونكونج. وقد أشارت نتائج هذه الدراسة، إىل أّن املسرين 
الغربيني يستخدمون األساليب املباشرة إلظهار مقاومتهم للتغيري كاالعرتاض الشفهي والتحالف، 

اطل أو للتغيري كالتم مقاومتهم يف حني يستخدم املسريون الصينيون األساليب غري املباشرة إلظهار
 التأجيل.

: يؤثر نوع السلطة املمارسة يف املنظمة على طبيعة املقاومة، فكلما كانت أسباب سياسية .4
السلطة ال تؤخذ بعني االعتبار احتياجات املوظفني كلما أدى ذلك إىل وجود سلوك مقاوم من 
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إىل سلوك  قبلهم، ومثال ذلك: االستغالل، التوبيخ وممارسة القوة اليت تؤدي يف غالب األحيان
 منحرف.

: درس العديد من املؤلفني العوامل التنظيمية اليت تسهل أو تصعب من تنفيذ أسباب تنظيمية .5
 التغيري واليت هلا عالقة مع املقاومة. وميكن تلخيص أمهها يف النقاط التالية:

 التغيري؛يؤثر منط القيادة باملشاركة واملناخ التنظيمي األخالقي تأثريا سلبيا على مقاومة  •

يؤثر نوع وجودة العالقة اليت تربط املوظف برئيسه على مقاومة التغيري، فإذا كانت العالقة سلبية  •
 يطغى عليها استعمال اجراءات العقاب كالتوبيخ والتنزيل فإّن ذلك سيؤدي إىل زيادة املقاومة؛

من اجلمود التنظيمي تتأثر مقاومة التغيري بقادة التغيري، مصداقية املنظمة وتارخيها، فتاريخ  •
 سيؤدي ال حمال إىل زيادة خطر املقاومة فيما يتعلق بالتغيريات املستقبلية؛

يؤدي مستوى التهديد الداخلي واخلارجي واملستوى العايل للمركزية والصفة الرمسية إىل زيادة  •
 مقاومة التغيري؛

ني إىل تدعيم مقاومة يؤدي وجود كل من الشك واالحتقار املعاش داخل املنظمة من قبل املوظف •
 التغيري.

يدافع العديد من املؤلفني على فكرة مقاومة التغيري اليت تظهر أسباب مرتبطة بجودة التنفيذ:  .6
ويف هذا اإلطار، تشري معظم األحباث العلمية إىل أّن جودة تنفيذ . نتيجة صعوبة عملية التغيري

املقاومة، فإجبار املوظفني على التغيري  عملية التغيري تلعب دورا مهما يف الوقاية من السلوكيات
جتاه التغيري اباستخدام السلطة التعسفية ( التهديد والعقوبات) سيؤدي إىل بروز ردود فعل سلبية  

على عكس استخدام أسلوب املشاركة يف صنع واختاذ القرار املتعلق بالتغيري وتنفيذه. وباإلضافة 
للموظفني ) فيها وموثوق شاملة واضحة، دقيقة،(إىل هذا، يساهم توفري معلومات ذات جودة 

ميكن أن يساهم سلوك أصحاب  حول التغيري وفهمهم هلا يف التقليل من السلوكيات املقاومة. كما
التغيري حبد ذام يف بروز مقاومة التغيري وتعاظمها من قبل املوظفني، خاصة إذا مل يتمكنوا من 

 تسيري عملية تنفيذ التغيري وأرجعوا سبب فشلهم يف ذلك إىل وجود املقاومة.

حبد ذاته. فعلى ميكن للمقاومة الفردية أن تنشأ من حمتوى التغيري  أسباب مرتبطة بالتغيير: .7
سبيل املثال، قد يؤدي عدم وجود مالءمة بني القيم التنظيمية السابقة والقيم التنظيمية اجلديدة 
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يؤدي ادراك املوظفني لألرباح النامجة عن قد كما   ،املنتظرة من التغيري إىل خلق مقاومة للتغيري
  .جتاه التغيرياالتغيري إىل ختفيض مقاومة التغيري وحتسني مواقفهم 

فراط يف إحداث التغيريات : ويف هذا اإلطار، نشري إىل أّن اإلأسباب مرتبطة بدرجة التغيير .8
بصفة متقاربة سيؤدي إىل وجود مقاومة للتغيري لدى املوظفني جتاه التغيريات املستقبلية املقرتحة من 

  قبل اإلدارة العليا.
جتعل العاملني يرفضون التغيري إىل وعموما يقسم املختصون يف جمال إدارة التغيري املصادر اليت 

  :1مصدرين أساسيني مها
سباب يكون مصدرها تنظيمي، أي أا أسباب أ: وهي المصادر التنظيمية لمقاومة التغيير .1

ها املنظمة ؤ جتعل العاملني يرفضون التغيري بسبب إدارة التغيري نفسه، فهي أسباب يكون منش
قصور نفسها واليت ليس لألفراد يد يف ذلك. وتقسم إىل ستة أسباب هي: تعقيد اجراءات التغيري؛ 

ديد عناصر القوة ديد اخلربة املكتسبة؛ أهداف التغيري؛ مجود اجلماعات داخل املنظمة؛ 
  وإعادة تنظيم املوارد. باملنظمة

لة من األسباب اليت جتعل العاملني يقاومون : هناك أيضا مجاألفراد كمصدر لمقاومة التغيير .2
التغيري وفقا ألسباب تتعلق م:، وهي: عادات األفراد؛ األمان؛ العوامل االقتصادية؛ اخلوف من 

  اهول؛ القصور يف املعرفة واالدراك والعوامل االجتماعية.
  :2إىل أن ملقاومة التغيري أسباب عديدة، منها حسين رحيمويشري الدكتور 

 موض اهلدف من التغيري يثبط العزائم؛غ •

 ضعف احلوافز حيبط اهلمم؛ •

 ضعف الثقة بني اإلدارة، أو الذين يقودون التغيري، والعاملني يف املنظمة؛ •

ضعف نظام االتصال يضفي الشكوك وال يساعد علي إيصال اهلدف وال الطريقة على الوجه  •
 السليم؛

                                                           

، مصـر: الشـركة العربيـة املتحـدة للتسـويق المصـادر واالسـتراتيجيات إدارة التغيير التنظيمي:حسن حممد أمحد حممد خمتار،  1
 .233/234. ص. ص،  2011والتوريدات، الطبعة الثانية، 

، 07 بسكرة، العـدد، جامعة حممد خيضر، في مجلة العلوم االنسانيةحسني رحيم، "التغيري يف املؤسسة ودور الكفاءات،"  2

 .177. ص، 2005 فيفري
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 صارخ بني أهداف التغيري وأهداف العاملني أو قيمهم؛ تضارب •

 احتمال أن يؤدي التغيري إىل ديد بعض العاملني يف مناصبهم أو مداخيلهم؛ •

تزايد الشكوك حول احتمال جناح مشروع التغيري، خاصة إذا سبقته مشروعات تغيري فاشلة من و  •
  قبل.

أسباب حيث أشار إىل أّن  ،جدا ةنقطة مهمإىل  جواد كاظم لفتهيف جمال التعليم العايل، نوه و 
ال تتطابق منهجيا وعمليا إىل أسباب  ،فشل االسرتاتيجيات الرمسية لتغيري واقع التعليم العايل

مقاومة التغيري املعروفة يف علمي اإلدارة واالجتماع، ألّن املقاومة التنظيمية تتطلب حضورا كبريا 
ات بديلة للمقاومني، وأّن الظاهرة التنظيمية وإدارا يف نشاط للحرية واالرادة املستقلة، وتوفري خيار 

مؤسسة التعليم العايل مغيبة ومعطلة يف قوالب اإليديولوجيا الشمولية. وقد خلص أبرز احلاالت اليت 
 :1تؤدي إىل نشوء مقاومة للتغيري يف مؤسسات التعليم العايل، يف النقاط التالية

أطراف مؤسسة التعليم العايل حول الغايات احلقيقية من عدم وضوح الرؤية الكافية لدى  •
اسرتاتيجية التغيري، أي هل عملية التغيري تستهدف عمق التحوالت املنشودة، أم تستهدف شكلها 

 وأدواا ووسائلها؛

 عدم مشاركة أطراف مؤسسة التعليم العايل يف صياغة اسرتاتيجيات وسياسات وبرامج التغيري؛ •

تكون الدوافع وراء التغيري خليط من رغبات شخصية أو سياسية أو فئوية أو غريها، ليس هلا  قد •
 صلة تنظيمية أو وظيفية بنشاط املنظمة؛

 جتاهل التقاليد األكادميية والعلمية الرصينة يف عمليات التغيري داخل مؤسسة التعليم العايل؛ •

 مليات التغيري يف مؤسسة التعليم العايل؛االستناد إىل النمط البريوقراطي اخلطي يف إدارة ع •

جتاهل متطلبات العلوم احلديثة يف صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات التغيري، مثل علم اإلدارة، علم   •
 النفس، علم االجتماع وغريها؛

من احملتمل أن ال حيظى الشخص املبادر ملشروع التغيري باالحرتام واالعرتاف من قبل األطراف  •
 التعليم العايل؛ األساسية ملؤسسة

                                                           

  .411 .، صمرجع سبق ذكرهجواد كاظم لفته،  1
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من احملتمل حتت واجهة وشعار التغيري، أن تقرتح مناذج من االسرتاتيجيات والسياسات للتغيري و  •
 .مل تثبت جدارا يف التجارب احمللية أو العاملية

  . طرق معالجة مقاومة التغيير المطلب الثالث:
تسبق ظهوره، أي يف مرحلة يتمثل الوقت املناسب لتخطي مقاومة التغيري يف املرحلة اليت         

صياغة اسرتاتيجية التغيري نفسه قبل الشروع يف حتقيقه، وهذا األمر يقتضي من واضعي اسرتاتيجية 
 التغيري قدرا كبريا من االهتمام مبداخل خفض مقاومة التغيري التالية:

ب : ميكن التخفيف من مقاومة التغيري بتوفري معلومات كافية ودقيقة عن أسبااالتصاالت .1
التغيري، أهدافه ومزاياه وكل ما يتعلق به عرب خمتلف أشكال االتصال كاملناقشات املباشرة أو 
املذكرات، التقارير، أو العرض اجلماعي، لتوعية وتطمني األفراد املعنيني بالتغيري بأّن التغيري هو 

ولزيادة الثقة واالستقرار لديهم وحتويل  املنظمةتقدم حنو األفضل، ويصب يف خدمة العمال و 
 اخلوف من التغيري إىل قناعة؛

: غالبا ما يردد املوظفون الشكوى التالية فيما يتعلق اتخاذ القراراتالمشاركة في عملية  .2
بالتغيري" مل يستشرنا أي أحد يف املوضوع"، وهذا ما يؤدي إىل وجود رفض مطلق للتغيري نتيجة 

مل يسامهوا فيه. وإزاء ذلك، بات من الضروري اعتماد قادة التغيري على شعور املوظفني بأم 
مدخل اإلدارة باملشاركة يف عملية اختاذ قرارات التغيري من أجل احلصول على تأييد لتنفيذ برنامج 
التغيري وضمان االستخدام الكفء ملا هو موجود من مهارات ومعرفة. ويف هذا اإلطار، ينبغي 

دراسة وحتديد املرحلة املناسبة اليت ينبغي على املوظفني املشاركة فيها يف عملية  على قادة التغيري
 التغيري.

تنفيذه على أساس  ،: يفيد طلب قادة التغيري من األفراد املعنيني بهاجراء التغييرات التجريبية .3
 : 1جترييب، من حتقيق امليزتني التاليتني

هم حقائق اضافية ملساعدم يف ؤ ديد واعطامتكني املرؤوسني لفحص ردود فعلهم للموقف اجل •
 اختاذ القرار؛

                                                           

، عمان: دار حامد، الطبعة التربوية المنظماتالسلوك التنظيمي والتحديات المستقبلية في حممد حسن حممد محادات،  1
  .227. ص، 2008، األوىل
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 يساعد على إذابة الثلج عن اجتاهام وتشجيعهم للتفكري بإجيابية حول التغيري املقرتح. •

 املتواصل االستماع: حيتاج األفراد بصورة دائمة إىل ومنح المكافآت التسهيل والدعم .4
اإلداري واالسناد، من أجل التغلب على معوقات والدعم التغيري  عملية عن النامجة ملشاكلهم

التغيري وحالة اخلوف والقلق املصاحبة هلذه العملية كالتدريب املستمر، توفري االمكانيات واملوارد 
املختلفة اليت تتيح هلم التفاعل مع التغيري، كما ميكن االستعانة مبنح املكافآت لتحفيز األفراد على 

 يري؛التنفيذ اجليد لعملية التغ

لفة الذكر واستنفذت مجيع السبل ا: عادة ما تلجأ املنظمات إذا ما فشلت الطرائق الساالكراه .5
إىل اللجوء يف آخر املطاف إىل األساليب القسرية كاللجوء إىل القوة أو التهديد أو التلويح بالنقل 

 ضد عملية التغيري.أو حجب الرتقية أو الوقوف أمام املسار الوظيفي للتغلب على املقاومة احلادثة 

 أكثر املداخل شيوعا يف خفض مقاومة التغيري يف اجلدول التايل: محمد الصيرفيويلخص 
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  .: مداخل خفض مقاومة التغيير07الجدول رقم
  اآلثار  المزايا  الموقف الذي يستخدم فيه  األسلوب

عـــــدم وجـــــود معلومـــــات  عنــــد  االتصال لإلقناع
ـــــائج  دقيقـــــة عـــــن أهـــــداف ونت

  التغيري

مىت ّمت اإلقناع سيساعد 
  األفراد على تنفيذ التغري

حيتاج لوقت طويل إذا كان 
  عدد األفراد كبرياً 

ميكن أن يستغرق األمر وقتا   التزام املشاركني بتنفيذ التغيري   عند وجود مقاومة كبرية  المشاركة
  طويال

عنـــــــدما خيشـــــــى املســـــــتهدفون   والمساعدةالوعد بالدعم 
بالتغيري من عـدم القـدرة علـى 

  التكيف مع متطلباته

مىت اطمأن املستهدفون 
بالتغيري إىل جدية الوعد 
وكفاية الدعم تتالشى 

  مقاومتهم

سيسهل احلصول على 
جتاوب سريع مع برنامج 

  التغيري

عند تعرض شخص للخسارة   التفاوض
جــــراء التغــــري ويكــــون لــــه قــــوة 

  وظة للمقاومةملح

قد تكون مكلفة إذا طالب   نسبياً  ةطريقة سهل
  آخرون األسلوب نفسه

إمكانيــــة حــــدوث مشــــكالت   حل غري مكلف  حني تفشل الوسائل األخرى  المناورة
  يف املستقبل

عنــــدما تكـــــون ســــرعة التغيـــــري   الصريح والضمني الترهيب
ضرورية وحتمية وتكون لقادة 

  التغيري سلطة وقوة ملحوظة

حل سريع على كافة أنواع 
  املقاومة 

ميكن أن يؤدي إىل خماطرة أو 
  هياج

الــــــــــــتخلص مــــــــــــن املقــــــــــــاومني   عند رفض االلتزام   النقل، الفصل، التعيين
  املؤثرين وردع مقاومني آخرين

قـــــــــــد تظهـــــــــــر اإلدارة مبظهـــــــــــر 
اســـتبداد وقـــد تفقـــد كفـــاءات 

  بشرية مؤثرة
  .106/107ص. ص. ، 2010: دار الفكر اجلامعي، االسكندريةإدارة التغيير، : حممد الصرييف، المصدر

  
جتدر اإلشارة، إىل أّن عملية التغلب على مقاومة التغيري ال ميكن أن تتم من خالل االعتماد على 
مدخل واحد ذلك ألّن التغيري نفسه عملية معقدة، وبالتايل ينبغي اتباع أكثر من مدخل يف آن 
واحد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ينبغي انتقاء مداخل خفض مقاومة التغيري املالئمة 

   باب املقاومة املناسبة.ألس
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ويف األخري ينبغي أن نشري إىل أن مقاومة األفراد ملبادرات التغيري سيخدم يف طياته كثريا عملية 
التغيري وسيساهم يف جناحها بشكل كبري من خالل ما تكشف عليه املقاومة من نواحي ضعف أو 

  ثغرات مل ينتبه هلا قادة التغيري.

  .فيهاالنماذج المعتمدة أهم و  خطوات إدارة التغيير :الرابعالمبحث 
يف على قادة التغيري ساهم العديد من الباحثني واملسريين يف إبراز املراحل األساسية اليت ينبغي     

، وقد وضعوا من التغيرييتمكنوا من حتقيق األهداف املنشودة  حىتمؤسسات التعليم العايل اتباعها 
اليت اعتمدا يف إحداث عملية  املنظماتالعديد من النماذج اليت أثبتت جناحها يف كثري من 

التغيري. وسنحاول من خالل هذا املبحث، التطرق إىل عرض خطوات إدارة التغيري وأهم النماذج 
  املعتمدة فيها. 

  .العالي التعليم مؤسسات خطوات إدارة التغيير فيالمطلب األول: 

  الفعال اتباع جمموعة من اخلطوات ، تتمثل يف:حتقيق التغيري تطلب ي   
يتم يف هذه  :وتحديد الفجوة المنظمةفي والمستقبلي الدراسة التشخيصية للوضع الحالي  .1

من لكل بدقة وتفصيل  مؤسسة التعليم العايلميع مكونات نظام احلالة الراهنة جلاملرحلة دراسة 
جوانب  يف إطار بيئة حمددة، داخلية وخارجية، لغرض تأشري ،خرجاتاملعمليات و الدخالت، امل

كما جيب . ، والفرص املتاحة أمامها والتهديدات اليت يتحتم عليها مواجهتهاوالضعف فيهاالقوة 
 ملا سوف تكون عليه يف املستقبل بعد عملية التغيري ملؤسسة التعليم العايلأن تكون هناك رؤية 

الفجوة بني األداء املستهدف  مؤسسة التعليم العايلحتدد  ،وعلى ضوء ذلك. (احلالة املستهدفة)
أسباب  حتددكما ،  العاملية املتقدمة مؤسسات التعليم العايلها وأداء ئبني أدا وأ واألداء احلايل

 وماهي جماالته؟ مدى ضرورة القيام بعملية التغيري و ودوافع التغيري الداخلية واخلارجية 

لتوفري املناخ  من التدابريجمموعة يتم االعتماد على غالبا ما : المالئم للتغييرتهيئة المناخ  .2
إلقاء الضوء على العيوب والثغرات القائمة اليت يتسم ا األداء احلايل ، نذكر أمهها: املالئم للتغيري

 والسبيل الوحيدقائمة ، وجعل األفراد ترى وتلمس أّن هناك مشكالت ؤسسة التعليم العايلللم
 واملقرتحات األفكار تقدمي على املنظمة يف العاملني مجيع تشجيع ؛حللها هو إجراء عملية التغيري

 وحماولة التغيري ملقاومة احملتملة األسباب على الوقوف ؛التغيري فعاليات يف تفيد أن ميكن اليت
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دراسة وتكوينها؛  التغيري عملية لتوجيه الالزمة الفرق حتديد حدا؛ من التخفيف أو عليها التغلب
 Empathyبلوحة التعاطف ( ردود فعل املوظفني ازاء التغيري قبل إدخاله من خالل االستعانة

Chart(  واليت هي عبارة عن قائمة بأمساء العاملني الذين سيتأثرون بالتغيري الذي سيستحدثونه مث
جتاه التغيري. وتكون اإزاء اسم كل منهم وما يتوقع أن يكون رد فعله   " X" يقومون بوضع العالمة

 لوحة املفاتيح على النحو التايل:

  : لوحة المفاتيح.08 الجدول رقم

  يرحب  يقبل   يكون محايدا   يقاوم  يستاء  اسم الموظف

            / الموظف أ1

            / الموظف ب2

            / الموظف ج3

، ديب: دار العامل العريب التغيير واألداء المتميز في المنظمات العربية إدارةبومدين بلكبري، المصدر: 
  .42. ص ،2009 ،للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل

  
، املنظمةوتساعد مثل هذه اللوحة قادة التغيري يف قرارهم املتعلق بإدخال التغيري وسرعة إدخاله يف 

وكلما كانت درجة االستياء واملقاومة عالية لدى العاملني كلما كان قادة التغيري أكثر حذرا وبطئا 
 .منظماميف إدخال التغيري يف 

للتغيري يف جماالت معينة، يتم حتديد  مؤسسة التعليم العايلبعد حتديد مدى احتياج  :التخطيط .3
أصحاب األهداف املنشودة من عملية التغيري واقرتاح جمموعة من اخلطط لتجسيدها مبشاركة 

 :1تتوافر على األسس واملبادئ التاليةاخلطة املناسبة اليت  يتم اختيار ويف األخري ،املصلحة

 أن تكون اخلطة حمددة ومكتوبة ومعلنة وقابلة للمراجعة؛ •

 قابلة للتحقيق يف حدود التكاليف واالمكانيات املتاحة؛ •

 متماسكة ومرتابطة ومتجانسة وتؤدي إىل حتقيق اهلدف منها؛ •

                                                           

  .115. ، صمرجع سبق ذكرهخضر مصباح الطيطي،  1
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قابلة للقياس يف ضوء وحدة انتاج حمددة مقارنة بوحدة تكلفة حمددة وكمية انتاج حمددة ونوعية  •
 حمددة أيضا؛ 

 أن تكون ذات مساحة زمنية حمددة.و  •

أن توضح اخلطة املوضوعة ما يلي: جماالت التغري (أين)، أسلوب التغيري (كيف)، اجلدولة  وينبغي
املعايري  ؛الزمنية للتغيري (مىت)، احتياجات التغيري (ما املطلوب)، ميزانية التغيري، من يقوم بالتغيري

  اليت يستند عليها يف تنفيذ عملية الرقابة، نذكر أمهها فيما يلي:
من خالل االعتماد على معدالت األداء، معدالت الغياب،  :الموارد البشريةرقابة أداء  •

 معدالت دوران العمل،...

حجم االنتاج، معدل التلف، معدل  من خالل قياس :أداء التسهيالت والمعدات رقابة •
 املرجتع،...

من خالل كفاءة وفعالية وتكلفة االتصال، تدفق املعلومات،  :معدل أداء النظم والتنظيمات •
 حل املشكالت، اختاذ القرارات،...

كل األفراد   حتديد بكفاءة علىهداف املسطرة وتنفيذ اخلطة الفعال لأل يتوقف التحقيق: التنظيم .4
املتطلبات سؤوليام وسلطام ومواقع عملهم، وتوفري كل مب تعريفهمو  خطة التغيرياملعنيني بتنفيذ 

 الكمية املناسبة.بو واملكان املناسبني يف الوقت  املستلزماتو 

 يتم يف هذه املرحلة القيام باملهام التالية: :التوجيه .5

املنشودة من  يف حتقيق أهدافها مؤسسة التعليم العايللنجاح : يعترب الركيزة األساسية االتصال  . أ
ولتزويدهم مبعلومات  هالشرح أهداف، نتيجة اتصال قادة التغيري بكافة املعنيني بعملية التغيري التغيري

عن أسباا، جماالا، فوائدها واخلطة املوضوعة لتجسيدها وذلك لتهيئتهم لقبوهلا ورعاية تنفيذها. 
خالل  إما منمن أكثر أساليب االتصال فعالية، نذكر: أسلوب االتصال الشفهي الذي يتم و 

كل   أنّ  هذا املدخل، ومن مزايا ،يف غرفة واحدةاجتماع قادة التغيري بكافة املعنيني بعملية التغيري 
عضو يتلقى املعلومات نفسها يف وقت واحد، كما يستطيع األفراد توجيه األسئلة وتلقي إجابات 

،  إرساهلا يسمعها اجلميع ومن مث ال جمال للشكاوى اليت قد تفسد الرسائل اليت ينوي قادة التغيري
 ّلتغيري كل االجتماع باملعنيني بايكون االتصال من خالل أو  .ا تقتصد كثريا من الوقتكما أ
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على حدة، مما يتيح الفرصة لقادة التغيري بأن يقنعوا املعين بالتغيري بأّن التغيري أمر مرغوب فيه، كما 
جتاهه دون خوف قد ينشأ من سخرية أفراد اجلماعة  همئأراه يشجع األفراد على أن يعربوا على أنّ 

وحىت مهم بكل فرد على انفراد. زود هذا املدخل قادة التغيري بالفرصة ليظهروا اهتمايمنهم. كما 
وضوح الرسالة املراد نقلها وذلك  يكون االتصال فعاال، البد من توافر عناصر أساسية، تتمثل يف:

 باستخدام الكلمات والرموز واملصطلحات الواضحة لدى املستقبل واليت ال حتمل أكثر من معىن؛
للتأكد  التغذية العكسية الطرح والنقاش؛تنوع أساليب عمليات  اختيار وسيلة االتصال املناسبة؛

 ؛من فهم الرسالة

فهي تتطلب التأكيد على  ،تعترب عملية التنسيق ضرورية جدا إلجناح عملية التنظيم: التنسيق  . ب
تعمل معا  مؤسسة التعليم العايل وحدة العمل والتوافق يف األداء، أي أّن كل اجلهود والطاقات يف

 ؛من عملية التغيري املسطرة افلتحقيق األهدويف نفس االجتاه 

ملساعدم التغيري يعترب تدريب األفراد املعنيني بعملية التغيري على كيفية تنفيذ خطة  التدريب:  . ت
 ؛من بني أهم املتطلبات جناح عملية التغيري اوتنفيذه اعلى قبوهل

حىت يتمكن األفراد املعنيون بالتغيري من العمل بشكل جيد وجبد وبإرادة البد من  التحفييز:  . ث
حتفيزهم وتشجيعهم. إال أّن هذا احلافز قد خيتلف من فرد إىل آخر، لذا على قائد التغيري أن 

 كيف يقوم بتوفري احلافز املناسب لكل فرد. ومن احلوافز املمكن توظيفها، نذكر:  يعّرف

 ؛املاليةصرف املكافآت  •

 التدريب لزيادة مهارام ومعرفتهم؛املزيد من  •

الرتقيات على اعتبار أم سيقومون بعملهم على أكمل وجه ليثبتوا حتملهم هلذا املنصب  •
 واملسؤولية اجلديدة؛

 .ممنح االجازات املتكررة واليت تعمل على جتديد نشاطهو  •

من خالل املقارنة  ،وتقييمه عملية التغيري ما ّمت اجنازه يفقياس  إىل دف هذه العملية الرقابة: .6
، باالستناد على معايري معينة موضوعة ضمن خطة التغيري ،النتائج احملققة واألهداف املسطرةبني 

وعنصر  مؤسسة التعليم العايلويفضل أن يشرتك يف تنفيذ  عملية الرقابة عنصر من داخل 
يتم اجراء  وعادة مااستشاري من خارجها حىت تكون نتائج تقارير التقييم أكثر موضوعية ودقة. 

 العديد من تقنيات التقييم مثل:
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 اجراء مقابالت مع األفراد املعنيني بالتغيري؛ •

 تقارير املتابعة؛ •

 حصر النتائج كميا و أو نوعيا؛ •

 فحص العائدات املالية بعد عملية التغيري؛ •

ليل أداء اموعات من خالل املالحظات أو إجراء الدراسات املسحية املبنية على حتو  •
 االستبيانات.

نهاية إىل حتقيق األهداف وتعترب هذه املراحل مرتابطة فيما بينها ومتكاملة حبيث تؤدي يف ال
  وميكن تلخيص خطوات عملية إدارة التغيري يف الشكل التايل: املسطرة من عملية التغيري.
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  : خطوات إدارة التغيير.12 الشكل رقم

  المرحلة األولى

  تحديد الحاجة للتغيير  

 

 

 

  

  

  المرحلة الثانية

  تهيئة المناخ المالئم للتغيير

  

 

  

  المرحلة الثالثة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الباحثةمن إعداد المصدر: 

  إدارة التغيير

 الفجوةتحديد 

 الوضع المستقبلي

خلق الشعور بالحاجة 

 للتغيير

تحديد الفرق الموجهة 

 للتغيير وتكوينها 

الوقوف على أسباب مقاومة 

 التغيير والتغلب عليها

 الرقابة التوجيه التنظيم التخطيط

ـــــــــــــــــد  املشـــــــــــــــــاركة يف حتدي
 ؛األهداف

املشــاركة يف وضـــع اخلطـــة 
 ؛املناسبة

املشاركة يف حتديد معـايري 
 .الرقابة

األفراد املعنيـني  حتديد 
 بتنفيذ خطة التغيري ؛

حتديــــــــد املســــــــؤوليات  
 والسلطات؛ 

 حتديد مواقع العمل.

 ؛االتصال
 ؛التنسيق
 ؛التدريب
 .التحفيز

 

 املالحظة والقياس
 تقييم التغيريو 
ـــــــإجراء  و التعـــــــديل ب

 تغيريات

 الوضع الحالي
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 المعتمدة في إدارة التغيير.النماذج أهم المطلب الثاني: 

األكثر شهرة  متر عملية التغيري التنظيمي بعدة مراحل مرتبطة عضويا فيما بينها، ومن النماذج        
  .(KOTTER)وكوتر    (LEWIN)منوذج لوين كل من جند  ، إلدخال التغيريات يف املنظمة

بل معظم قحظي هذا النموذج باهتمام كبري وقبول واسع من : (LEWIN)نموذج  -أوال
املخطط التنظيمي فكرة تنفيذ عملية التغيري يقوم هذا النموذج على الباجثني يف هذ اال، و 

  نوضحها يف الشكل التايل:معينة  مراحلعرب واهلادف 
  .(LEWIN)مراحل عملية التغيير المخطط من وجهة نظر : 13الشكل رقم   

 املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية  املرحلة األوىل
 إعادة التجميد التغيير إذابة الجليد

  إجيــاد الشــعور باحلاجــة -
  إىل التغيري

تقلـــــــــــــــــــيص مقاومـــــــــــــــــــة  -
 التغيري.

  تغيري األفراد -
  تغيري األعمال -
تغيــــــــــــــــــــري البنــــــــــــــــــــاء  -
  لتنظيميا

  تغيري التقنيات -

  تعزيز النتائج -
  تقييم النتائج -
إجــــراء تعــــديالت  -

 بناءة

دوافعه، أهدافه  يف منظمات األعمال: التنظيمي التغيري"، عالوي عبد الفتاححسني رحيم و : المصدر
 13و 12 يومي ،ثةيالحد المنظمات في التنظيمي والتغيير اإلبداع حول الدوليالملتقى يف  "ومداخله

  .14.ص ،2010 ماي
  

 تنفيذ عملية التغيري متر عرب ثالث مراحل، هي: بأنّ يتبني لنا  ،13 رقممن خالل الشكل 

بإدراك : تتمثل اخلطوة األوىل يف عملية التغيري الجليد)أو إسالة (إذابة بالتغيير مرحلة الشروع   .1
اإلدارة وجود فجوة  ةكمالحظ ،إحداث عملية التغيري واالعرتاف اضرورة احلاجة إىل اإلدارة 

سلبية بني األداء املرغوب فيه واألداء الفعلي أو تقدمي املنافسني ملنتجات ذات إقبال واسع يف 
جعل  متخذي قرارا التغيري. ومن مث يتعني على السوق أو حدوث الصراع بني الوحدات التنظيمية

هدة بذلك ملرحلة تغيري مموباحلاجة للتغيري اليت تواجه املنظمة ملشكالت بااألفراد يشعرون 
 ؛االجتاهات والسلوكيات



ضمان الجودة  إدارة التغيير كعامل أساسي ال نجاح تطبيق نظام     الفصل الثالث 
 في مؤسسات التعليم العالي

  

162 

 

جيرى يف هذه املرحلة إدخال التغيريات املطلوبة يف املنظمة، إذ يتم فيها  :مرحلة إدارة التغيير  .2
تغيري فعلي يف الواجبات أو املهام أو األداء أو التقنيات أو اهليكل التنظيمي،... ويتطلب هذا 

مبعلومات ومعارف وأساليب وأفكار جديدة، كما يتطلب ارتباط العاملني باجلهات  تزويد العاملني
  ؛املبادرة للتغيري

تنتقل املنظمة يف هذه املرحلة بشكل تدرجيي إىل حالة  :)لتجميدمرحلة االستقرار (إعادة ا  .3
جديدة، تكتسب املنظمة ميزات تنافسية ستوازن جديدة، وعند االجراء املوفق لعملية التغيري 

أي أّن ما تعلمه الفرد من أفكار  ،وستظهر فرتة من األداء الوظيفي املستقر حىت التغيري القادم
ومهارات واجتاهات جديدة يف مرحلة التغيري يتم دجمه وترسيخه يف املمارسات الفعلية. ويعترب 

مبنافع التغيري وتكاليفه  يم يف هذه املرحلة خطوة أساسية ملا يوفره من بيانات لألفراد فيما يتعلق يالتق
 كما يوفر الفرص إلحداث التعديالت البناءة يف التغيري مع الوقت.

عرب مثاين خطوات يتم حتقيق التغيري الناجح  بأنّ  كوتريرى  :(KOTTER)موذج ن -ثانيا 
 :التايليلخصها الشكل  متفاعلة، ميكن تصنيفها إىل ثالث مراحل كربى تشملها عملية التغيري،

  .: الخطوات الثماني إلدارة التغيير الناجح14 الشكل رقم
  تنفيذ التغيير                                       

  ومساندته.                                      

  
  التمكن واإلحاطة           

  بكل جوانب المنظمة         

  
  

  تهيئة مناخ

  المنظمة لقبول

  التغيير

القاهرة: الدار اهلندسية، الطبعة  ترمجة: معتز سيد عبد اهللا، أسس التغيير التنظيمي،دان كوهني،  :المصدر
  .22  ص.، 2009، األوىل

  

 تدعيم التغيير وتثبيته..8

 .عدم التوقف عن مواصلة العمل.7

 تحقيق مكاسب قصيرة المدى.. 6

 .التمكن من الممارسة الفعلية للتغيير. 5

 .التواصل الفعال لتحقيق األهداف. 4

 . صياغة الرؤية الصائبة.3

 تكوين الفرق الموجهة للتغيير وإعدادها..2

 للتغيير.زيادة الشعور بالحاجة .1
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  :وفيما يلي توضيح هلذه املراحل

: ودف إىل يئة مناخ املنظمة لقبول التغيري وتنفيذه، فالبد من وجود درجة المرحلة األولى
عالية من الدافعية والشعور باحلاجة املاسة للتغيري، وإدراك موظفي املنظمة أّن التغيري أصبح ملحا 

  بالنسبة هلم وملنظمتهم ومن مث جيب السعي لتحقيقه. وتتضمن هذه املرحلة اخلطوات التالية:
 : ويتطلب ذلك مراعاة ثالث نقاط أساسية، هي:زيادة الشعور بالحاجة للتغيير  .1

باب التغيري ومربراته من خالل إلقاء الضوء على العيوب والثغرات القائمة اليت يتسم حتديد أس •
وجعل األفراد ترى وتلمس أّن هناك مشكالت يف منظمتهم والسبيل  ،ا األداء احلايل للمنظمة

فيذ هذا باإلضافة إىل توضيح املرتتبات اإلجيابية املتوقعة لتن ،الوحيد حللها هو إجراء عملية التغيري
 هذا التغيري.

