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«When there is no enemy within, the enemy 
outside can do you no harm.» - African proverb 

  

                   " عندما ال يكون هناك عدو داخلي  ،ال يمكن للعدو الخارجي أن يؤذيك  " 

 مثل إفريقي

 
 

    

«Je ne suis en compétition avec personne. Je n’ai 
aucune envie 

de jouer le rôle d’être mieux que quiconque. 
J’essaie seulement 

d’être meilleur que la personne que j’étais hier.» 

  

أنا لست في منافسة مع أي شخص، وال أرغب في تقمص الدور لكي أكون أفضل من أي  "

  "شخص آخر، أنا أحاول فقط أن أكون أفضل من الشخص الذي كنت باألمس
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  وا وا ا ،ا      ءو   ءو راء اوات وء ا

و إذا ر ا ض و  ا  ،ءرب ا أ  ،ا  ا   

م  أ  أم.  

 و  ل اأنأ   ، ا   ا ا  ا  وأ وأ

ا  ه إوا و و آ و  ي و اج ااة واا.  

ا م و ال دا ار  »أ ا ا« و  إ وان   ون

  ...واح

 ار، وأا ط و م   نوا  :  

،  و  وم وه  ااف  ا  « ت«اذ اف 

ا ن م ينواذ، ما وم    اه ا.  

 ذج«اي اووا ا «  ا وا دات اا .  

 ور اذ واا»اا  ا  ات »داوودت واوا ا  ،

ا. 

ا  ءأ  وا ا    

  » آ رة«:  و ص إ اذة

ة  ،رب روق   ،ون،  ادر اد، م ،ص إ اة  و

 ل ،دا ،،ش  ،روا ا   ،ز  ،در  ،ش  

    .دة

  »و  دار «: إ  ص

 وز ز ص إ و » ءأ  ا 2006د«    

   ا ا ا  إاء ان

  ة وإدارأ ، ء واا   را  

ا ا زإ   أو      إ  
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ُ
عتمدة����ا��ديثة��نظمةعت���ا��وكمة�من�أ�م�� �

ُ
ع���املستوى��العا�� مؤسسات�التعليم إصالحامل

�الدو�� ،� �ظلخاصة �ا��الية �� �أساسية��التحديات �مبادئ �ع�� �النظام ��ذا �و�قوم �القطاع، ل�ذا

�كب�� �دور �ل�ا �وال�� �الشفافية، �املساءلة، �املشاركة، � �االستقاللية، �تحس�ن �املؤسسات��� ��ذه أداء

�ا� �حيث �من �مؤسسات�ة،�ودو�التحديد �العا�� فمعظم  �رائدةال�التعليم
ُ
�دِر ت �نظام�ج �اس��اتيجيا��ا ضمن

�ُم  �ووا��حوكمة �علن �و ، �خاللھ �من قت �نظام عناصر� مستوى  ع�� إيجابية نتائجَحقَّ �ك�ل - مدخالت(�ا

ن��ا�من�احتالل��)مخرجات-عمليات
َّ

  . العال�� التص�يفالصدارة����قوائم�،�وال���َمك

ق�جودة��عليم�ا�العا���قامت�منذ��ستقالل� َحّقِ
ُ
واكب�ا��زائر��تجا�ات�العاملية�ا��ديثة�وت

ُ
ح���ت

ضمان��ب���نظاموت 2004سنة� ���LMDتطبيق�نظام��سلسلة�من��صالحات،��ان�أ�م�ا��صالح�املتمثل�

�رغمو �،2010 سنة�ا��ودة ��ذه لكن ��عمق �أداء��صالحات، �مستوى �ع�� �ضعيفا ��ان �تأث���ا �أن إال

�التعليم ��العا�� مؤسسات ��عكسھ �ما �والنوعيةو�ذا �الكمية �لعدة��املؤشرات �ذلك �و�رجع �القطاع، ل�ذا

�التمو�ل، �ضعف �ال�سي��، �سوء �وا��ة، �وإس��اتيجية �رؤ�ة �غياب �أ�م�ا �حقيقية عوامل �مشاركة �غياب

ش���إ���أن�إحدى��زمات�الرئ�سية����أزمة�حوكمة�ا��ُ مَّ مِ  لألطراف�ذات�املص��ة،�غياب�آليات�املساءلة،

  .بالدرجة��و��

� �اس��دفت ��ذه �االدراسة �ع�� �ا��وكمة�تطبيق�مستوى لوقوف ���و �مبادئ  معاي���تحقيق�دور�ا

�جامعية����ا��ودة �مؤسسات �واملدرسة�العليا�لإلحصاء�بم،�املركز�ا��ام���-1- جامعة�سطيف( ثالث يلة

توصلت�الدراسة�إ���جملة�. ذأستا�476آراء�عينة�من�من�خالل�استقصاء� )با��زائر التطبيقيقتصاد�و�

�أن �أ�م�ا �النتائج ��مستوى  من ��� �ا��وكمة �مبادئ �العا��تطبيق �التعليم � مؤسسات �الدراسة  �انمحل

� ��ان �املقابل ��� �توافر متوسطا، �جدا�مستوى �منخفضا �معاي���ا��ودة ،� �وجود �مع �معنو�ة �فروق  �راء��

� �املراقبة،حسب �متغ��ات � �عض �النتائج �أظ�رت ��دجو و أيضا �ملبادئ �دور �ا��وكمة �تحقيق من��ا��ودة��

�ال �ا��وكمة�والقوي �يجا�يو�  عنوي املتأث���خالل � ملبادئ   ،�ودةمعاي���ا�ع��
ُ
�ت �أخرى �عوامل �وجود ؤثر�مع

  .�ودةا�أيضا�ع���

  

 .معاي���ا��ودةا��ودة،�،�ا��وكمة،�مبادئ�ا��وكمةالتعليم�العا��،� مؤسسات :ال�لمات�املفتاحية
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Abstract 
Governance is one of the most important modern systems adopted in the reform of higher 

education institutions at the international level, especially within the current challenges of this 
sector. This system is based on some basic principles such as autonomy, participation, 
accountability and transparency, which have a significant role in improving the performance of 
these institutions, especially in terms of quality. Most of the leading institutions of higher 
education incorporate a clear and visible governance system in their strategies. They have 
achieved positive results at the level of the components of their system as a whole (input-
processes-output), which enabled them to take the lead in the rankings. 

In order to keep pace with the recent global trends and achieve the quality of its higher 
education, Algeria has undertaken a series of reforms since the independence; the most important 
of which was the implementation of the LMD system in 2004 and the adoption of the quality 
assurance system in 2010. However, despite the depth of these reforms, they have had little 
impact on the performance of higher education institutions. This is reflected in the quantitative 
and qualitative indicators of this sector. This is due to several factors; the most important of 
which is the absence of a clear vision and strategy, mismanagement, inadequate funding, lack of 
real stakeholder participation, and lack of accountability mechanisms, which indicates that one 
of the main crises is a governance crisis in the first class. 

This study aimed to identify the level of application of the principles of governance and 
its role in achieving quality standards in three institutions (University of Setif-1, University 
Center in Mila and the Higher School of Statistics and Applied Economics in Algies) through a 
survey of a sample of 476 teachers. The study reached a number of results; the most important of 
which is that the level of application of the principles of governance in the institutions of higher 
education in the study was average. In contrast, the level of availability of quality criteria was 
very low, with significant differences in views according to some control variables.The results 
also showed a role for the principles of governance in achieving quality through their significant 
positive and strong impact on quality criteria, with other factors also affecting quality. 
 
Keywords: Higher Education Institutions, Governance, Principles of Governance, Quality, 
Quality Criteria.  
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Résumé 

La gouvernance est l’un des systèmes modernes les plus importants adoptés dans la 
réforme des établissements d’enseignement supérieur au niveau international, compte tenu en 
particulier à la lumière des défis actuels de ce secteur. Ce système repose sur des principes de 
base tels que l'autonomie, la participation, la responsabilisation et la transparence, qui jouent un 
rôle important dans l'amélioration de la performance de ces institutions, notamment en termes de 
qualité. La plupart des prestigieux établissements d’enseignement supérieur incorporent un 
système de gouvernance clair et visible dans leurs stratégies. Ils ont obtenu des résultats positifs 
au niveau des composants de leur système dans son ensemble (entrées-processus-sorties), ce qui 
leur a permis de prendre la tête du classement mondial. 

Afin de suivre le rythme des dernières tendances mondiales et d’atteindre la qualité de 
son enseignement supérieur, l’Algérie a entrepris une série de réformes depuis l’indépendance, 
dont la plus importante a été la mise en œuvre du système LMD en 2004 et l’adoption du 
système d'assurance de qualité en 2010. Cependant, malgré l’ampleur de ces réformes, elles 
n’ont eu que peu d’impact sur la performance des établissements d’enseignement supérieur, 
comme le montrent les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de ce secteur. Cela est dû à plusieurs 
facteurs, le plus important étant, l’absence de vision claire et de stratégie, la mauvaise gestion, la 
faiblesse du  financement, le manque d’une réelle participation des parties prenantes, et l'absence 
de mécanismes de responsabilisation, ce qui indique que l'une des principales crises est en 
premier lieu une crise de gouvernance. 

La présente étude visait à déterminer le niveau d’application des principes de 
gouvernance et son rôle dans l’atteinte des critères de qualité dans trois établissements 
universitaires (l’Université de Sétif-1-, le Centre universitaire de Mila et l’École supérieure de 
statistique et d’économie appliquée à Alger. Lors de l’enquête d’un échantillon de 476 
enseignants, l’étude a abouti à un certain nombre de résultats, dont le plus important est que le 
niveau d'application des principes de gouvernance dans les établissements d'enseignement 
supérieur était juste moyen. En revanche, le niveau de disponibilité des critères de qualité était 
très faible, avec des différences de points de vue significatives en fonction de certaines variables 
de contrôle. Les résultats ont également montré que les principes de gouvernance pouvaient 
jouer un rôle dans l’atteinte de la qualité grâce à l'impact significatif, positif et fort des principes 
de gouvernance sur les critères de qualité, avec la présence de certains facteurs qui affectent 
également la qualité. 
 
Mots-clés: Les Etablissements d'Enseignement Supérieur, Gouvernance, Principes de 
Gouvernance, Qualité, Critères de Qualité. 
  

 



 

 

 

 

 

  قائمة المختصرات



 
XII 

  الداللة�باللغة�العر�ية  الداللة�باللغة��جن�ية  املختصرات

PNUD Programme des Nations unies pour le 
développement 

  برنامج��مم�املتحدة��نما�ي

OCDE Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques 

  منظمة�التعاون�والتنمية��قتصادية

ARADO ARab Administrative Development 
Organization 

 املنظمة�العر�ية�للتنمية��دار�ة

UNESCO United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization 

منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم 
  والثقافة

GATS General Agreement on Trade in Services تفاقية�العامة�لتجارة�ا��دمات�  

UGSC University Governance Screening Card بطاقة�قياس�ا��وكمة�ا��امعية  

ASGA  American Student Government Association ا��معية�ا���ومية��مر�كية�للطلبة  

CMEC  Council of  Ministers of  Education, Canada مجلس�وزراء�التعليم����كندا  

AUCC  Association des Universités et Collèges du 
Canada 

  الكنديةرابطة�ا��امعات�وال�ليات�

CDESR  Comité Directeur de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche 

�العا��� �للتعليم �التوج��ية ال��نة

  والبحث

NQF National Qualifications Framework ي�ل�التأ�يل�الوط���  

HEFCE Higher Education Funding Council for 
England 

�التعليم� �لتمو�ل �ال��يطا�ي املجلس

  العا��

UGC University Grants Committee نة�املنح�ا��امعية��  

LMD  Licence Master Doctorat ل�سا�س،ماس��،�دكتوراه  

EPSCP Etablissements Publics à caractère 
Scientifique, Culturel et Professionnel 

�عل����عمومية مؤسسات �طا�ع ذات

  وم���ثقا��

LRU Loi relative aux Libertés et Responsabilités 
des Universités 

�حر�ات ا��امعات��سؤولياتمو  قانون

  الفر�سية

SYMPA SYstème de répartition des Moyens à la 
Performance et à l’Activité. 

�لألداء� �وفقا �املوارد �توز�ع نظام

  وال�شاط

LabEx Laboratoires d’Excellence املتم��ةاملخابر�  

IDEX Initiatives D’Excellence املبادرات�املتم��ة  

MEXT Ministry of Education, Culture, Sports, Science 
and Technology 

� �الر�اضة،��تعليمالوزارة الثقافة،

  العلوم�والتكنولوجيا

NUCs National Universities Corporations مدمجة  وطنية�اتجامع  

INQAAHE International Network for Quality Assurance 
Agencies in Higher Education 

�ضمان� �ل�يئات �العاملية الشبكة

  ا��ودة����التعليم�العا��

ENQA European Network for Quality Assurance in 
Higher Education 

���� �ا��ودة �لضمان ��ورو�ية املؤسسة

    التعليم�العا��

AROQA ARab Organization for Quality Assurance in 
education 

�ا��ودة �لضمان �العر�ية ����املنظمة

  التعليم

CIAQES Commission d'Implémentation d'un système 
d’Assurance Qualité dans les établissements 
d'Enseignement Supérieur 

ال��نة�الوطنية�لتطبيق�نظام�ا��ودة�

   ���التعليم�العا��

TM Transformative Model النموذج�التحو���  

CEQAM Comprehensive Educational Quality Assurance 
Model 

  جودة�التعليم�الشاملنموذج�ضمان�



 
XIII 

EMQ Engagement Model of Quality نموذج�مشاركة�ا��ودة    

 RUM Responsive University Model نموذج�ا��امعة�املستجيبة  

 ULM University of Learning Model جامعة�نموذج�التعلم  

GQM  Generic Quality Model نموذج�ا��ودة�العامة  

 DAQF  Dill’s Academic Quality Framework ـ�إطار�ا��ودة���ادي���ل"Dill"  

 MMQP  Massy’s Model of Quality Process نموذج�"Massy "لعملية�ا��ودة  

QMFHE   Quality Management Framework for Higher 
Education 

  إطار�إدارة�جودة�التعليم�العا��

LOM  The University as a Learning Organization 
Model 

  منظمة��علما��امعة�كنموذج�

QS   Quacquarelli Symonds ال��يطانية�  Quacquarelli الشركة

Symonds  تص�يفلل   

ARWU Academic Ranking of Word Universities ال��ت�ب���ادي���ل��امعات�العاملية  

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Conseil Supérieur de la Recherche 
Scientifique) 

  املجلس��ع���للبحث�العل��

CNRSE  Commission Nationale de Réforme du 
Système Educatif 

�الوطنية  املنظومة إلصالح ال��نة

  ال��بو�ة

CNE  Comité Nationale d'Evaluation ال��نة�الوطنية�للتقييم  

CIAQES  Commission d'Implémentation d'un 
système d’Assurance Qualité dans les 
établissements d'Enseignement Supérieur 

�ضمان� �نظام �لتطبيق �الوطنية ا��نة

  ا��ودة����التعليم�العا��

CAQ   Cellules D’Assurances Qualité خاليا�ضمان�ا��ودة  

RAQs  Responsables D’Assurance Qualité ا��ودة خاليا�ضمان مسؤو��  

SPSS Statistical Package for Social Sciences ا��زمة��حصائية�للعوم��جتماعية  

AMOS Analysis of MOment Structure تحليل�ب�ية�العزوم  

SEM Structural Equation Modeling النمذجة�باملعادالت�البنائية  

 



 

 

 

 

 

 مقــــــدمة

«Don’t give up, the beginning is always the hardest». 
 "�صعب دائما �� البداية �س�سلم ال"
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 ب

  تم�يد

 
ُ
لدور�ا�القوي��السنوات��خ��ة�����كب���ما�يم�ا��ديثة�ال���حظيت�با�تماعت���ا��وكمة�من�املف�

 �ظ�ر �داء.����تحقيق�ا��ودة�والتم������
ُ
�تقدمة�والناشئة�خالل��ذا�املف�وم����العديد�من��قتصاديات�امل

�من� �عددا �ش�د�ا �ال�� �املالية �و�زمات ��قتصادية ����يارات �أعقاب ��� �خاصة �املاضية، �القليلة العقود

ما�ش�ده��قتصاد��ات�من�القرن�العشر�ن،�وكذلكيدول�شرق�آسيا�وأمر��ا�الالتي�ية�وروسيا����ال�سعي�

��وعرف�استخداما�تزايدت�أ�مية�مف�وم�ا��وكمة�ثم� ،2002 سنة�مر��ي�من�ا��يارات�مالية�ومحاس�ية�

�الد �قبل �من �الدوليةواسعا �واملنظمات ���ز��،ول �ظل �ُم �� �أنظمةعدد ��سي���شؤون��عت���من ��� ا��كم

�الداخ���وا��ار���الدولة �لتحقيق��أداة�،�وأصبحع���املستو��ن ا�أساسًيا
ً
�التحديات�وشرط �ملواج�ة فعالة

 التنمية��قتصادية�و�جتماعية،�لذلك�
َ
 �مَّ ت

َ
داخل�أج�زة�الدولة�ومؤسسا��ا�املختلفة��نظام�ا��وكمة��ِ� بَ ت

  �إ��.لة،�الشفافية...ء،�املساملشاركةالستقاللية،�ا�ا�يقوم�عل��ا�نظرا�للمبادئ�ال��

� �َح كن�يجة �الذي ��يجا�ي  قَّ لألثر
َ

��ھُ ق �ع�� �ا��وكمة �الدولة��مستوى تطبيق �وإدارة السياسة

� �و�ر�احواملؤسسات ��دارة �حيث �من �املف�وم�،�قتصادية ��ذا �استخدام ��انتقل �التعليم�إ�� مؤسسات

 رَّ َم ال����اتألزمل�ن�يجة،�العا��
َ
 دعا الذي��مر ،��ا�ع���جميع�املستو�ات�خاصة����الدول�النامية�ر ُم ت�وت

� ع�� القائم�ن �ا��وكمةتطبيق� ع�� العملإ���ؤسسات��ذه�املشؤون �ظل�مسؤولي��ا��خاصة�،نظام �����

بر�نت�العديد�من��حيث،�الشاملة�التنمية وتحقيق خدمة�املجتمع�وإنتاج�املعرفة�وت�و�ن�املورد�ال�شري 

� �أن �العالم ��� �والتجارب �الدراسات �ا��وكمة  مبادئ
ُ

  ضرور�ة طوةخ
ُ
�التعليم تطو�ر جاهت �،العا�� جودة

  �ة.سياسات�فعالة�ل��وكمو عتماد�ا�آليات�مؤسساتية�وا��ة�باالعر�قة�تتمّ����ا��امعاتف

 
ُ
�أولتعَ � �ال�� �الدول �من �ا��زائر�واحدة �ملا� د �نظرا �لتطو�ره، �بالغا �ا�تماما �العا�� �التعليم لقطاع

�أ�مية �من �القطاع ��ذا ��،يك�سبھ �ظل ��� �خاصة �العالم ��ش�د�ا �ال�� �السر�عة �إطار�عوملة�التحوالت ��

�والتعليم �و �املعرفة �السياقال�� ��ذا �ضمن �وخارجيا. �داخليا �كب��ة �تحديات �أفرزت �ا��زائر�ع���مِ عَ ، لت

 َح �،�وال��تطو�ر�وإعادة��ي�لة�قطاع�التعليم�العا���بإدخال�سلسلة�من��صالحات
َ

 ق
َ

منذ��ستقالل�إ����تق

���طغيان�سياسة�الكم��تا�عكسلك��ا�أفرزت����نفس�الوقت�سلبيات�عديدة��،عت��ةغاية�اليوم�انجازات�ُم 

�،����إطار��ذا�الوضع�وحال�دون�الوصول�إ�����داف�املسطرة.ا�أثر�ع���أداء��ذا�القطاع�مَّ ع���الكيف،�مِ 

 
َ
 بَ ت

َّ
�ُم � �وعميقة، �شاملة �جديدة، �إصالحية �ا��زائر�سياسة �وأنجلوسكسونية�ت �غر�ية �تجارب �من ستل�مة

�(ل�سا�س،ماس��،�دكتوراه)�كخيار�اس��اتي��،� )LMD*( تحديدا،�متمثلة����ال�ي�لة�ا��ديدة�للتعليم�العا��

ع����تدر�جيا�ليتم��عميمھ، 2005-2004 دخل�ح���التطبيق�با��امعة�ا��زائر�ة�ابتداء�من�املوسم�ا��ام��

����ساس�إ���تحقيق�ا��ودة�الشاملة���LMDنظام���دف�.ظام�بديل�للنظام�الكالسي�يكن��ل�ا��امعات

���قطاع�التعليم�العا���ور�طھ�بالتحوالت�املحلية�والعاملية،�من�خالل�مبادئھ�وأ�دافھ�النظر�ة�ال����سمح�

من�خالل�خصائصھ�بت��يح��ا��زائر�ة����املحيط�الدو��،�كما��سمح�مؤسسات�التعليم�العا��باندماج�

                                                           
* Licence, Master, Doctorat 
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 ج

ِ َم و�ذا�ما�قد�يُ �،لنظام�الكالسي�يالكث���من��ختالالت�ال���رافقت�ا
ّ

ن�ا��امعة�ا��زائر�ة�من�تجاوز�أ�م�ك

 
َ
 �ٍد َح ت

ُ
  ��ضمن�التص�يف�الدو��.����رتي��اتمثل����ضمان�الت�و�ن�النو���وتحس�ن�تامل

 
َ
�الذي�،ر�القانون�التوجي���للتعليمو صد�عد��،�ودةا��ب���نظام�ضمان�بم�مسار��ذا��صالح�عَّ َد ت

 
َ

�ع���و �،فتح�مؤسسات�خاصة�للتعليم�العا���ةإم�انيس�ألول�مرة�رَّ ك صَّ
َ
�مؤسسات��وتقييمة�راقبضرورة�ُم ن

ثم�قامت�وزارة�التعليم�العا���ب�نظيم�، 2008 سنة )CNE*( للتقييم�ةالوطني���نةالبإ�شاء�التعليم�العا���

�ا��ودة،�مؤتمر �ضمان  �حول
ُ
�� �عمل �فرقة �ُم فَّ لِ فان�ثقت �للمشروع �بالتخطيط �عَّ َد ت �ا����اء�مة ببعض

��.الدولي�ن �توصيات �بتار�خ�عد �العل�� �والبحث �العا�� �للتعليم  2008 سنة�ماي 20و 19 املؤتمر�الوط��

�حول  �الدولية �بتار�خ�والندوة �العا�� �التعليم ��� �ا��ودة �ائرز با���2008 سنة�جوان 02و 01 ضمان �تحت،

�التعليم�تنظيم �ال العا�� وزارة �و�مشاركةوالبنك  ضمان أنظمة ومسؤو�� وأساتذة مؤسسات ؤساءرُ  دو��

�الدولية العالم �� ا��ودة �املنظمات �من �وخ��اء   ،OCDE**(UNESCO ,***( العر�ي
َ
�فعلياسَّ َج ت �املشروع �د

  �167دور�القانون�الوزاري�رقمبص
ُ
ضمان�ا��ودة����التعليم��ن�تأس�س���نة�وطنية�لتطبيق�نظامّمِ ضَ تَ امل

 �.2010 ماي 31 بتار�خ�)CIAQES****(�العا��
َ
 َس سَّ أ

ُ
�ال� �تنصي��ات �منذ �ا��ودة��نة �ضمان �خاليا

)*****CAQ(ا��امعية�� �املؤسسات ��ل ��،�� �عمل �آليات �ل�شرح �ج�و�ة �لقاءات �عدة �ع���ا�وعقدت �اليا

�مؤسسة�مستوى   �،�ل
ُ
�ُس جَّ وِ ت �وثيقة �باعتماد �اللقاءات ��ذه �ا��ودةيَّ مِ ت �لضمان �الوطنية �باملرجعية �ت

)Référentiel Qualité(  ت�ون�من�سبعة�تو ، 2014 جانفي 26 ���ان��اء�من�إعداد�� عن�ال���تم��عالن�و

� �من �مجموعة ��شمل �املمجاالت �العا�� �التعليم �مؤسسات �ع�� �ي�ب�� �عاي���ال�� �جودة�لتطبيق�ا تحس�ن

 �اأ���اكم�،أدا��ا
ُ
  .ي�ناسب�وخصوصية�مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ة�والسياق�الوط���ش�ل��تّد عِ أ

�إال ،�إلنجاح�ا�املخصصة���ا��امعة�ا��زائر�ة�و��م��م�انيات���صالحات�مقعُ ع���الرغم�من�

مع��عداد�ال�ائلة��تماما�ت�حقيقية،�فمثال�جودة�التعليم�تتعارضمشكال أن��ناك��عض�املؤشرات��عكس�

�الطلبة ��من ��م�انياتخاصة �نقص �ظل ��� ،� �سوء �وا��ة، �وإس��اتيجية �رؤ�ة �ضعف�غياب ال�سي��،

وضعف��،املص��ة�����صالحات��اب�وأيضا�غياب�مشاركة�حقيقية�أل�التمو�ل،�غياب�آليات�املساءلة

� �العالقة ��مع ��قتصادي،املحيط �التحدياتوالعديد ���خرى �من ��تعرقلال�� ��� �ا��ودة ا��امعة�تحقيق

 و �،ا��زائر�ة
َ
�خَّ أ �رت �املترتي��ا �املستوى �و ع�� �دو��الح�� �ما، �الرئ�سية�ُ ��ذا ��زمات �إحدى �أن ����ش���إ��

ا��،أزمة�حوكمة�بالدرجة��و� نجاح�مؤسسات�التعليم�ل�ذا�فإن��،رصالحات����ا��زائ� ر�ن�مس���يَ �ِممَّ

الطالب،�البحث�العل��،�ال�يا�ل��،عضو��يئة�التدر�س�العا������تحقيق�جودة�مختلف�العناصر�(ال��امج،

                                                           
* Comité Nationale d'Evaluation. 
** United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
*** Organisation de Coopération et de Développement Economiques. 
****Commission d'Implémentation d'un système d’Assurance Qualité dans les établissements d'Enseignement 
Supérieur. 
*****Cellules d’Assurances Qualité. 
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 د

ضرورة��يتوقف�ع���،تعليم�العا��لل�العاملية�ةنظم� وفقا�ألحدث�اس��اتيجيات�تطو�ر�تب������وواملرافق...)،�

  ���.م�ا��وكمة�وتطبيق�مباد��اتب���مف�و 

� �ما  �ُ إن
ُ
�امل ��صالحات �و�التحديد �ا��زائر، ��� �العا�� �التعليم �إصالح �برامج �جملة �من  ستفاد

َ
قة�بَّ ط

  2004 سنة�منذ
ُ
�وامل ���  تمثلة

َ
��ّ بَ ت �� ��� �2010سنة�وإصالحات�LMDنظام �نظامت�املتمثلة ضمان��طبيق

��،ا��ودة �العا��، �التعليم �جودة �تحقيق ��� �تقييمو �و�الرغبة �إعادة �يتطلب �ما �ع�����ذا ��صالحات �ذه

��مبادئ�ضوء �الو ا��وكمة �� 
ُ
�حقيقي� �نموذج ��،ةا��ديث�اتصالحلإل  عد �تجسيد �خالل �عملية�من آليات

ا�قد��ُ ��التطبيق  �،ن�ا��ودةضمانظام�تفعيل�سا�م����ِممَّ
َ
كمن����اع�القرارنَّ من�طرف�صُ �بادئذه�امل���ِ� بَ وت

�من�القمة�إ���القاعدةيتطلب� �شامل  ف�،ال��ام
ُ
�إلرادة�سياسية�حقيقة�وآليات�اإلصالحات�امل عتمدة�تحتاج

 ��ا�وإال�فإ��عملية�تجسيد
ُ
سطرة.تحقيق�� ل�ؤديلن�ت

ُ
  �داف�امل

  إش�الية�الدراسة .1

��انت �العا���إذا �التعليم ��مؤسسات ��� �الع�د �حديثة �لا��زائر�ة �مبادئ�الس�� ��عض تطبيق

�و �مستوى �ع��فإنھ�من�الضروري�الوقوف��،ا��وكمة ��ا��ودة،�����تحقيق�دور�اتطبيق�ا ���دف��ذه�ذا

�يئة�التدر�س����عينة�من�أعضاء�ج�ة�نظر�وُ  تحقيق�ا��ودة�من �� ا��وكمة إبراز��دور�مبادئ�إ���الدراسة

�جامعية �مؤسسات �م�ثالث ��� �سطيفتمثلة �-1- جامعة �املركز�ا��ام�� �بم، �واملدرسة العليا��الوطنيةيلة

  .با��زائرالتطبيقي�لإلحصاء�و�قتصاد�

  ل�الرئ�����التا��:اؤ الس����إش�الية��ذه�الدراسةمكن�صياغة�يُ �،من�خالل�الطرح�السابق

يلة�بم،�املركز�ا��ام���-1-جامعة�سطيف�ا��ودة����معاي�� �ما�دور�مبادئ�ا��وكمة����تحقيق

�يئة�أعضاء�من�وج�ة�نظر��با��زائرالعليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي��الوطنيةواملدرسة�

  التدر�س؟

 :إ����سئلة�الفرعية�التالية�ةالرئ�سي�ش�الية� �مكن�تفصيليُ 

أعضاء�من�وج�ة�نظر��الدراسةمحل�مؤسسات�التعليم�العا�����و�مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة���ما��-

 �يئة�التدر�س؟

 �ل�توجد�فروق�دَ �-
َّ
����مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمةة�إحصائيا����آراء�أعضاء��يئة�التدر�س�حول�ال

  ؟متغ��ات�املراقبة�عض�حسب��محل�الدراسةمؤسسات�التعليم�العا���

-�� �ما ��توافر �و�مستوى �معاي���ا��ودة ��� �العا�� �التعليم �مؤسسات �نظر��الدراسةمحل �وج�ة أعضاء�من

 ؟�يئة�التدر�س

-�� �فروق �توجد  دَ �ل
َّ
��ةال �حول �التدر�س ��يئة �أعضاء �آراء ��� �تإحصائيا �معاي����وافر مستوى ���ا��ودة

  ���؟متغ��ات�املراقبة��عضحسب��محل�الدراسةمؤسسات�التعليم�العا���

�مدى��- �ا��وكمة����تحقيق��تأث�ما �الدراسةمؤسسات�التعليم�العا������ا��ودة��معاي�� �مبادئ من��محل

  ���يئة�التدر�س؟أعضاء�وج�ة�نظر�
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  �فرضيات�الدراسة .2

  :الرئ�سة�التالية�،�يمكن�صياغة�الفرضيةاملطروحة�الرئ�سية�لإلجابة�ع����ش�الية

يلة�بم،�املركز�ا��ام���- 1-جامعة�سطيف�ا��ودة���معاي�������تحقيق�ملبادئ�ا��وكمة�دور 

�يئة�أعضاء�من�وج�ة�نظر���با��زائرالعليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي��الوطنيةواملدرسة�

 .التدر�س

 :التاليةلفرعية�ة�يمكن�صياغة�الفرضيات�االفرعي�سئلةع���� �بناء

��مستوى �- �مبادئ �العا������متوسط�ا��وكمةتطبيق �التعليم �الدراسة�مؤسسات �نظر��محل �وج�ة من

 ؛�يئة�التدر�سأعضاء�

-�� �فروق  دَ توجد
َّ
��ةال �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق �مستوى �حول �التدر�س ��يئة �أعضاء �آراء ��� ���إحصائيا

 �؛متغ��ات�املراقبة��عضحسب��محل�الدراسة�مؤسسات�التعليم�العا��

أعضاء�من�وج�ة�نظر��محل�الدراسة�مؤسسات�التعليم�العا�����متوسط�ا��ودة�معاي����توافر�مستوى �-

 ؛�يئة�التدر�س

 دَ توجد�فروق��-
َّ
مؤسسات����معاي���ا��ودة��وافر إحصائيا����آراء�أعضاء��يئة�التدر�س�حول�مستوى�ت�ةال

 �؛متغ��ات�املراقبة��عضحسب��محل�الدراسة�التعليم�العا��

من�وج�ة��محل�الدراسةمؤسسات�التعليم�العا������ا��ودة��معاي�� �تحقيق���إيجابا��ا��وكمةبادئ�متؤثر��-

 �.�يئة�التدر�سأعضاء�نظر�

  �أ�داف�الدراسة� .3

 
ُ
ا��ودة��معاي�� �تحقيق �� ا��وكمة حاول�الدراسة�الوقوف�ع���الدور�الذي�يمكن�أن�تلعبھ�مبادئت

�نظر� من �سطيفوج�ة �جامعة ��� �التدر�س �-1- ��يئة �املركز�ا��ام�� �ب، �واملدرسة �ميلة العليا�الوطنية

�و� �التطبيقيلإلحصاء �س����راء�،با��زائر�قتصاد �تقنية ��ست�يان و�االعتماد باستخدام  كأداة ع��

  مكن�ت��يص���داف�ال����س����ذه�الدراسة�لتحقيق�ا����النقاط�التالية:يُ �البيانات. جمع �� أساسية

  ���مؤسسات�التعليم�العا��؛���ودةوا��وكمة�لاملفا�يم�النظر�ة�التعرف�ع�����-

مؤسسات�التعليم�العا������معاي���ا��ودة�مستوى�توافر�و تطبيق�مبادئ�ا��وكمة��مستوى �التعرف�ع���-

  �؛ف��ا��يئة�التدر�سأعضاء�نظر��وج�ة من�محل�الدراسة

محل�مؤسسات�التعليم�العا������معاي���ا��ودة�����تحقيقمبادئ�ا��وكمة�إبراز�اتجاه�ودرجة�تأث���تطبيق��-

 �باستخدامالدراسة�
ُ
  �؛والنمذجة�باملعادالت�البنائية�تعددنموذج��نحدار�امل

�ختبار�ا�- �صالحية �مدى �النظري �االنموذج �اق��اُح �،لدراسةل�ذه مَّ
َ
�ت �الذي �النظر�ة�ھ ��دبيات �ضوء ع��

من��،جود�عالقة�إيجابية�وقو�ة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودةف��ض�وُ والذي�يَ �،والدراسات�السابقة

� �تطابقھ �اختبار�مدى �خالل �مع �ع�� �املب�� �الواق�� �النموذج �التحليل�ب�،الدراسة�عينةبيانات استخدام

  �؛املعادالت�البنائيةوالنمذجة�ب�العام���التوكيدي
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 و

 التوصل�إ���نتائج�يمكن�ع�-
ُ
�ا��وكمة���دف�ت�تجسيد�ساعد������ضو��ا�تقديم�توصيات�� �حس�نمبادئ

  مؤسسات�التعليم�العا������ا��زائر.�أداءجودة�

  الدراسةأ�مية� .4

�و  �النظري �املستوى �ع�� �املوضوع �أ�مية �من �أ�مي��ا �الدراسة ��ستمد �املستوى �كما�ع�� التطبيقي

  ي��:

-�� �النظري: �ا��وكمة�ع���املستوى �موضوع �من�أ�مية �الدراسة�أ�مي��ا �يالذي��ستمد �م�انة�علمية�حتل

�أساسيةتم��ةُم  �مبادئ �ع�� �يقوم �كنظام ،�)� ��ستقاللية، �)...إ��املساءلة�الشفافية،املشاركة، موذج�وكن،

� �بديل ��صالحات ��� �الع�تطبيقات�حس�نلت��مرج��ر إطاكو ا��ديثة �التعليم �مؤسسات ��� ا���ا��ودة

كما� ،بل�الباحث�ن�واملنظمات�الدولية�ومراكز�البحث�املختلفةبا�تمام�كب���من�قِ �ىحظما�جعلھ�ي�،تفعيل�او 

 
ُ
�الدراسة� � خطوة عت����ذه �لدراسة �الع�امة �التعليم �مؤسسات ��� �م��ا�وكيف�ا��ا��وكمة ��ستفادة ية

�ا��ودة �لتحقيق �تتطرق ، ��عرضل�حيث �ا��وكمة �التجارب �لبعض �املدول �تقدمة  ال��
َ
�ا��امعات�ضُّ ت م

���ا�عظيم�قيمو �ا��ودة�الشاملة�والتمّ�������داءتحقيق��ا��وكمة�استطاعت�بتطبيق��وال��الرائدة�عامليا،�

�التنافسية �ب�،وقدر��ا �يتعلق �ما ��� �خاصة �مخرجا��اجودة ،� �منظور��الدراسة�تطرق توأيضا �من ل��ودة

 و أداة�للتقييم�الذي�ُ�عت����ملؤسسات�التعليم�العا���التص�يف�العال��
ُ
 ساءلة�عن��داء،�امل

ُ
��ذه�عت�� بالتا����

�ُم  �إلثراءالدراسة �للم�حاولة �العلمية �واملادة �املكتبة �دراسات �لدعم �ا��وكمة�مستقبليةوضوع �مجال ���

  �؛وا��ودة

مستوى�من�خالل�التعرف�ع���ع���املستوى�التطبيقي��دراسةأ�مية�ال�تج��تع���املستوى�التطبيقي:��-

��تطبيق �ا��وكمة �و مبادئ �مستوى �توافر �مختلفة�ا��ودةمعاي�� �جامعية �مؤسسات �ثالث جامعة�(���

�املركز�، -1- سطيف �با��ام�� �العليا �واملدرسة �ميلة، �و�قتصاد �)با��زائر�التطبيقيلإلحصاء �خالل�، من

�دراسة�استقصائية�آل  ��يئة�التدر�سعينة�راء �ثم�إبراز�من�أعضاء �ا��وكمة��تأث�� مدى�، ����تحقيقمبادئ

مدى�،�ليتم��عد�ا�اختبار�والنمذجة�باملعادالت�البنائية�نموذج��نحدار�املتعدد�باستخداممعاي���ا��ودة�

 
ُ
  ����ق��ح�مع�بيانات�العينة.تطابق�النموذج�النظري�امل

  �الدراسة�موضوعم��رات�اختيار� .5

  ،�تتمثل����ماي��:�موضوعيةوأخرى��ذاتية����م��راتالدراسة�تت��ص�دوا���اختيار�موضوع�

 �كماقضايا�التعليم�العا��،�و بموضوع�ا��وكمة�للباحثة���تمام�ال�������-
ُ
امتدادا��دراسةال�همثل��ذت

 التطرق�إل��ا�سابقا؛يتم�إلش�الية�املاجست���لتعميق�ا�و�حاطة�با��وانب�ال���لم�

��نظمة��- ��� �ا��ودة �وان�شار�ثقافة �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �ا��وكمة �ملوضوع �ال�س�ية ا��داثة

 �املجال؛��ذا�إضا�����حاولة�إثراء�املكتبة�ا��امعية�ببحث�التعليمية�واملؤسسات�ا��امعية،�و�التا���ُم 

 و�التا����،ا�����مؤسسات�التعليم�العال���ر�طت�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة��ة�الدراساتقل�-
ُ
عت����

  ��محاولة�لتجسيد��ذا�ال�دف؛�دراسةال
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 ز

�ا��مؤسسات�التعليم�الع��معاي���ا��ودة��مستوى�توافر�مبادئ�ا��وكمة�و تطبيق��مستوى �تقييممحاولة��-

سؤولة�و�التا���إم�انية��ستفادة�واستغالل�النتائج����تحس�ن�الوضع�من�طرف�ال�يئات�امل،�محل�الدراسة

 ��ال���شمل��ا�الدراسة.�ؤسسات�امل���

  الدراسات�السابقة .6

�ومك ��سيطة �مسا�مة �نفسھ �الوقت �و�� ��امة، �خطوة �الدراسة �سابقة��عت����ذه �لدراسات ملة

 
َ
 ت

َ
�ل�ارَّ ط ��ق �من �مختلفة،� الباحث�نعددا �زوايا �من �املوضوع �الدراسات �تلك �تناولت �مختلفة، �مجتمعات ��

�  رَ حيث
َ

���ا�عض�زَّ ك �العا��� ع�� �التعليم �مؤسسات ��� �ل��وكمة �ومبادئ��طار�النظري �وأ�داف �أ�مية من

سواء�من�ناحية���مية�أو�����مؤسسات�التعليم�العا��ا��ودة��تناولت�دراسات�أخرى فيما��...إ��،ونماذج

�ا��ودة�املعاي���أو�املعوقات �ضمان �ر �،...إ��أو�نظام �ما �أيضا �وم��ا �ا��ودة �ب�ن �و �ط �أخرى���ن متغ��ات

مبادئ�ا��وكمة�ب�ن�بال�سبة�للدراسات�ال���ر�طت��ا،�أمَّ التنظيمية�وغ���ا�من�املتغ��ات��األداء�والثقافة

 �،ودة�ف���قليلةمعاي���ا����ن�و 
َ
�،فقط�نظري ���ا��انب�الا��وكمة�وا��ودة��العالقة�ب�ن���أغل��ا�ت�نمَّ ضَ ت

 
َ
�ش�ل��أو�متغ��ات�ا��ودة�فقط.��ات�ا��وكمة�فقطع���متغ�إما�عتماد�� �مَّ تَ أما����جوان��ا�التطبيقية�ف

  �مكن�التطرق�إ���أ�م��ذه�الدراسات�ع���النحو�التا��:عام�يُ 

 :وجدتباللغة�العر�ية�السابقة�من�ب�ن�الدراسات��العر�ية:باللغة�الدراسات��-

 ا��وزي� �ذ�بية ����: [2013] دراسة �العا�� �التعليم �مؤسسات �وجودة �الراشد �عنوان"ا��كم تحت

�1ا��زائر" ،� �إسقاط �الباحثة �حاولت �العا����عض �التعليم �مؤسسات �إدارة ��� �الراشد �ا��كم مبادئ

مستوى�جودة�مؤسسات��توصلت�الدراسة�إ���أن ،3أستاذ�بجامعة�ا��زائر��210عينة�من�ع���ا��زائر�ة

���داء����لة�ع�ء�ستقاللية�واملسا�ضعف�مستوى إ����الس�ب�عود�و �،منخفض�التعليم�العا������ا��زائر 

عد�ضرور�ة�ل�إدارة��ذه�املؤسسات
ُ
 ؛�اتحس�ن�أداءوال����

 � �رقاد �صليحة  العا�� التعليم مؤسسات �� ا��ودة ضمان نظام تطبيق" �عنوان: [2013]دراسة

�بمؤسسات دراسة-�ومعوقاتھ آفاقھ :ا��زائر�ة �ا��زائري" العا�� التعليم ميدانية �2للشرق  ت�دف،

 مستوى  لتطبيقھ�ع�� �ساسية وا��يارات ا��ودة ضمان نظام لتطبيق الدافعة امل��رات معرفة الدراسة�إ��

 املعوقات تحديد ،�وأيضاضمان�ا��ودة مسؤو��من�وج�ة�نظر�ا��زائري� للشرق  العا�� التعليم مؤسسات

  ال��
َ
�أن ،ھإنجاح وعوامل املدخل �ذا تطبيق عملية من دحت �إ�� �الباحثة  الداخلية التحديات وتوصلت

� ا��زائر�ة العا�� التعليم مؤسسات تواجھ ال�� وا��ارجية � ضمان نظام تطبيق إ��دفعت ���ا��ودة وأن�ا،

�،الوصية الوزارة مستوى  ع�� القيادي ا��انب مثلة���واملت ھتطبيق من دتح ال�� املعوقات من جملة�ناك�

 كشفت كما بتطبيقھ، املعنية لألطراف السلو�ي وا��انب املؤسسة مستوى  ع�� والتنظي�� �داري  وا��انب

                                                           
 .230- �01.ص.،�صا��زائر�،3،�أطروحة�دكتوراه�غ���م�شورة،�جامعة�ا��زائر»ا��كم�الراشد�وجودة�مؤسسات�التعليم�العا������ا��زائر: «[2013]ذ�بية�ا��وزي�1

،�،�ا��زائر1جامعة�سطيف�،غ���م�شورة�أطروحة�دكتوراه�،»مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ة:�آفاقھ�ومعوقاتھتطبيق�نظام�ضمان�ا��ودة����: «[2014]صليحة�رقاد��2 

  .284-01ص.ص.�



  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 
 ح

 ضمان تطبيق�نظام إلنجاح �خذ���ا القرار صا��� ع�� يتع�ن النجاح عوامل جملة�من وجود عن الدراسة

 ؛ا��ودة

 وآخرون� �براجل �ع�� �": [2014]�دراسة �عنوان: �تحت �ل.م.د �نظام: �فعالية �ملدى �تقييمية ���دراسة

تقييم�مدى�فعالية�نظام��دفت�الدراسة�ل،�3ة�والطلبة�"ذمؤسسات�التعليم�العا������ضوء�آراء��سات

LMDمعرفة�املعوقات�املؤثرة�ع���فعاليتھ����ضوء�و �،���رفع�الكفاءة�الداخلية�وا��ارجية�للتعليم�العا���

 �.�ساتذةوآراء�الطلبة�
َ
�صالحات�و�النصوص�التنظيميةوال���من�بي��ا�أن��إ���عدة�نتائج�باحثون ل�الصَّ وَ ت

�غي���ال�سمية��مثل�،ال�تختلف�عن�النظام�الكالسي�ي�إال�����عض�ا��وانب�الش�لية�LMDظام�لن�ال�ي�لية

�امليادينوتقليص�املدة� �ا��ذوع�املش��كة�حسب �وتوحيد �الزمنية �يتمكن�من�القضاء�، �لم و�التا���تطبيقھ

املعوقات�املؤثرة�ع����،�وأنامل��اكمة�ال����انت���داف��ساسية�لذلك�ع���العوائق�الكث��ة�و�ختالالت

ات�يالبيداغو��،��م�انو ل��انب��داري��القوان�ن�وال�شر�عات�املنظمةمن�بي��ا��كث��ةنظام�ة��ذا�الفعالي

 ؛�داء�البيداغو���لألساتذةوللطالب�(النظري�وامليدا�ي)��والوسائل�املتاحة،�املسار�الت�و����

 اقع�تطبيق�ا��وكمة�من�وج�ة�نظر�و �عنوان�": [2014]�دراسة�منال�ب�ت�عبد�العز�ز�بن�ع���العر���

� �جامعة ��� �العامل�ن �و��اديمية ��دار�ة �ال�ي�ت�ن �� أعضاء �سعود �بن �محمد �4سالمية"�مام قامت�،

 و �،�ة�نظر�أعضاء�ال�ي�ت�ن��دار�ة�و��اديميةجبدراسة�واقع�تطبيق�ا��وكمة�من�و �باحثةال
َ
وصلت�إ���ت

وجود�فروق��مع�ق�بدرجة�متوسطةّقِ َح تَ أن�تطبيق�ا��وكمة����جامعة��مام�محمد�بن�سعود��سالمية�ُم 

�إجابات �ب�ن �إحصائية �داللة �الدراسة�أفراد�ذات  عينة
َ
�وأ ، 

َ
�ك �الدراسة �دت �و�شر�عات�ع�� إصدار�لوائح

���ا �بالعمل �ا��امعة �داخل �واملجالس ��دارات �وإلزام �ا��امعية �ا��وكمة �بمعاي���ومبادئ �و خاصة إ�شاء�،

 ��؛��ان�مستقلة�داخل�ا��امعة�ملتا�عة�تنفيذ�معاي���ا��وكمة�وتقييم�ا

 السوادي� �محمد �بن �ع�� �و�عتماد� املعنونة :]2015[ دراسة �ا��ودة �لضمان �كمدخل بـ"ا��وكمة

�ان�ال�دف�من�الدراسة�بناء�تصور�مق��ح�لتطبيق��،5"-تصور�مق��ح- ��اديمي����ا��امعات�السعودية�

 عينة�منالدراسة��شملتا��وكمة����ا��امعات�السعودية�كمدخل�لضمان�ا��ودة�و�عتماد���ادي��،�

�مس 455 �ع�� �أ�ادي�� �ستقيادي �جامعات �خمس �ح�وميةعوى  ودية
َ
�وت �صَّ وَ ، �الباحث �من�ل �مجموعة إ��

 
ُ
�ت �السعودية �ا��امعات ��� ���اديمية �القيادات �أن �أبرز�ا ��ان �مف�وم�رِ ْد النتائج �جدا �عالية �بدرجة ك

�الرشيدة �تطبيق�ا�ا��وكمة �وأ�مية �تطبيقو ، �درجة �ضعيفة��اأن �بدرجة ��انت �السعودية �ا��امعات ���،

وكمة�در�ون�أن��ناك�معوقات�عديدة�تواجھ�تطبيق�ا��يُ بية�أفراد�العينة�لغأراسة�أن�وكشفت�نتائج�الد

 ؛الرشيدة�با��امعات�السعودية

                                                           
�وآخرون�3 �براجل �: «[2014]ع�� �ل.م.د �نظام �فعالية �ملدى �تقييمية ��ساتدراسة �آراء �ضوء ��� �العا�� �التعليم �مؤسسات �والطلبةذ�� �»ة ��� �مركز�البحث �ن��و�ولوجيا�،

  .95-01ر،�ص.ص.�ا��زائاملؤسسة�الوطنية�للفنون�املطبعية،�،�ة�جتماعية�والثقافي

واقع�تطبيق�ا��وكمة�من�موج�ة�نظر�أعضاء�ال�ي�ت�ن��دار�ة�و��اديمية�العامل�ن����جامعة��مام�محمد�بن�سعود�«�]:2014[�منال�ب�ت�عبد�العز�ز�بن�ع���العر����4 

  .148-114،�ص.ص.�،��ردن12،�العدد�3،�املجلد�،�ا��معية��ردنية�لعلم�النفسملجلة�الدولية�ال��بو�ة�املتخصصةا،�»�سالمية

 5�� �السوادي �محمد �بن �«�:]2015[ع�� �السعودية �ا��امعات ��� ���ادي�� �و�عتماد �ا��ودة �لضمان �كمدخل �مق��ح-ا��وكمة �دكتوراه»-تصور �أطروحة ،�غ���م�شورة�،

  .352-01ص.ص.�السعودية،��،القرى�السعوديةجامعة�أم�
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 ط

 عنوان�"دور�إدارة�ا��ودة�الشاملة����تحس�ن�أداء�مؤسسات�التعليم�]2016[�دراسة�خليل�شر����:

،��دفت�الدراسة�إ���6"-ا��زائر�ةدراسة�آلراء�عينة�من��ساتذة�����ليات��قتصاد�با��امعات�-العا��

�و�داري� ���ادي�� ��داء �تحس�ن ��� �والداعمة �ا��و�ر�ة �الشاملة �ا��ودة �إدارة �قيم �دور �ع�� التعرف

�ُم  �ع�� �الباحث �اعتمد �العا��، �التعليم �مؤسسات ��� �املوج�ة�واملجتم�� �املقابالت �لبيانات �كيفية قار�ة

�محل �ال�ليات �وعمداء �ا��ودة �خاليا �وُم �ملسؤو�� �الدراسة، �تحليل �خالل �من �كمية است�يانا��412قار�ة

�ا��ودة� �إدارة �مفا�يم �تأث���إدراك �عدم �أ�م�ا �من �نتائج �لعدة �الدراسة �وتوصلت �ال�ليات، �نفس ألساتذة

�دور� �ووجود ��داء، �ومؤشرات �والداعمة �ا��و�ر�ة �بالقيم ��ل��ام �درجة �تحس�ن �ع�� �و�داء الشاملة

�إدا �لقيم �ومعنوي ��دإيجا�ي �تحس�ن ��� �الشاملة �ا��ودة �واملجتم��رة �و�داري ���ادي�� ملؤسسات��اء

 �؛التعليم�العا��

 الد�دا�دراسة� �حمودة �مروان �وآخرون �عنوان�:]7201[ر �ا��امعات��''واقع�تحت حوكمة

 197 منعينة�آراء��من�خالل�وكمة�ا��ان�ال�دف�م��ا�التعرف�ع���واقع�تطبيق�مبادئ��،7الفلسطي�ية"

� ��ناك����موظف �أن �إ�� �الدراسة �توصلت �وقد �غزة، �قطاع ��� �جامعات �أر�ع ��� �العليا ��دار�ة املستو�ات

�معاي���أو�دليل�ضُ  �وجود �عدم �مع �ا��امعات، �دعم ��� �العا�� �التعليم �وزارة �تلعبھ �الذي �الدور ��� عفا

 
ُ
�ت �الدراسة �شمل��ا �ال�� �ا��امعات �أن �كما �ا��امعية، �بدرجل��وكمة �ا��وكمة �مبادئ �متوسطة،�طبق ة

  �ة.ص��إضافة�إ���وجود�نزاعات�حز�ية�وازدواجية����اتخاذ�القرارات�ووجود�ضعف����مشاركة�أ��اب�امل

  �:وجدتة�باللغة��جن�ي�السابقة�من�ب�ن�الدراسات�:�جن�ية�باللغة�الدراسات�-

 دراسة �Aidanas BARZELIS et al [2012]: "University Governance Models: The case of 

Lapland university"8، ا��وكمة�ا��امعية�وأ�عاد�ا�وتطبيقا��ا����جامعة��عرض�مف�وم�ون الباحث�قام 

Laplandدراسةال�تعا��،�الفنلندية�� 
َ
 عَ �

ُ
���سياق�قوان�ن���اب�مف�وم�ا��وكمة�ا��امعية�وتحليل�نماذجاق

��ورو�ي �العا�� �التعليم �أن �إ�� �الدراسة �وتوصلت ،� ��� �ا��وكمة ��Laplandجامعة تتم���بمشاركة�أصبحت

�دار�ةمن��جراءات�� �بالتمي���ب�ن�الوظائف��دار�ة�و��اديمية�والتقليص�تبطتر ال�أن�ا��وكمة�و �،أوسع

مف�وم�ا��وكمة�يتم���كما��،ة�والثقافة���اديميةفعال�تصاالت�الو�ا��امعة�بانفتاح�بقدر�ما�ترتبط�أك��

مباشر�ب�ن�ا��وكمة�و�ستقاللية�وتطو�ر��و�وجد�ارتباط�،بالتعقيد�و�خصائص�متعددة���عاد�ا��امعية

�ل��وكمة�،ا��امعات �جديدة �تحديات �طرح �املعرفة �اقتصاد ��وأن �تفتقر�لالستقاللية�امل�� �ال�� ؤسسات

 ؛املالية

                                                           
،�»-دراسة�آلراء�عينة�من��ساتذة�����ليات��قتصاد�با��امعات�ا��زائر�ة�-دور�إدارة�ا��ودة�الشاملة����تحس�ن�أداء�مؤسسات�التعليم�العا��«:�[2016]خليل�شر����6 

  .359-�01.ص.�سكرة،�ا��زائر،�صأطروحة�دكتوراه�غ���م�شورة،��لية��قتصاد،�جامعة�محمد�خيضر،�

،�العدد�25،�املجلد��عمال،�ا��امعة��سالمية،�غزة،�مجلة�العلوم��قتصادية�وإدارة�»واقع�حوكمة�ا��امعات�الفلسطي�ية: « [2017]وآخرون��مروان�حمودة�الد�دار �7 

  .88- 62،�ص.ص.�فلسط�ن ،01
8Aidanas BARZELIS et al [2012]: «University Governance Models: The Case of Lapland University», Journal of 
Young Scientists, Šiauliai University, N°2 (35), Lithuania, p.p. 01-13. 
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 ي

 سةدراGodwin UTUKA[2012]: "Quality Assurance in Higher Education: Comparative 

9"dProvisions and Practices in Ghana and New Zealan Analysis of�، قارًناُم �عرضت�الدراسة�تحليال�

لسياقات�وأح�ام�ضمان�ا��ودة����التعليم�العا���الغا�ي�والنيوز�لندي،�من�خالل�تحليل�آراء�مجموعة�من�

�ا��ودة����البلدين �تحليل�وثائق�خاصةأيضا�عن�طر�ق�املقابالت�ال��صية�و �،الفاعل�ن����أنظمة�إدارة

��� �ا��ودة �ضمان �وممارسات �وو�االتسياسات �الدراسة �محل �ا��امعات ������ودةا��ضمان�� ا��ارجية

��البلدين، �تحديدوذلك �أجل �ا��ودة�ممارسات�من �العا���مؤسسات����ضمان �نيوز�لندال�التعليم ال���ية

� �أو�ال�� �الغا�ي �العا�� �التعليم �سياق �ع�� �تطبيق�ا حدديمكن
ُ
��ت �الغانية �ل���ومة �اتجاه ��قل إلعادة�ع��

��النظر �العا���� ��عليم�ا �سياسات ��أشارت. �الدراسة �ضمان�إ�� �وممارسات �إدارة �أن �من �الرغم �ع�� أنھ

سابقة�تجارب�الالأفضل�لالستفادة�من��من�العيوب،�فإن�غانا�تتمتع�بفرص����نيوز�لندا�ال�تخلو �ةا��ود

أن�املجلس�الوط����من�الرغم�ع���أنھ�من�أ�م�نتائج�املتوصل�إل��ا�.����شكيل�اتجاه�سياس��ا����املستقبل

�متطلبات�إال�أن�إ�شائھ،�منذ�غانا����العا���التعليم�لقطاع�ا��ودة�نظام�ع���اكب�� �اتأث�� �لھ��ان�لالعتماد

�إدارة  �تزال�ال�ا��ودة�عمليات
ُ
� 

َ
ِ ش

ّ
��عتماد�املؤسسات�من�ل�ل�تحدًيا�ل� ��ناك�،ومجلس الكث���من��وأن

�أيضا�املقارن �التحليل�كشف�كما�،��ا�القيام�تع�نيَ �التحس�نات �وجود�للبيانات �الثغرات��عض�عن

 ؛يالغا�التعليم�العا����نظام����والتحديات

 �  Mulu N. KAHSAY[2012] :"Quality and Quality Assurance in Ethiopian Higherدراسة

10Education: Critical Issues and Practical Implications"وضما�� �ا��ودة �الدراسة �عا��ت �����ا،

�التعل �سياق �بأسلوب ��ثيو�ي �العا�� �وا��ارجية��نقدي،يم �الداخلية �البي�ية �العوامل �الستكشاف و�دفت

 
ُ
عت������الدراسة�أساس�ِّ َس ال����

ُ
 �ل�أو��عرقل�عمليات�ضمان�ا��ودة�لتحس�ن��علم�الطلبة�الذي�ا

ُ
��مةامل

 �ا��ودة�عمليات�ضمان�حيث�أن�التعليمية،
ُ
 �عندما�فعالة�صبحت

ُ
ِ رَ ت

ّ
��ساسية�التعليمية�العمليات�ع���زك

�الطلبة��علم�جودة�ع���تؤثر�ال���والعوامل �ب�ن��ضمان�لنماذج�أيضا�الدراسة�تطرقت. �ومن ا��ودة،

�أن ��التعليم�جودة�نتائج�ا �الشروط�وأن�املشكالت،�من�العديد�تواجھالعا�� �من �الضرور�ة�العديد

�نظام�وممارسة�اعتماد�يزال��ثيو�ية،�حيث�ال�ا��امعات�سياق����غائبة�بفعالية�ملمارسات�ضمان�ا��ودة

 ال�عدام�اس�يفاء�تلك�الشروط؛�شعاًرا�ا��ودة�ضمان

 دراسةThe Way  "Arab Universities’Governance: [2014]: HIDABI-Daoud A. AL

 Forward"11، �،ا���ومية����الدول�العر�ية� �ا��امعات �مستوى��ن�و�َ عرض�الباحث�واقع�حوكمة��� أن

�جدا��اتطبيق �مؤشرات����عكسو�ن�،منخفض ��عدة �م��ا �واملشاركة، �واملحاسبة �الشفافية ان�شار�غياب

                                                           
9Godwin UTUKA [2012]: «Quality Assurance in Higher Education Comparative Analysis of Provisions and 
Practices in Ghana and New Zealand», Unpublished Doctoral Thesis of Philosophy in Education, Victoria 
University of Wellington, New Zealand, p.p. 01-318. 
10 Mulu N. KAHSAY [2012]: «Quality and Quality Assurance in Ethiopian Higher Education: Critical Issues and 
Practical Implications», A Doctoral Thesis ,  Published by CHEPS, University of Twente,  Netherlands, p.p. 01-317. 
11 Daood A. AL-HIDABI [2014]: « Arab Universities' Governance: The Way Forward  », Turkish Arab Congress 
on Higher Education,  Istanbul Medeniyet University and Istanbul University and Association of Arab 
Universities, Istanbul, Turkey, p.p.01-48. 
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 ك

�والرقابة �التقييم �أنظمة �ضعف �واملا��، ��داري �النظام �ورداءة ��،الرشوة �أزمة�سيادة �ا���ومي، التمو�ل

انخفاض�حدودة�جدا�للقطاع�ا��اص�و�طراف�ذات�املص��ة،�املشاركة�امل�الثقة�ب�ن�ا��امعات�واملجتمع،

أشار�الباحث�أيضا�لوجود�عالقة�ب�ن��ب��وقراطية.التف����و جات،�املركز�ة����اتخاذ�القرارات�املخر �جودة

إعادة�التفك������العالقة��يجبلتحسي��ا�و �،ا��امعة�ا��وكمة�ع���مستوى ا��وكمة�ع���مستوى�الدولة�و 

�وا��امعة �الدولة ��،ب�ن �وال�يئات، �املجالس �ملختلف �والسلوك ��خالقيات �ميثاق �تو وتأس�س �مثيلتوسيع

��عمال �إيداع��،قطاع �نظام �خالل �من �مساءلة �وتطو�ر�آليات �و�ستقاللية، �املساءلة �ب�ن �التوازن وخلق

أنھ�بالرغم�من�وجود�خصائص�مش��كة��إ��كذلك��التقار�ر،�وتطو�ر�دليل���وكمة�ا��امعات.�أشار�الباحث

دولة�يتوافق�وأنظم��ا�السياسية،��ل�بيجب�تطو�ر�نموذج�خاص��،�إال�أنھب�ن�مختلف�الدول�وا��امعات

 ة؛الثقافية�وال�شر�عية�مع�ال��ك���ع���أفضل�التطبيقات�ل��امعات�العاملي

 �  Khalid ZAMAN [2015]: "Quality Guidelines for Good Governance in Higherدراسة

 12Education across the Globe"، عالقة�ب�ن�مؤشرات�ا��وكمة�� �الدراسة�إليجاد �مستوى��دفت ع��

� �عمل�الدولة �الق��اح �مبادرة �عن �عبارة �و�انت �العالم، �مناطق �كب���من �عدد ��� �العا�� �التعليم ومؤشرات

�ا��امعات. �لتدو�ل �و  موحد �ا��وكمة �مؤشرات �ب�ن �العالقة �بدراسة �الباحث �مؤشراتقام التعليم���عض

أظ�رت�الدراسة�وجود�عالقة�ب�ن� ،2012-1996 لسبع�مناطق�للف��ة من�خالل�نموذج�انحدار�مقط���العا��

تأث���و�ان��مؤشرات�ا��وكمة�ومؤشرات�التعليم�العا������الدول�املتقدمة�والدول�السائرة����طر�ق�النمو،

إضافة�،�معنو�ا،�سواء��ان�اتجاه�العالقة�سلبيا�أو�إيجابيا�مؤشرات�ا��وكمة�ع���مؤشرات�التعليم�العا��

�وُ  �ذلك  ِج إ��
ُ
�ت �ا��وكمة �مؤشرات �أن �تدو�لحّسِ د ��� ��ساعد �بدور�ا �وال�� �العا�� �التعليم �مخرجات �من �ن

 ؛التعليم�العا��مؤسسات�

 ةدراس Francisco GANGA et al [2017]: "A Synchronic Analysis of University 

13Governance: A Theoretical View of the Sixties and Seventies"،  تطور�تحليل�ل�تطرق�الباحثون

� �ا��امعية �ا��وكمة �لو مف�وم �التي�ية �وأمر�كية �أنجلوساكسونية �جامعات �الست�نوضع ات�يلف��ة

�اتيوالسبعي� �ملؤسسات�، �كب��ة �تنظيمية �وكفاءة �توف���فعالية �بإم�ا��ا �ا��وكمة �أن �ع�� �الدراسة أكدت

�العا�� �ل�التعليم �تواج��ا�تحدياتلنظرا �و ال�� �أيضا، �الدراسة ت
َ
� �الست�نيات��َ�يَّ �ف��ة ��� �ا��امعات أن

�،�سمح�ل�ا�بالتأث���ع���مصا���مختلف��طراف�ذات�املص��ة�عن�ال�و�ة�ال��والسبعي�يات��انت����بحث�

أيضا��و�ا��ل�لوضعية�استعصاء�ا��كم�و �املص��ة�تم�التأكيد�ع���أن�اعتماد�مبدأ�املشاركة�ل�ل�أطرافو 

�السلطة �وتفو�ض �توز�ع �التغي����،أ�مية �القيادي�يوأن �املستوى �ع�� �كفاءة �ذوي �صارم�ن �بقادة رتبط

،�كمن���ل��امعات�ا��ديثة�ةواملعر���ي�ب��ا�املجتمع�ا��ام��،�كما�يرتبط�التغي���أيضا�باعتماد�الديمقراطي

                                                           
12 Khalid ZAMAN [2015]: «Quality Guidelines for Good Governance in Higher Education across the 
Globe», Pacific Science Review B: Humanities and Social Sciences, Elsevier, N°01, Amsterdam &UK, p.p.01-07. 
13Francisco GANGA et al [2017]: «A Synchronic Analysis of University Governance: A Theoretical View of The 
Sixties and Seventies», Educ.Pesqui, Sao Paulo,Vol 43, N°02, Brazil, p.p. 553-568. 
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 ل

دور�املجالس�العليا����وع������صياغة�ال�شر�عات��املص��ة�مشاركة�أطراف�ضرورةع���أيضا�وتم�التأكيد�

 .ا��وكمة�ا��امعية

مع�الدراسات�السابقة��ة�ا��اليةت�شابھ�الدراس:�مقارنة�مع�الدراسات�السابقةا��الية�أ�مية�الدراسة��-

  �:�اآل�يا��وانب�وتختلف�مع�ا����جوانب�أخرى���عض���

 ا��وانب�النظر�ة�ل��وكمة�وا��ودة����حيث��عضمع�الدراسات�السابقة�من�ا��الية�ت�شابھ�الدراسة��

  مؤسسات�التعليم�العا��؛

 الدراسات�السابقة�ا��الية�الدراسة�تختلف�� �حيث�أ��ا�مع �ا��وكمة�ألغلب�تتطرق من معاي���و �مبادئ

  ا��ودة����ا��انب�التطبيقي؛

 ا��انب�النظري �ا��وكمة�ومعاي���ا��ودةمبادئ��لعالقة�ب�نل�السابقة�الكث���من�الدراساتتطرقت�����

�التطبيقية�فتم�أمَّ �فقط، ����جوان��ا ��إسقاطا �فقط�ا��وكمة�فقط�بادئمإما و�التا����،أو�معاي���ا��ودة

 
ُ
باستخدام��معاي���ا��ودة����ا��انب�التطبيقيو مبادئ�ا��وكمة�ب�ن��تر�طمبادرة�ا��الية�عت���الدراسة��

�باملعادالت� �والنمذجة �التوكيدي �العام�� �التحليل �(�نحدار�املتعدد، �املختلفة ��حصا�ي �التحليل طرق

 .)بنائيةال

  النموذج�النظري�للدراسة .7

� �واق��احھ �بناؤه �تم �نموذج ��و �للدراسة �النظري �النموذج �ع�� �السابقة�بناء �الدراسات تحليل

� �الدراسة �ملتغ��ات �النظري �يُ والتحليل �حيث �ومعاي���ا��ودة، �ا��وكمة �مبادئ ��� �املبادئ�ّ�ِ وَ املتمثلة �

�الدراسة ��� �تر�طو �واملعاي���املعتمدة �ال�� �املتغ���املستقل�العالقة �ا��وكمة(�ب�ن �مبادئ �واملتغ���التا�ع)

�اختبار��،)معاي���ا��ودة( �للدراسة �النظري �النموذج �يتم �تحديد �خالل �ونتائجمن �بيانات �مع �تطابقھ �مدى

ا���يو���النموذج�تال�خطط،�املاملعادالت�البنائيةب�النمذجةو التحليل�العام���التوكيدي�العينة�باستخدام�

   النظري�املق��ح�للدراسة:
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 عالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودةالنموذج��ف��ا����لل):�01ش�ل�رقم�(

  
  ةالباحث�إعدادمن�املصدر:�

  من���الدراسة .8

�ال ��دراسةمن�� �طبيعة �خالل �من �يتحدد �وأ�داف �تم �املوضوع، �ع���عتماد �النظري �ا��انب ���

� �يتضمن �الذي �التحلي�� �الوصفي �و املن�� ��تحليلوصف �الدراسة،�أ�م �محل �بالظا�رة �املتعلقة املفا�يم

� �تم �التحيث �إ�� �و طرق �ا��وكمة �بخصوصيات �املتعلقة �املفا�يم �العا��أ�م �التعليم �مؤسسات ��� �ا��ودة

باالعتماد�ع���املراجع�ذات�الصلة�باملوضوع،�أما����ا��انب�التطبيقي�للبحث،�فقد�تم��عتماد�ع���وذلك�

� �تطبيق �خالل �من ��حصا�ي �املن�� �ا��صصأسلوب �و�ست�يان��،معاينة �س����راء �تقنية �ع�� باالعتماد

�أساسية مَّ �كأداة
َ
�ت �حيث �البيانات، �من���مع �عينة �آراء �أست 476 استطالع �اذ �حسب�دائم، �توز�ع�ا تم

�امل �املعتمدة�راقبةمتغ��ات �تحليل، ��� �منل�ناأما �مجموعة �ع�� �اعتمدنا �فقد �امليدانية �الدراسة �بيانات

�البيانات��حصاءات �طبيعة �مع �تتوافق �ال�� ��حصائية �الدراسة�و�ختبارات �املتوسط��،وأ�داف

�ا��سا�ي �املعياري ، ��نحراف �س�يودنت، �إحصائية �ف�شر�إحصائية، ��نحدار�املتعدد، �نموذج التحليل�،

�تم�استغالل�ومعا��ة�قاعدة�البيانات�بواسطة�ال��نامج�والنمذجة�بالعام���التوكيدي� املعادالت�البنائية.