حتديد مصادر الشعور بالرضى عن الوضع القائم وإزالتها (حتطيم حالة الرضى الذايت اليت توجد  •
 يف املنظمة بأنه ال يوجد ما يربر إجراء تغيري يف الوضع نييف املنظمة)، فعندما يكون رأي العامل

والثغرات املوجودة وجعلها موضوعا احلايل فإنه ميكن إزالة أو إضعاف تلك احلالة بتحديد األخطاء 
للتواصل بني العاملني. أو عندما يكون هناك من يستفيدون من الوضع القائم من خالل حتقيقهم 

ه جتعلهم يتمسكون باستمرار الوضع احلايل على ما هو عليه، فإنه ميكن ئملنافع شخصية من ورا
هؤالء األفراد مثل حجم مكاتبهم وفخامتها  إزالة هذه احلالة بإلغاء تلك املنافع اخلاصة اليت جينيها

 واملكاسب االجتماعية واملكافآت،...إخل

توضيح أدوار املديرين يف فعاليات التغيري: يتمثل الدور االساسي ملديري املنظمة يف هذه اخلطوة  •
 ،يف جعل احلاجة للتغيري واضحة لكل العاملني يف املنظمة عن طريق أخذ عملية التغيري مأخذ اجلد

وتشجيع مجيع العاملني يف املنظمة على تقدمي األفكار واملقرتحات اليت ميكن أن تفيد يف فعاليات 
 التغيري.

: بعد إبراز مدى احلاجة للتغيري ورفع مستوى تكوين الفرق الموجهة للتغيير وإعدادها  .2
وجيه عملية التغيري احلاحيته، يتعني على صانعي القرار يف املنظمة أن حيسنوا اختيار الفرق الالزمة لت

 ممن هم جديرون بالثقة ولديهم استعداد للعمل بروح الفريق وتكوينهم وفق الشروط التالية:

اختيار أنسب األفراد وأكفأهم لتلك املهام ممن لديهم املعرفة واخلربة ومهارات التواصل الفعال  •
 ى قيادة اآلخرين؛مع اآلخرين وميتلكون اجلرأة وروح االقدام وحتدي الصعوبات والقدرة عل
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أعضاء كل فريق بدقة  يعّرفحتديد أهداف كل فريق بصورة واضحة ال غموض فيها، إذ  •
 ؛ووضوح حدود أدواره ومسؤولياته الالزمة لنجاح التغيري

 خلق مناخ من الثقة واالحرتام داخل كل فريق وبني خمتلف الفرق. •

: إّن خلق حالة من الشعور باحلاجة للتغيري والوعي مبدى صياغة الرؤية الصائبة للتغيير  .3
إحلاحيته تدفع العاملني إىل السعي العملي إلحداثه، غري أّم رمبا سيتحركون يف اجتاه خاطئ غري 

مهية إعداد رؤية واضحة أتأيت  ،ومن هنا .مدروس ال حيقق األهداف املنشودة من إجراء التغيري
غيري وتقودها بشكل واضح وسهل الفهم، وتتواءم مع احلالة االنفعالية للتغيري اليت تصف عملية الت

، فالرؤية ليه وترفع دافعيتهم لذلكإللعاملني حبيث تساعدهم على أن يروا التغيري ويشعرون باحلاجة 
جتعل كل فرد من املشاركني يف عملية التغيري يف املنظمة يرى مدى احلاجة  إذهي بوصلة للجميع 

الوضوح الذي يراه ا اآلخرون وموجه موضوعي لسري اجراءات التغيري بالصورة للتغيري بنفس 
      حتقق جمموعة من األهداف األساسية، نذكر أمهها:املأمولة اليت 

توضيح االجتاه العام للتغيري، فالرؤية تصور بدقة السلوك املطلوب لتنفيذ التغيري بنجاح يف كل  •
 مرحة من مراحله؛

االجراءات والسلوكيات الواجب القيام ا وتدعيمها، واألخرى اليت جيب تساعد على حتديد  •
 التخلص منها؛

لتحديد درجة تقدم التغيري ومدى جناحه يف حتقيق أهدافه مة ئتساعد على وضع املقاييس املال •
 يف كل مرحلة من مراحل التغيري؛

 تعمل على زيادة دافعية األفراد للتقدم يف املسار الصحيح للتغيري؛ •

 تساعد على أن تكون هناك حالة من التكامل بني سلوكيات وأداء اجلميع يف املنظمة. •

  ويتضمن حتديد الرؤية الصائبة للتغيري يف املنظمة أربع مراحل هي:
 ؛ايضاح مدى أهمية رؤية التغيير وضرورتها  . أ

 : ويتضمن هذا النشاط اخلطوات التالية:وضع الرؤية وصياغتها  . ب

وحتليلها حتليال دقيقا لتحديد  ،املعلومات والبيانات اليت تتعلق حباجة املنظمة للتغيري جتميع •
وتقدمي تصور أويل عن كيف ميكن للمنظمة أن تصبح يف  ،مكونات الرؤية وأبعادها ومراحلها

 املستقبل عما هي عليه اآلن وأفضل من وضعها احلايل؛
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همني واملؤثرين يف املنظمة، ومن خالل ما تسفر عنه اد املمع األفر مناقشة التصور األويل للرؤية  •
 تلك املناقشات يتم وضع تصور للعناصر األساسية للرؤية املقرتحة؛

 حتديد يتم كما املطلوب، التغيريحتديد السلوك املطلوب من املوظفني من أجل إجناز  •
 منها؛ الواجب التخلص واألفعال السلوكيات

ملتابعة ما يتم من تقدم يف مسار عملية التغيري، والتحقق من مدى إعداد أدوات القياس املناسبة  •
وذلك بعرضها على أكرب عدد ممكن من العاملني  ،املالءمة بني الرؤية واسرتاتيجيات تنفيذها عمليا

 يف املنظمة باختالف مستويام اإلدارية؛

 غيري على أرض الواقع.حتديد االسرتاتيجيات واالجراءات العملية الالزمة للتنفيذ الفعلي للتو  •

: ميّكن التحليل الشامل القائم على أساس معلومات وحقائق مؤكدة من التأكد تحليل الرؤية  . ت
عن حجم ومدى وزمن التغيري من أّن الرؤية ّمت وضعها على أسس سليمة، كما ميدنا مبعلومات 

 املقرتح. وتتضمن عملية التحليل مايلي:

 تقييم البيئة اخلارجية للمنظمة لتحديد ما يواجهها من حتديات؛ •

توظيفها بالصورة تقييم البيئة الداخلية للمنظمة لتحديد الكفاءات والعمليات احملورية اليت ميكن  •
 املأمولة؛

تقييم حاجات العمالء ملعرفة أهم متطلبام وتوقعام ورغبام غري املشبعة ، وكذلك ما ال  •
 يا؛يرضيهم حال

 داء وتقييم ما يتم من تقدم يف مسرية التغيري.دوات املناسبة ملتابعة حسن األاألتصميم  •

 ن يتضمن هذا الدور ما يلي:أ: جيب في وضع الرؤية وصياغتها دور فرق التوجيه الرئيسي  . ث

 سلوك العاملني يف املستقبل؛وضع تصور ملا جيب أن يكون عليه  •

سيناريوهات لكل ما من شأنه لفت انتباه العاملني وجعلهم يرون بأم بصدد فرصة  وضع •
 حتققها عملية التغيري؛

 معرفة ردود أفعال العاملني خالل مراحل عملية تكوين الرؤية وصياغتها؛ •

توصيل الرؤية يف صورا النهائية إىل العاملني ليدركوا أّن املنظمة متضي يف االجتاه السليم الذي  •
  حيقق مصلحة اجلميع.
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حاطة بكل جوانب املنظمة، أي اخنراط املنظمة ككل : متثل مرحلة التمكن واإلالمرحلة الثانية
  السادسة.و  كل من اخلطوة الرابعة واخلامسةوانشغاهلا يف عملية التغيري، وهي تتضمن  

أمرا بالغ : يعّد تكوين الرؤية الصحيحة للتغيري التواصل الفعال لتحقيق أفضل المكاسب  .4
بني أفراد التوجيه فقط، بل البد من مهية لتنفيذه، ولكن ال ميكن أن تظل هذه الرؤية حمصورة األ

ويتفاعلون معه ويشاركون فيه،  هو التغيري املطلوبعمليات تواصل فعال، حبيث يفهم اجلميع ما 
وباإلضافة إىل  ذه املرحلة.، وهذا يعد أحد املكاسب املهمة يف هبالرؤيةخللق الثقة والتأييد وااللتزام 

 لضمان جناح تنفيذه. هذا، يعّد التواصل عملية دائمة ومستمرة خالل مجيع خطوات التغيري
ويستلزم االنتقال من مرحلة االخنفاض الشديد يف الشعور باحلاجة للتغيري إىل مرحلة فهم وتبين 

 :رؤية التغيري ثالثة نشاطات أساسية يف عمليات التواصل الفعال، هي

 توصيل رؤية التغيري للعاملني؛ •

 حوارات ومناقشات مستمرة حول التغيري؛ •

 يف جهود التغيري. االخنراط •

: بعد عملية شرح رؤية التغيري للعاملني، البد من ة الفعلية للتغييرسالتمكن من الممار   .5
يف نهم من حتقيق تلك الرؤية. ويتضمن متكني املشاركني تزويدهم بالوسائل واألدوات اليت متكّ 

 :أساسني مها جانبني، عملية التغيري من التنفيذ الفعلي له

: وعموما هناك أربعة أنواع من املعوقات املمكن مواجهتها عند إزالة المعوقات والصعوبات •
 :التنفيذ الفعلي لرؤية التغيري تتعلق بكل من

يف حاالت التغيري اليت تستلزم تضافر جهود  تواجه هذه الصعوبةعادة ما  :الهيكل التنظيمي  . أ
يف الوقت الذي تكون فيه السلطات ، جمموعات من العاملني يف إدارات وأقسام خمتلفة يف املنظمة

يف تلك املنظمة ومراكز التحكم يف املوارد الالزمة للتغيري مبعثرة يف املنظمة أو حمل تنازع بني 
البد من  ،من الصعوبات هذا النوع. وللتغلب على دة بالشكل املالئمأطراف كثرية وغري حمد

 حتديد جهة واحدة تكون هي املسؤولة عن توفري املوارد الالزمة لعملية التغيري.

وقدرات واجتاهات جديدة ومما ال : يتطلب الوضع اجلديد معارف ومهارات المهاراتنقص   . ب
. الضرورية سيبطئ إن مل يوقف متاما التمكن من التغيريشك فيه أّن نقص تلك املعارف واملهارات 
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إلجناح الذين سوف ميارسون العمل اجلديد األفراد أن تعرف من البد  ،وللتغلب على هذه الصعوبة
التغيري على طبيعة املهارات اليت توجد لديهم وماهية التدريب الذي حيتاجونه لكي حيققوا النجاح 

 .املأمول

اليت ترسخ أحيانا ما هو قائم توجد بعض األنساق والعمليات التنظيمية  :األنساق التنظيمية  . ت
مثل أساليب اإلدارة وأساليب وبالتايل تعوق أي حماوالت للتغيري  ،وحترص على وجوده واستمراره

ومن املؤشرات الدالة على أننا بصدد  التدريب وكيفية التعامل مع املبدعني واألكفاء يف املنظمة،...
نظم الرتقيات اليت تقوم على أسس : على سبيل املثال مية ال تساعد على التغيري، نذكرأنساق تنظي

البد من أن  ،هذه الصعوبة شخصية وبالتايل ميكن معاقبة من يسعى للتغيري وينادي به. وملواجهة
 تتم الرتقيات على أسس موضوعية وباالتساق مع رؤية التغيري.

يعد وجود قادة ومديرين مقاومني للتغيري من أصعب : وجود قادة يقاومون عملية التغيير  . ث
 البد من حتديد مبنتهى الدقة من هم الرافضني وأسباب الرفض. ،املشاكل. وملواجهة هذا املوقف

: جيب على القادة بعد عملية إزاحة الصعوبات والعراقيل أن حيثوا المخاطرة واالبتكار تشجيع •
ن العادات القدمية وأساليب األداء العقيمة وذلك من م والتخلصالعاملني على التفكري اإلبداعي 

خالل االعتماد على: تشجيع نشاطات التجريب واالختبار طوال عملية التغيري، التعامل مع 
الفشل بشكل بناء، دعم تبين األفكار اجلديدة، مواجهة التفكري التقليدي بالبحث املستمر عن 

تسم باملرح والدعابة، التشجيع والرتحيب بكل ، العمل على ابتكار مناخ جديد يأفكار جديدة
 األفكار القائمة على املخاطرة.

السعي لتحقيق مكاسب في األمد المنظور وجعل القائمين بالتغيير يشعرون بوجود تقدم   .6

يؤدي إمتام اخلطوات السابقة بنجاح إىل ظهور بعض األثار : ملموس في األداء ناجم عن التغيير
من جهود إلجناز التغيري، فهي دليل  وهو ما يسعد العاملني ويزيد من ثقتهم فيما يبذلونه ،اإلجيابية

على كفاءة خطة التغيري ورسالة لقادة التغيري تؤكد على أّم على الطريق الصحيح ورسالة 
   .للمقاومني للتغيري بأّن موقفهم غري سليم

ما يرتتب عليه من ومساندته واحلفاظ على  : هي مرحلة التنفيذ الفعلي للتغيريالمرحلة الثالثة
  .مستجدات أو ممارسات جديدة، وتشمل هذه املرحلة اخلطوتني األخريتني من خطوات التغيري
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ينبغي على قادة التغيري بعد حتقيقهم للمكاسب : عدم التوقف عن مواصلة جهود التغيير  .7
 األهداف التالية:أن يفعلوا كل ما ميكن أن يساعد على حتقيق القصرية املدى 

االستفادة من املكاسب قصرية املدى وتوظيفها لزيادة دافعية العاملني وزيادة مصداقية عملية  •
 التغيري؛

جعل أقسام وإدارات املنظمة تعمل معا بشكل متسق يف اجتاه استكمال خطوات التغيري  •
 ومتابعته والتأكد من مواصلة العمل كما ينبغي؛

 األفراد واموعات املناسبني للحفاظ على استمرارية العمل؛ استخدام •

من أّن التغيري تغلغل يف أداء العاملني يف كل املستويات الوظيفية، ومعرفة ردود األفعال  التأكد •
 حول آثاره يف كافة تلك املستويات؛

ام باستكمال باقي دعم ومساندة القادة واملديرين على مزيد من االخنراط يف عملية التغيري وااللتز  •
 مراحلها.

يف حتقيق بعض التقدم يف مسرية التغيري وحتقيق بعض بعد النجاح  تدعيم التغيير ومساندته:  .8
االجيابيات واملكاسب قصرية املدى، وبعد التمكن من االحتفاظ بقوة الدفع الستمرار التغيري 

جلديدة يف نسيج املنظمة واستكمال باقي خطواته، تظهر احلاجة إىل أن ندمج تلك السلوكيات ا
 لتصبح جزء من تكوينها. وهناك جمموعة من العوامل اليت تساعد على حتقيق ذلك:

لسلوكيات اجلديدة ل حتقيق نتائج اجيابية ملحوظة بأقصى سرعة ممكنة، فمن الضروري أن يكون •
 آثارا إجيابية واضحة وملموسة يدركها اجلميع؛الناجتة عن التغيري 

 كيف أدى التغيري إىل التحسن والتقدم يف املنظمة؛اشرح للعاملني   •

 دعم كل املمارسات اليت جتعل األثار اإلجيابية للتغيري قائمة ومستمرة؛ •

 ؛قيادات املنظمة يسلكون ويدعمون السلوكيات اجلديدة التأكد من أنّ  •

  .القيام بالتغيريات الالزمة الستمرار دوام التغيري وبقاء أثاره •

  :1، هيعملية التغيريأهم األسباب اليت تؤدي إىل فشل  (KOTTER)ومن هذا املنطلق، قّدم  
 عدم إجياد حاجة ملحة وعاجلة للتغيري؛ .1

                                                           
1 John P . KOTTER , Leading Change, Unated States America: Library of Congress 
Cataloging-In- Publication Data, 1996, P.16. 
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 ؛ءعدم تأسيس فريق قيادي كف .2

 عدم إجياد رؤية ملا سيكون عليه الوضع بعد إجراء عملية التغيري؛ .3

 عدم إيصال الرؤية للجميع؛ .4

 إزالة العوائق اجتاه الرؤية اجلديدة؛ عدم .5

 عدم حتقيق مكاسب يف املدى القصري؛ .6

 السرعة يف إعالن جناح مشروع التغيري يؤدي إىل تقاعس األفراد؛ .7

 عدم ربط التغيري بثقافة املنظمة. .8
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  :خالصة الفصل الثالث
  

يف التعرف التغيري مدخل إدارة تبين أّن  ،هذا الفصلإليه يف  اما تطرقنيتضح لنا من خالل   
 املناسبةحتديد اخلطوات على املقاومات وحتديد الطرق املناسبة حلسن التعامل معها، إىل جانب 

بشكل   يسهمناخ املالئم للتغيري والتخطيط له وتنظيمه وتوجيهه ورقابته ساملمن يئة  لتنفيذ التغيري
   .التعليم العايل كمشروع تغيريي تنظيمي كبري يف اجناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات
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  تمهيد:

هم األسس النظرية ملوضوع البحث، سنتطرق من أليف الفصول السابقة  تطرقنان أبعد   

من  ،خالل هذا الفصل إىل دراسة تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية

معرفة وجاهات نظر مسؤويل ضمان اجلودة ملؤسسات تسلط الضوء على دراسة ميدانية خالل 

الدوافع أو املربرات اليت دفعت  التعليم العايل للشرق اجلزائري كمجتمع حبث مستهدف حول أهم

ومناقشة خمتلف اخليارات األساسية  لوضع السياسة نظام ضمان اجلودةإىل تطبيق  ممبؤسسا ،

العوائق اليت تواجه تطبيقه سواء على مستوى الوزارة الوصية أو على  ممع ابراز أه ،لتطبيقهاملناسبة 

أو على مستوى األفراد املعنيني بتطبيق  هلا مستوى املؤسسة يف حد ذاا ممثلة يف اجلانب االداري

ان نظام ضمتطبيق أهم عوامل اجناح وجهات نظرهم عن ويف األخري سنحاول معرفة  ،املدخلهذا 

  .اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية
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   .التعليم العالي في الجزائرالمبحث األول: مسار نظام 

، إذ حظي قطاع التعليم العايل يف اجلزائر باهتمام متميز من قبل السلطات منذ االستقالل  

ة مهمة قيادة التنمية الشاملة، عرب قيامه بتزويدها بالرأمسال البشري الكفؤ، يأوكلت له الدولة اجلزائر 

مجلة من  ،وقد عرف هذا القطاعوهذا بالنظر إىل العجز الواسع يف اإلطارات بعد رحيل املستعمر. 

  االصالحات اهلادفة لالرتقاء به ومواكبته ملختلف التغريات احلاصلة على املستوى احمللي والدويل.

  .تعليم العالي في الجزائرالتاريخي للتطور اللب األول: لمحة عن المط

نظام التعليم العايل يف اجلزائر بسلسلة من التطورات والتحوالت تبعا ملختلف الربامج  رّ م  

ميكن تقسيم املراحل اليت و  .التنموية االقتصادية واالجتماعية املسطرة منذ احلصول على االستقالل

  :1؛ هيإىل أربع مراحلمنذ االستقالل  التعليم العايل يف اجلزائرنظام عرفها تطور 

 ؛ارساء قواعد اجلامعة الوطنية •

من خالل  والذي مت تدعيمه وتصحيح مساره  ،1971تنفيذ اصالح منظومة التعليم العايل سنة  •

 ؛1984يثها سنة حتدّ  واليت متّ  1982وضع اخلريطة اجلامعية سنة 

دعم املنظومة وعقلنتها متاشيا مع التحوالت اليت يشهدها كل من اتمع واالقتصاد اجلزائري.  •

واملتعلق  1999أفريل  04املؤرخ يف  05-99وقد ّمت الشروع يف ذلك من خالل سن القانون رقم 

 بالتعليم العايل؛

 نظام ضمان اجلودة.  والشروع يف تطبيق تطبيق النظام العاملي، نظام ليسانس، ماسرت ودكتوراه،و  •

ىل العهد االستعماري، إنظام التعليم العايل يف اجلزائر  يعود  : ارساء قواعد الجامعة الوطنية -أوال

أضيف هلا  1879كلية الطب والعلوم الصيدالنية، ويف عام   1859حيث أنشأت باجلزائر يف عام 

يف عام  الكليات، وأعطى لتجميع فكلية احلقوقاآلداب مث كلية  العلوم على التوايل كل من كلية

بعد االستقالل، و  .يف الوطن العريب من أقدم اجلامعات م اسم جامعة اجلزائر واليت تعدّ  1909

ورثت اجلزائر جامعة مكونة من كليات أكادميية حسب االختصاص، هي: كلية الطب،  كلية 

قتصادية، واملدرسة املتعددة التقنيات العلوم، كلية اآلداب والعلوم االنسانية وكلية احلقوق والعلوم اال

باحلراش، واملدرسة العليا للتجارة، وهي هياكل ذات منط فرنسي، تفتقر هلوية وطنية خاصة ا، 

تسري باألسلوب نفسه الذي تركه االستعمار وهذا من حيث الربامج التعليمية وهيئة التدريس و 

                                                           
1
 l’enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique en Algérie: 50 Années au 
service du développement, 19962-2012 , P. 19 Au site web : 
http://www.djazair50.dz/index.php, date de cosultation: 13/08/2013. 
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للجامعة الفرنسية واضحا جدا إىل درجة  ، وقد بدا هذا االمتدادوأنظمة االمتحانات والشهادات

إىل غاية اية فرتة الستينات تعرتف بكامل احلقوق ملعظم الشهادات كانت الفرنسية   ةأن الدول

وباإلضافة إىل ذلك، متيز قطاع التعليم العايل غداة االستقالل  اليت كانت متنحها اجلامعة اجلزائرية.

  :1حسب ما ورد يف عدد من املصادر التوثيقية، بـــــــــــــ

 إطار يف خمتلف األصناف؛ 100.000النقص يف اإلطارات والذي وصل حد  .1

 النقص يف اهلياكل اخلاصة بالتعليم العايل ومتركزها يف العاصمة فقط؛ .2

  ساتذة املؤطرين مما دفع الدولة إىل االستعانة بالبلدان الشقيقة.العجز يف األ .3

وأمام هذا الوضع الصعب، اجتهت اجلزائر إىل االهتمام بالتعليم العايل معتمدة يف ذلك على 

والعمل  ،لتجنب االزدحام الذي قد يسببه متركز الطلبة يف عاصمة البالد ،سياسة التوازن اجلهوي

يل ليصبح وظيفيا خيدم حاجات ومتطلبات كل منطقة يوجد فيها عن طريق على تطوير التعليم العا

مؤسساته، وقد ّمت مبوجب ذلك إنشاء مؤسسات التعليم العايل يف غرب البالد (جامعة وهران سنة 

  ).1967) ويف شرقها (جامعة قسنطينة سنة 1966

أساوية يف مجيع امليادين، وبالنظر أيضا إىل ما كانت تعيشه اجلزائر غداة االستقالل من أوضاع م 

 – 1967ّمت الشروع يف تنفيذ برامج التنمية الوطنية ابتداء من اطالق املخطط الثالثي األول سنة 

والذي كان من متطلبات تنفيذه إعادة هيكلة عميقة ملنظومة الرتبية والتكوين بشكل عام  ،1969

حاجة ملحة إلطارات سامية والتعليم العايل بشكل خاص. وبالفعل قد نتج عن هذا املخطط 

يد توجه جديد ومهام جديدة أوكلت ملنظومة التعليم العايل حتدّ (رجال خدمة التنمية) ومن مث 

: إعادة 2(االستجابة ملتطلبات كل قطاع). ومتت إعادة اهليكلة وفق أربعة حماور أساسية، هي

تكثيف أعداد الطلبة صياغة برامج التكوين بشكل كلي، تنظيم بيداغوجي جديد للدراسة، 

  تعليم العايل وإعادة تنظيم شامل للهياكل البيداغوجية.لل املنتسبني

ومتثل ذلك يف تنظيم مسارات دراسية جديدة وظهور شهادات : إعادة صياغة برامج التكوين .1

 ؛جامعية جديدة مثل شهادات مهندس وشهادات التعليم العايل وشهادات ليسانس التعليم

                                                           
1
   A. AMRANI, "Analyse Des Principaux Facteurs D’inefficience De L’enseignement 

Supérieure Par Référence Aux Universités Du Centre Et De l’Est Algérien : Une Approche 
Statistique", thèse de doctorat, université Ferhat Abbas ; Setif 1, Faculté De Sciences 
Economiques Et Science De Gestion, MAI 2005, p. 97. 
2
 L’enseignement Supérieur Et La Recherche Scientifique En Algérie :50 Années Au 
Service Du Développement, op. cit, P.P. 20/21. 
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: ومتثل يف تنظيم التعليم حسب نظام السداسيات، كما البيداغوجي الجديد للدراسةالتنظيم  .2

 مت ختصيص حيز لألعمال املوجهة يف الربامج، واليت أصبح هلا  وزن أهم يف التقييم النهائي؛

: وكان دف تزويد االقتصاد الوطين الذي تكثيف أعداد الطلبة المنتسبين للتعليم العالي .3

 ع بأكرب عد من اإلطارات السامية؛ هو يف طور التوس

ومتثلت يف االنتقال من املخطط التقليدي للكليات : إعادة تنظيم شامل للهياكل البيداغوجية .4

إىل املعاهد اجلامعية حبيث يكون لكل واحد منها ختصص يف جمال علمي حمدد. ويكمن اهلدف 

 مسار التعليم والتكوين.االساسي من إعادة تنظيم اهلياكل يف إدراج التكنولوجيا ضمن 

ظهرت اجلامعة اجلزائرية باملفهوم الفعلي مع إنشاء وزارة : 1984-1971 االنجازات األولى - ثانيا

حتت وصاية وزارة اجلامعة هذا التاريخ كانت  فقبل، 1970 التعليم العايل والبحث العلمي سنة

بالعديد من االصالحات لتحقيق  ،قامت الدولة اجلزائرية خالل هذه املرحلة وقد. الرتبية الوطنية

فجاءت اصالحات السبعينات الصالح التعليم العايل لتمكينه التنمية االقتصادية واالجتماعية، 

عملية االصالح هذه مع   تمن االستجابة الحتياجات التنمية من اإلطارات اجلزائرية. وقد تزامن

   .)1977-1974(املخطط الرباعي الثاين و  )1973- 1970(املخطط الرباعي األول كل من 

حتقيق مجلة من إىل  هسعت الدولة من خالل ):1973-1970(المخطط الرباعي األول  .1

ضرورة الربط بني التعليم العايل واتمع ليساهم يف حتقيق التنمية األهداف، لعل من أمهها: 

 تية:وعموما ميكن اجياز حمتويات هذا االصالح يف النقاط اآل .املنشودة

  ؛الوطنية اإلطاراتتكوين   . أ

تكوين أكرب عدد من االطارات وبأقل التكاليف، أين يتضح اهتمام الدولة مبردودية االستثمار    . ب

 يف قطاع التكوين؛

 تكوين أنواع اإلطارات اليت حتتاجها الدولة.    . ت

األهداف املراد  بطريقة أوضحهذا املخطط حدد  ):1977-1974(المخطط الرباعي الثاني   .2

  حتقيقها ومدى تكيفها مع االحتياجات االجتماعية واالقتصادية.

  : 1ومن أهم أهداف هذا االصالح نذكر

 ؛ : حيث كان جيب أن حتتل اللغة الوطنية املكانة اليت تليق ا يف التكوين اجلامعيالتعريب •

                                                           

1
في المؤتمر زين الدين بروش ويوسف بركان، "مشروع تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر"   

  .807. ، صمرجع سبق ذكره، الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي العربي
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اجلزائريني لاللتحاق مبؤسسات : وهذا بإتاحة الفرص املتكافئة جلميع الطلبة دميقراطية التعليم •

 ؛ التعليم العايل

: هي اسرتاتيجية وطنية دف إىل االعتماد على الكفاءات العلمية اجلزائرية وجتسدت اجلزأرة •

من جهة، ولتلبية  تكوين أعضاء هيئة تدريس جزائريني الستخالف األساتذة األجانبعرب برنامج 

 ؛ ة أخرىاحتياجات التنمية من اطارات وتقنيني، من جه

، وذلك من التنمية وسياسة التوظيف لسياسة وفقا والتكوين حمتويات التعليم توجيه إعادة •

 ؛ خالل الربط بني اجلامعة وخمتلف القطاعات االقتصادية

 الكفاءات املرتبطة ذا اال؛  تدعيم االجتاه العلمي والتقين لتوفري •

 . وبأقل التكاليف ختريج أقصى ما ميكن من االطارات الوطنيةو  •

خاصة فيما يتعلق بتدهور املستوى  ،أّن النتائج السلبية هلذا االصالح فاقت النتائج االجيابية غري

ومغادرة الكفاءات األجنبية مع سياسات التوظيف العشوائية ، الشهادة على للحاصلني التعليمي

   :من أمهها رنذكأسباب  ةعدّ  إىل ،اإلصالح يف السلبيات هذه لسد الفراغ. وتعزى

 اقتصادي؛  منه أكثر سياسي قرار اإلصالح قرار •

  التغيري؛  هلذا واألساتذة الطلبة يئة عدم •

  ؛اإلصالح هذا حتقيق على تساعد اليت والبيداغوجية التقنية الوسائل يدحتدّ  عدم  •

 الرتبوي.  النظام إصالح دون العايل التعليم بإصالح القيامو  •

 يف على االستمرار التأكيد متّ  ،اجلزائر يف تنموي خمطط كل اية يف الرتبوي التقييم عملية بعدو  

 األول املخطط اخلماسي فجاء السابقة، التخطيطية املراحل خالل املقررة اإلصالح سياسة

 جتسيدو  العايل التعليم إصالح لتدعيم )1988-1985(واملخطط اخلماسي الثاين  )1980-1984(

 إىل الطلبة توجيه خالل من وذلك اجلهوي التوازن وحتقيق التعريب ،اجلزأرة ،التعليم لدميقراطية أكثر

لضمان مالءمة أفضل بني التكوين العايل واحتياجات  العمل سوق اليت يتطلبها التخصصات

يد أهداف كمية دقيقة للتعليم العايل فيما خيص حتدّ االقتصاد الوطين، حيث ّمت يف هذا اإلطار 

 اخلريطة اجلامعية سنة ات حسب فروع وقطاعات النشاط، وقد متثل ذلك يف  إعدادتكوين االطار 

واليت تعرب عن احلاجيات السنوية للمتخرجني من حاملي ) 1984 يثها سنةحتدّ اليت مت ( 1982

   .الشهادات حسب اختصاصات وشعب التكوين
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بعد تدهور األوضاع السياسية واالقتصادية خالل فرتة : تعزيز المنظومة وعقلنتها - ثالثا

التسعينات من القرن املاضي وما صاحبها من فشل كل املبادرات الوزارية يف هذه الفرتة للنهوض 

)؛  عرفت 1989بالتعليم العايل واحلد من البريوقراطية املركزية (مشروع استقالل اجلامعات سنة 

من االستقرار يف األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية، الدولة يف اية هذه الفرتة نوعا 

لتصحيح األخطاء، كما ّمت اصدار القانون   2002-1998فشرعت يف وضع خمطط تنموي مخاسي 

واملتضمن القانون التوجيهي للتعليم العايل والبحث العلمي  1999أفريل  4بتاريخ  05-99رقم 

  :1الذي ميثل حلظة فارقة وهامة بالنسبة إىل تطور منظومة التعليم العايل، وهو يهدف إىل

جعل اجلامعة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقايف ومهين من أجل جتنب التصلب الناجم  •

  عن اعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع اداري؛

ومالحق أخرى جامعات ومراكز جامعية  إنشاءو  تنظيم اجلامعة يف شكل كلياتإعادة  •

 ؛جلامعات، مما ساهم يف تدعيم هياكل قطاع التعليم العايل وجتسيد دميقراطيته

رفع نوعية التعليم والتكوين عن طريق تعزيز البحث العلمي والتكنولوجي يف خمتلف  •

 التخصصات؛

توفري وسائل االتصال ومد شبكة االنرتنت قصد رفع املستوى الثقايف والعلمي واملهين للطلبة  •

 واألساتذة؛

تكريس االستقاللية املالية وفرض املراقبة البعدية ملؤسسات التعليم العايل حول االجنازات اليت و  •

 توصلت إليها ومدى جدوى املبالغ املنفقة  على مشاريع البحث العلمي.