  . (AMOS,V22)و (SPSS,V22) ة�املتمثلة����حصائي

  حدود�الدراسة .9

  :حدود�الدراسة����تمثلت

، - 1-���جامعة�سطيف�مثلةاملتالتعليم�العا��� مؤسسات����امل�انية�للدراسةا��دود��تمثلتحدود�م�انية:��-

  �؛با��زائر�التطبيقيقتصاد�العليا�لإلحصاء�و��الوطنية�ميلة�واملدرسةباملركز�ا��ام���
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املركز�ا��ام���، -1-���جامعة�سطيفأعضاء��يئة�التدر�س�الدائم�ن�شملت�الدراسة��حدود��شر�ة:�-

�واملدرسةب �و��الوطنية�ميلة �لإلحصاء �التطبيقيالعليا �ا��امعية�با��زائر�قتصاد �السنة  خالل
 ؛2017/2018

أش�ر،��ثمانيةو����امليدانيةالدراسة���اال���استغرق�الف��ة��ةلدراستمثل�ا��دود�الزمنية�لحدود�زمانية:��-

  .2018 مايش�ر�إ���غاية���اية� 2017 وذلك�ابتداءا�من�ش�ر�أكتو�ر

  خطة�الدراسة .10

�تقسيم�ا���دف�تحقي مَّ
َ
  إ���أر�عة�فصول�كما�ي��:ق�ال�دف�من�الدراسة،�ت

��ول:�- �بـ�الفصل �العا��"�ـاملعنون �التعليم �مؤسسات ��� �إلطار�ل�طرق ت�،"ا��وكمة ل��وكمة�املفا�ي��

�موماعُ  �العا�� مؤسسات ���ا��وكمة�خصوصيات، �و �ا��وكمة�نماذجو �،التعليم ��اتطبيق�ومعوقاتمراحل

 ؛�اقياس�طاقة�و 

�الثا�ي�- ��:الفصل �عنوان �العا���تجارب"تحت �التعليم �مؤسسات ��� �"ا��وكمة �عرض�، �خاللھ �من مَّ
َ
ت

  ؛آسيو�ة�وعر�ية،�أورو�ية����ُدَوٍل�أمر�كية�عض�تجارب�ا��وكمة�

�الثا�- �الفصل �عنوانلث: �العا��"�يحمل �التعليم �مؤسسات ��� �ا��وكمة�ا��ودة �مبادئ �منظور ��"من

�مل �تطرق �ا��ودة �حول �أساسية �ا��ودةفا�يم �ضمان �العا��،�ونظام �التعليم �مؤسسات �من��ا��� �ودة

  ؛ا��ودة�معاي���العالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�و و ،�منظور�التص�يف�الدو��

���مؤسسات� �مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�"بـ��وسوماملالفصل�الرا�ع:��-

� ��� �العا��  �،"ا��زائرالتعليم
ُ

��صّصِ خ �امليدانية، �تطرق للدراسة �ا��زائر،��حيث ��� �العا�� �التعليم لواقع

  �اختبار�فرضيات�الدراسة.و لتحليل��حصا�ي�ملحاور��ست�يان،�للدراسة�امليدانية،�ا�ةاملن��ي�جراءات� 

  صعو�ات�الدراسة .11

 �:ل�أ�م�اراقيعدة�صعو�ات�وع�دراسةال�هإنجاز��ذ�واجھ

 ؛���ا��زائر�حديثة�تخص�املؤشرات�الكمية�للتعليم�العا���والبحث�العل���إحصائيات�غياب�-

م�مة�جمع� بعَّ ا�صَ مَّ مِ ،�رفض�فئة�كب��ة�من��ساتذة��جابة���املحيط�ا��ام���و  س����راء ثقافة غياب�-

 البيانات؛

���حاالت��لإلجابةب�الرفض�التام��َّ َس �الذي�ا��وكمةمبادئ�ا��ساسية�ال�س�ية�للموضوع�خاصة�محور��-

ل�ل�مباد��ا،��وى�تطبيق�ا��وكمة�بدقة�يتطلب�التطرق ن�قياس�مستأل �ن�يجةطول��ست�يان�وأيضا��،كث��ة

� �إ��مما ��ستجواب�أدى �استكمال رفض �املرات�ھوعدم �الكث���من ��� ،� �أن �كما ��ست�يان من�اس��جاع

 
ُ
�امل ��َ جوَ تَ ْس الوحدات  ة

َ
 ت

َ
 ط
َّ
�ل �كب��ة �ف��ة �ش�ر�ب �ا��االتفاقت �كث���من ��� �الطب��،وش�ر�ن ��لية ��� خاصة

  .-1-�التكنولوجيا����جامعة�سطيف�لية��لية�العلوم�و و �والصيدلة

 



 

 

 

 

 

األول الفصــــل  

العالي التعليم مؤسسات فيالحوكمة   

  تمهيد

  اإلطار المفاهيمي للحوكمة: المبحث األول

  خصوصيات الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي: المبحث الثاني

نماذج الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي، مراحل : المبحث الثالث

  ياسهاها،قتطبيق ومعوقات

  الصةــخ

«With good governance, life will improve for all».  Benigno Aquino 
بي�يو�أكينو�" با��وكمة�الرشيدة،�تتحسن�ا��ياة�ل��ميع"  
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 تم�يد�

برامج� من كجزء ا��وكمة مف�وم تب�� نحو إيجابيا توج�ا واملحلية العاملية �عمال ب�ئة د�ش�

�الك�� املستوى  ع�� و�جتما�� �قتصادي �داء تحس�ن ��دف دولة، �ل �� �صالحات �لألثر�، ونظرا

�ل�شمل �استخدام�ا �توسع ��قتصادية، �املؤسسات �مستوى �ع�� �ا��وكمة �تطبيق �حققھ �الذي  �يجا�ي

عن� مختلفة بطبيعة تتم���،��و��ا�اتھ�املؤسساتش�د�ا��ملواج�ة�التحديات�ال��� مؤسسات�التعليم�العا��

 ا��ساس�مسؤولية�التنمية القطاع �ذا حملت ال�� ال�شر�ة عن�ال��وة ةاملسؤولأل��ا��من�املؤسسات، غ���ا

  .املجتمع ��

� �اختيار�إن �مجرد ��عد �لم �مباد��ا �وتطبيق �ا��وكمة �مف�وم �تب�� �خالل �من �العا�� �التعليم إصالح

� �يحقق �نظام �باعتبار�ا �ومستقبال، �حاضرا �والدولية �املحلية �املتغ��ات �تفرض�ا �ضرورة �أصبح فعالية�وإنما

�تنظيمية � وكفاءة �التعليم �ملؤسسات �خالكب��ة � لمن �الشفافية،تجسيد �املشاركة، املساءلة� مبدأ

�و�ؤديإ��...�ستقاللية ، � �ال�� �ا��ودة �وتحقيق ��داء �تحس�ن  إ��
ُ
�الكث���من�� �ا�تمام �ومحل �مطمح عد

  .�طراف�ذات�املص��ة�الداخلية�وا��ارجية

�بمراحل �� ا��وكمة يمر�تطبيق �العا�� �التعليم �م�و�ستلزم�مؤسسات � نمجموعة و�تأثر�املتطلبات

فيما�. يرتبط�تطبيق�ا��سياق�مؤسسات�التعليم�العا���،توجد�نماذج�عديدة�ل��وكمة أيضا ،�عدة�معوقات

� �ا��وكمةيخص �قياس ��مسألة �السياق ��ذا ��� �بإ��اح، �مطروحة �كذلك �بإعداد�ف�� �الدو�� �البنك قام

�تطبيق�ا�ع���عينة��ال�����دف ةا��وكمبطاقة�قياس� مَّ
َ
إ���قياس�أداء�مؤسسات�التعليم�العا���ومقارنتھ،�ت

َتاِئِج�ا����تق
َ
�عرض�ن مَّ

َ
� 2012سنة�ة�ر�ر�البنك�الدو���الصادر امن�دول�الشرق��وسط�وشمال�أفر�قيا،�وت

   .2013و

  :تقسيمھ�إ���ثالثة�مباحث تمملعا��ة�محتوى��ذا�الفصل،�

  �طار�املفا�ي���ل��وكمة؛�:املبحث��ول 

  خصوصيات�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا��؛ :املبحث�الثا�ي

  .ياس�ا�ا،�قنماذج�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا��،�مراحل�ومعوقات�تطبيق :املبحث�الثالث
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  �طار�املفا�يمي�ل��وكمة�: املبحث��ول 

بيُق�ا��ا��وكمة�من�املفا�يم�ا��ديثة�ال���حظيت
ْ
ط

َ
با�تمامات�كب��ة����السنوات��خ��ة،�وأصبح�ت

�وثقافية �وتكنولوجية �واجتماعية �وسياسية �اقتصادية الٍت َحوُّ
َ
�ت �من �العالم ��ش�ده �ما �ظل ���

ً
�دوليا

ً
جا�ا ِ

ّ
�ات

�ال�سعي�يات �و�داية �الثمان�نات ���اية �وا����اء��،منذ �الباحث�ن �ب�ن �اتفاق �وال�يوجد �غامضا �املف�وم والزال

،�بما����ذلك�خ��اء�املؤسسات�الدولية،�وقد�يرجع�ذلك�إ���تداخلھ����العديد�من��مور�التنظيمية�حولھ

�و�جتماعية �واملالية �و . و�قتصادية �محتواه �وسعة �وَحساس�ِتھ �املف�وم ��ذا �أل�مية �ھاستخداماتنظرا

ا��وكمة،�أسباب�ظ�ور�ا��،�سنحاول�حصره����أ�م�جوانبھ�واملتمثلة�����عر�فباشرةامل ھالواسعة�وتأث��ات

  .مستو�ا��ا�وعناصر�ا،�شروط�تطبيق�ا،�مباد��ا�وأ�داف�ا

   �عر�ف�ا��وكمة .1.1

� �أصل ��عود واملشتقة� Gouvernement» -حكومة « مصط�� إ�� Gouvernance» - حوكمة«�لمة

� �الالتي�� �الفعل ��ع�� «Gubernare»من �السفينة« الذي � 1»قيادة ،� �ورغم �ان�ساب ��� أصل��ختالف

�����عر�فھ
ً
�كب��ا

ً
  :  نورد�أ�م�التعار�ف�التالية،�مصط���ا��وكمة�إال�أن��ناك�تقار�ا

  «:أن�ا��وكمة��� البنك�الدو���أو��
ُ
دير���ا�السلطة�دولة�ما،�من�التقاليد�واملؤسسات�ال���ت

ومراقب��م���جراءات�ال���بمقتضا�ا�يتم�اختيار�املسؤول�ن����السلطة و�تضمن�ذلك 2»أجل�الصا���العام

�و  ،واس�بعاد�م �بكفاءة، �سليمة �سياسات �وتطبيق �موارد�ا �إدارة �ع�� �ا���ومة �املواطن�ن�و قدرة اح��ام

  .   3وا���ومات�للمؤسسات�ال���تحكم�املعامالت��قتصادية�و�جتماعية�بالدولة

��نما�ي أما �املتحدة ��مم ��ع��)*PNUD( برنامج �ا��وكمة �أن �إ�� �خلص �فقد �ممارسة« :،

�تتضمن� �كما �مستو�اتھ، ��افة �ع�� �املجتمع �شؤون �إلدارة �و�دار�ة �والسياسية ��قتصادية السلطات

�والشفافية �واملحاسبة �املشاركة �إ�� ��س�ند اال، �فعَّ �ديمقراطيا �حكما �ا��وكمة��ِ وُر ، 4»ا��وكمة �مف�وم ط

القوان�ن�و�سي���القطاع��واح��امإضافة�إ���تحديد��،بالتنمية�ال�شر�ة�وكذا�حقوق���سان�والديمقراطية

   .5العام�ومحار�ة�الرشوة�وتخفيض�النفقات�الفائضة

  

  

                                                           
1Maurice BASLÉ [2000]: «Évaluation des Politiques Publiques et Gouvernance à Différents Niveaux de 
Gouvernement», p. 17, Disponible sur le lien: http://www.pnud.ne/rense/Biblioth%E8que/Basl%E901.pdf 
(Consulté le 22/01/2010).  
2Banque Mondiale [2002]: «La Qualité de la Croissance», Rapport sur le Développement dans le Monde, De Boeck, 
Bruxelles, p. 152. 
3Daniel KAUFMAN [2003]: «Repenser La Bonne Gouvernance : La Gouvernance et Développement au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord», Banque Mondiale, Disponible sur le lien: 
http://www.worldbank.org/wbi/gouvernance (Consulté le 11/01/2010).  
* Programme des Nations unies pour le développement. 
4PNUD [1997]: «Governance for Sustainable Human Development», PNUD Policy Document, New York, p. 3. 
5PNUD [2002]: «Rapport Mondial sur le Développement 2002- La Gouvernance Démocratique au Service du 
Développement Humains», Edition Economica, Paris, p. 51.  



العا�� التعليم مؤسسات �� ا��وكمة �ول  الفصل   

 

 
4 

� �والتنمية �التعاون �منظمة �ا��وكمة )OCDE( �قتصاديةوحسب �جراءات� مجموع« :تمثل

��طراف� �ب�ن �العالقات �تحدد �كما �أ�داف�ا، �تحقيق �أجل �من �املؤسسة �لقيادة �املعتمدة والتنظيمات

ُسٍس� .1»�ا�أدااملشاركة����توجيھ�
ُ
 يتعلق��ساس��ول�بوجود��،رئ�سيةو�رتكز�مف�وم�ا��وكمة�ع���ثالثة�أ

�ا��كم �طر�قة ��� �الثا�ي� )Crise de Gouvernabilité( أزمة ��ساس �أما �الدولة، ��يئة �مركز�ة �فقدان أي

�فيُ  ��ساس �ب�نما �العمومي، �العمل ��� �التقليدية ��ش�ال �فشل ��عكس ��زمة ��ذه �يتعلق�ظ�ر�أن الثالث

   .بظ�ور�ش�ل�جديد�ل��كم�أك���مواءمة�للمعطيات�ا��الية

� ��سس ��ذه �من �طرح�انطالقا �مما �ا��كم، �أسلوب �للتعب���عن �غ����اف �ا���ومة �مف�وم أصبح

�غ���الرس�� �املستوى �إ�� �الرس�� �املستوى �من �ا���ومة �نطاق �املجتمع��،توسيع �أطراف �إدخال �خالل من

�خرى����عملية�صناعة�القرار،�فظ�ر�مف�وم�ا��وكمة�كجزء�من�ثقافة�عاملية�ت��ض�ع����عز�ز�مشاركة�

�أو� �الشراكة �للتعب���عن �العامة، �السياسات �وتنفيذ �صناعة ��� �ا���ومة �مع �املختلفة �املجتمعية �طراف

   .2التفاعل�ب�ن�الدولة�واملجتمع�والقطاع�ا��اص

  أسباب�ظ�ور�ا��وكمة .2.1

��و�إال�ا��إّن  �ما �ا��وكمة �مف�وم �التغظ�ور ��� �تجلت �حديثة �لتطورات ����ع�اس �حصل ���الذي

 
ُ
املف�وم��ذا��َح ِر طبيعة�دور�ا���ومة�من�جانب�والتطورات�املن��ية�و��اديمية�من�جانب�آخر،�حيث�ط

�مكن��شارة�إ���،�و بمعطيات�داخلية�ودوليةجتماعية،�سياسية،�وثقافية�وتأثر�اقتصادية،�ا���صياغات�

    :�عرض�ا��اآل�ي ،أ�م��سباب�املتمثلة����ظا�رة�العوملة،�ظا�رة�الفساد�و�غ���طبيعة�ودور�الدولة

�العوملة - �ظا�ر : ظا�رة ��ـتضمنت �أساسا �تتعلق �عمليات �العوملة �وحقوق�عة �الديمقراطية �القيم وملة

تزايد�دور�املؤسسات�غ���ا���ومية�ع���املستوى�الدو���والوط��،�عوملة�آليات�وأف�ار�اقتصادية�،��سان�

ز�ادة�معدالت�و �التحوالت�ع���املستوى�العال���ان�شار و �أدى�إ���تزايد�دور�القطاع�ا��اصالسوق،��ذا�ما�

  ؛3ال�شابھ�ب�ن�ا��ماعات�واملؤسسات�أو�املجتمعات

 4الفساد�استعمال�السلطة�العامة�من�أجل�تحقيق�أغراض�ذات�مص��ة�خاصة�عكس� :ظا�رة�الفساد -

�العام من�أبرز�آلياتھ �املال �عامليا،��ان��.الرشوة،�املحسو�ية،�املحاباة،�استغالل �ظا�رة�الفساد �شيوع إن

��ضرورة�ا�أدى�إ�ن�يجة�لغياب�املبادئ�املتمثلة����املحاسبة�واملساءلة�والشفافية�����سي���أمور�الدولة،�مّم 

  ؛التفك������ان��اج�آليات�تجعل�من��نظمة�أك���شفافية�قصد�القضاء�ع����ذه�الظا�رة

 

                                                           
1Edwards MEREDITH [2002]: «University Governance: A Mapping and Some Issues», p.p. 3-4, Available on:  
http://www.atem.org.au/downloads/pdf/Governance.pdf  (See on 02/06/2010). 

2
،�مجلة�ال��ضة،��لية��قتصاد�والعلوم�»ودور�ا����تحس�ن��داء�املؤس����ل���از��داري�ومتطلبات�التطبيق����دولة�ال�و�تا��وكمة� « :[2009]عيد�فا���العدوا�ي 

  .68 .،�مصر،�ص04،�العدد�10السياسية،�جامعة�القا�رة،�املجلد�
3
   .4 .شارات��دارة�العامة،�القا�رة،�ص،�مركز�دراسات�واس�»إدارة�شؤون�الدولة�واملجتمع« :]2001[سلوى�الشعراوي�جمعة�وآخرون�� 

4
،�مركز�دراسات�الوحدة�»الفساد�وا��كم�الصا������البالد�العر�ية«: ،�بحوث�ومناقشات�الندوة�الفكر�ة�حول »مف�وم�الفساد�ومعاي��ه«]: 2004[محمود�عبد�الفضيل�� 

  .80. العر�ية،�ب��وت،�ص
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  1:���املظا�ر�التاليةتج����غ���طبيعة�ودور�الدولة� : �غ���طبيعة�ودور�الدولة -

  الدولة�ال���ش�د�ا�العالم�منذ���اية�الثماني�يات�و�داية�ال�سعي�يات،�ا�عكست�ع����غ���دور� تالتحوال

�املختلفة �املجتمعية �التنظيمات ���ا �تقوم �أن �يمكن �عديدة �أدوارا �أسلوب�. وطرحت �إ�� �ا��اجة فظ�رت

�غ����اف� �ا���ومة �مف�وم �وأصبح �وغ���الرسمية، �الرسمية �املؤسسات �ب�ن �يجمع �و�دارة �ل��كم جديد

��املستوى�غ���الرس���ا�طرح�توسيع�نطاق�ا���ومة�من�املستوى�الرس���إ�مّم �،للتعب���عن�أسلوب�ا��كم

�صنع�القرار فظ�ر�مف�وم�ا��وكمة�كجزء�من�ثقافة� .من�خالل�إدخال�أطراف�املجتمع��خرى����عملية

�السياسات� �وتنفيذ �صناعة ��� �ا���ومة �مع �املختلفة �املجتمعية ��طراف ��عز�ز�مشاركة �ع�� �ت��ض عاملية

  ؛تمع�والقطاع�ا��اصالعامة،�للتعب���عن�الشراكة�أو�التفاعل�ب�ن�الدولة�واملج

 املساعدات�� �مجال ��� �الدو�� �للبنك �ال�امة �الدراسات �إحدى �أشارت �حيث �إفر�قيا، ��� �التنمية إخفاق

وتب�ن�أن� ،املقدمة�للدول�الفق��ة،�إ���وجود�عالقة�سلبية�ب�ن�املساعدات�والنمو�ع���مدار�العقود�ا��ديثة

� ��س�ب �ل�س �ف��ا �التنمية �تحقيق �يتم �لم �الفق��ة ����الدول �للفجوة ��عود �ألسباب �بل �التمو�لية، الفجوة

�و عدم�كفاءة�ا��كم��حيث�ث�ت�أن� .التنمية�ع�الدول�ال���تم�ف��ا�تحقيقاملؤسسات�والسياسات�مقارنة�م

��ن�ش �الواسعة �الرشوة ��� �ا��كم �أزمة �وتتج�� �استمرار�الفقر�والتخلف، �عن �كفاءة�املسؤول ار�وعدم

 ؛املشكالت�ا��دمات�العامة،�إ���غ���ذلك�من

 � �املجتمع �قطاعات ��دوار�ب�ن ��� �الت�امل �املد�ي(غياب �املجتمع �ا��اص، �القطاع و��ز��،)الدولة،

�ع �املطلوب�نا���ومات �باملستوى �مواطن��ا �طموحات �قبل��،تحقيق �من �ا���ومية �املناصب واستخدام

  ؛الوطنية�القادة�ا���ومي�ن�لتعز�ز�الطموحات�ال��صية�أدى�إ���عدم�الثقة�تجاه�املؤسسات

 واملالية� ��قتصادية �ش�د� �زمات �خالل��عددٌ �اال�� �وروسيا �ا��نو�ية �وأمر��ا �آسيا �شرق �دول من

�العشر�ن �القرن �من � ،ال�سعينات ��سيو�ة �املالية ��األزمة � 1997سنة �الروسية �املالية  1998 سنةو�زمة

� �العاملية �املالية � ،2008 سنةو�زمة ��قتصاد �ش�ده �ما �مالية�وكذلك �وا��يارات �فضائح �من �مر��ي

�ومصرفية�لعدد�من�أقطاب�الشر�ات��مر�كية�العاملية،��الفضيحة�الش���ة�لبنك��عتماد�والتجارة�الدو��

�أمر��ا، 1991سنة ��� �و�قراض ��دخار �بنوك �وإفالس �شرك��، 1994 سنة�وا��يار  Enron وأزم��

�، 2001 سنة Worldcomو �إضافة ��ش�ده �ما �عوملة�إ�� �ظ�ور �وأيضا �اقتصادية �أزمات �من �اليوم أورو�ا

 .�سواق�املالية

                                                           
1

 :كال�من�راجع

- Brahim LAKHLEF [2006]: «La Bonne Gouvernance », Dar El Khaldounia, Algérie, p.p. 9;  12-13. 
- Mohamed SALIH [2003]: «Gouvernance, Information et Domaine Publique», 3ème Réunion du Comité de 
l'Information pour le Développement, Commission Economique pour l'Afrique, Conseil Economique et Social, 
Nations Unies,  Addis Abeba, Ethiopie, p.p. 9-10. 

 .23 ؛20 .ص.ص،�املنظمة�العر�ية�للتنمية��دار�ة،�القا�رة،�»قضايا�ا��كمانية« ]:2003[ ز����عبد�الكر�م�ال�ائد�-

�نـوال - �« :]2013[صباي�� �مختارة �دول ��� �ا��وكمة �ا��زائر�ة�–واقع �التجر�ة �ال��ك���ع�� �حول »-مع �الثامن �املؤتمر�الدو�� �املؤسسات�« :، �أداء �تفعيل ��� �ا��وكمة دور

  .5 .،�جامعة�حس�بة�بن�بوع���،�الشلف،�ا��زائر،�ص»و�قتصاديات

 
 



العا�� التعليم مؤسسات �� ا��وكمة �ول  الفصل   

 

 
6 

   وعناصر�ا�مستو�ات�ا��وكمة. 3.1

�ا��وكمة �مف�وم �مستو�ات يتضمن �يخص�ثالثة �فيما �أو�معيار�امل سواء �وأيضا�معيار�امل�انجال ،

   .خالل��ذه�النقطةعرض�ا�من�س�تم�ثالثة�عناصر،� مف�وم�ا��وكمةيضم�

  مستو�ات�ا��وكمة. 1.3.1

�معيار� �ا��وكمة�ع���أساس�معيار�ن، �تص�يف�مستو�ات �ا��وكمة(جال�املتم ومعيار��)أو�موضوع

  . امل�ان

دت��فيما�يخص�مجال�أو�موضوع�ا��وكمة: حسب�معيار�املجال�مستو�ات�ا��وكمة -  مستو�ات ةثالثُحّدِ

 1:تتمثل������وكمةل

 السيا���� �املستوى �ع�� �واملسا�:ا��وكمة �مؤشر�املشاركة �مؤشر�ن، �بآراء� ،لةءتضم ��خذ و�تضمن

ومؤشر��،إ��...حر�ة��عالم،�حر�ة�ت�و�ن�ا��معيات املواطن�ن�واق��احا��م����صناعة�القرار،�حر�ة�التعي��،

  ؛إ��...�ستقرار�السيا����وغياب�العنف�و�شمل��من،�م�افحة��ر�اب

 قتصادي�� �املستوى �ع�� �مؤشر�ن�تضم: ا��وكمة �ا��دمات�، �جودة �و�شمل �ا���ومة مؤشر�فعالية

إ��،�ومؤشر�جودة��نظمة�و�تضمن�...العمومية�واملدنية،�قدرة�ا���ومة�ع���تطو�ر�السياسات�وتنفيذ�ا

  ؛إ��...قدرة�ا���ومة�ع���تطو�ر�سياسات�وقواعد�ذات�نوعية�من�شأ��ا�تنمية�القطاع�ا��اص

 املؤسسا�ي� �املستوى �ع�� ����تض: ا��وكمة �املواطن�ن �ثقة �و�شمل �القانون �مؤشر�قواعد �مؤشر�ن، م

  .إ��...،�ومؤشر�مراقبة�الفساد�و�ضم�م�افحة�الرشوةإ��...الدستور�واح��امھ،�قوة�القانون 

  2:���ل��وكمة ُحددت�ثالثة�مستو�ات�م�انية: حسب�معيار�امل�ان�مستو�ات�ا��وكمة -

 التعاونية�تجمع�ا���ومات�والو�االت�العامة�متعددة�����عملية�للقيادة :ا��وكمة�ع���املستوى�العاملي

�طراف�واملجتمع�املد�ي�لتحقيق�أ�داف�مقبولة�لدى�ا��ميع،�وتوفر�توج�ا�اس��اتيجيا�وتمكن�من�حشد�

ا��وكمة����املجال�العال��،�تخص�قضايا�خارج�مجاالت� .3الطاقات�ا��ماعية�ملواج�ة�التحديات�العاملية

� �ا���ومية �التعاون��.الواحدة�دارة �ع�� �القائمة �التقليدية �املمارسات �اعتبار�أن �ع�� �املف�وم ظ�ر��ذا

 ؛الدو���ال�يمك��ا�أن�تصمد�أمام�ضغوطات�العوملة

 تنص�ع���ضرورة�النظر� ت�ون�ا��وكمة�ع���مستوى�املجتمع�الواحد، :ا��وكمة�ع���مستوى�الدولة

� ��عمال �أداء ��� �التقليدية �املمارسات �وخاصة��� �عامة �مؤسسات �من �الفاعل�ن �مختلف �مع ا���ومية،

�مدنية �أسلو�ً . ومجموعات �جديًد تطرح �خ��ا��ما �موارد�م، �تجميع �من ��ؤالء �مختلف كن �ُيمَّ قدرا��م� ،ا

�الوط�� �مستو�ات �عدة �ع�� �يحتوي �أن �و�مكن �املسؤوليات، �اق�سام �ع�� �قائم �تحالف ���لق  ومشار�ع�م

  إ��؛...�يالوال

                                                           
1 Khalid ZAMAN [2015]: Op.cit., p. 1. 

2
  .27 .مرجع�سابق،�ص]: 2003[ ز����عبد�الكر�م�ال�ائد� 

3James. M et al [2000]: «Gouvernance: Nouveaux Acteurs, Nouvelles Règles», Le Magazine Finances 
&Développement, FMI, Vol 44, N° 04, Washington, USA, p. 11. 
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 مس� �ع�� �املؤسسةا��وكمة �حيث� :توى �نوع�ا ��ان �م�ما �املؤسسات �مستوى �ع�� �ي�ون �النمط �ذا

   .تحدد�ا��وكمة�إجراءات��سي���املؤسسة�لتحقيق�أ�داف�ا

  عناصر�ا��وكمة .2.3.1

  .تتضمن�ا��وكمة�ثالثة�عناصر�رئ�سة����ا���ومة،�القطاع�ا��اص�واملجتمعات�املدنية

ا���ومة�ت���الب�ئة�السياسية�والقانونية�املساعدة،�ب�نما��عمل�القطاع�ا��اص�ع���توف���فرص�

العمل�وتحقيق�الدخل�ألفراد�املجتمع،�أما�املجتمعات�املدنية�فت���للتفاعل�السيا����و�جتما���ب������

   . و�قتصادية جتماعيةو� ا��ماعات�للمشاركة������شطة�السياسية�

نقاط�القوة�ونقاط�الضعف�ا��اصة���ا،�ي�ون�ال�دف��س��اتي��� 1ل�ل�من�تلك�العناصر�بما�أّن 

اء�ب�ن�امليادين�الثالثة����املجتمع فا��وكمة�فرضت�ع���ح�ومات�الدول�،�ل��وكمة��و��عز�ز�التفاعل�البنَّ

 صادية�و�جتماعيةاملتقدمة�والنامية�ع���حد�سواء�أن��عيد�النظر�����عر�ف�ا�لدور�ا������شطة��قت

�النظر�فيھ �وإعادة �الدور ��ذا �املقابل. لتقليل ������� �ا��اص �للقطاع �كب��ا �دورا �ا��وكمة �مف�وم �عطي

�املجتمعات� �ودور �ا���ومة �دور �مع �التفاعل �خالل �من �وذلك �املجتمع، �نطاق �ع�� �النوعية �النقلة إحداث

���مقدم��ا�املؤسسات�غ���ا���ومية�ع���مؤسسات�املجتمع�املد�ي�و ب�نما��ساعد. املدنية��ش�ل�مت�امل

�وا���ومة �الفرد �ب�ن �عالقا��ا �خالل �من �ل��كم، �أك���ترشيدا �إدارة �ألفضل��،تحقيق ��عبئ��ا �خالل ومن

  .ا���ود�الفردية�وا��ماعية

  شروط�تطبيق�ا��وكمة .4.1

�أساسية� �أولية �شروط �توجد �لكن �ا��وكمة، �ترشيد �ع�� ��عمل �عل��ا �متفق �شروط ��ناك ل�س

  2:وضرور�ة����أي�مجتمع�يصبو�إ���ا��وكمة�و��

سلطة�أو�شرعية�نظام�حكم،�القبول�الطو���و�ختياري�من�جانب�املواطن�ن� يقصد��شرعية�:الشرعية -

�وال�شر�عية �التنفيذية�والقضائية �ا��كم �الدولة�ع���تأس�س�سلط��ا��،ملؤسسات فالشرعية��عكس�قدرة

�شر�� �أساس �الش�،ع�� �رضا �املقابل �الشؤون�و�� �إدارة ��� �ا��ميع �تظ�ر�مسا�مة �و�نا �ل�ا، �وتقبل�م عب

  ؛العامة����جو�من�الشفافية�وا��ر�ة�والعدالة

انطالقا��،�ع����سيادة�القانون�مرجعيتھ�وسيطرة�أح�امھ�ع���ا��ميع�من�دون�است�ناء�:سيادة�القانون  -

  الديمقراطية�عن�غ���ا�من�ا���ومات��ذا�ما�تتم���بھ�املجتمعات�و  ،من�حقوق���سان��ش�ل�أسا���

 ؛    املس�بدة

                                                           
1
  :ملز�د�من�التفاصيل�راجع 

-PNUD [1997]: Op.cit., p.p. 6-8. 
   .48 ؛44  .ص.مرجع�سابق،�ص]: 2003[ز����عبد�الكر�م�ال�ائد��-  

2
    :كال�من�راجع� 

 .ص.ص،�قسنطينة،�ا��زائر،�يمخ���علم��جتماع�و�تصال،�جامعة�منتور  ،�الطبعة�الثانية،»املشاركة�الديمقراطية�����سي���ا��امعة« :]2006[نفضيل�دليو�وآخرو  -

  .64؛�29؛�27

-PNUD [1997]: Op.cit., p.p. 3-5. 
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حق���شمل�املضمون�الواسع�ل�ذا�املصط��،�ختيار�الشعب����ومتھا �ع���الديمقراطية: الديمقراطية -

 الشعب�املطلق����أن��ُ 
َ

ع���ميع��مور�العامة�بأغلبية�أصوات�نوابھ،�ف���وسيلة�لإلصالح��عتمد�عل��ا�ّرِ ش

الدول�لتنظيم�حيا��ا�السياسية�و�قتصادية�و�جتماعية،���ذا�املف�وم�أصبحت�الديمقراطية�ضرورة�من�

ضرور�ات�العصر،�تحدد��طار�الذي�يمكن�أفراد�املجتمع�من�ممارسة�حقوق�املواطنة�من�ج�ة�وتمك�ن�

  Guy Petersقتصادي�الكندي��فرَّ عَ . ا��اكم�ن�من�الشرعية�ال���ت��ر�سلط��م�وحكم�م�من�ج�ة�أخرى 

. 1من�الشفافية�واملشاركة�تخاذ�القرارات�ع���مستوى�عاٍل اممارسة�الديمقراطية�وال���تتطلب�ا��وكمة�ب

خالل�مجموعة�من�،�من�ةكمو شرط�ضروري،�تضمن�أو�ع����قل��ساعد�ع���ترشيد�ا�� الديمقراطيةف

 قوق�امل�ساو�ة،�ا��ر�ات�الفرديةنتخابات�ال����ة،�ا��العادل��  املمارسات�و�جراءات��التمثيل�السيا���

ا�يضمن�تحقيق�السلم�و�ستقرار��جتما���و� �،املساءلة،�ال�سامح�وا��ل�السل���لل��اعات من�املد�ي�ممَّ

  ؛والفعالية�املؤسساتية

كفيل�ب�نظيم�العمليات�الضرور�ة�و مالئم� ،)�يئات�رسمية( ع���وجود�إطار�مؤسسا�ي� :يا�املؤسسالعمل� -

�والتقييم �واملراقبة �والتنفيذ �التصميم �مراحل �ع�� ��شراف �إ�� �الرامية ��ستجابة�، �ع�� �القدرة ��ع�� كما

��جتماعية �و ،لالحتياجات �للمجتمع، �العامة ���داف �ع�� �و �تفاق �القرارات، �و صنع السياسات�تنفيذ

�عل��ااالع �املتفق �مة �الفاعلة�أيضا�و�حدد، �ا���ات �مختلف �أعمال �تحكم �ال�� �و�جراءات  القواعد

ي�مجموعة�التفاعالت�املعقدة�ب�ن��فراد�ا�املؤسس�العمل ،��عكسع���مستوى�املؤسسة .2بي��االعالقات�و 

��ستخد �وموارد �العمل �سياق�او �اموأساليب ��� ��عملون �ال�� �أعمال��و ف� ،الب�ئة �لنتائج �مت�املة منظومة

ي�ا�املؤسس�العململ�شوفقا�ل�ذا�املف�وم��. املنظمة����ضوء�تفاعل�ا�مع�عناصر�ب�ئ��ا�الداخلية�وا��ارجية

��� �أ�عاد �التنظيمية ثالثة �إطار�الوحدات ��� ��فراد ��،أداء �التنظيمية �الوحدات �إطار�السياسات�أداء ��

  . 3إطار�الب�ئة��قتصادية�و�جتماعية�والثقافيةأداء�املنظمة����و  العامة�للمنظمة

  مبادئ�وأ�داف�ا��وكمة�. 5.1

طرق�إل��ا�من�خالل�التس�تم�تضمن�أ�داف�مباشرة�وغ���مباشرة،�تتقوم�ا��وكمة�ع���مبادئ�و 

  .�ذه�النقطة
 
 
 
 
 

                                                           
 ديموس"الديمقراطية��لمة�يونانية��صل،�مركبة�من�لفظ�ن��" )Demos(كراتوس"أي�الشعب�و�) "Cratos أو��Kratia (سلطة�الشعب"أي�السلطة�أو�ا���ومة�ومعنا�ا�."  

1Maurice BASLÉ [2000]: Op.cit., p. 2.  
2
  :راجع�كال�من  

-Brahim LAKHLEF [2006]: Op.cit., p.16. 
-Saad BENFERHET [2008]: «La Bonne Gouvernance: Les Fondements et Principes, Les Indicateurs de Mesures», 
Le Colloque International sur: «La Bonne Gouvernance Entre Le Service Public et la Participation Citoyenne» 
Université Ferhat Abbes, Sétif, Algérie, p. 7. 

3
    .75. صمرجع�سابق،� :[2009]عيد�فا���العدوا�ي
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   مبادئ�ا��وكمة .1.5.1

� �مبادئ �ا��وكمة �، ةددعمتتتضمن �من �املبادئ ��ذه �تطبيق �أولو�ة �أ دولةتختلف �كما�ى خر إ�� ،

�عض�الباحث�ن�ارت�إليھ��عض�املنظمات�الدولية�و أ�م�ما�أش. أخرى إ���تختلف��ذه�املبادئ�من�مؤسسة�

  :فيما�يخص�مبادئ�ا��وكمة��عرضھ�فيما�ي��

� مبادئ - �املتحدة� برنامج � مم �الرشيدة�دَ دَّ َح  :)PNUD(�نما�ي �ا��وكمة �مبادئ �من ��� عددا �تتمثل

�القانون  املشاركة، �سلطة �املساءلة، �والرؤ�ة��،الشفافية، �والفعالية �الكفاءة ��ستجابة، سرعة

 ؛ �1س��اتيجية

 ت�ستة�مبادئ���وكمة�املؤسسة�تضمنتدَ دَّ َح  :)OCDE( اون�والتنمية��قتصاديةعمبادئ�منظمة�الت -

��� فعال إطار وجود �املص��ة�حقوق  ،املؤسسةوكمة  املعاملة ،للمالك الرئ�سية والوظائف أ��اب

تأكيد�،�والشفافية �فصاح وكمة�املؤسسة،���حاملص��ة� أ��اب دور��لأل��اب�املص��ة،� امل�ساو�ة

  ؛ �2دارة مجلس ولياتؤ مس

دَ  :)ARADO*( املنظمة�العر�ية�للتنمية��دار�ةمبادئ��-  الشفافية ��املبادئ�تتمثل��مجموعة�من�تحدَّ

 .3املساءلة،�الرقابة،�م�افحة�الفساد،�العدالة�واملساواة،�التوافق،�الثقة�و�ح��ام ،املشاركة

    ا��وكمةأ�داف� .2.5.1

�وصر�حة �وا��ة �أ�داف �و�� �مباشرة �أ�دافا �ا��وكمة �ضمنية��،تتضمن �غ���مباشرة وأ�داف

  .����4ذه�النقطة�س�تم�عرض�ا

  : تتمثل���داف�املباشرة�ل��وكمة���: ��داف�املباشرة -

 وفرص�م�� �وحر�ا��م �وخ��ا��م، �املجتمع �فئات �جميع �خيارات �وتوسيع ���سان �رفا�ية �ع�� ا��فاظ

الة�ع��� �قتصادية�والسياسية،�ال سيما�ألك���فئات�املجتمع�فقرا�و��م�شا�من�خالل�ضمان�املشاركة�الفعَّ

    جميع�املستو�ات؛�����

 ال� �و�جتماعية، ��قتصادية �التنمية �الفقر�وتحقيق �ع�� �للقضاء �حاجة� الس�� �أك���البلدان ��� سيما

�سياسية��،إل��ا �مؤسسات �وإ�شاء �بي��ا �فيما �والت�سيق �الدولية �املؤسسات �دور �تفعيل �خالل �من وذلك

 وقضائية�وإدار�ة�تؤدي�عمل�ا�بكفاءة�وتخضع�للمساءلة؛

 ا��كم�والشفافية�محاولة�تحقيق��ستقرار�� ��ل��ام�بحكم�القانون،�واملشاركة�الشعبية��� عن�طر�ق

  وتداول�السلطة؛

                                                           
1PNUD [1997]: Op.cit., p.p. 29; 58. 
2OCDE [2004]: «Principles of Corporate Governance», OCDE Publications Service, Paris, p.p. 29; 58. 
* ARab Administrative Development Organization. 
 

 
3

  .50- 49 .ص.مرجع�سابق،�ص]: 2003[ز����عبد�الكر�م�ال�ائد� 
4
    :راجع�كال�من  

- � �غزا�� �وعادل �ب����ي �العر�ي«]: 2007[كمال �الوطن ��� �والتنمية �الرشيدة ��دارة �حول »متطلبات �الدو�� �امللتقى �النامي« :، �العالم �التغي����� �واس��اتيجيات �،»ا��وكمة

  .435 - 434 .ص.ص�،�ا��زائر،جامعة�فرحات�عباس�ا��زء��ول،

- PNUD [2002]: Op.cit., p. 51.  
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 تحس�ن��دارة�العامة�بواسطة��صالحات�القانونية��دار�ة،�ودعم�مبدأ�املساءلة�وال��ا�ة�والشفافية؛ 

 دعم�السوق �إعادة�التعر�ف�بدور�الدولة�ح����عمل�وفق�آليات�أك���كفاءة�وشرعية،�وتحديد�دور�ا��� 

تفعيل�دور��ل�مؤسسات�املجتمع،�حيث��شمل�أج�زة�الدولة�و�يئات�املجتمع�املد�ي�وكذا�القطاع��وأيضا

 .ا��اص

�غ���املباشرة - �اس��اتيجيات�: ��داف �طياتھ ��� �يحمل �ا��وكمة �مف�وم �أن �إ�� �املحلل�ن �الكث���من ذ�ب

  :نحدد�ا��التا���،خفية��تحمل�أ�دافا�أك���من���داف�السابقة

 العال���� ��قتصاد ��� �بالعوملة �املرتبطة �العمليات �مع �بكفاءة �يتعامل �أن �قادر�ع�� �حكم �إ�� الوصول

ا��ديد��ووضع��عض�القيود�ع���سلطة�الدولة،�ال���قد�تؤدي�سياسا��ا�غ���الرشيدة�إ���التأث���سلبا�ع���

�السوق  �د�،قوى �من �ا��د �إ�� �ا��وكمة �تطبيق ���دف �محددةو�التا�� �وظائف �ع�� �وحصره �الدولة   ور

 �س�ل�عمل�السوق؛ تكنوقراطيفالدولة����ظل��ذا�املعتقد�ما����إال�فاعل�

 ا���سيات�� �املتعددة �الشر�ات �و�عز�ز�وجود �النامية، �الدول ��� �الدولية �املالية �املؤسسات �دور تفعيل

  .     وال���عادة�ما�تتدخل����شؤون�الدول،��ذا�بدوره���دف�إ����عميق�تبعية�الدول�املتخلفة�للدول�املتطورة

نموذج�لنظام�ال� ���مةا��وكالقول�أن��ري�السابق�ملف�وم�ا��وكمة،�يمكنمن�خالل�الطرح�النظ

� �أساسية ��شروط �إال �املؤسسا�ي(يتحقق �العمل �الديمقراطية �القانون، �حكم ��ذا��،)الشرعية، يتحدد

خصوصيات�حسب�تختلف��...)ة،�الشفافيةساءلاملشاركة،�امل(مبادئ�جو�ر�ة��النموذج�بمتغ��ات��عكس

� �حدد��ا �ال�� �خاصة�،دولة(الب�ئة �مؤسسة �عامة، �مؤسسة �منطقة �..).مجتمع، �تختلف �و�التا�� �ولو�ة�،

�و �ب�ئة �من �املبادئ �ل�ذه �ال�س�ية ���مية �خصائص��،أخرى إ�� �حسب �بي��ا �وتتأثر�فيما �املبادئ تؤثر��ذه

لة�نظام�حوكمة،�تتحدد�نوعيتھ�حسب� ِ
ّ
�

َ
ب�ئ��ا�والعوامل�املؤثرة�ف��ا�داخليا�وخارجيا،�فتتفاعل�جملة�ُمش

 ،�يمكن�توضيح��ذا�من�خالل�الش�ل�رقمامل�الداخلية�وا��ارجية���العو واقع�الب�ئة�املحيطة�وطر�قة�تأث

)01 ،01(:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



العا�� التعليم مؤسسات �� ا��وكمة �ول  الفصل   

 

 
11 

  مف�وم�ا��وكمة: )01، 01( ش�ل�رقم

   
  من�إعداد�الباحثة: املصدر
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  خصوصيات�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا��: املبحث�الثا�ي

��عت��� �ع���ا��وكمة ��خ��ة، �السنوات ��� �كب��ة �با�تمامات �حظيت �ال�� �ا��ديثة �املفا�يم من

� �ا��ودة �تحقيق ��� �عام�نتحس�ـلاستخدام�ا ��ش�ل �املؤسسات �الو  ،أداء ��يجابية �للنتائج �حقق�ا��نظرا �

. مؤسسات�التعليم�العا�� ل�شمل��اانتقل�استخدام تطبيق�ا��وكمة�ع���مستوى�املؤسسات��قتصادية

�خصوصياتمل �ا��وكمة �من��ف�وم �النوع ��ذا �وعناصر �بطبيعة �ترتبط �العا��، �التعليم �مؤسسات ��

�مراجعة��و�ا��صوص املؤسسات، �عل��ا �أوجبت �ال�� �ا��ديثة �والتوج�ات �العديدة �التحديات �ظل ��

  .وعالق��ا�باملحيط��قتصادي�و�جتما���،منا���ا��سياسا��ا�،أ�داف�ا،�تنظيم�ا،�فلسف��ا

�م �س�تم �ع�� �الضوء ��سليط �املبحث ��ذا �خالل �ان �التعليم�خصوصيات �مؤسسات ��� ��وكمة

�خالل� ،العا�� �من �ا��وكمة �مف�وم �تقديم �ثم �العا��، �للتعليم �ا��ديثة �التوج�ات �أ�م �إ�� �بالتطرق وذلك

�،أ�ميتھ�وأ�دافھ ،�دارة�ومف�وم مف�وم�ا��وكمة�لفرق�ب�نإ���ا�مع��شارة ھر�ف�ع ،عرض�تطور�املف�وم

� �ثم �ظ�وره، �أسباب �أ�م �العا��لأل  عرضوأيضا �التعليم �مؤسسات �حوكمة ��� �املص��ة �ذات �و���طراف ،

  .بادئ�ومتطلبات�تطبيق�ا��وكمةمل يتم�التطرق �خ���

  التوج�ات�ا��ديثة�للتعليم�العا�� .1.2

� إّن  �واملعرفة ���غي أحدثعصر�التكنولوجيا �تحديات �وطرح �جذر�ة ��ات �عديدةوتوج�ات فرضت�،

��ذا�م �ع� ��ش�د�ا �ال�� �الكب��ة �املنافسة �ظل ��� �خاصة �مع�ا، �التكيف �ضرورة �العا�� �التعليم ؤسسات

ا��ودة�والوفاء�بمتطلبات�املجتمع�املح���والدو��،�من�ب�ن�أ�م� تحقيق�القطاع�عامليا�ومحليا،�و�ذا���دف

 1:�ذه�التوج�ات�نذكر

�والتدو�ل -  �تنامي :العوملة �الكب����� ظا�رة إن �والتوسع �التكنولوجيا العوملة الزمان� �عد أل�� استخدام

وا�عكس�ذلك����ا��راك���ادي���الذي�تضمن��،الدو���ع���قطاع�التعليم�العا���وأضفى�البعد�،وامل�ان

�مِ  �ع���ا��دود، �التعليمية �واملؤسسات �و�فراد ���اديمية �ال��امج �مؤسسات� امَّ انتقال �ع�� �ضغطا ش�ل

من�. اراملية�حتمية�للبقاء�و�ستمر التعليم�العا���وجعل�عمليات��صالح�ضرور�ة�وأصبحت�املنافسة�الع

�ا��دمات �لتجارة �العامة ��تفاقية �ضمن �التعليم �إدراج �آثار�العوملة �)*GATS( أ�م �من�، �التعليم وتحول

                                                           
 :كال�من�راجع 1

-OCDE [2011]: «L’Enseignement Supérieur à l’Horizon 2030, Mondialisation», Vol 02, Centre pour la Recherche 
et l’Innovation dans l’Enseignement, OCDE, Paris, p.p. 22-25; 78; 134; 145; 278. 
- OCDE [2003]: «Changing Patterns of Governance in Higher Education», Education Policy Analysis Report, 
OCDE, Paris, p.p. 61-62. 
-Youcef BERKAN [2011]: « L’Université Algérienne entre Réalisations et Défis », Centre de Recherche en 
Economie Appliquée pour le Développement: « L’Université  Algérienne et sa Gouvernance », C.R.E.A.D, Algérie, 
p.p. 196-198. 
- Nabil BOUZID [2010]: «La Qualité de L’Enseignement Supérieur et son Evaluation», Colloque  International sur: 
«Les Enjeux de l’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur», Université de Skikda, Algérie, p.p. 156-161. 

  . 31 .ص ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر، ،»ضمان�ا��ودة����قطاع�التعليم�العا��،إعداد�وإنجاح�التقييم�الذا�ي«: [2013] بداري�وآخرون�لكما -

   :الرابط�متوفر�ع��،�»العوملة�وتدو�ل�التعليم�العا������ظل�توازن�التأصيل«  :[2014] اب�سام�ع���ال���ي�وأحالم�خالد�البصام -

  /https://www.alukah.net/social/0/75054                                                                                     )   20/09/2014: شو�د�يوم(

*General Agreement on Trade in Services.   



العا�� التعليم مؤسسات �� ا��وكمة �ول  الفصل   

 

 
13 

وظ�ر�مصط���تتج���و�سليع� �ونھ�خدمة�عامة�إ���خدمة�عن�طر�ق�السوق�تحكم�ا�قوى�العرض�والطلب،

�  . العا��التعليم
ُ
�ط �املقابل �التدو�ل َح ِر �� �  (Internalisation)مف�وم �كصيغة��� �الدولية �املناقشات ساحة

�العوملة �من �أفضل ،� ��ورو�يوتجر�ة �باال�تمام��تحاد �جديرة �الشأن � ،��ذا ��تحاد� أدركتحيث دول

�ا �ورو�ي ���اأ�مية �لتعاون �بي��ا �فيما �خاللدي�� � من �إعالن �عن� .*"بولونيا"توقيع �عبارة التدو�ل

�والثقافية �و�جتماعية �التغي����قتصادية �لقوى �ل�ستجيب �ا��امعة �ت�ت���ا و�ظ�ر��ذا��،إس��اتيجية

�تجاه�خصوصا�لدى�املنظمات�التعليمية�الدولية،�مثل�منظمة�اليو�س�و،�و�و�اتجاه�نحو�تأكيد�أ�مية�

  .رد�التعليمية�املتاحة����العالم�أجمعالتنوع�الثقا��،�وضمان�وصول�البلدان�النامية�إ���املوا

�املفا�يم ��ذه �عاملية**خلقت ��رتقاء��،منافسة �أجل �من �التعليم ��� �ا��ودة �ع�� �باإليجاب وأثرت

�الشاملة �معاي���ا��ودة ���رة�،نحو�تحقيق �إ�� �أدت �أخرى، �ج�ة �من �ج�ة، �من ا��ارج� إ�� �دمغة �ذا

 تضع�ا ال�� ا��ودة ملعاي�� ا��ضوع املؤسسات ��ع يجب حيث ،واملحلية ا��صوصية إش�الية و�رزت

 ةالب�ئة�املحلي ملتطلبات�وخصوصيات �ستجابة و���نفس�الوقت ،العاملية واملنظمات املؤسسات مختلف

 ؛التحقيق صعبة معادلة و��

 يُ  :تم��ن�التعليم�العا�� -
ُ
درات�متعددة�التخصصات�قصد�بھ�نوع�من�الت�و�ن�للطلبة�يتضمن�كفاءات�وق

ل�ي�يتكيف�مع�سوق�العمل،�و�عبارة�أخرى��و�ذلك�الت�و�ن�الذي�يتم�حسب�احتياجات�امل�نة�أو�سوق�

العمل،�حيث�ي�ون�ال�دف��و�ا��صول�ع���ت�و�ن�جيد�يمكن�الطالب�من�ا��صول�ع���منصب�عمل����

ن�يجة�ك راسة،الد ���من���وأساليب و�غي�� جديدة فروع خلق إ�� دعا �ذا�ما�،ظل�اقتصاد�مب���ع���املعرفة

 �� العوامل من العديد سا�مت .املؤسسات�َبلقِ عالية�من� بمستو�ات املؤ�لة اليد�العاملة ع�� الطلب لز�ادة

���� تغ��ال�الضغط�وارتفاع�الطلب��جتما���ع���التعليم�العا��،�و  العا�� التعليم تم��نترك���التوجھ�نحو�

  ؛وأيضا�ظ�ور�الت�و�ن�مدى�ا��ياة�،جم�وره

 ��وماتبح��ش�ل�عبئا�ع���ا�أص جتما���ع���التعليم�العا��إن�ارتفاع�الطلب��  :تنو�ع�التعليم�العا�� -

كضرورة�للتكيف�مع�الب�ئة�غ����،وفقا�ملتطلبات�سوق�العمل �ا�تنو�ع�مؤسساتھ�وتطو�ر�برامجھ�فرض�علو 

�التغ���و�ستمرار ةوسر�ع ستقرةامل �إطار�الثورة، �إ�� التكنولوجية �� �أدت �ال��  وسائل تطور  والعلمية

��تصال والتعليم� �اضية�ف�  وا��امعات املفتوحة تا��امعا مثل للتعليم جديدة أنماط فظ�رت،

  ؛�لك��و�ي

- � �العا�� �التعليم �التمو�لو خوصصة �مسؤوليات�: صعو�ة �ل��اجع �ن�يجة ��انت �العا�� �التعليم خوصصة

� ��جتماعية �وأدواره �العمومي �التعليمالقطاع �جودة �ملتطلبات ��ستجابة �ع�� �قدرتھ �وعدم �،و�قتصادية

                                                           
*

قواعد�مكثفة،���دف�إ���إحداث�تقارب�ب�ن�قطاعات�التعليم�العا�������وضعت�من�خاللھ�الدول��ورو�ية، 1998 ھ�سنةعتم�توقي" Déclaration de Bologne" إعالن�بولونيا�

�ذا�التقارب����القضايا�املش��كة�موضع���تمام،�ال�ُيل������الوقت�نفسھ�التنوع�والتعدد�وال��اء�املوجود�����أنو�ي�للتعليم�العا��،�مع�مراعاة�من�أجل�إقامة�محيط�أور �،الدول�املختلفة

 .مؤسسات�التعليم�العا����ورو�ية
**

. ملنافع�املتوقعة�م��ا��شطة�ال���تصنف�ضمن�فكر�العوملة،�ل�س�اختالف�طبيعة���شطة�ذا��ا،�بل�الدوافع�واإن�ما�يم���أ�شطة�التعليم�العا���ال���تصنف�ضمن�فكر�التدو�ل�عن� 

لنفع�املتبادل،�أما�التنوع،�والتعاون�الدو��،�والتضامن�ب�ن�املؤسسات،�وإقامة�شب�ات�املعلومات،�واملشاركة�العاملية،�والتبادل�املعر���ع���أسس�من�ا: مبادئ�أساسية،�مثلي�ب���التدو�ل�

 .والتنميط �ندماج�والتجا�س: خطورة،�مثل�العوملة�فإ��ا�ت�ب���مبادئ�مماثلة،�ولكن����إطار�أشد
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مقابل�الطلب�والضغط��جتما���املتواصل��،�س�ب���امة�املوارد�املادية�وعدم�كفاي��ا�ل�سي���القطاع

�سا� �والذي �العا��، �التعليم �ا��امعاتع�� �خر��� �مستوى �تد�ي ��� �م �ف��ا�، ��شرف �ال�� �الدول ��� خاصة

�ظل��زمة��قتصادية�لسنواتف�.ي�ع���مؤسسات�التعليم�العا��ومالقطاع�العم �غ��ت� 1990- 1980 في

�ضرورة �طرح �وتم �ا��امعات، �بديلةبالو  خلق�حوكمة �مصادر�تمو�ل �عن �التحديات��،حث �مواج�ة ��دف

�النفقات �و�غطية ��،املالية �مشاركة �خالل �الذا�يالمن ��ستقالل �أك���من �مساحة �مقابل �ا��اص �،قطاع

�أك���صرامةوضرور  �مساءلة �آليات ��شكيل �ا��ودة��،ة �ضمان �آليات �وتنفيذ �التعاقد �سياسات �خالل من

�بالنتائج �إ����،1و�دارة ��ول �املقام ��� �الر�ح �لتحقيق ��س�� �وال�� �ا��اص �القطاع �مؤسسات �تخضع ح��

  ؛تتحول�إ���مصا�ع�ملنح�الش�ادات�متطلبات�ومعاي���ا��ودة�وال 

�العا�� - �التعليم �ثورة� :جودة �فرضتھ �الذي �العا�� �التعليم �مؤسسات �مختلف �الكب���ب�ن �التنافس إن

�والتكنولوجيا �التحديات��،املعلومات �مختلف �ملواج�ة �حتمية �ضرورة �الشاملة �ا��ودة �نظام �تب�� جعل

�العا�� �التعليم �ع�� ��جتما�� �الطلب �تزايد ��� �واملتمثلة �املستمرة ��،والتغ��ات �توافق مع� خرجاتاملعدم

�العم �سوق �متطلبات �التمو�لل، �مصادر �قلة �والتعليم�، �ا��اصة �العا�� �التعليم �مؤسسات ان�شار

�شرط� �ملعاي���ا��ودة �وفقا �التعليم �أصبح ���ذا �لالستمرار��اضرور��الك��و�ي، �تنافسية �م��ة الك�ساب

مت�املة�وفلسفة�اس��اتيجية��،فالتعليم�وفق�معاي���ا��ودة�الشاملة. ا��ودة����عصر�والبقاء����عصر�ُس 

� �وإرضاء �ل��امعة، �املركز�التناف��� �للتطو�ر�املستمر�وتحس�ن �ع����عليمية �ل�ذا �املص��ة، �ذات �طراف

�ايمية�وثقافة�جديدة�لتحقيق�التطور�املستمر����أدا��ظفلسفة�تنكا��ودة�مؤسسات�التعليم�العا���تب���

  ؛وتحس�ن�جودة�مخرجا��ا

التحديات�ال���ة�لتخفيف�من�حّد لحاولة�كمم�حوكمة�التعليم�العا���ظ�ر�مف�و : حوكمة�التعليم�العا�� -

مف�وم�ا��وكمة�ال�يتعلق�يإدارة�ا��امعة�فحسب،�بل�بوضع�. وإيجاد�حلول�مق��حةيواج��ا��ذا�القطاع�

��داء� �عن �و�فصاح،املساءلة �الشفافية �تطبيق �خالل �من ��طراف ��ل �ألداء �حاكمة �وآليات معاي��

� �أ��اب �القراراتومشاركة �اتخاذ ��� ����. املص��ة �ا��وكمة �أن �والتجارب �الدراسات �من �العديد و�ي�ت

�إ��� �تؤدي �ال�� �العناصر��ساسية �وأحد �تطو�ر�ا��ودة �تجاه �ضرور�ة �خطوة �العا�� �التعليم مؤسسات

 ؛اتھتحس�ن�املخرجات�التعليمية،�فتطو�ر�قطاع�التعليم�العا���ال�يكتمل����غياب�حوكمة�رشيدة�ملؤسس

وضع�ا�محل��ان�ناتعدم�فعالية�وكفاءة��دارة�العمومية�خالل�ف��ة�الثمإن��:ا��ديثة�دارة�العمومية� -

��فر�قية �القارة �دول �مستوى �ع�� �خاصة ��،انتقاد �طرح �التقليدي� و�التا�� �النظام �فعالية ��عدم �عتقاد

� �الفاعلة ��طراف �توجيھ ��� �العا�� �التعليم �مؤسسات �إلدارة ��يا�ل� ��دافنحو�تحقيق �إصالح قضية

����ذا�السياق�وتأثرا�بمصط����دارة�العمومية�ا��ديثة��اتجاه�دو���معاصر��،ا��وكمة����التعليم�العا��

�ب�بادرت �الدول �من �العا�� وتم�،صالحاتاإل العديد �التعليم �ومؤسسات �الدولة �ب�ن �العالقة ��عر�ف . إعادة

 َح 
َّ

�الد�ث �دور �تقليص �ضرورة �ع�� �املدخل �العا���ذا �التعليم �قطاع �ومراقبة �إدارة ��� �مباشرة� ولة بصورة

                                                           
1Michaela MARTIN [2012]: «La Gouvernance dans l’Enseignement Supérieur: Quelles Politiques pour Quels 
Effets», Pré-Conférence de l’IIPE à Dakar, UNESCO, Paris, p. 5. 
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�الحقا �النتائج �ومراقبة ��عد �عن �بالتحكم �النظام� ،1و�كتفاء �وضبط �ت�سيق �و�االت �إ�شاء �اق��اح �تم كما

نتج�عن��ذا�تراجع�الكث����،بدال�عن�إدارة�مركز�ة�من�طرف�الوزارة�ومنح�سلطة�أوسع����اتخاذ�القرارات

�استقالليا��ا� �ز�ادة �خالل �من �العا�� �التعليم �ملؤسسات �مسؤوليا��ا �من �جزء �مركز�ة �عن �ا���ومات من

  ؛2الذاتية

سا�م�����،�يجة�لثورة��تصاالت�واملعلوماتالتطور�السر�ع�الذي��ش�ده�العالم�كن�إّن  :اقتصاد�املعرفة -

�كأح �والتكنولوجيا �العلم �أ�مية �التنميةتنامي �تحقيق ��� �املؤثرة �العناصر�امل�مة ��ستخدام��،د �خالل من

ا�سا�م����توسيع�الدور�البح���ل��امعات�مَّ مِ �،اقتصاد�املعرفة �مثل�للمعرفة�واس�ثمار�ا�بفعالية����ظل

�العالم �دول �كث���من ���اديمية��،�� �و�يا�ل�ا �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �غ���املسبوق �التنوع �خالل من

 ؛و�دار�ة

�العاملي - �من :ل��امعات�التص�يف  ب�ئة ظ�ور  التكنولوجية والثورة العوملة لظا�رة ��ع�اسات أ�م إن

 أدى �ذا�ما،�أفضل أداء�عل���و�ح���واجتما�� إ�� �غرض�الوصول  ا��امعات، ب�ن جديدة عاملية تنافسية

 ل�و��ا ،ل��امعات بالغة أ�مية العاملية تمثل�التص�يفات. ا��امعات�عامليا بتص�يف ��تم مؤسسات ظ�ور  إ��

�عن تمثل � العاملية تا��امعا ب�ن قع�امو  مؤشرا حدد�ا ملعاي�� وفقا�خرى
ُ
�كماالتص�يفا��ذه ت ارتبط� ت،

� التص�يف �لالعال�� ���امعات �عواملبثالثالرائدة � ،وا��وكمة�التمو�ل ،و�بةامل �� ة �طرح�حيث تم

�س��اتيجية��املل�م�ن،�الرؤ�ةخصوصيات�حاسمة�ضمن�التص�يف�العال���ترتبط�با��وكمة،�مثل�القادة�

   .3فلسفة�النجاح�والتم���والتطو�ر�والتغي���التنظي��لالتجاه�املؤس���،��الوا��ة�والقو�ة

  العا��التعليم� مؤسسات مف�وم�ا��وكمة��� .2.2

س�تم�التطرق�ولإلملام���ذا�املف�وم� ،ا��وكمة�مسألة�بالغة���مية����مجال�التعليم�العا����عت�� 

ا��وكمة�مع��شارة�للفرق�بي��ا�و��ن��دارة،���عر�ف ،املف�وم�تطور التعرض�لمن�خالل�إلطار�ا�املفا�ي��،�

  .أسباب�ظ�ور�اوأخ��ا�أ�مي��ا�وأ�داف�ا،�

  ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا��ف�وم�متطور�. 1.2.2

�ال �مؤسسات ��� �ا��وكمة �مف�وم �ظ�ور �سواءارتبط �ا��امعة �بظ�ور �العا�� �بصورة��تعليم �ان

�كيف �دراسة ��� ��شأ��ا �منذ �املؤسسات ��ذه �ال��مت �حيث �أو�صر�حة،   ضمنية
َ
�يَ تِ ت �أو�كيف �إدار��ا م�تِ م

��،ٌحكم�ا �ظ�ر�مصط����متطلباتو�إدماج �سياسا��ا �ضمن �املص��ة �ذات ��طراف �وا�تمامات املجتمع

  .4بقوة�والذي�أصبح�موضوع�العديد�من�الدراسات�امل�مة�"ا��وكمة�ا��امعية"

التعليم�العا���بتحليل�وضع�مؤسسات�  (Francisco GANGA et al)ن�مجموعة�من�الباحث تقام

نواو �،اتلسبعينات�واخالل�ف��ة�الست�ن وال��� عن�ال�و�ةأن�ا��امعات�خالل��ذه�الف��ة��انت����بحث��َ��َّ

                                                           
1Khalid ZAMAN [2015]: Op.cit., p. 3.  
2Michaela MARTIN [2012]: Op.cit., p. 5. 
3Fabrice HENARD et Alexander MITTERLE [2010]: «Governance and Quality Guidelines in Higher Education, a 
Review of Governance Arrangements and Quality Assurance Guidelines», OCDE, Paris, p. 26. 
4Francisco GANGA et al [2017]: Op.cit., p. 562. 
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��،ت�املص��ة�سمح�ل�ا�بالتأث���ع���مصا���مختلف��طراف�ذا ھ�خالل��ذه�الف��ة�بدأت��ت�الدراسةوَ�يَّ أنَّ

� �ا��اجة �وظ�رت �أ�مية �تك�سب �ا��امعة �باإلدارةإدارة �املتعلقة �ال�شاطات �ع�� �امل�� �الطا�ع �،إلضفاء

دين�عدة�من����ميا�ال��امج�الغائبةوأصبحت��شاطات�ا��امعات�ا���ومية�أك���وضوحا�واتجھ�ال��ك���نحو�

� �حيث �العا��، �اأالتعليم �ف��ة �قبل �للمسائل��لست�نياتنھ �ومباشرا �كب��ا �ا�تماما ��عط �لم �ا��امعة إدارة

�بالتدر�س �املرتبطة � توصل. �رشادو�البحث�،��اديمية �أننفس �إ�� ��ان�مف��بناء البحث �ا��وكمة وم

���اجة � ن�يجة �العا��نظام �التعليم ��مؤسسات �وظائف �نموذج ���اديمية�لتب�� �ال�شاطات �ب�ن يم��

�املؤسساتية �باإلدارة �العالقة �ذات � العناصرو  ،وال�شاطات �العالقة �بو  سياقبالذات �العالقة دارة�اإل ذات

  .1العليا

�سن �وقبل �ا��وكمة، �مف�وم �تطور �سياق �التنظيمية� 1958 ة�� ���داف �م�ونات �إطار�تحليل ��

�العا�� ؤسساتمل ��شرالتعليم �لم ، Faulkner � �صر�حة �بطر�قة �ا��وكمةإ�� �بتوضيح��،مصط�� �قام لكن

،�و���عناصر�تدخل�مؤسسات�التعليم�العا��العناصر�ال���يتم�ع���أساس�ا�بناء�السياسات�ع���مستوى�

  :)10،01( رقم�ا��دول �ورد�ا���ا��وكمة،�ن اتومسؤوليضمنيا����إطار�مف�وم�

للمتغ��ات�والعمليات�املدمجة�مع���داف�التنظيمية��Faulknerنموذج�: )01، 01(ل�رقم�جدو 

ملؤسسات�التعليم�العا��

  
  :املصدر

 - Francisco GANGA et al [2017]: «A Synchronic Analysis of University Governance : A Theoretical View of The 
Sixties and Seventies», Educ.Pesqui, Vol 43, N°02, Brazil, p. 558. 

                                                           
1Francisco GANGA et al [2017]: Op.cit., p. 562. 
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ُ
�امل �نموذج �خالل �من ���دافFaulkner الحظ �وصياغة �تحديد �التعليم� أن �ملؤسسات التنظيمية

 �العا��
َ
أعضاء��يئة�التدر�س�(��ة�أ��اب�املص�ن�ضمنيا�مف�وم�ا��وكمة،�وذلك�من�خالل�مشاركةمَّ ضَ ت

���صياغة���داف،�بأخذ�احتياجات�املجتمع��ع�ن��عتبار�مع�ضرورة�تقييم�ا�باستمرار�) ال�يئاتالطلبة،�

�فيھ �ا��اصلة �للتغ��ات �وتنفيذ�وفقا �صياغة ��� �وال�يئات �املجالس �مسؤولية �إ�� �أيضا �وأشار�النموذج ،

ل�شر���،�كما�تضمن�النموذج�ضرورة�تصميم�منا���التعليم�العا�����داف�وأيضا�ضرورة�وضوح��طار�ا

 .ع���أساس���يح�مع�ال��ك���ع���الطا�ع�التجر����للتعلم

طلق�عل��ا�أيضا�و�ُ �،لوضعية�استعصاء�ا��كمأن�مف�وم�ا��وكمة��ان�ن�يجة� (Yoder,1962)أشار 

أكد�حيث�،�ل�ذه�الوضعية�ا��ل�و ��أن�اعتماد�املشاركةو  ، (Ungovernability)ال��ز�عن�ا��كموضعية�

مشاركة� ودعم�توسيعو�ذا�ما��ساعد�ع��� ،ع���ضرورة�خلق�فضاءات�لدعم��دارة�القائمة�ع���املشاركة

  .1دعم�م�ام�ال�لياتتطو�ر�العمل��داري�و ��تصال،تحس�ن���فراد،

 :)01�،02(رقم��عصاء�ا��كم�مو������الش�ل��ل�وضعية�است Yoder  مق��ح

  عناصر��سا�م����حل�وضعية�استعصاء�ا��كم: )02، 01(ش�ل�رقم�

 
 :املصدر

- Francisco GANGA et al [2017]: «A Synchronic Analysis of University Governance: A Theoretical View of The 
Sixties and Seventies», Educ.Pesqui, Vol 43, N°02, Brazil, p.557. 

 

�ا��كم Yoder  مق��ح �استعصاء �وضعية �التالية���ل ��ر�عة �توافر��ليات �وجوب : �ش���إ��

ل�رسالة� بُّ
َ

ق
َ
التحس�ن�والرفع�من�ال��ام��فراد،�تحس�ن��تصال،�تطو�ر�العمل��داري�وتطو�ر�املعرفة�وت

  .مختلف�مؤسسات�التعليم�العا��

                                                           
1Francisco GANGA et al [2017]: Op.cit., p. 556. 
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تصادية�باألزمات��ق�أيضا�إصالحات�التعليم�العا�� ارتبطت���سياق�تطور�مف�وم�ا��وكمة�أيضا،�

�غاية�،والسياسية �ا��امعات�1960 سنة وإ�� �و  �انت �النخبة  تقتصر�ع��
ُ
�أ�اديمية��َدار ت �ا�تمامات وفق

و���أنظمة��ؤسسات�مرور�الوقت�حدثت��غ��ات����امل،�و محدودة�العالقة�مع�املشكالت�املحلية�للمجتمع

� ���ا��كم �ا��وكمة�سا�مت �مف�وم �تطور ،� ��ذا �ستة�  (IKENBERRY, 1971)�طار�أكد�� �وجود ع��

 ���مؤسسات�التعلي�غي���ا��وكمة��ثرت���أ�عناصر�أساسية
ُ
  : )03، 01(رقم��ا����الش�ل��ُ يِّ �َ م�العا���ن

 �غي���ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا���عناصر�أثرت���: )03، 01( ش�ل�رقم

  
  :املصدر

 - Francisco GANGA et al [2017] : «A Synchronic Analysis of University Governance: A Theoretical View of The 
Sixties and Seventies», Educ.Pesqui, Vol 43, N°02, Brazil, p. 560. 

  

ن�من�خالل��ذا�الش�ل�أن� َب�َّ
َ
���مؤسسات�التعليم�العا���عموما�انخفاض�مستوى��ستقاللية�َي�

� �أو�املؤسسا�يسواء �الفردي �املستوى �النقابات�ع�� �خاصة �ضاغطة �جماعات �ظ�ور �إ�� �طالبت��أدى ال��

،�التعرف�ع���ال��اعات�وطرق�إدار��ا�ا�سا�م���مَّ �طر�ال�شر�عية�والتنظيمية،�مِ الح�وتوسيع�ضرورة�إصب

�و  �املركز�ة �حدة �من �التخفيف ��� �سا�م �بدوره �امل��ساو�ذا �الطا�ع �إضفاء ��� � �م �مختلف �شاطات�ع��

 تعليم�العا���شاط�ال���أسا����فاعل�ك�ستاذ�أدى�إ���انخفاض�ال��ك���ع���و  ،مؤسسات�التعليم�العا��

 الذي�و 
ُ
  .لسنوات�التعليم�العا���ؤسساتوض�غ���رس���ملفكمالك�وم �عت�ا
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س�من�طرفة�أما�مصط���ا��وكمة�بصورة�صر�ح ّسِ
ُ
عت���مصط��ا�و�ُ ، 1983 سنة Clark فقد�أ

التعليم�العا����سعيا�نحو�جعلف ،حديثا��س�يا�وعنصرا�أساسيا����اتجا�ات�إصالح�التعليم�العا���ا��ديثة

اس�يعاب��عداد�امل��ايدة�من�الطلبة�وا��اجة�إ���مصادر��الناتجة�عنالضغوطات�����ظل أك���ديمقراطية

 �،تمو�لية
َ
 حدثت��

َ
�مؤسسات�ات�م�مة�فيما�يخص�التدخل�ا���ومي����مجال�التمو�ل�و���مجال�إدارة��ُّ غ

 ���و التعليم�العا
ُ
داية�ب���أيضا�لوساكسونية�جنبادرت�الدول��  ����ذا��تجاه .1ةمت�إصالحات�ا��وكَح رِ ط

�سلطةنقل�ال�وسا�مت����بمجموعة�من��صالحات�ال���كشفت�عن�ضرورة�ز�ادة�املساءلة�الثانية��لفية

� �إ�� �والدولة �والباحث�ن ���اديمي�ن �املد�ي( وسيطة��يئاتمن �املجتمع �ا��اص، �أجل�...) القطاع �من ،

ما�سمح� �ذه�التغ��ات�أدت�إ���ز�ادة��ستقاللية�املؤسساتية. نافسةاملتخصيص�موارد�مالية�ع���آليات�

وتزامنا�مع�إصالحات��دارة��،نافسةكأدوات�م��اواستعمال�ال���ومات�بتخصيص�موارد�لتحس�ن�سياسا��

�ا��ديثة ��ذا ،العمومية �أك���شراكة�أيضا�سا�م �منظمات �إ�� �ا��امعات �انتقال �ز�ادة�و ��� ��� ساعد�ا

  .2قدر��ا�ع���خلق�املداخيل

لتطور� السياق�التحلي���لمن�خالومجموعة�من�الباحث�ن� Francisco GANGA وحددت�دراسة

  3:�عرض�ا��اآل�ي����مؤسسات�التعليم�العا����وكمةأساسية�ل�عناصر�خمسة�مف�وم�ا��وكمة�

  ؛طط،�عملية�اتخاذ�القرار�القيادة،�ال�يا�ل�و�جراءات،�السياسات�وا� تتضمن :�دارة�العليا -

  ؛القسما��امعة،�ال�لية،�ة،�حرم�يا��امعاملؤسسة�نوع��شمل�: السياقأو��ستوى امل -

� ،ة��اديمي�الرزنامة�امل��انية،�تضم :�دار�ة الشؤون - �السياسات �التعليمية، ��اديمية���داف

 ؛رد�ال�شر�ةاتطو�ر�املو ت�،�سياساالبحثيةو 

 ؛حدود�املشاركةو �م�ان�،ة،�وقتكيفي تحديد :املشاركة -

�املص��ة - �ذات �: �طراف �أطراف �إ�� �تنقسم �الداخلية �الطلبةساتذة� (املص��ة �املجالس، ��دارة، ،�،

� �العمالية�تحادات ��)والنقابات �وأطراف �ا��ارجية �وا���ومات�ون ا��ر�ج(املص��ة �والوسطاء �الدولة ،

   ).رجال��عمال،�املنظمات��جتماعية،�املجتمع�بصفة�عامة�،املحلية

 يُ �)01�،04(والش�ل�رقم�
َ

� ِ
ّ

 :خمسة�عناصر�أساسية�ل��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا���ص�

  

  

  

 

  

                                                           
1Adriana. J et al [2012]: «Universities Through the Looking Glass: Benchmarking University Governance 
to Enable Higher Education Modernization in MENA», Center for Mediterranean Integration & World 
Bank Report, Paris, p. 19. 
2 Michaela MARTIN [2012]: Op.cit., p. 5.  
3 Francisco GANGA et al [2017]: Op.cit., p. 560. 
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  ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا��عناصر�: )04، 01(ش�ل�رقم�

  
  

  :املصدر
 - Francisco GANGA et al [2017]: «A Synchronic Analysis of University Governance: A Theoretical View of The 
Sixties and Seventies», Educ.Pesqui, Vol 43, N°02, Brazil, p. 563.  
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  �عر�ف�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا�� .2.2.2

: بأ��االتعليم�العا��� ا��وكمة����مؤسسات (OCDE)منظمة�التعاون�والتنمية��قتصادية�فت�رَّ عَ 

�ُم « �املؤسساتقَّ عَ مف�وم �خصائص ��طار�ال�شر���، ��شمل �ك�ل�د �النظام �مع �طر�قة��،وارتباط�ا أيضا

�عض�ال�يا�ل�والعالقات��قل�رسمية��كذلكو�شمل��،تخصيص�املوارد�املالية�واستخدام�ا����املؤسسات

 
ُ
�ت �قد  ال��

ُ
�أو�ت �سلوكيات �بأ��ا وعرف��ا .1»ؤثر�ف��ام�� �والعمليات�«: أيضا �والعالقات �ال�يا�ل ��شمل نظام

� �وتنفيذ�ا �العا�� �التعليم �سياسات �وضع �خالل�ا �من �يتم �الوط���ال�� �املستو��ن �كال �ع�� ومراجع��ا،

    .2»واملؤس���

�أمَّ    �ا��وكمة فأشار�البنك�الدو��ا �مؤسسات�التعليم��ُ  نظام« :إ���أن �تحديد�وتنفيذ عا���كيفية

  .3»العا���عموما�أل�داف�ا�وكيفية�إدارة�معا�د�ا�و�ليا��ا�وتقييم�إنجازا��ا

� �داخل� ا��وكمة« :أن�إ�� Considineو Marginson شار�الباحثانأب�نما �القيم �منظومة تحدد

مة�صناعة�القرار،�تخصيص�املوارد،�امل�ام�و��داف،�نماذج�السلطة�و�سلسل�ا�ال�رمي،�ا��امعات،�أنظ

�ببا� �ا��امعة �بالوصاياعالقات ���اديمية �املؤسسات �و�املجتمع�� �العمل �و ، �سوق ��سا����أن التحدي

ْضَمن�ال�سي���ا��يد�ل��امعة�حوكمة،فية�خلق�أو�تخطيط�نظم�يكمن����كي
َ
اح��ام���عتبار وتأخذ��ع�ن��،ت

  .  4»املفروضة�ع���الوجھ�املقبول ��ل��اماتتطبيق�ا��ر�ة���اديمية�و�ل�

وضع�معاي���وآليات�حاكمة�ألداء��ل�أعضاء��سرة�«: ا��وكمة�ع���أ��ا�أحمد�عزت�فَعرَّ ����ح�ن

�أطراف��،ا��امعية �ومشاركة �املسؤول�ن �ومحاسبة ��داء �قياس �وأساليب �الشفافية �تطبيق �خالل من

 .5»املص��ة����عملية�صناعة�القرار�و���عملية�ال�سي���والتقييم

القرار� صنع وعملية ا��امعية، �دارة لسلطات الرشيدة املمارسة« :أ��ا إسماعيل�صا���الفراو�رى�

 وأ��اب ناحية من املؤسسة إدارة ب�ن العالقة تحدد ال�� املنضبطة والقواعد واملعاي�� القوان�ن من�خالل

  .6»أخرى  ناحية من باملؤسسة املرتبطة �طراف أو املصا��

� �حسب �ا��امعية �ا��وكمة ��عكس �الدينكما �سراج �تم���وجودة�« :إسماعيل �يركز�ع�� نظاما

 .7»ع����ستقاللية�دارة�ا��امعية�ومدى�القدرة�ع���التنافس�مع�املحافظة�

�نظام�ع���أ��ا�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا���عر�ف��مكنمن�خالل�التعار�ف�السابقة�يُ 

�مبادئ �ع�� ��يقوم �املسا(وأخالقيات �الشفافية،ءاملشاركة، �العدالة لة، ��ح��ام، �يُ ...)�ستقاللية، د�ّدِ َح ،

                                                           
1OCDE [2003]: Op.cit., p. 61. 
2Fabrice HENARD et Alexander MITTERLE [2010]: Op.cit., p. 26.  
3Adriana. J et al [2012]: Op.cit., p. 19. 
4Edwards MEREDITH [2002]: Op.cit., p.p. 4-5 

5
                                  )10/02/2010 شو�د�يوم(                      :متوفر�ع���الرابط،�»حوكمة�ا��امعات�والغرض�م��ا�وسبل�تطبيق�امف�وم�«: ]2008 [أحمد�عزت 

http://qadaya.net/node/3068                                                                                                              
6

 ،�غزة،،�ا��امعة��سالمية»حوكمة�مؤسسات�التعليم�العا��« :حول عمل��ورشة ،»ا��وكمة،مف�وم�ا�و�عض�طرق�تطبيق�ا����ا��امعات« :]2013[إسماعيل�صا���الفرا�

  .25 .فلسط�ن،�ص
7
  .13 ؛7 .ص .،�ص،�مكتبة��سكندر�ة،�مصر»حوكمة�ا��امعات�و�عز�ز�قدرات�منظومة�التعليم�العا���والبحث�العل������مصر «:[2009]إسماعيل�سراج�الدين 
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�املص�� �ذات �أدوار��طراف �ة �نحو�تحقيق �أداء�م �وحاكمة�و�وجھ �معاي���وا��ة �وفق �ا��امعة أ�داف

و��دف��،ع���مختلف�املستو�اتواستقاللية� اوا���ا�شر�عي�ا�ستلزم�نظام�ا��وكمة�إطار . بي��م�للعالقات

�  إ��
ُ
�ت �كما ��داء، �والتم����� �ا��ودة ِ َم تحقيق

ّ
�ث ��امرجعيّ �اأساس�مبادئھل �خاللھ �من وظائف� تطو�ريمكن

� �العا�� �التعليم �العل��،(مؤسسات �البحث �املجتمع التدر�س، �التحديات� )خدمة �من �الكث�� وتجاوز

  .و�خفاقات

� �إ�� ��نا �وتجدر��شارة �و�دارةبالفرق �ا��وكمة �وفقا��ا��وكمة، �ن �العا�� �التعليم �سياق ��

ال���ملمارسات�الرسمية�وغ���الرسمية�للسلطة����إطار�القوان�ن�والسياسات�إ���ا�ش���، Weberو  Hirschــل

�الفاعل�ن �مختلف �ومسؤوليات �حقوق ��،تحدد �ال�� �القواعد ��شمل �بموج��اكما ��يتم التأث���(التفاعل

��،)والتأثر �املؤسسة �تقوم �الذي ��طار �تمثل �عموما �بمتا�عةافا��وكمة �خاللھ �من أ�داف�ا����امعية

شرعية�القرارات�وما����مصادر� كما�تجيب�ا��وكمة�عن�السؤال�من�املسؤول؟�،متناسقل�وسياسا��ا��ش�

�العا��؟ �التعليم �مؤسسات ��� �الفاعل�ن �مختلف �طرف �من �كث��ا��.املتخذة �ف��تبط ��دارة �مصط�� أما

�ا��وكمة �لـ�،بمصط�� �فوفقا ��س�يا، �أضيق �نطاقھ �تنفيذ� ينطبق Fried ولكن �ع�� ��دارة مصط��

�لقواع �وفقا �العا�� �التعليم �مؤسسات �طرف �من �املتبعة ���داف �مجموعة �مصط���د �و�جيب معطاة،

�عن �القواعد��دارة �تطبيق �يتم �كيف �للفاعل�ن�؟السؤال �املقدمة �ا��دمات �وجودة �بفعالية �يتعلق �كما ،

بما����ذلك��من�العمليات�تتألف��دارة�من�شبكة�معقدة .1املعني�ن�داخل�وخارج�مؤسسات�التعليم�العا��

�ب �ارتباط�ا �وكيفية �املؤسسات، �وخصائص �ال�شر���، �بأكملھ�طار ��موال��يةكيفو �النظام تخصيص

�عن�ال�يا�ل�والعالقات��قل�رسمية�ال���تقود�وتؤثر�ع���السلوكو 
ً
�عض�رغم�أن� .2طر�قة�إنفاق�ا،�فضال

�يم�� �الباحث�ن �لإلدارةون ��جرائية �ا��وانب �عن ��ذاا��وكمة �أن �إال �يفرض��، �أن �يمكن التمي���القوي

��لّ يرى� ��ذا�املع���،ةكمو �دارة�نفس�ا�يمكن�أن�تؤثر�ع���آليات�ا��ن�عملية�إحيث��،صعو�ات�تحليلية

القيادة�املؤسسية��ش���إ���ف ،م�ونات����ا��وكمةالقيادة�املؤسسية�و�دارة� أن Jonesو Reed ،Meek من

� �والفعالية �املؤسسية �املساءلة �رصد �إ�� ��ش�� �و�دارة ��س��اتي��، ��أيضا��ش�� و �تجاه تحديد�إ��

  . �3جراءات

��دا �أعموما �القول �يمكن �التعر�ف �ناحية �من �املستوى ���ارة �من�ل��وكمة يتنفيذال تمثل �أما ،

� �فا� ال�ي�لحيث �التنظي�� ��دار�ة �باملستو�ات �ترتبط �وشرعي�العليا�وكمة �باملسؤولية �ترتبط �ةأل��ا

�املتخذة �القرارات �امل�ام �ناحية �من �أما ،� ��� �ا��وكمة �م�ام �ذات� املحافظةتكمن ��طراف �حقوق ع��

�التنظيم��داري إجراءات� �دارة يقع�ع���عاتق ���ح�ن ،اتوال�شر�عمنظومة�القوان�ن�من�خالل�املص��ة�

عن�مف�وم�ا��وكمة،�لكن�من�وج�ة� للتعب��أيضا� مصط���إدارة�ا��امعةستخدم�لقد�ا .تطبيق�القواعدو 

                                                           
1Michaela MARTIN [2012]: Op.cit., p. 7. 
2Fabrice HENARD et Alexander MITTERLE [2010]: Op.cit., p. 27. 
3 Michaela MARTIN [2012]: Op.cit., p. 7. 
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�، Hardyو Jones نظر �مرتبط ��دارة �بالنماذج�مصط�� �ا��اصة �التنظيمية �ال�يا�ل �من �آخر بنوع

  .الصناعية

  أ�مية�وأ�داف�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا�� .3.2.2

�إصالح �ا��وكمة عد
ُ
��ذا��احقيقيّ �ا� �يتضم��ا �ال�� ���مية �خالل �من �العا��، �التعليم ملؤسسات

  .����1ذه�النقطة�،�وال���س�تم�عرض�اتحقيق�اإ���وأيضا���داف�ال����س����،املف�وم

 مامة����مؤسسات�التعليم�العا��،�فيتتج���أ�مية�ا��وك: ���مؤسسات�التعليم�العا�� أ�مية�ا��وكمة -

   :ي��

 ذا�ي� �وإشراف �رقابة �نظام ����،�عت���ا��وكمة �و�ساعد���سا�م �وال�شر�عات �للقوان�ن �السليم التطبيق

 �� ��� �القصور �أوجھ �عن �الكشف �ع�� �يضمن �بما �ملداء، �ال�سي���الفعال �العا��ؤسسات وضمان��التعليم

 حقوق�ومصا����طراف�ذات�املص��ة�دون�تمي��؛

 أساس�� �ا��وكمة �مبادئ �والفساد��امرجعيّ �اتمثل ��ستغالل �حاالت �الكث���من �تجاوز �خاللھ �من يمكن

وذلك��،بيداغو��ع���املستوى��داري�أو�املا���أو�ال�سواء�،ل�ا�مؤسسات�التعليم�العا���ال���قد�تتعرض

 و�عز�ز�املساءلة؛ من�خالل�توجيھ��ستخدام��مثل�ملوارد�ا��امعة

 � �ع�� �ا��وكمة �مبادئ �املؤسس�عمل �ع���ا��عز�ز�العمل �للعمل �منظمة �وقوان�ن ��شر��� �مرجع �وفق ي

�العلمية �واملجالس �ال��ان �املص��ة�و �مستوى �أطراف �ب�ن �الصراعات �يقلل �مما �و�دار�ة، البيداغوجية

  داخليا�وخارجيا؛

 � �ا��ما��يخلق �للعمل �جيدا �مناخا �ا��وكمة �وا��دمات��،تطبيق �للم�ام ��مثل �التوز�ع �خالل من

�النظر�املختلفة�،وإدار��ا �وج�ات �يقلل �املص��ة��،مما �أ��اب �ب�ن �والتفاعل ��ندماج �حاالت �من و�ز�د

  .وتحف���م�للمسا�مة����تحس�ن�أدا��م�وتطو�ر�م�ام�م

�اإن�لتطبيق�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا���أ�داف: مؤسسات�التعليم�العا������وكمة�ا�أ�داف� -

   :نوجز�ا�فيما�ي���،عديدة

 مما��سا�م�����،أداء�مؤسسات�التعليم�العا���والرفع�من�كفاء��ا�الداخلية�وا��ارجيةوتطو�ر�تحس�ن�

  ؛�رتقاء�بالنظام�ن�التعلي���و�داري����ا��امعة�إ���مستو�ات�أفضل

  
ُ
�أ �يحدد �و�شر��� �قانو�ي �مرجع ��دوضع �املستو�ات �مختلف �ع�� �حقوق�طر�العمل �و�حدد �العليا ار�ة

 �طراف�ذات�املص��ة؛��وواجبات

                                                           
1
   : راجع�كال�من 

  .67 ؛63. ص.ص�،مرجع�سابق:  [2017]حمودة�الد�دار�وآخرون�مروان-

   .26 . مرجع�سابق،�ص: ]2013[إسماعيل�صا���الفرا� -

-Francisco GANGA et al [2017]: Op.cit., p. 555. 
-Adriana. J et al [2012]: Op.cit., p.p. 2-3. 
-University of Oxford [2006]: «White Paper on University Governance», p. 2, Available on: 
http://www.admin.ox.ac.uk/gwp/whitepaper.pdf                      (See on 11/12/2010). 
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 البيداغوجية�ل��يئة�أحسن�الظروف�املمكنة�و وال��ان�املختلفة�وتوسيع�خ����م��دار�ة��دعم�املجالس

 وضمان�التناسق����مراحل�صنع�القرارات�ع���مختلف�املستو�ات؛�،للتعليم�والبحث�وال�سي��

 القرارات� �صنع �مراحل �مختلف ��� �املص��ة �ذات ��طراف �مشاركة �للنقاش��،توسيع �آليات ودعم

  ��ادي���املستمر�ب�ن�ا��امعة�وال�ليات؛

 وق� �حو �عز�ز�آليات �املص��ة �ذات �لألطراف �والرقابة �املساءلة �حق �تكفل �استخدام�نوات �كيفية ل

 ؛�حقق�استخدام�أمثل�ملوارد�ا��امعةمما�ي�،املسؤول�ن�وحدود�السلطات�املو�لة�ل�م�َبلقِ الصالحيات�من�

 و�س�يل�تدفق�املعلومات�الدقيقة��،تحقيق�الشفافية�من�خالل�الوضوح����تطبيق��نظمة�والقوان�ن

�املص��ة �ذات ��طراف �قبل �من �استخدام�ا �وس�ولة �العمل��،واملوضوعية �ع�� ����ع �مناخا �ي�يح مما

 و�بداع�والتطو�ر؛

 � ���ادي�� �املستوى �ع�� ��ستقاللية �نطاق �و�داري و توسيع �للمستو�ات��،املا�� �السلطات وتفو�ض

  �دار�ة�املختلفة؛

 تجا�� �العا��تحديد �التعليم �ملؤسسات ��س��اتي�� �وم�اس��ا��،ه �موارد�ا �ع�� �املحافظة ��� ��سا�م مما

 ؛املادية�واملعنو�ة

 تقديم�خر�ج�ن�ذوي�جودة�عالية�ألسواق�العمل�وتقديم� من�خالل�،تحقيق�التنمية�والتنمية�املستدامة

 ؛...)ال��ة،�التعليم�الزراعة(وحل�مشكالت�املجتمع��،�بحاث�لدعم�التجديد�والنمو��قتصادي

 ؛�رفع�مستوى�جودة�مخرجات�التعليم�العا���وال���بدور�ا��سا�م����تدو�ل�ا��امعات 

 التنافسية� �وقدر��ا �قيم��ا �و�عظيم �املجتمع ��� �العا�� �التعليم �مؤسسات �سمعة �����،تحس�ن وخاصة

 .ا��صول�ع����عتماد�العال���ما�يمك��ا�منمجال�جودة�مخرجا��ا�ووضع�ا��قلي���والعال���م

 أسباب�ظ�ور�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا�� .4.2.2

�جذر�ة� ��غي��ات �يواجھ �الذي �العا�� �التعليم �مجال ��� ���مية �بالغة �مسألة �ا��وكمة أصبحت

� ��خ��ةخاصة �العقود ا ،خالل �نوردخ�ِممَّ �ا��وكمة �ظ�ور ��� �سا�مت �كب��ة �تحديات �م��ا�لق ��� البعض

1:النقاط�التالية
 

�التغي�� - �عصر� :إدارة �يفرضھ �املستمر�الذي �للتحدي �التغي��نظرا �العا���، �التعليم �مؤسسات �عقدت

�حتمية�إليجاد�صيغ�حديثة�إلدار��ا �وظ�رت �توف���فعالية� تدر�جيا �ا��وكمة�ال���بإم�ا��ا تتمثل����مبادئ

ومسا�متھ�����قتصاد��انت��،تطور�التعليم�العا����ان�سر�عاف ،(Baldrige_1973)وكفاءة�تنظيمية�كب��ة�

� �ا��اسمكب��ة، �أك���العوامل �من �مؤسساتھ �إدارة �كيفية �أصبحت �أ�داف�او�التا�� �تحقيق ��� �إطار�. ة ��

                                                           
1
  :راجع�كال�من� 

-Adriana. J et al [2012]: Op.cit., p.p. 2-5. 
-Francisco GANGA et al [2017]: Op.cit., p. 555. 
-Khalid ZAMAN [2015]: Op.cit., p. 3. 

 .63 .مرجع�سابق،�ص�:[2017]  مروان�حمودة�الد�دار��وآخرون� -

  .17-16 . ص.،��صمرجع�سابق: [2009]إسماعيل�سراج�الدين��-



العا�� التعليم مؤسسات �� ا��وكمة �ول  الفصل   

 

 
25 

�املص��ة �ذات ��طراف �وآفاق �بمتطلبات �و و ،الوفاء �الشديدة �املنافسة �ظل �ل�� �بجودة�التطلع الرتقاء

�التعلي�� �أفضل�النظام�ن �مستو�ات �إ�� �التغي����،و�داري �التغي���أك���من �إدارة �إ�� �ا��امعات تحتاج

نجاز�وتوسيع�املساءلة�ومراقبة��داء�للس������إصالح�التعليم�العا���وذلك�ضمن�سياسة��عظيم�� �،نفسھ

  ؛بمن���رشيد

�العا�� - �التعليم �مخرجات �جودة �مستوى �و  انخفاض �صفوف ��� �البطالة ��سبة إن� :ن�ر�ج�ا�ارتفاع

� �ضعف �امل�نية �وامل�ارة �والكفاءة �النامية�خاصة ل��ر�ج�نالقدرة �الدول �وآفاق� �� �توقعات �ع�� أثر�سلبا

�املستدامة �جعلممَّ �،التنمية �العا���مؤسسات�ا  ُم �التعليم
َ
�املقدماط ��عليم�ا �نوعية �بتحس�ن لالرتقاء��،لبة

�املطلوب �املنافسة �مستوى �إ�� �خر�ج��ا � بمستوى �لبلدا��مللمسا�مة �و�جتما�� �النمو��قتصادي ��. 

  ؛من�أ�م�املمارسات�ال���تؤدي�إ���تحس�ن�جودة�التعليم�العا���عموما�واملخرجات�خصوصا ا��وكمة

- � �التعليمية �ل��دمات �جدد تج�ن
ْ
�ُمن �وظ�ور �العا�� �التعليم �مؤسسات �ع�� �الضغط وأساليب�ز�ادة

أيضا�و رتبط�بز�ادة�النمو�الس�ا�ي،�االذي�و �التعليم�العا��لب��جتما���ع���تنامي�الط إّن  :�عليم�جديدة

،�التعليم�املدمج،�لك��و�ي�التعليم���،ظ�ور�ُمْنتج�ن�جدد�ل��دمات�التعليمية�وأنماط�جديدة�من�التعليم

سا�م����إ�شاء�جامعات�،�ساليب��عليمية�أك���حداثة�وتقنية،�وتطو�ر�أالتعليم�املفتوحو  ،التعليم�عن��عد

� �بح�� �توجھ �ذات �تركزاملراكز�ذات �أو�جامعات �املتم��ة �العليا البحثية �الدراسات �مرحلة �ع�� مثل�( فقط

� �أملانيا Berlinو Ulmجامع�� �العل�،�� �الدراسات �وأومدارس �بأمر��ا �� و يا �الدول �و�عض �ال���رو�ا سيو�ة

مل�املحلية����أسواق�الع�شديدة�ةنافسخلق�مو ،�)��اديميةت�ون�ع���مستوى�ا��امعة�أو�أحد�قطاعا��ا�

  ؛و�قليمية�والعاملية

�العا�� - �التعليم �ملؤسسات �املعقدة �العا��: الطبيعة �التعليم �معقدة� مؤسسات �منظمات �عن �عبارة ��

نحو�إدارة��نتاج��،تختلف�من�حيث�إدارة�املمتل�ات�و�فراد����بقية�املؤسسات�،ملزمة�بأداء�م�ام�متنوعة

 ؛القة�مع�املجتمع،�ووظائف�ا���ومةالع�،البح���و��ادي��،�شؤون�الطلبة

�الفساد - �الشفافية�:ان�شار�ظا�رة �آليات �السلطة� الرقابةو �غياب �استغالل �إساءة �إ�� �أدى واملساءلة

�نطاقھ �وا�ساع ���ادي���،وان�شار�الفساد ��صالح�،فالفساد �ملشار�ع �أك�����ديد مؤسسات�����أصبح

ال������فضال�عن�ظا�رة�وتتجسد�أبرز�مظا�ره����املتاجرة�بالسلطة���اديمية�لالنتفاع��،التعليم�العا��

أيضا�تراجع�العديد�من�القيم�ذلك� ورافق ،ا��امعات�و�قسام�العلمية���إ�تنتقلاتور�ث�املناصب�ال���

اب�تقدير��بداع�مما�خلق�أزمة�فان�شرت�السرقة�العلمية�ع���مستوى�البحوث�وغ ،���املحيط�ا��ام��

 ؛ب�ن�املجتمع�وا��امعة ثقة

�العلمي - �البحث �فعالية �: تراجع �االذي �ال��امج ��� �التوسع �م��ا �أش�ال �عدة �مستوى��-تخذ �ع�� السيما

�العليا ��-الدراسات �وضعف �مخابر�وإطارات، �من �البحثية �متطلبا��ا �تقل �لدي�ال�� �العل�� �البحث ثقافة

�و�جت ��قتصادية �التنمية �بخطط ��بحاث �ارتباط �وضعف �وا��اص، �العام �القطاع ماعية�مؤسسات

 ؛وقضايا�القطاعات��نتاجية
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ُ
�� �إذ �التغي��، �وإحداث �ملواج���ا �دافعا �ا��وكمة �أصبحت �التحديات ��ذه ��ل �عَ وأمام حوكمة�د

� �العوامل �ب�ن �من �العا�� �التعليم �أ�داف�امؤسسات �تحقيق ��� ��ك���حسما �عل��ا�، �للقائم�ن ��سمح كما

ن�ا��وكمة�فرضت�نفس�ا�وتطبيق�ا�ع����ل�املستو�ات�إ�ذا�يمكن�القول�� .بتقييم�كفاءة�وفاعلية��داء

��عت��� �الذي �الوحيد�للعلم�واملعرفة �املنتج �أساس�أ��ا �ف��ا�مؤسسات�التعليم�العا��،�ع�� واملؤسسات�بما

 .ية�ل�ذا�العصرال��وة�ا��قيق

   أ��اب�املص��ة����حوكمة�مؤسسات�التعليم�العا�� .3.2

ح�ومحل�ا�تمام�الكث���و عد���تمام�بجودة�التعليم�العا���و�ي�تھ�التنظيمية�وأدائھ�املؤس����طم�ُ 

��طراف �السلطةيُ  ،من �ذات �أو��طراف �الفاعلة �أو��طراف �املص��ة �ذات �باألطراف �عل��ا و����،صط��

 
ُ
 أطراف�ذات�عالقة�بمؤسسات�التعليم�العا��،�تتأثر���ا�وت

َ
أو��اكن�أن��ش�ل�فرصو�م ،ثر����إنجاز�أ�داف�اؤ

���ديدات ،� �مص��ة �ذات �عديدة �أطراف �وجود �يت�� ��ساس ��ذا �مص��ة�ع�� �أل��اب �تص�يف�ا مَّ
َ
ت

    1.خارجيةأ��اب�مص��ة�داخلية�و 

  الداخلية����حوكمة�مؤسسات�التعليم�العا���أ��اب�املص��ة .1.3.2

�ا�ا�و�رتبطون�ب�شاط املحيط�الداخ���ملؤسسات�التعليم�العا��،املص��ة�الداخلية����ابأيمثل�

  :و�م ،مباشرة وعالق��م���ا�ةاليومي

�التدر�س - �بكفاءة�أداء�موظف��ا�بصفة��:�يئة �مؤسسات�التعليم�العا������تحقيق�أ�داف�ا،�يق��ن نجاح

�عت���أداء��ستاذ�الرك��ة��ساسية�ألداء�مؤسسات�. عت���أ�م�موارد�ااصة�والذي��ُ عامة�و�ستاذ�بصفة�خ

 
ُ
�وامل �العا�� �ّجِ وَ التعليم �ومصدرا �ل�ا �الرئ���� �القيمةھ ���لق �أدوارهحقيقيا �خالل �من ���عاد��، متعددة

�السياسات� �صياغة ��� �مشاركتھ �وأيضا ��دار�ة، �والوظيفة �البحث �ووظيفة �التدر�س �وظيفة ��� املتمثلة

��دار�ة �املستو�ات �مختلف �ع�� �واملجالس �ال��ان ��� �القرارات ��ستاذ��،وصناعة �يتأثر�أداء �املقابل ��

�باملناخ�التنظي���السائد�و�األن �أو�إيجابيا �العملالوظيفي�سلبيا فال�بد�من�توفر��،ظمة�والقوان�ن�وظروف

�ومعنو�ا �ماديا �وم��ع �إيجا�ي �تنظي�� �ومناخ �مناسبة �عمل �وكفاءتھ�،ب�ئة �إنتاجيتھ �من �يرفع �ت�يَّ بَ . مما

�خاللم (Francisco GANGA et al) دراسة �الست�ن�ن �ف��ة ��� �ا��وكمة �مف�وم �تطور ات�يّ تحليل

�الضعيوالسبعي�يّ  �املشاركة �أن �لأل ات، ��انتفة �املجالس��ساتذة �مستوى �ع�� �الضعف �نقاط �ب�ن من

�والبحثية �التعليمية �ال�شاطات �ع�� ��دف��،ل��ك���م �ي�ون ��جدر�أن ��ان �ووضع��مفيما �مناقشة �و

�اعْ . السياسات ����تُ لسنوات �أساسيا �وعنصرا �ل��امعات، �غ���رس�� �ومفوض �كمالك �التدر�س ��يئة ��ت

وتم�تناول�ا����ال�شر�عات�من�خالل�التأكيد�ع���ضرورة�خلق�فضاءات��،التحليل�التار����لتطور�ا��وكمة
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ُ
و�ذا�لتجنب�أي�موقف��،بطر�قة�رسمية�أو�غ���رسمية�سمح�ل�ا�بالتعب���عن�آرا��ا�سواءز�مشارك��ا�و�زِّ عَ �

 ؛1وضعي��م����مؤسسا��م ��دد

�طرف: الطلبة - �الطالب � ،اوأساسي�فاعال �ايمثل �ال��ا�ي �العا��ف�و�املنَتج �للتعليم �املحور�ة حيث��،وا��لقة

�عليھ ��خرى �ا��لقات ��ل �وأ�داف �يرتكز��شاط �ولھ �مؤسسا دور ، �التأث���ع�� ��� �العا���م�م �التعليم ت

 يؤدي�تدر�ب�الطلبة����مجال�. ه�ينعكس�ع���كفاءة�وأداء�وسمعة�مؤسسات�التعليم�العا��ؤ وحوكم��ا،�وأدا

ف�م��،إطار�مبادئ�ا��وكمة�إ���تحس�ن��عليم�م�وتطور�م��ش�ل�كب��اك�ساب�م�ارات�القيادة�وا����ة����

�ومصدر�أسا�� �ا��امعة �ل�شاط �أساسية �مدخالت �ا��ام��يمثلون �املحيط �حول �للمعلومات �� �ال�� يتم�،

��� �الفع�تحديد�توظيف�ا �املؤسساتية �والو �.الةالسياسة �للطالب �املستقب�� �النجاح �يرتبط �املقابل ظيفي���

�ال �بمساره �ونوعيخصوصا �تلقاه�ةدرا��� �الذي �معاي���استقطا��م��،الت�و�ن �جودة �ال��ك���ع�� �يجب ل�ذا

�العمليات �جودة �وأيضا ��خ����،كمدخالت ���  ألنھ
َ
�جودحدَّ تَ ت �الطالبد �جودة �أساس �ع�� �ا��ر�ج �يئة�. ة

�املختلفة �ال�يئات ��� �أو�تمثيل �سلطة �أي �ل�ا �يكن �لم �قديما �ع����،الطلبة �حضور�م �أصبح �تدر�جيا لكن

�أك���مصداقية �السياسات �القرار�ووضع �اتخاذ �عمليات ��الواليات��،مستوى �املتقدمة �الدول ��� خاصة

����غلبية��او��ون�م�ون�،املتحدة��مر�كية،�حيث�ي�ون�ذلك�عن�طر�ق�مجلس�رس���مقبول�ومع��ف�بھ

إعطاء�الطلبة�م�انة�كب��ة��والم�يؤ�د Corsonو Sherry  ،�بالرغم�من�أن��عض�الباحث�ن�مثلةبمن�الطل

فيما�يخص�عمليات�صنع�القرار�ووضع�ال�شر�ع�ا��ام��،�ع���أساس�أن�بقاؤ�م����ا��امعة�مرح���وال�

  ؛2يمل�ون�ا����ة�والن���الضروري�لصناعة�القرارات�خاصة����السنوات��و��

�املختلفة - �املستو�ات �ع�� ��دار�ة �صياغة�: ال�يئات �ع�� �املسؤولة ��دار�ة �الوحدات ��ل �شمل

� �والفنية ��دار�ة �املمارسات �وتنفيذ �والقسم�و�شرافيةالسياسات �وال�لية �ا��امعة تضم�و  ،داخل

  .املسؤول�ن�من�إدار��ن�وأساتذة
ُ
مستوى��دارة�العليا�ع����س��اتيجية����دافوالعامة��السياساتصاغ�ت

�ُم  �مدير�أو�رئ�س ��� �مثلة ��ع�� ��داري �واملجلس ��دارة(ا��امعة �مجلس ��مناء، ��ذا� ،...)مجلس و�لعب

� ���داري املستوى ��� �تجسيد�ادورا �ع�� ��عمل �ال�� ��ليات �وإيجاد �ا��وكمة �مبادئ �وتطبيق . صياغة

ل�من�خال�،�دار�ة�العليا�ع���با���املستو�ات��دار�ة�الوسطى�والدنيا تنعكس�رشادة�ممارسات�السلطات

وال���تتج������تطبيق�الشفافية،�ب�ن�مختلف�املستو�ات� العالقة تحدد ال�� و�نظمة�الضابطة القوان�ن

��ستقاللية �املساءلة، �املشاركة، �املسؤول�ن، �ومحاسبة ��داء �قياس ��،أساليب �رشادة �ترتبط ونجاح�كما

قيادة��دار�ة�العليا�ال���تؤثر����سلوك�امل�ام��دار�ة�ملؤسسات�التعليم�العا���بكفاءة�وخ��ة�الو املمارسات�

�عَ   املرؤوس�ن
ُ

�وخ  مليا
ُ
�السائد��،ياقِ ل �املناخ �وح�� �التنظيمية �والعوامل �الفردية �تؤثر�املتغ��ات �املقابل ��

  ؛السيا����و�قتصادي�والعام�للدولة�ع���أداء�املسؤول�ن

�: والتنظيمات النقابات - �مجموعة ���ا �املقصود �الضغط، �مجموعات �مصا����س�� �تجمع�م ��فراد من

�تحقيق�ا �ع�� �العمل �أجل �من �مش��كة �وا�،ومطالب �والعمال ��ساتذة �نقابات �من �كال �نظيماتتلتضم

                                                           
1Francisco GANGA et al [2017]: Op.cit., p. 562.   
2Ibid, p. 559. 
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�العا���.ةيبالطال  �التعليم �مؤسسات ��،تؤثر�ع�� ���دف �أل��ا �ملطالبإ�� ��غي����ستجيب �أعضا��ا�إحداث

�والضغط �التعبئة �ع�� �املقابلباالعتماد ��� �و�جتما����، �السيا��� �باملناخ �املجموعات ��ذه تتأثر

  .و�قتصادي�السائد�وتأخذ�أ�عادا�سياسية����توج�ا��ا

    أ��اب�املص��ة�ا��ارجية����حوكمة�مؤسسات�التعليم�العا��.2.3.2

�ا��ارجية���ابأ ��املص��ة �ا��ار�� �املحيط �يرتبطون�يمثلون �وال �العا��، �التعليم ملؤسسات

  :عموما،�أ�م�أ��اب�املص��ة�ا��ارجية��ماليومية� �اا�ب�شاط

���تنظيم��فاعال �اتؤثر����مؤسسات�التعليم�العا���باعتبار�ا�طرف: ا��كومات�ممثلة����الوزارة�الوصية -

�يختلف� �حيث �القطاع، �وتمو�ل �القوان�ن �منظومة �وسن �السياسات �صياغة �خالل �من �القطاع، ومراقبة

تتأثر�ا���ومات� ،����املقابللف�ما�ب�ن�القطاع�العام�وا��اص،�و�ختنمط�و��م�التمو�ل�من�دولة�ألخرى 

   ؛بمخرجات�قطاع�التعليم�العا���وإنتاجھ�العل���الذي�ينعكس�ع���التنمية��قتصادية�و�جتماعية

�العام�وا��اصمليتمثل����أر�اب�العمل�: سوق�العمل - يؤثر����. ؤسسات�القطاع��قتصادي�و�جتما��

وأيضا��،من�خالل�فتح�املجال�لل��بصات�امليدانية�للطلبة�،التعليم�العا���باستقطابھ���ر�ج��امؤسسات�

���املقابل�يتأثر��،ملتطورةتوف���مناصب�الشغل،�كما�يمثل�طرفا�فاعال����تمو�ل�القطاع�خاصة����الدول�ا

�املخرجاتؤ أدا �جودة �بمستوى �املشك�سواء�،ه �ملعا��ة �املوج�ة �بالبحوث �يتعلق ��قتصادية�فيما الت

�اممشاركة�القطاع�ن�العأ�مية� ع�� ال��ك��ل�ذا�من�الضروري�. و�جتماعية�أو�فيما�يتعلق�بأداء�ا��ر�ج�ن

�وتطو�ر�محتو  �تحديد ��� �العا���و�رامج�منا���ى وا��اص �التعليم �مؤسسات ��� �والت�و�ن �الذي�التدر�س ،

عطي�لقضية�املواءمة�ب�ن�مؤ�الت�ما��ُ ،�سا�م����تحديد�احتياجات�سوق�العمل�والتخصصات�املطلو�ة�ُ 

  ؛ا��ر�ج�ومتطلبات�سوق�العمل�أ�مية�أك��

�الطلب�: املجتمع - �خالل �من �يؤثر�ف��ا �العا��، �التعليم �مؤسسات ��ستقط��ا �ال�� �و�مصدر�املدخالت

�اودعم�ايتطلب�وعيما�و�ذا��،عت���عائقا�أمام�تحقيق�ا��ودة�جتما���املتنامي�ع���التعليم�العا���الذي��ُ 

أيضا��عت���املجتمع�����،ملحدودية�قدرة��س�يعاب�ل�ذا�الطلب����ظل�متطلبات�تحقيق�ا��ودة�امجتمعي

�وإنجاز�أ�داف�ا �العا�� �التعليم �مؤسسات �سياسات �يؤثر�ع�� �عنصر�ضغط ��حيان � ،�عض �يضمكما

و�التا���يتأثر�بمؤسسات�التعليم�العا���من�خالل�تطلعات�أفراده�املتمثلة����التعليم��،أولياء��مور �املجتمع

�مشكالتھ �حل ��� �املسا�مة �مدى �وأيضا �والتأ�يل �التعليم��،والتدر�ب �لقطاع �البح�� ��نتاج �خالل من

  ؛العا��

�املعارف�:ا��ر�جون  - �جودة �أدا��م �جودة �اك�سا�� �عكس �تم �ال�� �والسلوكيات �املسار�وامل�ارات �خالل ا

 
ُ
�عد�بطالة�ا��ر�ج�ن�واحدة�من�أ�م�القضايا�. حدد�فرص�ومدى�إم�انية�توظيف�مالدرا����ا��ام���وال���ت

تفس���ا��عدم�وال���يمكن��،والسياسة�السلبّية�ال���تؤثر�عل��م�،ذات���ع�اسات��جتماعية،��قتصادية

� �سوق �واحتياجات �ا��امعة �خّر��� �م�ارات �ب�ن �العملالتوافق �وأيضا �و�جتما��، ��قتصادي �املناخ

�السائد �أن �يجب ���ذا �أ�د، �العا��تتجاوز �التعليم �مؤسسات �املقررات� اف �من �الطالب �عليھ �يحصل ما

مكنھ�من�مواج�ة�امل
ُ
أما�تأث���ا��ر�ج�ع���. واملنافسة�ع���املستوى�الدو���امل��سار�وحد�ا�إ���امل�ارات�ال���ت
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�ط�مدى�العال���امل���ل��امعات�رَ فالتص�يف��،�تبط�بالسمعة���اديمية�ل�اف� التعليم�العا���مؤسسات

�العال��وَّ تخر�ج�رُ بقدر��ا�ع���كفاء��ا� �م�ني�ن�ورجال�أعمال�ع���املستوى ص�يف�مؤسسات�بمع���ت�،اد

التص�يف�،�فا���املستقبل�امل�����ر�ج��آثار�ا�ع���كفاءة�برامج�ا�الدراسية�ال���تظ�ر��التعليم�العا���بناء

�وعامليا �القيادي����سوق�العمل�محليا إضافة�إ���،�ير�ط�ب�ن�كفاءة�ا��ر�ج�ن�والر�ادة��دار�ة�واملنصب

�من� �متا�ع��م �تتضمن �وال�� �العا��، �التعليم �ملؤسسات ��جتماعية �املسؤولية �ا��ر�ج�ن �واقع ��عكس ذلك

  ؛إ��...داءحيث�نوع�املناصب�املشغولة،��جور�رضا�أر�اب�العمل�ع���� 

أو�املؤسسات��قتصادية�و�جتماعية��مع��فراد العا����دف�الشرا�ات����مؤسسات�التعليم� :الشر�اء -

محليا�أو�عامليا،�إ���التعاون�وتقديم�نموذج��عليم�عال�مرن�ومتم��،�يدعم��سواء�،أو�ا��امعات�أو�ال�يئات

�العمل �وسوق �التنمية �ملتطلبات �أك���استجابة �ب�ئة �خالل �من �والبحث �التعليم �بتعز�ز��،م�ارات وذلك

�ع� �و�قتصادي،�نفتاح ��جتما�� �املحيط �إ��� � �إضافة �والتكنولوجيا، �العم�� �البحث �تثم�ن �خالل من

���. صادي�ن�مما�يحقق�الت�امل�بي��مھ�ودعم�تواصل�فرق�البحث�من�أساتذة�وطلبة�مع�الشر�اء��قتتوجي

 أصبحت�الشرا�ات�موردا�ماليا�من�خالل�خلق�املبادرات��س�ثمار�ة�ع����،ظل�ارتفاع�ت�لفة�التعليم�العا��

�العال�� � ،املستوى �كما �بمحتوى �الرائدة �املعرفة �نقل �إ�� �الشرا�ات �مصادر�عاملية���دف �من �راق �علي��

�املجتمع �يناسب �بما �وتوطينھ ��،متعددة، ��س�� ��س��اتيجية �و�ا��صوص �فالشرا�ات تطو�ر�وتحقيق�إ��

� �وخدمة �والبحث �التعليم �مجال ��� �ورائدة �متم��ة �بطر�قة �العا�� �التعليم �مؤسسات �،املجتمعأ�داف

سمعة��قتصاد�ومجتمع�املعرفة�مما��عزز اء�ابالش�ل�الذي�يحقق�رؤ�ة�ا��امعة�ال����س�م�بفاعلية����بن

  ؛ا��امعات

وذلك�ملا�ل�ا�من��،تؤثر�الوسائط�ووسائل��عالم�ع���منظومة�التعليم�العا�� :الوسائط�ووسائل��عالم -

�من�خالل��شكيل�الرأي�العام�والو���السيا���،���مية����إحداث�التغي���السيا����و�جتما���والثقا��

وترسيخ�ثقافة�ا��وار�و�تصال�وتنمية� �عز�ز�الروح�الوطنية�والوالء�و�نتماءو�جتما���والذي�يتج������

�ب�  �الرأياملحساس �التعب���عن �وحر�ة �سؤولية �أيضا ،�� ��� �املجتمع�سا�م �بقضايا �العام تبص���الرأي

التعليمية�و�س�يل�وصول�املعلومات�أيضا�����غي����ف�ار�وشرح�السياسة�ؤثر��عالم�ي. مق��حات���ل�ا�و 

�وخارجيا �داخليا �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �الفاعل�ن ��،ل�ل �م�مةكما �أدوارا ��يلعب �الطلبة��� توجيھ

�ذا�من�الناحية��من�خالل�تنمية�روح�البحث�العل��،�،و���تحس�ن�نوعية�الت�و�ن�و�داء�،م�نياأ�اديميا�و 

  ؛ع���التظا�ر�و�ضرابأحيانا�الوسائط�ووسائل��عالم�تحرض���يجابية،�من�الناحية�السلبية،

 : ا��معيات�والنوادي -
ُ
إحدى��دوات�الرئ�سية�،�...)ثقافية علمية،(ا��ان�نوع�ا�أيّ عد�ا��معيات�والنوادي��

�و�عز�ز�الثقافات �وامل�� �والبح�� ���ادي�� �تطو�ر�العمل ��، � �ذلك �النظر�ة�يتم �تطو�ر�املعارف �خالل من

� �داخل �املجتمع �مع �البناء �والتواصل �العا��والتطبيقية �التعليم �الدورات��،وخارج�ا�مؤسسات �طر�ق عن

�واملؤتم �العلمية �واملجالت �وورشاملتخصصة �والندوات �العلمية�. العمل�اترات �خاصة �والنوادي ا��معيات

����يع�البحوثو  بالتصدي�لقضاياه�ودراسة�مشكالتھ�،املجتمعو العلم�ب�ن�ر�ط�ال����اا�بارًز دوًر لعبت� م��ا،

� �وتبادل �الروابط �وتدعيم �بالعلمية �وخارج�ااملعرفة �البالد �داخل �الباحث�ن �ب�ن��كما�،�ن �وصل ��مزة �عد
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� �ا��اص �والقطاع �العا�� �التعليم �طر�قمؤسسات �تطو�ر��عن �شأ��ا �من �ال�� �العلمية �وا����ات �بحاث

   .ات�املادية�ال����ساعد�ع����بداع�العل��يوالصناعات�وا��صول�ع����م�ان�التكنولوجيا�و�عمال

� �يمكن �ت��يص �وا��ارجية �الداخلية �املص��ة �أ��اب �العا���� �التعليم �مؤسسات ����حوكمة

  :)01�،05(رقم��الش�ل

  حوكمة�مؤسسات�التعليم�العا�����أ��اب�املص��ة�الداخلية�وا��ارجية��):05، 01(رقم��ش�ل

  
  

  من�إعداد�الباحثة�:املصدر

  
 

  مؤسسات�التعليم�العا�����ا��وكمة�تطبيق�مبادئ�ومتطلبات� .4.2

يتضمن�مف�وم�ا��وكمة�مبادئ�أساسية،�اختلف�تص�يف�ا�حسب�الباحث�ن�وال�يئات�واملنظمات�

�ا��وكمة �مف�وم �وسعة �وحساسية �لتعقد �نظرا �املبادئ ��ذه �حول �اتفاق �يوجد �فال �الدولية، �أن�، كما

 .،�س�تم�التطرق�فيما�يأ�ي�أل�م�مبادئ�ا��وكمة�ومتطلبات�تطبيق�اا��ستلزم�عدة�متطلباتتجسيد�
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  مؤسسات�التعليم�العا�����مبادئ�ا��وكمة�. 1.4.2

�مستوى� �ع�� �ا��وكمة �مبادئ �عن �تختلف �ال �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �ا��وكمة �مبادئ إن

املوضوع�ووفقا�لتقر�ر�البنك� �� بحثت ال�� وفقا�لألدبيات أنھخرى�أو�ع���املستوى�الك��،�إال�املؤسسات�� 

  1:ي�� ماتتمثل�في�،تحديد�ستة�مبادئ�ل��وكمةمت  ،2012 الدو���لـسنة

� ةظمأن�تقييم �� الرئ�سية العناصر أحد :طار�العام�  - �العا�� �التعليم �مؤسسات ���  �طار �وا��وكمة

 م�ام�تحديد����املؤشرات من مجموعات ثالث ضمن��ذا�البعد�يندرج،�و��ن�الدولة بي��ا والتفاعل مالعا

 وتنفيذ�ا ��داف تحديد بذلك، املعنيون  املص��ة وأ��اب إلرسا��ا املتبعة و�جراءات ا��امعة رسالةو 

  ؛ظل�ما �� ا��امعة �عمل اللذان الوط�� والسياق القانو�ي �طار،�ولتقييم�ا املستخدمة املتا�عة وآليات

��:�دارة - �ا��ديثة�عكس �العمومية ��دارة �ملف�وم �العا�� �التعليم �مؤسسات �تطبيق �القرارات� مدى ��

 و�عي�ن العلمية، درجا��م واعتماد و���يل�م ةالطلب بول ق املثال س�يل ع�� ا��اصة�بإدارة�شؤو��ا�اليومية،

 آليات اأيضً  ذلك �شمل .امل�شآت وصيانة وإ�شاء �خر�ن، واملوظف�ن التدر�س �يئة أعضاء وترقية وم�افأة

��� �املتمثلة  ومسؤوليا��م، م�ام�م وتحديد �دار�ة، �يئا��ا وأعضاء ا��امعة رئ�س اختيار كيفية �دارة

� و�سلسل�م ��شمل�داري،  وحدود ومسؤوليا��ا وم�ام�ا الوحدات، أو و�قسام �دارة، �يا�ل أيضا

  ؛أدا��ا تقييم وآليات مساءل��ا

جة�ا��وكمة����وآلية�لقياس�در �،���معيار�من�املعاي���العاملية�امل�مة����تص�يف�الدول�وترتي��ا: الشفافية -

�ل��امعات�املجتمع �العال�� �التص�يف ��� �م�ما �معيارا � الشفافية�.وأيضا �من��� �املص��ة �أ��اب تمك�ن

 لوضوحوا�من�خالل��فصاح ،املش��ك التأث�� ذات القرارات ا��صول�ع���املعلومات�ال���تمك��م�من�اتخاذ

حق��طراف� تكفل ال�� �دوات من ذلك وغ�� وال�شر�عات والسياسات و�ليات�ةنظم�  وتطبيق تصميم ��

 استخدام�ا وس�ولة واملوضوعية الدقيقة املعلومات تدفق ،�وأيضا...)الطلبة،��دار�ون  ة،�ساتذ(الفاعلة�

 ؛مؤسسات�التعليم�العا��قبل�أ��اب�املص��ة���� من

�: املشاركة - �وتؤثر�ف��م مسا�مةأدوار�و �عكس �تخص�م �ال�� �الشؤون �إدارة ��� �املص��ة بمع����،أ��اب

�للمشاركة الفرصة إتاحة ��طراف �وصنع ��ميع �القرارات �صناعة �للعمل� ووضع السياسات �� قواعد

ذات�املص��ة�عن�طر�ق�ممثل��ا�����ل�يجب�أن��شارك��طراف�،�فبطر�قة�مباشرة�أو�عن�طر�ق�ممثل��م

�تتأثر���ا �ال�� �أو�املا���،�مور �أو���ادي�� ��داري، �املستوى �ع�� �التعاون . سواء �املشاركة �مع��  يتضمن

�والتمك�ن�،�ق��اح �التمثيل �السلطة. �س�شارة، ��� �ال�رمي �التدرج �تجاوز �إ�� ���دف فاألخذ� ،املشاركة

�و�  �والتوصيات �يُ باالق��احات �وا��ماعية �الفردية ِ َم راء
ّ

�الك �من �ن �وصول �و�ضمن�إ�� �أك���فعالية قرارات

                                                           
  :راجع�كال�  1

- Adriana. J et al [2012]: Op.cit., p.p. 14-20. 
- Fabrice HENARD et Alexander MITTERLE [2010]: Op.cit., p.p. 56-57. 