إال  ،الرغم مما حققته االصالحات من نتائج اجيابية يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعيةوعلى 

والنقائص سواء من الناحية اهليكلية االختالالت متيزها مجلة من  بقيتأّن منظومة التعليم العايل 

اصة يف والتنظيمية للمؤسسات أو من الناحية البيداغوجية والعلمية للتكوين املقدم للطالب، خ

  :2ااالت التالية

  

  

                                                           

1
، جامعة احلاج خلضر، كلية العلوم مذكرة ماجستيرمحزة مرادسي، "دور جودة التعليم العايل يف تعزيز النمو االقتصادي"،   

  . 73. ص، 2009/2010، االقتصادية وعلوم التسيري

2
  .85/86، ص.ص. مرجع سبق ذكرهاهللا وكمال بداري،  عبد الكرمي حرز  
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  :مجال االستقبال والتوجيه وانتقال الطلبة .1

االلتحاق باجلامعة على نظام توجيه مركزي تسبب يف خيبة أمل الكثري وأدى إىل يعتمد  •

 عالية من الرسوب؛انسدادات جتسدت من خالل نسبة 

السلبية إلعادة التوجيه اليت يفتقر إىل املرونة زادت من حدته اآلثار صعب منط انتقال سنوي  •

 ؛مما أدى إىل مكوث الطلبة يف اجلامعة مدة طويلة عادة ما تنتهي هي األخرى بالرسوب

 عروض التكوين عند التسجيل باجلامعة ال تتناسب مع شعب البكالوريا.و  •

 :مجال الهيكلة وتسيير التعليم .2

 ؛سارات تكوينية مغلقة وأحادية االختصاصيتميز مب •

تعرقل اهود الفردي نظام التقييم وحجم ساعي مثقل ودورات امتحان مضاعفة  ضعفو   •

 للطالب وتنقص من الوقت املخصص للتكوين.

    :مجال التأطير والتأهيل المهني .3

نسبة تأطري غري كافية جنمت عنها مردودية ضعيفة للتكوين خاصة فيما بعد التدرج وذلك  •

 نتيجة هجرة األساتذة الباحثني؛ 

 غري مالئم وفاقد للعالقة بالتشغيل؛  تعليم •

اليت وضع من أجلها بسبب عدم  األهدافحيقق  ومل تكوين قصري املدى غري مرغوب فيهو  •

 وضوح القانون اخلاص به وفرص التشغيل.

  اعتماد نظام ليسانس ماستر دكتوراه والشروع في تطبيق نظام ضمان الجودة. -رابعا

اليت وقفت عليها وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لتدارك الوضع وإصالح االختالالت    

وملواكبة النظام الدويل للتعليم، شرعت الوزارة الوصية يف إحداث نظام تعليم عايل جديد يعرف 

  ومبوجب املرسوم التنفيذي، 2004، حيث مت يف سنة (ل.م.د) الليسانس املاسرت والدكتوراهبنظام 

يهدف إصالح ميس اجلانب البيداغوجي و  ، وهو2004فمرب نو  21الصادر بتاريخ  371-04رقم 

  : 1إىل

 استقاللية مؤسسات التعليم العايل؛  .1

 التكوين للجميع ومدى احلياة؛  .2

                                                           

 .89 ، ص.مرجع سبق ذكرهعبد الكرمي حرز اهللا وكمال بداري،   1
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ضمان تكوين نوعي يأخذ بعني االعتبار تلبية الطلب االجتماعي واالقتصادي وإدماج مهين  .3

 أحسن لإلطارات اجلامعية؛ 

 تأثري متبادل وفعلي بني اجلامعة واحمليط االجتماعي واالقتصادي الذي تتواجد فيه؛  حتقيق .4

 انفتاح اجلامعة على العامل؛  .5

 ترسيخ أسس تسيري تقوم على أسس التشاور واملشاركة. و  .6

يطبع مشهد التعليم العايل يف  ،بعد أقل من عشر سنوات من انطالقه، وقد أضحى هذا النظام

اجلامعات تطبقه يف مجيع االختصاصات. وعلى الرغم من النتائج االجيابية  كل حبيث أنّ  ،اجلزائر

مما دفع السلطات اجلزائرية إىل  ،مل حيقق كل األهداف اليت جاء ا ههذا النظام إال أن حققهااليت 

تطبيق نظام ضمان الجودة في الشروع يف خوض اصالحات تصحيحية تكميلية متثلت يف 

  . ضمن مسار اصالحات التعليم العايل يف اجلزائر لي الجزائريةمؤسسات التعليم العا

بدأ االهتمام باجلودة إذ تعترب التجربة اجلزائرية يف جمال ضمان جودة التعليم العايل حديثة النشأة و 

الذي كرس  13/02/2008يف مؤسسات التعليم العايل مبوجب القانون توجيه التعليم العايل يف 

مؤسسات تعليم عايل خاصة وضرورة مراقبتها وتقييمها بإنشاء اللجنة  ألول مرة امكانية فتح

. وقد أسند للجنة والتحضري إلنشاء جلان أخرى تم بالرتخيص واالعتماد )CNEالوطنية للتقييم (

مقارنة باألهداف املسطرة من مؤسسات التعليم العايل الوطنية للتقييم مهمة تقييم مجيع وظائف 

مؤسسات التعليم قبلها لتحسني اجلودة، ووضع جمموعة من الشروط الواجب احرتامها من قبل 

ويف حالة عدم احرتامها يقوم وزير التعليم العايل بسحب الرتخيص. وقد مت وضع جمموعة العايل 

  من اخلطوات لتطبيق اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل متثلت يف: 

 ؛ مؤسسات التعليم العايل قناع أصحاب املصلحة بأمهية تطبيق نضام ضمان اجلودة ا .1

 ؛ مؤسسات التعليم العايل ارساء ثقافة اجلودة والتقييم الداخلي يف .2

 . ∗إنشاء خلية اجلودة داخل كل مؤسسة تعليم عايل .3

املؤمتر الوطين للتعليم ويف نفس السياق، قامت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتنظيم كل من 

احلوصلة املرحلية "عنوان: حتت الذي كان ،  2008ماي  20و  19بتاريخ  العايل والبحث العلمي

 والندوة الدولية حول ضمان اجلودة يف التعليم العايل "،بعد أربع سنوات من تطبيق نظام ل. م. د

ضمان اجلودة يف التعليم العايل بني "والذي كان حتت عنوان:  ،2008جوان  02و 01بتاريخ 
                                                           

∗
  .04لإلطالع على هيكلة خلية ضمان اجلودة، أنظر إىل امللحق رقم  
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لذي شارك فيه إىل جانب أساتذة جامعيني خرباء من البنك الدويل، او ، "الواقع واملتطلبات

. وقد أوصى امللتقيان حبتمية تطبيق نظام ضمان اليونسكو، االحتاد األورويب والبلدان املغاربية

املؤرخ يف  167وبصدور القرار الوزاري رقم اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية. 

جلنة وطنية لتنفيذ نظام اجلودة يف التعليم العايل والبحث املتضمن تأسيس  31/05/2010

طارات عليا يف وزارة التعليم إواملكونة من خرباء وأعضاء هيئة تدريس و ،  ∗)CIAQES(العلمي

  :1العايل والبحث العلمي. وهي دف إىل

 دعم تطوير ممارسات ضمان اجلودة داخل مؤسسات التعليم العايل؛ .1

متابعة وتفعيل ممارسات ضمان اجلودة باالعتماد على اجراء التقييم الذايت يف املقام األول  .2

 لتحسني حوكمة مؤسسة التعليم العايل؛

 يئة األدوات واآلليات املناسبة إلنشاء هيئة التقييم. .3

ة إىل ثالث ندوات جهوية هي: ندوة شرق، غرب ووسط اجلزائر، وقد ّمت تقسيم أنشطة اللجن

وتعترب اللجنة الوطنية وتعمل وزارة التعليم العايل على حتليل وتوحيد أعمال الندوات الثالث. 

  :2يلي املعنية بــمامكلفة بالتنسيق مع الوكاالت واهليئات 

 ؛جلودة يف ضوء املعايري الدوليةإنشاء مرجع وطين يتضمن املقاييس واملعايري املتعلقة بضمان ا •

يد معايري إنتقاء مؤسسات التعليم العايل الرائدة واملسؤولني عن ضمان اجلودة لكل حتدّ  •

 ؛∗مؤسسة

وضع برنامج إعالمي يستهدف املؤسسات املعنية ووضع خطة تكوين لفائدة املسئولني عن  •

 ؛ضمان اجلودة

 ؛يد برنامج لتنفيذ عمليات ضمان اجلودة داخل املؤسسات املعنية وضمان متابعة تنفيذهاحتدّ  •

 ؛تنظيم العمليات األولية للتقييم الذايت للمؤسسات واألنشطة املستهدفة •

 ؛تنظيم عمليات تقييم خارجي للمؤسسات واألنشطة املستهدفة •

 ؛ضمان املراقبة يف جمال ضمان اجلودة •
                                                           

∗
 La Commission d'Implémentation d'un système Assurance Qualité pour l'Enseignement 
Supérieur en Algérie. 
1
 http://www.ciaqes-mesrs.dz/presentation_suite.html, date de cosultation : 13/08/2013. 

2
الملتقى الدولي الثاني حول ضمان مبارك بوعالق، "مؤشر قياس مستوى اخلدمة املقدمة للطالب: دراسة مقارنة" يف   

  .80، ص. 2012نوفمرب  11و 10، سكيكدة، يومي 2012أوت  20، جامعة الجودة في التعليم العالي
∗
  .04للالطالع على مهام مسؤول خلية ضمان اجلودة، أنظر إىل امللحق رقم  
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يد سياسة وطنية ومنوذج لضمان اجلودة وحتضري شروط تحدّ لضرورية لاجلمع بني العناصر او  •

 إنشاء وكالة مكلفة بوضع هذه السياسة.

كخيار اسرتاتيجي على حساب ضمان اجلودة اخلارجي ،  وقد ّمت تبين ضمان اجلودة الداخلي

أعطي والذي ّمت تأجيله إىل وقت الحق مع بروز مؤسسات متنوعة الطبيعة والشكل القانوين. وقد 

األولوية باعتباره الركيزة األساسية لتحسني وتطوير جودة التعليم العايل ومفتاح  ،للتقييم الذايت

االنتقال إىل ضمان اجلودة اخلارجي، كما ّمت تكوين املسؤولني وخرباء التقييم، فبعد استكمال 

ذي توج بزيارات تكوين أعضاء اللجنة الوطنية من خالل برنامج تكويين على يد خرباء دوليني وال

تعيينهم على مستوى كل  الشروع يف تدريب املسؤولني الذين متّ  ميدانية لبعض الدول األوروبية، متّ 

، 2014جانفي  26 وبتاريخ .اجلامعات ضمن برنامج تكويين على مستوى الندوات اجلهوية الثالث

يتناسب وخصوصية  ،(le référentiel) مرجع اجلودةاالنتهاء من إعداد عن  )CIAQES(أعلنت 

 ،∗)Aqi-Umedويستند إىل نظام مرجع اجلودة ( مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية والسياق الوطين

، جمال معيار) 17( ، جمال البحثمعيار) 23( جمال التكوين: 1سبعة جماالت هيوهو يتكون من 

 17( والبىن التحتيةاهلياكل  ،معيار) 15( ، جمال حياة الطلبة يف اجلامعةمعيار) 27( احلوكمة

والشكل التايل . معيار) 06( والعالقات السوسيو اقتصاديةمعيار)  11(، التعاون الدويل معيار)

  يوضح ذلك.

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                           

∗
  .06أنظر إىل امللحق رقم  ،)Aqi-Umed(لالطالع على معايري مرجع اجلودة  

1
 Baghdad BENSTAALI," Finalisation Du Réfrentiel", Ministére de l’enseignement 
Supérieur de la Recherche Scientifique , Assurance Qualité dans l’enseignement 
supérieur" , CIAQES Info , Publication de la Ciaqes : janvier-février 2014. 



مؤسسات التعليم العالي في  دراسة ميدانية                  الفصل الرابع
  تطبيق نظام ضمان الجودةوأفاق معوقات للشرق الجزائري حول 

182 

 

  (le référentiel) مرجع الجودة: 15الشكل رقم

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

  .من إعداد الباحثة :المصدر

  

الكربى  األمهيةالوزارة الوصية قد أولت  ، أنّ مرجع اجلودةوما يتبني لنا من خالل قراءة حمتويات 

مشاركة خمتلف األطراف يف اختاذ القرارات اخلاصة باملؤسسة مع  جمال احلوكمة لضمان :لكل من

نوعي يأخذ بعني تكوين  جمال التكوين لضمان؛ األخذ بعني االعتبار تلبية خمتلف حاجام

جمال ؛ ةاالعتبار تلبية الطلب االجتماعي واالقتصادي وإدماج مهين أحسن لإلطارات اجلامعي

احلياة جمال  إعداد حبوث تتجاوب مع الواقع وتساهم يف إحداث الرقي واالزدهار؛ البحث لضمان

خمتلف  يفأفضل لألطراف الداخلية يف املؤسسة اجلامعية و  ظروف حياةيف اجلامعة لضمان 

توفر مجيع املستلزمات املساعدة على تقدمي خدمات ذات جودة؛ جمال اهلياكل لضمان اجلوانب؛ 

جمال العالقات الدولية لضمان انفتاح مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية على خمتلف مؤسسات 

حتقيق تأثري متبادل وفعلي بني  التعليم العايل األجنبية وجمال العالقات السوسيو اقتصادية لضمان

  .اجلامعة واحمليط االجتماعي واالقتصادي الذي تتواجد فيه

 مرجع الجودة

معيار 116  

احلياة يف  البحث

 اجلامعة

 التعاون الدويل اهلياكل

17 

 معيار
15 

 معيار
17 

 معيار

العالقات  التكوين

 السوسيو

 اقتصادية

 احلوكمة

27 

 معيار
23 

 معيار
11 

 معيار
06 

ايريمع  
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ي لقطاع التعليم العايل يف باجلزائر، سنعمد يف النقطة املوالية من بعد دراستنا للتطور التارخي  

  أهم املبادئ اليت بين عليها التكوين يف هذا القطاع. تبينيهذا املبحث إىل 

  .المطلب الثاني: مبادئ التعليم العالي في الجزائر

  نوجزها يف اآليت: كزت سياسة التعليم العايل يف اجلزائر على أربع مبادئ أساسيةارت  

إتاحة الفرص املتكافئة سعت الدولة من خالل هذا املبدأ إىل : ديمقراطية التعليم العالي -أوال

جلميع الطلبة اجلزائريني الذين أوا دراسام الثانوية، كل حسب كفاءته العقلية، بغض النظر عن 

نسمة الولوج  100.000 كل طلبة يف 07كان مبقدور أقل من   1954مكانته االجتماعية، ففي سنة 

طالب يف كل  300إىل اجلامعة يف وطنهم، وبعد مخسني سنة جتاوز عدد الطلبة اجلامعيني 

  .1نسمة 100.000

املنظومة الرتبوية بشكل عام والتعليم العايل بشكل  : تعد مسألة جزأرةجزأرة سلك التعليم -ثانيا

خاص من أهم االنشغاالت اليت أولتها السلطات اجلزائرية االهتمام الواسع فور اإلعالن عن 

  :2وحتمل عملية اجلزأرة يف طياا ما يأيت االستقالل.

نظام التعليم العايل، فقد سعت الدولة إىل تكوين منوذج تعليم عال خاص ا، سواء فيما  جزأرة .1

 يتعلق باملناهج، اخلطط أو األسلوب؛

 اجلزأرة الدائمة لسلك اإلطارات؛ .2

 ربط أهداف التعليم العايل بأهداف التنمية. .3

 1970سنة  نياجلزائريعدد األساتذة لقد ّمت جزأرة هيئة التدريس يف وقت مبكر نسبيا، إذ كان و  

  .3من جمموع األساتذة، أما اليوم فهيئة التدريس تقريبا جزائرية كلها 54ميثلون 

، لذا عملت اللغة العريبة هي عنصر أساسي للهوية الثقافية للشعب اجلزائري التعريب: - ثالثا

يب حمل السلطات اجلزائرية بعد االستقالل، من خالل إصالح التعليم العايل، على وضع التعر 

اهتمامها، فعمدت إىل اللجوء إىل عدد كبري من االساتذة املتعاونني من العامل العريب لتكوين 

األساتذة الذين ال يتحكمون يف اللغة العربية، وهذا باملوازاة مع حتضري دورات رسكلة السيما يف 

                                                           
1
 L’enseignement Supérieur Et La Recherche Scientifique En Algérie :50 Années Au 
Service Du Développement, op. cit, P  59.  

2
، رسالة دكتوراه، تأثري التغريات السوسيو اقتصادية على تنظيم وهيكلة اجلامعة اجلزائرية: دراسة حالة جامعة قاملةرفيق زراولة،  

   .316ص.  ، 1010/2011 جامعة باجي خمتار ، عنابة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 
3
 L’enseignement Supérieur Et La Recherche Scientifique En Algérie :50 Années Au 
Service Du Développement, op. cit, P.  .59  



مؤسسات التعليم العالي في  دراسة ميدانية                  الفصل الرابع
  تطبيق نظام ضمان الجودةوأفاق معوقات للشرق الجزائري حول 

184 

 

تعريب التعليم  مراكز التعليم املكثف للغات املفتوحة يف املؤسسات اجلامعية. هذا وإّن سياسة

مع اية الثمانينيات يف عدد من  100بلغت نسبة ، 1971العايل، اليت مت االنطالق فيها سنة 

  .1الشعب الكبرية. وهي يف تقدم مستمر بالنسبة إىل الشعب التكنولوجية والطبية

اليت أولتها الدولة ملسألة التنمية االقتصادية  األمهيةسامهت  :التوجه العلمي والتقني -رابعا

واالجتماعية من خالل سياسات االصالح اليت شرعت فيها غداة االستقالل من خالل تبين نظام 

 1970/1973واملخططني الرباعيني   1967/1969االقتصاد املوجه، ابتداء من املخطط الثالثي 

مث املخططني اخلماسيني التاليني يف تعزيز التوجه العلمي والتقين وبروز احلاجة إىل  1974/1977و

إطارات تقنية  مؤهلة. وهذا ما دفع بالسلطات اجلزائرية إىل وضع خريطة تعليم عايل تأخذ بعني 

  :2االعتبار حاجتها إىل املهارات التقنية العالية، وذلك عن طريق العناية مبا يأيت

لتعليم التكنولوجي والتوسع فيه، وتشجيع الدراسني على االلتحاق مبدارسه ومعاهده االهتمام با .1

 العليا؛

املزج بني الدراسة النظرية والعلمية يف مؤسسات التعليم العايل، حبيث يكون الطالب قادرا على  .2

 تطبيق النظريات العلمية يف ااالت التطبيقية يف الصناعة، الزراعة، الطب وغريها.

  ارتفاع التعددات وتكثيف الشبكة. ،ب الثالث: حركية منظومة التعليم العاليالمطل

تبحث هذه النقطة يف املؤشرات الكمية املتعلقة بتطور حجم مؤسسات التعليم العايل   

اجلزائرية، وهذا من خالل دراسة ديناميكية: التدفقات الطالبية، اخلرجيني وحجم اهليئة األكادميية 

  اجلامعية.واملرافق 

: ميثل الطلبة امللتحقني مبؤسسات التعليم العايل أهم مدخالا تطور التدفقات الطالبية -أوال

واجلدول  .وجوهر عملها، وقد عرف عدد املسجلني ا تطورا منذ حصول اجلزائر على االستقالل

ية خالل الفرتة يوضح ديناميكية التدفقات الطالبية على مؤسسات التعليم العايل اجلزائر  ،09رقم 

  وذلك حسب املستوى.، 1962/1963-2010/2011

  

  

  

                                                           

1
 Idem, p. 59. 

2
  .317، ص. مرجع سبق ذكرهرفيق زراولة،   



مؤسسات التعليم العالي في  دراسة ميدانية                  الفصل الرابع
  تطبيق نظام ضمان الجودةوأفاق معوقات للشرق الجزائري حول 

185 

 

  .: تزايد عدد الطلبة المسجلين09 جدول رقم

  المصدر:
l’enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique en Algérie :50 Années au 
service du développement, op. cit , P.32 . 

  
حجم التدفقات الطالبية على مؤسسات التعليم  أنّ  ،نستنتج من خالل قراءة هذا اجلدول  

العايل اجلزائرية، عرف تزايدا مستمرا سواء تعلق األمر بالتكوين يف التدرج أو التكوين يف ما بعد 

مستوى  فعلى مرة. 1000تضاعف عدد الطلبة حبوايل  2012وسنة  1962التدرج، فبني سنة 

مرة  4.5، و1970وسنة  1960مرات بني سنة  9تضاعف عدد الطلبة املسجلني  ،مرحلة التدرج

مرة بني سنة  2.25، و1990وسنة  1980مرات بني سنة  03، و1980وسنة  1970بني سنة 

إيعاز ذلك إىل: الزيادة وميكن  .2010وسنة  2000مرة بني سنة  2.5و ،2000وسنة  1990

، مستوى املعيشة ، حتسنزيادة عدد السكاناملستمرة للطلب االجتماعي على التعليم العايل، 

تطلع الشباب إىل التعليم العايل باعتباره الطريق املضمون لتحقيق مستويات أفضل اقتصاديا 

التكوين يف مرحلة ما بعد  أما على مستوى .هإضافة إىل مبدأ تعميم التعليم ودميقراطيت ،واجتماعيا

التدرج، فشهدت العقود اخلمسة املاضية ارتفاع عدد التسجيالت يف هذه املرحلة حيث انتقلت 

  .طالب 60.000طالب إىل  156من 

يعّد الطلبة املتخرجني من أهم خمرجات مؤسسات التعليم    تزايد عدد حاملي الشهادات: - ثانيا

رقم واجلدول  .تطورا منذ حصول اجلزائر على االستقالل حاملي الشهادات العايل، وقد عرف عدد

-1962/1963يوضح ديناميكية املتخرجني من مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية خالل الفرتة  ،10

2010/2011.  
  
 
 
  

  1962/
1963  

1969/
1970  

1979/
1980  

1989/
1990  

1999/
2000  

2009/
2010  

2010/
2011  

عدد الطلبة المسجلين 

  في التدرج

 2725  12243  57445  181350  407995  1034313  1077945  

عدد الطلبة المسجلين 

  في ما بعد التدرج

156  317  3965  13967  20846  58975  60617  

  1138562  1093288  428841  195317  61410  12560  2881  اإلجمالي
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  .حاملي شهادات التدرج: تزايد عدد 10 جدول رقم
  1962/

1963  
1969/
1970  

1979/
1980  

1989/
1990  

1999/
2000  

2009/
2010  

2010/
2011  

  246400  199767  52804  22917  6963  759  93  مجموع المتخرجين

 المصدر: 

l’enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique en Algérie :50 Années au 
service du développement,  op. cit , P.43. 

  
عدد املتخرجني من مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية  أنّ ، 10نستنتج من قراءة اجلدول رقم   

من حاملي الشهادات خالل  2.000.000يزداد سنويا، فقد أنتجت منظومة التعليم العايل حوايل 

طالب، وارتفع العدد يف السبعينات ليبلغ ما  3069مخسني سنة، فعشرية الستينات سجلت خترج 

طالب متخرج، وعرفت السنة  600.000إىل  2000 الـ ووصل يف سنوات، متخرج 40.000يقارب 

خترج  2011/ 2001كما شهدت العشرية . طالب 246.400 خترج 2010/2011اجلامعية 

  طالب من حاملي الشهادات من مؤسسات التعليم العايل. 393.000

يشكل أساتذة التعليم العايل إحدى أهم عوامل اإلنتاج يف : تطور حجم هيئة التدريس - ثالثا

من - مؤسسات التعليم العايل، فهي تشرف على تعليم وتكوين الطلبة وجتري البحوث للمسامهة 

وقد عرف عدد أعضاء  .يف التنمية مبختلف أوجهها، ومن جهة أخرى، يف تطوير العلم -جهة

ائرية تطورا منذ حصول اجلزائر على االستقالل، هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل اجلز 

 - 1962/1963يوضح ديناميكية أعضاء هيئة التدريس خالل الفرتة ، 11رقم واجلدول 

2010/2011.  

  .: تزايد عدد األساتذة الدائمين ونسب التأطير في مرحلة التدرج11جدول رقم

  1962/
1963  

1969/
1970  

1979/
1980  

1989/
1990  

1999/
2000  

2009/
2010  

2010/2011  

عدد األساتذة 

  الدائمين

298  842  7497  14536  17460  37688  40140  

مجموع الطلبة 

  المسجلين

2725  12234  57445  181350  407955  1034313  1077945  

  27  27  23  12  8  15  9  نسب التأطير

 المصدر: 

L’enseignement Supérieur Et La Recherche Scientifique En Algérie :50 Années Au 
Service Du Développement,  op. cit , P.55. 
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حجم هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العليم  أنّ  ،11 نستنتج من قراءة اجلدول رقم  

 ،2000، أما يف سنة 1962أستاذ سنة  298العايل اجلزائرية عرف تطورا سريعا، فقد كان عددهم 

أستاذ  40.000مرة ليتجاوز  2.3أستاذ. وقد تضاعف هذا العدد بنسبة  17.460فقد بلغ عددهم 

بذله يف  وهذا التقدم امللحوظ يف سلك أساتذة التعليم العايل، هو نتيجة جمهود كبري متّ  .2011سنة 

قد كانت نسبة املؤطرين سنة و  مل يفلح يف مواكبة وترية تزايد تعداد الطلبة. هإال أنّ  جمال التكوين،

  طالب. 27إىل أستاذ واحد لكل  2011طلبة لتصل سنة  09دل أستاذ واحد لكل مبع 1962

أجنز قطاع التعليم العايل والبحث العلمي خالل مخسني سنة شبكة كثيفة  :تكثيف الشبكة -رابعا

من مؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي، وهذا استجابة حلاجيات الطلبة الذين يتزايد عددهم 

 47مؤسسة خمتلفة للتعليم العايل:  90فالشبكة اجلزائرية يف الوقت احلاضر تتكون من باستمرار. 

مدارس  06مدرسة وطنية عليا ومدمج ا قسمان حتضرييان،  18مراكز جامعية،  10جامعة، 

 48مدارس حتضريية وملحقتان جامعيتان. ويتوزع جمموع هذه الشبكة اجلامعية على  10عليا، 

  .1خمرب حبث علمي 1000تمل أيضا على أكثر من مدينة جامعية، وتش

 عرف قطاع التعليم العايل، 1962/1963سنة  منذ هميكن أن خنلص إل أنّ ، تأسيسا على ما سبقو 

سواء تعلق األمر بالطلبة، اخلرجيني، اهليئة األكادميية أو باهلياكل وحتسنا ملحوظا،  اتطور 

  البيداغوجية.

  .الثاني: اجراءات الدراسة الميدانية المبحث

متت الدراسة امليدانية وفقا موعة من االجراءات يف حدود اإلمكانيات والقدرات 

  البحثية، واليت ميكن توضيح أمهها يف اآليت:

  .يد مجتمع البحثتحدّ المطلب األول: 

بالشرق اجلزائري يتمثل جمتمع البحث يف مسؤويل ضمان اجلودة ملؤسسات التعليم العايل   

استهداف فئة مسؤويل ضمان  . وقد متّ ∗والبالغ عددهم مثانية وعشرون مسؤوال لضمان اجلودة

اجلودة، ألم األقرب إىل معرفة وتشخيص املعوقات والعراقيل واملشاكل اليت تعيق تطبيق نظام 

استفادوا من عدة  ميد عوامل اجناح تطبيق هذا النظام يف مؤسسام، كما أّ حتدّ ضمان اجلودة و 

                                                           
1
 L’enseignement Supérieur Et La Recherche Scientifique En Algérie :50 Années Au 

Service Du Développement,  op. cit , P.62. 
 

  .07 لالطالع على قائمة مسؤويل ضمان اجلودة مبؤسسات التعليم العايل اجلزائرية، أنظر إىل امللحق رقم∗
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دورات تكوينية خاصة بتطبيق نظام ضمان اجلودة، وهذا ما جيعلهم على دراية أوسع بسريورة 

أما عن مربرات اختيار مسؤويل ضمان اجلودة ملؤسسات التعليم العايل على  تطبيق هذا النظام.

على تكوين  مستوى الشرق اجلزائري،  فكان من منطلق إشراف األستاذ املشرف زين الدين بروش

، األمر الذي مكنين ويسري يل )CIAQES(هذه الفئة من املسؤولني باعتباره أحد أعضاء جلنة 

 احلصول على معلومات خاصة م وبدورام التكوينية وباستجابة غالبيتهم إلجراء مقابلة معهم.

  المطلب الثاني: أسلوب جمع البيانات وأدوات التحليل االحصائي.

من خالل هذا املطلب إىل توضيح خمتلف األدوات املستخدمة جلمع البيانات  سنتطرق

 وخمتلف األدوات اإلحصائية املناسبة للتحليل واختبار الفرضيات. 

اعتمدنا على كل من االستبيان واملقابلة جلمع البيانات الالزمة اليت  أدوات جمع البيانات: -أوال

  ظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية.تطبيق نوآفاق متكننا من معرفة معوقات 

راسة من خالل استخدام االستمارة كأداة حبثية زمة للدّ لية الالّ مجع البيانات األوّ  متّ  :الستبيانا .1

 ىل جمتمع البحث املستهدف، وقد متّ إرئيسية، حيث ّمت إرسال مثانية وعشرون استمارة الكرتونية 

ضمان اجلودة على  لاسرتجاع مخسة وعشرون استمارة، نظرا لعدم استجابة وتعاون كل من مسؤو 

مستوى جامعة بسكرة واملدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة على الرغم من االحلاح الشديد واملستمر 

 بديلهذا باالضافة إىل عدم تعيني مسؤول ضمان اجلودة  ،وإجراء املقابلة االستجابةطلب على 

وذا قدرت نسبة استجابة مسؤويل ضمان اجلودة  جامعة األمري عبد القادر، على مستوى

 متّ  وهي نسبة مقبولة للتحليل االحصائي. وفيما يتعلق بتصميم استمارة البحث، ،%89.28بـــــــ:

االستفادة كثريا من مجلة مالحظات األستاذ املشرف يف تصميمها، خاصة يف ظل غياب 

وقد  باعتبار حداثته. اليت تناولت هذا املوضوع -على حد علم الباحثة -بقةالدراسات السا

 تكونت استمارة البحث من احملاور التالية:

الرتبة السن،  اجلنس،: يتعلق بالبيانات العامة املرتبطة باملستجوبني وقد مشل: المحور األول •

طبيعة املؤسسة، ، املسؤوليات املوالة قبل التعيني كمسؤول ضمان اجلودة ،مستوى اخلربةالعلمية، 

تاريخ إنشاء خلية ضمان اجلودة على مستوى و التخصص، تاريخ التعيني كمسؤول ضمان اجلودة 

 املؤسسة،.
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: سيتم من خالله دراسة املربرات الدافعة لتطبيق نظام ضمان اجلودة يف المحور الثاني •

عبارات وعلى  9على مستوى احمليط الداخلي هلا من خالل مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية 

  عبارات. 7مستوى احمليط اخلارجي من خالل 

لتطبيق نظام  )Principaux choix( اخليارات الرئيسيةفيه مناقشة  سيتم :الثالث المحور •

فقرات تعكس اخليارات املناسبة  6من خالل ضمان جودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية 

  .ةالتعليم العايل اجلزائريمؤسسات لتطبيق نظام ضمان اجلودة يف 

ودة يف اجلاملعوقات اليت تواجه تطبيق نظام ضمان سندرس من خالله  :الرابع المحور •

  من خالل ثالثة جوانب أساسية، تتمثل يف: اجلزائريةمؤسسات التعليم العايل 

  عبارات؛ 7على مستوى الوزارة الوصية ويشمل  الجانب القيادي  - أ

على مستوى املؤسسة واخلاص بكل من عملية التخطيط،  الجانب االداري والتنظيمي  -  ب

  عبارة؛ 31التنظيم، التوجيه والرقابة، ويشمل

اخلاص باألطراف املعنية بتطبيق نظام ضمان اجلودة، حيث ركزنا فيه على  الجانب السلوكي  -  ت

  عبارات. 8عنصر املقاومة ومعرفة أسباا من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة، ويشمل 

: سيتم فيه إبراز عوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم لخامسالمحور ا •

سؤويل ضمان اجلودة، وذلك اعتمادا على جمموعة من العوامل بلغ العايل اجلزائرية من وجهة نظر م

 عامل. 14عددها 

الذي " ليكرت" املركب قياساملباستخدام واخلامس، احملور الثاين والرابع  ات كلّ قياس متغريّ  وقد متّ 

عبارة يف هذه   على عدم املوافقة املطلقة على كلّ ويعّرب ، 1يتكون من مخس نقاط ترتاوح بني الرقم

. عن حيادية املقياس 3 الرقم  عن املوافقة املطلقة عليها، يف حني يعّرب الذي يعّرب  5احملاور، والرقم 

درجة مما جيعل املتوسط املرجح أو عتبة القطع  15وبذلك يكون جمموع درجات املدرج اخلماسي 

أما متغريات  لدرجة املوافقة.كقيمة اختبار فرضية تعرب عن أدىن حد  وقد ارتضيناها ،3هي الدرجة 

   املقاييس االمسية.  باستخدام قياسها فقد متّ  الثالث،احملور 

فقد ّمت اختبار صدق االستمارة باستخدام مؤشر صدق احملتوى،  ،∗وفيما يتعلق صدق االستمارة

حيث ّمت عرضها على جمموعة من احملكمني وبعض مسؤويل ضمان اجلودة، للحكم على مدى 

                                                           

ه وضـــــــع كــــــون فيهـــــــا املقيـــــــاس قـــــــادرا علــــــى أن يقـــــــيس فعـــــــال اخلاصـــــــية الــــــيت يفـــــــرتض أنـّــــــيالصـــــــدق إىل الدرجـــــــة الـــــــيت  بشــــــري∗

  ألجلها، وبذلك فإن الصدق لألداة هو أن يقيس ما أعد لقياسه.
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متثيل الفقرات املستخدمة فيها للجوانب املختلفة للمحتوى املفاهيمي للموضوع حمل الدراسة، 

  بإبداء مالحظام اليت ارتكزت على مجلة من اجلوانب: ∗حيث قام احملكمون

 مدى مناسبة الفقرة للمحور الذي تندرج حتته؛ •

 دقة وسالمة الصياغة اللغوية لفقرات االستبيان؛ •

 فية مهمة؛اقرتاح فقرات اضا •

 حذف فقرات.و  •

عرضها  ، متّ تضافاإلوبعد إجراء بعض التعديالت يف صياغة عبارات االستمارة وإحداث بعض ا

 ةوهذا للتأكد من وضوح أسئلعلى عدد من مسؤويل ضمان اجلودة من جمتمع البحث املستهدف 

 .∗االستمارة وعباراا، وكذا ضبط عنصر الزمن الالزم الستجواب املفردات

استخدام طريقة االتساق الداخلي  فقد متّ  ،(االعتماد على االستبيان) ∗عن ثبات االستمارةأما 

وقد ، الذي يعترب مؤشرا احصائيا دقيقا على مدى االعتمادية، " ألفا كرونباخ "معامل حبساب 

تشري إىل وجود ترابط عال بني عبارات ، وهي قيمة ذات داللة إحصائية عالية، %90 بلغت قيمته

أوضاع خمتلفة  االستبيان، وإىل إمكانية احلصول على نفس النتائج فيما لو تكرر القياس يف ظلّ 

ومع مرور الوقت. وقد كانت معامالت الثبات اخلاصة بكل حمور مثلما هو موضح يف اجلدول 

  التايل:

  .: قيمة معامل الثبات لمحاور االستمارة12 جدول رقم

  معامل االرتباط  اسم احملور  الرقم
  0.83  املربرات  1

  0,36  اخليارات األساسية  2

  0.94  املعوقات احملتملة  3

  0.90  عوامل النجاح  4

  0.90  الثبات العام معامل

  .من إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات االستمارةالمصدر: 
                                                           

  .08 أنظر إىل امللحق رقم ،لالطالع على قائمة احملكمني∗

ع على مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل للشرق اجلزائري بصفة ائية، للتعرف على منوذج االستبيان املوزّ ∗

  .09أنظر إىل امللحق رقم 

  .يقصد بثبات االستبيان مدى قدرته على توفري نتائج متماثلة وثابتة يف أوضاع تطبيقية متكررة ومع مرور الوقت∗
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 ومبا الثاين، احملور عدا فيما عالية ثبات بدرجة تتمتع األبعاد مجيع ، أن12رقم  اجلدول من يتضح

  .احملور الثاين ثبات اخنفاض أثر من قلل فقد مرتفعا كان ككل االختبار ثبات معامل أن

: لقد اعتمدنا يف حبثنا هذا أيضا أسلوب املقابلة، واليت أجريت مع معظم أفراد جمتمع المقابلة  .2

البحث املستهدف، وقد كان اهلدف األساسي منها هو احلصول على أكرب حجم من املعلومات 

اليت تساعدنا يف تفسري اإلجابات على عبارات االستمارة، وذلك قصد إعطاء تفسريات موضوعية 

  وذات داللة هلذه االجابات.