�السر  - �خم�س �عل��ا«: ]2013[خالد �التغلب �وسبل �فلسط�ن ��� �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �ا��وكمة �تطبيق �حول »عوائق �عمل �ورشة �التعليم�«: ، �مؤسسات حوكمة

 .44 .،�مرجع�سابق،�ص»العا��

 مروان�حمودة�الد�دار��وآخرون -
 
  .63 .مرجع�سابق،�ص: [2017]
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�تنفيذ�ا  �.س�ولة
َ
�ف �مشاركة ��ناك �ت�ون �أن �الضروري �اعِ من �ب�ن �مستمر�ما �تفاعل �لتحقيق مؤسسات�لة

�العا�� ��التعليم ��طراف �و�ل �املص��ة، �يُ ذات �وتطو�ر�املجتمعّقِ َح بما �بناء �و �ق ����� تغي���ال�ضمن يجا�ي

عد� املشاركة�ألن�،ؤسساتتلك�املالدول�ال���أسست�
ُ
  ؛الديمقراطيةإحدى�أدوات��عز�ز�وتفعيل��

ساءلة -
ُ
�يُ  :امل �ال��ام �� 

ْ
 زِ ل

ُ
�بامل �املص��ة �أ��اب �عنم �باإلجابة �املسؤولية �وأ��اب �ال����حاسبة املسؤولية

 
ُ
�إل��م� ��،سند �تقديمف�� ��� �املسؤول�ن �واجب �و ��عكس �عمل�م �عن ومستو�ات��مسؤوليا��متقار�ر�دور�ة

�أل��اب�املص��ة����املحاسبة�وا��صول�ع���التقار�ر�واملعلومات��ا،تنفيذ� الالزمة�عن�و�التا������حق

�العملاملسؤول�ن�عمل �وكفاءة �فعالية �رفع ���دف �ا�. ، �ل�ل �وضروري ��ام �تقو��� �فعل ��ات�املساءلة

�وم �لألطرافاملسؤولة �وحق �رئ�س �فاملرؤوسة�طلب ، 
ُ
�ت �� 

ّ
� نمك �املص��ة �ذات �ا��امعة��طراف داخل

�إ���وخارج�ا �أو��ساءة ��عطيلھ �إ�� �ذلك �يؤدي �أن �دون �العمل �مراقبة عد�خر�ن�من
ُ
�� �كما �م�مة��، أداة

ترتبط�املساءلة�أساسا�بالشفافية����اتخاذ�القرارات�وا��وار�. مل�افحة�الفساد�وتحقيق�الكفاءة�والفعالية

����ادي�� �و�ذا �والديمقراطية ��نفتاح �من �كب��ة �بدرجة �تتم���السلطة �أن �يجب �ل�ذا �ماالديمقراطي،

 ؛ةللدوليرتبط�باملناخ�السيا����

��:�ستقاللية - �مؤسس�ستقالليةا�عكس �عن �العا�� �التعليم �املختلفة،مؤسسات �الدولة �وأج�زة �بما�ات

�حر� �با��انب���ايضمن �يتعلق �فيما �سواء �الداخلية، �لشؤو��ا �املنظمة �القرارات �اتخاذ �أو� �� ��ادي��،

عكس�حر�ة�أ��اب�املص��ة�����أو�ما��س���با��ر�ة���اديمية��ة��اديمي ية�ستقالل. �داري�أو�املا��

 من�داخل�ا��امعة�أو�سواء�،تداول�املعلومات�واملعرفة�من�بحث�ونقاش�وابت�ار�و�شر�دون�حواجز�أو�قيود

�خارج�ا ��ستقالل، �ا ة�دار��يةأما �ل�ي�لفتع�� �املناسب��اختار�ا��امعة �و� و  �داري �القوان�ن نظمة�سن

�لشؤو��ا �دون  املنظمة �والتطو�ر�ة ،خارجية تدخالت من �املرحلية �الحتياجا��ا ��ستقالل�،وفقا �يةب�نما

�تحديد�ف��� ةاملالي  ���تخصيص�وتوز�ع�امل��انية����ظل�الرقابة�واملساءلة�والشفافية��ولو�ات� ا��ر�ة���

��التامة �نوع ��ان �ا��اص( املالية��اصادر مم�ما �قطاع ��� ...).ح�ومية، �التأكيد �للتعليم� تم املؤتمر�العال��

�اليو�س�و�سنة �منظمة �عقدتھ �الذي �استقالل 1998 العا�� �ع����يةحول ���اديمية �وا��ر�ة ا��امعات

من�املسؤولية��بمستوى�عاٍل �ية�ستقالل�هق��ن��ذت مؤسسات�التعليم�العا��،�وأن�يةأط���استقاللضرورة�ت

 .1واملساءلة����إطار�من�الشفافية،�مع�منح��امش�أك���من�املشاركة�أل��اب�املص��ة

  2:��مبادئ�أخرى�ل��وكمة� Oxfordو Mississippi حددت�جامع��

�ا��امعة�من�بمع���الس�:السلطة - �املخولة�لرئ�س ����الدولة�قبللطة �ا���ومية وال���يمارس�ا��،ال�يئات

�وحدات� �القسم�ومسؤو����دارة�بالت�سيق�مع �ا��امعة،�العميد،�رئ�س �رئ�س عن�طر�ق�نوابھ�من�نائب

                                                           
1
  .20 .،�الطبعة��و��،�مركز�القا�رة�لدراسات�حقوق���سان،�مصر،�ص»استقالل�ا��امعة«: [2007]خلود�صابر� 

2
  :كال�من�راجع  

-Mississippi State University [2000]: «Principles for University Governance», p.p. 2; 5, Available on: 
http://www.msstate.edu/dept/audit/PDF/0109.pdf          (See on 11/01/2010). 
-University of Oxford [2006]: «White Paper on University Governance», p.p. 5-6, Available on: 
http://www.admin.ox.ac.uk/gwp/whitepaper.pdf          (See on 11/01/2010). 
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  طلبة؛الساتذة�و وأيضا�� ا��امعة�من��ليات،�

س�شارة�مع�ال�لية�و�طراف�املعنية�بمناقشة�ال با�يقوم�رئ�س�ا��امعة�و�ا���موظفي��دارة�:س�شارة�  -

باإلعالن�املسبق�وفق�إجراءات��جب�أن�يتم���النقاش�مع��طراف�ذات�املص��ة�و  ،مسائل�وقضايا�ا��امعة

استعمال�املعلومات�املناسبة،��،عتبار�ال��نامج���ادي��كما�يجب�أن�يأخذ��ع�ن�� �،قانونية�وآجال�معقولة

 تصال�باملؤسسات�املعنية����الوقت�املناسب؛و��جعةاالتغذية�الر 

ع���مستوى�ال�ليات�ومجلس�ا��امعة�بية�ا��وكمة�الفعالة�تتطلب��يئات�تمثيلية�م�نية�وطال �:التمثيل -

تمثل��ذه�ال�يئات�. نتخابآلية�� وأيضا�ع���مستوى�املحيط�ا��ار���ل��امعة،�يتم��عي�ن�ُممثل��ا�وفق�

�سياس �مستوى �ع�� �والبيداغوجيةعناصر�ا ��دار�ة �القرارات �ا��امعة، ��املستوى ، ات �جراءات�واملا��

�البيداغوجية .التنفيذية �ال��ان �ا��امعة، �مجالس �مستوى �ع�� �ُمَمثل�ن �الطلبة �ي�ون �أن وأيضا��،يجب

  ؛��ان�الوحدات�ا��ارجية،�ألن�صو��م�م�م�جدا�����ل�الشؤون�ا��امعية،�كذلك��مر�بال�سبة�لألساتذة

�يُ : التقييم - �أن  يجب
َ

�مستو يَّ ق �ع�� ��داء �م ��قسام �ك�لو ى �وا��امعة �دور�ة�ال�ليات بمشاركة��،بصفة

ة�لتحس�ن��داء،�عن�جعاو�غذية�ر �اعت����ذا�التقييم�مصدرا�م�م� �ُ و  ،�طراف�املعنية�خاصة�فئة�الطلبة

 ؛إ��...طر�ق�تفعيل�طرق�التدر�س،�تحس�ن�محتوى�ال��امج

الية - ب�تبط�مبدأ�الفعالية�بتوجيھ�مراحل�صناعة�القرارات�نحو�تحقيق���داف����الوقت�املناسير : الفعَّ

 ستغالل�ا��يد�للموارد؛من�الديمقراطية�بما��عكس�� �و�أقل�الت�اليف،����ظل�قدر��اٍف 

عقالنية� و���الرقابة�ع����ذا�املبدأ�يتطلب�ت�و�ن�خ��اء�ذوي�مستو�ات�عالية����التدقيق: إعداد�ا����اء -

ورشادة�التوج�ات�والقرارات،�كما�يجب�أن�يملك��ؤالء�قدرة�كب��ة����مساءلة�ومحاسبة�أ��اب�السلطة�

�و�دار�ة �باملخاطر�املالية �يتعلق �ما �خاصة �ع����،واملسؤولية، �القدرة �بمدى �أيضا �املبدأ ��ذا �يرتبط كما

 تحديد�ومواج�ة�املخاطر�والتحديات�املستقبلية؛

�ذه��خ��ة��،و�خالقيات�مبادئ�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا��م��ت��عض�الدراسات�ب�ن�      

���ل� ستوجب� �ال�� ��خالقية �بالسلوكيات ��ام �الذيعكس �والسلوك ��خالق �مرجعية��ميثاق �أداة �عد

�السلوكية �القواعد �م��ا سَتمد
ُ
�و� �ا��امعية �ا��ياة �توجھ �ال�� �الك��ى �املبادئ � ،ترسم �حقوق�كما يحدد

�ا��امعية ��ذه�� �،وواجبات��سرة �الصدق،��مانة،�الثقة،�ال��ا�ة��خالقياتوتتضمن �ح��ام�املتبادل،

  .إ��...و�ستقامة�العدالة�واملساواة،�ا��قيقة�والروح�النقدية
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  مؤسسات�التعليم�العا�����ا��وكمة��طبيقتمتطلبات�. 2.4.2

�العر�ية �الدراسات �من �العديد �مؤسسات��خلصت ��� �ا��وكمة �موضوع ��� �بحثت �ال�� و�جن�ية

�ا��امعات ��� �جودة�مخرجا��ا،�و�ستلزم��،التعليم�العا���إ���أ�مية�تطبيق�ا ��دف�تحس�ن�أدا��ا�وضمان

   1:فيما�ي���نوجز�ا�املتطلبات نم مجموعةذلك�

  �شراف�والرقابة؛توفر��قتناع�ال�امل�لدى��دارات�ا��امعية�بمبادئ�ا��وكمة�وقواعد� -

 املختلفة؛متبادلة�ب�ن�أطراف�املص��ة�ع���املستو�ات��دار�ة�ثقة�وجود��-

صا����القرارات�ع���مستوى�قنوات��قبلالصادرة�من� وجود�إطار�قانو�ي�وا���فيما�يخص�ال�شر�عات -

املحددة�و�حافظ�س�ل�تطبيق�القواعد�واملبادئ��ُ ن�الوضوح�أإذ� فيما�يخص�توز�ع�املسؤوليات،أو�السلطة�

 ع���حر�ات�مختلف��طراف�الفاعلة؛

والوالء�الدي���والوط��،�وامتالك��اختيار�القيادات�ا��امعية�ع���أساس�الكفاءة�وا����ة�واملؤ�ل�العل�� -

  الرؤ�ة��س��اتيجية�الوا��ة؛

��ش� - �النتائج �إ�� �الوصول �أجل �من �ا��وكمة �تطبيق �من �تمكن �وا��ة �آليات �وواوجود �دقيق ،���ل

�ملساك �آليات �ءتفعيل �وآليات ��دار�ة، �ال�يئات �املص��ةلة �أ��اب �ب�ن �. للرقابة رقابة��تطبيق يجبكما

من�خالل�تقديم�تقار�ر�دور�ة�عن�مدى��ل��ام�باألنظمة�والتعليمات��،داخلية�تتكفل���ا�مجالس�ا��وكمة

   ومدى�كفاءة�نظام�الرقابة�الداخ��؛

��تصال حديثة و�تقنيات�فعالو  متطور  اتصال توفر�نظام - �املؤسسات��س�ل �ال�ليات، ال�يا�ل��،ب�ن

  البحثية�واملؤسسات�التعليمية؛�

�أ��ا - �ب�ن �والت�امل �التعاون �العا�تحقيق �التعليم �ومؤسسات �املص��ة �ب �أق�����، �تحقيق �أجل من

املسؤولية����املعامالت�وتطبيق�والسلوك�خالقيات�ميثاق�� مع�مراعاة��،منفعة�واقتناص�أفضل�الفرص

 �جتماعية؛

متطلبات�تجسيد�مبادئ�ا��وكمة�ل�ست�الكث���من��ألن�،نفسھ�أك���من�التغي��  ��يإدارة�التغال��ك���ع����-

يقھ��شفافية�ضمن�سياسة�بحاجة�إ����عديل�ال�شر�عات�القانونية،�وإنما�إ���تفعيل�ما��و�موجود�وتطب

  ؛�داءنجاز،�وتوسيع�قنوات�املساءلة�ومراقبة��عظيم�� 

�،وضع�ال�شر�عات�ا��اصة���ا من�خالل�القرار  عمليات�صناعةل شرعيةمنح�دور�املجالس�العليا���� تفعيل�-

�السلطات� ��عسف �من �حقوق�م �وحماية �املص��ة، �ذات ��طراف �صالحيات �بتحديد ��سمح �ما و�ذا

� �من �العليا�قبلاملمارسة ��دار�ة �يجب .ال�يئات �و��ان��ل�ذا �مجالس ��شكيل �خالل �من �ا��وكمة تطبيق

� �من �بداية ��دار�ة �املستو�ات �مختلف �ع�� �متخصصة �حوكمة �سلطة، �كأع�� ��مناء �مجلس �م�امذات

                                                           
1
  :راجع�كال�من� 

   .68-67. ص.مرجع�سابق،�ص: [2017] مروان�حمودة�الد�دار��وآخرون -

-Francisco GANGA et al [2017]: Op.cit., p. 559.  
-Khalid ZAMAN [2015]: Op.cit., p.p. 2-3. 
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�ورقابية �كفاءة��مع�،�شر�عية �ذوي �وا��ارجية �الداخلية �املص��ة �ذات ��طراف �ل�ل �توفر�ممثل�ن ضرورة

   وخ��ة؛

-�� �تب�� �ا��وكمة�كمن��الديمقراطية �مبادئ �التغي���وتجسيد �لعمليات �عم�� �وأسلوب �قوة�و  ،ضروري إن

�ذ �من �وأ�عد �املعرفة �ترتكز�ع�� �أن �يجب �العليا �املستو�ات ��� ���اديمي�ن �املعرفة�املسؤول�ن �مستوى لك

��.�س��اتيجية �كما �إطار�املعرفة ��� ��دارة �تتم �أن �ابيجب �ا��امعةخصوصيات �إليھ �ت�ت�� �الذي ،�ملجتمع

ل��دارة�ا��قيقة�من�خالل��لسياسية�بدرجة�كب��ة�وفتح�الطر�قإ���تراجع�ال�يمنة�اُيمكن�أن�يؤدي�ا�ما��ذ

  ؛��ف���املجال�ملشاركة��طراف�ذات�املص��ة�و���اص��ك���كفاءة

�مصادر�التمو�لت - � نو�ع �العا�� �التعليم �مخو ملؤسسات �أك��رفع �مالية �استقاللية �ومنح �صصاتھ �ر�ط، �مع

�أكدت ،عمومية مةيجابية�لتحقيق�النمو�والتنمية�ول�س�مجرد�خدإاعتبار�التعليم�خطوة�ب .ل�باألداءالتمو�

�التعاون  ��قتصادية�منظمة �تطو�ر���داف�  والتنمية �مع �العا�� �التعليم �ملؤسسات ��ستقاللية �منح أن

  .��ادية�و�جتماعية�من�شأنھ�تطو�ر�حوكم�قتصا
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  قياس�ا �ا،ليم�العا��،�مراحل�ومعوقات�تطبيقنماذج�ا��وكمة����مؤسسات�التع�:الثالث�املبحث

�تطبيق�ا�ارتبط�،ل��وكمةأشارت�أدبيات�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا���إ���نماذج�عديدة�

نوع�و طبيعة�نظام�التعليم�العا��� ،السياق�الوط���مثل�،�عوامل�ثقافية�وسياسية�واقتصادية�واجتماعية

ات�املص��ة�وسياسات��طراف�ذنو�ي�واملجالس��دار�ة�العليا،�طبيعة�التمو�ل�وال�شر�ع�القا ،ھؤسساتم

�يمر�بمراحل�،الدولة �ا��وكمة �تطبيق �أن �ت. عديدة�و�تأثر�بمعوقات كما �تحس�ن �ا��وكمة���دف طبيقات

 �ا�بتطو�ر�أداة�لقياس قام�البنك�الدو��
ُ
 �،"ا��امعية�كمةبطاقة�قياس�ا��و "سماطلق�عل��ا�أ

َ
تطبيق�ا�ع����مَّ ت

  .عينة�من�دول�الشرق��وسط�وشمال�إفر�قيا

���مؤسسات�التعليم�العا��،�ثم�مراحل� �ذا�املبحث�عرض�أ�م�نماذج�ا��وكمةس�تم�من�خالل�  

  .،�و����خ���س�تم�التطرق�إ����طار�النظري�لبطاقة�قياس�ا��وكمةق�اومعوقات�تطبي

  مؤسسات�التعليم�العا����وكمة����نماذج�ا .1.3

فيما� ،عديدة�ل��وكمة�التعليم�العا���نماذجمؤسسات����ال���تناولت�ا��وكمة��فت��دبياتنَّ صَ 

  :ي���أ�م�النماذج

  Clark �ان :Clark نموذج -
ُ
�امل �أوائل  من

َ
�ّس ؤ �لنموذج ���ا��وكمةس�ن �مؤسسات �� العا���التعليم

سلطة�النخبة�و السوق��سلطة، الدولة�سلطة�،سلطاتثالث� تأث�� ظ�ريُ إطار���عكس�نموذجھ ،1983سنة

�ب �عليھ �ُيصط�� �أو�ما ���اديميةشار غاألولي��اديمية � (Academic Oligarchy) ية �مجموعات�ال�� تمثل

و�جراءات��ن�خالل��طر�الرسمية�أو�غ���الرسمية�ع���القراراتن�مأقلية�من�أعضاء��يئة�التدر�س�يؤثرو 

ب�نما��ش���سلطة�الدولة�إ���ا���ود�ال���تبذل�ا�ا���ومة�لتوجيھ�قرارات�وأفعال� ،���نظام�التعليم�العا��

� �الفاعلة �املجتمعا���ات �السوق ��� �ذلك ��� �بما �العا�� �التعليم ��لتحاق��،ومؤسسات ��سب فمثال

إ���ز�ادة�التمو�ل�لدعم�عدد� وتؤدي�،بمؤسسات�التعليم�العا���ترتبط��سياسات�الدولة�كسلطة�توج��ية

 لطلب استجابة) ��اديمية �وليغارشية( ا��امعات �� جديدة برامج استحداث يتم�،�كماطلبة�امللتحق�نال

الذي�وصفھ�بأنھ� ،���مثلثھإ ارا�ع عنصراClark  أضاف 1997 ���سنة .السوق  �� محددة م�ارات ع�� مع�ن

 أو �،العمومية�ا��ديثة���إطار�إصالحات��دارة� ا��امعية�للقياداتالتوجيھ�الذا�ي�ال�رمي�
َّ

�ع����عز�ز�ك د

 
ُ
أو�  (Entrepreneurial University)نموذج�ا��امعة�الر�اديةأيضا�وعرض�من�خاللھ��،سس��دار�ةوتطو�ر��

�ؤسسات�التعليم�العا��ة�مليأحد�أ�م��دوار�الرئ�سو�و�مف�وم�يتضمن� ،ما�ُيصط���عليھ�با��امعة�املنتجة

� املتمثل ��� ��� ��قتصادياملسا�مة �التنمية �إطة �خالل �املنتجةمن ��بت�ار�ة �املشار�ع �و الق �ذلك�، �تطلب

الشراكة�ا��قيقية�،�و تحو�ل�دور�ا��امعة�من�ال��ك���ع���التوظيف�إ���ال��ك���ع���مبدأ�خلق�فرص�العمل

مل�شآت�ال��ك���ع���شراكة�ا�مع ،العامة�وا��اصة�وا��ر�ج�ن مع�أ��اب�املص��ة�من�القطاعاتواملتوازنة�

 ،بالتواصل�الوثيق�مع�ا��امعات�املتقدمة����مجاالت�ر�ادة��عمال واملعرفة�كنولوجيانقل�الت،�و الصغ��ة
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�و�بت�ارالتعلو  ��بداع �ع�� �القائم �يم �لرواد�و ، �واملعنو�ة �املادية �توف����م�انات �ع�� �القادرة القيادة

  ؛�1عمال

 نموذجأك���ا�شيوعا�من�و  تطورت�مجموعة�من�النماذج Clark ع���أساس�عمل :Van Vught موذجن -

Van Vught سيطرة�الدولة"نموذج��نموذج�ن�متعارض�نب�ن��� �َّ َم و  تجا�ل�قوى�السوق، الذي، 1994 سنة "

�ول�ب�نظيم�ح�ومي�قوي�النموذج�يتم���. ���الدول��نجلوساكسونية" دولةإشراف�ال"نموذج�و ���أورو�ا�

�يوأول �أ�ادي�� �ح�ن�،مؤثرغار��� ���� � ���تأث���الدولةي�ون ��،ضعيفا لثا�ياالنموذج ��ترتكز حيث  ���م�م��ا

�حيث شراف�  �من �العا��، �التعليم �نظام �املساءلة ع�� �من �مع�ن �مستوى �ع�� �وا��فاظ �ا��ودة ،�ضمان

�وتحف���التنظيم� ��ستقاللية �من �أع�� �مستوى �ومنح �والتفصي�� �الصارم �والتنظيم �الرقابة �غياب بمع��

�العا�� �التعليم �ملؤسسات ��ذا. الذا�ي  �طار����
َ
�نموذج�وَّ ط �ب�ن �وسطية �نماذج �الباحث�ن �من �العديد ر

 �)Fielden, 2008(م��م�" إشراف�الدولة"ونموذج�" سيطرة�الدولة"
َ
�م�نموذج�ا��طوات��ر�عة�مندَّ الذي�ق

  . 2مستقلةدولة�مسيطرة�إ���مشرفة�إ���شبھ�مستقلة�إ���

" مكعب�ا��كم"بتطو�ر� 1999الباحثان�سنة��قام Clark ع���أساس�نموذج :Merrienو  Braun نموذج -

�فئات �ثالث ��� �العا�� �التعليم �أنظمة �يضع � �عكس�الذي �نماذج ���ثالثة � تتمثل �ع�� �قائم �ثقافةنموذج

قائم��)مقيد/حر(نموذج�إجرا�يل،�العمي�نحو �توجھال�عكس�درجة�ا��دمة�و ال���و ) غ���نف��/نف��( املنفعة

 )ةموضوعي�أقل/ موضو��( مدى�موضوعية���داف�نموذج،�و ع���درجة�الرقابة��دار�ة�من�قبل�الدولة

� �ا���ومات �قدرة �بدرجة �يرتبط ��خ��ة���داف�صياغةع�� ��ذه �موضوعية �الباحثان. ومدى  عرض

وتتمثل��بلدان�مختلفةما��عادل�ا����لد��ا�صة�وال���مثالية�خا�نماذجخمسة����السابقة�تص�يف�الفئات�

� �نموذج �ا��� ��دارة �حرة(�ديثة �إجراءات �ضعيفة، �موضوعية �نفعية، � ،)ثقافة ثقافة�( السوق نموذج

�حرة �إجراءات �كب��ة، �موضوعية �نموذج)نفعية، �-املؤسسة ، �ضعيفة،�(الدولة �موضوعية �نفعية، ثقافة

،�)ثقافة�غ���نفعية،�موضوعية�ضعيفة،�إجراءات�مقيدة( أوليغار��� -ب��وقراطي،�نموذج�)إجراءات�مقيدة

  ؛3 )ثقافة�غ���نفعية،�موضو��،�إجراءات�حرة( (Collegium)نموذج�الشراكة�ا��ماعية��و 

الدولة�سلطة�بدال�من�ف ،Clark نموذجبإعادة�قراءة� 2006 سنةالباحثان��ماق: Maassenو Cloete نموذج

التعليم�العا������مؤسسات�واملجتمع�و ���ومةإ���ا� ،�أشاراالسوق سلطة���اديمية�و �وسلطة��وليغارشية

املجتمع�والعوملة��تأث��اتسات�ا���ومية�اتجاه�التعليم�العا���و السيا�النموذج��ش���إ����ذا .سياق�العوملة

 وال��الثالثة��عناصر ب�ن�الوالتأث��ات�املتبادلة�شبكة�العالقات��ع���ذا�النموذج��ا��وكمة،�وركز  ���نظام

�تؤثر�لوحد�ا����التغي��،�ال �ات�ا���وميةالسياس. ومؤسساتھ�لتعليم�العا��نظام�االتعقيد�امل��ايد�ل��عكس

�التغي����و�ن�يجة�للعديد�من�التفاعالت �يؤدي�إ���و �لكن �الفاعلة�مما �ا���ات التداخالت�ب�ن�العديد�من

عوملة�تؤثر�من�خالل��تجا�ات�والضغوط�العاملية�الف ،العديد�من�التفس��ات�لواقع�التعليم�العا��طرح�

                                                           
1 Fabrice HENARD et Alexander MITTERLE [2010]: Op.cit., p. 27 -28. 
2Ibid, p. 28. 
3 Idem 
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� �قضية �طرح ��� �م�ما �أساسا ��انت �العا��ال�� �التعليم �ف��كز�ع���،إصالح �ح�وما��ا ��� �ممثلة �الدول �أما

� �العامة �العا�لاملص��ة �و لتعليم �خالل وتؤثر� حولھ،��جتماعية طلعاتالت� �من �السياسات� فيھ صياغة

��طر� �وتصميم �والتما���ومية ��و التنظيمية �املجتمع�ل �أما ��حيان، ��عض ��� �املصدر�الوحيد �يمثل الذي

�من �عددا ��لتحاق� �جتماعي�ن، وا��ارجية الداخلية املص��ة أ��اب فيضم �طلب �خالل يؤثر�من

�.التمو�ل�وأيضا�املطالبة�باملساءلة وتوف�� بالتعليم�العا���واملطالبة�بجودة�ا��دمات،�وتأس�س�الشرا�ات،

�مؤسساتب �تفاعل العا�� التعليم �نما ��� إطار� �� املختلفة الفاعلة ا���ات من العديد مستمر�مع ف��

��عتبار�عند والداخلية، ا��ارجية السياسات ��ع�ن �أخذه �يجب �ما �و� املؤسسات �ذه مع التفاعل لكن

�عن �تختلف �ال�� �العا�� �التعليم �مؤسسات �أو�خصوصية ��خرى  التفرد �ومؤسسات�ا���و  .املؤسسات مة

�التفاع �من �شبكة ��� �واملجتمع �العا�� �م��لالتعليم �أيا �وأن ��سيطر� �اوالتداخل �أن �حوكمة� ال�يمكنھ ع��

  ؛�1ش�ل�منفصل�ع����خر�التعليم�العا��

�جديد�و� :Schimankو  Boer Enders نموذج - � �وكمة� نموذج �العا�� � هر �طو ت تمالتعليم  2007سنة

 
َ
  2:���لنظام�ا��وكمة�نماذج ةخمسن�ضّم ت

 اللوائح�والقوان�ن وضع �� وحق�ا ةسلطة�الدول �دارة�أو سلطة إ�� �ش�� :الدولة�ق�تنظيما��وكمة�وف 

  ا���ومة؛ بأنظمة�و�عليمات ��امل��يركز�ع���درجةو�التعليم�العا��، مؤسسات ا��اكمة�لعمل

 ولكن� ل�س�من�خالل�التعليمات،�يق�س�تأث���أ��اب�املص��ة: توجھ�أ��اب�املص��ة ا��وكمة�وفق

�خالل ����املشورة من � واملشاركة �أعضاء� املستمرة والرقابة التوجيھ عمليات ش���إ���و  ،��دافوضع ب�ن

  التعليم�العا��؛� ��كأطراف�اجتماعية�فاعلة� ��ةاملص وأ��اب املجالس�العليا

 ذاتيا� أعضاء��يئة�التدر�س أداء وإدارة الذاتية الرقابة عمليات إ�� و�ش�� :ا��وكمة���اديمية�الذاتية

تأث���م�من�خالل�اتخاذ�و التعليم�العا��،� مؤسسات��� دور���اديمي�ن�ذا�النموذج� �ركز،�و مل�ام�م وفقا

  والتوجيھ�الذا�ي�للمجتمع���ادي���بناء�ع���مراجعة��قران؛� القرارات�جماعيا

 الذاتية� ��دار�ة �درجة�،�دار�ة القيادة ومسؤوليات أدوار إ�� و�ش��: ا��وكمة  التطور  تتضمن

��داري  �للنظام �ال�رمي �فعالية� الداخ�� وال�سلسل �الداخلية، ���داف �صياغة �العا��، �التعليم ملؤسسات

�املدراء� �الرؤساء، �مثل ��ساسي�ن �الداخلي�ن �الفاعل�ن �طرف �من �املتخذة �القرارات �وقوة التنظيم

 ؛إ��...العمداء

 رأس�(سواق�من�أجل�املوارد�ال��يحة�باملنافسة�ضمن��  يرتبط��ذا�النموذج :ملنافسةاا��وكمة�وفق�

حوكمة�وتأث���ا�ع���...) التص�يف،�تقييم��داء،�ورضا�الز�ائنمن�خالل�قياس�ا��ودة�املوظفون،�املال،�

 .ا��امعة

                                                           
1 Domingos. J LANGA [2013]: «Understanding the Roles of Public University in Mozambique: The Case of the 
Eduardo Mondlane University», Magister Thesis, Western Cape University, South Africa, p.p. 33-35. 
2Fabrice HENARD et Alexander MITTERLE [2010]: Op.cit., p.p. 28-29. 
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أك���دقة���� ��عتُ وا ل��وكمة،�نماذجخمسة��بتحديد 2008 ���سنة الباحث قام :Leon Trakman نماذج -

قت� �،العا��التعليم�وكمة����مؤسسات�ا�تصميمھ�لنماذج� رَّ
َ
ط

َ
لنفس�  Lucianelli Giovannaالباحثةكما�ت

  1:عرض��ذه�النماذج��اآل�يس�تم��عمال،��حوكمة�نموذجالنماذج�وأضافت�

 اديمية��وكمة�ا���)Academic Governance( : تطبيقتقليدية�ال���تف��ض�أن�المن�النماذج���عت�� 

�ا�� �من �يتم �ُس وكمة �خالل ��إدار�ةلطات �ع�� �ال�لية�أعضاءموزعة ��،مجلس والتمثيل��القوي �التأث�� مع

رف�طتتم�من��مؤسسات�التعليم�العا���إدارة�،�ركز��ذا�النموذج�ع���أنلس�ال�ليةامج��� ساتذةلأل �الواسع

�التدر�سية �و�ُ �،�يئ��ا �عليھ�أيضا �ا��امعة�أو نموذج�طلق ��حوكمة �أل و �يئة�التدر�س،�حوكمة ��يئة��ذا ن

 
ُ
   ؛داف���اديمية�وكيفية�تحقيق�ا�ك���جا�ز�ة�لف�م�� ��طرفمثل�الالتدر�س�عادة�ما�ت

 � �تحقيق�: )Corporate Governance( سةاملؤسحوكمة ���دف �النموذج ��ذا �نحو�تب�� �التوجھ ساد

إلغاء�تخفيض�أو�تقليص�التمو�ل�ا���ومي،�مثل�،�ا��امعيةفعالية�أك������مجال�تخفيض�ت�اليف��دارة�

 . للطلبة��جانبخاصة�جانية�الرسوم�م مراجعةاملنح��لزامية�و 
َ

ال����عَّ ركز��ذا�النموذج�ع���التعاون�الف

�ذا�النموذج�من�شأنھ��أن أقل،�وُ�ف��ضفعالية�بإدار��ا���� إطار�النقد�املوجھ�ل��امعات�ا���ومية�ال���تتم

املؤ�دون�ل�ذا�. �ختالالت�ال���رافقت�أنظمة�التعليم�ا���وميةھ�القصور�أو�جإحداث�التوازن�وتجاوز�أو 

من�طرف�مح��ف�ن�ذوي�تدر�ب�وخ��ة����ا��امعات� ةتتم�حوكم�أنمن��فضل�ھ�النموذج�يؤكدون�ع���أن

ؤدي�إ���عاب�ع����ذا�النموذج�أنھ�يُ ما��ُ ،�و فعاليةسياسة�التعاون�والتخطيط،�قادر�ن�ع���توجيھ��دارة�ب

 ؛هطرح��ساؤالت�حول�وضعية��ساتذة����إطار ��ادي���و�ا�قد�يؤثر�سلبا�ع���التم���مَّ مِ �مالتعلي تتج��

 منا�� �ال��س�ند :)Trustee Governance( ءحوكمة ��ع���نموذج�ذا �الثقة ��� �� املجلس ���ع��

جميع�يتم���بالتجا�س�ال�س������و����أغلب�ا��امعات،�مجلس��مناءمؤسسات�التعليم�العا���املتمثل����

من�ة��ش���إ���نمط�حوكمبل��ذا�النموذج�ال�يرتبط�بتمثيل�أ��اب�املص��ة�مباشرة،�. عمومااملؤسسات�

�الثقة �عالقة �و��ن�خالل �الثقة�بي��م �مبدأ �وفق ��عمل �الذي ��مناء �و �مجلس �النيا�ي عن�التمثيل

  ،املستفيدين
ُ
خاصة�فيما�يتعلق�،�ملجلس��مناءواسعة�لطات�ومسؤوليات�ُس ���إطار��ذا�النموذج�منح�وت

  ؛ة�الرشيدة�وكماملجلس�بممارسات�ا�عمل��ذا�و��ال��اع،بحل�قضايا�

 املص��� �أ��اب � : (Stakeholder Governance)ةحوكمة �النموذج ��ذا �حوكمةيتضمن �مع��

ال�يقتصر�ع����يئة��ف�و ا��وكمة�املش��كة،�مع��� إ���رمز�ال���تحمل�مع���التمثيل�واملشاركة�و  �اديمي�ن�

 .داخليا�وخارجيا��اب�املص��ة����عملية�اتخاذ�القرار�أللكن�يتعدى�إ���مشاركة�أوسع�،�التدر�س�فقط

سوف�يتم� الذين املص��ةتحديد�أ��اب�كيفية��ذا�النموذج�يتمحور�حول�فيما�يخص�طروح�امل املش�ل

�ش��ك�����أنال���يجب�األطراف�ترتبط�بال��� قة�تمثيل�م�وحدود�سلط��مر�تمثيل�م�����يا�ل�ا��وكمة،�ط

                                                           
 :راجع�كال�من 1

-Leon TRAKMAN [2008] : «Modelling University Governance», Higher Education Quarterly, Blackwell 
Publishing, Vol 62, N°1/2, USA, p.p. 66-74. 
-Lucianelli GIOVANNA [2013]: «University Governance at the Crossroads: The Italian Case», International 
Journal of Business Research and Development, Science Target, Vol 02, N° 02, Canada, p.p. 24-25. 
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�نظام�،ا��امعة�مةكو ح � توازن م�لضمان �ا��ق �ا��ميع �إطار�منح ��� �واملشاركة�� عن� التعب��و  التصو�ت

 ؛سا�مة�فعالة����ا��وكمة�ا��امعيةق�مبخلق�آليات�لتحقي�ذا�النموذج��سمح��،جميع���تمامات

 املختلط� �النموذج��و�مز�ج�من: (Amalgam model) النموذج �ا��وكمة��ر�عة�املذ�ورة��ذا �نماذج

غ���أنھ�يجمع�ب�ن�نقاط�القوة�ملختلف�النماذج�لي�ناسب�مع�احتياجات��،لھوال�يوجد�نمط�وا����سابقا،

  ؛مؤسسات�التعليم�العا��

  �� � :(Business Governance)عمالحوكمة �النموذج �وغ����ع��يركز��ذا �املا�� ��داء املا��،� قياس

�املخاطر �وإدارة �املنظمة �بموارد ���� .و�تعلق �حيث �النموذج، ��ذا �نحو�تب�� �معقدة �مداخل �توجد عموما

 إطار�ا��ُ 
ُ
 ،�نتجعت���املادة�العلمية�كُم عت���الطلبة�كز�ائن�و�

ْ
�،جار�ة�الصارمةق��ذا�النموذج�من�القيم�التتُ اش

الذي�يقوم�ع���اف��اضات�اجتماعية�ال�تنظر�للطالب��ملؤسسات�التعليم�العا���عيدا�عن�السياق�العمومي�

� �الزاو�ةلوال �نفس �من �العلمية   .لمادة
َ
�بَ ت ��� ��ذا �يؤدي �خلقالنموذج �تؤثر �إ�� �قوة��ضغوطات �ع�� سلبا

�العا��م وتجا�س �التعليم � ؤسسات �للقيم �اعتماده �التجار�ة�س�ب �يمَّ مِ ، �ا �إ�� �ا��امعة �حاجة تب���طرح

 . وسعمشار�ع�أ

أنھ�بالرغم�من�وجود�خصائص�أشار�الباحث�داوود�ا��دا�ي� ،���إطار��عدد�وتنوع�نماذج�ا��وكمة  

�وا��امعات �الدول �مختلف �ب�ن �ل��وكمة ��،مش��كة �يجب ���اإال�أنھ �خاص �تطو�ر�نموذج �دولة ��ل  ع��

� �السياسية، �وأنظم��ا �يتوافق �وال�شر�عية�جتماعية، �التطبيقات��،الثقافية �أفضل �ع�� �ال��ك�� مع

 .1ل��امعات�العاملية

   مراحل�ومعوقات�تطبيق�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا��� .2.3

س�تم�مختلفة،�عديدة�و معوقات�تعليم�العا���بمراحل�و�تأثر�بيمر�تطبيق�ا��وكمة����مؤسسات�ال

   .�ذه�النقطةعرض�ا����

  مراحل�تطبيق�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا�� .1.2.3

 2 :تتمثل��� مراحل مؤسسات�التعليم�العا����عدة �� ا��وكمة يمر�تطبيق

�من���و �شر�ثقافة�ا��وكمة�وت�و�ن�الرأي�العام�املؤ�د�ل�ا،� يتم�����ذه�املرحلة :ةا��وكم �عر�ف مرحلة -

����ذه�املرحلة�يتم��.وآليا��اأ�عاد�ا�با��وكمة،�معامل�ا،�حيث�يتم�توضيح�املفا�يم�ا��اصة� ،أ�م�املراحل

و��ن�ا��وكمة��من�القمة�إ���القاعدة،�املؤسسة تت�ناه�التفر�ق�ب�ن�ا��وكمة�بوصف�ا�ثقافة�وسلو�ا�وال��اما

  و�خال��؛�جرا�يتأس�س�املضمون�� �بمع�� ،نظاما�يتم�تحديد�مدخالتھ�وعملياتھ�ومخرجاتھبوصف�ا�

                                                           
1 Daood A. AL-HIDABI [2014]: Op.cit., p. 46. 

  :راجع�كال�من  2

،�جامعة�»ا��اكمية�والفساد��داري�واملا��«: ،�املؤتمر�العل���الثالث�حول »إطار�مق��ح�إلصالح�مؤسسات�التعليم�العا���:ا��اكمية«: [2014]�عقوب�عادل�ناصر�الدين�-

 .16 .�ردن،�صالشرق��وسط،�

                   )20/09/2015: شو�د�يوم(                                         :لرابطمتوفر�ع���ا،�» �ساعد�ع����رتقاء�بأداء�ا��امعات�ا��اكميةإشاعة�ثقافة�«: [2014]سليمما�ر�لطفي�  -

http://alrai.com/article/627348.html 
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�للتفاعل�مع��ساسية� ب�ية�اليتم�����ذه�املرحلة�وضع��:بناء�ا��وكمةمرحلة� - متغ��ات�ل��وكمة،�و�ذا

وج�ات�وتنص�ب�ال��ان�املتخصصة�مجالس�ا��وكمة��شكيل� وذلك�من�خالل�املحيط�الداخ���وا��ار��،

� �ع�� �تطبيق�ا �ع�� �امل�شراف �ستو مختلف �(�ات �الوصية،  )�قسام،الوحدات ال�ليات، ا��امعة،الوزارة

  ؛��خال���والقي�� �ساس بناء وأيضا

برنامج� إ�� ا��وكمة تحتاج حيث�،وضع�خطة�إجرائية�ل��وكمةيتم�: ل��وكمة عملوضع�برنامج�مرحلة� -

ِ َم يُ  �اموامل عمال�  محدد زم��
ّ

� نك �و �اتنفيذ �� التقدم مدى متا�عةمن ،� �وضع �محدد�تم �عمل  نظام

� للمجالس �إتاح��امكتو� سياسات ضمن�تو �بوضوح أدوار�ا�دحديُ  ،املختلفة بمستو�ا��اوال��ان �مع  ة

  ؛ل��ميع

و�ر�واملراجعة�املرحلية��ش�ل�دقيق�مع�التطيتم�ف��ا�تنفيذ�برنامج�عمل�ا��وكمة� :ا��وكمة تنفيذ مرحلة -

ورغبة��طراف� استعداد مدى وقياسيتم�ف��ا� ،�ختبارات�ا��قيقية ف��ا تبدأ ال�� املرحلة و��ل�ل�خطوة،�

   ���تطبيق�ا��وكمة؛

 : ا��وكمة وتطو�ر متا�عة مرحلة -
ُ
 تنفيذ سنُح  وتأكيد ضمان محاولة ف��ا يتم حيث املراحل أ�م من عد�

�السابقة، جميع عت�� �املراحل
ُ
�� �و� �الوسيلة �واملتا�عة ��ساسيةالرقابة ��ستخدم�ا �التعليم�ال�� مؤسسات

� العا�� �أجل �منمن �ا��وكمة�التأكد �املحددة�تنفيذ �لل��امج �وقائيةوفقا �طبيعة �ذات �رقابة �و�� ، 

  .وت��يحية

  معوقات�تطبيق�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا���.2.2.3

    1:���النقاط�التالية�عرض�أ�م�ا���مؤسسات�التعليم�العا���يتأثر��عدة�معوقات���ا��وكمةتطبيق�

�الثقا�� - �ا��وكمة�باملناخ�السائد����املجتمع :لسائد����املجتمعا�املناخ فالفرد�يتواجد�����،يتأثر�تطبيق

 مجتمع�يؤثر�فيھ�و�تأثر�بثقافتھ�وما�تتضمنھ�من�قيم�وم
ُ
بطر�قة�سلبية��ھ�سلوكھ�سواءّجِ وَ عاي���ومعتقدات�ت

�ةعان���ص �فرادعدم�مشاركة�كث���من�املظا�ر�السلبية�املك�سبة�من�املجتمع�املتمثلة����الف�،أو�إيجابية

اخا�غ���إ���ا��امعات،�مما�يخلق�من�ت�تقل�مع�م�عدم�الثقة����إم�انية�التغي���بأش�الھ�املختلفةو �راتالقرا

 والسياسات�الكث���من�القرارات����ظل��والبحث�م��ع�ع���التعلم
َ
من�حر�ة�أ��اب�املص��ة��دُّ ُح ال���ت

� �مما �و�ساتذة، �الطلبة �م��م �خاصة �ب��وقراطية �مؤسسة �ا��امعة �من �يجعل �الدنيا �املستو�ات ���تمنع

  التدرج��داري�حق�مناقشة�قرارات�املستو�ات�العليا؛�

                                                           
1
  :كال�من�راجع 

جامعة�فرحات��ا��زء�الثا�ي،،�»ا��وكمة�واس��اتيجيات�التغي������العالم��النامي« :،امللتقى�الدو���حول »التعليم�ا��ام���وا��وكمة����ا��زائر« ]:2007[محمد�بوقشور� -

  .261 .ص�ا��زائر،��عباس،

  .68 .مرجع�سابق،�ص: [2017] مروان�حمودة�الد�دار��وآخرون -

 )13/02/2010 تار�خ��طالع(                                 :متوفر�ع���الرابط،�»-تجر�ة�جامعة�مي���ان-تقييم�الطالب�ألداء��ستاذ�ا��ام��،«: [2005]�الة�ا��زندار�  -

               

http://www.iugaza.edu.ps/qu/details.aspx?id=46                                                                          
 - Francisco GANGA et al [2017]: Op.cit., p. 559. 
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� ي�ا����الذييؤثر�املناخ�الس :املناخ�السيا����العام - مما�يزرع��أ��اب�املص��ة ع���توج�ات�لدول ا�ُيَمّ�ِ

�التغي�� �إحداث �ع�� �القدرة ��� �والشك �ف�،�حباط  �ةبيالطال  التنظيماتمثال
ُ
�امل ��ساتذة و�لة�ونقابات

خدم�مصا���ا����الكث���من��حيان�ت،�وتأثر�بالتوج�ات�السياسيةت �ساتذةو بالدفاع�عن�حقوق�الطلبة

من�الواقع�فواقع�مؤسسات�التعليم�العا���ي�بع��،ا��اصة�ومصا���أحزاب��ستغل�ا����التعبئة�السياسية

   ينعكس�و�سود����أغلب�مؤسسا��ا؛ واملناخ�العام�للدولة�الذي

�القانونية - �املنظومة �و  :ضعف ��حيان ��عض ��� �وضوح�ا �وعدم �القانونية �املنظومة �ضعف غياب�إن

تتوافق�والوضع�ا��ا���ملؤسسات�التعليم�العا���تأخذ��ع�ن��عتبار�التطورات�والتحديات�املحلية��قوان�ن

�مختلف�وا��ارجية،� �خاصة���طراف�الفاعلةيخلق���ديدا���ر�ات �ا��وكمة ���و�ؤدي�إ���عرقلة�تطبيق

 و ظل�التوج�ات�ا��الية�للتعليم�العا���
َ
وأيضا�تنوع��داخليا�وخارجيا،�بالقطاع�ال���تؤثر�وتتأثر د�ا���ات�دُّ عَ �

 �،�فمؤسسات�التعليم�العا��وأنماطھھ�مؤسسات
ُ
القوان�ن�نفس�طَبق�عل��ا�ل�ا�أوضاع�خاصة،�ال�يمكن�أن�ت

��خرى املطب �املؤسسات �ع�� �منظو قة �إ�� �تحتاج �ف�� �ل�ذا �قانونية، ��عتبار��مة ��ع�ن �تأخذ مرنة

  ؛ا��صوصيات�املحلية�والتوج�ات�العاملية

�العا�� - �التعليم �مؤسسات �إدارة �: طر�قة �إن �العا��م إدارةطر�قة �التعليم �من��ؤسسات �العديد �سود�ا

�ألغلب� �بال�سبة ��نتخاب �مبدأ �ع�� �التعي�ن �مبدأ ��غلب �حيث �النامية، �للدول �بال�سبة �خاصة املشكالت

�عيق�و التنفيذية،��اتالسلطمواج�ة��ي��م���ع���درجة�استقاللما�ينعكس�ماملناصب�خاصة�القيادية�م��ا،�

  ؛�وكمةتجسيد�ا��ش�ل�مباشر�إم�انية�

ات�التعليم�العا���آلليات�ضعف�مستوى�الرقابة�وافتقار�مؤسس �س�بو�ذا�: �داءضعف�معاي���تقييم� -

. و�داري والبح����موضوعية�لقياس��داء�البيداغو��فسر�غياب�معاي���ما�يُ ���داء،�مللرقابة�ع�عملية�

� �ألداأيضا �الطلبة �تقييم �فكرة ��ءغياب ��� �التدر�س ��يئة �الدول��ا��امعات�الكث���منأعضاء ��� خاصة

 ����النامية،
ُ
طو�لة����ميدان�ذات�تجر�ة�وخ��ة� Michigan ةجامعمثل�ا��امعات��مر�كية� عت��املقابل��

�ا��ام�� �التقييم �حيث عْ ،
َ
�العمل��ِ تَ � ��� �استمراره �معاي�� �أحد �التدر�س ��يئة �لعضو �الطلبة �تقييم �

�يرتبط�،��ادي�� �وخالفھ�وما �الطالبأل  ،بذلك�من�ال��قيات�واملنح �من�خالل�ا��ن أك���املصادر�ال���يمكن

  ا��كم�ع���كفاءة�وفاعلية�أداء�عضو��يئة�التدر�س؛�

 :إصالحات�التعليم�العا�����ا��انب�السيا����و�يديولو���ع���ا��انب�العلمي�واملوضو��� �يمنة -

��� أ��اب�املص��ةشاركة�مستوى�م ضعف خالل�يحدث��ذا�بدرجة�أك������الدول�النامية،�و�تج���من

�ال�سي�� �القرارات مجال �الوا����م�شو �،وصناعة � �م ��مور مسار��� �و�� �وت��صالحات �تخص�م ثر�ؤ ال��

  ؛ ا��امعة�وفق�مبادئ�ا��وكمة�إدارةإم�انية� ��عسلبا��ذا�ما�يؤثر�و ف��م�بالدرجة��و��،�

أو��ةأو��دار��ةاملالي�سواء �ستقالليةمستوى� ضعف�عد�ُ  :مؤسسات�التعليم�العا��ية�ضعف�استقالل -

�و�حد�من�القدرة�ع���املشاركة�عرقل�تحقيق�الالمركز�ةة�أ�م�عائق�أمام�تطبيق�ا��وكمة،�ألنھ��ُ ��اديمي
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ية�علفآليات�غياب�و العليا�لدى�املستو�ات�السلطات�ن�يجة�ل��ك���لة،�ء���صناعة�القرار�و�خضاع�للمسا

 .لةءملساالشفافية�و ل

  بطاقة�قياس�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا�� .3.3

� رحت
ُ
�ا��وكمةط �قياس �طرف��� مسألة �من �العا�� �التعليم �الدو���مؤسسات � البنك �،2012سنة

�خ��ائھ �من �مجموعة ��وقام �قياس �بطاقة �أداء� (*UGSC) ا��امعية�ةا��وكمبإعداد �قياس �إ�� ���دف ال��

� مَّ
َ
 ،��عدماتطبيق�ا�ع���عينة�من�دول�الشرق��وسط�وشمال�أفر�قيامؤسسات�التعليم�العا���ومقارنتھ،�ت

 
َ
 أ

َ
�العا��وُ �رَّ ق �التعليم �الدول �زراء �عام�ن�ل�ذه ��ل �الدور�ة �إطار��جتماعات �جديدة�ك �ااستخدام��� أداة

 ،��وكمةا�لقياس�
َ
ع���عينة�من�دول�الشرق��وسط�وشمال�إفر�قيا�����2012 تطبيق�ا�ألول�مرة�سنة�مَّ ت

�ألر�ع�41 ��جامعة �دول �ثم �ومصر، �فلسط�ن �املغرب، �تو�س، �� 
َ
��مَّ ت �لتصبح �العينة �����100توسيع جامعة

�ولبنان �العراق �ا��زائر، �بإضافة �دول � .سبع �بطاقة �لتعر�ف �التطرق �ا��وكمة،س�تم �أ�مي��ا قياس

   .من��ية�إعداد�ا���تصميم�ا�و  املعتمدة���عاد وأ�داف�ا،

 ا��وكمة�عر�ف�بطاقة�قياس� .1.3.3

�ا��وكمة �قياس  «: �� بطاقة
ُ
�� ��ِّ َس أداة �وقياسل ��دراسة �العا��أداء �التعليم ومراقبتھ،��مؤسسات

 
ُ
�� �محدد�دُّ عَ حيث �ا��امعة�ام�م�اا��وكمة �أداء ���  �،جدا

ُ
 ت���َم عْ و�

ً
��دخال �مثل �أخرى �أ�عاد ضمان�لتقييم

�الطلبة �التدر�س�،جودة � ،جودة �البحثجودة �ا��امعات توظيف، �. 1» إ��...خر��� س�قياال بطاقةترصد

  ال�� العناصر مختلف أيضا
ُ
�نظأ�ش�ل دّدِ َح ت �خالل�او  ،ا��امعات �� ا��وكمةمة �من �ُم  �تم خطط�تصميم

� أداء كيفية وّ��يُ  �العا�� �التعليم   ا��وكمة أ�عاد ع��مؤسسات
ُ
�امل ���ا��مسة  العام �طار�تمثلة

��دارة)فامل�ام،السياق،��دا( �املسا�،، �ء�ستقاللية، �واملشاركة،   كمالة
ُ
�طبيعة البطاقة �ذه را��ت

  وال املتعددة، بمباد��ا ��وكمةا
ُ
 ل��وكمة مثاليا نموذجا دّدِ َح ت

ُ
�وت �ا��امعات�، �عن �تفصيلية �معلومات �يح

 
ُ
  .2مؤسسات�التعليم�العا���قارنة��داء�مع�مختلف�وُم �ساعد����اتخاذ�القرارات�

  بطاقة�قياس�ا��وكمةأ�مية�وأ�داف� .2.3.3

� تحس�ن �� امحور��  اعنصرً  ا��وكمة قياس ُ�عد �إطار�التوّسعالتعلي نواتججودة �ففي  ال�ائل م،

الَحظ
ُ
  العا��، التعليم أنظمة �� اعاملي�  امل

ُ
�التعليم طرحت �جودة �ظل العا�� قضية ��� �الطلب� خاصة ارتفاع

�و  �العا�� �التعليم �ع�� �ب�ن�جتما�� وتنوع� وك��ة وتطلعا��م، بقدرا��م يتعلق فيما امللتحق�ن الطلبة التباين

 3:إ�� البطاقة ه�ذ��دف�وغ���ا�من�التحديات،�و �العا�� التعليم مؤسسات

                                                           
* University Governance Screening Card 
1Adriana. J et al [2012]: Op.cit., p  . 4. 
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  :كال�منراجع�

 .62 .،�مرجع�سابق،�ص»حوكمة�مؤسسات�التعليم�العا��«: ،�ورشة�عمل�حول »ا��وكمة�ا��امعية« :[2013]حاتم�العايدي�-

  .02 .مرجع�سابق،�ص� :[2013]أدر�انا�جاراميلو� -
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 نقاطو  القوة نقاط ساعد����تحديدا��ُ مَّ مِ  ،استقصائية دراسة إجراء�من�خالل�ا��وكمة لقياس تأدوا بناء -

  ؛احد ع�� مؤسسة ل�ل الضعف

�مدى - �مع ال�� الرشيدة ا��وكمة بممارسات ا��امعات ال��ام تقييم املؤسساتية� أ�داف�ا تتما���

   الدولية؛ و�تجا�ات

�للدول �الوط�� املستوى  ع�� وممارسا��ا ا��وكمة ةنظمأ اتجا�ات تحديد - �تحديد�ا �وأيضا  نوع حسب،

  ؛ا��امعية�املؤسسة

 �خرى  با��امعات تقييم�أدا��ا�ومقارنتھمن�) أفر�قياالشرق��وسط�وشمال�( املنطقة �� ��امعاتا مك�نت -

   العالم؛ أنحاء مختلف ��

 .و�قليمية والوطنية املؤسسية املستو�ات ع�� �صالحات تنفيذ �� لبدءل ��تمام توجيھ -

   �وكمةا� قياس ���بطاقة� املعتمدة ��عاد .3.3.3

 1:خمسة�أ�عاد���ع��� �وكمةا� قياس ���تصميم�بطاقة تم�ال��ك���

مؤسسات� حوكمة ةنظمأ تقييم �� الرئ�سية العناصر أحد العا�� التعليم ملنظومة العام �طار :�طار�العام -

ِمل��ذا�البعد�ةا���ومو��ن� التفاعل�بي��ا،�ف�و��عكس�التعليم�العا��
َ

    ؛امل�ام،���داف�و�طار�القانو�ي،�ش

  :�دارة -
ُ
�التعليم شؤون �سي�� وإجراءات قرارات إ�� �دارة ش��� �العا�� مؤسسات �البعد�، ��ذا تضمن

  ؛وظف�نتقييم�أداء�املر�و اتخاذ�القراعملية�إلس��اتيجية،��

  ؛و�ستقاللية���اديمية ةالية�واستقاللية�املوارد�ال�شر�امل �ستقاللية الُبعد �ذا تضمن :�ستقاللية -

 وممث�� وا���ومة، التدر�س، �يئة وأعضاء ،الطلبة( املص��ة أ��ابدور��ذا�الُبعد�تضمن� :املشاركة -

�ا��اص، �مو  )وا��ر�ج�ن و�تحادات، وا��معيات، واملانح�ن القطاع �مشارك��م  اتخاذ عملية ��ستوى

  ؛القرار

 تحقيق صعيد ع�� وتقدم إنجاز من إحرازه يتم ملا للقياس القابلة �ثباتات ش�ل املساءلة تخذت :املساءلة -

  .املسؤولية��جتماعية�وال��ا�ة�املالية�،جودة�التعليم مؤسسات�التعليم�العا��،�وعا����ذا�البعد أ�داف

  من��ية�إعداد�بطاقة�قياس�ا��وكمة.4.3.3

   2:ثالث�خطوات�شملتبطاقة�قياس�ا��وكمة�إعداد�من��ية�

 ��يان�ست�:�يان�ست -
ُ
�الدرا�عتمدامل �� 

َ
�ت �سؤ��45 نمَّ ضَ سة �توز�ع�ا، مَّ

َ
�محاور  ت �خمسة �عكس��،ع��

� �ا��وكمة �وقياس �دراسة ��� �املعتمدة �ا��مسة �العام(��عاد ��ستقاللية، ،�طار  املشاركة �دارة،

�مثال�محور  ،)املساءلةو  �فرعية، �ومؤشرات �مؤشرات �من �يت�ون �محور �املؤشرات�" املساءلة" �ل �من يت�ون

��� � املتمثلة �املسؤولية �التعليم، �املالية،جودة �وال��ا�ة ��و�سمح��جتماعية �الفرعية  (املؤشرات
ُ
وافقة�امل

�ضمان� تفصيل،�مثال�بال�سبة�لنفس�املحور  بتحليل�أك��) سئلة�املطروحةلأل  املؤشرات�الفرعية����نظام

                                                           
  .03-02.  ص.سابق،�صمرجع�� :[2013]أدر�انا�جاراميلو� 1
  .66-64. ص.،�صاملرجع�السابق 2
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�ومضمو ( ا��ودة �ونتائجھتطبيقھ �إجراء�)نھ �ومعدل �العمل، �سوق �دخول �واستقصاءات ��شر�املعلومات ،

 .املالية�ومحتو�ا��ا�عمليات�املراجعة

�املؤشرات - �املؤشرات: ترجيح �مجملة،�ترجيح �عددية �قيمة �بتخصيص �وضع��سمح �ع����تب�ن ا��امعات

���حساب�القيمة�العددية�املخصصة� *ل�ل�مؤشر�نفس�ال��جيح،�قارناتاملاملحور�املس��دف�ل�س�يل�إجراء�

ف�ِ�ض فقد ال��جيح نظام دقة ث�تيُ  عل�� أساس لعدم�وجود اونظرً  . للمحاور 
ُ
 بالقدر س�م�ُ  مؤشر �ل أن ا

ستخِدم وقد ،تمثل�املحور  ال�� العددية القيمة �� نفسھ
ُ
مَّ  محور، ل�ل درجات 5 إ�� 1 من مقياس ا

َ
 قياس�ت

   .املحور  �� املؤشرات عدد ع�� "5 " بقسمة �ذه القصوى  التص�يف درجة �� مؤشر �ل مسا�مة

 رئ�سية مؤشرات ثالثة لھ �انت �ستقاللية محور  ألن انظرً 
ُ
�أ �فقط �ل�ل، �معدل��عطي �نفس م��ا

�و�و  3/1ال��جيح
َّ
�ومث �املؤشرات5/3 و�� القصوى  التص�يف درجة نفس مؤشر �ل ل، �إعطاء �تم �كذلك ، 

عِطي فرعي�ن مؤشر�ن ��اديمية �ستقاللية مؤشر َضمَّ  املثال س�يل ع��ا،�فمساو�ً  ترجيح معدل الفرعية
ُ
 أ

 �ست�يان �� معطاة إجابة ل�ل امل�سو�ة القيمة تحديد يمكن لذلك،،�2/1 �و امساو�ً  ترجيح معدل م��ما �ل

��عم0/1 بالرمز إل��ا ومشار من�أجل�ف�م� .املمكنة �جابات عدد ع�� سؤال �ل قيمة قسمة خالل من ال/لـ

� �املحور �من �املستخلص �ا��دول �ال��جيح، �الثالثنظام �يمثل �لالستقاللية �املخصص �لتجميع�، تفس��ا

��،املؤشرات ��� �مو��ة �ا��ساب �طر�قة ��سئلة، �عدد �ع�� ��عتمد �لألجو�ة �املمنوحة  رقم�ا��دول القيم

الذي�يندرج�ضمن�أحد�املؤشرات�الثالثة� "إجراءات�القبول "عنوان�يحمل� فر��ا��اص�بمؤشر��،)02 ،10(

  :لالستقاللية�املتمثل�����ستقاللية���اديمية�

 حور��ستقالليةبال�سبة�مل�ؤشراتترجيح�امل:  )02 ،10( جدول�رقم

  استقاللية  املحور 

 املؤشر 

 فر��مؤشر� 

 عدد��سئلة 

 عدد��جو�ة�املمكنة 

  القيم�املخصصة�لألجو�ة��يجابية 

  �اديمية��ستقاللية�� 

  إجراءات�القبول 

1  

3  

5/18 

 :املصدر

 تم�د أفر�قيا وشمال �وسط الشرق  منطقة �� جامعة 100 :التغي�� ل���يع كأداةٍ  ا��وكمة نظم مقارنة« :[2013]أدر�انا�جاراميلو�وآخرون� -

  .66 .صالبنك�الدو���ومركز�مرسيليا�للت�امل�املتوسطي،�مركز�مرسيليا�للت�امل�املتوسطي،�فر�سا،� تقر�ر ،»الطر�ق

 

  

  

                                                           
لم� ول�ذا �ن، ح�� العلمية الدراسات من ض�يل عدد سوى  �شأنھ ُيجَر  لم جديٌد  موضوعٌ  ا��امعات حوكمةترجيح�املؤشرات�ال�يخضع�لطر�قة�موضوعية�ألّن�موضوع�*

  .محور  �ل داخل للمؤشرات ال�س�ية ��مية حسب �ولو�ات ترت�ب �� للمساعدة ةالكّميّ  التحليالت تتوافر
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 �القيمة�املخصصة��
ُ
  :كما�ي���حسبت

5  3/1  

  

2/1  

  

1  

  

3/1  

  

  

 =5/18 

  عدد��جو�ة�املمكنة  عدد��سئلة  وزن�املؤشر�الفر��  وزن�املؤشر  أق����ن�يجة  

  

  :تصميم�مخطط�قياس�ا��وكمة -
َ
 ثم�،�عنكبوتية مخططات تصميم تمو  ،بيانات قاعدةالتوصل�ل�مَّ ت

َ
 مَّ ت

ب ع�� ا��صول 
ّ

�املرك �بمجرد ل�ل الوضع  ،ترجيح�ا معدل �� امضرو�ً  �جابات مجموع حساب جامعة

   :قياس�ا��وكمةاملعتمد�����خططامل�يو�� )01،06( رقم�الش�لو 

  

   مخطط�قياس�ا��وكمة: )06، 01( ش�ل�رقم

 
 

 :املصدر

 تم�د أفر�قيا وشمال �وسط الشرق  منطقة �� جامعة 100 :التغي�� ل���يع كأداةٍ  ا��وكمة نظم مقارنة«:[2013] وآخرون�أدر�انا�جاراميلو  -

  .17 .ص،�مرسيليا�للت�امل�املتوسطي،�مركز�مرسيليا�للت�امل�املتوسطي،�فر�ساالبنك�الدو���ومركز� تقر�ر ،»الطر�ق
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  الصةخ

 
َ
،�كنظام�يقوم�ع���متم��ةم�انة�علمية� ك����من�خالل��ذا�الفصل،�أن�موضوع�ا��وكمة�ي�ن�َّ بَ ت

�أساسية �املساءلة،( مبادئ �الشفافية،  ...) املشاركة،
ُ
�م� �حقيقية، دخالعد � إلصالحات ��ذا ��ساسع��

  .بت�نيھ����إصالحا��ا�سات�الدولية�وا���وماتسارعت�املؤس

�العا��باعتبار� �التعليم �وتحقيق�ةلو مسؤ  مؤسسات �ال�شري �املورد �ت�و�ن � التنمية عن ���الشاملة

� �و �جعلاملجتمع، �أدا��ا �تحس�ن ���دف �ل�ا، �بال�سبة �حتمية �ضرورة �ا��وكمة �مستوى�تطبيق �من الرفع

�ذا�ما�التعليم�العا��،�قطاع�خاصة����ظل�التحديات�والتوج�ات�املحلية�والعاملية�ال����ش�د�ا� جودتھ،

من�خالل�توسيع�نطاق�مشاركة��إ���العمل�ع���إدماج�نظام�ا��وكمة�وتجسيد�مباد��ا،يھ�لقائم�ن�علدعا�ا

�ومسا�أ��اب �القرارات، �صنع �مراحل �مختلف �ء�� �والشفافية �و�فصاح �القرار، �صناع �يخص�لة فيما

�املص��ة �ذات ��طراف �أّن  .إ��...شؤون �ات�� �من��دعم�كما �مجموعة ��ستلزم �املبادئ ��ذه تطبيق

�القاعدة،� �إ�� �القمة �من �ا��وكمة �بمبادئ �املسؤول�ن �لدى �الشامل �و�ل��ام �كتوفر��قتناع املتطلبات،

�وفعالية �املص��ة، �أطراف �ب�ن �املتبادلة �العليا، والثقة �املجالس �وآليات��دور �وا�� �إطار�قانو�ي ووجود