راسة اعتمدت منهجية معاجلة بيانات هذه الدّ  االدوات االحصائية المستخدمة: - ثانيا

∗احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية جميةوباالستعانة برب 
(SPSS)،  األدواتعلى استخدام 

  االحصائية التالية:

  لوصف بيانات جمتمع البحث املستهدف من حيث خصائصها؛ ،ةسب املئويالتكرارات والنّ  .1

كما   ،ملعرفة درجة موافقة جمتمع البحث املستهدف على فقرات االستبيان ،املتوسطات احلسابية .2

ابات جمتمع البحث املستهدف عن يم استجت قّ استخدام االحنراف املعياري لقياس درجة تشتّ  متّ 

  املتوسط احلسايب؛

النسبية)، املعرب عنها يف حماور  األمهيةيد مستويات أوزان فقرات حماور الدراسة (حتدّ لغرض  .3

وبتقسيمه ، 4=1-5االستمارة، مت اعتماد مقياس ليكرت املوضح سابقا، وعلى أساسه حدد املدى 

وعليه تكون قيمة الوسط ، 0.8= 5/4 حندد طول الفقرة واملقدرة بـ: 5على مستويات األداة والبالغة 

  املرجح واألوزان املئوية كما يلي:

  لمحاور االستبانة. ودرجات الموافقة : قيمة الوسط المرجح واألوزان المئوية13جدول رقم 

  درجة الموافقة  األوزان المئوية  الوسط المرجح

  جدا ضعيفة  0.36أقل  -0.2  1.8أقل من  -1من

  ضعيفة  0.52أقل من -0.36  2.6أقل من 1.8من 

  متوسطة  0.68أقل من- 0.52  3.4أقل من 2.6من 

  عالية  0.84أقل من -0.68  4.2أقل من 3.4من 

  عالية جدا  100أقل من-0.84  5أقل من 4.2من 

  .: من إعداد الباحثةالمصدر

                                                           
∗
 Statistical Package For Social Sciences. 
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 .One Sample Test ( T)ت للعينة الواحدة  اختبار .4

 تربيع. اختبار كاي .5

المبحث الثالث: تحليل اجابات مسؤولي ضمان الجودة في مؤسسات التعليم 

  العالي محل الدراسة.
خصص هذا املبحث، لوصف خصائص جمتمع البحث حمل الدراسة، واستعراض اجابام   

حول عبارات االستمارة وحتليلها باستخدام خمتلف األساليب االحصائية املناسبة، حيث خصص 

األول لدراسة خصائص مسؤويل ضمان اجلودة ملؤسسات التعليم العايل للشرق اجلزائري، املطلب 

أما املطلب الثاين فخصص لوصف وحتليل اجابات جمتمع البحث مل الدراسة حول حماور الدراسة 

    املدرجة يف االستبيان.

  مجتمع البحث.المطلب األول: وصف خصائص 
  

لدميوغرافية والوظيفية ملسؤويل ضمان اجلودة سنستعرض يف هذا املطلب، أهم السمات ا

  حمل الدراسة، واليت متثل عوامل مهمة لتفسري اجتاهام حول حماور الدراسة.

 جمتمع البحث املستهدف حسب متغري اجلنس.أفراد  يوضح اجلدول التايل توزيعالجنس:  .1

  متغير الجنس. : توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب14رقم جدول

  )%(ة يالنسبة المئو   التكرارات  العمرية الفئة

  92  23  ذكر

  8  2  أنثى

  100  25  المجموع

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.: المصدر

 
يف  % 92 ، أّن أغلبية مسؤويل ضمان اجلودة من جنس الذكور وذلك بنسبة14رقم يبني اجلدول 

د اإلناث من أعضاء هيئة اعدأكانوا من جنس اإلناث، وميكن تفسري ذلك يف قلة   % 8حني أّن 

 التعليم العايل. ةيف مؤسس اإلدارية رغنب يف تويل املسؤولياتتالتدريس اللوايت 

إىل مخس فئات يلخصها اجلدول  ّسنجمتمع البحث املستهدف حسب ال أفرادتوزيع  متّ  :ّسنال .2

 :التايل
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  متغير الجنس.: توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب 15رقمجدول 

  )%(ة يالنسبة المئو   التكرارات  الفئة العمرية
  0  0  سنة 30 أقل من

  32  8  سنة 40 أقل -30 من

  28  7  سنة 50 أقل من -40 من

  32  8  سنة 60 أقل من -50 من

  8  2  سنة 60 من أكثر

  100  25  المجموع

  باالعتماد على نتائج االستبيان.أعّد اجلدول : المصدر

  

ترتاوح  % 92غلبية مسؤويل ضمان اجلودة وبنسبة ، أّن أ15رقم اجلدول  عطياتميتضح من خالل 

تتكاثف  ،ه خالل هذه املرحلة العمريةسنة، وميكن أن يفسر ذلك بأنّ  60و 30أعمارهم ما بني 

ومن بينها تويل مهام مسؤول  ،ااالتأنشطة وممارسات أعضاء هيئة التدريس يف خمتلف وتتنوع 

 60من أعداد مسؤويل ضمان اجلودة تفوق أعمارهم  % 8ضمان اجلودة، يف حني نسجل نسبة 

BAREIL) دراسة مبا أشارت لهسنة، وميكن تفسري ذلك   تقدم االنسان يف السنكلما  أنّهإىل  (

  أكرب.كانت مقاومته للتغيري وزادت خربته يف العمل واحلياة كلما  

جمتمع البحث املستهدف حسب الرتبة أفراد، توزيع 16رقم ح اجلدول يوضّ  الرتبة العلمية: .3

  :العلمية املختلفة

  .: توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب الرتبة العلمية16رقم جدول

  )%ة (يالنسبة المئو   التكرارات  الرتبة العلمية

  12  3  أستاذ مساعد صنف ب

  36  9  أستاذ مساعد صنف أ

  20  5  أستاذ حماضر صنف ب

  4  1  أستاذ حماضر صنف أ

  28  7  أستاذ تعليم عايل

  100  25  المجموع

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان. :المصدر



مؤسسات التعليم العالي في  دراسة ميدانية                  الفصل الرابع
  تطبيق نظام ضمان الجودةوأفاق معوقات للشرق الجزائري حول 

194 

 

مما يشري أّن مسؤويل ضمان اجلودة حيملون خمتلف الرتب العلمية،  ،16رقم  يالحظ من خالل اجلدول

  ما ميثلالحظنا أّن ه ، غري أنّ علمية معينة كمعيار الختيار مسؤول ضمان اجلودةيد رتبة حتدّ عدم إىل 

بينما بلغ عدد املسؤولني الذين بدرجة بدرجة أستاذ مساعد،  من جمتمع البحث املستهدف % 48

مسؤولني بنسبة  7، ومنهم على درجة أستاذ تعليم عايل  % 24بنسبة و مسؤولني  6أستاذ حماضر 

وهذا يدل أّن هناك اجحاما عن الرتقية يف املؤسسة إما بسبب انشغاهلم مبهام أخرى   .% 28

 حتدّ  وجود معوقاتنتيجة أو تؤجل التفكري يف الرتقية كرئاسة األقسام أو بسبب العبء التدريسي 

  البحوث ومن مث الرتقية. ءجرامن إ

اجلدول التايل، توزيع أفراد جمتمع البحث  يّبني مستوى الخبرة في مؤسسة التعليم العالي: .4

  :املستهدف حسب مستوى اخلربة يف مؤسسة التعليم العايل

مستوى الخبرة في مؤسسة : توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب 17رقمجدول 

  التعليم العالي.

  )%ة (يالنسبة المئو   التكرارات  مستوى الخبرة

  24  6  سنوات 5أقل من 

  12  13  سنوات 10إىل  5من

  64  16  سنوات 10أكثر من 

  100  25  المجموع

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.: المصدر

  

لديهم  %64، أّن أغلبية مسؤويل ضمان اجلودة وبنسبة 17رقم اجلدول  عطياتميتضح من خالل 

اصحاب الرغبة يف تعيني ب وقد يوحي ذلك ،سنوات 10خربة يف مؤسسة التعليم العايل تفوق 

  .اخلربة لقدرم على قيادة التغيري واقناع اآلخرين

اجلدول التايل، توزيع أفراد  يّبنيالسؤوليات الموالة قبل التعيين كمسؤول ضمان الجودة:  .5

 اجلودة. ضمان كمسؤول تعينيال قبل املوالة املسؤولياتجمتمع البحث املستهدف حسب 
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 قبل الموالة المسؤوليات: توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب 18رقم جدول 

  الجودة. ضمان كمسؤول التعيين

  )%ة (يالنسبة المئو   التكرارات  المسؤوليات
  4  1  مدير مؤسسة

  16  4  نائب مدير املؤسسة

  4  1  عضو يف جملس إدارة املؤسسة

  4  1  عضو يف الس العلمي

  4  1  عضو يف اللجنة العلمية

  12  3  رئيس قسم

  8  2  مسؤول ختصص

  12  3  مدير وحدة حبث

  36  9  الشيئ

  100  25  المجموع

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان: المصدر

  

إىل مارسوا باإلضافة  % 64معظم مسؤويل ضمان اجلودة وبنسبة  أنّ ، 18 املالحظ من اجلدول رقم

العضوية يف اإلدارة، العضوية يف  إدارية خمتلفة من: مسؤوليام البيداغوجية والعلمية مسؤوليات

ي نشاط إداري أمل ميارسوا منهم  % 36  أنّ  اللجان العلمية، العضوية يف االس العلمية، يف حني

من غري األنشطة البيداغوجية والعلمية يف مؤسسة التعليم العايل، وميكن تفسري االجتاه حنو من 

البيداغوجية والعلمية واالدارية إىل ما تفضيه عليهم هذه املمارسات من ميارسون خمتلف األنشطة 

خربة يف تسيري أنشطة خاليا ضمان اجلودة بفعالية وسهولة احلصول على املعلومات املناسبة ألداء 

  مهامهم من منطلق تعاملهم الدائم مع خمتلف األطراف يف املؤسسة.

اجلدول التايل، توزيع أفراد جمتمع البحث املستهدف حسب طبيعة  يّبني  طبيعة المؤسسة: .6

 :اليت ينتمون إليها املؤسسة
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  طبيعة المؤسسة.: توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب 19رقمجدول 
  النسبة المئوية (%)  التكرارات  طبيعة

  76  19  جامعة 

  4  1  مركز جامعي

  4  1  مدرسة وطنية عليا

  4  1  عليا لألساتذة مدرسة

  12  3  مدرسة حتضريية

  100  25  لمجموعا

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.: المصدر

  

  مسؤول لضمان اجلودة. ل الدراسةحمأنه بكل مؤسسة تعليم عايل  ، 19رقم يالحظ من خالل اجلدول 

  اجلدول التايل، توزيع أفراد جمتمع البحث املستهدف حسب التخصص. يّبني :التخصص .7

  التخصص.: توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب 20رقمجدول 

  )%ة (يالنسبة المئو   التكرارات  التخصص

  28  7  اقتصاد

  4  1  حقوق

  16  4  اعالم آايل

  12  3  هندسة ميكانيكية

  12  3  علوم انسانية

  16  4  علوم املادة

  4  1  هندسة

  4  1  النظرية الفيزيائية

  4  1  علم البحار

  100  25  المجموع

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.: المصدر

  

مسؤويل ضمان اجلودة ينتمون ملختلف  أنّ ، 20اجلدول رقم  عطياتميتضح من خالل 

  التخصصات، وبالتايل ال حيتكر هذا املنصب لتخصص معني.
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اجلدول التايل، توزيع أفراد جمتمع البحث  يّبنيتاريخ التعيين كمسؤول لضمان الجودة:  .8

 تاريخ التعيني كمسؤول لضمان اجلودة.املستهدف حسب 
  تاريخ التعيين كمسؤول لضمان الجودة.توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب  :21رقم جدول 

  )%ة (يالنسبة المئو   التكرار  التاريخ (السنة)
2008  2  8  
2009  0  0  
2010  0  0  
2011  6  24  
2012  11  44  
2013  5  20  
2014  1  4  

  100  25  المجموع

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.: المصدر
  

يف مؤسسات  مسؤويل ضمان اجلودةنسبة معتربة من  أنّ إىل  ،21رقم اجلدول معطيات بني ت

ه خالل ذلك يعود إىل أنّ  ، ومردّ 2012تعيينهم سنة  متّ  % 44واملقدرة بـ  التعليم العايل حمل الدراسة

ألزمت الوزارة الوصية كل مؤسسة تعليم عايل على تعيني مسؤول ضمان اجلودة ا  ،هذه السنة

هذا ال ينفي قيام بعض مؤسسات التعليم  للربامج التدريبية املسطرة من قبلها، غري أنّ  إلخضاعه

 ،اجلدول شرات له معطياتأوهذا ما ، 2012العايل بتعيني مسؤويل خاليا ضمان اجلودة قبل سنة 

أما ما ميثلون  ،تعيينهم قبل هذه السنة من مسؤويل ضمان اجلودة متّ %  32نسبته ما  حيث أنّ 

، ويفسر ذلك بعدم 2012تعيينهم بعد سنة  فقد متّ  من جمتمع البحث املستهدف % 24نسبة 

 استقرار مسؤويل ضمان اجلودة السابق تعيينهم واستخالفهم بأعضاء جدد.

اجلدول التايل، توزيع أفراد جمتمع البحث املستهدف  يّبنيتاريخ انشاء خلية ضمان الجودة:  .9

 تاريخ انشاء خلية ضمان اجلودة.حسب 
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نشاء خلية ضمان إتاريخ توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب  :22رقم جدول 

  على مستوى مؤسساتهم. الجودة

  )%ة (يالنسبة المئو   التكرار  التاريخ (السنة)
2008  2  8  
2009  0  0  
2010  2  8  
2011  5  20  
2012  9  36  
2013  2  8  
2014  5  20  
  100  25  اموع

  نتائج االستبيان.أعّد اجلدول باالعتماد على : المصدر

  

توزيع أفراد جمتمع البحث يف ت فااختال هناك أنّ ، 22رقم اجلدول عطيات ميتضح من خالل 

خلاليا ضمان اجلودة، حمل الدراسة تواريخ إنشاء مؤسسات التعليم العايل املستهدف حسب 

إعالن  مبجردكانت السباقة لتأسيس هذه اخللية ينتمون إىل مؤسسات تعليم عايل  من  مفمنه

 ،اهتمامها بتطبيق نظام اجلودة على مستوى مؤسسات التعليم العايل 2008الوزارة الوصية سنة 

م من ينتمون إىل ومنه ؛% 36  تهنسبما وهم يشكلون  وهذا إميانا من قادا بإجيابية هذا املشروع،

لزامية تعيني مسؤول ضمان اجلودة إأنشأت خاليا ضمان اجلودة تزامنا مع  مؤسسات تعليم عايل

م من ينتمون إىل ومنه ؛% 36 تهنسبما وهم يشكلون ، 2012يف كل مؤسسة تعليم عايل سنة 

يف تأسيس خاليا أو تأخرت  أطالتو ، مسؤول ضمان اجلودة بتعيني قامت مؤسسات تعليم عايل

حداثة  :منهاثناء املقابلة، نذكر أصرح ا مسؤويل ضمان اجلودة سباب ألعدة  ،لضمان اجلودة

نتظار املصادقة على مرجع اجلودة إ، وما تتطلبه من هياكل وموارد بشرية تأسيس بعض اجلامعات

عض بخالل دراسة حمور املعوقات، وهذا ما دفع ب عنهاوغريها من املعوقات اليت سنكشف 

  .% 28 تهنسبما وهم يشكلون ، مسؤويل ضمان اجلودة ا إىل تقدمي استقاالم

  

  لمطلب الثاني: التحليل الوصفي إلجابات أفراد مجتمع البحث المستهدف.ا
على إدراج التوزيعات التكرارية إلجابات مسؤويل ضمان اجلودة  ،ز يف هذا العنصرسنركّ   

ا باستخدام املتوسطات احلسابية  بيانات املتعلقةالحمل الدراسة حول حماور الدراسة، وحتليل 
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النسبية ملختلف فقرات حماور الدراسة ودرجات  األمهيةيد تحدّ واالحنرافات املعيارية، كما سنقوم ب

  املوافقة حوهلا.

الدافعة لتطبيق نظام ضمان الجودة في قة بالمبررات تحليل البيانات المتعلّ  -أوال

  .مؤسسات التعليم العالي الجزائرية من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة
يد حتدّ الصدد، سيتم إدراج التوزيعات التكرارية إلجابات أفراد جمتمع البحث املستهدف، و يف هذا 

املربرات الدافعة لتطبيق نظام ضمان اجلودة على مستوى مؤسسام، وذلك  طبيعة اجتاهام حنو

  .على مستوى كل من احليط الداخلي ملؤسسة التعليم العايل واحمليط اخلارجي هلا

توضيح  سيتم يف هذا العنصر، :المحيط الداخلي لمؤسسة التعليم العاليعلى مستوى  .1

املربرات الدافعة لتطبيق نظام ضمان اجلودة  حول اجتاهات مسؤويل ضمان اجلودة حمل الدراسة

 .األمهيةمرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة  ،على مستوى احليط الداخلي ملؤسسة التعليم العايل
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الدافعة لتطبيق نظام ضمان المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق بالمبررات : 23رقم دول ج

  .من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة على مستوى المحيط الداخلي لهاالجودة في مؤسسة التعليم العالي 

املتوسط   التكرارات  العبـــارة  املرتبة

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

 درجة

  املوافقة

 األمهية

  النسبية

)%(  
موافق 

  متاما

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري 

موافق 

  اطالقا
5  4  3  2  1  

احلاجة إىل حتسني فعالية   1

  مؤسسة التعليم العايل

عالية   0.49  4.64  0  0  0  9  16

  جدا

92.80 

احلاجة إىل تنفيذ حوكمة   2

جديدة ملؤسسة التعليم 

  العايل

عالية   0.58  4.52  0  0  1  10  14

  جدا

90.40 

احلاجة إىل حتسني كفاءة   3

  مؤسسة التعليم العايل

عالية   0.87  4.48  1  0  0  9  15

  جدا

89.60 

حتسني مرتبة مؤسسة   4

التعليم العايل يف 

التصنيف األكادميي 

  جلامعات العامل

 83.20  عالية   1.02  4.16  1  0  5  7  12

الرغبة يف التغيري (خوض   5

اصالحات تصحيحية 

  وتكميلية لنظام ل م د ) 

 82.40  عالية  0.78  4.12  0  1  3  13  8

تدين جودة اخلدمات   6

  املقدمة للمجتمع

 80.80  عالية  1.01  4.04  1  2  0  14  8

 برامج انعدام املواءمة بني  7

التعليم العايل ومتطلبات 

  سوق العمل 

 80  عالية  1.08  4  1  2  2  11  9

 لتكوينجودة اتدين   8

  اجلامعي

 80  عالية   1.15  4.00  1  3  1  10  10

تدين جودة األحباث   9

  العلمية

 75.20  عالية  1.23  3.76  1  5  1  10  8

 83.32  عالية 0.91 4,19 امـــــــدل العـــالمع

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.: المصدر
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وباحنراف  4.19نسجل أن املعدل العام للفقرات قدر بـــــ، 23بناء على معطيات اجلدول رقم 

املوافقة بدرجة وذا فهو يقع عند مستوى ، % 83.32 ووزن مئوي يقدر بـــــــ 0.91معياري مقداره 

ملسؤويل ضمان اجلودة يف  )% 100 -% 84(إن مل نقل عالية جدا  )% 84 -% 68( عالية

يات داخلية تدفع مؤسسام إىل تطبيق نظام حتدّ مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة على وجود 

أن أعلى الفقرات اليت حازت على درجة موافقة عالية  ،ضمان اجلودة. ويتضح من اجلدول أيضا

يات تحدّ دراسة حول الجدا بالنسبة ملسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل ال

 الداخلية اليت تدفع مؤسسام إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة هي: احلاجة إىل حتسني فعالية،

بالنسبة تمع تشكل أمهية أقل حوكمة مؤسسة التعليم العايل، أما باقي الفقرات فهي و كفاءة 

نتيجة نتيجة تدين  االجتاه حنو تطبيق نظام ضمان اجلودةخاصة فيما يتعلق ب البحث املستهدف

  جودة خدمات مؤسسة التعليم العايل.

سنبني يف هذا العنصر،  على مستوى المحيط الخارجي لمؤسسة التعليم العالي: .2

املربرات الدافعة حول يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة اجتاهات مسؤويل ضمان اجلودة 

مرتبة ترتيبا تنازليا  ،ملؤسسة التعليم العايل اخلارجيلتطبيق نظام ضمان اجلودة على مستوى احليط 

 النسبية. األمهيةحسب درجة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مؤسسات التعليم العالي في  دراسة ميدانية                  الفصل الرابع
  تطبيق نظام ضمان الجودةوأفاق معوقات للشرق الجزائري حول 

202 

 

  

الدافعة لتطبيق نظام : المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق بالمبررات 24رقم جدول 

من وجهة نظر مسؤولي  على مستوى المحيط الخارجي لهاضمان الجودة في مؤسسة التعليم العالي 

  .ضمان الجودة

املتوسط   التكرارات  العبـــارة  املرتبة

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة 

  املوافقة

 األمهية

  النسبية
)%(  

موافق 

  متاما

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري 

موافق 

  اطالقا
5  4  3  2  1  

البطالة بني  تزايد  1

  اخلرجني اجلامعني

 80.80  عالية  1.06  4.04  1  2  1  12  9

تزايد الطلب   2

على  االجتماعي 

  التعليم العايل

 79.20  عالية  0.978  3.96  1  2  0  16  6

زيادة الطلب على   3

جودة التعليم العايل 

أصحاب من قبل 

  املصلحة 

8  11  4  1  1  
  

 79.20  عالية  1.01  3.96

 77.60  عالية  0.72  3.88  0  1  5  15  4  تنويع التعليم العايل  4

 72.80  عالية  0.70  3.64  0  0  12  10  3  التعليم العايل تدويل  5

االجتاه حنو فتح التعليم   6

العايل على القطاع 

  اخلاص

 70.40  عالية  1.04  3.52  1  3  7  10  4

 55.20  متوسطة  0.96  2.76  2  9  7  7  0  صعوبات التمويل  7

 73.6  عالية 0.92 3.68 المعـــدل العـــــــام

  باالعتماد على نتائج االستبيان.أعّد اجلدول : المصدر

  

وباحنراف معياري مقداره  3.68ـ املعدل العام للفقرات قدر بــ ، أنّ 24 تشري معطيات اجلدول رقم

 84 - % 68( املوافقة بدرجة عاليةوذا فهو يقع عند مستوى ، %73.6ووزن مئوي يقدر بـــــــ 0.92

يات خارجية حتدّ ملسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة على وجود  )%

تدفع مؤسسام إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة. ويتضح من اجلدول أيضا، أن مجيع الفقرات قد 

يات خارجية تدفع حتدّ وافق عليها جمتمع البحث املستهدف بدرجة عالية على أا تشكل 
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فالبعض طبيق نظام ضمان اجلودة، إال فيما يتعلق مبحدودية أو صعوبة التمويل مؤسسام إىل ت

ربرات الدافعة لتطبيق النظام، ومرد ذلك حسب وجهات املا من مل يوافق عليها على أّ  منهم

مة اليت تسخر هلا انظرهم يعود إىل كون قطاع التعليم العايل من بني أهم واكرب القطاعات الع

ميزانية مالية معتربة، وبالتايل ال يوجد عجز يف التمويل. وال يفوتنا أن نشري إىل أن الدولة سنويا 

ملسؤويل ضمان  من وجهة نظر يات اخلارجية اليت تشكل أمهية نسبة لبقية العناصرتحدّ أكثر ال

األمر  هي: تزايد البطالة بني اخلرجني اجلامعيني اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة

تزايد باالضافة إىل  ،لذي يتطلب إعادة النظر يف التخصصات وبرامج مؤسسات العليم العايلا

معا لتحقيق  كمالطلب االجتماعي على التعليم العايل األمر الذي يتطلب االهتمام بالكيف وال

  رضى أصحاب املصلحة الداخلية واخلارجية. 

إىل  حيث توصلت الدراسة ،(Isabelle POULIQUEN)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

واحلاجة لتحقيق رضى  تدويل التعليم العايلتزايد الطلب االجتماعي على التعليم العايل و  أنّ 

  .صحاب املصلحة تعّد من أهم التحديات اليت تواجه مؤسسات التعليم العايلأ

العايل حمل الدراسة ويف األخري ميكن القول بأن مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم 

يات داخلية وخارجية تدفع مبؤسسام إىل تطبيق نظام ضمان حتدّ  وديوافقون بدرجة عالية على وج

من  يات اخلارجيةتحدّ يات الداخلية العنصر األكثر أمهية نسبة للتحدّ اجلودة، إال أنه تشكل ال

  .وجهة نظرهم

لتطبيق نظام  )Principaux choix(لخيارات الرئيسية با قةتحليل البيانات المتعلّ  - ثانيا

  ضمان جودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية (سياسة ضمان الجودة).

اجتاهات مسؤويل ضمان اجلودة حمل الدراسة حول اخليارات  ،سنستعرض يف هذا العنصر    

  يد السياسة املناسبة لتطبيق نظام ضمان اجلودة.تحدّ األساسية ل

يد مفهوم حتدّ : يعترب في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةالمفهوم المناسب للجودة  .1

اجلودة القاعدة االساسية لتطبيق نظام ضمان اجلودة. وعليه سنحاول من خالل هذا العنصر، 

اجتاهات مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة حول املفهوم تبيني 

 املناسب جلودة التعليم العايل:
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المفهوم المناسب للجودة في مؤسسات : المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق ب25رقم ل جدو 

  .من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة التعليم العالي الجزائرية في الوقت الراهن

  )%(النسبة املئوية  التكرارات  العبـــارة  الرقم
  36  9  املطابقة للمعايري  1

  64  16  املطابقة لألهداف  2

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.: المصدر

  

يرون اّن املفهوم  جمتمع البحث املستهدف من% 64 أنّ ، 25 يتضح من خالل اجلدول رقم

االجتاه أوال  ، أي:طابقة لألهدافاملناسب للجودة يف أول جتربة لتطبيق نظام ضمان اجلودة هو امل

حنو الحقا االجتاه  مناسبة لتحقيقها والعمل على تنفيذها مث حنو رسم أهداف مناسبة ووضع خطة

  تطبيق معايري  اجلودة املسطرة. 

: الهدف ذو األولوية من تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية .2

اجتاهات مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل سنبني من خالل هذا العنصر، 

 من تطبيق نظام ضمان اجلودة. الدراسة حول اهلدف

الهدف ذو األولوية من تطبيق نظام ضمان : المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق ب26رقم جدول 

  .في الوقت الراهن من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

  )%(النسبة املئوية  التكرارات  العبـــارة  الرقم
  12  30  الرقابة على اجلودة  1

  00  00  املساءلة 2

  88  22  اجلودة حتسني  3

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.: المصدر

  

يرون أن اهلدف ، من جمتمع البحث املستهدف %88 نسبته أن ما، 26 تشري معطيات اجلدول رقم

، وهو خيار هو حتسني اجلودة مبؤسسات التعليم العايل اجلزائرية من تطبيق نظام ضمان اجلودة
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جات الداخلية اكما يعكس أيضا االحتي  ،موافق لسياسة حذرة تصبو إلدراج التغيري بصفة تدرجيية

  ملؤسسة التعليم العايل يف حتسني ممارساا احلالية.

: يم العالي الجزائريةاآللية المناسبة أكثر لتطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعل .3

اجتاهات مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل سنستعرض من خالل هذا العنصر، 

 حمل الدراسة حول اآللية املناسبة لتطبيق نظام ضمان اجلودة.

ضمان اآللية المناسبة أكثر لتطبيق نظام : المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق ب27رقم جدول 

  .في الوقت الراهن من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

  )%(النسبة املئوية  التكرارات  العبـــارة  الرقم

  16  4  التدقيق  1

  80  20  التقييم 2

  4  1  االعتماد  3

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.: المصدر

  

يرون  ،من جمتمع البحث املستهدف %80، نسجل أن ما نسبته 27 معطيات اجلدول رقمبناء على 

للكشف  ،يد التقييم الذايتتحدّ التقييم وبال لتطبيق نظام ضمان اجلودة هي أن اآللية املناسبة اكثر

، وهي اآللية املناسبة لتحقيق هدف عن نقاط الضعف ومعاجلتها ونقاط القوة لالحتفاظ ا

  املستمر.التحسني 

: المجال ذو األولوية لتطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية .4

اجتاهات مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل سنستعرض من خالل هذا العنصر، 

 حمل الدراسة حول اال األويل لتطبيق نظام ضمان اجلودة.

المجال ذو األولوية لتطبيق نظام ضمان الخاصة بعبارات المحور المتعلق ب: المؤشرات االحصائية 28رقم جدول 

  .في الوقت الراهن من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

  )%(النسبة املئوية  التكرارات  العبـــارة  الرقم

  32  8  مؤسسي  1

  48  12  براجمي 2

  20  5  بعض الربامج  3
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  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.: المصدر

يرون أن  ،من جمتمع البحث املستهدف % 48ما نسبته  ، أنّ 28 نالحظ من معطيات اجلدول رقم

 ،وميكن تفسري ذلك .اال املناسب لتطبيق نظام ضمان اجلودة كمرحلة اولية هو اال الرباجمي

بتفضيل العمل أوال على ضمان جودة الربامج واحملافظة عليها مث االنتقال لضمان جودة مجيع 

نتيجة سهولة تطبيقه وتكلفته  ليه معظم الدولإ، وهو خيار يتفق مع ما اجتهت مكونات املؤسسة

البدء مباشرة بتطبيق نظام  ، أنه من األفضلمن جمتمع البحث املستهدف % 32يرى و  املناسبة.

أنه من األحسن  هممن % 20يرى ما نسبته يف حني ضمان اجلودة على مستوى املؤسسة ككل، 

 ببعض الربامج. ءالبد

: تطبيق نظام ضمان الجوة في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةلالمناسب  األسلوب .5

مؤسسات التعليم العايل  اجتاهات مسؤويل ضمان اجلودة يفسنستعرض من خالل هذا العنصر، 

 حمل الدراسة حول األسلوب املناسب لتطبيق نظام ضمان اجلودة.