  .إ��... تمكن�من�تطبيق�ا��وكمة

��سياق� �ترتبط �ل��وكمة، �عديدة �نماذج �إ�� �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �ا��وكمة �أدبيات أشارت

�و  �العا��، �التعليم �موحدمؤسسات �نموذج � ،ال�يوجد �يجب �دولة �نموذجف�ل �تطور �أفضل��اأن يرتكز�ع��

�العامل �ل��امعات �و يةالتطبيقات �السيا��� �نظام�ا �و وع�� �والثقا�� �ال�شر����جتما�� �تطبيق��كما، أن

من�طرف��تطو�ر�أداة�لقياس�ا��دف�تحس�ن�تطبيقات�ا��وكمة�تم�. مر�بمراحل�و�تأثر�بمعوقاتا��وكمة�ي

تطبيق�ا�ع���عينة�من�الدول����الشرق��وسط�تم�ال���و �بطاقة�قياس�ا��وكمةاملتمثلة�����البنك�الدو��

  .وشمال�إفر�قيا

معظم�مؤسسات� حيث�أّن �،لنجاح�مؤسسات�التعليم�العا���اأساسي�اعت���عنصر نظام�ا��وكمة��ُ 

 التعليم�العا���املتطورة����ال
ُ
 قَّ وَح ،�اووا�ً� �اعلنً حوكمة�ُم  مج�ضمن�اس��اتيجيا��ا�نظاِر ْد عالم�ت

َ
 ھتباعاب تق

�مستوى  إيجابية نتائج �و  ع�� �أدا��امخرجا��ا �. تحس�ن �سع�� ��ساس �الثا�ي� �تم�ذا �الفصل �خالل من

  .مختلفة�أجن�ية�وعر�ية����مجال�حوكمة�مؤسسات�التعليم�العا��التجارب�لدول��بعضالتطرق�ل
  

 

 
  



 

 

 

 

 

الثانيالفصــــل   

 تجارب الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي

  تمهيد

  ؛تجارب الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي في أمريكا :المبحث األول

 ؛تجارب الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي في أوربا: المبحث الثاني

  ؛تجارب الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي في آسيا: المبحث الثالث

تجارب الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي في الدول  :المبحث الرابع

  .العربية

  الصةــخ

«It's okay to take advantage of other people's experiences, but imitating others doesn't mean you'll get 
what they got ». - Martin Luther King 

 مارتن�لوثر�كينغ�-. "من�تجارب�الغ��،�لكن�تقليد��خر�ن�ال��ع���أنك�ستحصل�ع���ما�حصلوا�عليھال�بأس�من��ستفادة�“
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  تم�يد

 ،ةكث��  ومتقدمة نامية دوال شملت ،عديدة تحديات املا��� القرن  أواخر العا�� التعليم قطاع عرف

التمو�ل�أو�أو�قضايا� ،جودة�املخرجات،�أو�تراجع�ارتفاع�الطلب��جتما���ع���التعليم�سواءا�من�ناحية

اختالالت����وظائف�مؤسسات�التعليم�العا���بمستو�ا��ا�الثالثة���ذه�التحدياتخلقت�و �،الفساد�ة�ر اظ

 إعادة �� الت��يل�ا�فرضمَّ مِ  �ة�����مواكبة�التغ��ات�الرا�نة،وصعو ) التدر�س،�البحث�وخدمة�املجتمع(

مؤسسات�التعليم��س���من�خالل�ا�ال�������ظل�حدة�املنافسة�العا��،�خاصةسياسات�التعليم���� النظر

� �إ�� �العا�� �م�ان��ا �والدو��تحس�ن �املح�� �املستوى �ع�� �و  وسمع��ا �ضمنتأيضا �ترتي��ا قوائم��حس�ن

 ترز ب����ذا��طار�. مؤسسات�الدول�املتقدمة التص�يف�العاملية�وا��فاظ�عل��ا�قدر��م�ان،�و�ا��صوص

����ا��د�منو ،�العا�� ليمالتع صالحإل �امل�مة�أحد��تجا�اتكا��وكمة�
ً
ال���التحديات� ال���أس�مت�كث��ا

  . القطاعيواج��ا�

،�مؤسسات�التعليم�العا��و��ئة�خصوصيات�إن�تجسيد�إصالحات�ا��وكمة�يرتبط�بدرجة�كب��ة�ب

� �انت��ت ��تجاه ��ذا ن���
َ
�ُمْعل �كإصالح �ا��وكمة �العالم ��� �املتطورة �العا�� �التعليم �مؤسسات معظم

�ة،�واملساءلة�واملشاركة�والشفافية���و�دار��ةواملالي�ة��اديمي�ية�ستقالل�معتمدة����ذلك�ع��ووا��،�

�مف�ومت   ،ا��وكمة�جسيد
َ
��مَّ ت ��اخالل�من �مستوى  إيجابية نتائجتحقيق ��داء ع�� �وتحس�ن �املخرجات

بقت�
ُ
بالرغم�من��ختالفات�الكب��ة����السياق�السيا����و�جتما���و�قتصادي�والثقا���الدو���الذي�ط

الدول� ���املقابل��س���،وأصبحت�واقعا�نافذا����جامعا��ا�كأنظمة�وكمة�فالدول�املتقدمة�أدرجت�ا� ،فيھ

�بالتحديد �والعر�ية �وواق�النامية �معوقات �ظل ��� �ا��وكمة �نظام �تطبيق�التجسيد ��عرقل ��طالع�. ع إن

ضرورة�تفرض�ا�املتغ��ات�العاملية�املعاصرة����مجال� ���مجال�ا��وكمة�العاملية�ةنظم����ات�و� اوعرض�

�،وما�يتضمنھ�من�منافسة�عاملية�متنامية�،خاصة�ما�يتعلق�بالبعد�الدو���ل�ذه�املؤسسات�،التعليم�العا��

�ضرورةو  �من �املتغ��ات �تلك �تفرضھ �العاملية�ما �والتجارب ��نظمة �أحدث �ومواكبة �املستمرة �،املتا�عة

�ضرور� �العا�� �التعليم �ميدان ��� �العاملية ��نظمة �املستوى��ةفمراجعة �ع�� �جو�ر�ة �إصالحات لصناعة

 .��ومواج�ة�التطورات�املستقبليةح�امل

آسيو�ة�،�أورو�ية����ُدَوٍل�أمر�كيةا��وكمة��اتتطبيقلتجارب�ال�عض��ضر ع �ذا�الفصل ���تم�س

  : ولإلملام�بجوانب�الفصل�تم�تقسيمھ�إ���أر�عة�مباحثوعر�ية،�

   ؛تجارب�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������أمر��ا :املبحث��ول 

 ؛تجارب�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������أور�ا: املبحث�الثا�ي

  ؛العا������آسياتجارب�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�: املبحث�الثالث

  .تجارب�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������الدول�العر�ية :املبحث�الرا�ع
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  تجارب�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������أمر��ا: ملبحث��ول ا

��مر�كية�عت��� �املتحدة �العا�� وكندا� الواليات �التعليم �جودة ��� �الدول �أفضل �ب�ن و�عت����،من

� �حيث �عامليا، �العا�� �التعليم �مؤسسات �أقوى �ب�ن �من �مجال�مؤسسا��ا ��� تتصدر�التقار�ر�و�حصائيات

�باستقالليةكما�تتمتع� تص�يف�ا��امعات�وذلك�ن�يجة�للسياسات�التعليمية�والبحثية�والتمو�لية�املنت��ة،

فإن�املسؤولية�تقع�ع���مؤسسات�لذلك�،�كث���من�الدول،�فالتدخل�ا���ومي�محدود�جداقارنة�بكب��ة�ُم 

  .موارد�ا�وتدب�� التعليم�العا���لتنظيم�نفس�ا�

 �����الواليات�املتحدة��مر�كية���مؤسسات�التعليم�العا���وكمة�لتجارب�اس�تم�فيما�ي���التطرق�

  .���كنداو

  �����الواليات�املتحدة��مر�كيةا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا��ر�ةتج�.1.1

ب�ن�القطاع�العام��مر�كية� الواليات�املتحدةبالتعليم�العا���ؤسسات�م��� أنماط�ا��وكمةتختلف�

 و  .ب�ن�املؤسسات�ا��امعية����نفس�القطاعما��ح���وتختلف�ليات�ال�امعات�و وا��اص،�وما�ب�ن�ا�
ُ
 مثلت

ا��اص�و ��ومي�كما�ت�نوع�مصادر�التمو�ل�ب�ن�القطاع�ا��،السلطة�العليا�����رم�املؤسسة مجالس��مناء

� �الذا�ي �والتمو�ل �الدراسية �و�وجدوالرسوم �يف والوقف، �يقارب � 3500ما �عا�� ��عليم �نظام�مؤسسة لد��ا

  . إدار��ا�ورقاب��امعلن�ووا���لكيفية�

لنظام�ا��وكمة��مر�كية�عموما،�ثم�عرض� الواليات�املتحدةبس�تم�التطرق�لنظام�التعليم�العا���

  .���مؤسسا��ا�ثم�يتم�تناول�مصادر�التمو�ل���ا

 ���الواليات�املتحدة��مر�كيةالتعليم�العا���ملحة�عن�.1.1.1

�للواليات �السلطة �يفوض �غ���مركزي �فيدرا�� �نظام ��مر�كية �املتحدة �بالواليات �ا��كم ع��� نظام

. �ستقاللية�ل��امعات،�كما�يخلق�املنافسة�بي��ا�ذا��ساس�تختلف�أنظمة�التعليم�فيما�بي��ا،�ف�و�ي�يح�

 و 
ُ
�مر�كية�من�ب�ن�أحسن�املؤسسات����العالم�وذلك�يرجع� الواليات�املتحدةمؤسسات�التعليم�العا���ب�دعَّ �

أبحاث�ملا�يوفره�من��ب�ل�أ�عاد�ا،�العا������تحقيق�التنمية��ا�عليموُ�سا�م�. لفعالية�برامج�ا�واستقاللي��ا

د�ثالوث�املعرفة��كفاءات��شر�ةو تطبيقية� َجّسِ
ُ
كما�ت�نافس�� ).ةخلق�املعرفة،�نقل�املعرفة�وتطبيق�املعرف(ت

�النجاحيتحقل ؤسساتامل ��ساتذةو   ق �أفضل �استقطاب �خالل �من �الضرور�ة��،الر�ادة وتوف���ا��دمات

 ،�و برامج�دراسية�ذات�جودة�عاليةوطرح�للطلبة�
ُ
 ت

ّ
 وف

ُ
 ر��عليما�مت�امال�وت

َ
�ارات�التفك���بم�بة�يتمتعون ج�طلّرِ خ

  .1و�بت�ار�والتكيف����مجتمع�متنوع�الثقافات النقدو 

سا�م����إعداد�م��ا�من�� ،�2ام�ما�و  وتختلف�خصوصي��ات�نوع�مؤسسات�التعليم�العا������أمر��ا�

�و�قتصادي�ن �السياسي�ن �فجامعةالقادة ،  Yale م�مثال�� �ال ��م��ا �إعداد �جانبقادة تطو�ر�و�شر��إ��

رَّج�م��ا ة،املعرفة�وا��فاظ�ع���الثقافة�املجتمعي
َ

خ
َ
. العديد�من�الرؤساء من�ضم��م��و�غرسعضو��530 وت

                                                           
1
  .59-57 .ص.إبرا�يم�يح���الش�ا�ي،�العبي�ان،�السعودية،�ص ،�ترجمة»التعليم�العا�����دمة�الصا���العام«  :[2010] أدر�انا�ج�ك��ار�وآخرون 

2
   :راجعأك����لتفاصيل  

  .27-11 .ص.،�الطبعة��و��،�مركز�الكتاب�لل�شر،�القا�رة،�ص»�شأ��ا،�تص�يفا��ا،�ودور�ا����التكنولوجيا: أفضل�جامعات�العالم�«: [2014]ر�سان�خر�بط��-
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ف�و�متخصص����املجتمع��تطو�ر ��توسيع�نطاق�املعرفة�و �م�متھ�يتم���بفمع�د��اليفورنيا�للتكنولوجيا�ما�أ

�الرائدة �العاملية � البحوث ��� �املتمثلة �الط��انتخصص �ا، �ا��ياة �وعلوم من��31 حصلو  والف��ياءلفضاء

�اعامل�48 وتضمفضل�جامعات�العالم�أعرق�و أمن� Harvard جامعة�عت��� ���ح�ن .علمائھ�ع���جائزة�نو�ل

�نو�ل �جائزة �ع�� �ا��اصل�ن �من ،� �تمتلك �ف�� �املادية �قدرا��ا ��� ��ساسية ��ارفرد �قوة وقاف�ك���� أتكمن

�.والقيادةبت�ار�ل�م�قدرات�� كما�تركز�ع���صناعة�أفراد� ،املعرفة�صناعة ��ا���غايوت��كز� ،املالية����العالم

� �مختلفة�بم��ات�وخصوصيات�فاختالف�م�مات �مؤسسات مؤسسات�التعليم�العا����مر�كية�يجعل�م��ا

��ر 
ُ
  .  أ�داف�ااملحدودة�لتحقيق��إم�انيا��ا�وأنظمة�مختلفة،�كجامعات�حرة��ستطيع�أن��

 و 
َ
علماء�رجال�(مؤسسات�وأفراد��العديد�من�مؤسسات�التعليم�العا����مر�كية�بدعم�منء�إ�شا�مَّ ت

�ا��معيات �وأص*...)أعمال، ���مة،، �اس�ثمارات �ل�ا �مراكز�مَّ مِ  بح �أ�م �من �وأصبحت �تتطور �جعل�ا ا

  .س�والبحثالتدر�

�،رسمية ة�ش��ط�جميع�ا��امعات��مر�كية�للقبول���ا�إكمال�الدراسة�الثانو�ة�بنجاح����مدرس

،�و�جتاز�دراستھو�أع���طبقا�للتخصص�الذي�يرغب�الطالب����أ  %70وا��صول�ع����سبة�ال�تقل�عن�

الطلبة�امتحان��ستعداد�الدرا���،�و�تم�ترتي��م�وفقا�لدرجا��م�����ذا��متحان�كأساس�لقبول�م�بحسب�

�درا��� �فصل �ل�ل �ا��امعة �تحدد�ا �ال�� � �عتمد. �عداد �الواليات �برامج�جامعات �ع�� ��مر�كية املتحدة

ومحاولة�ا��فاظ�عل��م�داخل�ا��امعة�املعنية��ةوالذي�يكمن��دفھ����ا��صول�أفضل�الطلب�،املتفوق�ن

يحصل� من�أ�م�شروط��ذا�ال��نامج�أنو  ،��ادي���وتحس�ن�سمع��ا�أك���ا�اوذلك�من�أجل�رفع�مستو 

وترتبط�بالش�رة�اليف�الدراسة�من�جامعة�ألخرى�تتفاوت�ت� كماال�يقل�عن��متياز،��الطالب�ع���معدل

  .1واملوقع�ا��غرا��

  2:ةأنواع�رئ�سي�أر�عةالتعليم�العا������الواليات�املتحدة��مر�كية�إ���مؤسسات�قسم�تن

�املجتمعية - ���� :ال�ليات �الدراسة �متا�عة �خالل�ا �من �يمكن �عام�ن، �ملدة �دراسة �بموجب �ش�ادات تقدم

  ؛)الل�سا�س(عام�ن�آخر�ن�الستكمال�برنامج�الدراسة�للش�ادة�ا��امعية�إحدى�ا��امعات�ملدة�

تركز�ع���التعليم�العم���والتدر�ب�الوظيفي،�تقدم�برامج�دراسية�قص��ة��س�يا�وتركز� :املدارس�امل�نية -

  ؛ع����عداد�امل��

وتتم�إدار��ا�من�طرف��تضم�ا��امعات�العامة�و���جامعات�ح�ومية�تم�تأس�س�ا: ال�ليات�أو�ا��امعات -

�وغ���الر�حية �الر�حية �ا��امعات �من �مز�ج �و�� �ا��اصة �وا��امعات �ل�ا، �التا�عة �الوالية  وتمنح. ح�ومة

�ال ���عد�ل�سا�سدرجة �درا��� �تخصص ��� �املعتمدة �الدراسية �الساعات �من �مع�ن �عدد �،حددماستكمال

 ؛ول�ل��لية�شروط�ا�ا��اصة��عدد�الساعات�املعتمدة�املطلو�ة�للتخرج
                                                           

  Chicago جامعة *
ُ
  املصر���ال��ي تأسست�ع���يد�  Johns Hopkins جامعةو  ،John Rockefellerدعم�من�ال��ي��م���ي�الش����سست�بأ

Johns Hopkins� َس�اPennsylvania  جامعةو ، �أسَّ ��ال�� �وال��ا�� �والسيا���  Massachusetts ومع�د ، Benjamin Franklinاملخ��ع

  .إ��... William Barton Rogers العالم�ھأسس للتكنولوجيا
1
 .28. ص ،الطبعة��و��،�عالم�الكتب،�القا�رة،»املتحدة��مر�كيةمنظومة�التعليم�العا���بالواليات�«: [2006]فردوس�عبد�ا��ميد�ال���ساوي  

2
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غالًبــا�مــا�ت�ــون�املــدارس�ا��امعيــة�العليــا�جــزء�مــن� :)معا�ــد�الدراســات�العليــا(املــدارس�ا��امعيــة�العليــا� -

تمـــنح�املـــدارس�ا��امعيـــة�العليـــا�درجـــة�و ،�)ا�سســـل�درجـــة�ال(تمـــنح�شـــ�ادات�التخـــرج�ا��امعيـــة�ال�ـــ���امعــة�ا�

مر�كيـة��ــ��العديـد�مــن�املجــاالت�� وتتـوفر�بــرامج�درجـة�املاجســت����ــ��الواليـات�املتحــدة�،�املاجسـت���والــدكتوراه

   .املختلفة،�وتتضمن�نوع�ن�رئ�سي�ن�من�ال��امج�الدراسية���اديمية�وامل�نية

�عتمد�التعليم�العا������الواليات�املتحـدة��مر�كيـة��شـ�ل�أسا�ـ���ع�ـ��البحـث�العل�ـ��وذلـك�لـدوره�

الكب������ز�ادة�النمو��قتصـادي�وتطـو�ر�املؤسسـات�الصـناعية�والتجار�ـة�و�جتماعيـة،�ومـا�يـوفره�مـن�منـاخ�

ت�واملؤسســات�بتطــو�ر�البحــث�عل�ــ��وقــدرة�تنافســية��ــ��املجــاالت��افــة،�فقــد�زاد�ا�تمــام�ا���ومــة�وا��امعــا

العل�ــــــــ��والتكنولــــــــو���حيــــــــث�توج�ــــــــت�ا��امعــــــــات�نحــــــــو�إ�شــــــــاء�املراكــــــــز�البحثيــــــــة�ا��امعيــــــــة�لســــــــ�ولة�نقــــــــل�

التكنولوجيا�وز�ادة�التفاعل�بـ�ن�ا��امعـة��مر�كيـة�واملؤسسـات�الصـناعية�ح�ـ��وصـل�عـدد�املراكـز�البحثيـة�

   1.مركز�بح���14000داخل�ا��امعات�إ���أك���من�

  الواليات�املتحدة��مر�كية �� التعليم�العا�� مؤسسات���ا��وكمة�نظام�.2.1.1

من�خالل��الواليات�املتحدة��مر�كيةب التعليم�العا���مؤسسات���س�تم�التطرق�لنظام�ا��وكمة�

  .وأيضا�التطرق���وكمة�الطلبة�وحوكمة��يئة�التدر�س�،عرض�أل�م�خصائصھ

إن�أ�م�ما�يم���نظام�: العا������الواليات�املتحدة��مر�كية�خصائص�نظام�ا��وكمة�ملؤسسات�التعليم -

� �ا��وكمة �مؤسسات ��ختصاصات��� �وتحديد ��دار�ة �ال�يا�ل �وضوح ��و ��مر�كية �العا�� التعليم

�املستو�ات�املختلفة،�مع�متا�ع �تنظيم�العالقات�ب�ن �وأيضا �مستمر�لألداءاملسؤوليات . ة�ومراجعة�وتقييم

،�يأ�ي�2ال�يا�ل��دار�ة�تختلف�من�جامعة�ألخرى�إال�أن�التوج�ات�العامة�والقيم�ثابتةع���الرغم�من�أن�

و�عمل��يئات�اتخاذ�القرار�. �ختالف�فقط�ليتالءم�مع�اختصاصات�ا��امعة�ورسال��ا�وأ�داف�ا���اديمية

   3:���مؤسسات�التعليم�العا���وفق�أسس�ثالثةوالتنفيذ��وال�شر�ع

  ؛بوضوح ة�املختلفة��دار �ستو�اتملثابتة�لل�يا�ل��دار�ة�تحدد�مسؤوليات�ا�وجود�أطر 

  ر�ة�ال���ت�يح�التواصل�ب�ن�املستو�ات��دار�ة�العليا�والدنيا؛�ا�املرونة�و� 

 والتقيي� ��ل��اماملتا�عة �مع �املستمر �واملتمثلة�م ��دارة �مستو�ات ��افة �من ا���ومة� �� با��دية

   .مؤسسات�التعليم�العا��إدارات�و  الواليات�،�ح�وماتالفيدرالية

 
ُ
 ْح ت

َ
بواسطة�مجلس��مناء،�و�ت�ون� الواليات�املتحدة��مر�كية مؤسسات�التعليم�العا��م�أغلب�ك

لطلبة�وأعضاء��يئة�اممثل�ن�عن�و �ال�يئات، ���غالب��حيان�من�رجال��عمال�وامل�ني�ن�وممث���مختلف

��س���وفقو �،�نتخاب�عن�طر�ق�جلس��مناءم�عي�ن�أعضاء��و�تم  .التنفيذية��دارةخارج�من�التدر�س�

� �وافق ��مناءسياسات ��عل��ا �الثالثية��دفتدعم �الرسالة �وفلسفة �التم�� ومبادئ �و�� ��� ل��امعة

                                                           
1
                                           :رابط،��متوفر�ع���ال31. ص،�»الواقع�وا��لول (�ردن� وضاع�املالية�ل��امعات�ا���ومية���� « ]:2018[�جتما����رد�ي�املجلس��قتصادي� 

                                    http://www.esc.jo/Documents/0a6f002d-8894-44d8-9d6e-3dabdf1d9179.pdf)08/10/2018شو�د�يوم�(
2
  .16 .ص مرجع�سابق،: [2006] فردوس�عبد�ا��ميد�ال���ساوي  

3
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ا��امعات�مجلس�تنفيذي�للمس�شار�ن�يرتبط�مباشرة�يليھ�����عض� .1البحث�وا��دمة�العامةس،�التدر�

يل��ما�. ومجلس�للعمداء�يتألف�من��ل�عمداء�ال�ليات�،�و�التوازي�أيضا�يوجد�نائب�رئ�سا��امعةبرئ�س�

��اديمي�ن�يمثلھ�ذوي�يجمع�رؤساء�الوحدات��دار�ة�مجلس�شيوخ��الذي مجلس��دار��نثالثة�مجالس،�

� �عشر�ن �أك���من �ا��امعة ��� �بالعمل �استمروا �الذين �التدر�س ��يئة �أعضاء �من �ومجلس�ا����ة سنة،

�منتخبون  �أعضاؤه �و�و�مجلس �دائم�. ال�لية ��عض�ا �واملجالس �ال��ان �من �عدد �من �جامعة وال�تخلو�أي

و�خر�طارئ،�وأ�م�ا�ال��نة�الدائمة�للشؤون���اديمية،�ومجلس�السياسات���اديمية،�ومجلس�شؤون�

��ن�ومجلس�شيوخ���اديمي�ن�و�جتمع�مجلس�العمداء�ومجلس��دار . 2ا��ر�ج�ن،�والطلبة�و�يئة�التدر�س

  .3أسبوعيا�لتطو�ر�املنا���وتقييم��ساتذة�وتبادل�املعلومات�حول�رسم�السياسات���اديمية�ل��امعة

ارات�ي�ون�بصورة�جماعية����مجلس��مناء�الذي�يجمع�رئ�س�ا��امعة�بنوابھ�و�عض�اتخاذ�القر 

�املج �وع�� �ا��امعة، �خارج �من ��عمال �ورجال �ال�شر�عات،�املس�شار�ن �و�سن �السياسات �يرسم �أن لس

��و �ومسؤولية�الرئ�س����متا�عة�تنفيذ�قرارات�وسياسات��ذا�املجلس�و�تعامل�مباشرة�مع�ثالوث�ثابت

� �وسوق �با��امعة ���اديمية �النخبة �الوالية، �واملؤسسات�سلطات ��عمال �رجال ��� �يتمثل �الذي العمل

  . بضا�ع���املؤسسات�التعليمية�قتصادية،��ذه��خ��ة�ل�ا�تأث���كب���أ

يتم��عالن�عن�جميع�املناصب��دار�ة�العليا�ع���املستوى�القومي،�و�تم�التعي�ن�باالنتخاب�وفق�

�و��اديمية� �ال��صية �ا��وانب ��ل �من �الدقيق �التحري ��عد �ومقننة، �موضوعية �وإجراءات خطوات

� �يتطلبھ �ما �وفق �منصبھ �م�ام �للمتقدم حدد
ُ
�ت �ثم �الوالية�للم�����ن، �وظروف �التعليمية �املؤسسة نظام

  . 4والتخصصات���اديمية�املوجودة���ا

�بجميع� ��لھ �املجتمع �مسؤولية �وتطو�ره �التعليم �جودة �أن �أيضا �الثابتة �والقيم �التقاليد من

مستو�اتھ���اديمية�والسياسية�و�جتماعية،�وال�ُيلقى��ذا�العبء�ع���ال�يئات��دار�ة�فقط،�ل�ذا�توجد�

   5:من�بي��ايم�دة�ج�ات�و�يئات��عمل�ع���دعم�جودة�التعلع

 بالوالية� �التعليم ��:�يئة �الوالية �مع�طرح�تطلب�من�محافظ سياسة�للتعليم�بالوالية�املعنية�باملشاركة

  ؛التعليم�باملنطقةعقد�مؤتمر�للوالية�ملناقشة��ذه��ف�ار�وأحوال��ُ و  ،ول�ن�واملس�شار�نؤ أ�م�املس

 سا�مون������شطة���اديمية�ب��امج�ومق��حات��:ورجال��عمال�بالوالية�قتصاديةؤسسات��امل�

ص�أحيانا�ل صَّ
َ

خ
ُ
إلدارة�ا��امعية،�و�س�م��عض�م����إعطاء�تقار�ر�عن�أي��شاط�حسب�موقعھ�وم�امھ،�وت

�شر����كت�بات�مستقلة�ليقرأ�ا�ا��ميع
ُ
ُ�سا�م��ؤالء����و . ��صية�ل�ل�سنة�تتو���كتابة�التقار�ر،�ال���ت

                                                           
1 Governance of University of California, Available on: 
https://regents.universityofcalifornia.edu/governance/index.html  (See on 18/01/2018). 
2 Frank RHODES ]2010[ : «Governance of   U.S. Universities and Colleges», Cornell University Press, Ithaca, N.Y, 
US, p. 225.  
3Ellen SWITKES [2013]: «Governance at the University of California: An Example of Faculty Involvement», 
Report of the International Seminar on: «University Governance: Comparison of University Governance USA, UK, 
France and Japan», Research Institute for Higher Education, Hiroshima University, Japan, p. 4. 
 3Ibid, p. 5. 

4
    .25 .ص�،مرجع�سابق: [2006] ي فردوس�عبد�ا��ميد�ال���ساو   
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�و�نظرون �والتطو�ر�حسب��التمو�ل، �ا��ودة �ع�� �ا��امعة �لدعم �ف�سعون �تجاري �ك�شاط �التعليم إ��

 ؛مبادئ�ال�سو�ق�والعرض�والطلب

 املنا��،��ساعد�ع���تطبيق�ما�ُيدّرس�����...):ا��معيات،�أولياء�الطلبة(املجتمع�ومؤسساتھ��يئات�

�ال��امج �تحس�ن �يضمن �ما �تق��ح  �،وقد
ُ
�الفكر�وت ��� �والتنوع �لالختالف �التقدير�و�ح��ام �ال�يئات ظ�ر��ذه

  .والتوج�ات�العلمية�والعقائدية

للطلبة�دور�م�م����التأث���: �����الواليات�املتحدة��مر�كية���مؤسسات�التعليم�العا��وكمة�الطلبةح -

� �العا�� �التعليم �مؤسسات �ع�� ��مر�كية �مجال ��� �الطلبة �فتدر�ب �القيادة�وحوكم��ا، �م�ارات اك�ساب

ِ َم فالطلبة�يُ . كب��إ���تحس�ن��عليم�م�وتطور�م��ش�ل��وا����ة����إطار�مبادئ�ا��وكمة�يؤدي
ّ
�الون�مصدر ث

و�و��م�ممثل�ن�لزمال��م�ف�م�يمثلون�مصدر�حيوي�ملعلومات��،للمعلومات�حول�املحيط�ا��ام���اأساسي

�الفعالة �املؤسساتية �. السياسة �الطلبة �مشاركة ����يُ أيضا �السياسية �أك���للقرارات �ودعم �القبول �يح

�للطلبة .1أمر��ا �الذاتية �با��وكمة �أيضا �الطلبة �حوكمة �ع�� �ُيصط�� ��مر�كية �املتحدة �الواليات ��،�

� �ووضع �القرارات �اتخاذ ��� �الطلبة �ملشاركة �ورسميا �مقصودا �إقرارا �بالتعليم�و�عكس �ا��اصة السياسات

� �العا��، �رس�� �مجلس �طر�ق �الطلبة مقبول عن �من �م�ون �و��ون �بھ �2فقط�ومع��ف ،� �تيمكن �تضمنأن

�وا��ر  �للطلبة �منفصلة �سائامل. امل�ني�ن��نج�مجالس ��� �بمناقش��ا �املجلس �يقوم �ما �عادة �ال�� سلطة�ل

�إقامة �الطلبة، �الر�اض�ومشاركة �ا��ام��، �ا��رم ��� �ا��ياة �الطالبيةالطلبة، �ال��ة�ة ،� �الدعم�، �من،

ز�مجالس�حوكمة� .3مماثلةاملا���وأمور� ِ
ّ

َرك
ُ
واملشاركة�والتقليل�من�تمثيل�ال�سبة��توسيعالطلبة�حول�كما�ت

�و ال ��القوان�ن،قواعد �أك���للموارد �لتطو�ر�أنفس�م��لطلبةا�ن�تمكو وتخصيص �ا����ة �ع�� �ا��صول من

�مسؤول� �جامعي�ن � .نكمواطن�ن �بالواليات �وا��امعات �ال�ليات ��ل ��� �مطبقة �الطلبة املتحدة�حوكمة

�ا��معية�  �الطلبة�أعضاء��� �معظم ��مر�كية، وال���تأسست�عام��،(*ASGA)ا���ومية��مر�كية�للطلبة

مؤسسة�عضوة�ال����ع��ف���ا�ال�ليات�وا��امعات�ع����و��ا�الصوت�الرس����200،�ولد��ا�أك���من�2003

    .�مر�كية�ومجلس�التصو�ت�ع���حوكمة�الطلبة����التعليم�العا������الواليات�املتحدة

�التدر�سح - ��يئة ��مر�كية�وكمة �املتحدة �الواليات ��� �العا�� �التعليم �مؤسسات ��عي�ن�: �� يتم�نظام

ا��ام����ن�رئ�س�ا��امعة����خطاب�موجھ�إ����ل�املجتمععلِ �ُ حيث�،�بطر�قة�غ���تقليديةالتدر�س��يئة�

�املن �الشاغر اعن ��ة،صب �مستوى �ع�� �اس�شاري �مجلس ��شكيل �و�تم ��ل �ال��شيح �ألن �شمل�ا�الواليات

�جميعا ،� �يتم �ثم �الدقيق �املتقدمة�حول التحري �ال��صيات �عن �و��اديمية �ال��صية �ا��وانب  ،�ل

و�تم�التفاوض� ،القسم من�أعضاء�التدر�س�بالقسم�يوافق�عل��ا�رئ�سو�تو���البحث����التعي�نات���نة�

  .  4وعوامل�العرض�والطلب ع���املرتب�الذي�يحدده�معدل�الرواتب�املعروف

                                                           
1Francisco GANGA et al [2017]: Op.cit., p. 559 
2Idem.  
3Frank RHODES ]2010[ : Op.cit., p. 226.  
*American Student Government Association. 

4
 .23 .ص مرجع�سابق،: [2006] فردوس�عبد�ا��ميد�ال���ساوي  
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��يئ �حوكمة �ممارسة ��ةتتم �مختلفالتدر�س ��ستو�اتامل �� �����مشاركة�دار�ة، �التدر�س �يئة

ة�املتمثلة�����يئال �ش��ك����وجودمؤسسة�إ���أخرى،�لكن�تقر�با��ومن ا��وكمة�تختلف�من��لية�إ���أخرى 

� �ال�لية �مجلس �والذي �و�تو�� �التدر�س ��يئة �أعضاء � املسائليمثل �التدر�ساملرتبطة �سياسات�،�شروط

� �التقييم، �الطلبة �مماثلةقضايا ��ذهو  ،وأمور �مثل �انتخاب �ت�ون����ون �ح�� �ال�لية �مستوى �ع�� املجالس

�التدر�سمِ ُم  ��يئة �ألعضاء  . ثلة
ُ
��يرَ ت �املش��كةكز�حوكمة ���داف �ع�� �التدر�س و�ع��اف��القيم�،ئة

�واملسؤولياتب �التدر�س  .1ا��قوق ��تملك �يئة ��لقاب �من �متنوعة �مجموعة �أساس�ا �ع��  ال��
ُ
منح�ت

سلطة����أغلب�ا��امعات�إن�ل�يئة�التدر�س�. ات�البحث�وا��دممجموعة�مختلفة�من�املزايا�والواجبات�

وانب�ا��وكمة�من�ج����ةإن�املشارك .�دارة�شاور�وتقييم�املق��حات�بي��ا�و��ن�الكب��ة�ناتجة�عن�عملية�

� ��ل �� قبل ��تقر�باعضاء �باالنتماء،يخلق �قوي ��شعور �للمسؤولية �جما�� �جودةوحس ال��امج��اتجاه

  .عة�وتم���ا��اديمية�ل��ام

كما��يئة�التدر�س،�أعضاء�أداء����تقييم�ان�راجعة��قر سياسة�م ا��امعات��مر�كية�ع���عتمد� 

 قضيةلتناقش��ية�أو�مدير�املؤسسةال�ل ديجتماعات�السنو�ة�ل�يئة�التدر�س�مع�عمسياسة�� ع����عتمد�

أعضاء��يئة��أداءاملراجعات�السنو�ة�ل�ي�تحكم�ع���غ���أ��ا�ال��عتمد�ع����،�2داء�واملخططات�املستقبلية

و�تم�تقييم�  والبحث�والتدر�ب،�ملف�يحتوي�ع�����ل�انجازات�التعليمع������ذلك��بل��عتمد ،التدر�س

�كتاب �التقييم ��ذا �بن�يجة �إعالمھ �و�تم ،
ً
�سنو�ا �التدر�س �التقر�ر��ياعضو��يئة ��ذا �ع�� �و�ناء �رئ�سھ، من

�أو�خالفھ �املرتبات �أو�ز�ادة �العقود �لتجديد �بال�سبة �التوقعات �تت�� �أن �يمكن �التقييم �حالة�  .ونتائج ��

�قد� �ومحاسبة �تنظي�� �إلجراء �التدر�س �عضو��يئة �يخضع �واملسؤوليات �والواجبات �باالل��امات �خالل

يتم� .وتتوافق�مع�ا��دارة�و�ستحقاقصرامة�بالال��قية� اتإجراءوتتم��� .تصل�إ���حد�الفصل�من�العمل

�ال ��ستطيعون�تحديد �ملن سند
ُ
�و� �بوضوح، �التدر�سية �تطو�ر�ال�يئة �تضمن �ال�� �وال��امج �واملشار�ع فرص

  .3تحقيق�ا�بال��ام�وأمانة�و�موضوعية����غياب�املحاباة�واملحسو�ية

  �مر�كية�الواليات�املتحدةالتعليم�العا������تمو�ل�. 3.1.1

�املحيطة،� �للتغ��ات �ومواكبتھ �باملرونة ��مر�كية �املتحدة �الواليات ��� �التعليم �تمو�ل يتم���نظام

  4:يتمثل�أ�م�ا��� ،متنوعة�مصادر  ع�� �رتكزو 

و�سا�م�ح�ومات��،ع���ش�ل�منحمن�التمو�ل��جما��،�ُيقدم� %16حوا���سا�م�ب�: ا��كومة�الفيدرالية -

 ؛من�ت�لفة�التعليم�العا���%21بحوا���الواليات�
                                                           
1Frank RHODES ]2010[ : Op.cit., p. 225. 
2Ellen SWITKES [2013]: Op.cit., p. 14. 
3Ibid, p. 16.   

  :راجع�كال�من 4

- The PEW Charitable Trusts [2015]: «Federal and State Funding of Higher Education», p. 9, Available on: 
https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2015/06/federal_state_funding_higher_education_final.pdf , (See on 
30/10/2017)  

- Thomas R. WOLANIN [2000]: «Financing Higher Education in the United States: An Overview », p.p. 2-3, 
Available on: https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/article/download/6875/6092/ (See on 10/10/2017) 

  .34؛�31. ص.ص مرجع�سابق،: ]2018[املجلس��قتصادي��جتما����رد�ي� -
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�الدراسية- ��قتصادية��:الرسوم �الظروف �حسب �والية ��ل ��� �الطالبية �الرسوم �قيمة �تحديد يتم

� �ل�ل �الفعلية �والت�لفة �والتعليمية �والسياسية �املتوسط ��� مثل
ُ
�وت ��يرادات�%21تخصص، �إجما�� . من

وصف� �مر�كيةا��امعات� إ���أنعال���أشارت�نتائج�م���و 
ُ
���ا��امعات����رسوم�التعليم�ع���غأ�بأ��ات

�و  .العالم مستوى  ��لغ �دوالر�4 رسومالمتوسط �سنو�ا آالف �أما �بلغت�، �الصدارة �ذات �ا��اصة ا��امعات

 ؛دوالر�سنو�ا 33650 �ارسومفيبلغ�متوسط� �عمال إلدارة�ارفارد���لية،�أما�ألف�دوالر�18أك���من�رسوم�ا�

�املنتجة -  و�عتمدمؤسسات�التعليم�العا������الواليات�املتحدة�مف�وم�ا��امعة�املنتجة،��ب���ت :ا��امعة

من�إجما����يرادات،�من�خالل�مؤسسات�الطباعة�ودور�ال�شر�وحقوق��%21ع���التمو�ل�الذا�ي�ب�سبة�

  ؛إ��...،�وأيضا�عائدات��بحاث�وتقديم��س�شاراتيف�ورسوم�مواقف�السيارات�والرسوم�ال��يةالتأل

�و ا - �ا��اصلوقف ����: القطاع �املنتجة �وا��امعات �الوقفية �ا��امعات �مجال ��� ��مر�كية �التجر�ة �عد

�حيث �املعاصر�من �العالم ��� �واملشار�ع��غ�� �املؤسسات �إ�شاء �ع�� �و���يع�ا ���ا �املت��ع ��موال  ��م

� .التنمو�ة ���م ��� ��و�� �املرتبة ��ارفارد �جامعة �تحتل �صندوق�ا�الوقف ���م �وصل �حيث �العالم، ��

� ��36الوقفي �عام �. 2016مليار�دوالر��� � املجتمع�مؤسساتوتقدم ��انت �سواء �و�دايا مؤسسات��بات

عندما�أ�شأ�مؤسستھ��Andrew Carnegieومن��مثلة�ع���ذلك�ما�قام�بھ� ،اقتصادية�أم�مؤسسات�خ��ية

� �العمالقة ��،)Carenegie Foundation(الوقفية �املؤسسات��Henry Fordكذلك �أحد سس
ُ
�أ �وضع الذي

بدور�ا�املؤسسة�الوقفية�وأ�شأت�من�أس�م�شركتھ�إل��ا،��%90وقام�بتحو�ل� )Ford Foundation(الوقفية�

��صندوقا �سمتھ �التعليم �العام"لدعم �التعليم �"صندوق �إ�شاء��و�و�منظمة، �ل���يع ��س�� غ���ر�حية

�وتمو�ل�ا �وقفية ��عليمية �. مؤسسات �مؤسسة �ال��ية� Gates Billكذلك ��عز�ز�الرعاية �إ�� ���دف وال��

قدم� وا��د�من�الفقر����الواليات�املتحدة،�وتوسيع�فرص�التعليم�والوصول�إ���تكنولوجيا�املعلومات،
ُ
كما�ت

  .عاما�لعدد�من�ال��امج�ا��امعية�ملدة�عشر�نمنحة�للعلماء�مقدار�ا�بليون�دوالر�

�العلمية�     �و�السمعة �للموارد، ��مثل �باالستخدام ��مر�كية �املتحدة �الواليات ��� �التمو�ل يرتبط

�خصوصا �البحثية �واملؤسسات �عموما �العا�� �التعليم �البحثية�. ملؤسسات �املنح عطى
ُ
�� ��ساس ��ذا ع��

ر�ا���ومة�ل��امعات�ذات�السمعة�العلمية�املتم��ة�و�عد�دراسات�جدوى�من��عض�الشر�ات�قبل�أن�تقر 

�من� �العلماء �من ���نة �تقييم ��عد �أحيانا �املوافقة �وتأ�ي �م��ان�تھ، �ورصد �البحث �مشروع �إجازة الفدرالية

�طرف� �من �العل�� �البحث �ع�� �الصرف �أوجھ حدد
ُ
�ت �ثم �النظراء، �إطار�تقييم ��� �خارج�ا �أو�من ا��امعة

يرجع���اجة� و�ذا،�لتحس�ن�املستمرة��غرض�اساءل��تمام�بامل�����ذا��طار �وتوسع. ا���ومة�الفدرالية

حيث�يرتبط��عتماد��،ع�من�خاللھ��عتمادات�املاليةّزِ ا���ومات�الفيدرالية�إ���معيار��داء�و�نجاز�لُتوَ 

  .املا���باألداء�من�خالل�القيام�بالتقييم�الداخ���وا��ار����وفقا�ملعاي���محلية�وعاملية
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  كندا �� العا�� التعليم مؤسسات �� ا��وكمة تجر�ة .2.1 

مؤسسات� أغلب��تم�إ�شاءو ���التعليم�العا���الكندي،�امل�مة��وكمة�من�القضايا�مسألة�ا��عت���

اخاصة�غ���ر�حية��مؤسساتكالكندية��التعليم�العا�� �عتمد�أغلب��.يةكس��ا�درجة�كب��ة�من��ستقالليُ �ِممَّ

�حوكم��ا ��� �املجلس�ن �نظام �الكندية �كب��ة�ا��امعات �وأ�اديمية �ومالية �إدار�ة �باستقاللية �تتمتع �كما ،

� ��� �مختلفة �صيغا �وت�ب�� �املص��ة، �أل��اب �مرتفع �مشاركة �ا��امعة� �اتمو�لومستوى �مف�وم كتجسيد

  .املنتجة�ونظام�الوقف

�ا��وكمة����مؤسساتھ،�و����خ���تمو�ل�   �نظام �ثم ����كندا، �التطرق�للتعليم�العا���عموما س�تم

  .العا������كندا�التعليم

  التعليم�العا������كندا ملحة�عن .1.2.1

� �تكندا �فدرالية �وثالث�عشر ضم �و أقاليم�ةمقاطعات �ا��موجب، �ح�ومات�الدستور �تتحمل لكندي،

ا�نتج�عن�ذلك ،جميع�مستو�ات�التعليم�ةمسؤولي املقاطعات �يا�ل�ومؤسسات�ونظم��عليمية�خاصة��ِممَّ

بدور�ا�مع�ا���ومات�تتعاون�،�و ب�ل�مقاطعة�وإقليم،�تختلف�����عض�ا��وانب�ولك��ا�ت�شابھ����معظم�ا

�شرف�فدرا��،�بل�املستوي�ال��للتعليم�ع��ةدار إأو��ةوال�توجد�وزار  .التعليم�العا��املقاطعات�لتنفيذ�برامج�

فثمة�مجلس��فدرا��ع���املستوى�ال�أما. مقاطعة�أو�إقليم حسب�نظام��ل ع���قطاع�التعليم�وز�ر�أو�أك��

�كندا ��� �التعليم �وت�سيق� (*CMEC) لوزراء �املش��ك ���تمام �موضع �التعليمية �القضايا �ملناقشة كملتقى

  .التعاون�ع���املستو��ن�الوط���والدو��
َ

 جميع عل��ا يوافق اتفاقملذكرة� وفقا التعليم وزراء مجلس موُ�حك

تتو���وزارة�أو�. 1و�قاليم املقاطعات ب�ن التناوب أساسع��� س�ت�ن �ل املجلس�رئ�س ُي�تخب،�كما��عضاء

�وا��اصة� �العامة �ال�يئات �من �عدد �جانب �إ�� ��دار�ة، �حدود�ا �ضمن �التعليمية �السلطة أك���صالحيات

و�قوم�مجلس�وزراء�التعليم���� .ا���ومةال���تقدم�خدمات�اس�شار�ة�و�حثية�ومعلوماتية�لُصّناع�القرار����

لتعز�ز� ةفدراليبمتا�عة�تطو�ر�امل�انة�الدولية�لكندا����مجال�التعليم�العا���باالتفاق�مع�ا���ومة�ال كندا

و�عمل��يئة��حصاء�الكندية�مع�مجلس�وزراء�التعليم�وح�ومات�املقاطعات��،��ذه�امل�انة��ش�ل�مستمر

   .دولةا��اصة�بالتعليم�ع���مستوى�الو�قاليم،�ع���جمع�وتحليل�و�شر�البيانات��حصائية�

ال�توجد�وزارة�ف ،)*AUCC( الكنديةرابطة�ا��امعات�وال�ليات�إطار� تحتا��امعات����كندا���عمل

� �للتعليم �مركز�ة �الرس��العا�� ��عتماد ��،أو�نظام �قبل �من ��عتماد �الو�تم ��افة��ذه �ت�ون �ال�� رابطة

�ف��ا
ً
�عضوا �مع�و  ،ا��امعات �متوافقة �اختيار�برامج �و�ضمن �الت�و�ن �جودة �ع�� �إيجابا �ينعكس �ما �ذا

  .2املعاي���الدولية

                                                           
*Council of Ministers of Education, Canada.  
1 Available on: https://www.cicic.ca/1302/the_council_of_ministers_of_education,_canada_(cmec).canada  (See on 
26/06/2018). 
*Association des Universités et Collèges du Canada. 
2 Disponible sur le lien: https://www.etudionsaletranger.fr/etudier-au-canada/le-systeme-universitaire-
canadien (Consulté le 20/06/2018).  
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شرف�عليھ�التعليم�
ُ
بإصدار�ش�ادات�سات�ؤسامل �ذه�وتقوم ،أو�خاصة�ح�وميةمؤسسات�العا����

�مؤسسة ��ل �طبيعة �بحسب �وذلك �ال�سميات �مختلف �وتحت �املستو�ات، �مختلف �السلطات�. من وتخول

� �التعليم �مؤسسات �جودة��العا��املحلية �تضمن �وضوابط �ع���مواثيق �التعليمية �الش�ادات �منح صالحية

  .إ���رقابة�ا���ومة�املؤسسات�ذه�تخضع�كما� ،�ذه�املؤسسات�وما�تقدمھ�من�برامج

وتوفر�العديد�من��،املاجست���والدكتوراه،�ل�سا�سال����مستو�اتتتوفر�ال��امج�الدراسية�بثالثة�

�التخصص�ا��امعات ��ش�ادات �الدر ال�� �اتتطلب �ملدة ��س�ت�نأو��سنةسة �مع�نمجا�� �ل ال�ليات�وتركز�،

للطلبة��ت�يحو �،سنواتال���تدوم�لثالث�أو�أر�ع� الل�سا�سر�برامج�توفالدراسات�التطبيقية�و ع���ة�ا��امعي

�امل ��نتقال �آلخر�رن فرص �برنامج �أو�من �آخر، �إ�� �مع�د �برامج. من �ع�� �عادة �ف��كز�ج�ود�ا �املعا�د  أما

  .1الش�ادات�التخصصية�ت��اوح�مد��ا�ما�ب�ن�س�ت�ن�وأر�ع�سنوات

الدراسية�ع���النطاق�العال������العديد�من�ال��امج�جيدة�علمية� تتمتع�ا��امعات�الكندية��سمعة

�املعرفة �ما�،وفروع �تكنولوجية� بفضل �وم�ارات �متطورة �و�رامج �تدر�ب �من �التعليمية �مؤسسا��ا تقدمھ

� ��� �املوم�نية ��ت،جاال مختلف تحيث
َ

� �مركز��تر�َّ �لت�ون �الكندية �با��امعات �كب��ة �ثقة �ا��ر�ج�ن لدى

  .جذب�للطلبة

مرونة��جراءات�،�ال��امج�الدراسية��عددأ�م�ا� الدراسة�ا��امعية����كندا�ذات�مزايا�عديدة�من�

�و��اديمية ��دار�ة �والبحث، �للتعلم �املالئمة �ح�ومة��واستقاللية�توفر�الب�ئة �عن �العلمية املؤسسات

   .الوالية�أو�ا���ومة�الفدرالية

  كندا �� العا�� التعليم مؤسسات ��نظام�ا��وكمة��.2.2.1

��شر�عيت�ن�ةالكندي ا��امعات�أغلب�ت�بع ��ي�ت�ن �املجلس�ن�ُ  ،نظام �بنظام  Bicaméral) ( عرف

� �املن�ثق ���نة ��Flavelleعن �1906سنة �املجلس، ��طار�لثنائية �أسست � ���ال��   ،Torontoجامعة
َ
أ

َ
ش

ْ
�

َ
�وأ

�جلسامل ،مؤسسات�التعليم�العا��ت�ن�مسؤولت�ن�رسمًيا�عن�ج�ت�ن�رئ�س�بذلك� الكندي�ال�شر�ع��قلي��

�الشيوخ �ومجلس �أعضاء .ا��اكم �ثلث ��حوا�� �ا��اكم �املجلس �ا��امعة �داخل �من ��يئة�(�م أعضاء

�و  �و�دار��ن �) الطلبةالتدر�س �ا��ارج �من ��م �لل�بصفة(والثلث�ن �التنفيذي�ن �املدير�ن  ،)تمؤسساعامة

 و 
ُ
 ت

َ
�رِّ ك �املس ��ا��اكمةجالس �اا�تمام�ا ���اديمية�ملسائلع�� �غ�� ،� �املسائل �وضع����اديميةأما مثل

�و �السياسات �اختصاصمتا�عة �من ��� �التعليم �الشيو �جودة �مجلس �والذي ��يئة� يت�ون خ، �أعضاء من

�و  �و التدر�س �العا�� أغلب�اعتمدت .ا��امعات�رؤساءالطلبة �التعليم �ال مؤسسات �تقر�بكندية ��عدا  فيما

 �صبح��ي�لأنظام�املجلس�ن،�و�ذلك�
ُ
نموذًجا��،ا��ديد������Torontoبموجب�قانون�جامعة��دارة�الذي�أ

 .2وخاصة�ا��امعات�ا��ديدة�الناشئة����غرب�كندا�خرى�ل��امعات�

 يُ  كنديةال مؤسسات�التعليم�العا��نظام�املجلس�ن����
َ

� ِ
ّ

   :)01، 20(ش�ل�رقم�ال ھص�

                                                           
1 Disponible sur le lien:   (Consulté le 20/06/2018) 
https://www.digischool.fr/international/guide-pays/systeme-universitaire-canada-33963.html  
2 Glen A. JONES et al [2001]: «University Governance in Canadian Higher Education», Tertiary Education and  
Management Journal, Springer Netherlands, Vol 07, Iss 02,  UK, p.p. 1-2. 
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  كندا�مؤسسات�التعليم�العا����������نظام�املجلس�ن: )01، 20( رقم�ش�ل

  
  

 : بناء�ع��  الباحثة�إعدادمن�: املصدر

 - Ian CLARK [2013]: «University Governance in Canada: Challenges and Opportunities », Presentation 
for Advanced Training in Democratic Governance for University Leaders, Organized by the Institute on 
Governance, School of Public Policy and Governance, University  of Toronto, Canada, p. 6. 

 

�ااملف ����اكمجلس �مؤلف �غالب�تھ ��� �املالية�من ��دارة �ع�� �و�و�مسؤول �املد�ي، �املجتمع أعضاء

�و  ��دار�ة �عليوالرقابة ��توجب �ھ �املتحمل ��دار�ة �القرار��غليبو�سؤولية �صنع �عملية ��� �العامة املص��ة

�����،الداخ�� �با��كم �ومخول �ا��ام�� �املجتمع �أعضاء �من ��ول �املقام ��� �يت�ون �الشيوخ �مجلس أما

�ب�ن� �التوازن �لتحقيق �محاولة �أنھ �ع�� �الثنا�ي �النظام ��ذا �النظر�إ�� �يمكن �و�التا�� ���اديمية، املسائل

  .1ؤسسات�التعليم�العا��مل�داخل��يا�ل��دارة��وكمة�ا�املصا���العامة�و��اديمية�و�عز�ز 

�يتعلق   �و �بمشاركة فيما �التدر�سالطلبة � �يئة �ا��� �ف�امعةمجالس �السبعي�يات،��منذ، أوائل

� ��ل �العا��قامت �التعليم ��مؤسسات �وإصالكندية �بمراجعة ���اتقر�با �ا��اصة �ا��وكمة �ترت�بات ،�الح

���عدد��٪50 ح���أ��ا�فاقت���امعةمجالس�ا�ء��يئة�التدر�س����وأعضا�الطلبة تمثيلمن�مستوى��رفعتو 

    .2من�ا��امعات

�ستقاللية� من�خاللفتتج��� الكندية لتعليم�العا�����مؤسسات�ا�ةستقاللي� خص�أما�فيما�ي

تقييم�،��سي���املوارد�املالية�واملادية�،الت�و�ن�ى محتو تحديد�الطلبة�و �،�قبول ���التوظيف�و�سي���املوظف�ن

� ،3النتائج �اوتتمتع �العا��مؤسسات �ب الكندية لتعليم �وإن�استقالليةعموما �ا���ومة �مطلقة��عن �تكن لم

                                                           
1Glen. A. JONES et al 2004: «The Academic Senate and University Governance in Canada», The Canadian 
Journal of Higher Education, Vol 34, N° 02, Canada, p. 38. 
2Ibid, p.p. 1-2.  
3Michel JAMET [2010]: « Autonomie et Gouvernance des Universités au Québec et en France: Deux Conceptions 
Opposées et Quelques Convergences », Revue du Gouvernance, Centre d’Etudes en Gouvernance de l’Université 
d’Ottawa, Vol 07, N°02, Canada, p .10. 
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�كب��ة �ف�� �أن �ترى �أل��ا ��ا���ومي�التدخل، �القرارات ��عض ��)� �مثل �) القبول سياسات لھ� عالقةال

�لديمقراطيةبا �وأن �ل، �م�مة �و �ستقاللية ���اديميةضمان �ا��ر�ة �يمنح�. حماية �الفيدرا�� �النظام �أن كما

و�دار�ة����اديمية أمور�ا �� تتمتع�باستقاللية يجعل�ا�مركز�ة، ال سياسية عمل�ب�ئة الكندية ا��امعات

   .1املختلفة املجاالت �� ا�وتنافسي�� ��اديمية ��ااخدم الالزمة���ودة املؤسسية دراتاملبا اتخاذ من يمك��ا بما

 كندا �� العا�� التعليمتمو�ل�.3.2.1

��يتم �التمو�ل �الكندية �العا�� �التعليم �مؤسسات ��ع���� �الرئ�سي�ن �الفداملستو��ن �راليةا���ومة

    .���التعليم��ختصاص�املسبق ل�ا،��ذه��خ��ة�املقاطعاتح�ومة�و 

�ا���ومة� �طرف �من �التمو�ل �من �جزء �ع�� �الكندية �العا�� �التعليم �مؤسسات �تحصل ب�نما

�عن�طر�ق طعاتتتدخل��ش�ل�غ���مباشر�من�خالل�التحو�الت�الفدرالية�إ���ح�ومات�املقاالفدرالية،�ال���

�و�بت�ار �للبحث �الكندية �الو�االت �من �التمو�ل �معظم �املقابل ��� �يأ�ي �املحلية، �ا���ومات ����جانب

رت�املسا�مة�ا���ومية�بـ����يرادات،�حيث��مو���أك���مسا��املقاطعات�و�قاليم ّدِ
ُ
بما�مليار�دوالر��13.7 ق

التمو�ل�ا���ومي�من�خالل�املقاطعات��أغلبوجاء�،�2017-2016 سنة�يرادات�إجما���من�% 46.1 �عادل

�ال�10.8بمقدار� �ا���ومة ��انت �ح�ن ��� �فدراليمليار�دوالر، �املصدر�املباشر�لـ أما�. مليار�دوالر�أخرى  2.9ة

  ف�شمل�الرسوم�الدراسية�ال���يدفع�ا�الطلبة�الكنديون�و�جانب�،املصادر��خرى�للتمو�ل
ُ
��ا��سب�درتوق

املنح�ا��اصة�ب��امج�البحث�العل��،�وعائدات�إضافة�إ��� .2017-2016 خالل�يرادات��من�إجما�� 26.6%

 َم و  ،عائدات��س�ثمارات�ا��اصة�ب�ل�مؤسسةو  ا��اصة�با���ومة�والقطاع�ا��اصبرامج��بحاث�
َّ
 ث
َ
ت�ل

  .20172 -2016 سنة�من�إجما����يرادات�%�20.9بحاث�عوائد�

� �أيضا �تملك �الكندية �العا�� �التعليم وتتصدر� ،الوقف نظام تطبيق �� نا��ة تجاربمؤسسات

��Queen'sو Alberta و British Columbiaو McGillو Toronto جامعة �الوقفية، �الكندية ل���واا��امعات

�الوقف �ع�� ��و�� �بالدرجة �تمو�ل��عتمد ��� �ا���ومية � �ا،واملنح �جامعة �ا�Torontoففي ���م لوقف�يبلغ

� ��دوالر، مليون   800عن McGill جامعة �� �ز�دو  ،مليار�دوالر�كندي�1,8حوا��   British جامعة ��ب�نما

Columbia 20163سنة��دوالر  مليون  700 بر ايق بما قدري.  

�خالل� �من �التمو�ل �لدعم نتجة
ُ
�امل �ا��امعة �مف�وم �الكندية �العا�� �التعليم �مؤسسات �ت�ب�� كما

  :كما�ي��،�)���ومةاو  الصناعة،�ا��امعة(إ�شاء�مراكز�التم���واعتماد�نموذج�ا��لزون�الثال�ي

،��وحدات�بحثية�داخل�"مراكز�التم��"ما��س���بـ�برز�دور�ا��امعة�املنتجة����إ�شاء�وتمو�ل: التم�� مراكز -

ا��امعات��عمل�ع���توثيق�العالقة�ب�ن�ا��امعات�واملؤسسات�الصناعية،�وقد�بدأت��ذه�املراكز�بالظ�ور�

مع�بداية�السبعي�يات�و�ان�ُيطلق�عل��ا�برامج��بحاث�املش��كة�ب�ن�ا��امعة�ومؤسسات�الصناعة،�ومن�

�ش�ت
ُ
لتكنولوجيا�املعلومات�و�تصاالت،�مركز�بحوث��Ontarioجامعة�مركز��������كندا�مراكز�التم���ال���أ

                                                           
1Ian CLARK [2013]: Op.cit., p. 4.  
2 Statistics Canada [2018]: «Financial Information of Universities and Degree-granting Colleges 2016/2017», 
Available on: https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/180724/dq180724a-eng.htm    (See on 12/12/2018) 

  .41 .ص،�مرجع�سابق  :]2018[املجلس��قتصادي��جتما����رد�ي� 3
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تكنولوجيا��رض�والفضاء،�مركز�املواد��ولية�والتص�يع،�مراكز�أبحاث�تكنولوجيا��لياف�الضوئية،�مركز�

ا أك�� الدول  صدارة ضمن تقع كندا أن إ�� �شارة تجدر .للسياراتالقرن�ا��ادي�والعشر�ن�
ً
 ع�� إنفاق

 العاملي�ن والتنمية البحث تمو�ل �شرة تناول��ا دولة 40 ب�ن عشر ا��امس املركز تحتل حيث العل��، البحث

  ؛1القومي الدخل إجما�� من� %1.9 ب�سبة دوالر، مليار�2.66 تمو�ل�البحث�العل���بلغ حيث ،2016سنة�ل

�الثال - �ا��لزون �عصرا ���خلق�الثمان�ناتسا�م�ظ�ور��دارة�العمومية�ا��ديثة����كندا�����:�ينموذج

�ا��امعا تناف��� �داخل �ا��امعت، �أك���ب�ن
ً

�تفاعال �أقام �كما �وا�و ة �ذالو  ��ومةالصناعة  ي
َ
عليھ� طلقأ

(Leydesdorff, Etzkowitz, 2000) 2 21قرن����أوائل�ال�"ا��لزون�الثال�ي"نموذج� . 

  � �إن � ھشأن من�ا���ومةو  ا��اص والقطاع�ا��امعة�ب�نالعمل �التطبيقيابح� إتاحة �و ث إدارة�ة

ا�ُ�سا�م����تجاوز�والعمل�ع����عز�ز��بتامللكية�الفكر�ة� الصعو�ات��ار����ظل�حماية�امللكية�الفكر�ة،�ِممَّ

 )ة��وما�و �لصناعةا�،ا��امعة( �قطاب�لتقو�ة�الروابط�ب�ن. مؤسسات�التعليم�العا���املالية�ال���تواج��ا

أن�ي�علماء��جتماع�املؤسسون�ل��لزون�الثال�،�َ�ْعَتِ���نقص�التمو�ل�با��امعاتملش�لة��إيجاد�حل�دائمو 

 يُ أن���ذا�النموذج من�شأنو  ھ،ا��امعة������ر�الزاو�ة�في
َ

تجسيد�مف�وم�ا��امعة�م�مسا�مة�كب��ة����ّدِ ق

�يُ  �ما �أو �الر�ادية �املنتجة، �با��امعة �عليھ �مسؤولةصط�� �دولة �تقدم�ا �الشراكة �منافع��،و�ذه تضمن

 .للمساءلة��ذه��خ��ة�أن�تخضع�،�ع���اقتصادية�حقيقية�وعائدات�كب��ة�من�امللكية�الفكر�ة�ل��امعات

� الشراكة �الثال�ي، �ا��لزون �ظل �شأ���� ��عز � امن �الشر�اء �مختلف �ب�ن �الصناعة�،ا��امعة(ز�العالقات

�ضار�ةوضمان��بت�ار�والر�حية�دون�امل الفعالضمان�التمو�ل�و ��ل�شر�كالدفاع�عن�مصا���و  )ة��وما�و 

��ام�لع���عاتق�الدولة��ف��ا�يقع�،��ذه�الشبكة�املختلطة�من�الشراكة�الناشئة .بمنتجات�اقتصاد�املعرفة

�القانونية �ال��اعات �حالة ��� ��خ��اع �براءات �شراء �وإعادة �للشر�اتأو� باملسؤولية �ا��امعات �معارضة

ولذلك�من�الضروري��عز�ز�الروابط�مع�اح��ام�استقاللية��دارة�ل�ل� ،ا�ل�املتعلقة�بنقل�اا��اصة�أو�املش

�ش �ا��ديدةمن ��نتاج �شبكة �املنافسة� .ر�اء �ب�ن
ً
�عادال

ً
�توازنا �يضمن �أن �شأنھ �من �ا��ديد �النموذج �ذا

�وسيلة�إلنتاج���عبئة�املعرفةالل�ا��وكمة�من�خوالتعاون�ب�ن�مختلف�الشر�اء����مجتمع��بحاث�و�عز�ز�

�ُيحدد�اتفاقيات�الشراكة�ب�ن��طراف�الثالثة،�واملتمثلة����اتفاقية�و�ذا����إطار��شر����وقانو�ي،�3 ال��وة

بت�ار�واملردود�� فاقية�ب�ن�مؤسسات�التعليم�العا���وقطاع�الصناعة،�وات�تحو�ل�املعارف�وامللكية�الفكر�ة

،�ب�ن�ا���ومة�ومؤسسات�التعليم�العا���ةجار والت اتفاقية�املسؤوليةو ،�ب�ن�قطاع�الصناعة�وا���ومة�املا��

 :نموذج�ا��لزون�الثال�ي�عرض��)02، 20(الش�ل�البيا�ي�ر�قم�

 

 

                                                           
1
دار�حمي��ا�لل�شر�والتوز�ع،� ،»اللي�يةإدارة�املعرفة�وإم�انية�تطبيق�ا����مؤسسات�التعليم�العا��،�دراسة�تطبيقية�ع�����اديمية�«]: 2018[ إيناس�أبو�بكر�محمود�ال�وش� 

  .97. مصر،�ص
2Jean CLAIREMOND CESAR [2016]: «De la Gouvernance des Universités: Tension entre la Collégialité et le 

Nouveau Modèle Entrepreneurial, Partenariat public privé ou innovation éducative ?», p.p. 6-7, Disponible sur le 
lien: https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01477546/document (Consulté le 26/06/2018)  
3Ibid, p. 8.  