لتطبيق نظام ضمان  : المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق باألسلوب المناسب29رقم جدول 

  .في الوقت الراهن من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

  )%(النسبة املئوية  التكرارات  العبـــارة  الرقم
  72  18  التطبيق االجباري  1

  28  7  التطبيق االختياري  2

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.: المصدر

  

 يرون أنّ  ،البحث املستهدف من جمتمع % 72ما نسبته  أنّ إىل ، 29 تشري معطيات اجلدول رقم

، ويتفقون يف ذلك لتطبيق نظام ضمان اجلودة هو أسلوب التطبيق االجباري األسلوب املناسب

 شي قدما وخبطوات متسارعة يف عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة.للم ه اخليار املناسبعلى أنّ 

ا يفرزه من مقاومة اجتاه هذا اخليار يتناقض ومبادئ قيادة التغيري نتيجة م وعلى الرغم من أنّ 

واليت ه ميكن تفسري ذلك حسب ما تنص عليه النظرية املوقفية اجراءات تنفيذ عملية التغيري، إال أنّ 

 تتعرض له املؤسسة يتطلب إختاذ إجراءات وحلول تناسبه.كل موقف   أنّ مفادها 

ة في مؤسسات التعليم العالي دضمان الجو النوع المناسب من نظم خيار تطبيق  .6

اجتاهات مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات سنستعرض من خالل هذا العنصر، : الجزائرية
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التعليم العايل حمل الدراسة حول خيار تطبيق النوع املناسب من نظم ضمان اجلودة يف التعليم 

 العايل.

نظم ضمان المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق بخيار تطبيق النوع المناسب من  :30رقم جدول 

  .في الوقت الراهن من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة ة في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةدالجو 
  (%)النسبة املئوية  التكرارات  العبـــارة  الرقم

  92  23  ةضمان اجلودة الداخلي  1

  8  2  ةضمان اجلودة اخلارجي  2

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.المصدر: 

  

رون أن ي ،من جمتمع البحث املستهدف % 92 ما نسبته أنّ ، 30 يتضح من معطيات اجلدول رقم

 ،وهو اجتاه منطقي .لتطبيق نظام ضمان اجلودة هو نوع ضمان اجلودة الداخلية النوع املناسب

و مؤسسة التعليم العايل مث االجتاه حنو ضمان اجلودة أ جوال بضمان جودة برامأيعكس االهتمام 

  اخلارجية والتعامل مع منظمات أو هيئات ضمان اجلودة الدولية.

جودة في الالمعوقات التي تواجه تطبيق نظام ضمان ب قةتحليل البيانات المتعلّ  -ثالثا

  .من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة مؤسسات التعليم العالي الجزائرية
سنستعرض يف هذا العنصر، إجابات مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل 

مؤسسام ، واملتعلقة بــ: ودة يف اجلاملعوقات اليت تواجه تطبيق نظام ضمان حمل الدراسة حول 

والتنظيمي على املستوى املؤسسة اجلانب القيادي على مستوى الوزارة الوصية، اجلانب االداري 

  مقاومته وأسباا.جبانب  واخلاص واجلانب السلوكي لألطراف املعنية بتطبيق نظام ضمان اجلودة

سنبني  :الجانب القيادي على المستوى المركزي (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) .1

من عملية تطبيق  حتدّ املعوقات اليت  حول جمتمع البحث املستهدف يف هذا العنصر، اجتاهات

 اجلانب القيادي للوزارة الوصية، وهي نظام ضمان اجلودة يف مؤسسام، واليت يكون مصدرها

 .النسبية األمهية درجة حسب تنازليا ترتيبا مرتبة
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المعوقات التي تواجه تطبيق نظام ضمان : المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق 31رقم جدول 

من وجهة نظر مسؤولي الجانب القيادي في الوزارة الوصية على مستوى  جودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةال

  .ضمان الجودة

املتوسط   التكرارات   العبـــارة  املرتبة

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة 

  املوافقة

 األمهية

 موافق  النسبية

  متاما

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري 

موافق 

  اطالقا

5  4  3  2  1  
عدم وضوح سياسة   1

تطبيق نظام ضمان 

  اجلودة

 78.40  عالية  1.03  3.92  0  4  2  11  8

عدم حرص القيادة على   2

توثيق سياسة تطبيق نظام 

  ضمان اجلودة

 77.60  عالية  0.83  3.88  0  2  4  14  5

عدم حرص القيادة على   3

التواصل املستمر مع 

  مسؤويل ضمان اجلودة

 71.20  عالية  1.08  3.56  1  3  7  9  5

عدم حرص القيادة على   4

االعالن عن سياسة 

تطبيق نظام ضمان 

  اجلودة

 70.40  عالية  1.19  3.52  0  7  5  6  7

 على القيادة حرص عدم  5

 املصلحة أصحاب اشراك

 تطبيق سياسة يدحتدّ  يف

  اجلودة ضمان نظام

 69.60  عالية  0.91  3.48  0  4  8  10  3

املركزية يف عملية اختاذ   6

القرارات اخلاصة بتطبيق 

  نظام ضمان اجلودة

 68.80  عالية  1.15  3.44  1  5  6  8  5

عدم قناعة القيادة بأمهية   7

تطبيق نظام ضمان 

  اجلودة

 65.60  متوسطة  1.1  3.28  1  5  9  6  4

 71.6  عالية 1.17 3.58 امـــــالمتوسط الع

  أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.المصدر: 
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واحنراف معياري مقداره  3.58 املعدل العام للفقرات قدر بــــ أنّ إىل ، 31 تشري معطيات اجلدول رقم

 -% 68( املوافقة بدرجة عاليةوذا فهو يقع عند مستوى ، % 71.6  ووزن مئوي يقدر بـــــــ 1.17

 حتدّ على وجود معوقات  ،مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسةملسؤويل ضمان اجلودة يف  )% 84

من عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة تتعلق باجلانب القيادي للوزارة الوصية. ويتضح من اجلدول 

اكثر املعوقات اليت تشكل أمهية نسبة لبقية العناصر من وجهة نظر جمتمع البحث أيضا، أن 

نظام ضمان اجلودة وعدم احلرص على توثيقها، وهذا  املستهدف هي عدم وضوح سياسة تطبيق

قناعة القيادة بأمهية ما يصعب أكثر عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة، أما فيما يتعلق جبانب 

فريى جمتمع البحث املستهدف أنه يوجد نوعا ما ادراك بأمهية تطبيق  تطبيق نظام ضمان اجلودة

   هم.هذا املدخل، وقد كان العنصر األقل أمهية نسبة لبقية العناصر من وجهة نظر 

 .J.Jو M.J. MAIRATA(وتتفق نتائج هذا اجلانب من املعوقات مع نتائج دراسة 

MONTAÑO وMaria PALOU OLIVER (  سعيد بن علي العضاضيونتائج دراسة 

واليت توصلت إىل أّن غموض سياسات واسرتاتيجيات وأهداف تطبيق نظم إدارة اجلودة تعّد من 

  أهم معوقات تطبيق نظام ضمان اجلودة.

سنسلط الضوء يف هذا  الجانب االداري والتنظيمي على المستوى المحلي (المؤسسة): .2

 حوليف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة  اجلودة ضمان مسؤويل العنصر، على اجتاهات

من عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسام، على مستوى اجلانب  حتدّ املعوقات اليت 

، التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابةكل من جانب ب خلاصوا االداري والتنظيمي للمؤسسة

 .النسبية األمهية درجة حسب تنازليا ترتيبا وهي مرتبة
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  التخطيط:  . أ
المعوقات التي تواجه تطبيق نظام ضمان ب: المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق 32رقم جدول 

  .من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودةجانب التخطيط  على مستوى جودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةال
املتوسط   التكرارات  العبـــارة  املرتبة

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة 

  املوافقة

 األمهية

  النسبية
موافق 

  متاما

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري 

موافق 

  اطالقا

5  4  3  2  1  
 79.2  عالية  1.05  3.96  0  4  2  10  9  عدم وضوح األهداف  1

عدم ارتباط األهداف بفرتة   2

  حددةزمنية 

 75.2  عالية  1.01  3.76  0  4  4  11  6

 68.8  عالية  1.01  3.44  0  6  5  11  3  قابلية األهداف للقياسعدم   3

اخلطة املعتمدة للتنفيذ   4

غريمناسبة لتحقيق األهداف 

  بفعالية

 68.8  عالية  1.08  3.44  0  6  7  7  5

 64.8  متوسطة  1.05  3.24  0  8  6  8  3  عدم واقعية األهداف   5

 64.8  متوسطة  1.05  3.24  0  8  6  8  3  عدم قابلية األهداف للتحقيق  6

عدم حرص خلية ضمان اجلودة   7

  على إعداد ميثاق اجلودة 

 60  متوسطة  1.11  3.00  1  10  4  8  2

عدم حرص خلية ضمان اجلودة   8

  على إعداد وثائق اجلودة

 58.4  متوسطة  1.07  2.92  1  10  6  6  2

 54  متوسطة 1.05 2.7 لجانب التخطيط المتوسط العام

  .نتائج االستبيانأعّد اجلدول باالعتماد على المصدر: 

  

واحنراف معياري مقداره   2.7ـــــــ املعدل العام للفقرات قدر بــ أنّ إىل ، 32تشري معطيات اجلدول رقم 

 )% 68  - % 52(املتوسطة املوافقة وذا فهو يقع عند مستوى ، % 54ــــــ ووزن مئوي يقدر بــ 1.05

من  حتدّ على وجود معوقات  ،حمل الدراسةملسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل 

 اىل ،. وتشري معطيات اجلدول كذلكجبانب التخطيطتتعلق  ،عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة

أكثر املعوقات اليت تشكل النسبية للمعوقات املتعلقة ذا اجلانب، ف األمهيةوجود اختالف يف 

األهداف وعدم ارتباطها بفرتة زمنية معينة، وهي أمهية نسبة لبقية العناصر، هي: عدم وضوح 

أما فيما يتعلق حبرص خلية عناصر أولية وأساسية لضمان النجاح يف تطبيق نظام ضمان اجلودة، 

ه يوجد نوعا ما ضمان اجلودة على إعداد ميثاق ووثائق اجلودة، فريى جمتمع البحث املستهدف أنّ 
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م ضمان اجلودة من وجهة اأمهية يف إعاقة تطبيق نظ اهتمام ذا اجلانب، وقد شكل أقل العناصر

  نظرهم. 

  التنظيم:  . ب

 ضمان نظام تطبيق تواجه التي بالمعوقات المتعلق المحور بعبارات الخاصة االحصائية المؤشرات: 33 رقم جدول

  .الجودة ضمان مسؤولي نظر وجهة من التنظيم جانب مستوى على الجزائرية العالي التعليم مؤسسات في الجودة

  العبـــارة  املرتبة

  التكرارات

املتوسط 

  احلسايب
االحنراف 

  املعياري

درجة 

  املوافقة

 األمهية

  النسبية

موافق 

  متاما
  موافق

حما

  يد

غري 

  موافق

غري 

موافق 

  اطالقا

5  4  3  2  1  

1  
عدم ادماج خلية ضمان اجلودة ضمن 

  اهليكل التنظيمي للمؤسسة
 83.2  عالية  0.94  4.16  0  2  3  9  11

2  

الصالحيات املمنوحة ملسؤول ضمان 

اجلودة من طرف اإلدارة العليا غري  

  كافية ألداء مهامه
 79.2  عالية  1.30  3.96  1  4  3  4  13

3  
واجبات أعضاء خلية ضمان اجلودة 

  غري حمددة بشكل واضح
 77.6  عالية  1.23  3.88  1  4  2  8  10

4  
واجبات مسؤول ضمان اجلودة غري 

  واضححمددة بشكل 
 73.6  عالية  1.34  3.68  1  6  3  5  10

5  
عدم توافر خلية ضمان اجلودة على 

  اإلطارات املؤهلة ملمارسة أنشطتها
 75.2  عالية  0.87  3.76  0  3  4  14  4

6  
عدم استقرار أعضاء خلية ضمان 

  اجلودة
 72  عالية  0.95  3.60  0  4  6  11  4

7  

عدم حرص االدارة العليا للمؤسسة 

اث خاليا لضمان اجلودة تحدّ على اس

  قساماألعلى مستوى 
 66.4  عالية  1.21  3.32  1  7  5  7  5

8  

عدم حرص االدارة العليا للمؤسسة 

على احرتام املعايري املعتمدة يف اختيار  

  أعضاء خلية ضمان اجلودة
 64  متوسطة  1.54  3.20  1  7  7  6  4

9  

عدم حرص اإلدارة العليا للمؤسسة 

اجلودة  اث خاليا لضمانتحدّ على اس

  على مستوى الكليات
 63.2  متوسطة  1.28  3.16  2  8  3  8  4

10  

عدم حرص االدارة العليا للمؤسسة 

على احرتام املعايري املعتمدة يف اختيار 

  مسؤول ضمان اجلودة
 62.40  متوسطة  1.20  3.12  2  6  8  5  4

 71.68  عالية 1.18 3.58 العام لجانب التنظيم المعدل

    .باالعتماد على نتائج االستبيان: أعّد اجلدول المصدر
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واحنراف معياري  3.58ـــــــ املعدل العام للفقرات قدر بــ أنّ إىل ، 33رقم  تشري معطيات اجلدول

  - % 68(العالية املوافقة وذا فهو يقع عند مستوى ، % 71.68 ـــــــووزن مئوي يقدر بــ 1.18مقداره 

 حتدّ على وجود معوقات  ،التعليم العايل حمل الدراسةملسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات  )% 84

إىل ، . وتشري معطيات اجلدول كذلكجبانب التنظيمتتعلق  ،من عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة

 اغلبموافقة مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة بدرجة عالية على 

واليت اعتربوها تشكل اعاقة كبرية يف تطبيق نظام ضمان اجلودة،  ،حمل الدراسة املعوقات التنظيمية

ومن أكثر املعوقات اليت تشكل أمهية نسبة لبقية العناصر، هي: عدم حرص االدارة العليا 

(الطابع غري الرمسي) وهذا  للمؤسسة على ادماج خلية ضمان اجلودة يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة

، اضافة إىل عدم منح الصالحيات الكافية نظام ضمان اجلودة ما يعرقل أكثر من عملية تطبيق

أما فيما  .يف سريورة تطبيق هذا املدخل التقدميعيق ما ملسؤول ضمان اجلودة ألداء مهامه وهذا 

يتعلق مبعايري اختيار مسؤول خلية ضمان اجلودة واعضاءها، فريى جمتمع البحث املستهدف أنه 

احملددة من قبل الوزارة الوصية. ويف هذا الصدد نشري إىل أّن مسؤولية  على العموم مت احرتام املعايري

، أما أوكلت إىل مدير املؤسسة املنصوص عليهاتعيني مسؤول خلية ضمان اجلودة وفق املعايري 

يتم اختيارهم من قبل عميد و أعضاء اخللية فهم ممثلني ملختلف كليات مؤسسة التعليم العايل 

اث خاليا لضمان اجلودة على تحدّ وبالنسبة لعنصر اس .املنصوص عليها أيضاالكلية ووفق املعايري 

الكليات، فقد أشار البعض من جمتمع البحث املستهدف إىل تنصيب خاليا لضمان مستوى 

وقد شكلت هذه العناصر أقل العناصر أمهية يف اعاقة تطبيق  .كليات اجلامعةاجلودة على مستوى  

  .جمتمع البحث املستهدفضمان اجلودة من وجهة نظر 
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 التوجيه:  . ت
 ضمان نظام تطبيق تواجه التي بالمعوقات المتعلق المحور بعبارات الخاصة االحصائية المؤشرات: 34 رقم جدول

  .الجودة ضمان مسؤولي نظر وجهة منالتوجيه  جانب مستوى على الجزائرية العالي التعليم مؤسسات في الجودة

  العبـــارة  املرتبة

  التكرارات

املتوسط 

  احلسايب
االحنراف 

  املعياري

درجة 

  املوافقة

 األمهية

  النسبية
موافق 

  متاما
  حمايد  موافق

غري 

  موافق

غري 

موافق 

  اطالقا

5  4  3  2  1  
عدم حرص االدارة العليا للمؤسسة على   1

اشراك مسؤول ضمان اجلودة يف اختاذ 

  القرارات اخلاصة باملؤسسة

 72  عالية  1.11  3.60  2  1  7  10  5
  

منط القيادة السائد يف املؤسسة يعيق عملية   2

  تطبيق نظام ضمان اجلودة

 70.40  عالية  1.00  3.52  1  3  6  12  3

عدم حرص االدارة العليا للمؤسسة على   3

  اقامة اجتماعات دورية مع مسؤول ضمان 

 70.40  عالية  1.04  3.52  2  1  7  12  3

للمؤسسة على عدم حرص اإلدارة العليا   4

التخفيف من أعباء العمل البيداغوجية 

  ألعضاء خلية ضمان اجلودة

 69.60  عالية  1.00  3.48  0  5  7  9  4

قلة الربامج التكوينية املخصصة ملسؤول   5

  ضمان اجلودة 

 69.60  عالية  1.08  3.48  1  5  3  13  3

قلة الربامج التكوينية املخصصة ألعضاء   6

  خلية ضمان اجلودة

 69.60  عالية  1.08  3.48  1  5  3  13  3

عدم حرص مسؤول ضمان اجلودة على   7

االتصال املستمر مع أصحاب املصلحة 

  اخلارجية

 64  متوسطة  1.00  3.20  1  6  6  11  1

عدم حرص مسؤول ضمان اجلودة على   8

االتصال املستمر مع أصحاب املصلحة 

  الداخلية

 60.80  متوسطة  1.13  3.04  1  10  3  9  2

عدم حرص مسؤول ضمان اجلودة على    9

  اقامة اجتماعات دورية مع أعضاء خليته 

 57.60  متوسطة  1.16  2.88  1  12  4  5  3

عملية اختاذ القرارات اخلاصة بتطبيق نظام   10

ضمان اجلودة يف املؤسسة ال تتم وفق 

  أسس علمية 

 56  متوسطة  0.95  2.80  3  5  11  6  0

 66  متوسطة 1.05 3.3 العام لجانب التوجيه المعدل

  .أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيانالمصدر: 
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واحنراف معياري مقداره   3.3ـــــــ املعدل العام للفقرات قدر بــ أنّ إىل ، 34تشري معطيات اجلدول رقم 

 )% 68  - % 52(املتوسطة املوافقة وذا فهو يقع عند مستوى ، % 66 ـــــــووزن مئوي يقدر بــ 1.05

من  حتدّ على وجود معوقات  ،ملسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة

إىل  ،. وتشري معطيات اجلدول كذلكالتوجيهجبانب تتعلق  ،عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة

أكثر املعوقات اليت تشكل النسبية للمعوقات املتعلقة ذا اجلانب، ف األمهيةوجود اختالف يف 

عدم مشاركة مسؤول ضمان اجلودة يف اختاذ القرارات اخلاصة أمهية نسبة لبقية العناصر، هي 

تطبيق لباملؤسسة، االمر الذي جيعله غري حمفز ألداء مهامه، ناهيك على أنه من الضروري جدا 

ان اجلودة يف كل مشاركة مسؤول ضمخاصة على املستوى املؤسسايت مدخل نظام ضمان اجلودة 

القرارات اخلاصة باملؤسسة، كما يشكل عنصر منط القيادة السائد يف املؤسسة أمهية بالنسبة تمع 

البحث املستهدف، حيث أشاروا إىل أنه ال يشجع على عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة يف 

تعليم شار بعض مسؤويل خاليا ضمان اجلودة يف مؤسسات الأومن جانب آخر، مؤسسام. 

(عملية مع اعضاء اخللية اجتماعات  أنه هناك حرص مستمر على إقامةالعايل حمل الدراسة إىل 

 يف املؤسسة عملية صنع واختاذ القرار اخلاص بتطبيق نظام ضمان اجلودة وإىل أنّ  اتصال مستمرة)

 تتم وفق أسس علمية وموضوعية، وقد شكل هذين العنصرين أقل العناصر أمهية يف اعاقة تطبيق

  ضمان اجلودة من وجهة نظر جمتمع البحث املستهدف.
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 الرقابة:   . ث
 ضمان نظام تطبيق تواجه التي بالمعوقات المتعلق المحور بعبارات الخاصة االحصائية المؤشرات: 35 رقم جدول

  .الجودة ضمان مسؤولي نظر وجهة من الرقابة جانب مستوى على الجزائرية العالي التعليم مؤسسات في الجودة
املتوسط   التكرارات  العبـــارة  املرتبة

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري
درجة 

  املوافقة

 األمهية

  النسبية
موافق 

  متاما

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري 

موافق 

  اطالقا

5  4  3  2  1  
عدم حرص اإلدارة العليا   1

للمؤسسة على متابعة  مدى 

التقدم يف تطبيق نظام ضمان 

  اجلودة

 74.4  عالية  0.89  3.72  0  3  5  13  4

عدم حرص خلية ضمان اجلودة   2

على اجراء عملية تقييم مرحلي 

  ملا مت التخطيط له

 64  متوسطة  0.91  3.20  0  7  7  10  1

خلية ضمان اجلودة  عدم حرص  3

على توظيف نتائج التقييم 

  ملعاجلة االحنرافات السلبية

 62.4  متوسطة  1.01  3.12  1  6  9  7  2

 66.8  متوسطة  0.93  3.34 المتوسط العام لجانب الرقابة

  .أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيانالمصدر: 

  

واحنراف معياري   3.34ـــــــ املعدل العام للفقرات قدر بــ أنّ إىل ، 35تشري معطيات اجلدول رقم 

  -  % 52(املتوسطة املوافقة وذا فهو يقع عند مستوى ، % 66  ـــــــووزن مئوي يقدر بــ 0.93مقداره 

 حتدّ على وجود معوقات  ،ملسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة )% 68

أّن  ،. وتشري معطيات اجلدول كذلكجبانب الرقابةتتعلق  ،من عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة

هي:  جمتمع البحث املستهدف من وجهة نظر أكثر املعوقات اليت تشكل أمهية نسبة لبقية العناصر

عدم حرص االدارة العليا على متابعة مدى التقدم يف عملية تطبيق نظام ضمان والوقوف على 

   ، األمر الذي ال حيفز وال يشجع على التقدم يف تطبيق هذا املدخل.ذلك

ترتيب  ميكن ،35، 34، 33، 32املتوصل إليها من كل من اجلدول رقم  وعلى ضوء النتائج

املعوقات اليت تواجه تطبيق نظام ضمان اجلودة على مستوى كل جانب من اجلوانب اإلدارية 

  كما هو موضح يف اجلدول التايل:،  االعاقةيف  األمهيةوالتنظيمة حسب 
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  .ترتيب معوقات تطبيق نظام ضمان الجودة على مستوى الجانب اإلداري والتنظيمي: 36رقم جدول 

 املتوسط  املعوقات  املرتبة

  احلسايب
االحنراف 

  املعياري
درجة 

  املوافقة

 األمهية

  النسبية
 71.68  عالية 1.186 3.58  التنظيم  1

 66.8  متوسطة  0.93  3.34  الرقابة  2

 66  متوسطة 1.05 3.3  التوجيه  3

 54  متوسطة 1.05 2.7  التخطيط  4

 64  متوسطة  1.05  3.2  للمعوقاتالمعدل العام   

  .أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيانالمصدر: 

  

موافقة جمتمع البحث املستهدف بدرجة عالية على وجود  إىل ،36رقم شري معطيات اجلدول ت

كثر أمن تطبيق نظام ضمان اجلودة على مستوى جانب التنظيم وهو يشكل  حتدّ معوقات 

مهية نسبة لبقية اجلوانب من وجهة نظرهم،كما تشري معطيات اجلدول كذلك إىل موافقة أاملعوقات 

من تطبيق نظام ضمان اجلودة  حتدّ جمتمع البحث املستهدف بدرجة متوسطة على وجدود معوقات 

والشكل التايل يوضح  مستوى كل من جانب الرقابة، التوجيه والتخطيط.بدرجات متفاوتة على 

  ذلك:

النسبية لمعوقات تطبيق نظام ضمان الجودة على مستوى الجانب اإلداري  األهمية: 16 شكل رقم

 والتنظيمي للمؤسسة.

 
  .36: مستخرج من نتائج اجلدول رقم المصدر
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ركزنا يف هذا العنصر من  ضمان الجودة:الجانب السلوكي لألطراف المعنية بتطبيق نظام  .3

ويشكل ، يالزم عملية تطبيق نظام ضمان اجلودةجانب املقاومة كسلوك على  ،االستبيان

وقد  .من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة هامعوق أساسي ومفروغ منه يف عملية تطبيق

العايل حمل ، ابراز اجتاهات مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم هحاولنا من خالل

 األمهيةالدراسة حول األسباب الدافعة لربوز املقاومة، وهي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب درجة 

  النسبية.
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المعوقات التي تواجه تطبيق نظام ضمان : المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق 37رقم جدول 

السلوكي لألفراد المعنية بتطبيق نظام ضمان الجانب  على مستوى الجزائريةجودة في مؤسسات التعليم العالي ال

  .من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودةالجودة 
املتوسط   لتكراراتا  العبـــارة  املرتبة

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة 

  املوافقة

 األمهية

  النسبية
موافق 

  متاما

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري 

موافق 

  اطالقا

5  4  3  2  1  
1  

  

  اخلوف من عملية التقييم

  

 عالية  0.95  4.20  0  2  3  8  12

  جدا 

84 

اخلوف من بذل جهد   2

  إضايف

 عالية  0.76  4.20  0  1  2  13  9

  جدا 

84 

اخلوف من فقدان   3

  االستقاللية

 82.40  عالية  0.83  4.12  0  1  4  11  9

 80.80  عالية  0.84  4.04  0  0  8  8  9  اخلوف من فقدان النفوذ  4

تفضيل االستقرار   5

(تفضيل االعتماد على 

األساليب الروتينية يف 

  العمل)         

 80  عالية  0.86  4.00  0  1  6  10  8

اخلوف من عدم القدرة  6

على التجاوب مع طبيعة 

  املهام اجلديدة  

 78.40  عالية  0.70  3.92  0  1  4  16  4

الشعور باالغرتاب   7

  الوظيفي (عدم مشاركته)

 70.40  عالية  1.04  3.52  1  3  7  10  4

ضعف الثقة بنتائج   8

تطبيق نظام ضمان 

  اجلودة   

 67.20  متوسطة  1.07  3.36  0  7  6  8  4

 78.4  عالية  0.88  3.92 امــــــالع المعدل

 .أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيانالمصدر: 
  

 العايل التعليم مؤسسات يف اجلودة ضمان مسؤويل موافقةإىل  ،37رقم  اجلدول معطيات تشري

 اعتربوها واليت اليت تؤدي إىل بروز املقاومة،مجيع االسباب  على عالية بدرجة ،الدراسة حمل

إال فيما يتعلق باعتبار ضعف الثقة يف نتائج  اجلودة، ضمان نظام تطبيق يف كبرية اعاقةثل مت
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 ومنتطبيق نظام ضمان اجلودة من أسباب مقاومة تطبيقه، فقد نال درجة موافقة متوسطة، 

بذل جهد و اخلوف من التقييم : هي العناصر، لبقية نسبة أمهية تشكل اليت املعوقات أكثر

  فقدان االستقاللية والنفوذ.إىل جانب اضايف 

 والسلوكي اإلداري والتنظيميوتتفق نتيجة هذا اجلانب من املعوقات (معوقات اجلانب 

زين الدين بروش ويوسف ودراسة  راضية بوزيانمع نتائج دراسة للمؤسسة) بصفة عامة 

عدم توافر  األفراد،مقاومة  ، واليت توصلت إىل أنّ سعيد بن علي العضاضيودراسة  بركان

هم قلة مستوى تكوين مسؤويل ضمان اجلودة تعّد من أ ،االمكانات املادية والتنظيمية

  معوقات تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل.

ؤسسات التعليم نجاح تطبيق نظام ضمان جودة في م قة بعواملتحليل البيانات المتعلّ  -ربعا

  .العالي الجزائرية من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة

سنستعرض يف هذا العنصر، اجتاهات مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل 

الدراسة حول عوامل جناح عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسام، وهي مرتبة ترتيبا 

  .النسبية األمهيةتنازليا حسب درجة 
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جودة في التطبيق نظام ضمان  بعوامل نجاح: المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق 38رقم جدول 

  .من وجهة نظر مسؤولي ضمان الجودة مؤسسات التعليم العالي الجزائرية
املتوسط   التكرارات  العبـــارة  املرتبة

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

درجة 

  املوافقة

 األمهية

 موافق  النسبية

  متاما

غري   حمايد  موافق

  موافق

غري 

موافق 

  اطالقا

5  4  3  2  1  
حتسيس وتوعية أصحاب   1

  املصلحة بثقافة اجلودة

17  8  0  0  0  4.68  
  

 93.6 عالية جدا  0.47

مبستوياا   اإلدارة العليا دعم  2

املختلفة  لعملية تطبيق نظام 

  ضمان اجلودة

 92 عالية جدا  0.5  4.60  0  0  0  10  15

إحداث تغيري يف التوجه   3

  االسرتاتيجي 

 89.6 عالية جدا  0.5  4.48  0  0  1  11  13

ربط دعم الدولة باملؤسسات   4

احلريصة على تطبيق نظام 

  ضمان اجلودة

 89.6 عالية جدا  0.77  4.48  0  1  1  8  15

 88.8 عالية جدا  0.50  4.44  0  0  0  14  11  إقامة أنظمة معلومات فعالة  5

 88 عالية جدا  0.57  4.40  0  0  1  13  11  نظم حتفيزية كافية إعتماد  6

إحداث تغيري يف الثقافة   7

  التنظيمية

 88 عالية جدا  0.57  4.40  0  0  1  13  11

 87.2 عالية جدا  0.48  4.36  0  0  0  16  9  إقامة الربامج التدريبية املناسبة  8

املصلحة يف  مشاركة أصحاب  9

عملية تطبيق نظام ضمان 

  اجلودة (توخي مبدأ املشاركة)

 87.2 عالية جدا  0.56  4.36  0  0  1  14  10

إحداث تغيري يف تكنولوجيا   10

  التعليم (اجلانب التكويين) 

 87.2 عالية جدا  0.63  4.36  0  0  2  12  11

الرتكيز على عملية االتصال   11

  الفعال

جدا عالية  0.69  4.32  0  0  3  11  11  86.4 

معرفة أسباب مقاومة تطبيق   12

نظام ضمان اجلودة للتخفيف 

  من حدا

 86.4 عالية جدا  0.69  4.32  0  0  1  14  10

فتح باب املنافسة بني مؤسسات   13

  التعليم العايل

 84.8 عالية  0.77  4.24  0  1  2  12  10

إحداث تغيري يف اهلياكل   14

  التنظيمية

 80.4 عالية  0.76  4.02  0  0  5  10  10

اعالية جد   0.56  4.40   العام المعدل  88 

 أعّد اجلدول باالعتماد على نتائج االستبيان.المصدر: 
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، موافقــة مســؤويل ضــمان اجلــودة يف مؤسســات التعلــيم العــايل 38رقــم  معطيــات اجلــدول يتضــح مــن

مقومـات أساسـية والـيت اعتربوهـا تشـكل عوامـل النجـاح  أغلبيـةعلـى جـدا حمل الدراسة بدرجة عالية 

الـيت تشـكل أمهيـة نسـبة لبقيـة  عومـل النجـاحومـن أكثـر لضمان تطبيق نظام ضمان اجلودة بفعاليـة، 

م توجهنــا علــى أن عيــدمــا حتســيس وتوعيــة اصــحاب املصــلحة بثقافــة اجلــودة، وهــذا العناصــر، هــي: 

مجــال خاصــة يف يف املؤسســة سيســهل ويــدعم كثــريا عمليــة تطبيــق هــذا املــدخل نشــر ثقافــة اجلــودة 

، لتخطـي خمتلـف االسـباب الدافعـة ملقاومتـه او التخفيـف مـن حـدا تهيئة المناخ المالئم لتطبيقـه

اضافة إىل دعم وتأييد اإلدارة العليا مبستوياا املختلفـة لعمليـة تطبيـق نظـام ضـمان اجلـودة، وهـو مـا 

ويف نفـــس الســـياق يـــرى ، بـــة)(الرقا يعـــرب عـــن التزامهـــا بتطبيقـــه ومتابعـــة حيثيـــات أو مراحـــل تنفيـــذه

ضـــــرورة ربـــــط دعـــــم الدولـــــة  مســـــؤويل ضـــــمان اجلـــــودة يف مؤسســـــات التعلـــــيم العـــــايل حمـــــل الدراســـــة

باملؤسســــات احلريصــــة علــــى تطبيقــــه لتشــــجيع عمليــــة تطبيقــــه مــــن جهــــة وفــــتح بــــاب املنافســــة بــــني 

ايضـا  يرى جمتمع البحث املسـتهدف، و على تقدمي األجود مؤسسات التعليم العايل من جهة أخرى

حيـث ري يف التوجه االسرتاتيجي للمؤسسة من ناحية رؤيتها ورسـالتها وأهـدافها، يضرورة احداث تغ

أّن املتتبـــع ملســـار التعلـــيم العـــايل يف اجلزائـــر يـــدرك أن عنصـــر اجلـــودة مل يكـــن هـــدفا معلنـــا يف سياســـة 

جلامعيــة، إىل جانــب قيــاس جناعــة وفعاليــة املؤسســة ال اوبالتــايل مل يكــن مؤشــر  مؤسســة التعلــيم العــايل

تغيــري القــيم الســائدة حـــىت تــتالئم والقــيم املطلوبــة لنجـــاح  ،االهتمــام بإقامــة أنظمــة معلومــات فعالـــة

نشـري أنـه علـى مسـتوى التحفيـز املـادي  ،تطبيق النظام واعتماد نظم حتفيزية كافيـة، ويف هـذه النقطـة

بــــأم مل  حمــــل الدراســــة مســــؤويل ضــــمان اجلــــودة يف مؤسســــات التعلــــيم العــــايلمعظــــم  أشــــارفقــــط، 

أمهية أقل  الذي شكلعنصر بالنسبة للأما  هذا املنصب.منذ توليهم أي مقابل مادي من يستفيدوا 

احــداث تغيــري علــى مســتوى  :و، هــتمــع البحــث املســتهدفلبقيــة العناصــر مــن وجهــة نظــر جم نســبة

  اهلياكل التنظيمية.

حيث توصلت الدراسة إىل ، )Isabelle POULIQUEN(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

من أهم عوامل جناح تطبيق  حتسيس وإعالم وتكوين املوارد البشرية إىل جانب قيادة التغيري تعدّ   أنّ 

 يف مؤسسات التعليم العايل. نظام ضمان اجلودة
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  .وتحليلها عرض النتائج ،المبحث الرابع: اختبار الفرضيات
فرضيات البحث باستخدام األدوات االحصائية بحث، سيتم اختبار امل ضمن هذا  

  .املناسبة، ويف اية املبحث سيتم عرض نتائج الدراسة امليدانية

  .المطلب األول: اختبار الفرضيات

  الفرضية األولى:

يات اخلارجية اليت تواجه مؤسسات التعليم تحدّ يات الداخلية والتحدّ تدفع كل من ال ومفادها: "

وقد اقتضت  ."تطبيق نظام ضمان اجلودة من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودةالعايل اجلزائرية إىل 

الختبار مدى وجود فروقات ذات  اختبار هذه الفرضية، استخدام اختبار ت لعينة واحدة،عملية 

مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل  داللة إحصائية من عدمه  بني متوسط إجابات

يبني نتائج هذا  ،واجلدول التايل .0.05عند مستوى الداللة  3وسط الفرضي وقيمة املت حمل الدراسة

  االختبار:
الخارجية التي يات تحدّ اليات الداخلية و تحدّ كل من المدى دفع  اختبار ت لعينة واحدة لمعرفة : نتائج 39جدول رقم 

  .تواجه مؤسسات التعليم العالي الجزائرية إلى تطبيق نظام ضمان الجودة

املتوسط  قيمة  اال

  احلسايب

قيمة ت 

  احملسوبة 

مستوى   اجلدولية  ∗قيمةت

  الداللة

  نتيجة ال

  معنوية  0.000  1.711  25.45  4,19  يات الداخليةتحدّ ال

  معنوية  0.000  1.711  20.36  3.68  اخلارجيةيات تحدّ ال

  معنوية  0.000  1.7111  22.90  3.93  للمبررات المعدل العام
  .24ودرجة حرية 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة ∗

  .SPSSمن إعداد الباحثة اعتماد على مخرجات برمجيةالمصدر: 

  

   املتوسط العام لإلجابات واملقدر بــــــ:  أنّ إىل ، 39تشري املعطيات االحصائية يف اجلدول رقم 

يات الداخلية تحدّ متوسط اإلجابات اخلاص بكل من ال وأنّ  ،3يفوق قيمة املتوسط الفرضي  3.93

مما ، 3على الرتتيب يفوق قيمة املتوسط الفرضي  3.68، 4,19يات اخلارجية  واملقدر بـــــــــ: تحدّ وال

بدرجة عالية يدل على أّن مسؤويل ضمان اجلودة مبؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة قد وافقوا 

سواء كانت هذه املربرات  تطبيق نظام ضمان اجلودةعلى وجود مربرات تدفع مؤسسام إىل 

وباالضافة إىل ذلك،  .يات اخلارجيةتحدّ يات الداخلية اليت تواجهها مؤسسام أو التحدّ متعلقة بال
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املقدرة بــــــ:  باتالإلجقيمة ت احملسوبة للمتوسط العام  أنّ إىل ، 39 نتائج اجلدول رقمتشري 

 أنّ كما  ، 0.05ومبستوى داللة  أقل من  1.711أكرب من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـــــــ  22.90

، 25.45واملقدرة على الرتتيب بــــــــــــ: يات الداخلية واخلارجية تحدّ القيمة ت احملسوبة لكل من 

 مما يؤكد، 0.05، ومبستوى داللة أقل من1.711املقدرة بـــــــ  هي أكرب من قيمتها اجلدولية 20.36

اخلارجية اليت تواجه مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية يات تحدّ اليات الداخلية و تحدّ كل من ال أنّ 

، وبالتلي قبول صحة إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودةتدفع 

  الفرضية.

السياسة حول  ختتلف وجهات نظر مسؤويل ضمان اجلودةال  وتنص على أنه: " الفرضية الثانية:

".  ) لتطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائريةاخليارات االساسية( املناسبة

الختبار مدى وجود ، 0.05الختبار هذه الفرضية، مت استخدام كاي تربيع عند مستوى داللة 

بني اجابات مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم فروقات ذات داللة احصائية من عدمه 

خليارات األساسية (السياسة املناسبة) لتطبيق نظام ضمان ا العايل حمل الدراسة حول كل خيار من

واملتعلقة بـــــــــــــــ: مفهوم اجلودة، اهلدف، اآللية، اال،  اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية

  وميكن توضيح النتائج يف اجلدول التايل: ،األسلوب والنوع
سؤولي اختبار كاي تربيع لمعرفة مدى وجود فروق ذات داللة احصائية من عدمه بين اجابات م: نتائج 40جدول رقم 

(السياسة المناسبة) لتطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي لخيارات األساسية حول اضمان الجودة 

  .الجزائرية

قيمة كاي تربيع   اخليارات

  احملسوبة

قيمة كاي تربيع   درجة احلرية

  اجلدولية

مستوى الداللة 

  االحصائية

  نتيجةال

  غري معنوية  0.162  3.841  1  1.960  مفهوم اجلودة

  معنوية  0.000  3.841  1  14.440  اهلدف

  معنوية  0.000  5.991  2  25.040  اآللية

  غري معنوية  0.228  5.991  2  2.960  اال

  معنوية  0.028  3.841  1  4.840  األسلوب

  معنوية  0.000  3.841  1  17.640  النوع

  0.05مستوى الداللة 

  SPSSمن إعداد الباحثة اعتماد على خمرجات برجميةالمصدر: 
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املفهوم املناسب يد حتدّ ه بالنسبة خليار أنّ  إىل، 40تشري املعطيات اإلحصائية يف اجلدول رقم 

 احملسوبةتربيع  كايأّن قيمة  جند  ،للجودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية يف الوقت الراهن

أكرب  0.162مبستوى داللة  3.841واملقدرة بـــــــــ قيمة كاي تربيع اجلدولية قل منأ 1.960واملقدرة بـــــــــ

سؤويل ضمان اجلودة فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات م وجودعدم  ، مما يشري إىل0.05من

يد املفهوم املناسب للجودة بني املطابقة للمعايري أو املطابقة لألهداف، أي ال حتدّ حول خيار 

بقة لألهداف أو خيار املطابقة يوجد اختالف يف وجهات نظرهم إما باعتماد خيار مفهوم املطا

يد اال حتدّ للمعايري، وبالتايل نقبل فرضية العدم بالنسبة هلذا اخليار، واألمر نفسه فيما يتعلق خبيار 

ذو األولوية لتطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية، فال توجد فروق ذات 

اجلودة حول إذا ما نبدأ بتطبيق نظام ضمان اجلودة داللة احصائية بني اجابات مسؤويل ضمان 

 بعض براجمها، وهذا ما دلت على مستوىبراجمها أو  على مستوىاملؤسسة ككل أو  على مستوى

 قيمة كاي تربيع اجلدولية أقل من واليت هي 2.960واملقدرة بـــــــ احملسوبةتربيع  كايقيمة  عليه 

وبالتايل نقبل فرضية العدم بالنسبة ، 0.05 أكرب من 0.228  مبستوى داللة  5.991 واملقدرة بـــــــــ

األسلوب والنوع املناسب لتطبيق  يد اهلدف، اآللية،حتدّ أما فيما يتعلق بكل من خيار  ؛هلذا اخليار

احملسوبة لكل تربيع  كايقيمة   نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية، ونظرا ألنّ 

 قيمة كاي تربيع اجلدولية منكرب أ هي 17.640 ،4.840، 25.040، 14.440خيار على الرتتيب 

، 0.000  ،0.000عند مستوى داللة  على الرتتيب 3.841، 3.841، 5.991، 3.841واملقدرة بـــــــ: 

احصائية بني ، فإننا نسجل وجود فروق ذات داللة 0.05على الرتتيب أقل من 0.000، 0.028

اجابات مسؤويل ضمان اجلودة حول خيار اهلدف لصاحل هدف حتسني اجلودة وخيار اآللية لصاحل 

لصاحل أسلوب التطبيق االجباري وخيار نوع نظام ضمان اجلودة  آلية التقييم وخيار األسلوب

بالنسبة هلذا  لصاحل نوع نظام ضمان اجلودة الداخلية، وبالتايل نرفض فرضية العدماملناسب للتطبيق 

حول السياسة اختالف وجهات نظر مسؤويل ضمان اجلودة اليت تدل على  اخليار ونقبل الفرضية البديلة

  ) لتطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائريةاخليارات االساسية( املناسبة

من تطبيق نظام ضمان اجلودة  حتدّ توجد جمموعة من املعوقات اليت  ومفادها: " الفرضية الثالثة:

 ".من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة ذات أمهية متفاوتةيف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية 

الختبار  ،اختبار ت لعينة واحدةكل من: اختبار هذه الفرضية، استخدام  وقد اقتضت عملية 

مدى وجود فروقات ذات داللة احصائية من عدمه بني متوسط اجابات جمتمع البحث املستهدف 
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 عند مستوى معنوية 3حول املعوقات اليت تواجه تطبيق نظام ضمان اجلودة وقيمة املتوسط الفرضي 

.  األمهية كما ّمت استخدام املتوسطات احلسابية واألوزان املئوية لرتتيب هذه املعوقات حسب. 0,05

  واجلدول التايل يبني نتائج هذا االختبار:
من تطبيق نظام ضمان الجودة في  تحدّ  اختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى وجود معوقات: نتائج 41 جدول رقم

  .مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

 املتوسط  املعوقات

  احلسايب
قيمة ت 

  احملسوبة
قيمة 

  اجلدولية∗ت
مستوى 

  الداللة
  األمهية  النتيجة 

  النسبية

  املرتبة

اجلانب القيادي على 

  مستوى الوزارة الوصية

  2  71.6  معنوية  0.000  1.711  17.43  3.58

اجلانب اإلداري 

والتنظيمي على مستوى 

  املؤسسة

  3  64  معنوية  0.000  1.711  22.70  3.2

اجلانب السلوكي 

لألطراف املعتية بتطبيق 

  النظام (جانب املقاومة)

  1  78.4  معنوية  0.000  1.711  16.09  3.92

    71.20  معنوية  0.000  1.711  18.74  3.56  للمعوقات المعدل العام

      .24 ودرجة حرية 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى الداللة ∗
  .SPSS من إعداد الباحثة اعتماد على خمرجات برجمية المصدر:

    

 3.56املتوسط العام لإلجابات واملقدر بــــــ:  أنّ إىل ، 41تشري املعطيات االحصائية يف اجلدول رقم 

اجلانب عوقات املتعلقة بمتوسط اإلجابات اخلاص بكل من امل وأنّ  ،3يفوق قيمة املتوسط الفرضي 

القيادي للوزارة الوصية، اجلانب اإلداري والتنظيمي للمؤسسة واجلانب السلوكي لألفراد املعنية 

على الرتتيب، يفوق قيمة املتوسط  3.92، 3.2، 3.58واملقدر بـــــــــ:  بتطبيق نظام ضمان اجلودة،

مما يدل على أّن مسؤويل ضمان اجلودة مبؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة قد ، 3الفرضي 

وافقوا على وجود معوقات تواجههم عند تطبيق نظام ضمان اجلودة سواء تعلق األمر باجلانب 

و اجلانب اإلداري والتنظيمي للمؤسسة أو اجلانب السلوكي لألفراد املعنية القيادي للوزارة الوصية أ

قيمة ت  أنّ  إىل، 41 نتائج اجلدول رقموباالضافة إىل ذلك، تشري . بتطبيق نظام ضمان اجلودة

 1.711قيمة ت اجلدولية املقدرة بـــــــ  أكرب من 18.74احملسوبة للمتوسط العام لإلجابات املقدرة بــ 
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اجلانب القيادي للوزارة قيمة ت احملسوبة لكل من  أنّ و ، 0.05أقل من  0.000ومبستوى داللة 

الوصية، اجلانب اإلداري والتنظيمي للمؤسسة واجلانب السلوكي لألفراد املعنية بتطبيق نظام ضمان 

اجلدولية املقدرة ، هي أكرب من قيمتها 16.09، 22.70، 17.43واملقدرة على الرتتيب بــــــــــــ:  اجلودة

 حتدّ اليت وجود جمموعة من املعوقات  يؤكدمما ،  0.05 أقل من 0.000، ومبستوى داللة 1.711بــــــــ:

هذه املعوقات ليست غري أّن ، من تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية

كما هو -تطبيق نظام ضمان اجلودة إعاقة يف  األمهية، حيث أّن الرتتيب حسب األمهيةهلا نفس 

بّني بأّن اجلانب السلوكي واخلاص مبقاومة تطبيق نظام ضمان  -41مشار إليه يف اجلدول رقم 

اجلانب فأكثر العوامل إعاقة، يليه جانب القيادة على مستوى الوزارة الوصية اجلودة يشكل 

  والشكل رقم يوضح ذلك:االداري والتنظيمي على مستوى املؤسسة. 

  النسبية ملعوقات تطبيق نظام ضمان اجلودة.  األمهية: 17شكل رقم 

  .41اجلدول رقم نتائج تخرج من س: مالمصدر

  

، توجد معوقات لتطبيق نظام ضمان اجلودةأنه ضمن كل جانب من اجلوانب املعيقة  ونشري أيضا

 األمهيةذات أمهية متفاوتة من وجهة نظر جمتمع البحث املستهدف، حيث أّن الرتتيب حسب 

 36 ،35، 34، 33، 32، 31 ن من  استخراج أهم املعوقات كما ورد يف كل من اجلدول رقممكّ 

من تطبيق  حتدّ توجد جمموعة من املعوقات اليت ه القول بأنّ كن وعلى ضوء هذه النتائج، مي .37و
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من وجهة نظر مسؤويل  ذات أمهية متفاوتةنظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية 

  قبول صحة الفرضية.  ، وبالتايلضمان اجلودة

  الفرضية الرابعة:

عوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم جمموعة من توجد  تنص على: "

ختبار هذه الفرضية، وال ." من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة ذات أمهية متفاوتةالعايل اجلزائرية 

الختبار مدى وجود فروقات ذات داللة احصائية من اختبار ت لعينة واحدة كل من: استخدام   متّ 

عوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة عدمه بني متوسط اجابات جمتمع البحث املستهدف حول 

كما ّمت  ،0.05عند مستوى معنوية  3وقيمة املتوسط الفرضي  م العايل اجلزائريةيف مؤسسات التعلي

واجلدول التايل  .األمهيةاستخدام املتوسطات احلسابية واألوزان املئوية لرتتيب هذه العوامل حسب 

  يبني نتائج هذا االختبار:
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تطبيق نظام ضمان الجودة في  نجاحعوامل اختبار ت لعينة واحدة لمعرفة مدى وجود : نتائج 42 جدول رقم

  .مؤسسات التعليم العالي الجزائرية

املتوسط   العوامل

  احلسايب
قيمةت 

  احملسوبة
قيمة ت 

  اجلدولية
مستوى 

  الداللة
نتيجة 

  الفرضية
  معنوية  0.000  1.711  49.15  4.68  حتسيس وتوعية أصحاب املصلحة بثقافة اجلودة

مبستوياا املختلفة   اإلدارة العليادعم

  (وزارة/جامعة/كلية) لعملية تطبيق نظام ضمان اجلودة

  معنوية  0.000  1.711  46.00  4.60

إحداث تغيري يف التوجه االسرتاتيجي (الرؤية، الرسالة، 

  األهداف)

4.48  38.229
.  

  معنوية  0.000  1.711

  معنوية  0.000  1.711  34.185  4.36  (اجلانب التكويين)إحداث تغيري يف تكنولوجيا التعليم 

  معنوية  0.000  1.711  38,105  4.40  إحداث تغيري يف الثقافة التنظيمية

  معنوية  0.000  1.711  27,49  4,20  إحداث تغيري يف اهلياكل التنظيمية

معرفة أسباب مقاومة تطبيق نظام ضمان اجلودة 

  للتخفيف من حدا

  معنوية  0.000  1.711  31.286  4.32

مشاركة أصحاب املصلحة يف عملية تطبيق نظام 

  ضمان اجلودة (توخي مبدأ املشاركة)

  معنوية  0.000  1.711  38.338  4.36

  معنوية  0.000  1.711  31.28  4.32  الرتكيز على عملية االتصال الفعال

  معنوية  0.000  1.711  43.82  4.44  إقامة أنظمة معلومات فعالة

  معنوية  0.000  1.711  44.49  4.36  الربامج التدريبية املناسبة إقامة

  معنوية  0.000  1.711  38.10  4.40  إعتماد نظم حتفيزية كافية

  معنوية  0.000  1.711  27.218  4,24  فتح باب املنافسة بني مؤسسات التعليم العايل

ربط دعم الدولة باملؤسسات احلريصة على تطبيق 

  نظام ضمان اجلودة

  معنوية  0.000  1.711  29.08  4,48

  معنوية  0.000  1.711  36.89  4,40  لعوامل النجاحالمتوسط العام الكلي 
      24 ودرجة حرية 0.05مة ت الجدولية عند مستوى الداللة قي∗

    SPSS من إعداد الباحثة اعتماد على خمرجات برجميةالمصدر: 

    

 4,40، أن املتوسط العام لإلجابات واملقدر بــــــ: 42تشري املعطيات االحصائية يف اجلدول رقم 

، مما يدل على أّن مسؤويل ضمان اجلودة مبؤسسات التعليم العايل 3يفوق قيمة املتوسط الفرضي 

على أن مجيع هذه العوامل تشكل عوامل جناح جدا حمل الدراسة قد أمجعوا وبدرجة موافقة عالية 
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 نتائج اجلدول رقموباالضافة إىل ذلك، تشري  .مؤسساملتطبيق نظام ضمان اجلودة على مستوى 

أكرب  36.89قيمة ت احملسوبة للمتوسط العام لإلجابات لعوامل النجاح املقدرة بــــــ:  أنّ  إىل، 42

وجود وهذا ما يؤكد ، 0.05 أقل من 0.000 ومبستوى 1.711من قيمة ت اجلدولية املقدرة بـــــــ 

. واملالحظ تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائريةجناح جمموعة من عوامل 

، حيث أّن األمهيةأّن هذه العوامل ليست هلا نفس  -38كما ورد يف نتائج اجلدول رقم - أيضا

تطبيق نظام ضمان تسهم يف اجناح مكّن من استخراج أهم العوامل اليت  األمهيةالرتتيب حسب 

توجد  وعلى ضوء هذه النتائج، ميكن القول بأنه. ليم العايل اجلزائريةمؤسسات التعاجلودة يف 

ذات أمهية عوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية جمموعة من 

  قبول صحة الفرضية. وبالتايل ،من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة متفاوتة

   .الثاني: نتائج الدراسة الميدانية المطلب
سنستعرض ضمن هذا املطلب أهم النتائج واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها، من خالل     

  الدراسة امليدانية اليت أجريت على مؤسسات التعليم العايل للشرق اجلزائري.

التعليم النتائج المستمدة من وصف بيانات مسؤولي ضمان الجودة في مؤسسات  -أوال

: إن وصف وحتليل بيانات مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي محل الدراسة

  العايل حمل الدراسة، قد أفضى إىل جمموعة من االستنتاجات، هي كاآليت:

كانوا   % 8يف حني أّن  % 92 أغلبية مسؤويل ضمان اجلودة من جنس الذكور وذلك بنسبة  .1

 من جنس اإلناث؛

 حني يف سنة، 60 و 30 بني ما أعمارهم ترتاوح % 92 وبنسبة اجلودة ضمان مسؤويل أغلبية .2

 ؛سنة 60 أعمارهم تفوق جمتمع البحث املستهدف من % 8 نسبة نسجل

بلغ عدد املسؤولني الذين و بدرجة أستاذ مساعد،  اجلودة ضمان مسؤويل من % 48ما ميثل  .3

درجة أستاذ تعليم عايل بينما بلغ عدد املسؤولني ب،  % 24مسؤولني بنسبة  6بدرجة أستاذ حماضر 

 ؛% 28مسؤولني بنسبة  7

 10 تفوق العايل التعليم مؤسسة يف خربة لديهم ،% 64 وبنسبة اجلودة ضمان مسؤويل أغلبية .4

  ؛سنوات

 حمل الدراسة؛ عايل تعليم مؤسسةكل  يفاجلودة  لضمان مسؤولوجود  .5
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 لتخصص املنصب هذا حيتكر ال وبالتايل التخصصات، ملختلف ينتمون اجلودة ضمان مسؤويل .6

 ؛معني

%  32 نسبته، و ما 2012تعيينهم سنة  متّ  من جمتمع البحث املستهدف % 44نسبة ما ميثل  .7

 ؛2012فقد مت تعيينهم بعد سنة  % 24، أما ما ميثلون نسبة مت تعيينهم قبل هذه السنة هممن

يف توزيع أفراد جمتمع البحث املستهدف حسب تواريخ إنشاء مؤسسات فات اختال توجد .8

التعليم العايل حمل الدراسة خلاليا ضمان اجلودة، فمنهم من ينتمون إىل مؤسسات تعليم عايل  

اهتمامها بتطبيق نظام  2008إعالن الوزارة الوصية سنة  مبجردكانت السباقة لتأسيس هذه اخللية 

، ومن هم من % 36ليم العايل، وهم يشكلون ما نسبته اجلودة على مستوى مؤسسات التع

ينتمون إىل مؤسسات تعليم عايل أنشأت خاليا ضمان اجلودة تزامنا مع الزامية تعيني مسؤول 

من  ومنهم، %36، وهم يشكلون ما نسبته 2012ضمان اجلودة يف كل مؤسسة تعليم عايل سنة 

ينتمون إىل مؤسسات تعليم عايل تأخرت يف تأسيس خاليا لضمان اجلودة، وهم يشكلون ما 

 ؛%28نسبته 

 إىل باإلضافةقبل تعيينهم يف هذا املنصب  مارسوا % 64 وبنسبة اجلودة ضمان مسؤويل معظم .9

 يف العضوية اإلدارة، يف العضوية: من خمتلفة إدارية مسؤوليات والعلمية البيداغوجية مسؤوليام

 إداري نشاط اي ميارسوا مل منهم % 36 أنّ  حني يف العلمية، االس يف العضوية العلمية، اللجان

 .العايل التعليم مؤسسة يف والعلمية البيداغوجية األنشطة غري من

النتائج المستمدة من تحليل ومناقشة اجابات مسؤولي ضمان الجودة في مؤسسات  - ثانيا

التوصل إىل جمموعة من النتائج من  متّ التعليم العالي محل الدراسة المتعلقة بأسئلة االستمارة: 

خالل حتليل اجابات مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة حول حماور 

  ارة، نوردها فيما يلي:وبنود االستم

إن مل نقل بدرجة عالية  سؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسةمموافقة  .1

يات داخلية تدفع مؤسسام إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة خاصة فيما حتدّ عالية جدا على وجود 

 مؤسسة التعليم العايل؛ يتعلق باحلاجة إىل حتسني فعالية، كفاءة وحوكمة

على وجود بدرجة عالية  سؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسةمموافقة  .2

يات خارجية تدفع مؤسسام إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة، خاصة فيما يتعلق  بتزايد البطالة حتدّ 

 ايل؛بني اخلرجني اجلامعيني وتزايد الطلب االجتماعي على التعليم الع



مؤسسات التعليم العالي في  دراسة ميدانية                  الفصل الرابع
  تطبيق نظام ضمان الجودةوأفاق معوقات للشرق الجزائري حول 

231 

 

من جمتمع البحث املستهدف، يتجهون حنو االخذ باملطابقة لألهداف كمفهوم %  64 ما  ميثل .3

 مناسب للجودة كخطوة أولية؛

من تطبيق نظام ضمان األساسي اهلدف  يرون أنّ ، من جمتمع البحث املستهدف%  88ما نسبته  .4

 اجلودة هو حتسني اجلودة مبؤسسات التعليم العايل اجلزائرية؛

اآللية املناسبة اكثر لتطبيق نظام ضمان  يرون أنّ  من جمتمع البحث املستهدف، % 80ما نسبته  .5

 التقييم الذايت؛ آلية يد تحدّ التقييم وبالآلية اجلودة هي 

 ضمان نظام لتطبيق املناسب اال أنّ  يرون ،املستهدف البحث جمتمع من % 48 نسبته ما .6

ه من األفضل البدء مباشرة أنّ  منهم % 32 يرى حني يف ،الرباجمي اال هو اولية كمرحلة اجلودة

 البحث جمتمع من % 20 نسبته ما ويرى ،بتطبيق نظام ضمان اجلودة على مستوى املؤسسة ككل

 ؛الربامج ببعض ءالبد األحسن من هأنّ  املستهدف

األسلوب املناسب لتطبيق نظام ضمان  من جمتمع البحث املستهدف، يرون أنّ %  72ما نسبته  .7

 اجلودة هو أسلوب التطبيق االجباري؛

النوع املناسب لتطبيق نظام ضمان  من جمتمع البحث املستهدف، يرون أنّ %  92ما نسبته  .8

 اجلودة هو نوع ضمان اجلودة الداخلية؛

على وجود بدرجة عالية  سؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسةمموافقة  .9

من عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة تتعلق باجلانب القيادي للوزارة الوصية، خاصة  حتدّ معوقات 

فيما يتعلق عدم وضوح سياسة تطبيق نظام ضمان اجلودة وعدم احلرص على توثيقها للمشي قدما 

 يف سريورة تطبيقها؛

على بدرجة متوسطة  لعايل حمل الدراسةسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم امموافقة  .10

االداري والتنظيمي من عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة تتعلق باجلانب  حتدّ وجود معوقات 

 ، ويف هذا اإلطار، سجلنا ما يلي:للمؤسسة

النسبية للمعوقات املتعلقة جبانب التخطيط، فأكثر املعوقات اليت  األمهيةوجود اختالف يف  •

، هي: عدم وضوح نظر جمتمع البحث املستهدف ةوجه من بقية العناصرتشكل أمهية نسبة ل

 األهداف وعدم ارتباطها بفرتة زمنية معينة؛

موافقة مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة بدرجة عالية على اغلب  •

من وجهة  العناصراملعوقات التنظيمية، ومن أكثر املعوقات اليت تشكل أمهية نسبة لبقية 
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، هي: عدم حرص االدارة العليا للمؤسسة على ادماج خلية ضمان اجلودة يف اهليكل نظرهم

 التنظيمي للمؤسسة؛

من وجهة نظر جمتمع البحث  جبانب التوجيه املتعلقة للمعوقات النسبية األمهية يف اختالف وجود •

 عدم هي ،هممن وجهة نظر  العناصر لبقية نسبة أمهية تشكل اليت املعوقات فأكثر ،املستهدف

 يف السائد القيادة منطو  باملؤسسة اخلاصة القرارات اختاذ يف اجلودة ضمان مسؤول مشاركة

 الذي يعرق عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة؛ املؤسسة

عدم حرص االدارة العليا على متابعة مدى التقدم يف عملية تطبيق نظام ضمان والوقوف يعّد  •

أكثر املعوقات اليت تشكل أمهية نسبة لبقية العناصر من وجهة نظر مسؤويل من على ذلك 

 ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة؛

 على عالية بدرجة ،الدراسة حمل العايل التعليم مؤسسات يف اجلودة ضمان مسؤويل موافقة .11

 نظام تطبيق يف كبرية اعاقة تشكل اعتربوها واليت املقاومة، بروز إىل تؤدي اليت االسباب مجيع

 أسباب من اجلودة ضمان نظام تطبيق نتائج يف الثقة ضعف باعتبار يتعلق فيما إال اجلودة، ضمان

 لبقية نسبة أمهية تشكل اليت املعوقات أكثر ومن متوسطة، موافقة درجة نال فقد تطبيقه، مقاومة

 ؛والنفوذ االستقاللية فقدانإىل جانب  اضايف جهد بذلو  التقييم من اخلوف: هي العناصر،

موافقة مسؤويل ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة، بدرجة عالية جدا  .12

على أغلبية عوامل النجاح واليت اعتربوها تشكل مقومات أساسية لضمان تطبيق نظام ضمان 

مل النجاح اليت تشكل أمهية نسبة لبقية العناصر، هي: حتسيس ااجلودة بفعالية، ومن أكثر عو 

وتوعية اصحاب املصلحة بثقافة اجلودة، دعم وتأييد اإلدارة العليا مبستوياا املختلفة لعملية تطبيق 

نظام ضمان اجلودة، ضرورة احداث تغري يف التوجه االسرتاتيجي للمؤسسة من ناحية رؤيتها 

مام بإقامة أنظمة معلومات فعالة، تغيري القيم السائدة حىت تتالئم والقيم ورسالتها وأهدافها، االهت

 املطلوبة لنجاح تطبيق النظام واعتماد نظم حتفيزية كافية.

: لقد تضمن فرضيات البحث جمموعة من املتغريات، نتائج مستمدة من اختبار الفرضيات - ثالثا

  لى جمموعة من النتائج، أمهها:عمتت دراستها باستخدام أدوات االحصاء املناسبة، وتوصلنا 

اليت تواجه مؤسسات التعليم العايل يات اخلارجية تحدّ يات الداخلية والتحدّ تدفع كل من ال .1

 ؛نظر مسؤويل ضمان اجلودةإىل تطبيق نظام ضمان اجلودة من وجهة اجلزائرية 
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يد املفهوم حتدّ حول خيار سؤويل ضمان اجلودة م اختالفات يف وجهات نظر وجودعدم  .2

 املناسب للجودة بني املطابقة للمعايري أو املطابقة لألهداف؛

حول خيار إذا ما نبدأ بتطبيق سؤويل ضمان اجلودة م اختالفات يف وجهات نظر وجودعدم  .3

 املؤسسة ككل أو يف براجمها أو يف بعض براجمها؛نظام ضمان اجلودة يف 

خيار اهلدف لصاحل كل من حول  سؤويل ضمان اجلودة م اختالفات يف وجهات نظر وجود .4

خيار األسلوب لصاحل أسلوب التطبيق  ،خيار اآللية لصاحل آلية التقييم ،هدف حتسني اجلودة

لصاحل نوع نظام ضمان اجلودة املناسب للتطبيق خيار نوع نظام ضمان اجلودة  ،االجباري

 الداخلية؛

من تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل  حتدّ توجد جمموعة من املعوقات اليت  .5

 ؛ من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة ذات أمهية متفاوتةاجلزائرية 

اجلزائرية  عوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايلجمموعة من توجد  .6

  .من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة ذات أمهية متفاوتة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



مؤسسات التعليم العالي في  دراسة ميدانية                  الفصل الرابع
  تطبيق نظام ضمان الجودةوأفاق معوقات للشرق الجزائري حول 

234 

 

 :خالصة الفصل الرابع

تطبيق نظام ضمان  آفاقو  لقد تطرقنا يف هذا الفصل الذي متحور حول دراسة معوقات    

اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية يف البداية إىل توضيح جمتمع البحث املستهدف 

فنا مبختلف واملتمثل يف مسؤويل ضمان اجلودة مبؤسسات التعليم العايل للشرق اجلزائري مث عرّ 

بانة واملقابلة، واألدوات أدوات مجع البيانات املستخدمة يف البحث، واملتمثلة يف كل من أدايت االست

االحصائية املناسبة للتحليل واختبار الفرضيات املوضوعة. وبعدها عرجنا لتحليل بيانات االستمارة 

بداية مبحور البيانات العامة املرتبطة باملفردات موضوع البحث، مث بيانات احملور الثاين الذي حاولنا 

ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل من خالله معرفة املربرات الدافعة لتطبيق نظام 

يد اخليارات املناسبة (السياسة املناسبة) لتطبيق هذا املدخل من وجهة حتدّ الدراسة، مث انتقلنا إىل 

تطبيق نظام من  حتدّ املعوقات اليت كل من نظر اتمع املستهدف، وبعد ذلك حاولنا التعرف على  

مقومات جناح تطبيق هذا النظام. كما و ايل حمل الدراسة، ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم الع

  النتائج التالية:إىل التوصل  حولنا خالل هذا الفصل اختبار الفرضيات املوضوعة، وقد متّ 

للبنود الدراسة امليدانية ومن خالل نتائج التحليل اإلحصائي  إنّ ، بالنسبة الفرضية األولى  •

 نظاممن تأكيد وجود مربرات تدفع مؤسسات التعليم العايل لتطبيق املتعلقة باملربرات مكنت 

 سواء على مستوى احمليط الداخلي هلا أو احمليط اخلارجي؛ اجلودة ضمان

يد حتدّ يد مفهوم املناسب للجودة و حتدّ ، نقبل فرضية العدم بالنسبة خليار بالنسبة للفرضية الثانية  •

جمال تطبيق نظام ضمان اجلودة، أي ال توجد اختالفات جوهرية يف وجهات نظر مسؤويل ضمان 

يد املفهوم املناسب للجودة بني حتدّ اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسة حول خيار 

لى عاملطابقة للمعايري أو املطابقة لألهداف وحول خيار إذا ما نبدأ بتطبيق نظام ضمان اجلودة 

بعض براجمها. ونرفض فرضية العدم  على مستوىبراجمها أو  على مستوىاملؤسسة ككل أو مستوى 

، أي: وجود فروق النوعونقبل الفرضية البديلة بالنسبة لكل من خيار اهلدف، اآللية، األسلوب و 

ذات داللة احصائية بني اجابات مسؤويل ضمان اجلودة حول خيار اهلدف لصاحل هدف حتسني 

اجلودة وخيار اآللية لصاحل آلية التقييم وخيار األسلوب لصاحل أسلوب التطبيق االجباري وخيار 

 لصاحل نوع نظام ضمان اجلودة الداخلية؛املناسب للتطبيق نوع نظام ضمان اجلودة 
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للبنود الدراسة امليدانية ومن خالل نتائج التحليل اإلحصائي  مكنت، بالنسبة للفرضية الثالثة  •

من تطبيق نظام ضمان اجلودة يف  حتدّ جمموعة من املعوقات اليت وجود  من تأكيداملتعلقة باملعوقات 

  ؛من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة ذات أمهية متفاوتةمؤسسات التعليم العايل اجلزائرية 