العا�� التعليم مؤسسات �� ا��وكمةتجارب� ثا�يال الفصل   

 

 
62 

  مؤسسات�التعليم�العا���الكندية���تمو�ل��ا��لزو�ي�الثال�ينموذج��:)02، 02(رقم�ش�ل�

  
 :املصدر

- Jean CLAIREMOND CESAR [2016]: «De la Gouvernance des Universités: Tension entre la Collégialité et le 
Nouveau Modèle Entrepreneurial, Partenariat public privé ou innovation éducative ?», p. 38, Disponible sur le lien: 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01477546/document (Consulté le 26/06/2018)  
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  تجارب�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������أور�ا:  املبحث�الثا�ي

�افَّ َح  �الظروف � و�قتصادية�ةلسياسيزت �ا���ومات ��� ��� ��غي��ات �إحداث �ع�� التعليم�أورو�ا

� العا�� �وتب�� � إصالحاتكا��وكمة �وذلكجو�ر�ةو �ي�لية �احت�، �� �لت�عدما �واليابانية�ا��امعات مر�كية

�التص �ل��امعات�اتف�يصدارة �بما�العاملية �العالم �طلبة �قبلة �أورو�ا وأصبحت �طلبة �من �العديد  .ف��م

�و  �التعليم �حوكمة �موضوع  أصبح
ً
�مرتبطا �الك�� �العا�� �بامل�ام �أسا��� �أور�ا�ش�ل �ملجلس �ى �حيث أقرت�،

� 2003 سنة�ل�ذا�املجلس) *CDESR( ال��نة�التوج��ية�للتعليم�العا���والبحث
ً
�مشروعا ا��وكمة�"ُس���بـ

، 2007-2005 وكذلك�برنامج�عمل�ملسار�بولونيا�للف��ة، 2006- 2004 يمتد�لثالث�سنوات" ���التعليم�العا��

�الدول��ُ  والذي �ورو�ية�للتقر�ب�ب�ن�أنظمة�التعليم�العا���بي��ا،��ان�ال�دف�منھ�عت���أ�م�إصالح�تب�تھ

�موحد �أورو�ي �مجال �إيجاد ،� �مع �العا��، �للتعليم �مكثفة �قواعد �خاللھ �من ��عتبار�وضعت ��ع�ن أن��خذ

�مؤسسات� ��� �املوجود �وال��اء �والتعدد �التنوع �نفسھ �الوقت ��� �ال�ُيل�� �املش��كة �القضايا ��� �التقارب �ذا

��،ليم�العا����ورو�يةالتع �الداخلية�وا��ارجية��دف�ال��نامج�إ����عز�ز�مشاركة�كما  ��أ��اب�املص��ة

وتوطيد�ا��ركية�والتبادل����إطار�التعليم�العا���والبحث�لسوق�العمل،��ستجابةو� �التعليم�العا���حوكمة

  . العل��

تجارب�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������أورو�ا�عرض��عض��ذا�املبحث�س�تم�من�خالل�

 . فر�ساو �بر�طانياو���

   ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������بر�طانيا�ةر�تج .1.2

مؤسسات�التعليم�تتم���،�و حيث�جودة�التعليم�والسمعة�العامليةمن�تحظى�بر�طانيا�بم�انة�متم��ة�

�تحت�إشراف أنظمة�مستقلةحيث�أ��ا��،�ورو�يةبنظ��ا��ا� قارنةُم كب���من��ستقاللية��بقدر ف��ا� العا��

��يئا�و  ��ومةا� �ا� �الد��ا �ف�،��وكمةبا�اصة �العليا �ال�يئة �تمثل �. ��اوال�� �رغم �التعليم�تنوع مؤسسات

�يئة��طرفمسؤولة�من�و مستقلة�قانونيا�ات�مؤسس�أ��ا�والتنظيم�ف����ش��ك���وا���م��العا�������صل

 
ُ
�ت �املختلفة�مسؤولية��الّمِ َح حاكمة �املستو�ات �ع�� �ال�يئات �العا���،�ل �التعليم �نظام �ي�ب�� �ال��يطا�ي�كما

 .مصادر�متنوعة����تمو�لھ

�تمو�ل� �عرض �يتم �ثم �ا��وكمة، �نظام �ثم �عموما، �بر�طانيا ��� �العا�� �التعليم �إ�� �التطرق س�تم

  . التعليم�العا������مؤسسات�التعليم�العا���ال��يطانية

  التعليم�العا������بر�طانيا�ملحة�عن�.1.1.2

�ا��امعات�ال��يطانية�من�أقدم�وأعرق�ا��امعات����العالم،�و�عود�بداي��ا�إ���القرن�ا��ادي� َعدُّ
ُ
�

�باستمرار� �يتطور �وجعلتھ �عاملية، �علمية �سمعة �املبكر�أكس�تھ �العا�� �للتعليم �اللبنة �و�ذه عشر�ميالدي،

  .ل��امعات����العالم�وفق�متطلبات�العصر�وأكس�تھ�مرجعية

                                                           
*Comité Directeur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  
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�ال�مؤسسات �مستقلة �نظامية �كيانات ��� �ال��يطانية �العا�� �ا���ومة� التعليم �تملك�ا �وال تدير�ا

��يئاتو  ،ال��يطانية �مع �مجالس �ش��ك ��� �أوضاع�ا�،ح�ومية �سالمة �وتراقب ��س��اتي�� �اتجا��ا �تحدد

سية�أو�نوعية�البحوث�اإدار��ا�أو�برامج�ا�الدر تتدخل���� تأكد�من�فعالية�أدا��ا،�و�ذه�ال�يئات�التاملالية�و 

،�وال�ح������نظام�التوظيف�أو�رواتب�املوظف�ن ،در�س�واملراكز�البحثيةالعلمية�ال���يجر��ا�أعضاء��يئة�الت

�أ�ب �من �التمو�ل��االرغم �مجالس �طر�ق �عن
ً
�ح�وميا

ً
�دعما �ب ،تتلقى �فإن �العا���ذلك �التعليم مؤسسات

� �ا�تتم���باستقالال��يطانية �وسمع��ا �وأ�اديمية �يدةلي��ا �فكر�ة �حر�ة �من �بھ �تتمتع � .1ملا يتم���قطاع�كما

�العا�� �وتنوعھ،�التعليم �ب��امتھ
ً
�أيضا �عام ���ش�ل �تقديم �مسؤولية �وطنية�و�تحمل �دراسية منا��

� �جودو�ملؤسساتھ ��.��2اضمان �ت�ب�� �العا�� �التعليم �مؤسسات �اال��يطانية �التدو�ل  �اأ�عادبس��اتيجية

 جانب���لطلبة�� ل ااستقطاب�من�ب�ن�الدول��ك�� ولذا�نجد�أن�بر�طانيا���ش�ل�واسع،��ضار�ةجار�ة�وا�تال

  .العالم

�� �مؤسسات �العا��شمل �و  ال��يطانية�التعليم �وال�ليات �العليا �واملعا�د مراكز�التدر�ب�ا��امعات

�املتقدم ��،امل�� �العا��و�نقسم �نموذج�ن�التعليم �التعليم إ�� �والتعليم���ما �وال�ليات �ا��امعات ��� العا��

�الوط�� �وال�ليات�التعليم. امل�ن�� �ا��امعات ��� �ا�يدؤ ي العا�� ��إ�� �ا��امعية��صول �الدرجة �ش�ادة ع��

����ل�سا�سع���ش�ادة�ال��صول أو�ا��وذلك�����عض�ال��امج�ال���تقت����سنة�دراسية�واحدة،�ساسية�

م�ُيتاح�للطالب�إتمام�الدراسات�العليا�ليحصل�ع���مؤ�الت�علمية��،لفنون ا����داب�و العلوم�أو�
َ
ومن�ث

� ��.املاجست���والدكتوراه�ش�ادةكإضافية �امل�أما �الوط��التعليم �جاف�� �درجات �مثل�ال�يمنح �تقليدية معية

وفق��تتوازى�مع�املؤ�الت�التقليدية����ا��امعات وفق�مستو�ات�ةيقوم�بتأ�يل�الطلبإنما�،�و املذ�ورة�أعاله

�املتحدة �اململكة ��� �الوط�� �التأ�يل ��ي�ل �تد�� �ع��� .)*NQF(منظومة �الوط�� �امل�� �التأ�يل يركز�نظام

ن�ال��ك���ع���املعارف�أك���م�،التطبيقية�املطلو�ة����الواقع�العم��ملعارف�العلمية�و مؤ�لة�باإطارات�ت�و�ن�

 النظر�ة�و 
ً
ومن�أ�م�الش�ادات�ال���يتم�تقديم�ا��،���برامج�التعليم�العا���البحثية�ال���يتم�ال��ك���عل��ا�عادة

�،بمختلف�تخصصا��ما�الفرعية لعماأإدارة� دكتوراهوط���ش�ادة�ماجست���و ضمن�برامج�التأ�يل�امل���ال

  .3والدكتوراه�امل�نية�العامةالدكتوراه�امل�نية����ال�ندسة�و �امل���عليمإ���ش�ادة�الدكتوراه����التباإلضافة�

  

  

  

                                                           
1Bahram BEKHRADNIA [ 2013 ]: «The Governance of Higher Education in England», Report of the International 
Seminar on: «University Governance: Comparison of University Governance USA, UK, France and Japan», Op.cit., 
p.p. 24-32. 

2
   :الرابط�متوفر�ع��،�8 .ص�،» اململكة�العر�ية�السعودية�واململكة�املتحدة،�دراسة�مقارنةتمو�ل�التعليم�العا������ «:[2007]محمد�ا��ر�ي�  

http://dr-alameri.com/wp-content/uploads/2017/03/%D8%AA% D9%84-%D8%A7% %A9.pdf   )08/03/2018شو�د�يوم�(  
*National Qualifications Framework. 

 
3

  :الرابط متوفر�ع�� ،»التعليم�العا������بر�طانيا «:[2017]للتعليم�العا����اديمية�العر�ية�ال��يطانية�

https://www.abahe.uk                                                                                                                                                                                           )08/08/2018شو�د�يوم�(  
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 نظام�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������بر�طانيا .2.1.2

� �التعليم �مؤسسات �أغلب �ووا��العا�� �معلن �حوكمة �نظام �ل�ا �بر�طانيا     Oxfordفجامعتا ،��

 ْح يُ �مثال  Cambridgeو
َ

�امعة�واملن�سب�ن�اء�ا�مان�من�خالل�مجلس�حاكم�يتألف�من�عدد�كب���من�أعضك

�مجلس�ذا�املجلس��عرف�. ��ل�ن�ضمن�ما��س������ل�ا��امعةمو�احث�ن��موظف�نل�ا�من�خر�ج�ن�و 

� �� �وصياء � Oxfordجامعة �� والتجمع Cambridgeجامعة �املجالس��و�ذان، �من ��عت��ان املجلسان

�طر�ق�ال�شر�عية �عن �أعضا��ا ��عي�ن �يتم �ل��امعة، �املنتخبة �الرئ�سية �و�دارة �ا��اكمة �ال�يئة �و�مثالن ،

   .�نتخاب

مجلس�ا��امعة�وال�يئة�العامة�( با��امعة أعضاء�املجالس�التنفيذية�ذه�املجالس�تقوم�بانتخاب�

�ا��امعةك )لل�ليات �و و  رئ�س �ال�لياتنائبھ �...عمداء �املجالس وتضمإ��، �من� �ذه �غ���تنفيذي�ن أعضاء

) مجلس��وصياءيتم�انتخا��م�عن�طر�ق�(وأعضاء�آخر�ن�من�مجلس��وصياء�) يتم�انتخا��م(�ساتذة�

مجلس�ا��امعة��و�ال�يئة�الرئ�سية�التنفيذية�والصا�عة��).ةيتم�انتخا��م�عن�طر�ق�مجلس�الطلب( ةوطلب

�من� �ا��امعة �إدارة �عن �الشاملة �املسؤولية �و�تحمل �ا��اكم �للمجلس �تقار�ره �يقدم �ا��امعة، للقرار���

أما�ال�يئة�العامة�. وال�لياتب�ن�ا��امعة��العالقات�وإدارة�املوارد،�وتحديدتحديد�امل�ام،�تخطيط�العمل�

املشورة�ل��امعة�حول�السياسة�التعليمية�ومراقبة�املوارد،�و���مسؤولة�عن�ا��فاظ�ع���تقدم�فلل�ليات�

  .مستوى�عال�من�التدر�س�والبحث

فوق�مجلس�ا��امعة،�تناقش�التقر�ر���س���باملحكمة،و����عض�ا��امعات�ال��يطانية�يوجد�ما��

 السنوي�ل��امعة�وتنظر����القضايا�املختلفة�وتصدر�قرار��عي�ن��ل�من�رئ�س�ا��امعة�والرئ�س�التنفيذي

��خرى  �املجالس ��،وأعضاء �من �املحكمة �مجلس �يت�ون ��50وعادة �ا��امعات�400إ�� ��عض . عضو���

دة���ان�من�أ�م�ا�ال��نة�من�خالل�ع�ق�نظام�الرقابةتطبو�اإلضافة�إ���املجالس�املختلفة�فإن�ا��امعة�

�املراجعة املالية تان�و��نة
َّ
�الل � الداخلية، �ع�� �با��امعة�شرفان �الداخلية �الرقابة �أنظمة �مراجعة إدارة�،

�ا��امعة�،املخاطر �ا��ار��و �مراجعة�فعالية�وكفاءة�النظام�املا����� �بتعي�ن�املراجع كما�تضم��.1التوصية

� �ال��يطانية �العا�� �التعليم �مؤسسات �القبول مكتب ��سياسات �للتعليم�و العادل �املستقل �التحكيم مكتب

 ،القبول العدالة�والكفاءة����سياسات�ا���ومة�لضمان� ش�ل��ا�يئة�شبھ�مستقلة���ول�عبارة�عن ،العا��

الدخل�املحدود�والطبقة� ي ذو خاصة�الطلبة�ع���املشاركة����التعليم�العا���من�طرف�الطلبة��مما����ع

�ةماملحرو  �أما �العا��، �للتعليم �املستقل �التحكيم �ف�و� مكتب �عن �مسؤولة �مستقلة �ش�اوي �معا��ة�يئة

�يئة�مملوكة�باالش��اك�ب�ن�ا��امعات�وا���ومة�مسؤولة�و��� ا��ودةضمان�و�الة� وتوجد�أيضا. 2لطلبةا

من�أجل�حماية�حقوق�أ��اب�املص��ة��2018ا��ودة�سنة��قانون ،�وتم��عديل�جودة�التعليمتقييم�ع���

ع����شرف��ذه�الو�الة��،خذ��ع�ن��عتبار�ا�تماما��م�ودعم�ا��ودة�العاملية�للتعليم�العا���ال��يطا�ي� و

                                                           
1
مركز�تطو�ر��،ا��ام�� �داء تطو�ر مجلة،�»الشاملة ا��ودة متطلبات ضوء �� تطبيق�ا ومؤشرات ا��امعات ��وكمة مق��ح نظري  إطار«: [2012]�عقوب�عادل�ناصر�الدين� 

 .11 .،�مصر،�ص02 العدد ،01 املجلد ،�جامعة�املنصورة،�داء�ا��ام��
2Bahram BEKHRADNIA [2013]: Op.cit., p. 6. 
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�جامعة�مكتب ��ل ��� �ا��ودة � ،لضمان �الذي �للتقييم �ل��امعات �ميدانية �بز�ارة �تقر�ر�� يقوم �وإعداد و��

ع���سؤولة�امل و�الة�التعليم�العا���لإلحصاء و�ناك�.1ضمان�ا��ودة�يئة�ا���ود�مع��ثم�ي�سق�،حول�ا��ا�ي�

  .البيانات�واملعطيات�ا��اصة�بمؤسسات�التعليم�العا��جمع�وتحليل�

  2 :وعموما�يتجسد�نظام�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا���ال��يطانية�من�خالل�املبادئ�التالية

،�شفاف�حوكمة قانون �ت�ب���مؤسسات�التعليم�العا���ال��يطانية: مشاركة�أ��اب�املص��ةالشفافية�و -

��سا �و الذي �املؤسسة �سمعة �حماية ��� ��ضمانعد �مص��ة ��ساسي�ن �املص��ة ����و أ��اب �بما الشر�اء

�القانون��عد�العديد�من��س�شارات�مع���نة�رؤساء�. واملجتمع�ك�ل�الطلبةذلك�مجتمع� تم�تطو�ر��ذا

أ��اب��القانون��عت���ضمان�لثقة�ذا�تب���أن��م�وإبالغ�،ا��امعة�وأ��اب�املص��ة����التعليم�العا��

 �ؤالءلالواسعة� املشاركة ،�ال����عتمد�ع��القطاع�تمؤسساوكمة�ال���تقوم���ا�ت�ا��إجراءااملص��ة����

ا��ر���نتخاب عمليةعتماد�او  ���تخصيص�املوارد الشفافية،�وأيضا�مستوى�القرارات��س��اتيجيةع���

  .��ميع�القيادات�بدل�التعي�ن

�رقابال- �ت: ةاملساءلو ة �ا��كمقوم �منتظمة �يئات �و  ،بمراجعة �وفعالية��وا��ةشاملة �فعاليا��ا حول

�و  �و��ا��ا �تدقيق�،جمعيا��امجالس�ا �ف��ا �ال�شر�عيةل دوري بما �واملسؤوليات �ا��وكمة ��ذا�. قانون ع��

� ��ساس �رقاالتتم �بة �ع�� �طرف �من �بر�طانيا ��� �العا�� �التعليم �املاليةمؤسسات �املراجعةو �ال��نة  ��نة

تقار�ر�ا�حول��وتقديم�،تطبيق�السياسات�املالية�املختلفة�ل��امعةمتا�عة�تتو����ال��نة�املالية .الداخلية

الرقابة�تتو���فالداخلية� ��نة�املراجعة،�أما�املجلس�ا��اكم إ���قامت���ا�املؤسساتاملالية�ال�����شاطاتال

� �خالل �من �املخاطرالداخلية �إدارة �إ�� �باإلضافة �املجلس �وقرارات �بال�شر�عات ��ل��ام �مدى �،مراجعة

خارج�املجلس�ذي�خ��ة�مالية�ومحاس�ية��ش�ل�عادة�من�ثالثة�أعضاء�من�مجلس�ا��امعة�وعضو�من�وت

�الطلب �ممث�� �من �ال�ي�ون �أن �ع�� �و . أو��ساتذة�ةواسعة �تقديم �إتقار �تم �ا��اكم ���ر�ال��نت�ن  املجلس

�ا��امعة �تتوفر�.ورئ�س �رقابية كما �التنفيذيةأل آليات ��دارة �مع �التعامل �من �تمك��م �املصا��  ��اب

املن�سب�ن�و  للمجتمع باإلفصاح ا��امعات تقومكما��،رةاملتكر  خابآليات��نت وتوجيھ�السلوك�من�خالل

   .تقر�ر�مفصل�من�قبل�مراجع�ا��ساباتب ةمرفق عن�قوائم�ا�املاليةإل��ا�

  :وا��ر�ة���اديمية�ستقاللية�املؤسساتية� -
ُ
،�بر�طانيا ��العا��� التعليممم��ات� أ�ّم  من الالمركز�ة عّد �

��العا�� التعليم مؤسساتف ��يئات �شؤو��ا �إدارة ��� �كب��ة �باستقاللية �تتمتع �أ�داف�ا، ن�يجة�وتحقيق

،�إضافة�إ���امتالك�ا�ملجالس�مؤ�لة���وكم��ا�%24 ما��س�تھال�يمثل�إال�الذي���ومي�انخفاض�التمو�ل�ا�

�ومراقب��ا �تنفيذ�ا �ع�� �و�س�ر �اس��اتيجي��ا �بفتح�و �.تضع ��مر ��علق �سواءا �كب�� �باستقالل تتمتع

با��ر�ة���اديمية�ون�يتمتعالذين� ،�توظيف�أعضاء��يئة�التدر�ستحديد�محتوى�املقرراتو التخصصات�
                                                           

1
مجلة�العلوم��جتماعية�،�»تجر�ة�اململكة�املتحدة����حوكمة�مؤسسات�التعليم�العا���من�أجل�ضمان�جودة�مخرجا��ا« ]:2019[ عبد�ا��كيم�بزاو�ةو  عبد�ا��بار�سال�� 

   .271. ،�صتركيا� ،06،�العدد�01وال��بو�ة،�املجلد�
  :راجع�كال�من2

- Bahram BEKHRADNIA  [2013]: Op.cit., p. 6. 
- Committee of University Chairs [2014]: «The Higher Education Code of Governance», p. 23, Available on: 
https://www.universitychairs.ac.uk/wp-content/uploads/2015/02/Code-Final.pdf    (See on 18/01/2017) 
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�وظائف� �أداء ��� �والتالتامة �البحثية �خدم ،در�سيةم �التدر�س ةإ��اء ��يئة ��،أعضاء ��� تحديد��ستقاللية

كما�يوجد�ت�سيق�ب�ن�مؤسسات�التعليم�العا����،��داف�املراد�تحقيق�ا�توظيف�امل��انية�حسب،�املرتبات

� �الرواتب، �تحديد �حول �التوصيات �يخص �فيما �العمالية �و�تحادات �الذين�أما �الطلبة �عدد �يخص فيما

من�حيث��ستقاللية�. استقاللية�جزئيةب فتتمتع�املؤسسات�ال��يطانية�ستقبل�م�والرسوم�ال���يدفعو��ا�

�املال��والرقابة �إنفاق �كيفية �حول �موثوقة �سنو�ة �مالية �تقار�ر �بتقديم ��سمح �نظام �يوجد املالية،

وإحصائيات��داء�واملخرجات،�ل��امعة�أيضا�سلطة�إبرام�العقود�وإجراء�املعامالت�املالية�و�دار�ة�دون�

  .1ا��ضوع�لشروط�القبول�املسبق�من�كيانات�خارجية

  ر�طانياالتعليم�العا������بتمو�ل��.3.1.2

��افيا� �التمو�ل ��ذا ��عد �لم �ال��يطا�ي، �العا�� �للتعليم �ا���ومي �الدعم �من �طو�لة �سنوات �عد

�ملتطلباتھ�امل��ايدة�و�س�ثمار�املناسب����تطو�ر�جودتھ و���ظل�البحث�عن�آليات�تمكن�من� .لالستجابة

مرسوما��ان�لھ��ثر�البالغ�ع���إعادة��1992تجاوز��خفاقات�وصعو�ات�التمو�ل،�أصدرت�بر�طانيا�سنة�

�لتمو�ل� �ال��يطا�ي �املجلس �بإ�شاء �قرارا �املرسوم ��ذا �تضمن �بر�طانيا، ��� �العا�� �التعليم �نظام �شكيل

�العا�� �ع���(*HEFCE)التعليم �امل��ايد �الطلب �مواج�ة �ع�� �العا�� �التعليم �مؤسسات ����يع �إ�� �و��دف ،

� �ز�ادة �ا��ودة، �مستوى �رفع ����التعليم، �التنوع ����يع ��خرى، �القطاعات �مؤسسات �مع �الشراكة فرص

�القطاع�. إ��...مصادر�التمو�ل �ب�ن �مصادر�تمو�ل�ا �تنو�ع ��� �التوازن �لتحقيق �ال��يطانية �ا��امعات سعت

الوقف،�أيضا�و �،ا���ومي،�الرسوم�الدراسية،�تب���نموذج�ا��امعة�املنتجة�بالشراكة�مع�القطاع�ا��اص

   2:�اآل�ي�عرض�ا�يتماملصادر���ذه

�ان� �عدما،�2016 سنة %24 ال��يطانية�ؤسسات�التعليم�العا��مل التمو�ل�ا���ومي بلغ :الدعم�ا��كومي -

ْد . تال�سعي�يا�بداية %50 فاقحيث���اإيرادا�املصدر�الرئ��������
َ
عم�ا���ومة�املركز�ة�ال��يطانية�تمو�ل�ت

�ب �العا�� �التعليم �التمو�ل �مجلس �مع �التفاوض �جامعةحول �ل�ل �منح �بتقديم �املجلس �يقوم تحديد�،

 راداتي� �التمو�ل�املحصل�منتوز�ع�و�ناءا�ع���توص�تھ�يتم��،�حتياجات�ال�لية�ملؤسسات�التعليم�العا��

�مت���عْ �ُ و  ،للدولة العامة �املجلس �الصدر�رئ���� ��� �خاللتمو�ل �يُ �من �ال�� �يتم�َ� رُ فِ وَ املنحة �وال�� �سنو�ا ا

بتوز�ع� (**UGC)ة�تقوم���نة�املنح�ا��امعي .�3نفاق�العمومي�ل���ومة�خطةتحديد�ا��عد��عالن�عن�

�عدالة�توز�ع��مو  �من �بجميع�فروعھ�من�التأكد �يقوم�مجلس�التمو�ل ال��ذه�املنح�السنو�ة،����املقابل

                                                           
1
: حول �دو��امللتقى�ال،�»تجر�ة�اململكة�املتحدة����حوكمة�ا��امعات: ���ظل�تحقيق�مبادئ�ا��وكمة�جودة�التعليم�العا���«]: 2011[عبد�ا��كيم�بزاو�ةو  عبد�ا��بار�سال�� 

  . 13 .،�ا��زائر،��صجامعة�و�ران ،��لية�العلوم��قتصادية،»تقييم�أساليب�ا��وكمة����التعليم�العا��: ا��وكمة����ا��امعة�«
*Higher Education Funding Council for England. 

  :راجع�كال�من 2

  .8 .مرجع�سابق،�ص�:[2007]محمد�ا��ر�ي��-

 .35-34. ص.صمرجع�سابق،�: ]2018[املجلس��قتصادي��جتما����رد�ي��-

- Mariam ORKODASHVILI [2007]:  « Higher Education Funding Issues: U.S/ U.K. Comparison», p.p. 2-4,  
Available on: https://ssrn.com/abstract=1440464                                                                         (See on 11/01/2017) 
3Bahram BEKHRADNIA [ 2013 ]: Op.cit., p. 32. 
** University Grants Committee. 
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�ا��امعية �للمؤسسات �. املرصودة �لتعز�ز�استقالل�كما �آليات �وضع �إ�� �ال��يطانية �السياسات توج�ت

�
ً
فل�ل�جامعة�حر�ة�توز�ع�املنحة�حسب�ما�تراه�مناسبا�طاملا�من�خالل�تطبيق�الالمركز�ة،�ا��امعات�ماليا

مت�من�أجل�ا ّدِ
ُ
ستخدم�����غراض�ال���ق

ُ
ة�ع���عدد�يسا�مة�ا���ومامل�عتمد�مقدار�. أن��ذه��موال��

�امل �و�جانبالطلبة �البحث��،حلي�ن �ع�� ��نتاجية �القدرة �ع�� �العل�� �البحث �م��انية �توز�ع ��عتمد كما

�وكيفا �كما ��بحاث�،العل�� �مجال ��� �التم�� �ب���يع �يل��م �التمو�ل �معظم��،فمجلس �بتوز�ع و�قوم

�املالي �ملاعتماداتھ �انتقا�ي �أساس �ع�� �بذلك �ا��اصة �ة �ع�� �بر�نت �ال�� �العا�� �التعليم ����ؤسسات قو��ا

  ؛املجال�البح���وفقا�للمقاي�س�املحلية�والدولية

 �:الرسوم�الدراسية -
ُ
ِ ت

ّ
حيث�سسات�التعليم�العا���ال��يطانية،�ا����مؤ يمصدرا�رئ�سل�الرسوم�الدراسية�مث

�ع���ز�ادة� �ا���ومة�ال��يطانية ��%46 إ�� ��ا�سبعملت �من�إجما����يرادات ارتفاعا� ش�دت،�و 2016سنة

 �ل�ذا،�مقابل�تراجع����التمو�ل�ا���وميخالل�السنوات��خ��ة�
َ
شركة�ح�ومية����بر�طانيا�منذ�تأس�س��مَّ ت

� �للطل�1995سنة �القروض �تقديم ��عليم�م،ب��دف �مواصلة �ع�� �ملساعد��م �لالق��اض� ة �شروطا وضعت

ُب�من�الطالب�سداد�ما�عليھ�من�ديون��عد�تخرجھ�وحصولھ�ع���عمل�يدر�دخ
َ
ل
ْ
،�ووصلت�حث�ُيط

ً
�ثابتا

ً
ال

من�إجما���الرسوم�ال���يدفع�ا�الطالب،�وتزداد��% 50إ���حوا����ةبالشركة�للطل�ة�القرض�الذي�قدمتھقيم

 ؛حاجة�الطلبة�لذلك����حالة�ثبوت�%90إ���

ملنتجة�لتمو�ل�االعديد�من�مؤسسات�التعليم�العا���ال��يطانية�نموذج�ا��امعة��ت�ب�� :ا��امعة�املنتجة -

� �شاطا��ا �املشاركة �خالل �و�سو�ق �عمال ��من �البحوث التجار�ة �جامع�فمثال ، ممثلة� Manchesterة

�والتقنية �للعلوم �وعلم�- بمع�د�ا �التحليل �وعلم �واملي�انيكية �الكيميائية �ال�ندسة �مجال ��� املتخصص

�املوارد �وعلم ��-ا��ياة، ��ك�شافات �مجال ��� ��عمل �وال�� �ل�ا �التا�عة �و والشر�ات �العلمية، �بي�ال��  �امن

. ع���البحوث��اإنفاقيتم� مقابل�عوائد �سو�ق�البحوث�ونقل�التقنيةتقوم�بال���الشركة�القابضة�التجار�ة�

�جامعة �استطاعت �ا���ومي،��ز�ادة  Oxfordكذلك �التمو�ل �ع�� �اعتماد�ا �وتخفيض �املالية موارد�ا

�ع���قدر وأعط
ً
واستغالل�أصول�ا� خالل�تقديم��س�شاراتمن���ا�ع���التمو�ل�الذا�ي،�ت�بذلك�نموذجا

�ك �املادية، �عطالت �أثناء �ا��امعية �امل�شآت �واتأج�� �السنو�ة �والعطالت ��سبوع �بإجراء���اية لسماح

�استغالل�طرقات��ستقبال�وساحا��
ً
���ال��و�ج��عال�ي��ا��شطة��جتماعية����ساحات�ا��امعة،�وأيضا

 ؛مالية�زادت�من�دخل�ا�ل�رسومللمحالت�والشر�ات�مقاب

بلغت�قيمة�صندوق�جامعة�حيث�عا���ال��يطانية�ع���نظام�الوقف،��عتمد�مؤسسات�التعليم�ال�:الوقف -

Cambridgeمليار�باوند،�أما�جامعة��5.7الوقفي�حوا����Oxfordقيمة�صندوق�ا�الوقفي�حوا����تفقد�بلغ�

�والبحث��،مليار�باوند�4.2 �عموما �العا�� �التعليم �تمو�ل �أك���رعاة �من �والعلمية �ا����ية عت���ا��معيات
ُ
و�

    .العل���خصوصا
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  ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������فر�سا�ةر�تج�.2.2

حيث�إدارة� من اتضغوط يواجھلكنھ� مسار�بولونيا،�ضمون يتما����التعليم�العا������فر�سا�مع�م

� �التوظيف، �ع�� �القدرة ��امل��ايدة �عداد اس�يعابالتمو�ل، �الطلبة �ال��ك���ع���...من ��ستوجب ا �ِممَّ إ��،

�ارتبطت �ال�� �ا��وكمة �كب�� �إصالحات �مسار�مؤسسات�ب��ش�ل �تدر�جيا �رسمت �ال�� �التار�خية األحداث

   .ة�ديثا��ةالعموميدارة�إطار�� ن�و�جراءات�املعتمدة����القوان�و�����الفر�سيةالتعليم�العا

يتم�التطرق�لنظام�ا��وكمة�من�خالل�عرض�أ�م�ثم�،�س�تم�تناول�التعليم�العا���عموما����فر�سا

�تطوره �و �مراحل � �ي�لأيضا ��� �العا��ا��وكمة �التعليم �ل ،الفر�سية�مؤسسات ��خ���يتم �إ����� التطرق

  .قضية�التمو�ل

  فر�سا�العا����� التعليم ملحة�عن .1.2.2

حتل�فر�سا�املرتبة�وت العالم،�ع���مستوى و�جودتھ� ب�نوع�مؤسساتھ�التعليم�العا������فر�سا ُ�عرف

�%15أك���من���ؤالء�مثل�و �،أنحاء�العالم��افة�من�جانب� �للطلبةالرا�عة����قائمة�البلدان�املستضيفة�

�الطل ��سبة ��ةبمن �وأك���من �فر�سا، ��� �ا��امعات �طل���25% �العليا�ةبمن �التعليم�العا��� .املدارس يطبق

 �ِّ َس �ُ  ،�حيثب�ن�دول��تحاد��ورو�ي��افة�املش��كLMD  نظامالفر�����
َ
�ةبل�الطلقُّ نَ ل��ذا�النظام�عملية�ت

  .1داخل�أورو�ا�وخارج�ا

واملعا�د�� املدارس�العليا،�ا��امعات �ناك�ثالث�فئات�أساسية�ملؤسسات�التعليم�العا������فر�سا،

النظام�املفتوح�. ونظام�انتقا�ينظام�مفتوح�يوجد�نظام�ن�للتعليم�العا������فر�سا،����املقابل�. ا��امعية

عدد�من�الطلبة،�بحيث�يحق�ل�ل�الطلبة�ا��اصل�ن�ع���ش�ادة��أك�� ��ستقبلنظام� �وو �ا��امعات�يخص

أما� .الب�الور�ا�دخول�ا��امعة�دون�انتقاء�أو�اختبارات�مسبقة،�كما�أن�مجاالت�الت�و�ن�ت�ون�جد�متنوعة

،�يتم�قبول�الطلبة��عد�اجتياز�طر�ق�املنافسةعن� محدودة�جداقدرة�استقبال�فيتم���بنتقا�ي�النظام�� 

�بع�أحيانا�ب�مسابقات�ع��
ُ
اجتياز�اختبار�القبول��عد�و����عض�املدارس�يتم��مقابلةأساس��ختبارات،�وت

����ع���وجھ�ا��صوصُيطبق�لنظام�ا�ذا�،�تحض��يةعا�د�مراسة�التم�يدية�ملدة�عام�ن�����ن��اء�من�الد

� �العليا �(املدارس �لإلدارة، �الوطنية �التجار �،العليا�الوطنية�رسااملداملدرسة �مدارسمدارس ،�)ال�ندسة�ة،

  . 2واملعا�د�ا��امعية�امل�نية لتكنولوجياية�لا��امععا�د�امل

�عت���ا��صول�ع����لذلك،�ول�خاصة����ال��امج�ال���تقدم�اتطبق�املدارس�العليا�نظام�وشروط�قب

�ما �حد �إ�� �صعبا �أمرا �املدارس ��ذه �من �اقبول �ب�ن �وسيط �وت�ون �العليا ��طارات �بت�و�ن �وتقوم لدولة�،

�الغرفة�و . 3والشر�ات �مع �بالشراكة ��عمال �وإدارة �لإلدارة �فر�سا ��� �العليا �املدارس �من �العديد تأسست

�تل��� �ال�� �التدر�س �وأساليب �الدراسية �الدورات �دائًما �تقدم �ف�� �لذلك، �ون�يجة �للتجارة، املحلية

                                                           
1Disponible sur le lien: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ (Consulté le 30/08/2018) 
2 Ministère des Affaires Etrangères [2006]: «France à la Loupe, l’Enseignement Supérieur en France», p. 2, 
Disponible sur le lien: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/enseignement_superieur.pdf (Consulté le 
10/05/2018) 
3Idem. 
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� ��حتياجات ��عماللا��قيقية �و��ئة �العاملية ��قتصادية � ،لسوق �التدر�براب قدمتكما �يمنح�مج �مما ،

  .خ��ة�عملية�واقعية��عمل�ع���تحس�ن�فرص�م����التوظيف�ةبالطل

 مؤسسات�التعليم�العا������فر�ساا��وكمة����نظام� .2.2.2

أحداث��سلسل��ش�ل�تدر����وفقا�ل�ملؤسسات�التعليم�العا���الفر�سية تطورت�ترت�بات�ا��وكمة

�تار�خية عدُّ
ُ
لتعليم�العا������فر�سا،�نظام�ا إصالح�فرضتال���أحد�أ�م�العوامل��العشر�نأزمة�القرن�،�و�

،�1968فن�يجة�املركز�ة�الشديدة�ملؤسسات�التعليم�العا���الفر�سية��شأت�حر�ات�طالبية�احتجاجية�سنة�

�مَّ مِ  �النظر��� �إعادة �طرح ��منظومةا �قانون �أ�م�ا �و�ان �العا��، �بقانون� 1968 سنة�Faureالتعليم املعروف

�ا�أعاد��عر�فيھ�التعليم�العا��،�والذي�تضمن��صالح��داري�ملؤسسات�التعليم�العا���واستقاللي��ا،�و توج

املشاركة�،��ستقاللية ���أساسية�مبادئتقوم�ع���ثالثة���،ثقا�و   ذات�طا�ع�عل���عمومية بأ��ا�مؤسسات

و�ذلك� ،�نتخابتم�اعتماد�مبدأ�واك�س�ت�بذلك��عض��ستقاللية�عن�الوزارة�و ،��1عدد�التخصصاتو 

سنة� **Savaryقانون��ف�فيما��عداثم�أض .تعليم�العا��أثرا�أيضا�ع���التطور�ال�شر����لل 1968 زمة�ان�أل 

�رسال 1984 �ا��امعةإ�� �م���ة �طا�ع �ذات �لتصبحأ��ا �عل���عمومية مؤسسات ، �طا�ع �وم��ثقا�و  ذات � 

)EPSCP***(، التعليمية�ؤسساتمن�امل�اعددإل��ا��مَّ ضَ و �،العا�� للتعليم العامة ا��دمةكما�أضاف�فكرة�،�

غ���قانون�التعليم�و  .واملراكز�البحثية مثل�املدارس�العليا،�املعا�د�الوحدات�التعليمية�والبحثية،�املخت��ات

�ا��امعات�من�خالل�1984لسنة��العا�� ��جتمع�ا��ام�املثالث�مجالس�منتخبة�من�طرف�إ�شاء��حوكمة

�طلب أساتذة،( �موظف�ن ،ةباحث�ن، �و��،)إدار��ن، ��دارة،� �ا��امعية،� مجلس �وا��ياة �الدراسات مجلس

 �ُ ،�و املجلس�العل��
ْ
   .لألعضاءباألغلبية�الساحقة��ةخب�رئ�س�ا��امعة�من�طرف�املجالس�الثالثتَ �

،�التنظيم�املا���ة����فر�سا�مع�تب���قانون �ديث�دارة�العمومية�ا��طبيقبدأ�ت�21بداية�القرن� منذ

ن�الدولة�ب�ما�عادة��عر�ف�العالقة���دف�إل إصالحات�و اتجاه�دو���معاصر��دارة�العمومية�ا��ديثة�و�عت���

�العا�� �التعليم �خالل ،ومؤسسات �العا���من �التعليم �قطاع �ومراقبة �إدارة ��� �الدولة �دور بصورة� تقليص

�ةستقالليوتوسيع�� �قراراتلطة�أوسع����اتخاذ�الومنح�س�،راقبة�عن��عداملمباشرة�و�كتفاء�بالتحكم�و 

����عديل�أيضا��ار���و ا�أو� داخ��الللتقييم�سواء��كب��  ة�دور �ديث�دارة�العمومية�ا� كما��عطي .الذاتية

�املوارد �تخصيص � .2قواعد ��ن�شار�لإلدارة ��ذا �مع �ا�بالتوازي �الفر�سية�ديثالعمومية ��دارات ���  ،ة

                                                           
  قانون�" Faure :"قانون �،�املعروف�باسم1968نوفم����12صدر����� Edgar Faureمن�خالل�و �،���إشارة�إ���وز�ر�التعليم�الفر������

ً
�و�قانون�يقوم�بإصالح�ا��امعة�إدار�ا

�و�حثية ��عليمية �وحدات �وإ�شاء �ال�ليات، �إلغاء �للمؤسسات، �الذا�ي ��ستقالل �و�دار��ن� (EBUs) منح �والتقني�ن �الطلبة �ممث�� �مشاركة �تتم �حيث �ا��امعة، ومجلس

التعليم�والبحث�من�خالل�ات�طادمج��شب�عدد�التخصصات�ع����كما����ع). مثلون�محليون�منتخبون�ورجال��عمال�والنقابيون م(باإلضافة�إ�����صيات�خارجية�

  .الباحث-�ستاذ�:وضعال
1
،�62 العدد�،الدراسات����التعليم�العا��،��شرة�علمية،�مركز�البحوث�و » حوكمة�ا��امعات�الفر�سية: قراءات�مختارة����التعليم�ا��ام��« :[2015] عبد�هللا�الث�يان  

  .4-2 .ص.السعودية،�ص

والذي�أحدث�إصالًحا�واسًعا��)Alain Savaryالذي�يحمل�اسم�الوز�ر�( Savaryيخص�التعليم�العا��،�املعروف�باسم�قانون��1984يناير��26صدر���� :"Savary"قانون�" ** 

  .  ال�تزال�العديد�من�أح�امھ�سار�ة�املفعول�إ���اليوم،�و ليم�العا���وخاصة�ا��امعاتللتع
*** Etablissements Publics à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel. 
2Michaela MARTIN [2012]: Op.cit., p. 5. 
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� ال��مت �العا��مؤسسات �الوزراء��التعليم �وقرارات ��ورو�ية �التوصيات �مع �يتوافق �تقييم �نظام بوضع

 1:ھأ�م�أ�داف،�و�ان�بولونيامسار��ورو�ي�ن����

الدول��عضاء�بالش�ادات�ب�ن�ع��اف�و�  LMDوالباحث�ن�من�خالل�نظام��ةنقل�الطلبحركية�وت�عز�ز��-

  ؛�ورو�يةو�عز�ز�التوافق�ب�ن�مختلف�أنظمة�التعليم�

   ية؛العاملا��امعات�ة�لبقي�جاذبيةجعل�ا��امعات��ورو�ية�أك���تنافسية�و �-

  .اقتصاد�املعرفةالسوق�فيما�يخص�احتياجات��لتحقيق�التوافق�ب�نأنظمة�التدر�ب�لتحديث�التعليم�و �-

�ا��تطبيق��دارةإن� �،بفر�سا�مؤسسات�التعليم�العا��حوكمة�ظل�إصالحات�ة�����ديثالعمومية

�جزء �موج��و �و من �العامة �ا��دمات �تحديث �بالبلدان�ة �ا��اصة �النماذج ��� �الفعالية �عن البحث

�و  .�نجلوساكسونية ��يا�ل ��ش�د ��غيا�لم �قانون ��وكمة �منذ �كب��ا � Savaryوقانون  Faure �ا  أن�فرغم،

�ال ��دف ��ان �وتطو�ر�عمل �أو�اتحس�ن �ل��امعات �الدولة �تمو�ل �ع�� �تأث��ه �لعدم �فشل �لكنھ ��امعات

� �لنموذج �تحدي �. 2ركز�ةاملتقديمھ �قانون �تداعيات ��1968من �تاله �أزمةما � من �عدد �امل��اي�س�ب  دالطلبة

�امل�نية�ن�يجة �التخصصات �كب���من �عدد �الدولةاستمرار� ،استحداث ���ز�م��انية ،� �املستمر التعاقب

�إصالحات �ش�دفالتعليم�العا������فر�سا�لم�. 3مؤسسات�التعليم�العا��حوكمة�نظام�وضعف� لإلصالحات

� �بارزة �منذ �غاية الثمان�ناتل��وكمة �، 2004 سنةAllègre و Goulard قانون  إ�� �ال�شاط��أ�شأالذي خدمة

�امل �مع �البحث �عقود �إلدارة �ا��اص �والقانون ��ؤسساتالصنا�� ��ورو�ية  ا،التكنولوجي�نقلو واملنظمات

  4:ا��ق�����احيث�منح، 2007 سنة�)*LRU( الفر�سيةا��امعات��سؤولياتمو  قانون�حر�ات�ْن َس  وأ�م�منھ

  ؛من�سلطات�موسعة�اترؤساء�ا��امعحيث�استفاد�،�خل�ا��امعةاد�صنع�القرار �مركز�ة -

طرف�ثالث��يئات��ب�نما��انوا����السابق�يتم�انتخا��م�من(انتخاب�الرؤساء�من�طرف�مجلس�ا��امعة� -

  مع�إم�انية�تجديد�ع�د��م�مرة�واحدة�و�عي�ن��عضاء�ا��ارجي�ن�للمجلس؛�)متداولة�مع��عض

وتجميد��سلطة�إدارة�املوظف�ن،�حيث�منح�م�القانون�سلطة�تخصيص�التعو�ضات�الفردية�للموظف�ن -

 ؛أعضاء��يئة�التدر�س�توظيفقرارات�

مجلس�الدراسات�ومجلس�(ل��وكمة�ع���مستوى�ا��امعة��ع���ال�يئات��خرى �مجلس�ا��امعة�ترجيح�-

 إ���النصف؛�رفع�قدر��ا����صناعة�القرار�بتقليص�أعداد�أعضا��ا��و وال�دف�،�)البحث

 ؛املوارد�ال�شر�ة�سي�����انيا��ا�و ممنح�ا��امعات�استقاللية�موسعة�فيما�يخص��سي��� -

  .لدولة����م��انية�ا��امعةدمج�املوارد�املمنوحة�من�طرف�ا -

                                                           
1Michaela MARTIN [2012]: Op.cit., p. 5. 
2Marie NOELLE JUBENOT [2018 ] : «Changes in the Governance of French Universities», The Annals of the 
University  of Oradea, Economic Sciences, Tom 27, Iss 01, Romania, p. 442. 
3Stéphanie MIGNOT GÉRARD [2013]: «The Transformation of University Governance in France (1999-2011), 
Inertia, Institutionalization and Change», Report of the International Seminar on: «University Governance: 
Comparison of University Governance USA, UK, France and Japan», Op.cit., p.p. 51-52. 
*Loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités. 
4Stéphanie MIGNOT GÉRARD [2013]: Op.cit., p.p. 51-52. 
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َم �2013 سنة�ثم�تلتھ�قوان�ن  و ،�ؤولياتسامل�ر�ات�و ا� ت�قانون ال���َدعَّ
ُ
�أن�ن  �مكننا
َ

� ِ
ّ

مراحل�ص��

  :  )02،01(رقم��ا��دول ����التعليم�العا���الفر������� ��وكمةتطور�إصالحات�ا

  الفر�سية�مؤسسات�التعليم�العا��إصالحات�ا��وكمة����: ) 01، 02(رقم� دول�ج

  املحتوى   �صالح
  

  .)��اديمية �يمنة�املالمح( 1968من�العصر��وسط�إ���

 .مستقل�ذاتيا�مجتمع�باحث�ن -

 .نقل�للمعارف�العامليةو  إنتاج -

  .قران��مقارنة�مع�معاي���محددة -

� �غاية��1968من إ��

�ال�سعينات  ��اية

�املالمح(  �يمنة

  .)ةسياسيال

  إعادة��ي�لة�نظام�التعليم�العا���-   (Faure, 1968) قانون 

  .اعتبار�ا��امعة���ص�معنوي - 

 .ديمقراطي�مش��ك�نطاق -

  .عمليات�انتخابية -

 . لتوازن�السيا����الداخ��اتمثيل� -

  .توسيع�وظائف�ا��امعة�- (Savary,1984) ن قانو   .منتخب�اتحاد�أو�انتماء�سيا��� -

�غي���حوكمة�ا��امعات�من�خالل��-

  .مجالسثالثة�خلق�

  

  .)�دار�ة المح�يمنة�امل( - بداية��لفية- ةا��ديد�دارة�العموميةف��ة�� 

  

  :اقتصاد�املعرفة تمثيل� 

ا��دمات�قطاع�غ���املادي����عز�ز�رأس�املال���-

 .ةغ���التنافسي

�والتمو�ل��دار �رقابةال - �التقييم �و�االت �ة،

  .والتص�يف�العال���القياس�الك��

��إ�شاء                 (Allègre&Goulard, 2004)  قانون  �ال�شاط �والقانون�خدمة الصنا��

�امل �مع �البحث �عقود �إلدارة �ؤسساتا��اص

  .االتكنولوجي�نقلاملنظمات��ورو�ية�و و 

� ���اتقييم�البحث�والتعليم�العإ�شاء�و�الة� 2007إصالحات� �حسب��سمح �للتقييم �نظام �بتأس�س الو�الة

��ورو�ي�ن�لتوصياا �الوزراء �وقرارات ��ورو�ية ت

  .بولونيا�مسار ���إطار�عمل�

��عديل�  مسؤوليات�و�كفاءات�موسعة �وطرق �قواعد واملوارد��املا���ال�سي�� ��

  .ال�شر�ة�ل��امعات�وكذلك�ج�از�توج���م

�مؤسسات� �ومسؤوليات �حر�ات قانون

 التعليم�العا���

�العا��التعليم�حوكمة��حس�نوتعز�ز�����دف�إ��

  .وأك���رقابة�استقاللية���إطار�عمل�أك���

� Fioraso  قانون   2013إصالحات� �نظام �ش�ل��لتجميعيؤسس �ع�� ا��امعات

  .مجتمعات�من�ا��امعات�واملعا�د

  والبحث قانون�التعليم�العا��

 

  ��ر�ات�واملسؤولياتاقانون��دعم�عدل�و�ي

�الطل( �ةبنجاح �جديدة �طموحات �مجال�، ��

�ا �� لبحث، �� نفتاح �املحيط �جتما��ع��

  .)قتصادي�وطنيا�وعاملياو�

   :املصدر

- Marie NOELLE JUBENOT [2018 ] : «Changes in the Governance of French Universities», The Annals 
of the University  of Oradea, Economic Sciences, Tom 27, Iss 01, Romania, p.p. 445-446. 
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فيما�يخص�مستوى��متوسطة م�انة حتلت �ورو�يةتجدر��شارة��نا�إ���أنھ�و�الرغم�من�أن�الدول�

� �أن �إال �� م�ستقاللية، ��صالحات� فر�سا أن ست�ناءاتن �رغم �ضعيف �استقاللية �بمستوى تتمتع

   .1املعتمدة

ن،��ول�خار����الفر�سية�ع���محور�ن�رئ�سي مؤسسات�التعليم�العا������وكمة�ا��ي�ل�رتكز�ي

   ) :02�،03( رقمالش�ل�ون��ص�ا�����والثا�ي�داخ��

 

  الفر�سية�لتعليم�العا��مؤسسات�ا��� �وكمةا��ي�ل� ):03، 02(رقم��ش�ل

  
  :ع���باالعتمادمن�إعداد�الباحثة�: املصدر

،��شرة�علمية،�مركز�البحوث�و�الدراسات����» الفر�سيةحوكمة�ا��امعات�: قراءات�مختارة����التعليم�ا��ام��« :[2015] عبد�هللا�الث�يان -

  .4-2 .ص.السعودية،�ص�،62 العدد�،التعليم�العا��

ا���ات�يتم�تجسيد�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا���الفر�سية�من�خالل��ي�ل�خار���يضم�

�والرقابية ��شرافية ��س�شار�ة، �والتقو�مو �ا���ات �التقييم �ج�ات �أما �املستوى�، �ع�� �ا��وكمة �ي�ل

  .�دارة�العامة�للشؤون��دار�ة�واملاليةومدير�ا��امعة،�مجلس��دارة،�املجلس�العل���الداخ���فيضم�

  

                                                           
1OCDE [2010]: «Reviews of National Policies for Education, Higher Education in Egypt», OECD and the World 
Bank Publications, Paris, p.p. 105; 263. 
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  فر�سا�����تمو�ل�التعليم�العا�. 3.2.2

� ميت �فر�سا ��� �العا�� �التعليم �تمو�ل �ا���ومةمن �أسا���� قبل �ا���ومة�،ش�ل ��سا�م  حيث

من�إجما����%70ب�سبة�) �خرى  العامة و�دارات ،�الغرف�التجار�ة�والصناعيةاملحلية السلطات،�الدولة(

تمو�ل��شمل�مصادر�أخرى�مثل�الرسوم�الدراسية�والقطاع�ا��اص��٪30مقابل� �عا�لا�نفاق�ع���التعليم�

والوقف�عموما����تمو�ل�التعليم��ت��عات��فرادأما�فيما�يخص�مستوى�. 20171حسب�إحصائيات�سنة�

��طار�منخفضف�و� العا�� ��ذا �و�� �ل تماما، �السلطات ��س�� �الو�� �املجتمعرفع �أفراد �الفر����،�لدى

 2.لصا����جيال�ا��الية�والالحقةلتكر�س�ثروا��م�للصا���العام�من�أجل�تطو�ر�التعليم�العا���

� �سنة �من ��س���2009و�داية �تمو�ل �نظام �فر�سا �لألداء���عتمد �وفقا �املوارد �توز�ع بنظام

داء�وال�شاط،�و�الرغم�من�م�ع���أساسھ�توز�ع�املوارد�وفقا�ملستوى�وفعالية�� يت،� (*SYMPA)وال�شاط

�مقارنة�بالدول�املتقدمة��خر �أن
ً
 % 1.5ى�حيث�يقدر�بـ�تمو�ل�التعليم�العا������فر�سا�اليوم�ضعيف��س�يا

�سبة�(�داء�كجودة� �نجاز����ضوء�مؤشرات�أداء�محددة�ع��إال�أنھ��عتمد� من�الناتج�املح����جما��،

��متحانات ��� �العمل�،النجاح �سوق ��� �املتخرج�ن �الطلبة � ،)إ��...وضع �وجودة �انتائج �وذلك تحت�لبحث

التمو�ل�مشار�ع�البحث�باالنتقاء�ع���أساس�تناف������ا���دور ال���يتمثل� ثالو�الة�الوطنية�للبح�إشراف

�مراجعة �تقييمات �و قران� �عد ،� �البحث �تقييم � �العا� والتعليمو�الة �تم �لتقال�� �املخابر  يميوضع�ا

 مؤسسات�التعليم�العا���و�رامج�التخرجو 
َ
 بَ ،�كما�ت

َّ
،�"املستقبل�اس�ثمارات"مشروع�ت�فر�سا�����ذا��طار��

�د ��ولةو�و�مشروع طلق
ُ
� 2010 سنةأ �العا�� �التعليم �مؤسسات �لمخابر�و يدعوا �نحو البحث املخابر��لتوجھ

 املبتكرة املشار�ع حول  البحث فرق  إ���تمو�ل ��دف،�ال��� (***IDEX)املبادرات�املتم��ةو �(**LabEx) املتم��ة

 بوسائل دولية تحكيم �يئات خالل من العالم أنحاء جميع �� املن�شرة الفر�سية املخابر اختيار يتم والواعدة،

 للفِ  �سمح �امة
ُ
  .�3جن�ية نظ��ا��ا مع بالتنافس تم��ةرق�امل

  

  

  

  

  

  

                                                           
1Olivier ROLLOT [2018]: « Enseignement Supérieur et Recherche: Les Chiffres Clés», Disponible sur le lien: 
http://orientation.blog.lemonde.fr/2018/07/27/enseignement-superieur-et-recherche-les-chiffres-cles/ (Consulté le 
22/09/2018). 
2 Christian LERMINIAUX [2014]: «Le Financement de l’Enseignement Supérieur en France, Quelles Perspectives 
? », p.p. 1-2, Disponible sur le lien: https://paristech.fr/sites/default/files/documents/201809_paristech-presidence-
lerminiaux_0.pdf  (Consulté le 20/02/2018). 
*SYstème de répartition des Moyens à la Performance et à l’Activité . 
** Laboratoires d’Excellence. 
***  Initiatives D’EXcellence. 
3Stéphanie MIGNOT GERARD [2013]: Op.cit., p. 52. 
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  آسياتجارب�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������: ثالثملبحث�الا

ل��وات����ظل�ندرة�وقلة�اخصوصا��سيو�ة�البلدان���سر�نجاح�التنمية���ي رأس�املال�ال�شر عت���ال�ُ 

�تملكھ�من�ثروة�إذ� ،الطبيعية �ملا �يتوقف�ع���حسن�استخدام�ا �قيادات��ذه�البلدان�أن�تقدم�ا أدركت

� �باالعتماد�ع����شر�ة ��اتھ�البلدان�،�ولالتعليم�والتدر�بمن�خالل�ت�و���ا �نجد�أن مؤسسات� متلكت�ذا

�عا�� ���عليم �عالية �بحثية �املستوى ومؤسسات ��عت������، �البلدان��مؤسساتاملقابل ��� �العا�� التعليم

 املؤسسات� لأق��سيو�ة�من
ً
العديد�من�ا���ومات����آسيا�بإصالحات�شرعت�ل�ذا��ة،باالستقاللي تمتعا

التنافسية����ا�عز�ز�قدر و  أنظمة�التعليم�العا���غرض��عز�ز�فعالية� �وكمةاعتمدت�ع���نظام�ا�و �،شاملة

�للعوملة��العاملية �امل��ايدة �للضغوط �إ���. استجابة �أك�� �حر�ة �منح �إ�� �عموما ��صالحات ��ذه ��دف

�وال�يئات� �الوقت�ترشيد�ا��امعية،�املؤسسات ت�وتفعيل�سؤولياالسلطات�واملبتوضيح��م�كا�و���نفس

   .املساءلة

تجر�ة��سيو�ة�من�خالل��التعليم�العا��ملؤسسات��ستعرض��ذا�املبحث��عض�تجارب�ا��وكمة�

  .مال��ياتجر�ة�اليابان�و 

  ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������اليابان�ر�ةتج .1.3

�التعليم �مؤسسات �تواجھ �ال�� �إطار�التحديات �والعشر�ن،� �� �الواحد �القرن ��� �اليابانية العا��

�ت�افؤ�الفرص� �مبدأ �ب�ن �التوازن �تحقيق �وضرورة �العا�� �بالتعليم ��لتحاق �معدالت �ارتفاع با��صوص

� �محدودية �ظل ��� �التعليم �جودة ��التمو�ل،وتحقيق �اليابانيةشرعت ��ا���ومة �إصالحات �ل�� تعز�ز���دف

� �أنظمة �العا��،فعالية � التعليم �ممن �حر�ةخالل �ملأك����نح �و�يئات �ؤسسات �الوقت�القطاع، �نفس و��

 تناوبوتطبيق�مبدأ�ال�عملية�صنع�القرار�املؤسسا�ي�وترشيد دار�ةسؤوليات�� املبتوضيح��ا��وكمة تجسيد

�ديدة�إال�أن�القيود�املالية�تضع�ا�تحت�ضغوط�م��ايدة�لبذل�مز�د�من�ا��ات�صالح مرغو �.ع���السلطة

  .قلة�املوارد�ا���ود�مقابل

س�تم�فيما�ي���التطرق�للتعليم�العا���عموما����اليابان،�ثم�يتم�عرض�نظام�ا��وكمة�من�خالل�

كأ�م�إصالح،�ليتم��عد�ذلك�عرض�أ�م�مصادر�دمج�ا��امعات�الوطنية�املتمثلة�����ال�ي�لية صالحات� 

  .تمو�ل�التعليم�العا������اليابان

  اليابان����العا���التعليم عن�ملحة .1.1.3

التعليم�العا��� حتليكما�،�سية�لل��ضة�اليابانية�املعاصرةساأحد�املقومات�� �عت���نظام�التعليم�

�ع �الدو���اليةم�انة �املجتمع ��� �و�داء �ا��ودة �حيث �فمن �الدول ، �من ��اليابان �ال�� ��علي���تمتلك نظام

طور�التكنولو���استطاعت�من�خاللھ�املحافظة�ع���ترا��ا�الثقا���وا��ضاري�ومسايرة�التقدم�والت�،متقدم

�العالم ��� �و ا��ادث ،� �الطال�ي �التحصيل �اليابان�عت���متوسط ��  �� �ع�� �والدوليةوفقا �للمعاي���املحلية
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وزارة�لسلطة�التعليم�العا���تنظيم�و وتخضع�سياسة�وإدارة� ،2012 لسنة منظمة�التعاون�والتنمية حسب

  .  (MEXT)الثقافة،�الر�اضة،�العلوم�والتكنولوجيا�تعليمال

  1:تص�يف�مؤسسات�التعليم�العا���اليابانية�إ���أر�عة�أنواع�مختلفة يتم

�ومدارس�ا� - �العليا امعات � ز�ع��ترك :الدراسات �والبحث �����اديمالتدر�س �ا��امعات�، ��ذه وتمنح

� �واملدارس �املاجست��و ) سنوات 6- 4( الل�سا�سدرجة �الو ) س�تان(درجة والش�ادات�) سنوات3(دكتوراه

  ؛ةا��امعات�ا��اصو ا��امعات�العامة��،��امعات�الوطنيةاتنقسم�ا��امعات�إ���و  ،)سنوات�3-2(  امل�نية

التعليم�امل���تقدم�دورات�قص��ة��جل�من�س�ت�ن�إ���ثالث�سنوات�مع�ال��ك���ع���: ال�ليات��عدادية -

�رئ�سيا�كمعا�د��ليات�تلعب��ذه�الو  ،ةم�ني�ش�ادة وتمنح�،العم�� �ة�كمعل���ب�املوارد�ال�شر �تدر لدورا

  ؛موظفي�الرعاية�ال��يةالتعليم�قبل�املدر����و 

من�قبل�املع�د�الوط���للتكنولوجيا،�وتوفر��ذه�ال�ليات� �ذه�ال�ليات��سي�� يتم���:�ليات�التكنولوجيا -

� �خالل �املستوي �رفيعة �م�نية �تدر��ية � ةبالطل�يتحصل ،سنوات خمسدورات ��ش�ادةع�� �ن��اء�من��عد

  ؛الدورة

�يا�عن�تختلف�عن��نواع�الثالثة�من�املؤسسات�املذ�ورة�أعاله�ل�و��ا�مستقلة��س: �ليات�التدر�ب�امل�� -

� �التعليموزارة �الثقافة، �الر�اضة، �و ، ��و�تطو�ر�امل�ارات��،التكنولوجياالعلوم �ال�ليات ��ذه �من والغرض

�ا�وتوفر�دورات�متخصصة��بول�ع����عليم�م�ارات�التوظيف�لطلتركز����املقام��  و�التا���،امل�نية�والعملية

الدورات�الدراسية��تدومو  ،والزراعةجارة�تال،�التعليم�،�عمال،�ال�ندسة،����مجاالت�مختلفة�مثل�الطب

  .تقنية ش�ادات����املتوسط�عام�ن،�و�تم�منح�ا��ر�ج�ن

�القبو � �العا��ب ل عتمد �التعليم � مؤسسات �كب���ع��اليابانية �حد �الطلب إ�� �اختبارات��ةدرجات ��

�و القبول  �الوطنية، �ا��امعات �ل��عد �ن�يجة �و�ك���وج�ة، �جيدة �سمعة �ذات �متمثلة �تار�خية ���عوامل

   .Tokyo ةوجامع  Kyoto جامعة�مثل�،�ا��ودةو  ن�الر�ادة�والتم��سنوات�طو�لة�م

�يلت �حوا�� ��٪70حق �الياباني�ن �العا��بمن �أك���من�التعليم �العليا،� ٪50 و�واصل �الدراسات مرحلة

،�بالرغم�من�خضوع�دخلت�اليابان�مرحلة�النفاذ�الشامل�إ���التعليم�العا���لنظرا�الرتفاع��سبة�ال���يو 

�الياباني �ا��امعة�الطلبة ��� �قبول �ع�� �ا��صول �أجل �من �جدا �صعبة �الختبارات �اعتبار��،ن �إ�� �أدى مما

أو��مجرد��غي������املنا����سالتعليم����اليابان�لو �،اليابان�واحدة�من�أك���الدول��علًما�ع���مستوى�العالم

لقى����� �ال��امج
ُ
فال�دف�من�أي�،�دراج�وال�يمكن�تحقيق�ا�ع���أرض�الواقعأو��سلوب�أو�أبحاث�علمية�ت

�مشا�لھ �وحل �باملجتمع ��و�ال��وض �املنا�� �أو�تطو�ر��� ��بحث �الدول�، �تنافس �أن �اليابان �استطاعت �ذا

    2.�ورو�ية

                                                           
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, (Taken from the Abbreviation MECSST.) 