الدراسة امليدانية ومن نتائج التحليل اإلحصائي ّمت التأكيد من خالل  بالنسبة للفرضية الرابعة،  •

عوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف جمموعة من وجود  علىللبنود املتعلقة بعوامل النجاح 

  +//8.من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة متفاوتةذات أمهية مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية 
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ورد يف هذا البحث يف جانبه النظري أّن تطبيق نظام  لقد تبني لنا بشكل جلي من خالل ما  

للتعليم  احلاليةضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يعّد ضرورة حتمية وملحة يف ظل االجتاهات 

بالنظر ملدى أمهيته أجريت العديد من الدراسات والبحوث يف خمتلف دول العامل حول حتديد فالعايل، 

الدراسات  أّن تطبيق نظام ضمان اجلودة  هسياسة وسريورة تطبيق هذا املدخل، وقد أوضحت هذ

تسطري اخلطوط العريضة له من حتديد اهلدف يتطلب ، يف مؤسسة التعليم العايل بكفاءة وفعالية

املناسب، اآللية املناسبة والنطاق املناسب؛ مث العمل على ضمان اجلودة الداخلية من خالل االهتمام 

ويف األخري يتم تبين  ،بتحقيق اجلودة الشاملة والتحسني املستمر القائم على اجراءات التقييم الذايت

دائها مبا هو متعارف عليه تيح هلا مقارنة سياستها وبراجمها وأت اليت ضمان اجلودة اخلارجيةاجراءات 

ويؤدي بالنهاية إىل  املؤسسةلدى أصحاب االختصاص، وهو ما حيسن من جودة التعليم العايل يف 

، غري أن النجاح يف تطبيق هذا الشهادة جبودة هذا التعليم واالعرتاف بذلك على الصعيد العاملي

خاصة ما يتعلق  لعملية تطبيقه املدخل يعتمد بشكل أساسي على إدارة خمتلف التغيريات املصاحبة

على ، استهدف هذا البحث يف جانبه التطبيقي تسليط الضوء هذا االساس. وعلى جبانب املقاومة

تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية، من خالل وآفاق دراسة معوقات 

حيث وجهت استمارة حبث إىل دراسة ميدانية مشلت مؤسسات التعليم العايل للشرق اجلزائري، 

مسؤويل ضمان اجلودة دف التعرف على املربرات الدافعة لتطبيق نظام ضمان اجلودة على مستوى 

مؤسسام واخليارات األساسية لتطبيقه، اضافة إىل حتديد املعوقات اليت حتد من عملية تطبيق هذا 

ذات داللة اعتمدنا االسلوب  املدخل وعوامل اجناح تطبيقه. وللتمكن من احلصول على نتائج

مجلة من االحصائي من خالل مجلة من األدوات االحصائية املناسبة. وقد توصلت الدراسة إىل 

  النتائج والتوصيات، نستعرضها فيما يلي: 

  ما يلي: ،من أهم النتائج اليت انتهى إليها البحث النتـــــــــــــــــــــــــــــائج: -أوال

عالية جدا على بدرجة  ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل حمل الدراسةمسؤويل  ةوافقم •

وجود حتديات داخلية تدفع مؤسسام إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة خاصة فيما يتعلق باحلاجة إىل 

على وجود حتديات درجة عالية ب وموافقتهمحتسني فعالية، كفاءة وحوكمة مؤسسة التعليم العايل، 

مؤسسام إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة، خاصة فيما يتعلق  بتزايد البطالة بني خارجية تدفع 

 ؛اخلرجني اجلامعيني وتزايد الطلب االجتماعي على التعليم العايل
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 املفهوم حتديد خيار حول اجلودة ضمان مسؤويل إجابات بني اختالفات جوهرية وجود عدم •

لألهداف، وأيضا حول خيار إذا ما نبدأ بتطبيق  املطابقة أو للمعايري املطابقة بني للجودة املناسب

وجود و ؛ البعض منهابراجمها أو مجيع  على مستوىاملؤسسة ككل أو  على مستوىنظام ضمان اجلودة 

اختالفات جوهرية بني اجابات مسؤويل ضمان اجلودة حول خيار اهلدف لصاحل هدف حتسني 

وخيار  ،وخيار األسلوب لصاحل أسلوب التطبيق االجباري ،وخيار اآللية لصاحل آلية التقييم ،اجلودة

 لصاحل نوع نظام ضمان اجلودة الداخلية؛املناسب للتطبيق نوع نظام ضمان اجلودة 

اليت حتد من تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل وجود مجلة من املعوقات  •

اجلانب السلوكي ، فقد شكل من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة ذات أمهية متفاوتةاجلزائرية 

واخلاص مبقاومة تطبيق نظام ضمان اجلودة أكثر العوامل إعاقة، يليه جانب القيادة على مستوى 

 ؛الوزارة الوصية فاجلانب االداري والتنظيمي على مستوى املؤسسة

ذات سسات التعليم العايل اجلزائرية عوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤ جمموعة من  وجود •

بدرجة عالية جدا على أغلبية عوامل ، فقد وافقوا من وجهة نظر مسؤويل ضمان اجلودة أمهية متفاوتة

النجاح واليت اعتربوها تشكل مقومات أساسية لضمان تطبيق نظام ضمان اجلودة بفعالية، ومن أكثر 

مل النجاح اليت تشكل أمهية نسبة لبقية العناصر، هي: حتسيس وتوعية اصحاب املصلحة بثقافة اعو 

اجلودة، دعم وتأييد اإلدارة العليا مبستوياا املختلفة لعملية تطبيق نظام ضمان اجلودة، ضرورة احداث 

مام بإقامة أنظمة تغري يف التوجه االسرتاتيجي للمؤسسة من ناحية رؤيتها ورسالتها وأهدافها، االهت

واعتماد نظم  املدخلوالقيم املطلوبة لنجاح تطبيق  تتالءممعلومات فعالة، تغيري القيم السائدة حىت 

 كافية. حتفيزية 

 :االقرتاحات أهمبناء على النتائج املتوصل إهلا، ميكن تقدمي  :راحاتــــــــاالقت - ثانيا

مع إبراز ضرورته لكل األطراف ذات التحسيس املكثف مبشروع تطبيق نظام ضمان اجلودة  •

 املصلحة؛

تعىن بضمان دورية نشر ثقافة ضمان اجلودة على مستوى املؤسسة وبصورة مستمرة كإصدار جملة  •

 جودة التعليم العايل وفتح ختصصات يف هذا اال؛

  ا؛جمرياة ومتابع عملية تطبيق نظام ضمان اجلودةب على اختالف مستوياااإلدارة العليا التزام  •

يف إطار حوكمة تأخذ بعني االعتبار تلبية أصحاب املصلحة الداخلية واخلارجية مشاركة  •

 ؛احتياجات كل األطراف
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لتسهيل مهام مسؤويل ضمان  تطبيق نظام ضمان اجلودة وتوثيقهاسياسة وإعداد  رسمضرورة  •

 اجلودة؛

 ؛هلا هيكلة خلية ضمان اجلودة على مستوى املؤسسة وتوفري الوسائل الالزمة ضرورة •

 تشكيلاملؤسسة، نذكر منها: على مستوى تدعم عملية تطبيق نظام ضمان خاليا  تشكيلضرورة  •

بالربط بني مؤسسة التعليم العايل واملنظمات لزيادة املشاريع التعاونية بينهما وتنظيم خلية تعىن 

خلية تعىن باستقبال  وتشكيلتكوينات مستمرة واشراك مؤسسة التعليم العايل يف التنمية اجلهوية، 

 .من قبلهم وتوجيه أصحاب املصلحة وتوفري املعلومات املطلوبة

إىل وجـــود بعـــض التجـــارب يف مؤسســـات التعلـــيم العـــايل اجلزائريـــة الـــيت ويف األخـــري ال بـــد مـــن اإلشـــارة 

فيمــا يتعلــق بالقيــام بعمليــات تــدقيق داخلــي  تجربــة جامعــة عنابــة :تصــب يف إطــار اجلــودة نــذكر منهــا

الرتكيـز و  تمام الكبري بتكـوين أعضـاء هيئـة التـدريس اجلـددهإىل جانب االجلميع اقسام وكليات اجلامعة 

تجربـــة جامعـــة ؛ أداء أعضـــاء هيئـــة التـــدريس مـــن وجهـــة كـــل مـــن الطلبـــة والـــزمالء علـــى عمليـــة تقيـــيم

 مماثلــــةوضــــع سياســــة عامــــة لضــــمان اجلــــودة تقــــوم علــــى أربعــــة حمــــاور تتمثــــل يف يف جمــــال  ســــكيكدة

داخلــي بــني االقســام يف الكليــة الواحــدة  توافــقاملمارســات داخــل اجلامعــة مــع نظــام ل م د، إحــداث 

بوضــع اآلليــات والوســائل الــيت  االستكشــافاجلامعــة مــع احملــيط و تكييــفوبــني الكليــات يف اجلامعــة، 

تقيـيم منهــاج املــادة التعليميــة يف جمــال تجربــة جامعــة باتنــة  ؛متكـن اجلامعــة مــن اسـتباق حاجــات احملــيط

)Syllabus( وجتربـــــة كليـــــة العلـــــوم االقتصـــــادية جلـــــودة باجلامعـــــة كخطـــــوة أوىل لتطبيـــــق نظـــــام ضـــــمان ا

واملتمثلـــة يف تـــوفري أفضـــل االمكانيـــات  – 1ســـطيف -والتجاريــة وعلـــوم التســـيري جبامعـــة فرحـــات عبــاس

مــن فــرص يف  تحســني األداء البيــداغوجي والتدريســي، باإلضــافة إىل مــا تــوفرهللألســاتذة والطلبــة املاديــة 

التدريبيـــة وخمـــابر اللغـــات مـــن أجـــل تطـــوير مهـــارات وكفـــاءات  جمـــاالت التكـــوين املتخصصـــة والـــدورات

سعيها الدؤوب يف تطوير املوقع االلكرتوين للكلية وجعله نقطة دون أن ننسى  الباحثني وأساتذة الكلية

، وقـد توجـت الكليـة نتيجـة هـذه التجربـة نييـاالتصال بني خمتلف أركان الكلية مـن أسـاتذة وطلبـة وإدار 

 "الذهبية "جـائزة الريـادة يف اجلـودة و االبـداع و االبتكـار و التكنولوجيـا يف التعلـيم العـايلائزة النجمة جب

  .2014جوان  21و 20 خال يوميوذلك يف املؤمتر العاملي للريادة يف اجلودة املنعقد بباريس 
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ا تعتـرب وإن كانت هذه التجارب ال تعرب عن تطبيق نظام ضمان اجلودة بكل عناصره وسـريورته إال أّـ 

لتجســـيد وتكـــريس بعـــض عوامـــل جنـــاح تطبيـــق نظـــام ضـــمان اجلـــودة  و  اتلتـــذليل املقاومـــبـــوادر متهيديـــة 

يقتـدى ـا مـن أجـل تعميمهـا ينبغـي أن أيضا ممارسـات حسـنة كما تعترب كنشر ثقافة اجلودة والتقييم،  

 سائر مؤسسات التعليم العايل ولإلسراع يف تطبيق نظام ضمان اجلودة من األسفل. على
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، رسالة دكتوراه علومكمال قامسي، "إعادة هندسة نظم إدارة اجلودة يف املنظمات الصغرية واملتوسطة"،  .6

  .2010/2011، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، السنة اجلامعية: 1جامعة سطيف 

، ماجستير في العلوم اإلدارية مذكرةمبارك بنيه ضامن العنزي، "التغيري التنظيمي وعالقته بأداء العاملني"،  .7

  .2004السنة اجلامعية:  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،

نبيلة علي أمحد العمري، "الثقافة التنظيمية يف اجلامعات األردنية وعالقتها بإدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر  .8

السنة اجلامعية:   جامعة الريموك، ،أطروحة دكتوراه الفلسفة في اإلدارة التربويةأعضاء هيئة التدريس"، 
2005.  

  :التـــــــــــالمج - ثالثا

في منشورات المنظمة أمحد سيد مصطفى، "حتسني جودة اخلدمات احلكومية من وجهة نظر متلقي اخلدمة"  .1

 .2002 ، دمشق،العربية للتنمية اإلدارية

، "دور عملية التقييم املؤسسي يف نشر ثقافة اجلودة يف جامعات قطاع غزة من وجهة نظر إياد علي الدجين .2

الد التاسع عشر، العدد الثاين، مجلة الجامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية)، فريق التقييم" يف 

   .2011يونيو 

، جامعة حممد خيضر، االنسانيةفي مجلة العلوم  "الكفاءات التغيري يف املؤسسة ودور" حسني رحيم، .3

  2005فيفري  ،07بسكرة، العدد 

في محد محيدان العبادي، "جماالت ومؤشرات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف كليات الرتبية بسلطنة عمان"  .4

   .2005، سلطنة عمان، العدد مائة وثالثة، ديسمرب مجلة اإلداري

مجلة خالد يوسف حممد الزعيب، "أثر االلتزام بالقيم الثقافية والتنظيمية على مستوى األداء الوظيفي" يف  .5

   .2008، 01، العدد 22جدة: مركز النشر العلمي، الد  الملك عبد العزيز : االقتصاد واالدارة،

يف جامعة ليات العلمية واإلنسانية رضيوي خوين، "الثقافة التنظيمية وفاعلية املنظمة: دراسة مقارنة بني الك .6

   .2009، العدد اخلامس والسبعون، " في مجلة اإلدارة واالقتصادبغداد

في زين الدين بروش وحلسن هدار، "دور الثقافة التنظيمية يف إدارة التغيري يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية"   .7

  .2007، جوان 01، بسكرة، العدد جامعة حممد خيضرمجلة ابحاث اقتصادية وإدارية، 

سعيد بن علي العضاضي، "معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل: دراسة ميدانية"  .8

  .2012، 9، الد اخلامس، العدد في المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي
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في واياد فاضل حممد التميمي، "الثقافة التنظيمية ودورها يف املشاركة باختاذ القرار"  شاكر جار اهللا اخلشايل .9

   .2009، حزيران 1، العدد 13، الد مجلة البصائر

" في المجلة شرف ابراهيم اهلادي، "إدارة تغيري مؤسسات التعليم العايل العريب حنو جودة النوعية ومتيز األداء .10

 .2013، 11، الد السادس، العدد التعليم العاليالعربية لضمان جودة 

في منشورات المنظمة العربية  "خصخصة املرافق العامة االجتاهات احلديثة يف" عبد املطلب عبد احلميد، .11

  .2007مصر اجلديدة: ،  ،للتنمية اإلدارية

مجلة اقتصاديات عبد القادر بريش، "جودة اخلدمات املصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك" يف  .12

   .2005، اجلزائر: ديوان املطبوعات العالية، العدد الثالث، ديسمرب شمال إفريقيا

في مجلة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم عثمان حسن عثمان، "حتول ثقافة املؤسسة يف ظل العوملة"  .13

، 08، العدد 1، جامعة فرحات عباس، سطيف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريالتسيير، 

2008.   

ليث عبد احلكيم، عمار عبد األمري زوين، حاكم أحسوين امليايل، "حتسني جودة خدمة التعليم اجلامعي  .14

   .2009، 12، العدد في مجلة مركز دراسات الكوفة،  "QFD باستخدام منوذج

حممد جنيب بن محزة أبو عظمة؛ "إدارة اجلودة الشاملة وإمكانية اإلفادة منها يف تطوير التعليم العايل يف  .15

   .2001، 14العلوم الرتبوية، العدد  ،في مجلة جامعة الملك عبد العزيزالسعودية" 

في مجلة العلوم االقتصادية وحممد جودت فارس، "إدارة التغيري يف منظمات األعمال"  مصطفى بلمقدم .16

  .2009، 02جامعة مسيلة، العدد  والتسيير والعلوم التجارية،

عبد الفتاح شاهني وعادل عطية ريان، "مؤشرات جودة البحث الرتبوي من وجهة نظر األكادمييني  حممد .17

في مجلة اتحاد الجامعات العربية، عمان: األمانة العامة التحاد والباحثني يف اجلامعات الفلسطينية" 

  .2009 ، سبتمرب53،  العدد الجامعات العربية

في الشامل ألداء اجلامعات: مدخل للتطوير وضمان نوعية وجودة التعليم" نداء حممود فرهود، "التقومي الذايت  .18

   .2002، العدد األول، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

" في المجلة األردنية في يوسف أمحد أبو فارة، "واقع تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات الفلسطينية .19

  .2006، الد الثاين، إدارة األعمال

اسرتاتيجيات وأسباب مقاومة التغيري يف الشركات الصناعية: حالة " حيىي سليم ملحم وحممد شاكر األبراهيم، .20

 .2008، 4، اّلد المجلة األردنية في إدارة األعمال يف "الشركات األردنية تطبيقية على
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  :الملتقيات -رابعا  

الطاهر إبراهيمي ووسيلة بن عامر، "معايري نظم اجلودة و تأثرياا على بيئة التدريس اجلامعي يف ظل نظام  .1

جامعة حممد خيضر، بسكرة، ، في الملتقى البيداغوجي الرابع حول ضمان جودة التعليم العاليل.م.د" 

  .2008 نوفمرب 25/26 يومي

، جنوى عبد الصمد، "اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو مدى تطبيق متطلبات إهلام حيياوي، حكيمة بوسلمة .2

في المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم ضمان اجلودة يف جامعة باتنة: دراسة ميدانية" 

 .2012أفريل  4/5يومي ، اجلامعة اخلليجية، مملكة البحرين، العالي

في المؤتمر أمحد عبد الرزاق سلمان، "معايري إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل (مدخل اسالمي)"  .3

  .2010جانفي 9/11 أيام ، شرم الشيخ،التحديات واآلفاق -العربي الثالث الجامعات العربية

أماين رفعت حممد، "مفهوم ومتطلبات إنشاء نظام داخلي للجودة بالكليات وآثرها على جودة األداء  .4

، القاهرة : في المؤتمر العربي الثاني بعنوان: تقويم األداء الجامعي وتحسين الجودةاألكادميي ا" 

  .2007منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 

في المؤتمر حتديات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف جمال التعليم العايل باجلزائر" بلقاسم زايري، "امكانيات و  .5

، جامعة الظهران، اململكة الثاني لتخطيط وتطوير التعليم والبحث العلمي التطبيقي في الدول العربية

  .2008فيفري  24/25 يومي العربية السعودية،

في تيسري أندراوس سليم، "التدريس االبداعي اجلامعي كمتطلب رئيسي لضمان جودة التعليم العايل"  .6

 4/5يومي ي، اجلامعة اخلليجية، مملكة البحرين، المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العال

  .2012أفريل 

في الملتقى تعليم العايل يف اجلزائر" جابر نصر الدين ونور الدين تاوريريت،" متطلبات ضمان جودة ال .7

 نوفمرب 25/26 يومي، جامعة حممد خيضر، بسكرة، البيداغوجي الرابع حول ضمان جودة التعليم العالي

2008.  

في حسني رحيم وعبد الفتاح عالوي، "التغيري التنظيمي يف منظمات األعمال: دوافعه، أهدافه ومداخله"  .8

  .2010ماي  13و 12يومي ، والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثةالملتقى الدولي حول اإلبداع 

في الملتقى الدولي األول راضية بوزيان، "واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبؤسسات التعليم العايل اجلزائرية"  .9

 20/21 يوميسكيكدة، ، 1955أوت  20، جامعة حول رهانات ضمان الجودة في التعليم العالي

  .2010نوفمرب 

زين الدين بروش ويوسف بركان، "مشروع تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر:  .10

، اجلامعة اخلليجية، مملكة في المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العاليالواقع واآلفاق" 
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  .2012أفريل  4/5يومي البحرين، 

في الملتقى البيداغوجي الرابع حول ضمان صباح غريب وشوقي قامسي، "تطبيق اجلودة يف جمال التعليم"  .11

  .2008 نوفمرب 25/26 يومي ، جامعة حممد خيضر، بسكرة،جودة التعليم العالي: المبررات والمتطلبات

في عبد الرمحان ابراهيم مصطفى، "آلية التقومي املؤسسي والتقومي الذايت يف ضوء دليل احتاد اجلامعات العربية"  .12

  .2012أفريل  4/5اجلامعة اخلليجية، مملكة البحرين، ، المؤتمر الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي

، "نشر ثقافة اجلودة يف السياقات اجلامعية املعاصرة يف عز الدين يونس ناجي ابو عائشة وعبد اهللا أمحد الفزاين .13

، جامعة الزرقاء، في المؤتمر العربي الدولي الرابع لضمان جودة التعليم العاليليبيا املفهوم واألبعاد" 

 .2014أفريل  3/4 يومي األردن،

 في المؤتمر العامة" املوازنة عجز عند اخلدمية، العامة املرافق متويل يف ودوره صقر، "الوقف احلليم عبد عطية .14

  .2009، اإلسالمية اجلامعةالسعودية،  العربية بالمملكة لألوقاف الثالث

عمر حممد عبد اهللا اخلرابشة، "جتربة اململكة االردنية اهلامشية يف ضمان اجلودة ومعايري االعتماد األكادميي يف  .15

اجلامعة اخلليجية، مملكة ، لضمان جودة التعليم العاليفي المؤتمر العربي الدولي  الثاني الكليات الرتبوية" 

 .2012أفريل  4/5يومي البحرين، 

في المؤتمر العربي الثاني فتحي سامل أبو زخار، "تأهيل جودة التعليم العايل يف عيون أعضاء هيئة التدريس"  .16

العربية للتنمية اإلدارية، ، القاهرة: منشورات املنظمة بعنوان: تقويم األداء الجامعي وتحسين الجودة

  .2007ماي

في قوي بوحنية، مسري بارة، ساملة ليمار، "قياس جودة إدارة أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اجلزائرية"  .17

 4/5 يومي اجلامعة اخلليجية، مملكة البحرين،، المؤتمر العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي

 .2012أفريل 

في خليل يونس املخامرة، "التغيري يف املنظمات الرتبوية من خالل مدخل إدارة اجلودة الشاملة"،  كمال .18

بحوث المؤتمر الثالث التحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية حول الجودة والتميز 

  .2007، جامعة القدس، الد األول، واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

ماجدة حممد أمني، إيناس إبراهيم حويل، ماهر أمحد حسن، "االعتماد وضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم  .19

في المؤتمر السنوي الثالث عشر حول العايل: دراسات حتليلية يف ضوء خربات وجتارب بعض الدول" 

  .2005 ،االعتماد وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية

في المؤتمر العربي الثاني لضمان جودة حممد ابراهيم القداح،  "ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل"  .20

 .2012أفريل  4/5 يومي اجلامعة اخلليجية، مملكة البحرين،، التعليم العالي

في المؤتمر العربي الثاني لضمان جودة حممد ابراهيم القداح،  "ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل"  .21
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 .2012أفريل  4/5 يومي اجلامعة اخلليجية، مملكة البحرين،، التعليم العالي

حممد بوهزة وطارق فارس، "ثقافة  املؤسسة كمدخل اسرتاتيجي لتحقيق اجلودة والتميز يف املؤسسة الصناعية"  .22

، 1955أوت  20، جامعة حول الجودة والتميز في منظمات األعمال الثالثالملتقى الدولي الثالث في 

  .2007ماي  07/08 يوميسكيكدة، اجلزائر، 

املصارف اإلسالمية يف  حتليل جودة اخلدمات املصرفية اإلسالمية: دراسة تطبيقية على" مجعة درويش، مروان .23

سكيكدة، كلية العلوم االقتصادية والتميز، جامعة  في الملتقى الدولي الثالث حول الجودة "فلسطني

 .2007ماي  8 /7 يومي ،وعلوم التسيير

في المؤتمر العربي الدولي مصطفى عبد العظيم الطيب، "ضمان جودة البحث العلمي يف الوطن العريب"  .24

  .2012أفريل  4/5 يومي اجلامعة اخلليجية، مملكة البحرين، ،الثاني لضمان جودة التعليم العالي

في الملتقى الدولي األول حول رهانات ضمان جودة جنم عبود جنم، "إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات"  .25

  .2010نوفمرب  20/21 يومي، 1955أوت  20جامعة ، التعليم العالي

يوسف أبو فارة وشليب امساعيل، "حتليل واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وعالقتها بالتغيري والتطوير التنظيمي  .26

والتميز، جامعة سكيكدة، كلية  في الملتقى الدولي الثالث حول الجودةيف جامعة القدس املفتوحة" 

 .2007ماي  8 /7 يومي ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

  :المنشورات -خامسا
، "اجلــودة واالعتمــاد األكــادميي يف مؤسســات إدارة العالقــات العامــة واالعــالم ،وزارة التعلــيم العــايل والبحــث العلمــي

 .، اململكة العربية السعوديةالتعليم العايل"

  الجرائد الرسمية: - سادسا
املتضمن القانون التوجيهي للتعليم  1999أفريل 04املؤرخ يف  99/05، القانون رقم 24اجلريدة الرمسية، العدد 

  .العايل

  المواقع االلكترونية: - سابعا
" يف جملة QFDيثار عبد اهلادي آل فيجان، "تقييم جودة اخلدمة التعليمية باستخدام أداة نشر وظيفة اجلودة إ

  ، متوفرة على املوقع اإللكرتوين:2007، 67اإلدارة واالقتصاد، العدد 

www.ao-academy.org/docs/taqyeem_jodah_dr_ethar_15052010.doc, date de 
consultation : 13/08/2012. 
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  تطور مفهوم الجودة.:01ملحق رقم 

  المصدر: 
MILIANI et BENSTAALI,"Introduction à la Qualité  " , Support De Cours De La Session 1 
De La Formation Des Raq, CIAQES, MESRS, Algérie. 

  

 1906 العامل )CEI(اللجنة الدولية الكهرو تقنية بداية التنميط العاملي مع تأسيس اللجنة 

 1922 و م أ أصدر رادفورد كتاب حتت عنوان: "الرقابة على جودة املنتجات".

 1924 و م ا ) للهواتف.Bellتأسيس قسم اجلودة يف معامل شركة (

 1926 فرنسا ).AFNORالفرنسية للمواصفات القياسية ( اجلمعيةتأسيس 

 العامل تأسيس هيئات التقييس الوطنية.

 1931 و م أ على جودة املنتوج املصنع". اإلحصائيةشيوارت أصدر كتاب  حتت عنوان: "الرقابة 

 1934 و م أ خمطط  باريتو لتشخيص املشاكل.تطوير 

 1942 و م ا تسطري برامج تكوينية من طرف كل دمينج وجوران يف مصانع األسلحة بـــــــــــ و م أ.  

 1946 و م ا  .(ASQC) تأسيس اجلمعية األمريكية لرقابة اجلودة

 اليابان إيشيكاوا.  ) حتت إدارة JUSE تأسيس االحتاد الياباين للعلماء واملهندسني (

 1947 العامل .ISOالـ  املنظمة الدولية للمقاييستأسيس 

 1948 اليابان تكلف الوزير األمريكي للعامل دمينج بإجراء دراسة اقتصادية حول اليابان.

 1951 و م أ إطالق مفهوم الرقابة الشاملة للجودة من طرف فيجنبوم.

 اليابان تأسيس جائزة دمينج.

 العامل .ISOإصدار أوىل  معايري منظمة الـ 

 1959 و م أ  .MIL-Q- 9858إصدار أوىل معايري ضمان اجلودة من طرف املؤسسة العسكرية االمريكية معيار 

 1979 العامل  .ISOضمن منظمة الـ   TC) 176تأسيس اللجنة الفنية  (

 1981 و م أ ال نتمكن حنن أيضا" إذا متكنت دولة اليابان، فلما" CBSتدخل متلفز جلوران على 

 1987 العامل ISO 9000إصدار أول سلسلة معايري 

 و م أ  " جائزة مالكوملبولدريج الوطنية للجودةتأسيس اجلائزة الوطنية األمريكية للجودة "

 1988 فرنسا .(AFAQ)تأسيس اجلمعية الفرنسية لضمان اجلودة 

 أوروبا .(EFQM)تأسيس املؤسسةاألوروبيةللّتسيري حسباجلودة  

  العامل ISO 9000تطوير معايري 

 1996 العامل اخلاصة بأنظمة إدارة اجلودة البيئية. 14000ISOإصدار أوىل معايري عائلة 

 2000 العامل .ISO 9000 : 2000إصدار جديد ملعايري  

 2008 العامل .ISO 9000 : 2000آخر إصدار ملعايري 
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  .مقارنة لخصائص التقييم واالعتمادأوجه : 02ملحق رقم 

  االعتماد  التقييم  

  مجيع أنواع املؤسسات  أنواع املؤسسات مجيع  المؤسسات المعنية

عادة الربامج املهنية، مثل الطب واهلندسة وإدارة   مجيع أنواع الربامج  البرامج المعنية

األعمال والتخصصات التقنية على مستوياا املختلفة. 

ويقرتح توسيع هذه الدائرة لتشمل مجيع الربامج اليت 

  ي إىل شهادة.تقدمها مؤسسات التعليم العايل واليت تؤد

الكشف عن مناطق القوة والضعف   مبررات العملية

  (االمكانات املتاحة واملخاطر)

  احلصول على شهادة جبودة املؤسسة أو الربنامج. 

العناصر املعنية من املدخالت والعمليات   نقاط التركيز

واملخرجات واليت يتم حتديدها قبل البدء 

  بالعملية

  للمعايري املعتمدة. مطابقة أوجه البحث املختلفة

املؤسسة ككل أو إحدى وحداا األكادميية   نقاط البحث والتدقيق

  أو برنامج حمدد

املؤسسة أو الربنامج بناء على األوجه اليت حددا 

  معايري هيئة االعتماد

تعزيز مناطق القوة ومعاجلة مناطق الضعف   األهداف

وتعزيز االستفادة املثلى من االمكانات 

  واختاذ التدابري املناسبة لدرء املخاطراملتاحة 

حتديد ما إذا كانت املؤسسة أو الربنامج تستجيب 

  ملعايري حمددة

النظر يف العناصر املختارة من املدخالت   الطرائق

والعمليات واملخرجات واحلكم عليها من 

  وجهة نظر علمية.

  مقارنة الوضع القائم باملعايري احملددة.

وم طبيعة الهيئة التي تق

  بالعمل

جلان داخلية أو خارجية تكلف خصيصا 

  للقيام بالعمليات املعنية.

هيئة داخلية تقوم بالتقييم الذايت تتبعه مراجعة من جلنة 

  أقران خارجية وقرار من هيئة اعتماد معرتف ا.

متفاوت املدد بناء على النطاق املختار   مدة البحث والتحقق

تحقق ومشولية العناصر وطرائق البحث وال

  املعتمدة وطبيعة اهليئات املشاركة.

  ما بني السنة والسنتني.

الجهة األساسية 

  المستخدمة للنتائج

اجلهة املبادرة من داخل املؤسسة أو من 

  خارجها.

أصحاب الشأن من خارج املؤسسة: الطلبة، اهليئات 

املاحنة، هيئات االعرتاف بالشهادات، النقابات املهنية، 

  ..اخلمؤسسات التشغيل، .

تنشر النتائج بناء على اآلليات العامة   نشر النتائج

  املعتمدة من اجلهة املبادرة.

بعلن فقط عن النتائج االجيابية وحتظى عادة بانتشار 

  واسع.

من مخس إىل سبع سنوات لكل نطاق   الوتيرة المقترحة للعمليات.

  حظي بتقييم سليم.

كل حوايل سبع سنوات للمؤسسة ومخس سنوات 

  للربنامج.

  .83/85.ص. ص،2005،اهليئةاللبنانيةللعلومالرتبوية: ،بريوتضمانالجودةفيالجامعاتالعربيةرمزيسالمة،المصدر:
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  :1محاور دليل الشبكة العربية التحاد الجامعات العربية: 03ملحق رقم 

  المحور األول: مقياس رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة ومقياس جودة التخطيط المؤسسة.

  المحور الثاني: مقياس القيادة والتنظيم االداري:

 القيادة االدارية.  . أ

 مقياس جودة التخطيط يف املؤسسة:  . ب

 التشريعات اليت تعىن أعمال املؤسسة. •

 االمتيازات اليت تقدمها املؤسسة ألعضاء هيئة التدريس. •

 الثالث: مقياس الموارد المالية والمادية والتقنية والمعلومات البشرية: المحور •

 املوارد املالية وتشمل:  . أ

 جودة املوارد املالية. •

 املؤشرات الكمية للموازنة املالية. •

 املبالغ املصروفة واملرصدة يف املوازنة. •

 .كلفة الطالب يف كل ختصص •

 عوائد الستثمارات املؤسسة املالية. •

 املادية وتشمل:املوارد   . ب

 املساحة االمجالية للمؤسسة. •

 مساحة األرض املقامة عليها املؤسسة. •

 معدل املساحة اخلضراء إىل األرض. •

 .اخلدمات املتوفرة يف املؤسسة •

  ج. املوارد التقنية وتشمل:

  األجهزة واألدوات التقنية. -

  أجهزة احلاسوب. -
 
  

                                                           

النوعية والمؤشرات الكمية لضمان الجودة واالعتماد المقاييس فيصل عبد اهللا احلاج، سوسن شاكر جميد، الياس جريسات، 

  .17/172. ، ص.ص2009احتاد اجلامعات العربية، األمانة العامة، للجامعات العربية أعضاء االتحاد، 
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  المحور الرابع: أعضاء هيئة التدريس. 