 
1

  :الرابط�متوفر�ع�� ،»ماذا�يمكن�أن�نتعلم�من�نظام�التعليم����اليابان« :[2017]املختار�حنده�

http://www.newsmaghreb.info/index.php/2013-06-10-13-27-41/14519-2017-09-08-23-35-56.html                                       )21/08/2018شو�د�يوم�(              

 
  .املرجع�نفسھ 2
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  ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������الياباننظام� .2.1.3

�و ��صالح�عت��� �ا��امعات �دمج ��� �املتمثل �شمل �الذي �اليابان ��� �الوطنية �إصالح�ا��امعات أ�م

� �مع�عكس �العال���التجاوب ��اتإلصالح��تجاه �التعليم �التطرق مؤسسات �س�تم �ي����العا��، فيما

  .لإلصالحات�ال�ي�لية�لدمج�ا��امعات�الوطنية����اليابان�وأيضا��يئات�ا��وكمة�ع���مستوا�ا

�ل ال�ي�لية صالحات�  - �ا��امعات �الياباندمج ��� إ���غاية���انت�ا��امعات�الوطنية�اليابانية: الوطنية

� 2004 سنة�مارس َس�َّ
ُ
بة�قاصراع�داخ���ب�ن�ر  تتمثل���مشكالت�ثالث��إشراف�ا���ومة،�وش�دت�تحت �

���ادي�� �و�ستقالل �الدولة �وا��اص، �الوطنية �املؤسسات �الكب���ب�ن �التفاوت �حول ا�عدام�و  ةاس�ياء

� ��� ��،ال�سي��الفعالية مَّ
َ
�ت �ثم �الوطنية��لإدماج �وا ا��امعات �كتلة �بموج��ح�� �أصبحت �اتجامع�ادة،

�التغي��، ،NUCs)(مدمجة�  وطنية أما�العالقة�. اك�س�ت�نظاما�مستقال�����ل�من��دارة�والتمو�ل ��ذا

�و  �ا���ومة �ب�ن ��ذه ���ا��امعات �التعليم�فتتمثل �ا�الثقافةو �وزارة �تتو�� �ال�� �ومراجعة�لتوجيھ �داري

� �املدى �متوسطة �وا��طط �سنوات(��داف �ا���ومي��،)ست �التمو�ل �لطلب �ا��امعات �تق��ح�ا ال��

م�افآت�مالية��للقيام�باإلجراءات�املناسبة،�إما و�داء�نجاز� �ستخدم�ا�ا���ومة�كقاعدة�لتقييم�مستوي و 

   .1وقف�التمو�لتصل�أحيانا�ل� ات�و أو�عق

��ِ تُ واعْ  �التعليم����ذا �نظام �إ�شاء �منذ �اليابانية �ا��امعات ��� ��صالحات �أ�م �من �واحد �صالح

،�و�ناء�جامعات�وطنية�ثبحالتعليم�و الة�جود��دف�تمك�ن�ا��امعات�الوطنية�من�تحس�ن��،العا���ا��ديث

   .2املجتمع����ب�ئة�أك���تنافسية�تطلعاتأك������تلبية��اوتلعب�دور  سم�بالتم���ذبة�ت�اج

� �الياباندمج ��� �الوطنية ��ا��امعات �وفقا���استقالليةمنح �امل��انية �تخصيص ��� عالية

�و  لأل�داف، ��داري أيضا �التنظيم ��ي�ل �و�غي����� �التعي�ن �نظام ��� �ت. مرونة ا��امعات��م��انية�حديديتم

متوسطة�ع���خطة�بناءا� تخصيص�امل��انية�تمي�،�ثمدون�تخصيص كمبلغ�إجما���الوزارةمن�قبل��الوطنية

�ا���جل ِعدُّ
ُ
وافقة�امل و�عد. ع���الوزارة عرض�ايتم�،�وال����ل�جامعة�وفقا�أل�داف�ا�ع���املدى�املتوسط�

،�ي�ون�من�حق�ا��امعات�الوطنية�ا��صول�ع���م��انية�عليموز�ر�الت ع���ا��طة�املتوسطة��جل�من�قبل

نح�م انخفاض ظل���. من�دخل�ا��امعات�%44،�حيث�تمثل�امل��انية�ست�سنواتاملقدرة��مطابقة�ل��طة�

� ،الوطنية اتا��امع �إعطاؤ�ا �أك�تم ��استقاللية �إل ، ���أت ��طار� ��ذا �و�� �استغالل�جراءات ��� تتمثل

�فعالة�املالية�املوارد �ابطر�قة �تضم �كما � الوطنية�ات��امع، �ال��نة �بإجراءات�تقييم �تقوم املؤسسا�ي،

�ال ���عدتقييم �� ا�استكمال �متوسطة ���داف�جل�طط �تحقق �مدى �و �ملعرفة �النتائج ع���تنعكس

�املتوسط �للمدى �امل��انية �. مخصصات �يخص �فيما �الأما �انظام �منح �تم �فقد �الوطنية�تعي�ن ��امعات

                                                           
National Universities Corporations.  
1Jun OBA [2013]: «University Governance Reforms in Japan  - Incorporation of National Universities -», Report of 
the International Seminar on: «University Governance: Comparison of University Governance USA, UK, France 
and Japan», Op.cit., p. 72. 
2Jun OBA [2006]: «Incorporation of National Universities in Japan and its Impact upon Institutional Governance», 
COE International Seminar on: «University Reforms in Eastern Asia: Incorporation, Privatisation, and other 
Structural Innovations», Research Institute for Higher Education, Hiroshima University, Japan, p. 2. 
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قبل�يتم�من�ترشيح�جميع�أعضاء��يئة�التدر�س�وأصبح��التعي�ن�و�يا�ل��جور،���ا��ديدة�مرونة�أك���

د�حسب�ا��امعة،����املقابل�أصبح��ي�رئ�س بدل�تحديده�من�تقدير��ل�جامعة،��ل�التنظيم��داري�ُيَحدَّ

   .1قبل�وزارة�التعليم�والثقافة

�و�و�أع����يئة�و�خضع��قراره�ال��ا�ي�لرئ�س مجلس��دارة ة�منكمو �يئة�ا��ت�ش�ل� :كمةو �يئة�ا�� -

��داري ا��امعة �املجلس �ا ، ��دار�ة �بالشؤون �مل�لف �ا��امعة �بإدارة التعليم� ومجلس ،ةالوطنياملتعلقة

ا��وكمة�من�قبل��ذه�ال�يئات�الثالث،��نظام يتم��شراف�ع��. التعليم�والبحثقضايا�ب�ا��اصوالبحث�

 ال����ولكن
ُ
  .2مع�الرئ�سبال�شاور�خذ�القرارات�تَّ ��اية��ت

�ع�� �ا��وكمة ��يئات �ال��ك����� �ا��ارجي�ن و�تم �ا����اء �املساءلة�ف ،مشاركة �ضمان �أجل من

�ي�ب�� �للمجتمع �خارج��اواحد ��ًصا�مشاركة�و�ستجابة �من �التنفيذي�ن �املسؤول�ن �من ��قل ع��

من���نمعين�هأعضاء قل�نصف� في�ون�ع��املجلس��داري�أما�ا��امعة،�الذين��ش�لون�مجلس��دارة،�

�اختيار�الرئ�س. ا��ارج ��� �ا��ارجيون �ا����اء �و ��شارك �املجلس �بالشؤون�مثلون ��امل�لف و�م��دار�ة

  .مجلس�التعليم�والبحث عضاءأم�ساوون����العدد������نة�

�� �انت قبل��صالحات َس�َّ
ُ
�جماع�ب�ن�آراء���اديمي�ن��ع���أساس الغالب �� الوطنية ا��امعات�

. املباشرة ا���ومية السيطرة تحت مقيدا �ان استقاللي��م نطاق أن من الرغم من�أساتذة�و�احث�ن،�ع��

�خاص بصفة �صالح عسَّ وَ  ��� � ،�دارة ومجلس الرئ�س سلطھة �يتم �الرئ�س ة���ن قبل من اختيارهلكن

حدد� قبل من �عيي��م يتم داخلي�ن،و  خارجي�ن أعضاء من تتألف الرئ�س اختيار
ُ
وزارة�التعليم�والثقافة،�وت

 مجلسأعضاء� يتم��عي�ن. است�نائية�يمك��ا�إقالتھ ظروف�ذه�ال��نة�صالحيات�الرئ�س�ومدة�خدمتھ�و���

جلس�امل من توصيات �دارة الرئ�س�و�قومون�بمساعدتھ����أداء�م�امھ،�يتلقى�مجلسطرف��من�دارة�

وزارة�ال عي��م� ا��سابات، مراج�� من اثن�ن �ناك ذلك، إ�� باإلضافة�.ثوالبح التعليم ومجلس داري � 

� �بمراجعة �الوطنيةل� التجار�ة العملياتم�لف�ن �مجلس�.�امعات  واملدير�ن الرئ�س من ةدار إ يت�ون

 املدير�ن من واحد أن�يوجد�ع����قل �جبمن�رتبة�بروفسور،�و �معظم�مو  الرئ�س الذين��ع��م�التنفيذي�ن

الش�ل�. 3ث�من�داخل�ا��امعةوالبح التعليم ا��امعة،�ب�نما�ي�ون��ل�أعضاء�مجلس خارج من التنفيذي�ن

  :املدمجة����اليابان الوطنية�معاتا��ا���ا��وكمة��ئة�ي�يب�ن) 02�،04(  رقم

  

  

  

  

  

                                                           
1Jun OBA[ 2013]: Op.cit., p.p. 73; 81. 
2Jun OBA [2006]: Op.cit., p. 3. 
3 Jun OBA[ 2013]: Op.cit., p.p. 76-77. 
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  اليابانالمدمجة في  الوطنية�معاتا��ا���ا��وكمة��ئة�ي:  )02�،04(  رقم�ش�ل

 
 :املصدر

- Jun OBA [2013]: «University Governance Reforms in Japan  - Incorporation of National Universities -», Report of 
the International Seminar on: «University Governance: Comparison of University Governance USA, UK, France 
and Japan», Research Institute for Higher Education, Hiroshima University, Japan, p. 76.   

 

من�خالل��عملية�صنع�القرار ����ركز�ةاملاليابانية�بـ تم��ت�إصالحات�ا��وكمة����ا��امعات�الوطنية

مختلفة����املستو�ات��دار�ة�العليا�وحدات�تم�إ�شاء�و �،املختلفةوعدد��جتماعات��ان��لتقليص�عدد�ا

،�كذلك�عدد�24إ����36عدد�ال��ان�من� Aichi ع���س�يل�املثال�قلصت�جامعة�،الرئ�س�لتعز�ز�سلطة

� �من �ال��ان ��400أعضاء �حوا�� �ب�.1عضو�100إ�� ��صالحات �تم��ت �املص��ةأيضا �أ��اب ،�مشاركة

ف�سي���مجلس��دارة�واملجلس��داري�امل�لف�بالشؤون��دار�ة��عتمد�ب�سبة�كب��ة�ع���مشاركة��عضاء�

�أك����سبة �وأيضا� ا��ارجي�ن، �متقار�ة �ب�سب �و�دار��ن ��ساتذة �مشاركة �تل��ا �املؤسسات �من ت�ون

كة�أعضاء�من�ا���ومة�املركز�ة،�كما��شارك�أعضاء�من�قطاع�القانون�وال��افة�والطب�وقطاعات�مشار 

���ادي��و �.أخرى  �الطاقم �مشاركة �انخفاض ��س�يا��خالف ،� ��ش�ل��شارك �ا��امعة �حوكمة ��� الطلبة

�تفوق��سبة�املشاركة�صنع�القرار���كأعضاء������ان�التقييم�و م��ايد �وأحيانا  جامعة ع���غرار�50%،

Okayama2 .  

                                                           
1Jun OBA [2013]: Op.cit., p. 78.    
2Ibid, p. 91. 
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�إطار�إ �ا��وكمة�� �، صالحات �والثقافةَعززت �التعليم ��وزارة �ومعاي��� �إجراءات �التقييم��� نظام

 و�ُ �،التقييم�وتحس�ن�مساءلة�مؤسسات�التعليم�العا���فعيللت�،و�عتماد
ْ
م��ذا�النظام�جميع�مؤسسات�زِ ل

إ�شاء�نظام�من�خالل�التعليم�العا���بإجراء�تقييم�شامل�لتعليم�ا�و�حو��ا�وعمليا��ا�التنظيمية�ومرافق�ا�

من�قبل�و�االت�متخصصة���� جنبا�إ���جنب�مع�نظام�تقييم�ذا��س���نظام�التقييم�الذا�ي�متعدد،�تقييم�

�ناك�أر�ع�و�االت�أصبح�،�2014 سنة�من�بداية��.قبل�الوزارة��عتماد�والتقييم،�وال���يتم�اعتماد�ا�من

�،��اديمية� وزارة�و���املؤسسة�الوطنية�لتقييم�الدرجات�واملؤسساتالمعتمدة�من�طرف��ةتقييم�خارجي

    .والرابطة�اليابانية�العتماد�ال�ليات ؤسسة�اليابان�لتقييم�التعليم�العا��اليابانية،�م�جمعية��عتماد

 اليابان��� التعليم�العا���تمو�ل .3.1.3

�ع�� �اليابانية �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �التمو�ل �ا���ومة���عتمد �بمشاركة �ا���ومي التمو�ل

� �العمومية �ل��امعات ��س�تھ �وتمثل �املحلية، �والسلطات �ل��امعات�%44املركز�ة ��س�تھ �تقدر �ب�نما ،

� ا��اصة � %9.1بـ �العا��و�ستكمل �التعليم �ا��اصة�مؤسسات �مصادر�ا �من �ال�سبة و�شمل�املصادر�. با��

�الدراسية �الرسوم � ا��اصة �للطلبة �تمثل �ب�نال�� � 30% إ��  10%ما �دخل �العا��من �التعليم ،�مؤسسات

ال���توفر�ا�ا���ومة�للطلبة�بفائدة�و�دون�فائدة��س�ب�ارتفاع�الرسوم����ا��امعات�اليابانية،� والقروض

اليابانية�ع���التمو�ل�الذا�ي��مؤسسات�التعليم�العا��كما��عتمد� .سنة�20وأق����مدة�ل�سديد�القروض�

،�ودخل�براءات��خ��اع�وامللكية�الفكر�ة،�%40 من�خالل��سبة�دخل�ا�من�املس�شفيات�ا��امعية�املقدرة�بـ

ا�أيض دعم�الشر�ات�للتعليم�العا��يمثل�. اصةفضال�عن�عقود�البحث�مع�ا���ومات�املحلية�والشر�ات�ا��

مصدرا�م�ما�للتمو�ل،�من�خالل�تأس�س�مصا�ع�للبحوث�وتطو�ر�ا،�خدمة�للبحث�العل���خاصة����مجال�

اليابانية�ا���ومية�وا��اصة�ج�ودا��مؤسسات�التعليم�العا��كما�تبذل� .التعليم��لك��و�ي�والتكنولو��

��� �بما �و�شمل �املانحة، �وا���ات �ا��اص �القطاع �من �واملنح �ال�بات �ع�� ��وقاف�ل��صول و�وجد��.ذلك

�أساس� �ع�� �التنافسية �البحوث �صناديق �تمنحھ �الذي �التنمية �ونفقات �العامة �بالبحوث �خاص تمو�ل

  .1تناف����ل��امعات�الوطنية�وا��اصة

�ا��و�عليھ���مَّ �و�أقل�مِ  اإلنفاق�العام،�ف2تحديات�عديدة�اليابان���التعليم�العا��� وُ�واجھ�تمو�ل

�الصناعية�كث���من � ،الدول �بحيث ��سبة �٪ 1,5ال�يتجاوز ��إجما��من �مع �باملقارنة �املح��، ����٪2,5الناتج

كن�يجة� ����نفاق،��ولو�ة�ةالعلوم�وال�ندسمجال�حتل�ي�وضمن��ذه�امل��انية. �مر�كيةالواليات�املتحدة�

�رار�ع��،�وع����ذا��ساس��عمل�أ��اب�القانخفض��نفاق�ع���العلوم��جتماعية�و��سانيةلذلك�

�الدراسية �املنا�� � ،إصالح �تضم�ن �خالل �و ��ابرامجمن �املشار�ع �تصميم �ع�� �القائم حل��ع��التعلم

  . م�ارات�حل�املشكالت����العالم�ا��قيقي�اك�ساب�غية��تكال املش

                                                           
1
مجلة�العلوم�ال��بو�ة��،»���تمو�ل�التعليم�العا���وسبل��ستفادة�م��ا) اس��اليا-اليابان�- بر�طانيا-أمر��ا(تجارب��عض�الدول�املتقدمة� « :[2018] حسناء�ب���العتي��� 

  .18 .ص،�فلسط�ن،�25،�العدد�02املجلد�  ،املركز�القومي�لألبحاث والنفسية،
2  

Kariya TAKEHIKO [2012] : «Higher Education and the Japanese Disease», Available on: 

https://www.nippon.com/en/in-depth/a00602/ (See on 18/02/2017) 
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�طرح �الدكتوراه�با��امع�أيضا ��ضا������تو وخلق���ز� إش�اال، اتالتوسع����برامج ف���التمو�ل

�و  �البحوثمل��امعات �أجل�عا�د �ا��ددخ من �الدكتوراه ���ام�� �وظائف �لق ��طار�تب�ت ��ذا ��� وزارة�،

اس��اتيجية�"���مجال�التخطيط��س��اتي����رجال��عمال�والقادة�السياسيون اليابانية�و �ال��بية�والتعليم

�" ال��ك�� �كسب �القرار�املا��نَّ صُ �دعم��دف �باعتماد ،اع �����وذلك �إ�� �رامية �التمبادرات ب�ن�م���يع

�ال �ا��امعات�العاملية بي��اومن�وامل�مة،���دفا��امعات�اليابانية�حسب ��يع�امج�ل�و�ر �،مشروع�أفضل

  .ر�ط�التمو�ل�باألداء�ا���طيا���ذه��س��اتيجية�حمل�،�وتا��امعات�البحثية

تتمثل� خاصة�ا��انب�التمو����توثر�ع���التعليم�العا���اليابا�ي ال��و من�التحديات�الشا�عة�أيضا�

� � ُسميت�مش�لة�� �"بـ �عوامل�،"ثلثيةاملاملعضلة �ثالثة �تحقيق��،بي��ا�فيما غ���متوافقة *�شمل ��� وتتمثل

ألعباء� وإبقاء�ا�لتحاق�بالتعليم��ساوي�فرص��العاملية���ودة�التعليم،�املحافظة�ع���املعاي�� التوازن�ب�ن�

�ا���ومة �عاتق �ع�� �ملقاة �املالية �ال و�ذه، ��� �اليابا��ش�الية �العا�� �الدول��يتعليم �من �العديد �شمل

� �ال�� �اقتصاداملتقدمة �ا�ي�عا�ي �خانقة�ا �مالية �أزمات �. من �لذلك  كن�يجة
َ
� عسَّ وَ ت ������ش�لاليابان رئ����

� �ا��اص �العا�� �التعليم �النفقاتلقطاع �الكب���من �ا��زء �لتغطية �الدراسية �الرسوم �ع�� سيما��،العتماد

�أو  �حوا�� �يلتحق �الطل٪ 80نھ �ا��اصة�بةمن �با��امعات �الطر�قة�. الياباني�ن �خصائص �النظر�إ�� يمكن

بحيث�يقع�العبء��قتصادي�ع���املستوى� اعتبار�التعليم�العا���منفعة�فرديةنحو� اتجاهاليابانية�ع���أ��ا�

لتحق�نز�ادة��أدى�إ���ذا��العمومي،�فردي�أك���منھ�ع���مستوى ال
ُ
واملالحظ��ش�ل�كب��،��التعليم�العا��ب امل

���عدد�ز�ادة��تھرافق�،ا��ل�اليابا�ي�للمش�لة�املثلثية�الذي�تم���بال��ك���ع���املصا���ا��اصة�والسوق أن�

��الطلبة ��� �انخفاض �مع �ا��اجودتھ، �ال��ك���ع�� �مع �تفاقم �والذي �ا��اصة �العتبار��و�تجاهمعات القائم

�للطلبة����املقام��ول 
ً
���صيا

ً
  .التعليم�العا���اس�ثمارا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
�����عباءحتما�لز�ادة��وال���تؤديالتعليم�جودة�ا���ود�املبذولة�للمساواة����الفرص�التعليمية�مع�املحافظة�ع���مستوى�عال�من�تتج���من�خالل��العوامل�املتناقضة *

ا��ودة�عاي���معند�املحافظة�ع���و  ،التعليمجودة�التمو�ل��سا����فسوف�تصعب�املحافظة�ع���معاي����انخفضأخرى،�إذا�ج�ة��لكن�من ،�ش�ل�أك���ا���ومية�املالية

�
َ
بز�ادة��س�يعاب�مع�تحديد��عباء�املالية����نفس�الوقت�سيجعل�من�املحافظة�ع�����خذ�كذا�فان�و  ،فرص��س�يعاب����التعليم�العا��فسي�ون�من�الصعب�ز�ادة

 أم�التعلي�جودة
ً
�صعبا

ً
  .مرا
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  ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������مال��يا�تجر�ة .2.3

،�عد�أ�م�عنصر������ض��اال�شري،�الذي��ُ �س�ثمر�مال��يا�من�خالل�سياس��ا�التعليمية����العنصر�

وتمكنت�من�تأس�س�نظام��علي���قوي�سا�م����توجيھ��قتصاد�املال��ي�من�القطاع�الزرا���التقليدي�

� �الصنا�� �القطاع �إ�� �قدر�ا �بمسا�مة ��جما���%90وا��دما�ي �املح�� �الناتج �ا���ومات�و . من ا�تمت

� �كرك��ة �املعرفة �باقتصاد �املتعاقبة �ر�ائز��أساسيةاملال��ية �املال��ي ��قتصادمن ،� التعاون� أبوابوفتحت

� �عديد �مع �والثقا�� �الدول العل�� ��من �من ��جانبأك���وأصبحت �للطلبة �استقطابا �مستوى� الدول ع��

� �مالعالم �العا���� �التعليم �الدول . رحلة �ب�ن �من ��عت���مال��يا �ذلك � ة�سيو� رغم �شديدة�� ذات نظمة

 تحديد تدأعاو  ،واملساءلة����مؤسسات�التعليم�العا�� ستقاللية� �ز�ادةاملركز�ة،�ل�ذا�عملت�ح�وم��ا�ع���

�املالية السياسات تحديث ا��ودة، ضمان �س��اتي��، التخطيط حيث من املركز�ة ال�يئات ووظائف أدوار

  . وغ���ا�من��صالحات

  .ومصادر�التمو�ل�،�نظام�ا��وكمةفيما�ي���التطرق�لنظام�التعليم�العا������مال��يا�عموما�س�تم

  التعليم�العا������مال��يا�ملحة�عن.1.2.3

ينقسم�إ���مستو��ن،�املستوى��ول�يخص�التعليم���2013ان�قطاع�التعليم����مال��يا�قبل�سنة�

ِرف�عليھ�وزارة�
ْ

ش
ُ
قبل�الثانوي�يقع�تحت�إشراف�وزارة�التعليم،�أما�املستوى�الثا�ي�فيخص�التعليم�العا����

�دمج�الوزارت�ن����تنظيم�واحد��و�وزارة�التعليم�املال��ية،�ليتم��عد��2013التعليم�العا��،�وخالل�سنة� مَّ
َ
ت

  . 20151لوزارت�ن�مجددا�سنة�ذلك�فصل�ا

� �التعليمتنقسم � العا���مؤسسات �خاصةإ�� �ومؤسسات �ح�ومية �القطاع�مؤسسات ��شمل ،

�ا� �ا���ومي ���وميةا��امعات ��ساتذة، �تدر�ب �معا�د �التقنية، �املدارس �التخصصات، �متعددة ��ليات

�مجتمعيةو  �ا��اص�ا�يضماملقابل�،�����ليات �،��اصةا��امعات�ا�لقطاع �ا��امعات�وف�خاصة�ليات روع

����وميالتعليم�العا���ا��يلعب�قطاع .الدولية
ً
خيارات��عليمية�وافية�ومتنوعة�تقديم�����م�ماوا��اص�دورا

� �للطلبة �و�جانب، �باملحلي�ن �خالل �املختلفةمن �للش�ادات �التأ�يل �العليا� رامج �الدراسات �إ�� إضافة

 
ً
 عن و�و�عبارة�القبول  اختبار برنامجكما�يتضمن�دخول��عض�مؤسسات�التعليم�العا����،املعتمدة�دوليا

 معينة جامعات �عقد�اال��� �ختبارات اجتياز من الطلبة لتمك�ن خاص، �ش�ل مصممة تحض��ية صفوف

 ا��امعة حسب س�ت�ن إ�� ب�ن�سنةما� ال��نامج �ذا �� الدراسة ��ا،�وت��اوح�مدة القبول  متطلبات لتحقيق

   .2ال��نامج تقدم ال��

الرؤ�ا�السياسية�للبالد�وخصوصيات�املجتمع�من��العام�والعا���انطلقت�مال��يا����إصالح�ا�للتعليم

 �وال�� املال��ي،
ُ
 .ت�و�ن�نظام��علي���ع���مستوى�عال��استطاعت�من�خالل�ا� يةمت�إ���فلسفة��عليمرِج ت

                                                           
1

�� �وآخرون �ساك �العا�� « :[2016]ر��شارد �والتعليم �التعليم �وزار�ي �دمج �حول �الدولية �التجارب �من �املستفادة �املع�د�» الدروس �منظمة �سنو���، �صالح �محمد �ترجمة ،

 .21 .ص�فر�سا،� الدو���للتخطيط�ال��بوي�ومنظمة��مم�املتحدة�الدولية�لل��بية�والعلم�والثقافة،
2 

�لية�،�مجلة�دفاتر��قتصادية،�» دراسة�حالة�ا��امعة�العاملية��سالمية�بمال��يا�كنموذج: واقع�جودة�التعليم�العا������مال��يا «:[2018] عبد���والياس�ميدون �إدر�س

  .283 .،�ص،�ا��زائر01،�العدد10املجلد��قتصاد،�جامعة�ز�ان�عاشور،�
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� �م�ات���محمد �الوزراء �رئ�س �ف��ة �خالل �كب���خاصة �وتقدم ���ضة �مال��يا ،�)2003-1981(ش�دت

�ركز  ��الذي �آفاق �إ�� �التعليم �بقطاع �لل��وض �شاملة �خطة �إعداد ��ذه���،2020ع�� ��� �النقاط �أ�م �انت

  1:�س��اتيجية�حول�قطاع�التعليم�كما�ي��

  ؛%1إ����%47مية�خالل�ف��ة�م�ات���محمد�من�إلزامية�وإجبار�ة�التعليم،�حيث�انخفضت��سبة�� �-

  للمتفوق�ن؛�للطلبة����يع�م،�و��يئة�مدارس�خاصة�من�خالل�م��ينباألساتذة�املتالعناية� -

  تطو�ر�املؤسسات�التعليمية�كما�وكيفا،�واستحداث�املدارس�الذكية؛�-

  م��ا؛إرسال�ما�يقارب�مليون�طالب�مال��ي�إ���ا��امعات�الغر�ية�لالستفادة��-

�التعليم - �النظام �مع��العا���ر�ط �التخصصات �طبيعة �تحديد �خالل �من �الوط��، ��قتصاد باحتياجات

  متطلبات�سوق�العمل؛

�وترسيخ� - �وامل�ارات �القدرات �تنمية �خالل �من �املستقبلية، �التحديات �ملواج�ة �دينامي�ي �مواطن إعداد

  .�نتماء�الدي��

ُ�عت���التعليم�العا���أولو�ة�بال�سبة�ل���ومة�املال��ية،�تجسدت�من�خالل�إ�شاء�جامعات�بمقاي�س�

� �عاملية، �با��امعات�مواكبةومستو�ات �ور�طھ �ا��اص �القطاع �دور �تفعيل �واملعلومات، �التكنولوجيا �ثورة

�يا�ع����نفاق�العام�وع���كما�ركزت�السياسات�التعليمية����مال�. إنتاجًياالتعليم�قطاًعا��من�قطاع�وجعل

�صفوف� ��� �خاصة �جدا �منخفضة �بطالة �بمعدالت �تم���ا �إ�� �أدى �مما �والتدر�ب، �التأ�يل �ع�� �عتماد

�وا����ة� �العلمية �ا��صيلة �ع�� �اعتمادا �العمل �سوق ��� ��س�ولة �يندمجون �ف�ؤالء �ا��امعات، خر���

  .امل�نية

�املع �مع �مال��يا ��� �العا�� �التعليم �نظام �من�ل��ودة�اي���الدوليةيتوافق �ومراقبة �بمتا�عة �و�حظى ،

 تم�الغرض�ل�ذا .تحو�ل�مال��يا�إ���مركز�للتعليم�املتم���2020الوزارة�ال���وضعت�ضمن�رؤ���ا�لسنة� قبل

�تقوم�وال�� ،2007 سنة ا��ودة�ضمان���يئة��س���العا���التعليم�لوزارة�تا�عة�مستقلة��يئة�إ�شاء

�ال��اخيص�بمنح�وتقوم�،العا���التعليم�مؤسسات�جميع����ا��ودة�ضمان ممارسات ع���شرافباإل 

و�عمل� ،�جانب�الطلبة�من�للعديد�وج�ة�جعل�ا�مما�،مشددة�معاي�� �وفق�املؤسسات�ل�ذه�و�عتماد

 2:ع���تحقيق�ما�ي���عا��ال��ية����مجال�جودة�التعليما���ومة�املال�

�ستخدام�املكثف�مع� ،وتحديد�التخصصات�واملنا���الدراسيةالتدر�س� أنظمةاملعاي���العاملية�����باعإت -

  ؛للغة��نجل��ية

  ؛���يع�العالقات�والروابط�ب�ن�ا��امعات�املحلية�والعاملية�من�أجل�اك�ساب�ا����ة�واملز�د�من�التطور  -

  ؛�عا�القطاع�ا��اص����مجال�جودة�التعليم�ال�تفعيل�دور  -

 ؛التقنيات�ا��ديثة�ونظم�املعلوماتبتصميم�برامج�ومنا���ترتبط� -

                                                           
1
  .283 .ص�مرجع�سابق،�:[2018] عبد���والياس�ميدون �إدر�س  

2
تحديث� «: حول �امللتقى��قلي��،� »نموذجا املال��ية التكنولوجية ا��امعة (مال��يا، �� العمل سوق  ملتطلبات تلب�تھ ا��ام���ومدى التعليم واقع«]: 2012[نور�هللا��ورت� 

  .6 .،�ص،�اتحاد�جامعات�العالم��سالمي،�ال�و�ت»عماللأل التعليم�ا��ام���وفق�متطلبات�سوق�العمل�وتفعيل�مشروع�شبكة�ا��امعات��سالمية�
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ا��طوط�العر�ضة�للعملية���اديمية� ليقوم�بوضعوزارة�ع���مستوى�المجلس��عتماد�القومي��إ�شاء -

 ؛ملؤسسات�التعليم�العا���العامة�وا��اصة

�ا��امعية�تأس�س - �املؤسسات ��� �املعلومات �لشبكة �ممتدة �والب�إمداد�او �،قاعدة �املعرفة ة��يبموارد

 ؛دعم�ج�ود��بحاث�العلمية����ا��امعاتو �،التحتية��ساسية�الالزمة

لتلبية�احتياجات�سوق�العمل��،جن�ية�����افة�مستو�ات�التعليم�العا���والتق��� ���ات�ع���ا� �عتماد�-

 .املحلية

  1:حددت�أولو�ات��صالح�التالية�لت�بوأ�مال��يا�مراتب�الدول�املتقدمة�وتلتحق�بالنمور��سيو�ة،

�الع�- �البحث �دائرة �جامعات�لتوسيع �أر�ع �ال�تقتصر�ع�� �بحيث �و�ستأثر� � �بحثية �بأ��ا �ا���ومة تصنف�ا

  بم��انيات�البحث�العل��،�و�ذا�وفقا�ملطالب�أ�اديمي�ن؛

�و�عز�ز� - �العل��، �البحث ����يع ���دف �العا�� �التعليم �إس��اتيجية �النظر��� �مراكز�إعادة �ب�ن العالقة

  واملصا�ع؛�ؤسسات�بحاث�والتطو�ر�ومراكز��نتاج،�و�سو�ق�نتائج�البحوث�العلمية��ي��ستفيد�م��ا�امل

�مصادر��- �تنو�ع �العل�� �البحث �تمو�ل �خالل �والقطاع�من �العل�� �البحث �مؤسسات �ب�ن �عز�ز�العالقة

 ا��اص�الذي��ستفيد�من�توظيف��بحاث؛

والذي�من�املتوقع�أن��،التعليم�والعمل�ع���استقطاب�أك���عدد�ممكن�من�الطلبة��جانب�س�ثمار���� -

� �إ�� ��200يصل �سنة �تم��،2020ألف �كما �النامية، �الدول �طلبة �با��صوص �أمام�م �العقبات ��ل وتذليل

التعليم�اق��اح�اعتماد�م��انية�خاصة�باملنح���شمل�الطلبة�املال��ي�ن�و�جانب�ع���حد�سواء���دف����يع�

  .بة��جانب��سا�م�����سو�ق�التعليموالبحث�العل������مال��يا،�فتخصيص�منح�دراسية�للطل

  ���مؤسسات�التعليم�العا������مال��يا�ا��وكمةنظام��.2.2.3

  � �ع�� �الضوء �إلقاء �س�تم �حوكمة �نظام �العا���� �التعليم �التعرض��مؤسسات �خالل �من املال��ية

���ا��امعات� ،�ثم�يتم�التطرق�إ����ستقاللية�بمستو�ا��ا�املختلفةل�ي�ل�ا��وكمة�وما�يتضمنھ�من��يئات

  . املال��ية

- � �مال��يا�ا��وكمة�ي�ل ��� �العا�� �التعليم �مؤسسات �� :� �ا�ت�ب�� �العا�� �التعليم ���وميمؤسسات ���ة

ص�ع�� ،ةا��امعي وال�ليات القانون�املال��ي�ا��اص�با��امعاتُيْمِليھ�نظام�حوكمة��مال��يا  إ�شاء والذي�َينُّ

�املسائل وال�ليات ا��امعات �ومتا�عة �فت�ب��� املرتبطة وإدار��ا �ا��اصة �العا�� �التعليم �مؤسسات ا �أمَّ ��ا،

ؤسسات�التعليم�العا���ما�ب�ن�م�ي�ل�ا��وكمة�،�و��شابھ�555 تھماد���الدستور��ص�عليھنُ نظام�حوكمة�يَ 

�وا��اصل �العام �كب��ة�لقطاع�ن �ملؤسسات. بدرجة �ا��وكمة �العا����ي�ل �املجلس��التعليم �يضم املال��ية

�ال�لية �ومجلس �الشيوخ �مجلس ��دارة، �مجلس �العا��، �للتعليم �قامت�. �2ع�� �املجالس ��ذه �إ�� إضافة

� �بتأس�س �مؤخرا �املال��ية �الدولة"ا���ومة �أساتذة ���� "مجلس
ً
�خب��ا

ً
�جامعيا

ً
�أستاذا �أر�ع�ن �من م�ون

                                                           
1
 .284 .مرجع�سابق،�ص:[2018]إدر�س�عبد���والياس�ميدون�  

2 Ahmad K. BIN NIK MAHMOD [2013]: «Governance in Malaysian Higher Educational Institutions», National 
Seminar for University Administrators, International Islamic University Malaysia, Malaysia, p. 6. 
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�والبحث�عن�حلول�علمية� �املال��ي �املجتمع �يواج��ا �بدراسة�املشكالت�ال�� �يقوم��ؤالء مجاالت�متنوعة،

مناسبة�ملعا����ا،�و�تم�تقديم�تقر�ر�مفصل�ودقيق�ل�ذه�ا��لول�ل���ومة�لتنفيذ�ا�ع���أرض�الواقع،��ذا�

أنھ�ال��ع���اعتقادالء��ساتذة�بدراسات�متنوعة�ذات�أ�داف�مستقبلية�من�ج�ة،�من�ج�ة�أخرى�يقوم��ؤ 

  .1يجب�إغفال�ا�أو�تجا�ل�ا

�املال��يةت�ب� �العا�� �التعليم �مؤسسات � � �ع�� �ا��وكمة ��ي�ل �إ���-  تناز�� نظاممستوى �القمة من

 تنفذ�ا ال�� تخضع�املؤسسات�لتأط���القانون�والسياسات�ا���ومية ���القطاع�ا���ومي،�حيث�-القاعدة

�منخفض �استقاللية �مستوى ��عكس �مما �امل. الدولة �ا��اص�� �القطاع �ي�ب�� من�- تصاعدي�نظام قابل

�القمة �إ�� ��-القاعدة �ا���ومةوالذي �أن ��يتضمن �ال�� �والتعديالت ��ق��احات ���اديميون تطبق  يحدد�ا

توسع�����جراءات�ا���ومية�بدال�من�القادة،�أي�أن�مستوى��ستقاللية�مرتفع����القطاع�ا��اص�مع�

 . 2التنظيمية

�مال��يا - ��� �العا�� �التعليم �مؤسسات �با��كمأو� لية�ستقال�عت���: استقاللية �عليھ �ُيصط�� �الذا�ي ما

�
ً
�أساسيا

ً
 ،�و ���مال��يا جودة�العمل���ادي�����عامال

ُ
ع���ممارسة�املبادرة� العا�� التعليم مؤسساتدرة�ق

ما�و�عت���تحقيق�التوازن�،�)من�القمة�للقاعدة�أو�العكس(مرتبطة�بالنظام�املعتمد�داخل��يا�ل�السلطة�

� �بب�ن �العا�� �التعليم �مؤسسات �عالقة ��� �واملساءلة �املطروحة،��ستقاللية �امل�مة �القضايا �من ا���ومة

� من مز�دا العا�� التعليم مؤسسات منح نحو الدو�� ففي�ظل��تجاه .3التمو�ل�ا���وميما�يتعلق�بخاصة�في

التمو�ل��واتأد استخدام طر�ق عن �ذه��خ��ة�����شراف�دور  ،�وحصرا���وماتمن�قبل��ستقاللية� 

أشار�����،ا���ومية �دافلأل  التعليم�العا���نظام استجابةمراقبة�مدى�و  املساءلة لضمان سياساتوتب���

 وات��ات،�املستو� أع�� ا���ومة تأث�� ف��ا يبلغ ال�� تقر�ر�البنك�الدو���أن�مال��يا�من�الدول  �ذا�السياق

�أ� �ب�ن �من   �سيو�ة البلدان أقل�ا
ً
�الشديدةحوكم �يا�ل تم��وت باالستقاللية تمتعا �باملركز�ة �حيث���4ا ،

ف
َّ
�ل

ُ
  . تطو�رهو�شراف�ع�����س��اتي�� املستوى  ع�� قطاعال بتوجيھ مال��يا �� العا�� التعليم وزارة ت

� �املجلس �الذيُيمثل �العا�� �للتعليم � العا�� التعليم وز�ر يرأسھ الوط�� �الشامل  ل��وكمة،ال�ي�ل

بمحتوى�ال��امج،��املتعلقة السياسات و�حدد،�وا��اص ا���ومي القطاع�نيقوم�بالتخطيط�والت�سيق�ب�ن�

ؤدي فمؤسسات�التعليم�العا���،والتمو�ل الدراسة س�� ،بةالطل اختيار كيفيةصار�ف،�وامل رتباتامل
ُ
 م�ام�ا�ت

��،مركزي  نظام ظل �� � ���ومية،ا ل��امعات �س�ية�استقاللية منحورغم منح
ُ
�ت �لم  إدارة سلطةإال�أ��ا

ا�أعمال�ا ل�سي�� الرئ�سية ا��وانب   يفرض،�ِممَّ
ً
ال���بإم�ا��ا�عرقلة� القرارات باتخاذ يتعلق فيما خاصة قيودا

  .الدو�� املستوى  ع�� املنافسة

                                                           
1
  .7  .ص ، مرجع�سابق]: 2012[نور�هللا��ورت� 

2 Ahmad K. BIN NIK MAHMOD [2013]: Op.cit., p.p. 4-5. 
3 Norzaini AZMAN [2013]: «Malaysian Public Universities Governance System: A Compromise between 
Collegiality, Autonomy and Corporate Management Approaches», The International Journal of  Knowledge, Culture 
and Change and Management, Common Ground Publishing, Vol 11, Iss 05, USA, p. 123. 
4World Bank [2007]: «Malaysia and the Knowledge Economy: Building a World Class Higher Education System», 
World Bank Group, Washington, D.C, p. 36.  



العا�� التعليم مؤسسات �� ا��وكمةتجارب� ثا�يال الفصل   

 

 
86 

�،باالستقاللية املتعلقة السياسات ���غي ع�����إطار�التوجھ�إلصالح�التعليم�العا��،�عملت�مال��يا�

 تحديد�وتم�����ذا��طار�، 2012ثم�سنة� �2009عديل�قانون�ا��امعات�وال�ليات�ا��امعية�سنة� تمحيث�

� �للف��ة �، 2025- 2015مخطط �الرقابة �من �والتقليل �السلطة �تفو�ض �توسيع �أجل ضمنت�تو �،ا���وميةمن

 �ستقاللية�����صالحات�املال��يةعدة�مستو�ات،�وتجدر��شارة��نا�أن��ذه�التعديالت��ستقاللية�ع���

صناعة� للقوان�ن�مع�تفو�ض�ا مؤسسات�التعليم�العا�� بل�تخضع كما�ال��ع���ا��ر�ة،�ا��وصصة ال��ع��

من�. التم�� وتحقيق التغي�� قيادة �� وتنافسية ديناميكية أك�� جعل�ا ��دف ،الرئ�سية املجاالت �� القرارات

� �مستوى ب�ن �ع�� ��ستقاللية �التوجيھ تأث��ات ��انت �ا��زئية املباشر، غ�� الدولة ��دارة أو� *غياب

فتمثلت�����مؤسسات�التعليم�العا���،�تطبيق�املساءلة،�أما�ع���مستوى (Micromanagement) التفصيلية

  . ا��ضوع�للمساءلة

� �شملت �مستو�اتإصالحات �أر�عة �املستوى ��ستقاللية �وإدارة���� �املا�� ���ادي��، املؤسسا�ي،

  1:عرض�ا�كما�ي��،�يتم�املوارد�ال�شر�ة

 املؤسساتية� � :�ستقاللية �خالل �من �الرئ�سيةتجسدت �القرارات �سلطة �املركز�ة��نقل �ال�يئات من

ستمد�،�إ���مجلس��دارة�)املجلس��ع���للتعليم�العا��(
ُ
 الُس حيث��

ُ
 ل

َ
دستور�ا��امعة�من�والوظائف��اتط

�قانو�ِ و   �ا
ُ
� .لدَّ عَ امل ��� ��عديل �وتضمنت �أعضاء ��عي�ن �و إجراءات �ا��اكمة �يضو تاملجالس �بي�اح �ا،�لسلطات

ضم�أساتذة�كأعضاء�و لس�اجاملشاركة����امل�عز�ز��،مجلس��دارةو �عدد�أعضاء�املجلس��ع�����ز�ادة�ال

ما�املوظف�ن�وا��امعة�و  ب�نما��وضع�آلية�غ���قضائية�ل�سو�ة�ال��اع����ا��امعة،�قرا��ممنتخب�ن�من�قبل�أ

صياغة�السياسات�ومراقبة�ا��طة��س��اتيجية�،�مصا���أ��اب�املص��ة�ضمان و�قسام،ب�ن�ال�ليات�

ھ��ي�لھ�و سؤولياتمو �هور تحديد�د�عز�ز�مساءلة�مجلس��دارة�من�خالل�و �س�يل�نقل�السلطة��،ل��امعة

� �املخاطر�و املناسب، �الداخلية�عز�ز�إدارة �الرقابة �آليات ،� �يتضمن�ماستخدام �والذي ��داء �إدارة ن��

  ؛السماح�للطلبة�باملشاركة����السياسة�خارج�ا��رم�ا��ام��و �مؤشرات�وا��ة

  قدرة�مجلس�الشيوخ�ع���ممارسة�وظائفھ�وسلطتھ�املمنوحة�بموجب��عكس� :�اديميةستقاللية���

 ،�اديميةال�يئات���مثل�إ�شاء�،،�باعتباره�أع����يئة�تقرر����املسائل���اديميةقانون�ا��امعات�وال�ليات

�تم��عز�ز�املساءلة�من�خالل�،�و أساليب�التعليم�والتعلم�و�رامج�البحوثتحديد� ��اديمية،�املعاي�� تحديد�

�وت�و�نھ �الشيوخ �مجلس ��ست. ھومسؤوليات�هأدوار و ��ي�ل �م�شمل ���اديمية �مع��ةمارسقاللية السلطة

� �املساءلة �الدراسيةحول �املنح ���اديمية�،دعم �و�بت�ار�،�خالق�،ا��ر�ة �التم���امل�� �ال���، السياسات

 
ُ
�وت �و�ستدامة �التنافسية �القدرة �من �املعرفةن�تز�د �تبادل �ثقافة �� �أيضا �ب، فيما��عاملجتم�تطلعاتالوفاء

                                                           
  .إدارة�ذات�التحكم�املبالغ�فيھ�والتدخل����التفاصيل �� *
  :أنظر�كال�من1

-Sharifah HAPSAH SHAHBUDIN [2011]: «Guide on Good Governance for University Autonomy», Consultative 
Forum on University Governance and Autonomy, The National University of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, 
p.p. 15-18.  
-Norzaini AZMAN [2013]: Op.cit., p.p. 123-124. 
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 جامعات�وتحو�ل�ا�إ�� أر�ع تحديث أيضا كما�تم�����ذا��طار .ضمان�ا��ودةيتعلق�باإلنصاف�والتنوع�و 

  ؛1و�تم�العمل�ع���منح�ا�استقاللية��املة بحثية، جامعات

  و�تضمن��ذا�النوع�من�املالية �دارة ع�� مؤسسات�التعليم�العا���قدرة�عكس��:اليةستقاللية�امل��،

الدخل� توليد ع�� القدرة وتحس�ن �عز�ز ملؤسسات�التعليم�العا��، الرئ�سية املالية القرارات نقل�ستقاللية�

 �دارة مساءلة �عز�ز باملوازاة�مع السلطة نقل عملية شملت��س�يلكما� ،أفضل �ش�ل ��داف لتحقيق

 املالية، �دارة وإجراءات سياساتتحديد� تتمثل����جوانب ثالثة خالل من ملؤسسات�التعليم�العا�� املالية

�املالي التخطيط  والشفافية املالية �ستدامة تح�� ال�� السياسات التقار�ر�لتحديد وإعداد ةوالرقابة

 ؛ر�ستمرا ع�� والقدرة املا�� �ستقالل ��ماية الدخل�و�يرادات �ة،�وتوليدوال��ا والكفاءة

 ال�شر�ة املوارد إدارة ع��ملؤسسات�التعليم�العا��� ال�افية �ع���السيطرة: وارد�ال�شر�ةاستقاللية�امل 

 إدارة قرارات وتتضمن�نقل�سلطة�.واستدام��ا التنافسية قدر��ا ز�ادة وكذلك �س��اتيجية أ�داف�ا لتحقيق

 ال�شر�ة املوارد  وترقية وتطو�ر توظيفمجال� �� املساءلة و�عز�ز ؤسسات�التعليم�العا��إ���م ال�شر�ة املوارد

ال�شر�ة� املوارد إدارة �� الثالثة املمارسات �عز�ز�مساءلةمن��ستقاللية�وفصل�ا،�كما��شمل��ذا�املستوى�

�تخطيط ��� �جذب املوارد واملتمثلة �وتنمية و�حتفاظ املوا�ب ال�شر�ة، نت�وتضم .القيادية امل�ارات ��ا

  والعدل وال��ا�ة والكفاءة الشفافية تح�� تطبيق�سياساتكذلك�
ُ
 السلوكيات وتحفز املوظف�ن ثقة�ز زِّ عَ و�

  ال��
ُ
داخل�املؤسسة�من�خالل�تطو�ر�مش��ك��يةالفرد�ية�عز�ز��ستقالل�أيضا،�املتبادلة املنفعة �� س�م�

�،القرار�و�داءصناعة� حول ستمرة�امل والتغذية�الراجعةالوصول�إ���املعلومات�و لثقافات�والقيم�والرسالة�ل

���اديميةو�عز�ز� �خالل�الزمالة �ال��ان�من ��� ���اديمي�ن � مشاركة �العمل �و وفرق �خالل اور��شالمن

   .2من�خالل�البحث�أو��عليما�لتعب���ع������بداع�و�بت�ار�وا �ر�ةا�و 

�مخطط� �تطبيق ��عد �أصبحت ��س�يا، �مستقلة �مال��يا ��� �العا�� �التعليم �مؤسسات ��انت �عدما

� �العا�� �2025-2015التعليم �تتمتع �ظلت�، �ب�نما �امل��انية، �بمسائل �يتعلق �فيما �ال�املة باالستقاللية

استقاللي��ا�جزئية�فيما�يخص�تحديد�ال�ي�ل���ادي��،�تحديد�مستو�ات�رواتب�املوظف�ن،��عي�ن�وفصل�

 .املوظف�ن���اديمي�ن،�تحديد�الرسوم�الدراسية�واتخاذ�القرارات�ا��اصة�ب���يل�الطلبة

 ���مال��يا� لعا��تمو�ل�التعليم�ا. 3.2.3

،�وطنية،�و�ذا�ما�يرمز�إ���ال��ام�ا���ومة�املال��ية�تجاه�التعليمبأع���م��انية��ميتمتع�قطاع�التعلي

من�ا���ومة،��ة�رمزّ�ة،�لتمتع�م�بالدعم�املا��رسوم�دراسيّ  تحقون�با��امعات�ا���وميةاملل�بةالطلو�دفع�

�ا��اصةأق�يدفع�ب�نما �ا��امعات �مال��يا�ت�نوع�مصادر�تمو�ل�. املصار�ف��املة را��م��� التعليم�العا�����

                                                           
1 Azlin Norhaini MANSOR et al [2014]: «Current Trends in Malaysian Higher Education and the Effect on 
Education Policy and Practice: An Overview», International Journal of Higher Education, Sciedu Press, Vol 03, 
N°01,Canada, p. 88. 
2Norzaini AZMAN [2013]: Op.cit., p. 123. 
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� �الدراسيةو�شمل �الرسوم �ا���ومي، �الدراسية�،التمو�ل �الت ،املنح �الذا�ي�القروض �التمو�ل عليمية،

  1:ما�ي��عرض�ا�كوالوقف،�يتم�

�ا��كومي - �وا��اص�:التمو�ل �العام �لكال�القطاع�ن �املا�� �بالدعم �ا���ومة � تقوم �س�يال�للتعليم�وذلك

د،�وقد�بلغت��سبة��نفاق�ع���التعليم�العا���م��ة�لتطو�ر�البلوالتعلم�وضمان�ت�و�ن�املوارد�ال�شر�ة�املت

التعليم�العا��� من�إجما���الناتج�املح����جما��،�حيث�يتم�مناقشة�امل��انية����وزارة�%  1,69املال��ي�حوا��

 13,89 ،�بلغت�املخصصات�املالية�لوزارة�التعليم�العا��م�العا���ا�و��ن�مؤسسات�التعلي�عد�التفاوض�بي�

�سنة� ر�نجيت مليار �2018مال��ي �مخصصات2017مقارنة��سنة��13,15%،�بز�ادة�قدر�ا  ،�وتم�مضاعفة

مال��ي�سنة� ر�نجيت مليون  400 إ�� 2017 سنة مال��ي  ر�نجيت مليون  235 من وال�سو�ق والتطو�ر البحوث

و�مثل�التمو�ل�ا���ومي��،ا���ومة�املال��ية�إ���التحول�إ���آلية�التمو�ل�القائم�ع����داء،�و�س���2018

 ؛2تمو�ل�من�القطاع�ا��اص� %40 مقابل  %60املال��ي 

�الدراسية - ��:الرسوم ��سبة �الدراسية �الرسوم �  %10تمثل �العا�� �التعليم �تمو�ل ��سبة�من �و�� املال��ي

الطلبة��جانب����السنوات��خ��ة����ز�ادة�الدخل�ملؤسسات�التعليم�منخفضة،�كما�سا�مت�ز�ادة�عدد�

العا��،�و�تم�تحديد�الرسوم�الدراسية�بناءا�ع���السياسات�ا���ومية��عد�موافقة�املجلس�الوط���للتعليم�

راسية���برامج��عفاء�من�الرسوم�الد�توفو�تم�،�لرسوم�الدراسيةاملال��ية�دعما�ل�العا��،�كما�تقدم�ا���ومة

 ؛ع���دفع�ا�للطلبة�غ���القادر�ن

�التعليمية - �: القروض �املال��ية �ا���ومة �إتقدم �أنواعتحت �العا�� �التعليم �وزارة �من�شراف �مختلفة ا

�املدنية� �ا��دمة �وزارة �النواب، �مجلس �أمانة �مثل �ال�يئات �من �ع���العديد �للطلبة، �التعليمية القروض

وق�التعليم�دمؤسسة�صن�،با���ومة��املؤسسات�املصرفية�و�عض�الشر�ات�املسا�مة�والشر�ات�املرتبطة

 العا���الوطنية؛

وذلك�من�خالل�العديد��دخل�ذا�ي،ا��امعات�للعمل�ع���توليد����ومة�املال��ية�ا����ع: التمو�ل�الذا�ي -

�التدر�ب �مثل �املصادر �من ��س�شارات، �وعقود، �البحوث �ابت�ارات �ا��دمات���سو�ق �بيع البحوث،

 وا����ات؛

و���أول�) UIM(سالمية����جامعة�مال��يا�� �من�أش�ر�ا��امعات�ال���قامت�أساسا�ع���الوقف: الوقف -

�يتضمن� �والذي ���ا �ا��اص �الوقف �بإ�شاء �قامت �ا��امعات �من �العديد �وتوجد �مال��يا، ��� �وقفية جامعة

 الرعاية�للطلبة�و��اديمي�ن�و �خدمات
ُ
ول��ش�ل�جز�ي�من�َم ال��امج�امل�نية�و��شطة،��عض�ا��امعات�ت

  .خالل�الوقف،�و�عض�ا��ش�ل��امل
                                                           

1
  :كال�من�راجع 

  :،�متوفر��ع���الرابط9-8. ص.متطلبات�تطو�ر�تمو�ل�التعليم�ا��ام������مصر�����ضوء�خ��ة�مال��يا،�ص: ]دون�سنة[ فاطمة�السيد� -

http://www.bu.edu.eg/portal/uploads/Education/Management/2178/publications/Fatma )21/08/2018شو�د�يوم�                            (  

-Alan FARLEY et al [2013]: «Funding Reforms in Malaysian Public Universities: Transitions towards Competitive 
Funding », Australian Journal of Basic and Applied Science, N° 7(10), Pakistan p.p. 556-557. 
2Bernama [2017]: «Higher Education Ministry Gives Thumbs up to Budget 2018», Available on: 
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2017/10/29/higher-education-ministry-gives-thumbs-up-to-budget-
2018/1497811 (See on 20/3/2018) 
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  تجارب�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������الدول�العر�ية�: املبحث�الرا�ع

 
َ
�العا�� رُّ ُم ت �التعليم �حرجةب�العر�ية مؤسسات �محليا�ت�حاول تو  ،مرحلة �وسمع��ا �م�ان��ا حس�ن

� �تحديات �أفرز��ا �ال�� �العديدة �التغ��ات �مواكبة �أجل �من �أ�عاد�اوعامليا، �ب�ل � العوملة سوق� ومتطلبات

من��عا�ي� العر�ية��مؤسسات�التعليم�العا��معظم�ف .اقتصاد�املعرفة�وغ���ا�من�التحديات��خرى العمل�و 

�ا �و�رامج�ا �التنظيمية ��يا�ل�ا ��� �ومختلفاختالالت �وأبحا��ا � لتعليمية
ً
�غالبا �ال�� �ت�ناسب� أ�شط��ا ال

سمع��ا�وم�ان��ا�مما�أثر�سلبا�عل�،�و��ادي���واملا�� الفساد��داري�ا�رة�واملتغ��ات�الرا�نة،�إ���جانب�ظ

،��ان�نظام�ا��وكمة�ت��يح��ختالالتو  التحديات��ذه��ة�مثل��معا���دف�. الدو��املحيط�و ���املجتمع�

���تجا�ات�أحد �ال�� �لامل�مة، �ت�ن��ا �العر�ية �الدول �منتحاول �  �ذه���د �التحديات �التعليم�ال�� يواج��ا

� ��� �الدول العا�� ��عتبار��ذه ��ع�ن �يأخذ �أن �يجب �ا��وكمة �وتجسيد �تطبيق �إال�أن �عمل��ظروف، و��ئة

   .وخصوصيات�مؤسسات�التعليم�العا���ال���تطبقھ

ط�الضوء�ع���تجارب�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������س�تم�من�خالل��ذا�املبحث��سلي

  .تو�س�و�ردن،�وذلك�بالتطرق�لنظام��عليم�ا�عموما،�ومعوقات�تطبيق�ا��وكمة�ومصادر�تمو�ل�ا

  ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا������تو�س تجر�ة. 1.4

التعليم�العا������أغلب�الدول��أنظمة حال عن كث�ً�ا ي�تعد تو�س�الالتعليم�العا������ نظام وضعإّن�

 الوطنية ال��نة إحداث رغمو  تمر���ا�مؤسساتھ�خاصة�العمومية�م��ا،ال����ففي�ظل�التحديات العر�ية،

 بناء�رؤ�ة بدل املركز�ة فإن�طغيان ،ا��ماسية املخططات سياسة وإتباع،�والثقافة والعلوم لل��بية التو�سية

  -و�ساتذة الطلبة خصوًصا-  ا��امعية املنظومة مختلف�أطراف ب�ن مش��كة
َ
 ظ
َّ
 ،السائدةا��اصية� �� تل

ا البنك أبرز�ا ومن الدولية املالية املؤسسات وتوصيات �عليمات تب�� جانب إ�� �ستد���إعادة��الدو��،�ِممَّ

  . وتطبيق�إصالحات�حقيقية،�خاصة�ما�يرتبط�بتجسيد�مبادئ�ا��وكمة���نظام�التعليم�العا���النظر�

� �حيث �من �ا��وكمة �واقع �تو�س، ��� �عموما �العا�� �التعليم �لنظام �التطرق �ا�بوادر�تطبيقس�تم

  .ومعوقا��ا�وتمو�ل�التعليم�العا��

  التعليم�العا������تو�س ملحة�عن .1.1.4

�ع�� ��ُ�شرف �تو�س ��� �العا�� �التعليم � 203نظام �و�حث،مؤسسة �عا�� � 172 �عليم شراف�إتحت

� �العا�� �التعليم �العل��وزارة �العل��� 31و ،والبحث �والبحث �العا�� �التعليم �وزارة �ب�ن �مزدوج �إشراف  تحت

�أخرى  �حسب�ووزارات � وذلك �سنة �التو�سية� .1 2018-2017إحصائيات �العا�� �التعليم �مؤسسات تضم

�وامل �اعا��امعات ��العليا�د �التكنولوجية �ال اتمؤسسو للدراسات �التعليم �الطلبة� .ة�اصا�عا�� �عدد بلغ

�العام�وا��اص 2018-2017 سنة  خر�جا�خالل 801 64 ،�و�لغ�عدد�ا��ر�ج�نطالبا 261 272 ���القطاع�ن

�. 2017- 2016 سنة �ل�ل �أستاذ �بلغت �حيث �التأط���تحسنا ��سبة �ش�دت مقابل� 2017 سنة�طلبة 10كما

                                                           
1

    :الرابطمتوفر�ع��� ،31 ؛27 ؛12 ؛6. ص.ص ،��شرة�إحصائية،»التعليم�العا���والبحث�العل������أرقام«: [2018] وزارة�التعليم�العا���والبحث�العل���التو�سية�

http://www.mes.tn/image.php?id                                                                                                      )21/08/2018شو�د�يوم� (  
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�ل�ل �سنة 16 أستاذ ��اما .20111 طالبا �تطورا �بدوره �العل�� �البحث �قطاع ��حصائيات�ف ،ش�د حسب

باحثا� 370 25تضم��،وحدة�بحث�301مخ��ا�و�329مخابر�البحث�وحدات�و بلغ�عدد�،�2017الرسمية�لسنة�

 .2من�أساتذة�وطلبة�الدراسات�العليا

 
ُ
ج��ذا�ّوِ ش�د�قطاع�التعليم�العا���والبحث�العل������تو�س�عمليات�إصالح�ومراجعة�شاملة،�وقد�ت

�التوجي���صالح ���بإصدار�القانون ��� �املؤرخ �العا�� � 25للتعليم �إعادة�2008فيفري �بموجبھ �تم �الذي ،

� �نظام �تب�� �طر�ق �عن �العا�� �التعليم �ضمان��LMDتنظيم �نظام �وتطبيق �ا��امعات �حوكمة وإصالح

،�تقييم�وضمان�ا��ودة�و�عتمادب تقوم�يئة�وطنية��،كما�أحدثت�الوزارة�بموجب��ذا�القانون  .3ا��ودة

إلصالح�منظومة�التعليم�العا���والبحث�العل����4)نقابة،جامعات�،وزارة( وطنية ثالثيةتم�استحداث���نة�و 

خالل�العشر�ة� ،�وقامت��ذه�ال��نة�برسم�توج�ات�اس��اتيجية�ك��ى 20125شرعت����أعمال�ا�منذ�سنة�

2015-2025 ، 
َ
��مَّ ت �إصالح �مشروع �وثيقة �صياغة �خالل�ا �نظومةاملمن �تضمنت �العامة�، الواردة������داف

 
َ
�ت �إ����مَّ مخطط�العمل��س��اتي��، �ا��ام���والبيداغو�������ثالثة�أبوابتص�يف�ا تطو�ر�جودة�الت�و�ن

�ا��ر�ج�ن �وتوظيف �والتجديد، �بالبحث �املستو�اتو  ،ال��وض ��ل ��� �الرشيدة �ا��وكمة وإرساء� ترك��

 .مواردللأمثل��واعتماد�نظام�صرف العل�� ية�مؤسسات�التعليم�العا���والبحثاستقالل

  تو�س������مؤسسات�التعليم�العا���ا��وكمة��واقع. 2.1.4

إن�واقع�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا���التو�سية�اليوم��عكسھ�عدة�مظا�ر،�م��ا�ما��عكس�

  .وم��ا�ما��عكس�معوقات�وفجوات��عيق�تطبيق�ا�،بوادر�وخطوات�م�مة�نحو�تطبيق�ا��وكمة

أفر�ل��26املؤرخ�����31املرسوم�ال�شر����رقم� إن: تو�س������مؤسسات�التعليم�العا���بوادر�ا��وكمة� -

من��سمح�بانتخاب�مسؤو���املؤسسات�ا��امعيةوالذي� 2011جوان��9املؤرخ�����683القانون�رقم�و  2011

�القسم �لرئ�س �ا��امعة   ،رئ�س
َ

 ش
َّ

�ا��امع�ال ك ��� �الرشيدة �ا��وكمة �مبادئ �نحو�تأس�س �كب��ة ة�خطوة

�ف�.6التو�سية �التعليم �مؤسسات �يرأس�ا �العا�� �مدراء(مسؤولون �عمداء، �قبل��ن و منتخب�)رؤساء، من

م��ا�يضم�مجلس��كال �،مدراء���أس�افعا�د�واملدارس�عمداء،�أما�املعل��ا���شرفال�ليات�. �ساتذة�الباحث�ن

� �يقع �ا��امعات��ااءإ�شعل��، �مجلس �اختصاص �ضمن �انتخاب، �ورؤساء�يتم �العل�� �املجلس  أعضاء

 .�7قسام�من�طرف��ساتذة
                                                           

1
  .18،�صمرجع�سابق: [2018] التو�سيةوزارة�التعليم�العا���والبحث�العل��� 
2
  .24 .صاملرجع�السابق،�� 

3Mohamed Salah HARZALLAH [2017]: « Enseignement Supérieur et  Programme Erasmus+ en Tunisie», p. 2 , 
Disponible sur le lien: https://www.agence-erasmus.fr/docs/2185_national-erasmus-tunisie-priorites-nationales-
tunisie.pdf  (Consulté le 08/08/2018) 

4 
متوفر��،8 ؛4. ص.،�ص»2025-2015خطط�العمل��س��اتي���إصالح�منظومة�التعليم�العا���والبحث�العل���وم«: [2015] التو�سية وزارة�التعليم�العا���والبحث�العل���

                                        http://www.uss.rnu.tn/intranet/actualities/file_actualite/projet.pdf) 21/04/2017شو�د�يوم�(  :الرابطع���
5
،�15 العددورقلة،� ،،�مجلة�دفاتر�السياسة�والقانون،�جامعة�قاصدي�مر�اح»العمل سوق  متطلبات وفق املغار�ية الدول  �� العا�� التعليم إصالح«: [2016]م��وك��ا��� 

  .676 .ا��زائر،�ص
6Sami AOUADI [2014]: «Tunisie-Réflexions sur l’Etat des Lieux et la Réforme de l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche Scientifique», Disponible sur le lien: https://blogs.mediapart.fr/salah-horchani/blog/040614/tunisie-
reflexions-sur-l-etat-des-lieux-et-la-reforme-de-l-enseignement-superieur-et-la-recherch (Consulté le 08/09/2017) 
7Mohamed Salah HARZALLAH [2017]: Op.cit., p. 11. 
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� �امل�م ��صالح ��ذا �رغم ��ع�ش�ا�وضعيةفإن �ال�� �والصعو�ات �التو�سية �م��ا��،ا��امعات خاصة

 ُ�� �ال �العمومية ���ا،ا��امعات �ف س��ان �العا�� �للتعليم �العاملية �التوج�ات �ظل ��قتصاديةو في  التحوالت

�العالم �ش�ده الذي الّسر�ع والتكنولو�� العل�� والتطور  �ا��امعات�أصبحت، �حوكمة أك���من��قضية

� �حتمية، �القطاع �واقع �من �واس��اتيجيات �إصالحات �تب�� مَّ
َ
��طار�ت ��ذا  ا��امعات وخصوصياتو��

  1:تتمثل���،�أ�م�البوادر�لتجسيد�ا��وكمة����إصالح�التعليم�العا���التو�����التو�سية

 ل�أ�م�إنجاز�حققتھولعَّ  ،بأدوار�م�مة ا��امعي�ن �ساتذة نقابة قامت: والقوي  الواسع النقا�ي التمثيل 

 ال�شر�عات �عض تطو�ر بضرورة�1971- 1970 مطلع�الّسبعينات منذ �شراف سلطة إقناع �� النجاح �و

  :مثل

 بداية منذ وذلك �قسام، ومديري  لعمداءل بال�سبة �نتخاب مبدأ وترسيخ التعي�ن منطق عن التخ�� 

 القرن�املا���؛ من السبعينات

 انتداب يخضع ال ح�� الثلث�ن، أعضا��ا�ب�سبة انتخاب يتم العا�� التعليم ألساتذة انتداب ��ان ت�و�ن 