 ومعايري اختيار عضو هيئة التدريس؛ شروط •

  .منوذج من أدوات تقييم أداء عضو هيئة التدريس •

  المحور الخامس: شؤون الطلبة:

 توزيع الطلبة املقبولني واملداومني ونسبهم إىل خمطط قبوهلم عام التقومي. •

 توزيع الطلبة وفق النوع والتخصص. •

 نب.نسبة توزيع الطلبة من خارج احملافظة والعرب واألجا •

 الطلبة الراسبني واملؤهلني واملفصولني. •

 مؤشرات كمية ونوعية لطالب الدراسات العليا. •

  المحور السادس: الخدمات الطالبية: 

 مقاييس اخلدمات الطالبية.  •

 املؤشرات الكمية للخدمات الطالبية.  •

 األنشطة الطالبية. •

 جودة املدن اجلامعية. •

  السابع: البرامج األكاديمية وطرق التدريس. المحور

 مقياس الربامج األكادميية واملناهج الدراسية. •

 مقياس برامج الدراسات العليا. •

 مقياس طرائق التدريس ومصادر العليم. •

 مقياس جودة الكتاب اجلامعي. •

 مقياس جودة اخلدمات املكتبية. •

  المحور الثامن: البحث العلمي:

 األحباث العلمية. •

 ائز العلمية.اجلو  •

 االت العلمية اليت تصرها املؤسسة. •

 العقود البحثية. •

 املشروعات البحثية ومقدرات التمويل. •
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 مؤهالت أعضاء هيئة التدريس. •

 براءات االخرتاع. •

  المحور التاسع: خدمة المجتمع.

 االجنازات املتحققة يف جمال خدمة اتمع. •

 املؤمترات والندوات العلمية املتخصصة. •

 املنفذة. ةالندوات التدريبي •

 االستشارات العلمية املقدمة للمجتمع. •

  المحور العاشر: جودة عملية التعليم.

 إدارة االمتحانات. •

 فعالية التعليم. •

  المحور الحادي عشر: األخالقيات الجامعية.

 مقياس األخالقيات اجلامعية. •

 رضا املستفيد. •
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  الجودة في مؤسسة التعليم العالي.هيكلة خلية ضمان : 04ملحق رقم 

  
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
Etablissement 
Décision N° ________ du ____________ 
Le Recteur (ou Directeur) de l’établissement, 
-Vu la loi N° 99-05 du 4 avril 1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement 
supérieur modifiée etcomplétée par la loi 08-06 du 23 février 2008 ; 
-Vu le décret exécutif relatif au statut type de l’établissement, 
-Vu le décret exécutif relatif à la création de l’établissement, 
-Vu l’arrêté du 31 mai 2010 portant création d’une commission 
d’implémentation d’un systèmeassurance qualité dans les établissements de 
l’enseignement supérieur,-Vu le procès verbal de la réunion du Conseil 
d’administration, en date du______________, 
Décide, 
Article 1: il est crée au sein de l’établissement une cellule d’appui à l’évaluation 
de la qualité,dénommée « cellule assurance qualité »,ci-après désignée «cellule». 
I – ORGANISATION DE LA CELLULE 
Article 2 : La cellule est rattachée au chef d’établissement et est dotée d’un 
secrétariat permanent. 
Article 3 : La cellule est composée de .... membres, représentant l’ensemble des 
composantes etstructures pédagogiques et administratives de l’établissement, 
choisis pour leurs profil, disponibilitéet engagement. Ils sont proposés par les 
responsables des composantes et structures dont ilsrelèvent et désignés par le 
chef d’établissement.La liste nominative de la composante de la cellule est 
annexée à la présente décision. 
Article 4 : Parmi les membres de la cellule, le chef d’établissement désigne le « 
ResponsableAssurance Qualité » ci-après désigné Raq. 
Article 5 : La cellule établit son règlement intérieur et un programme d’actions 
annuel. Elle se réunitune fois par trimestre en session ordinaire. Elle peut se 
réunir autant de fois que nécessaire, ensession extraordinaire, à la demande du 
Raq, ou à la demande des deux tiers de ses membres, quandles circonstances 
l’exigent.ORMATION RAQ :SURANCE QLITÉ AR PROF. BOUBAK41 SUF. 
Article 6 : Chaque réunion est sanctionnée par la rédaction d’un procès-verbal 
qui sera adressé par leRaq au chef d’établissement et à tous les membres de la 
cellule. 
Article 7 : Le procès verbal est affiché au niveau de l’établissement. Il est 
hébergé sur le site del’établissement pour assurer la visibilité des activités de la 
cellule, et ce après accord du chefd’établissement. 
II – MISSIONS DE LA CELLULE 
Article 8 : La cellule constitue l’interface entre l’établissement d’appartenance et 
les organesnationaux d’évaluation. 
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Article 9 : La cellule assure le suivi de la mise en oeuvre du programme national 
d’actions en vue del’amélioration continue de la qualité des programmes de 
formation, de recherche et dufonctionnement institutionnel. 
Article 10 : La cellule organise des opérations d’information sur sa mission et de 
sensibilisation surles résultats attendus de l’implémentation de l’assurance 
qualité au niveau de l’établissement. 
Article 11 : La cellule pilote les démarches qualité d’évaluation interne dans les 
domaines de lagouvernance, la formation, la recherche et la vie de l’étudiant, et 
soutient le développement desbonnes pratiques dans ces domaines. A cet effet, 
elle prépare les procédures et élabore les fiches etdocuments nécessaires. 
Article 12 : La cellule assure la préparation, la mise en oeuvre et le suivi des 
opérationsd’autoévaluation au niveau de l’établissement. 
Article 13 : La cellule coordonne la prise en charge de la rédaction des rapports 
d’autoévaluation. 
Article 14 : La cellule pilote les opérations de formation continue de ses 
membres dans le domainede l’assurance qualité. 
Article 15 : La cellule concourt à la capitalisation et la pérennisation des 
expériences del’établissement en matière de pratique de l’assurance qualité, et 
contribue à toute action locale,régionale ou nationale dans ce domaine. 
Article 16 : La cellule favorise la communication en interne et en externe et 
déploie tout l’effort pourparticiper aux différentes manifestations dans le 
domaine de l’assurance qualité. 
Article 17 : la cellule assure une veille dans le domaine de l’assurance qualité et 
réunit tousdocuments émis par les différents organismes nationaux et 
internationaux ayant trait au domaine. 
Article 18 : La cellule publie son bilan d’activités annuel sur le site Web de 
l’établissement. 
Article 19 : Le Raq anime les activités de la cellule. Il veille à la coordination 
entre les différentsmembres de la cellule et entre celle-ci et les responsables et 
structures de l’établissement, afin depermettre à la dite cellule d’assurer sa 
mission dans les meilleures conditions. 
Article 20 : Le Raq participe à la rédaction des rapports d’évaluation. Il s’assure 
de la validation, ladiffusion et l’archivage de ces rapports avec le concours des 
structures et organes concernés del’établissement. 
Article 21 : Le Raq met à la disposition des évaluateurs externes toutes les 
informations et facilitésutiles pour l’accomplissement de leur mission. 
III- Dispositions finales 
Article 22 : Le Secrétaire général de l’établissement est chargé de mettre à la 
disposition de la celluleet du Raq tous les moyens nécessaires pour 
l’accomplissement de leurs missions. Il veille, enparticulier, à rendre disponible 
tous les dispositifs indispensables aux opérations d'évaluation. 
SESSION N° 4 FORMATION RAQ : 
ASSURANCE QUALITÉ INTERNE ET PROFOUBAKOUR) 
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  مسؤول ضمان الجودة.مهام : 05ملحق رقم 

  مسؤول ضمان اجلودة على مستوى املؤسسة حيدد وينسق تفعيل سياسة ضمان اجلودة بـ:

 تصور االجراءات اليت تضمن نوعية النتائج للمؤسسة؛ •

 متابعة مسار التقييم الذايت والتقييم اخلارجي للمؤسسة؛ •

 واقرتاح احللول والتحسينات؛رنة مبرجعه، تشخيص االسباب احتديد النقائص يف مهام املؤسسة مق •

 م لسياسة جودة املؤسسة اجلامعية؛ااملشاركة يف التعريف الع •

 ضمان جانب العالقات مع السلطات االدارية للمؤسسة؛ •

االجابة على األسئلة املتعلقة بفحص اجلـودة، التحقـق مـن صـحة االجـراءات واخلصوصـيات ووثـائق  •

 نظام اجلودة.
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  )Aqi-Umed(معايير مرجع الجودة: 06ملحق رقم
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  الجزائرية.قائمة مسؤولي ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي : 07ملحق رقم 

  المسؤول  المؤسسة

  ك ج  جامعة عبد احلق بن محودة جبيجل

  ل م ص  جامعة العريب تبسي بتبسة

  ب ع ر  جامعة حممد البشري االبراهيمي بربج بوعريريج

  غ ل  جامعة الطارف

  ب ع ش  جامعة عباس لغرور خبنشلة

  ب و  جامعة العريب بن مهيدي بأم البواقي

  ق ع م  جامعة الوادي

  خ س  جامعة حممد الشريف مساعدية بسوق أهراس

  خ ر  جامعة باجي خمتار بعنابة

  ح م  "01جامعة فرحات عباس "سطيف 

  ز ر  بقاملة 1945ماي  08جامعة 

  ع ح  "01جامعة منتوري "قسنطينة 

  ج ن د  جامعة حممد خيدرببسكرة

  ب ص  جامعة حممد بوضياف مبسيلة

  ب م  جامعة قاصدي مرباح بورقلة

  /  جامعة العلوم االسالمية األمري عبد القادر بقسنطينة

  ل ع  بسكيكدة 1955أوت  20جامعة 

  ب ه  "02جامعة فرحات عباس "سطيف 

  ب م  "02جامعة منتوري "قسنطينة 

  ب ز  "03جامعة منتوري "قسنطينة 

  ق ع  املركز اجلامعي مبيلة

  ج ل  املدرسة الوطنية العليا بقسنطينة

  م ن  العليا للمناجم بعنابة املدرسة الوطنية

  ب ف  املدرسة الوطنية العليا لألساتذة بسكيكدة

  إ ع  املدرسة التحضريية للعلوم االقتصادية والتسيري بقسنطينة 

  ف ب  املدرسة التحضريية للعلوم االقتصادية والتسيري بعنابة

  ب ز  املدرسة التحضريية للعلوم التكنولوجية بعنابة
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  .قائمة األساتذة الذين قاموا بمراجعة االستمارة:08ملحق رقم 

  

  الجامعة  الرتبة  اإلسم واللقب

  01سطـيـف  أستـاذ   زين الدين بروش

  01سطـيـف  أستاذ  يوسف بركان

  01سطـيـف  أستـاذ   محيدوشحممد 

  برج بوعريريج  أستـاذ   عبد الرزاق بوزيد

  باتنة  أستاذ  خلضر ديلمي

  01سطـيـف  أستاذ حماضر  بن ورزاق هشام

  01سطـيـف  أستـاذ مــحـاضر  عبد الوهاب بلمهدي

  01سطـيـف  أستاذ حماضر  بورغدةحسن 

  مسيلة  حماضر أستـاذ  بوعبد اهللا صاحل

  01سطـيـف  مساعد أستـاذ  برباش توفيق

  02سطـيـف  أستاذ مساعد  يعلى فاروق
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 : االستبيان09ملحق رقم 
 

  حتية طيبة وبعد،

تطبيق نظام ضمان الجودة فـي مؤسسـات دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية حتت عنوان: " لرسالةّمت اعداد هذا االستبيان يف إطار التحضري 

وقـد ّمت اختيــار مسـؤويل ضــمان اجلـودة مبؤسســات التعلـيم العــايل للشـرق اجلزائــري  كمجتمـع حبــث . الجزائريـة: آفاقــه ومعوقاتــهالتعلـيم العــالي 

مربرات، معوقات وعوامل جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسـات التعلـيم العـايل اجلزائريـة، مستهدف لتزويدنا مبعلومات متكننا من معرفة 

هـذه البيانـات  ) يف اخلانـة املناسـبة، وحنـيطكم علمـا أنّ Xم التكرم بقـراءة العبـارات بدقـة وابـداء رأيكـم فيهـا بوضـع إشـارة (لذا نرجو من سيادتك

  .ستستخدم ألغراض علمية حبتة

  حسن تعاونكم شاكرين

  المحور األول: البيانات الشخصية

 [  ]أنثى  [  ]:        ذكر الجنس -

  

[  ]            سنة60أ�� ��  -50[  ]  سنة50أ�� �� -40[  ]     ��  سنة40أ��  -��30       [  ]سنة 30أ�� �� :   السن -

  [  ] سنة60أ	�� �� 

 

أستاذ التعليم [  ]أأستاذ حماضر صنف [  ]صنف بأستاذ حماضر  [  ]أستاذ مساعد صنف أ[  ]صنف بأستاذ مساعد الرتبة العلمية:  -

  [  ]العايل 

 سنوات { } 10سنوات { }       أكثر من  10إىل 5سنوات { }     من  5أقل من : في مؤسسة التعليم العالي الخبرةمستو7 -

  المسؤوليات المتوالة قبل تعيينك مسؤول ضمان الجودة:........................................................................ -

  [  ]مدرسة حتضريية    [  ]مدرسة عليا لألساتذة    [  ]مدرسة وطنية عليا      [  ]مركز جامعي     [  ]:  جامعة  طبيعة المؤسسة -

  .........................................................................................................................................:التخصص -

  ................................:..........................................................كمسؤول ضمان الجودةتاريخ التعيين   -

  ..................................انشاء خلية ضمان الجودة على مستوى مؤسسستكم:....................................تاريخ -

-   
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  مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.في المبررات الدافعة لتطبيق نظام ضمان الجودة : الثانيالمحور 

 لهاسواء على مستوى المحيط الداخلي  مؤسسات التعليم العاليإلى تطبيق نظام ضمان الجودةبتوجد جملة من المبررات التي تدفع 

  ؟ستكممستوى مؤسالمبررات على  هذه ا مدى موافقتك علىأو المحيط الخارجي،فم

  لمؤسستك:على مستوى المحيط الداخلي  -أوال

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  على مستوى المحيط الخارجي لمؤسستك: - ثانيا

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

مبررات أخرى، 

  حدد:...............................................................................................................

موافق  العبارة  الرقم

  تماما

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  اطالقا

            اجلامعي لتكوينجودة اتدين   1
            تدين جودة األحباث العلمية  2
            تدين جودة اخلدمات املقدمة للمجتمع  3
            التعليم العايل ومتطلبات سوق العمل ربامجانعدام املواءمة بين  4
            حتسني كفاءة مؤسسة التعليم العايلاحلاجة إىل   5

            حتسني فعالية مؤسسة التعليم العايلاحلاجة إىل   6
            التعليم العايل ةتنفيذ حوكمة جديدة ملؤسساحلاجة إل}  7

           ) تكميلية لنظام ل م د و الرغبة يف التغيري (خوض اصالحات تصحيحية   8

           مرتبة مؤسسة التعليم العايل يف التصنيف األكادميي جلامعات العامل حتسني  9

موافق   العبارة  الرقم

  تماما

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  اطالقا

            على التعليم العايل تزايد الطلب االجتماعي   10

            تزايد البطالة بني اخلرجني اجلامعني  11

            تنويع التعليم العايل  12

            فتح التعليم العايل على القطاع اخلاص  13

            صعوبات التمويل  14

  أصحاب املصلحة  زيادة الطلب على جودة التعليم العايل من قبل   15
) les parties prenantes(  

          

            التعليم العايل تدويل  16
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(سياسة  التعليم العالي الجزائرية في مؤسساتتطبيق نظام ضمان جودة ل)Principaux choix(الخيارات الرئيسية : الثالثالمحور 

  .ضمان الجودة)

(اختر واحدة فقط من االجابات  :في الوقت الراهن ما هو المفهوم المناسب للجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية -أوال

  المحتملة)

 [ ]l ‘adaptation aux standardsاملطابقة للمعايري - 

 [ ]auxobjectifs l ‘adaptationاملطابقة لألهداف - 

(اختر واحدة  :في الوقت الراهن الجزائرية التعليم العاليفي مؤسسات جودة الما الهدف ذو األولوية من تطبيق نظام ضمان  - ثانيا

  فقط من االجابات المحتملة)

 [ ]Le  contrôlede laqualitéالرقابة على اجلودة - 

 [ ] La reddition des comptesاملساءلة  - 

 ] [l’amélioration de la qualitéاجلودة حتسني - 

(اختر واحدة  :في الوقت الراهن في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةجودة الماهي اآللية المناسبة أكثر لتطبيق نظام ضمان  - ثالثا

  فقط من االجابات المحتملة)

 [ ] L’audit de la qualitéالتدقيق - 

 [ ]  L’évaluationالتقييم - 

 [ ] L’accréditationاالعتماد - 

(اختر واحدة  :في الوقت الراهن في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةجودة الما هو المجال ذو األولوية لتطبيق نظام ضمان  - رابعا

  فقط من االجابات المحتملة)

 [ ] institutionnelleمؤسسي - 

 [ ]programmatiqueبراجمي   - 

 [ ]الربامجبعض - 

: (اختر واحدة في الوقت الراهنتطبيق نظام ضمان الجوة في مؤسسات التعليم العالي الجزائريةلما هو الخيار المناسب   -خامسا

  فقط من االجابات المحتملة)

 خيار التطبيق االجباري    [ ] - 

 خيار التطبيق االختياري    [ ] - 

: (اختر واحدة في الوقت الراهن التعليم العالي الجزائرية ة في مؤسساتدالجو تطبيق نظام ضمان لالخيار المناسب ماهو   - سادسا

  فقط من االجابات المحتملة)

 [ ]Assurance Qualité Interneةضمان اجلودة الداخليخيار  - 

 [ ]Assurance Qualité externeةضمان اجلودة اخلارجيخيار  - 

 

 

  مؤسسات التعليم العالي الجزائرية.جودة في ال: المعوقات التي تواجه تطبيق نظام ضمان الرابعالمحور 
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  والبحث العلمي) وزارة التعليم العاليالمركزي (مستوى الالجانب القيادي على  - أوال

  :)مؤسستكالمحلي (مستوى العلى والتنظيمي الجانب االداري  - ثانيا

موافق   العبارة  الرقم

  تماما

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  اطالقا

            بأمهية تطبيق نظام ضمان اجلودة القيادةعدم قناعة   1

            عدم وضوح سياسة تطبيق نظام ضمان اجلودة   2

            عدم حرص القيادة على توثيق سياسة تطبيق نظام ضمان اجلودة  3

            عدم حرص القيادة على االعالن عن سياسة تطبيق نظام ضمان اجلودة   4

            أصحاباملصلحةفيتحديدسياسةتطبيقنظامضماناجلودةاشراكعدحمرصالقيادةعل}  5

            حرص القيادة على التواصل املستمر مع مسؤويل ضمان اجلودةعدم   6

            املركزية يف عملية اختاذ القرارات اخلاصة بتطبيق نظام ضمان اجلودة  7

  جانب التخطيط .1

موافق   العبارة  الرقم

  تماما

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  اطالقا

            عدم وضوح األهداف  8

            عدم قابلية األهداف للقياس  9

            عدم قابلية األهداف للتحقيق  10

            عدم واقعية األهداف   11

            )Feuille de route(حمددة عدم ارتباط األهداف بفرتة زمنية  12

            األهداف بفعاليةاخلطة املعتمدة للتنفيذ غري مناسبة لتحقيق   13

 charte de la)عدم حرص خلية ضمان اجلودة على إعداد ميثاق اجلودة   14

qualité)  
          

            عدم حرص خلية ضمان اجلودة على إعداد وثائق اجلودة   15

  جانب التنظيم .2

            مسؤول ضمان اجلودة غري حمددة بشكل واضح جباتوا  16

            أعضاء خلية ضمان اجلودة غري حمددة بشكل واضح واجبات  17

الصالحيات املمنوحة ملسؤول ضمان اجلودة من طرف اإلدارة العليا غري كافية   18

  ألداء مهامه
          

            عدم ادماج خلية ضمان اجلودة ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة  19
لضمان اجلودة على مستوى  عدم حرص اإلدارة العليا للمؤسسة على استحداث خاليا  20

  الكليات
          

            قساماألعدم حرص االدارة العليا على استحداث خاليا لضمان اجلودة عل}مستوى   21

موافق   العبارة  الرقم

  تماما

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  اطالقا

            مارسة أنشطتهاخلية ضمان اجلودة على عدد كاف من اإلطارات ملعدم توافر   22
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            مارسة أنشطتهاخلية ضمان اجلودة على اإلطارات املؤهلة ملعدم توافر   23
            مارسة أنشطتهاخلية ضمان اجلودة على املخصصات املالية الكافية ملعدم توافر   24
عدم حرص االدارة العليا للمؤسسة على احرتام املعايري املعتمدة يف اختيار   25

  مسؤول ضمان اجلودة
          

عدم حرص االدارة العليا للمؤسسة على احرتام املعايري املعتمدة يف اختيار    26

  أعضاء خلية ضمان اجلودة
          

            عدم استقرار أعضاء خلية ضمان اجلودة  27

  التوجيه .3

            منط القيادة السائد يف املؤسسة يعيق عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة  28

عدم حرص االدارة العليا للمؤسسة على اقامة اجتماعات دورية مع مسؤول   29

  ضمان 
          

أعضاء مع اقامة اجتماعات دورية  حرص مسؤول ضمان اجلودة على عدم   30

  خليته 
          

أصحاب املصلحة املستمر مع االتصال حرص مسؤول ضمان اجلودة على عدم   31

  الداخلية
          

أصحاب املصلحة املستمر مع  االتصالحرص مسؤول ضمان اجلودة على عدم   32

  اخلارجية
          

خلية ضمان اجلودة ال تويل االهتمام الكايف لعملية التحسيس بأمهية تطبيق نظام   33

  ضمان اجلودة (اعداد منشورات، أيام دراسية، ملتقيات، لقاءات علمية،...)
          

عملية اختاذ القرارات اخلاصة بتطبيق نظام ضمان اجلودة يف املؤسسة ال تتم وفق   34

  أسس علمية 
          

عدم حرص اإلدارة العليا للمؤسسة على التخفيف من أعباء العمل البيداغوجية   35

  ألعضاء خلية ضمان اجلودة
          

            قلة الربامج التكوينية املخصصة ملسؤول ضمان اجلودة   36

            قلة الربامج التكوينية املخصصة ألعضاء خلية ضمان اجلودة  37

عدم حرص االدارة العليا للمؤسسة على اشراك مسؤول ضمان اجلودة يف اختاذ    38

  القرارات اخلاصة باملؤسسة
          

  الرقابة .4

عدم حرص اإلدارة العليا للمؤسسة على متابعة  مدى التقدم يف تطبيق نظام   39

  ضمان اجلودة
          

            عدم حرص خلية ضمان اجلودة على متابعة مدى التقدم يف تنفيذ اخلطة املوضوعة   40

موافق   العبارة  الرقم

  تماما

غير   محايد  موافق

  موافق

غير موافق 

  اطالقا

          عدم حرص خلية ضمان اجلودة على توظيف نتائج التقييم ملعاجلة االحنرافات   41
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أعضاء هيئة كل من توجد جملة من األسباب التي قد تجعل  :لألطراف المعنية بتطبيق نظام ضمان الجودةالسلوكي جانب ال - ثالثا

  ؟مستوى مؤسستكماألسباب على هذه داريين يقاومون تطبيق نظام ضمان الجودة، فما مدى موافقتك على اإلتدريس و 

  

  

  

  

  

  

  :التعليم العالي الجزائريةؤسسات لمحور الرابع: معرفة آراء مسؤولي ضمان الجودة حول عوامل نجاح تطبيق نظام ضمان جودة في ما

  العوامل؟جملة من العوامل، فما مدى موافقتك على هذه في مؤسستك تطبيق نظام ضمان الجودة نجاحيتطلب 

  السلبية

موافق   العبارة  الرقم

  تماما

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

 موافق

  اطالقا

            اخلوف من عملية التقييم  42

            اخلوف من عدم القدرة على التجاوب مع طبيعة املهام اجلديدة    43

            اخلوف من بذل جهد إضايف  44

            اخلوف من فقدان النفوذ  45

            اخلوف من فقدان االستقاللية  45

            االعتماد على األساليب الروتينية يف العمل)          تفضيل االستقرار (تفضيل  46

            الشعور باالغرتاب الوظيفي (عدم مشاركته)  47

            ضعف الثقة بنتائج تطبيق نظام ضمان اجلودة     48

موافق   العبارة  الرقم

  تماما

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  اطالقا

            حتسيس وتوعية أصحاب املصلحة بثقافة اجلودة  1

مبستوياا املختلفة (وزارة/جامعة/كلية) لعملية تطبيق نظام   اإلدارة العليادعم  2

  ضمان اجلودة
          

            حداث تغيري يف التوجه االسرتاتيجي (الرؤية، الرسالة، األهداف)إ  3

            حداث تغيري يف تكنولوجيا التعليم (اجلانب التكويين) إ  4

            حداث تغيري يف الثقافة التنظيميةإ  5

موافق   العبارة  الرقم

  تماما

غير   محايد  موافق

  موافق

غير 

موافق 

  اطالقا
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عوامل نجاح أخرى، حدد:  - 
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ربما قيدتكم أسئلة االستبيان ولم تعطك فرصة للتعبير عن رأيك فيما يخص مبررات أو معوقات أو عوامل نجاح تطبيق نظام ضمان 

  ن فضلك اكتب أي تعليق يدور بذهنك في المساحة الخالية أدناه:الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، م
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 لم تترك أي سؤال دون إجابةأشكرك على وقتك وعلى تعاونك، من فضلك تأكد أنك 

            إحداث تغيري يف اهلياكل التنظيمية  6

            معرفة أسباب مقاومة تطبيق نظام ضمان اجلودة للتخفيف من حدا  7

مشاركة أصحاب املصلحة يف عملية تطبيق نظام ضمان اجلودة (توخي مبدأ   8

  املشاركة)
          

            الرتكيز على عملية االتصال الفعال  9

            إقامة أنظمة معلومات فعالة  10

            إقامة الربامج التدريبية املناسبة  11

            إعتماد نظم حتفيزية كافية  12

            فتح باب املنافسة بني مؤسسات التعليم العايل  13

            ضمان اجلودةربط دعم الدولة باملؤسسات احلريصة على تطبيق نظام   14
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 2 ماهية خدمة المرفق العام.المطلب األول: 

 10 المرفق العام. مفهوم جودة خدمةالمطلب الثاني: 

 16  المطلب الثالث: مواثيق جودة خدمة المرفق العام.

 22  .العالي التعليمخدمة  ماهيةالمبحث الثاني: 

 22 .مفهوم خدمة التعليم العاليالمطلب األول: 

 25 .خصائص خدمة التعليم العاليالمطلب الثاني: 

 26  .خدمة التعليم العالي صنافأالمطلب الثالث: 

 30 .ماهية جودة خدمة التعليم العالي: الثالثحث المب

  30 .جودة خدمة التعليم العاليمفهوم المطلب األول: 
 

  37 جودة خدمة التعليم العالي وفوائدها.أهداف المطلب الثاني: 

  39  المطلب الثالث: أبعاد جودة الخدمة التعليمية.

 44  محاور جودة التعليم العالي.: الرابعالمبحث 

 44 جودة عضو هيئة التدريس وطرق التدريس.لب األول: المط

 50 جودة المباني التعليمية، الوسائل والكتاب التعليمي.المطلب الثاني: 

 51  .المطلب الثالث: جودة اإلدارة التعليمية

 53  المطلب الرابع: جودة المناهج والتمويل وتقييم األداء التعليمي.
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 57  تمهيد

 58  .المبحث األول: مفاهيم أساسية حول نظام ضمان جودة التعليم العالي
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 64  ماهية نظام ضمان الجودة. المطلب الثاني:     

 70  .:ماهية نظام ضمان جودة التعليم العاليلثالثالمطلب ا     

 78  .مراحل تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي: الثاني المبحث
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 لصفحةرقم ا العنـوان الرقم

 21  أوزان كل من المعايير التسعة لنموذج إطار التقييم المشترك. 1

 43  .جودة خدمة التعليم العالي أبعاد  2

 72 .معاني ضمان الجودة 3

 96 .تصنيف آليات ضمان الجودة 4

 96 .األساسية المستخدمة ضمن نظام ضمان الجودة الخارجية تصنيف الخيارات 5
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 190 .قيمة معامل الثبات لمحاور االستمارة 12

 191  .قيمة الوسط المرجح واألوزان المئوية ودرجات الموافقة لمحاور االستبانة 13

 192 .نستوزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب الجّ  14

 193 فئات أعمارهم.لبحث المستهدف حسب توزيع أفراد مجتمع ا 15

 193 .نة حسب الرتبة العلميةتوزيع أفراد العيّ  16

مستوى الخبرة في مؤسسة التعليم توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب   17

  .العالي

194 

المسؤوليات الموالة قبل التعيين  توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب   18

  ة.كمسؤول ضمان الجود

195  

 196 طبيعة المؤسسة.توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب  19

 196  التخصص.توزيع أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب   20

  197  .تاريخ التعيين كمسؤول ضمان الجودةتوزيع  أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب   21

 198 .تاريخ انشاء خلية ضمان الجودةتوزيع  أفراد مجتمع البحث المستهدف حسب  22

الدافعة لتطبيق نظام المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق بالمبررات   23

مـن وجهـة  على مستوى المحيط الداخلي لهاضمان الجودة في مؤسسة التعليم العالي 

  .نظر مسؤولي ضمان الجودة

200 

المحور المتعلق بالمبررات الدافعة لتطبيق نظام المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات   24

ضمان الجودة في مؤسسة التعليم العالي على مستوى المحيط الخارجي لها من وجهة 

  نظر مسؤولي ضمان الجودة.

202 
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المفهوم المناسب للجودة في المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق ب  25

ة فــي الوقــت الــراهن مــن وجهــة نظــر مســؤولي ضــمان مؤسســات التعلــيم العــالي الجزائريــ

  .الجودة

204 

الهدف ذو األولوية من تطبيق المؤشرات االحصائية الخاصة بعبارات المحور المتعلق ب 26

نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في الوقت الراهن من وجهـة 

 .نظر مسؤولي ضمان الجودة

204 

اآلليـة المناســبة أكثـر لتطبيــق صـائية الخاصــة بعبـارات المحــور المتعلـق بالمؤشـرات االح  27

نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في الوقت الراهن من وجهـة 

  .نظر مسؤولي ضمان الجودة

205 

المجــال ذو األولويــة لتطبيــق المؤشــرات االحصــائية الخاصــة بعبــارات المحــور المتعلــق ب  28

ان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في الوقت الراهن من وجهـة نظام ضم

  .نظر مسؤولي ضمان الجودة

205 

لتطبيــق  المناســب باألســلوبالمؤشــرات االحصــائية الخاصــة بعبــارات المحــور المتعلــق  29

نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في الوقت الراهن من وجهـة 

 .ؤولي ضمان الجودةنظر مس

206 

م انظـــالنوع المناســـب مـــن بـــالمؤشـــرات االحصـــائية الخاصـــة بعبـــارات المحـــور المتعلـــق   30

ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في الوقت الراهن مـن وجهـة نظـر 

  .مسؤولي ضمان الجودة

207 

ات التــي تواجــه تطبيــق المعوقــالمؤشـرات االحصــائية الخاصــة بعبــارات المحــور المتعلـق  31

نظـــام ضـــمان الجـــودة فـــي مؤسســـات التعلـــيم العـــالي الجزائريـــة علـــى مســـتوى الجانـــب 
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  امللخص:
ولتحقيق تطبيق نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية.  معوقات وآفاقدراسة يهدف هذا البحث إىل   

تضمن البحث يف جانبه النظري عرض املفاهيم الفكرية قمنا بتقسيم البحث إىل جانب نظري وآخر تطبيقي، حيث  هذا اهلدف،

أما اجلانب التطبيقي  ودراسة موضوع تطبيق نظام ضمان اجلودة وعالقته مبدخل إدارة التغيري.املتعلقة جبودة التعليم العايل وضماا، 

حبث إىل مسؤويل ضمان  فتمحور حول دراسة ميدانية مشلت مؤسسات التعليم العايل للشرق اجلزائري، حيث وجهت استمارة

، هاجلودة دف التعرف على املربرات الدافعة لتطبيق نظام ضمان اجلودة على مستوى مؤسسام واخليارات األساسية لتطبيق

دفع كل عن قد أظهرت نتائج الدراسة من عملية تطبيق هذا املدخل وعوامل اجناح تطبيقه. و  اضافة إىل حتديد املعوقات اليت حتدّ 

إىل  باإلضافةيات الداخلية واخلارجية اليت تواجه مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية إىل تطبيق نظام ضمان اجلودة ا، من التحد

وجود اختالفات يف وجهات نظر مسؤويل ضمان اجلودة حول السياسة املناسبة لتطبيق نظام ضمان اجلودة، كما كشفت نتائج 

نظام ضمان اجلودة واملتعلقة باجلانب القيادي على مستوى الوزارة الوصية من تطبيق  حتدّ اليت الدراسة عن وجود مجلة من املعوقات 

واجلانب اإلداري والتنظيمي على مستوى املؤسسة واجلانب السلوكي لألطراف املعنية بتطبيقه، كما كشفت الدراسة عن وجود مجلة 

جناح تطبيق الاألخذ ا القرار  صانعي، مما يتعني على جلودةمن وجهة نظر مسؤويل ضمان امل النجاح ذات أمهية متفاوتة اعو من 

   نظام ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية.
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Abstract: 
 
 This study aims to examining the constraints and prospects of implementing quality assurance 
system in Algerian higher education institutions. To achieve this aim the research is divided into a 
theoretical part and a practical one .The theoretical part exposes concepts and notions related to the 
quality of higher education and its assurance, in addition to studying the application of the quality 
assurance system and its relationship to change management .The practical part of the research is 
based on a field study which covered higher education institutions of east Algeria. A questionnaire 
was distributed to officials of quality assurance in order to understand the reasons behind 
implementing this system in their institutions and the basic options to apply it. The practical part of the 
study aims also at identifying the difficulties that restrict the application of this system and the factors 
that can guarantee its success. The results revealed that the challenges, whether internal or external, 
facing the Algerian higher education institutions necessitated the application of the quality assurance 
system .The study showed differences among officials of quality assurance concerning the 
perspectives appropriate policy of applying this and revealed the existence of a number of obstacles 
and success factors of varying importance from the standpoint of quality assurance officials. Decision 
makers could take these factors into consideration in order to achieve success in the application of 
quality assurance system in Algerian higher education institutions. 

Key Words: 

 Quality Assurance, Quality Assurance System, Obstacles, Prospects, Algerian higher 
education institutions. 