 .كث��ة جامعات�عر�ية �� بھ معمول  �و مثلما ��صية أو إدار�ة أو العتبارات�سياسية ا��امعي�ن

د دليل ع����ساط��ا، �صالحات �ذه مثل إنجاز �� نجاحال إّن 
ّ

 النقا�ي التمثيل مبدأ أّن  ع�� مؤك

 �ش�ل النقا�ي لتمثيلا�تطور �ة،��عد�ذلكالديمقراطي القيم وترسيخ ا��امعة تطو�ر �� كب�� إ���حّد  �سا�م

نتدب�ن ا��امعي�ن �ساتذة يقتصر�ع�� �عد لم بحيث واسٍع،
ُ
 العلمية �سالك ل�شمل�جميع توسع بل ،امل

   .املتعاقدون  �ساتذة العا���بما�ف��م التعليم �� العاملة و�دار�ة

  املد�ي� الدور  تطور  ،�حيث)ر�يع�العر�يال( �2011ان��ذا��عد�أحداث��:��اديمية ا��ر�ات وضع�ر تطو

 وزارة رأس والرمزي�ع�� السيا��� ذات�الثقل ةوالنقابي ةيالسياس لوجوها �عض �عي�ن �عد خاصة ل��امعة،

 : م��ا م�مة�وتار�خية قرارات صدور  ترجمھ ما و�و والبحث�العل��، العا�� التعليم

  ّا��امعي�ن ع�� يضّيق و�ان ،تفاصيل�ا ����ل ا��امعية ا��ياة يراقب �ان الذي ا��ام�� �من ج�از حل 

 ؛وحرك��م �شاط�م حر�ة وجھ�ا��صوص ع�� والطلبة

 أمر و�و  .ةا��امع رئ�س إ�� القسم من�رئ�س ودرجا��ا، الوظائف أنواع جميع ع�� �نتخاب مبدأ �عميم 

ل
ّ
 .العر�ية الدول  مختلف �� ل��ياة�ا��امعية املنظمة �ساسية القوان�ن جميع مع است�ناًء�باملقارنة يمث

�واملسؤوليات أغلب ن النقابيو  اك��� أْن  ،و�جراءات القرارات �ذه عن نتج ما  املناصب

عة�تا�ال �خرى  واملؤسسات الوزارة ب�ن العالقة تطّور  إ�� ما�أّدى،�ما��امعة رئاسة مسؤولّية و�ا��صوص

� ومجالس ا��امعة مجالس انتخاباتأصبحت�و ،�إل��ا  أن �عد أك���مصداقية�العلمية واملجالس�قسام

�ل�سادت�املقاطعة �،العا�� التعليم بنقابةالعالقات�لتوتر� وتجنبا لسلطةتجنبا  كما
َ
� �دارة عالقة ت�حسَّ ت

 ل و حص وتمنع القطاع عن تدافع والدرجات��يا�ل �سالك ��ميع أصبح و ،وأ��اب�املص��ة�الداخلي�ن

  .اتتجاوز ال

                                                           
1

مع�د�،�»الدور�املد�ي�ل��امعات�العر�ية «:حول ،�املؤتمر�العر�ي� » نموذجا تو�س�:الديمقراطي �نتقال مراحل �� ا��امعة ملؤسسة املد�ي الدور « :[2016]ي�� بن الطا�ر�

  .62-61 .ص.�مر�كية،�لبنان،�ص�السياسات�العامة�والشؤون�الدولية،�ا��امعة
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 جاء فقد�،�فر�قية الدول  جل و�� عالم�العر�يال��� �و�� �عت�� سابقة �� :��اديمية ا��ر�ات دس��ة �� 

 وع�� ".مضمونة البحث�العل�� وحرّ�ة ��اديمّية ا��ر�ات" أّن  ا��ديد الدستور  من الثالثة�والثالث�ن املادة

 حّد  �� الدس��ة ا��امعيون،�اعت��ت يأمل �ان كما ا��امعة استقاللية مسألة إ�� غياب��شارة من الرغم

 ؛��اديمية ل��ر�ات املع���ال�امل تجسيد نحو كب��ة خطوة ذا��ا

  رؤساء عن�ندوة 2015 ���أكتو�رصدر��ذا�القانون�: العا�� للتعليم جديد قانون  ملشروع مق��ح صدور 

 ا��ديد القانون  �ذا صياغة. العل�� والبحث العا�� بالتعليم املتعلق�2008 قانون  إلغاء إ�� ��دفت،�و ا��امعا

 الديمقراطية اعتمادكمة�من�خالل�تجسيد�ا��و ع��� نص،�حيث�ا��امعة استقاللية شعارل تجسيد �و

�ور�طوامل املواطنة وقيم التقييم� ثقافة وترسيخ�،التصرف أنماط �ل �� باملحاسبة املسؤولية شاركة

  .الدستور  أقر�ا ال�� والقيم املبادئ وفق والشفافية
ُ
 مجالس�ا��امعة مختلف �� القانون  مشروع وقشن

 ؛املمكنة لائالبد ق��احوا  مھ�و�عديلھيتقي قصد كث��ة نقابية اجتماعات أجلھ من قدتوعُ 

 جملة ���تو�س�العا�� التعليم يواجھ: ���تو�س��التعليم�العا��مؤسساتا��وكمة�����تطبيقات�وقعم -

�عديدة التحديات من �سلبية �بمؤشرات �ا�عكست �عدة، �مستو�ات ��تمثل ع�� �لتجسيد�معوقات حقيقية

�باحث�ن. ا��وكمة ة �تقر�ر�ل وأشار�عدَّ �وأيضا �الدو��تو�سي�ن � 1لبنك �والقصور �الفجوات �الكث���من ال���إ��

�تطبيقات�ا��وكمة�الرشيدة�وإدارة� �للمعاي���العاملية����ما�يخص �من��ستجابة �ا��امعة�التو�سية �عيق

  2:املالية�نذكر�م��ا�داملوار 

 التوجھ�نحو�العوملة�وتب���خطاب�البنك�الدو�������صالح�و  العا��لتعليم�ل إس��اتيجية ذاتية�رؤ�ةغياب�

مَّ  ا��ام��،
َ
�غ���وا��ة�ةبطر�ق�ھتطبيقو  LMD املتمثل����نظامتب���واست��اد�النموذج��ورو�ي��حيث�ت

،�ما�ا���ات�الفاعلة�وال�سيما��يئة�التدر�سمع��غياب�الشفافية�وال�شاور�حول�أ�دافھ��� وإست��الية،

� � اليومخلق �الصعو�ات �من �النظام،العديد �امللق�من ل�ذا �العمل �عبء �املوظف�ن��ع��ىتفاقم ،�عاتق

القابلية���ع��التأث�� ��م�ش�الت�و�ن��سا����و�فراط����الت�و�ن�امل���دون�،�تضاعف�التقييم�املستمر

 إ��؛...للتوظيف

 � �أن �فرغم ��ستقاللية، �مستوى ��إصالحاتضعف �س���مؤسسات��2011سنة �ع�� �تحس�نا أدخلت

�العا�� �� التعليم �ملبادئ �ال�س�� �نحو�التب�� ��تجاه ��� �ا�عكس �و ستقال، �اللية �إال�أن�املساءلةو شفافية ،

�يتحقق،تجس �لم �العم�� �الواقع ��� �خاضعة يد�ا �اليوم �ا��امعات ��عض �تزال �املركزي ل�فال �لتنظيم

�امل والرقابة ��داري �املجال ��� �الدولة �جانب �من � ��ادي��وفرطة �أك��،�فا�املا��واملجال ��امعات�بدرجة

�ت�ا���ومية ��تمامافتقر � املالية،لالستقاللية �تتم�� �املقابل ��� �ا��اصة �منا��امعات �عال �بمستوى

 ؛�ستقاللية

                                                           
1 Adriana. J et al [2012]: Op.cit., p.p. 53-54. 
2 Sami AOUADI [2012]: «Réformer la Réforme: L'Université Publique en Débat », Disponible sur le lien: 
http://www.lapresse.tn/?option=com_sport&task=article&id=56145   (Consulté le 08/09/2017) 
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 مشاركة�مجالس�ا��امعات����اتخاذ�القرارات،�واستمرار�توجيھ�وميل�السلطات�وترك���ا�����انخفاض

الفعالة�النقابات�وا��معيات� ،�وغيابقبضة�الوز�ر��ول�ووزارة�املالية�ع���حساب�وزارة�التعليم�العا��

� �تمثل �أو�الطلبةال�� ��دار�ة �أو�ال�يئات ��دار��ن� أيضا. �ساتذة �قبل �من �املشاركة ��سبة انخفاض

مشاركة�الطلبة����ال�يا�ل�ا��امعية�ال�تزال�غ����افية�وغ���فعالة�كما�أن� ،وممثل�ن�عن�القطاع�ا��اص

 ���ا��امعات�ا���ومية؛خاصة�

  ال���تؤدي���داء�تقييمآليات�وجھ�خاص�إ���ا��امعات�التو�سية�عموما�وا��امعات�ا���ومية�ب�افتقار

�املساءلة �عملية ��� �تحس�ن �إ�� �ضعف �وأيضا �وآليات�، �املؤشرات �حيث �من �املعتمدة �ا��ودة أنظمة

  ؛�عمل�تحت�إشراف�ومسؤولية�ا���ومة مستقلة�أوسواءا�و�الة�للتقييم��غيابو  ،املتا�عة

 واملا��� ��داري ��داء � كن�يجة�ضعف �مستوى �أداء��ستقالليةلضعف �ع�� �سلبا �ا�عكس �والذي ،

�وال�ليات �واملعا�د ��،ا��امعات ��انخفاضوأصبح �للتقاعس �عذرا ��ستقاللية �لقرارات�و مستوى ��ة

��عشوائية �إخفاق ��عكس �إطار�ا��امعة ��� �املسؤول�ن �ب��وقراطيةالكث���من ��ك�يئة �تحت سوء�غطاء

� ،���سيال �ألن ���ل �غ����افية �وحد�ا ��سي���ا��امعةال�شر�عات �ع�� �القائم�ن �وخ��ة �ال��ام �مشكالت

� �ن�يجة �ارتباط �ا��قيقعدم �ي�ستقاللية �والشاملة �املالية(ة ��طراف�ءبمسا) م��ا�خاصة �ومسؤولية لة

� الفاعلة �غياب �خالل �لألداءمن �املسا�،مؤشرات �املقارناتءالتقييم، �الشفافية، �مما...لة، ل�وَّ َح �إ��،

�إل امج ��ي�ل �إ�� �ا��امعة �ع��لس �شرعية �أوُم �قرارات ضفاء   تخذة
ُ
�أخرى تَ ت �مستو�ات �ع�� وأيضا� ،خذ

�ا� �املجالس �يجعل �بدقة �محددة �وأ�داف �م�ام �ع�� ��س�ند �حقيقي �تقييم ���امعيةغياب �إطالقاال�تحل

  ؛داء� فعالية��ضعف�لةأمس

 املج�ودات�فة،�والتثم�ن�وخلق�القيمة�املضاف�طو�ر ���مجال�الت ضعف�مردودية�منظومة�البحث�العل��

��ع� .إجراء�مقارنة�دولية��عرقلمما����ا،كميا�ب�يانات�موثوق��غ���قابلة�للقياسالوطنية����مجال�البحث�

� �من �الرغم �دقة ��حصائياتعدم �فإن �البحث�ال، ��س�ثمار��� �حيث �من �مرضيا �ل�س �تو�س ��� وضع

�راجع��ذو ). ...براءات��خ��اع�امل�شورات�أو��قتباسات�أو ( يزال�أقل�من�املتوسط�العال��وال�العل��� ا

�بالبحثل �العام ��ل��ام ��،ضعف �وطنيإغياب ��ةس��اتيجية �العل�� �و للبحث �الو�� �البحثقلة ��عالقة

�واملجتمع �والرادعة�،باالقتصاد �املعقدة �الب��وقراطية ��دار�ة �لل�يا�ل �السل�� �مستوي��،التأث�� تد�ي

ومش�لھ�� �الش�ادات�والبحث���ادي������ا�أساسا�ع�بحوث�ا��امعية�وتركتطو�ر�ال�مما��عيق �شراف

   ؛ا��ر�ة���اديمية

 � �مدخالت �مستوى �الب�الور�اتد�ي ��� �املنت��ة �النجاح �سياسة ��س�ب �العا�� �التعليم وال����،ومخرجات

الضغوط� أو�لتخفيف��عض�جماعات�الضغطإلرضاء��عض��ل��امعةسياسية�واجتماعية�أصبحت�أداة�

� �ا��ودة����الت�و�ن�والتأط�� �أدى�إ���تراجعمما��جتماعية، ارتفاع��سبة�البطالة����صفوف�و �مقاي�س

 ؛،�وأساء�لسمعة�ا��امعة�و��اديم�ن�وخلق�عدم�ثقة�وخيبة�أمل�للمجتمعا��ر�ج�ن
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 � �والسيا���ضعف �الثقا�� �ا��امعيةل��ستعداد �املؤسسات �مستوى �ع�� �لمسؤول�ن �تب���، �يخص فيما

�الرشيدة �ا��وكمة ��قواعد ��ستقاللية �ع���(وخاصة �و�ستقاللية �ا��امعية �امل�نة �أخالقيات ميثاق

 ؛ال����عيق�ا�تدخل�الوصاية����عمل�رؤساء�ا��امعات�والعمداء�،)مستوى�القرارات

 � �ا�ع�اس �الرشيدةعدم �و ����ا��وكمة �لألفراد �ا��اصة �السلوكيات ��� �الوصاياال �يطرح��،أفعال و�ذا

�الكث� �شرعية �مدى �مراجعة �القضاياقضية �املذكرات�،��من �مناقشة ���ان ��قسام، �عمل �طر�قة �،مثل

�مخابر�البحث ���ان �التوظيف، �وأيضا �واملشاركة،�، �ال�شاور �مبدأ �تكر�س �يخص �ما ��� �الشرعية قضية

 ومدى�إم�انية�تطبيق�ا��وكمة�الرشيدة����ظل�غياب�ورفض�املساءلة؛

 كفاءا��م� تطو�ر�سعون�لفأغلب��ساتذة�ال��،العا��ساتذة�التعليم�امل�نية�و�جتماعية�أل  ةوضعيتد�ي�ال

�ج�ة �من ��ذا �ج�ةامل�نية، �من �ا ،أخرى �، �املادية ��غ���املحفزة،لظروف ��� �الكب��ة �الفروق �رواتبوأيضا

 .العر�ية�و�فر�قية��ساتذة�مقارنة�مع�با���ا��امعات�

 �ستمو�ل�التعليم�العا������تو . 3.1.4

  تو�س �� العام �عد�القطاع
ُ
 ،�العا�� للتعليم �الرئ��� ل وِّ َم امل

ُ
 وت

َ
 من م��ايدة مستو�ات تو�س صّصِ خ

�املالية  لدعم ح�ومي تمو�ل أي خصيصت يتم�ال  ولكن ،خصوصا�العا�� لتعليموا عموما�للتعليم املوارد

ورغم�املخصصات�املالية�لقطاع�التعليم�العا���سنو�ا،�إال�أ��ا�ال�تمثل����املتوسط� .1العا���ا��اص التعليم

�. الدولة�م��انية�من % 6ومن�الناتج�املح����جما����1,5%سوى�
ً
�ش�د�م��انية�وزارة�التعليم�العا���تقلصا

 
ً
��،وا��ا �قرابة �تمثل ��انت �أن �% 7فبعد �سنة �التو�سية �الدولة �م��انية ��سبة��أصبحت 2008من تمثل

و�ذه�من�الناتج�املح����جما��،� %1 ال�تتعدىب�نما�امل��انية�املخصصة�للبحث�العل����،2019سنة� 4,9%

�مقارنة�بالدول�املتقدمة
ً
تطبق�تو�س�مجانية�التعليم،��ذا�املبدأ�الذي�أصبح�عرضة��.ال�سبة�ضعيفة�جدا

   .2لتعليم�العا���با��صوص�املخرجاتللنقد،�خاصة����ظل���ز�القدرات��س�يعابية�وتد�ور�جودة�ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 

  .43. ص،�مرجع�سابق: ]2018[املجلس��قتصادي��جتما����رد�ي�
2

  )12/02/2019شو�د�يوم�(                                                            : الرابط�متوفر�ع��،�» التعليم�ا��ام���ب�ن���رة��ساتذة�وغياب��صالحات: تو�س « :[2019]روعة�قاسم� 

https://www.alquds.co.uk/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%85-D8%A7%D9%84D8%B0/ 
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  ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا�������ردن�ةتجر�. 2.4

ت�لتأس�س�نظام�ا�التعلي���و��تمام�بھ�وتطو�ره�عَ �عت����ردن�من�الدول�العر�ية�ال���بادرت�وَس 

 ُ�� �حيث ��خرى، �العر�ية �الدول ��� �نظرا��ا �مع �مقارنة �أجود �ب�ن �من �العالم�عد �بلدان ��� �التعليم أنظمة

���مجال�التعليم�العا��،�رغم�تد�ي�مستوى�املجموعة��الصدارة�ع���املستوى�العر�ي�ردن�وتحتل�. النامي

� �ن�يجة �و�ذا �العالم، �مع �املعتمدةباملقارنة �التعليم �سمع�لسياسات �ع�� ��ثر��يجا�ي �ل�ا ��ان ،�تھال��

التعليم�مجال�حوكمة�����ردن�مرحلة�متقدمة��تش�دأيضا�. ةخاصة�جودة�ا��دمات�التعليمية�املقدم

� �العا�� �� ع�� �قول �العر�يةحد �ا��امعات �حوكمة �ملجلس �العام � ،1م�ن �لوذلك �بالس�� �ا�عاي�� متطبيق

،�ورغم�ذلك�توجد�العديد�من�التحديات�ال����عيق�وضمان�أفضل�املخرجات�ع���املدى�املتوسط�والبعيد

  . تطبيق�ا��وكمة

� ��ردنس�تم ��� �العا�� �التعليم �لنظام �النقطة ��ذه �خالل �من ��التطرق �تطبيقعموما،  معوقات

  .ا��وكمة�ومصادر�تمو�ل�التعليم�العا��

  ردنالتعليم�العا�������  حة�عنمل .1.2.4

� ��ردنية �العا�� �التعليم �منظومة �ح�ومية�عشر تضم  ��سعةو  جامعات
َ
�ت �خاصة �جامعة �مَّ عشرة

م�القطاع�ن�العام�وا��اص�. إ�شاؤ�ا����ال�سعينات ّدِ
َ

درجة�الب�الور�وس،�ب�نما�تقتصر�درجات�املاجست���ُيق

�العمومية �ا��امعات �ع�� �عَ �،والدكتوراه �جامعة �مَّ باست�ناء �العليا �للدراسات �العر�ية طبق�ت. ا��اصةان

�  معظم �العا�� �التعليم ��ردنمؤسسات �السا �� �نظام �ع�� �القائم �ا��ام�� ��مر��ي الذي� ،عاتالنموذج

 .يمنح�الطلبة�املرونة�الختيار�عدد�الساعات�وأوقات�الدوام�الصبا���أو�املسا�ي

 
َ
��جتسَّ وَ ت �الطلب ��� �املستمرة �الز�ادة ��س�ب �ا��اص �التعليم �ع�� �الطلب �التعليم�ع �ع�� ما��

��دف�تقليص�عدد�و�ذا� خصوصا،�بل�ا��امعات�ا���وميةالشروط�امل�شددة�املفروضة�من�قِ عموما،�و 

� �املقاعد ��� �خاصة �العام �باملال �وال�ندسةاملمولة �الطب �ل��امعات�. �ليات �استمرار�ال��ز�املا�� ومع

ال���تقبل�الطلبة�الذين�تم�رفض�م��س�ب�" ال��امج�املواز�ة"ـ�ما��س���ب�استحداثا���ومية،�قرر��عض�ا�

من�عدد�الطلبة�%  �25,75لغ�عدد�م،�و ��مقابل�أن�يتحملوا�رسوما�جامعية�أع�،تد�ي�عالمات�التوجي��

ف� .20172- 2016ا���ومية�خالل�سنة�النظامي�ن����ا��امعات� صنَّ
ُ
من�أوائل�الدول�العر�ية��ردن�كما�ت

م�ن�العام�ملجلس�� �أكد ،�حيثمج��عتماد�وجودة�التعليم�العا��اال���تملك�مؤسسات�متخصصة����بر 

) ح�ومية�وخاصة(املجال�أن�جميع�مؤسسات�التعليم�العا�������ردن��ذا����حوكمة�ا��امعات�العر�ية�

����أيضا�من�أ�م�خصائص�التعليم�العا�� .حاصلة�ع����عتماد�الذي��س�ند�إ���معاي���دولية����التص�يف

ات����العدد�الكب���من�الطلبة��جانب�امللتحق�ن�با��امع�،من�البلدان�العر�ية��ردن�وال���يفتقد�ا�الكث�� 

�املعروضة�،�ردنية �ال��امج �وتنوع ��ردنية �ا��امعات �لش�رة ��ذا �ب�ن��،و�عود �تجمع �ب�ئة ��� ووجود�ا

                                                           
1
          :الرابط�متوفر�ع��  ،» مرحلة�متقدمة�بحوكمة�ا��امعات: �ردن«:  [2018]�عقوب�ناصر�الدين 

http://www.almadenahnews.com/article/654271                                                                                 )07/04/2018شو�د�يوم�(  
2
   .100. ص�مرجع�سابق،: ]2018[املجلس��قتصادي��جتما����رد�ي� 
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�ر تقر�مع�وجود��من�و�ستقرار�السيا����أفضل�من�بلدان�املنطقة،�و�ذا�ما�أبرزه��،ا��داثة�واملحافظة

ما�يحقق�لھ����الشرق��وسط،�م�لتعليم�العا��الدو���وصف�فيھ��ردن�بأنھ�بلد�قيادي����مجال�ا�البنك

  .1قتصادمالية�ومعنو�ة�ملؤسسات�القطاع�و��منافع

  �ردنمؤسسات�التعليم�العا������ا��وكمة�����معوقات�تطبيق .2.2.4

 للعمل����نظمةبموجب�القوان�ن�وال�شر�عات�واللوائح�امل التعليم�العا�������ردن�ةكمو تتجسد�ح

� �العاملة �واملؤسسات �ال. بالقطاعال�يئات �ا��وكمةأما �نظام �ع�� �واملشرفة �املسؤولة مؤسسات������يئات

�العا�� � التعليم �العا�� ��ف�ردنية �التعليم �وزارة �املوحد، �الت�سيق �وحدة �وت�بعھ �العا�� �التعليم ،�مجلس

�العا�� �التعليم �مؤسسات �اعتماد ��يئة �العل��، �البحث �دعم �صندوق ��مناء، �*مجلس �ا��امعة، ،�مجلس

�العمداء�مجلس �ال�ليا، �و مجالس ��قسامت �املجالس .مجالس ��ذه �الت�و�ن� من ت�شابھ حيث

ا��امعات�العامة� �� �مناء العامة�وا��اصة،�باست�ناء�مجالس�و�ختصاصات����جميع�ا��امعات��ردنية

�ت ��13ضم �عضوا �وإعفاؤ�م ��عيي��م   منيتم
ُ
�وت �َم مناص��م �بإرادة �استقال��م  قبل

َ
�ا��امعات��،يةِك ل و��

� �يا��اصة ��ش�ل ��مناء �مجلس �العا���15من �التعليم �مجلس �طرف �من ��عينون �مجلس�. عضوا �شكيل

و�بقى�رئ�س�ا��امعة��و�ال��ص�الوحيد�الذي��س،�يئة�التدر��يخلو�من�تمثيل�للطلبة�وأعضاء �مناء

� .2يمثل�م �وال�شغيلية ��س��اتيجية �ال�شاطات �ع�� �باإلشراف �املجالس �العا��تقوم �التعليم �ملؤسسات

البحث� ،تخطيط�املنا���وتطو�ر�ا�،�عتماد�وضمان�ا��ودة�،قبول الإدارة�ا��امعة،�سياسات� املتمثلة���

 .3القرار�ةعاوالسلطة�وصن��ستقاللية ،التعليم�التق��،�تمو�ل�ا��امعاتالعل���والدراسات�العليا،�

� �العا�� �التعليم �ملؤسسات �ا��يدة �السمعة �العر�يةرغم �الدول �بالكث���من �مقارنة وال����،�ردنية

من�الطلبة��جانب،�و�ذا��عد�إحراز�ا�تقدما�كب��ا����مجال�ا��ودة�من�خالل�حصول��� جذبت�إل��ا�الكث�

،��ش�د�مستوى�التعليم�العا���ملؤسسا��ا�تراجعا�حسب�عاي���دوليةوفقا�مل ع����عتماد�أغلب�مؤسسا��ا

�قتصادي�و�جتما���و�ذا��عود�لتحديات�كث��ة�أثرت����تطبيق�مبادئ�ا��وكمة،�عدة�تقار�ر�ملجلس�ا�

 4 :نوجز�ا����ماي��

                                                           
1
  .114. ،�الطبعة��و��،�املركز�العر�ي�لألبحاث�ودراسة�السياسات،�قطر،�ص»تمو�ل�التعليم�العا������البالد�العر�ية « :[2012]أحمد�جالل�وطا�ر�كنعان�� 

رسم�السياسة�العامة�ل��امعة،�إقرار�ا��طة�السنو�ة�و�س��اتيجية�ل��امعة،�تقييم�أداء�ا��امعة�من�جميع�: تتمثل�م�ام�وصالحيات�مجلس��مناء�ع���النحو�التا�� *

ا��تامية��عد�املوافقة�عل��ا�من�مجلس�ا��امعة�ورفع�ا�للمجلس�ا��وانب���اديمية،���دار�ة،�املالية��والب�ية�التحتية،�إقرار�املوازنة�السنو�ة�ل��امعة�و�يانا��ا�املالية�و 

إلطالع�عليھ،�الس���لدعم�للمصادقة�عل��ا�مرفوقة�بتقر�ر�املحاسب�القانو�ي،�مناقشة�التقر�ر�السنوي�ل��امعة��عد�املوافقة�عليھ�من�مجلس�ا��امعة�ورفعھ�للمجلس�ل

ول�ال�بات،�املنح،�الوصايا�وغ���ا،��عي�ن�محاسب�قانو�ي�خار���لتدقيق�حسابات�ا��امعة�وتحديد�أ�عابھ�ب�نص�ب�املوارد�املالية�ل��امعة�وتنظيم�شؤون�اس�ثمار�ا،�قب

  . من�مجلس�ا��امعة،��عي�ن�نواب�الرئ�س�ورؤساء�فروع�ا��امعة�والعمداء
2

  .29؛18 .ص.ص��ردن، ،�ا��امعة��ردنية،»ح�التعليم�العا�������ردنسياسات�إصال « :لتقى�الوط���حول امل،�»ا��اكمية�����ا��امعات��ردنية«]:  2013[أن�س�خصاونة�
3Ahmad ABU-EL-HAIJA et al ]2011[ : «University Governance in Jordan», p.p. 1-2, Available on: http://erasmus-
plus.org.jo/Portals/0/Jordan%20Univ%20Governance%20Feb%202011.pdf  (See on 22/10/2016) 

4
  :أنظر�كال�من

العا��،�اتحاد�،�مجلة�اتحاد�ا��امعات�العر�ية�للبحوث����التعليم�» �ردنية ا��امعات �� الرشيدة ا��وكمة معاي�� تطبيق درجة تقدير« ]:2018[ محمود� ا��طيب�أحمد�-

   .07 .ص�ردن،�،�02،�العدد�38املجلد�،�ا��امعات�العر�ية

- Ahmad ABU-EL-HAIJA et al ]2011[ : Op.cit., p.p. 4-5. 
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اعتماد�مبدأ�التعي�ن�بدل��نتخاب،�فالرئ�س�يقوم�بتعي�نھ�مجلس�التعليم�العا���ومجلس��مناء،�كما� -

إضافة�إ���غياب�دور�الطلبة�. من�قبل�مجلس��مناء�بناء�ع���توصية�من�الرئ�سأيضا�ن�العمداء��عييتم��

�ذا�سا�م����خلق�ب�ئة��ة،��لومجلس�ال�لي مجلس�ا��امعة����نتخاب�والعضو�ة�خاصة�ع���مستوى�

 تمثيلأثر�ع���تراجع�،�و ع���أساس�املحاباة��اص��تر���قد�غ���مستقلة�عن�السلطة�السياسية�ال���

ا�ي�ناقض���ال�يئات�ا��امعي�ة�ساتذة�والطلب  مع�مبادئ�ا��وكمة؛�ة�ِممَّ

���اديمية - �ا��ر�ة �مستوى �العا���انخفاض �التعليم �مؤسسات �ة�ردني��� �ب�ئة، �ظل ��� 
ُ
�ت �ف��اب�ئة  تخذ

� �املستوى �ع�� �القرارات �مشاركةالسياسيالسلطة �دون �تقتصر��ة �الذين �املعني�ن، �املص��ة أ��اب

�ال �ع�� �مشارك��م �اليومي�شاطات �وأيضا �ة، �ا��اصة �النقابات ��و�و �،باأل�اديمي�نغياب �يمنع ����ما ا��ق

 إ��؛...ا��ق����تأس�س�ا��معيات �،عب�املشاركة����صناعة�القرار،�حر�ة�الت

قتصادية،��س�ب�عدم�إدراك��ذه�ب�ن�قطاع�التعليم�العا���والقطاعات�التجار�ة��ما� ضعف�الشراكة -

ب�نظيم��ذه�املنظومة�ال�شر�عية�الكفيلة�وغياب� القطاعات�أل�مية�مسا�مة�البحث�العل������تطو�ر�ا،

�إ�� �أدى �مما � العالقة، �املخصصة �املالية �املوارد �قلة �ع�� �أثر�سلبا �ما �العل��، �و �تھفعاليللبحث عدد�ع��

 ؛الباحث�ن��كفاء

�استقرار - �و و�نظمة والقوان�ن و�س��اتيجيات السياسات عدم ،� �و وجود ��رمية �إدار�ة  ان�شار��يا�ل

 ؛أنواعھفساد��ش���وال�ر�ةاد�  الب��وقراطية

ھ�املخصصات�املالية�الالزمة�لعملية�إصالحقلة�و �،رادة�السياسية�ا��قيقية�لتطو�ر�التعليم�العا��غياب��  -

� �مصادر�وعدم �التنو�ع �تمو�ل �استغالل �الوقفو  وعدم �مشار�ع �املقدر�بـ�سبة�تفعيل �ا���ومي �فالتمو�ل ،

 ميقسيتم�ت  نفسھ الوقت و�� ،الفعلية حتياجات� ال���تقرر�ا�وزارة�املالية،�ال�تأخذ��ع�ن��عتبار�  10%

 .أداء�ا��امعات��عتبار  أخذ��ع�ن دون  ا��امعات ب�نا�التمو�ل��ذ

  التعليم�العا�������ردن تمو�ل .3.2.4

���عت��  �مؤسسات �العا�� � �ردنيةالتعليم �مستقلة �القانون  حسب
ً
�لكنماليا �العا����، �التعليم واقع

� �أنھ ��ش���إ�� �حقيقي�شك��استقالل � .1أك���منھ ��ردن ��� �العا�� �التعليم �مصادر�تمو�ل الدعم��شمل

� ��موالا���ومي، �ر�ع �ا��امعية، �وغ���املنقولة�الرسوم � ،املنقولة �والت��عات �املنح �أخرى يتم�وإيرادات

  2:�اآل�ي�عرض�ا

�ا��كومي - ��ردن من ا���ومية ا��امعات تمو�ل مش�لة عت���: الدعم ��� �املطروحة  نظرا ،املشكالت

�وال الديموغرافية طللضغو  ��ش�د�ا �ال�� �عرف�ال املاليةضغوط �حيث ��خ��ة، �السنوات ��� �خاصة عامة

���م��انيات��عض�ا��امعات�وارتفاع��سبة��قبال�ع���التعليم�تزايدا����ظل�وجود���ز��التمو�ل�ا���ومي

 ش�ل��رتبط�من�إيرادا��ا،�و �%10 ا���ومية ؤسسات�التعليم�العا��مل املقدم،�بلغ�الدعم�ا���ومي���العا

                                                           
1Ahmad ABU-EL-HAIJA et al ]2011[ : Op.cit., p. 2.   

2
 .72 ؛64. ص.ص�مرجع�سابق،: ]2018[املجلس��قتصادي��جتما����رد�ي� 
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و�لغ� ،ثماري ��س اقف�ن من ءجز تمو�ل ككذلو  ة،ا���ومي ا��امعات �� ز��ال منزء�ج تمو�ل �� أسا���

  ؛2016مليون�دينار�عام��54

� % 74ما�يقارب� تمثل�الرسوم: دراسيةالرسوم�ال - مليون�دينار�سنة��383,5من��يرادات،�و�لغ���م�ا

�يقدر�بـ2016 �نمو�سنوي �معدل �الرسوم ��ذه �عرفت �كما ،9,1 %،�� �ن�يجة ���لو�ذا �ا��امعات فتح��توسع

�املستمر� �و�قبال �وطلبة�التخصصات �العليا �الدراسات �طلبة �با��صوص �العا��، �التعليم �ع�� للطلبة

  ال��نامج�املوازي؛

�امل - ��موال �وغ���املنقولةر�ع �من�استغالل��:نقولة �الدخل�الذي�تكسبھ�مؤسسات�التعليم�العا�� يمثل

�حوا�� ��موال �ر�ع �مجموع �و�لغ �املجتمع، �وخدمة �تدير�ا �ال�� � 19,4املرافق �دينار�و�ش�ل من� % 4,6مليون

 ؛عوائد��ذه��س�ثمارات�ضعيفة�����ل�ا��امعات�ىوتبق�،إيرادات�ا��امعة

مليون�دينار��39من��يرادات�ال�لية�ملؤسسات�التعليم�العا��،�و�لغت�قيم��ا� %4تمثل�: املنح�والت��عات -

 ؛،�وتمثل�املنح�ا��ليجية��سبة�كب��ة�م��ا2016سنة�

من��يرادات�ال�لية،�و���جميع��موال�غ���املصنفة�ضمن��يرادات�الذاتية��%8تمثل� :إيرادات�أخرى  -

ورات�ورسوم�مثل�رسوم�تصديق�الش�ادات،�التأمينات،�رسوم�اجتياز�اختبارات�اللغة�والد�،أو�ا���ومية

   .2016مليون�دينار�سنة��36,2و�لغت��،تبةاستخدام�مقت�يات�املك
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  خالصة

�السابقا �العرض �خالل �من �دول،�ت�� ة �ِعدَّ ��� �ا��وكمة  �لتجارب
َ
��صالحات�بَ ت �خصائص ��� اين

� �أن وجودو  ومحاور�ااملعتمدة �كب����� ��ظمةتنوع �املتحدة�ا��وكمة، �الواليات ��� �ممثلة ��مر�كية، فالدول

� �كب��ة، �باستقاللية �مؤسسا��ا �تتمتع �بر�طانيا، �بالذكر�م��ا �نخص �ال�� ��ورو�ية �والدول وتتم���وكندا،

�مستقلة �حاكمة �ومجالس ��يئات �ا��وكمة�بوجود �ع�� ��شرف ��ن ،ومتخصصة �مبدأ �بدل�وت�ب�� تخاب

�وتتم��� �م��م، �ا��ارجي�ن �وخاصة �املص��ة �أل��اب �القرارات �اتخاذ ��� �واسعة �وتتم���بمشاركة التعي�ن،

�بوجود �أيضا �رقاب�أنظم��ا �املنتجة�آليات �ا��امعة �مف�وم �وت�ب�� �مصادر�تمو�ل�ا �ت�نوع �كما �ومساءلة ة

�ورو�ية،�حيث�تتم���مؤسسا��ا�تمثل�فر�سا�است�ناءا�ضمن�الدول� ب�نما ،والوقف��ش�ل�واسع����تمو�ل�ا

�املعتمدة ��صالحات �ب�نوع�مؤسساتھ�عليم ومع�ذلك�ُ�عَرف�،بمستوى�استقاللية�منخفض��س�يا�رغم  �ا

� �مستوى و�جودتھ �ا�العالم،�ع�� �تب�� �ن�يجة �التدو�ل �خالل�س��اتيجية �املتم���من �العل�� �البحث و���يع

لدول��سيو�ة،�املتمثلة����اليابان����امؤسسات�التعليم�العا��� ���املقابل�.املتم��ة�خابر املاملبادرات�و تب���

�الشديدةتتم��� ومال��يا، �املركز�ة �ن�يجة �ضعيف �استقاللية �بمستوى �قامت �ل�ذا ت�بإصالحا��اح�وما�،

نظام�التقييم�و�عتماد��عز�ز����إجراءات� �ستقاللية�بمستو�ا��ا�املختلفة،�مقابلوشملت�دمج�ا��امعات�

� �فساءلةامللتحس�ن ،� ��سيوي �الدولة،�النموذج �تدخل �ع�� �نفسھ �الوقت ��� �وقائم �نيولي��ا�� �و�نموذج

� �مؤسساتھ �تحتل �ذلك �عورغم �الدو���اليةم�انة �املجتمع ��� �و�داء �ا��ودة �حيث ��صالحات�من �ألن ،

  .ي ال�شر رأس�املال�ال�الرؤ�ا�السياسية�ل�ذه�الدول�وخصوصيات�املجتمع�وركزت�ع��من��املعتمدة�انطلقت

بال�سبة�للدول�العر�ية�ممثلة����تو�س�و�ردن،�فإنھ�ورغم�وجود�مبادرات�إلصالح�التعليم�العا���

�نحو  �كخطوات �وال�شر�عات �القوان�ن �سن ��� �تجسدت �ا��وكمة�وال�� �مبادئ �مؤسسا��ا�تأس�س �ظلت ،

� �املركزي لخاضعة �ا لتنظيم �جانب ����وممن ��داري �املجال ��� � ،��ادي��وة �أك����املا��واملجال بدرجة

أيضا�غياب�آليات��مجالس�ا��امعات،�أ��اب�املص��ة�وضعف�تمثيل�م���مشاركة��إضافة�إ���انخفاض

 السياسات عدم�استقرار،��داء�واملساءلة،�اعتماد�مبدأ�التعي�ن�بدل��نتخاب�ملختلف�املسؤول�ن�تقييم

�والقوان�ن ،� �وال الب��وقراطيةان�شار ��ش�� � ،عھأنوافساد �وعدم �التمو�ل �مصادر ضعف وعدم� هتنوع

،�خاصة����إطار�دولة�عر�ية�إسالمية،�و�بقى�أ�م�عائق����تجسيد�مبادئ�تفعيل�مشار�ع�الوقفو  استغالل�

  .العا���رادة�السياسية�ا��قيقية�لتطو�ر�التعليمغياب�� ا��وكمة�

� �لألخذ �تحتاج �ال�� �القطاعات �أبرز �أحد �يمثل �العا�� �العلمية�التعليم ��صالحية بالسياسات

�ودور  �مسار�ا ��عرقل �ال�� �التحديات �مختلف �ملواج�ة �املجتمعواملدروسة، ��� �وم�ان��ا �الر�ادي ،��ا

فا��امعات�أحق�بالتوجھ�املدروس�نحو�تطبيقات�ا��وكمة�الرشيدة،�ال���من�شأ��ا�تحس�ن�جودة�التعليم�

� �ا��وكمة، �تطبيقات �وراء �أسا��� �ك�دف �لتجار ا �ر�نتو العا�� �خطوة�يةالعاملب �ا��وكمة �مبادئ  أن

  ضرور�ة
ُ
��امعات�العر�قة����العالم�تتمّ���جميع�ا��سياسات�فعالة�أن�او �،العا�� جودة�التعليم تطو�ر جاهت

�مؤسسات�. ل��وكمة ��� �با��ودة �يتعلق �ما �أ�م �عرض �الثالث �الفصل �خالل �من �س�تم ��ساس ��ذا ع��

  .ا��وكمةالتعليم�العا���من�منظور�مبادئ�



 

 

 

 

 

الثالثالفصــــل   

الجودة في مؤسسات التعليم العالي من منظور 

 مبادئ الحوكمة

  تمهيد

  للجودة في مؤسسات التعليم العالي مفاهيمياإلطار ال: المبحث األول

الجودة من منظور التصنيف العالمي لمؤسسات التعليم : المبحث الثاني

 العالي

والجودة في مؤسسات العالقة بين مبادئ الحوكمة : المبحث الثالث

  التعليم العالي

  الصةــخ

«Quality is everyone's responsibility». W. Edwards Deming 
  إدوارد�ديمينج .  "ا��ودة�مسؤولية�ا��ميع"
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    تم�يد

�العا��، �التعليم �ملؤسسات �ا��ديثة ��تجا�ات �أحد �كب��������عت���ا��ودة �با�تمام �حظيت ل�ذا

���دفالكث���من�دول�العالم،�باعتبار�ا�نظام�أسا����ملواكبة�التحديات�والتغ��ات�العاملية�والتكيف�مع�ا،�

�بأ�عاد�ا� �التنمية �وتحقيق �والدو�� �املح�� �املجتمع �بمتطلبات �باستمرار�والوفاء �وتحس�نھ ��داء تقييم

العديد�من�الدول�نظرا�لآلثار��يجابية�لنظام�ا��ودة����سياسات�تطو�ر�التعليم�العا��،�قامت��املختلفة.

ففي�عدد�من�الدول�أصبحت�ا��ودة��،ةاملتقدمة�والنامية�ب�ب���مف�وم�ا��ودة�وتطبيقھ�بمستو�ات�مختلف

تزال��واقعا�نافذا����جامعا��ا،�و���عدد�آخر�ال�تزال�ا��ودة�مشار�ع�ع���طر�ق�التنفيذ،�و���دول�أخرى�ال 

فالتعليم�وفق�معاي���ا��ودة�الشاملة،�إس��اتيجية�مت�املة�وفلسفة��عليمية�،����مرحلة�التنظ���والتخطيط

  ز�التناف����ملؤسسات�التعليم�العا��.للتطو�ر�املستمر�وتحس�ن�املرك

�السياق ��ذا �العديد��� ��أشارت �التجار من �ا��وكمة�يةالعاملب �مبادئ جودة� تطو�رل�ضرور�ة�أن

ز�تطبيقات�ا��ودة،�و�إم�ا��ا�تفعيل�نتائج�ا،�من�خالل�تجسيد�املشاركة��حيث،�العا�� التعليم َعّزِ
ُّ
ْدَعم�و�

َ
ت

�املف�وم،� ��ذا �يتضم��ا �ال�� �املبادئ �والكث���من �املتعددة �بمستو�ا��ا �و�ستقاللية �واملساءلة والشفافية

�إ���لتطو�ر�تطبيقات�ا��ودة�الشاملة�اس�نا بديل نموذج الذي��عكس
ً
ن�أيضا،�ھمبادئدا ��امعات�اأن��وتب�َّ

 �نظامة�تتمّ���برائدال
َ
أن�تطبيق�و �،متنوعة�ومصادر�تمو�ل�آليات�مؤسساتية�وا��ةو�عتمد��العَّ حوكمة�ف

�ك�ل �العا�� �التعليم �نظام �جودة �ع�� �إيجابا �ينعكس �ا��وكمة ��ع���برامج�و �،مبادئ �أسباب �ب�ن �من أن

  .�و�غياب�أو�ضعف�مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة���عدد�من�الدول� العا���التعليم مؤسسات ا��ودة���

�ملؤسساتإن� 
ً
�اس��اتيجيا

ً
 التعليم�تطبيق�ا��ودة�من�خالل�تجسيد�مبادئ�ا��وكمة،�أصبح��دفا

�خلقت��العا�� �ال�� �التكنولوجية �والثورة �العوملة �ظل ��� �خاصة �والتم��، �الر�ادة �تحقيق �إ�� ع
َّ
�تتطل ال��

ظ�ور�التص�يفات�العاملية،�ال�����دف�إ���تقييم�أداء�مؤسسات�التعليم�منافسة�محلية�وعاملية�وأدت�إ���

 �،العا���و�عز�ز�املنافسة�بي��ا
َ

�ع���موِقع�ا�ب�ن�املؤسساتوأصبحت�ُمؤ
ً
را ِ

ّ
 �العاملية�ش

ً
 املساءلة إطار �� وُجزءا

  �.دولة أي��� ا��ودة ضمان وعمليات

  �اآل�ي:�ھ�إ���ثالثة�مباحثيمقستم�تلإلملام�بمحتوى��ذا�الفصل،�

  ل��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��؛�فا�ي���طار�املاملبحث��ول:�

 ملؤسسات�التعليم�العا��؛�ا��ودة�من�منظور�التص�يف�العال��املبحث�الثا�ي:�

  العالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�وا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��.املبحث�الثالث:�
  

  

 

  

  

  



التعليم�العا���من�منظور�مبادئ�ا��وكمةا��ودة����مؤسسات� ثالثالفصل�ال   

 

 
102 

  ل��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���طار�املفا�يمي�املبحث��ول:�

�����سياسات�إصالح�التعليم�العا���وتطو�ره،�وذلك�ملا�يحتلھ�ى�موضوع�ا��ودة�با�تمام�ُم ظيح َتَمّ�ِ

�ال��� ��يجابية �النتائج ��عد �وخاصة �و�جتماعية، ��قتصادية �التنمية �تحقيق ��� �م�انة �من �القطاع �ذا

� �والصناعية ��قتصادية �القطاعات �تطبيقھحقق��ا �يُ �،من ��ذا�ل�ذا �نحو�تب�� �ودو�� �مح�� �توجھ الحظ

املف�وم�كإصالح�أسا�����شمل�عناصر�نظام�التعليم�العا���ك�ل.���دف�ا��ودة�إ���تقييم��داء�وتحس�نھ�

باستمرار،�خاصة����ظل�املنافسة�والتحديات�الداخلية�وا��ارجية�ال���تواج��ا�مؤسسات�التعليم�العا��،�

��تمام�أو�التوجھ�نحو�تطبيق�إن�ا��رتقاء�بجودة�أدا��ا�التعلي���والبح���و�جتما��.�وال���تفرض�عل��

�آليات� �وتأس�س ر�متطلبات
ُّ
�توف ��ستلزم ا �ِممَّ �حتمية، �ضرورة �أصبح �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� ا��ودة

  �ووضع�إجراءات�لتطبيق�ا�وتنفيذ�ا�ع���مراحل�م�سلسلة.

�ال��تمس   ��سليط �املبحث ��ذا �ع���� ��ضوء �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �ا��ودة �خالل�مف�وم من

من�خالل��عر�فھ،�وعرض�أ�م�معاي��ه�تطرق�لضمان�ا��ودة�ال��عد�ا�يتمأ�م�مقار�اتھ�وأ�عاده،��عر�فھ�و 

  .مراحل�تطبيقھمن�خالل��عر�فھ،�أ�دافھ�و نظام�ضمان�ا��ودة�ونماذجھ،�ليتم�����خ���التطرق�ل

 مؤسسات�التعليم�العا��مف�وم�ا��ودة���� .1.1

َحد� مختلفة،�وال�يوجدمصط��ات��عار�ف�و و مف�وم�ا��ودة�بمنظور��تناولت��دبيات �عر�ف�ُموَّ

ق�ع���أنواع�مختلفة�من�امل بَّ
َ
ق�عليھ�ُيط

َ
ف �أساسا�يرتبطالتباين��ذا�ؤسسات����مواقع�جغرافية�متنوعة.�ُمتَّ

د�بمعاي����أنھ،�حيث����املجال�التعلي��ا��ودة��مف�ومية�إش�الب متعدد�،�و متفق�عل��ا�ثابتةِ�ْس���غ���ُمَحدَّ

�نظر��فراد� �وج�ات �باختالف �يختلف �كما �وم�ونا��ا، �ا��ودة �ما�ية �عن �تقدير�ة �بأح�ام �يرتبط املداخل

�بتحديده �يقومون �ما�يطرح�مدى�توفر�وقابلية�الشروط�لتطبيق��سياق��ستخدامو�رتبط��الذين �و�ذا ،

ظل�ثقافات�مختلفة،�وإذا��ان��مر�كذلك،�ما�إذا��ان��ناك�تمي���للمعا�ي��قليمية�ا��ودة�وضما��ا����

إش�الية�تحديد�يرتبط�التباين����تحديد�مف�وم�ا��ودة����املجال�التعلي���ب�أيضا�والوطنية�ل�ذه�الشروط.

�و  �وتوج�ا��م، �مصا���م �واختالف �و�عدد �املص��ة �أو�أ��اب �العمالء �طبيعة �واختالف�املنتج التعلي��،

ال���املخرجات�التعليمية�والبحثية��أداءعلي��،�ومدى�إم�انية�قياس�جودة��دوار�ب�ن�القطاع��نتا���والت

�بي��ا �فيما �التجا�س �تتم���بقلة �قياس�ا، �وصعو�ة �و�عدد�ا، �التعليمية ���داف �تنوع �املقابل�1أيضا ��� .

�مف�وم �ا��ودة �ومتغ���باستمرار  مف�وم �أخذ��دينامي�ي �يجب �ل�ذا �والتطو�ر�املستمر، �بالتحس�ن الرتباطھ

  .السياق�التعلي���و�قتصادي�والسيا����و�جتما����ع�ن��عتبار

   ثم�أ�م�أ�عاد�ا.�،�ا�عر�ف�عليم�العا��،�عرض�مقار�اتالت�مؤسسات��عر�ف�ا��ودة�����تمس

  

  

                                                           
 راجع�كال�من:1

-Laura SCHINDLER et al [2015]: «Definitions of Quality in Higher Education: A Synthesis of the Literature», 
Higher Learning Research Communications Journal, Laureate Education, Inc, Vol 05, N°03, USA, p. 1. 

 .135-134.ص.�،�دار�ا��امعة�ا��ديدة،�مصر،�ص»واملؤشرات����التعليم�ا��ام��ا��ودة�الشاملة�«��:[2007]أشرف�السعيد�أحمد�محمد�-
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 �عر�ف�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا�� .1.1.1

�تم��تفاق�عليھ���� �ملا
ً
�ا��ودة�وفقا �ش�ر��مؤتمر�اليو�سكوإن ����بار�س��� ِقيم

ُ
للتعليم،�الذي�أ

ا��ودة����التعليم�العا���مف�وم�متعدد���عاد،�ي�ب���أن��شمل�جميع�«ص�ع���أن:�ينُّ  1998 أكتو�ر�سنة

والبحوث�العلمية،�والطلبة،�واملبا�ي�وظائف�التعليم�وأ�شطتھ�مثل�املنا���الدراسية،�وال��امج�التعليمية،�

�معاي� �وتحديد �الداخ��، �الذا�ي �والتعليم �املح��، �للمجتمع �وتوف���ا��دمات �و�دوات، ��مقارنة�واملرافق

 .2»ل��ودة�مع��ف���ا�دوليا

� �أشارت �اليو�سكوكما �سنة�منظمة �تقر�ر�ل�ا ��� � 2011 أيضا �مف�وم�«أن: �العا�� �التعليم جودة

� �بأ�عاد �مؤسسات�دينامي�ي �وأ�داف �ومل�ام �تر�وي �لنموذج �معاي���سياقية �ُ�ِش���إ�� �متعددة، ومستو�ات

 . 3»إ��…ت�و�نبالؤسسة،�باملنظام،�الالتعليم�العا��،�كما�ُ�ِش���إ���معاي���خاصة�ب

،�فقد�أشارا�أنھ�رغم��ل��ختالفات�����عر�ف�ا��ودة�ز�ن�الدين�بروش�ون�يل�بوز�دأما�الباحثان�

�ا �و�ك���استخدامالتإال�أنَّ �املش��ك ��عر�ف �«�و�أن: ��� �جودة�ا��ودة �أن �بمع�� ���داف، �مع املواءمة

رة����البداية
َّ
 .4»�التعليم����مؤسسات�التعليم�العا���تتج���من�خالل�تحقيق�ا�أل�داف�ا�املسط

ف�ا� للمعاي����عملية�اس�يفاء�النظام�التعلي��«بأ��ا:��ومجموعة�من�الباحث�نمحسن�الظاملي�كما�عرَّ

�(املدخالت،� �عناصره �بمختلف �وفاعليتھ �التعلي�� �النظام �لكفاءة �عل��ا ق �املتفَّ �العاملية واملستو�ات

�ل�ل�من�أ�داف�النظام� �والفاعلية �القيمة�والكفاءة �املخرجات)،�بما�يحقق�أع���مستوى�من العمليات،�

اِلِ���ا��دمة�التعليمية�(�الطلبة،�املجتمع...)
َ
  .  5» وتوقعات�ط

�يمكنع ��موما �العا���عر�ف �التعليم ��بأ��ا�جودة �مت�امل �مؤسساتأسلوب �قدرة �مدى ��عكس

�ذه��عاملية�متفق�عل��ا،�يتم�ع���أساسوفقا�ملواصفات�ومعاي���قياسية�ع���تقديم�خدمات��التعليم�العا��

� ��خ��ة �وكفاءة �فعالية �لتحقيق �ال��امج...إ��، �وتصميم �وا��طط �و��داف �السياسات ع����أك��صياغة

�والتطو�ر�املستمر �التحس�ن �وضمان �املجتمع، �وخدمة �البحث، �التعليم، �وخدمات �وظائف ألداء� مستوى

�مع� ف يُّ
َ

�الَتك �ع�� �القدرة �من ن ِ
ّ

�وُ�مك �املص��ة �ذات ��طراف �رضا ق �ُيَحّقِ ا �ِممَّ �العا��، �التعليم مؤسسات

ر�ألدابذلك��و��،�التحديات�والتغ��ات�املحلية�والعاملية ِ
ّ

ش
َ

  �.مؤسسات�التعليم�العا�ء�ُمؤ
  
  
  
  
  

                                                           
2UNESCO [1998]: «Higher Education in the Twenty-First Century Vision and Action», International Conference on 
Higher Education, UNESCO, Paris, p.15. 
3IIPE-UNESCO [2011]: «Evaluer la Qualité», Institut International de Planification et l’Education, UNESCO,  
Paris,  p. 11. 
4Zineddine BERROUCHE et Nabil BOUZID [2012]: «Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur», 3éme 

Session du CIAQES, MESRS, Algérie, p. 22. 
5�� �وآخرونامحسن �الفرات� «:[2012]لظال�� �منطقة ��� �تحليلية �دراسة �العمل، �سوق �مؤسسات �و�عض �نظر�ا��امعات �وج�ة �من �العا�� �التعليم �مخرجات �جودة قياس

 .150.�ص�،�العراق�،�90العدد�،،�مجلة��دارة�و�قتصاد،�ا��امعة�املس�نصر�ة»�وسط
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  جودة�التعليم�العا���عر�ف�مقار�ات� .2.1.1

�بتص�يف�ا� �الواردة��شأ��ا،�وقاموا بادر�الباحثون����مجال�جودة�التعليم�العا���بفحص�التعار�ف

�كال �تص�يف �بي��ا �ونذكر�من دة، �متعّدِ �ملقار�ات حيث� Godwin UTUKAو �Laura Schindlerوفقا

 
َ
نت    6مقار�ات�و��:�ا��ودة�وفقا�ألر�ع�عر�ف�ت��ذه�التص�يفات�َضمَّ

��ادفة:�- �باعتبار�ا �ا��ودة��ا��ودة �أو�ضمان �التعلي�� �ال�دف �تحقيق �حيث �من �ا��ودة ��عر�ف يتم

�ُمال �،املطلو�ة �مدى �حيث �من �ا��ودة �ع�� �ا��كم �يتم �آخر، �بمع�� �لغرضھ. �أو�ا��دمة �املنتج َمة
َ
��ذا�ئ ��

 تتوافق�السياق�
ً
ملا��املنتجات�وا��دمات�التعليمية�مع�امل�مة�والرؤ�ة�املحددة�أو�مع�املعاي���املوضوعة�وفقا

�املع�� �ل�ذا �وفقا �فا��ودة ��عتماد، �أو��يئات �التنظيمية �ال�يئات َحِدُده
ُ
��نجاز��ت �مستو�ات �مع تتوافق

َمت�من�أجلھ ،�رسالةوالالرؤ�ة��كال�من�ا��ودة�وفقا�ل�ذه�املقار�ة�إ���تحقيق��دف�و �،للغرض�الذي�ُصّمِ

  ؛��داف�املؤسساتيةو�املعاي��شفافية�ال�دف�أو�العملية،�

�تحو�لية:�- �باعتبار�ا �ت�ا��ودة �ضمان �ع�� �املقار�ة ز��ذه ِ
ّ

َرك
ُ
�أن��و�ت �حيث �حقيقي، ��ش�ل �الطلبة ن

�تأث���و  ْحِدث
ُ
�ت �وا��دمات �الطلاملنتجات ��علم ��� �وجذري �(�ةب�غي���إيجا�ي ��� �ا����ات املجاالت��عز�ز

�إم�ان �و�� �والنفسية) �واملعرفية، �ال��ك���ع���يالوجدانية �من�� �باعتماد �وذلك �وامل�نية �ال��صية ا��م

  ؛وتفاعل�الطلبة�مع�املحتوى �لنقديوضوح�النتائج،�تطو�ر�التفك���ا�،املتعلم،�كفاءات�املحاضر�ن

ُ���وا��صوصية،�أو�مع�املف�وم��ست�نا�ي�ل��ودة�يرتبط�مع�م:�ا��ودة�باعتبار�ا�است�نائية�- ��ف�وم�الَتمَّ

د، رُّ
َ

�املنتجات�وا��دمات�التعليمية�الَتف ِصف�باالمتياز�والتفرد�من�خالل�الوفاء�باملعاي����والبحثية�أي�أنَّ تَّ
َ
ت

  ؛وامل�انة�العاملية�و�تج���ذلك�من�خالل�تحقيق�املصداقية�الشرعية،�السمعة،�التص�يف

-�� �للمساءلة: �مف�وم �باعتبار�ا �عن�ا��ودة �املص��ة �أ��اب �أمام �مسؤولة �العا�� �التعليم مؤسسات

�ستخدام��مثل�للموارد�وتقديم�منتجات�وخدمات��عليمية�دقيقة�بدون�عيوب،�ذلك�من�خالل�جا�ز�ة�

� �كفاية �ل��ودة، �موارد �امتالك �للتوظيف، �و الطلبة �او �امل�شآتاملرافق �التحس�ن ��ذه�ال��ك���ع�� ملستمر.

 �املقار�ة�تضم�مف�وم�ن
ُ
 قار�ت�ن�منفصلت�ن�اصْ مل

ُ
وا��ودة��،ا�با��ودة�كمرادف�لال�ساق�أو�الكمالم��عل��ِ� ط

�للمال �اكقيمة �كمرادف. ����ودة �أو�الكمال �لال�ساق �ومنتجات �خدمات �تقديم ��ع�� �جودة عالية�ذات

�للمواصفات �تماًما �(�ُمطاِبقة �مسبًقا �املحددة �العيوب/�خطاءا�عدام ���ة��مع) �من �والتأكد ال��ك��

�املناسب �وق��ا ��� �بالت��يحات �والقيام ��جراءات ،� �أما �كقيمةمف�وم ��ا��ودة �ضمان�فللمال ز�ع�� ِ
ّ

ُ�َ�ك

بمع���عندما�ترتبط�ا��ودة�،��ثمار�م�(القيمة�مقابل�املال)حصول�أ��اب�املص��ة�ع���قيمة�عالية�الس

� �ال��بو�ة �العملية �وفاعلية  بكفاءة
ُ
�ممكنةصَّ َح امل �ت�لفة �بأقل �عل��ا �املال�و �،ل �مقابل �القيمة �من�� �رتبط

�ا �بمف�وم �وثيًقا ا
ً
�ارتباط �ب�ن �ت�ون �ا��دمة �ألن �العا���سؤوليةمملساءلة، �التعليم ومساءلة��مؤسسات

  أ��اب�املص��ة.

                                                           
  راجع�كال�من:6

-Laura SCHINDLER et al [2015]: Op.cit., p. 5. 
-Godwin UTUKA [2012]: Op.cit., p.p. 21-22. 
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 :�التعليم�العا�����ودة�ا��لتعر�ف�املقار�ات��ر�عةص���ي�)03�،01(�الش�ل�رقم

  �التعليم�العا�����ا��ودة��عر�ف:�مقار�ات�)01، 03(ش�ل�رقم�

  
 

  املصدر:
 -Laura SCHINDLER et al [2015]: «Definitions of Quality in Higher Education: A Synthesis of the Literature», 
Higher Learning Research Communications Journal, Laureate Education, Inc, Vol 05, N°03, USA, p. 7. 
 

فق�الكث���من�الباحث�ن�أنعموما� �املف�وم�ا��ودة�باعتبار�ا��ادفة�أو�مالئمة�للغرض��و ��عر�ف�يتَّ

�لسياق�وأ
ً
ز���داف�ك���شموال،�ألن��ذا�يتطلب�دائما�توضيحا ا�ُ�َعّزِ العمليات�أو�املنتجات�أو�ا��دمات،�ِممَّ

�إل��ا �التوصل �يتم �ال�� �وغايا��ا��،الن�يجة �م�م��ا �تحديد �العا�� �التعليم �ملؤسسات �الضروري �من ل�ذا

  �ثم�تقييم�ا����مقابل�ذلك.وأ�داف�ا�

 أ�عاد�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��� .3.1.1 

ارنة�باملفا�يم�املَت�ناة����مجال�جودة�املنتجات�وا��دمات�العامة،�يوجد�عدد�قليل��س�يا�من�ُم 
َ

ق

سابقا�من�الصعب��عر�ف�ا��ودة�����تمت��شارةكما��عاد�ا��ودة����التعليم�العا��.��دبيات�املتعلقة�بأ

جودة�التعليم�ف�،التعليم�العا���كتعر�ف�ا����قطاع�الصناعة�أو�ا��دمات�ألن�معظم�السمات�غ���ملموسة
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�مف�و  �تقييمھ�� �يمكن �وال ���عاد �متعدد �فقط�م �مؤشر�واحد �خالل �من ا��دمة� جودة ألن�،�س�ولة

د����ضوء�صل��ا�بأ��اب�املص��ة َحدَّ
ُ
،�فضال�عن�الظروف�املحيطة�بأداء�تلك�ا��دمة.�اق��ح�التعليمية�ت

�أ ل ِ
ّ
مث

ُ
�ت ���عاد �من �جملة �باحث�ن ة �التعليمعدَّ �جودة �أل�عاد �واقعيا ��،ساسا �يأ�ي �وفيما �مختصر توضيح

 :)03�،01(�رقم�عرض�ا�ا��دول���لدالالت��ل��عد�من��ذه���عاد����مؤسسات�التعليم�العا�

  أ�عاد�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���:)01، 03(�جدول�رقم

 
  من�إعداد�الباحثة،�اعتمادا�ع��:املصدر:�

-Bharat MISHRAT et Gauri S. KUSHWAHA ]2016[ : «A Review of Quality Factors of Higher Education », Journal 
of Research & Method in Education, IOSR Vol 06, Iss 05, India, p. 65. 
-Stefan LAGROSEN et al ]4020[ : «Examination of the Dimensions of Quality in Higher Education», Quality 
Assurance in Education, Emerald Group, Vol 12,  N° 02, UK, p.p. 62-63. 

  

املقدمة�تمثل���عاد�املو��ة����ا��دول�أعاله�ا��صائص�الوصفية�الواجب�توفر�ا����ا��دمات�

�العا�� �التعليم �مؤسسات �طرف ��،من ��شمل �لوال�� �ضرور�ة �ُمم��ات �وعمليات�لنظام �مدخالت �من ك�ل

اس�يفاء�منتجات�تضمن��(وظيفية)�معنو�ةو �(مادية)�تقنية�عكس��ذه���عاد�خصائص�ومخرجات،�كما�

َدمة�ل��د��د�ى�من�املعاي���املطلو�ة�العا��التعليم�خدمات�و 
َ

  .لتحقيق�رضا�أ��اب�املص��ة�املق
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    ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا�� .2.1

��عت��� �ا��ودة �ضمان �ا�شغاالت �أ�م �العا��من �التعليم �من��مؤسسات ���دف �املعاصر، �الوقت ��

ن�من�قدر��ا�التنافسية��رتقاء�بجودة�أدا��ا�التعلي���البح���و�جتما��خاللھ�إ��� َحّسِ
ُ
ق�التم���وت ،�لُتَحّقِ

  خاصة�ع���مستوى�جودة�مخرجا��ا�ومدى�مواءم��ا�مع�متطلبات�السوق�املح���والدو��.�

  ،�أ�م�معاي���ا�ونماذج�ا.ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��س�تم�التطرق�إ����عر�ف�

  ���عر�ف�ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا .1.2.1

� ت
َ
ف �َعرَّ �مسعودي �كر�مة �ا��ودة �ضمان �ع�� �خالل�«أنھ: �من �ا��ودة، �تحس�ن ��س��دف خطوة

مجموعة�من�ال�شاطات�النظامية،�الوقائية�والت��يحية�الضرور�ة�لتحقيق�رضا��طراف�ذات�املص��ة�

ن�ضمان�ا��ودة�التطو�ر�والتنمية�اليومية�واملستمرة�من� ،وكسب�ثق��م خالل�تطبيق�وإضافة�لذلك�َيَتضمَّ

  .7»معاي���يتم�وضع�ا�بناءا�ع���آراء��طراف�أ��اب�املص��ة

�جراءات�املن��ية�لل�سي���والتقييم�ال���«فقد�عّرف�ضمان�ا��ودة�بأنھ:�  Godwin UTUKAاأمَّ 

�باأل�داف �مقارنة ��داء �ملراقبة �العا�� �التعليم �وأنظمة �مؤسسات �تحقيق�املوضوعة��عتمد�ا �وضمان ،

 .8»ا��ودة�وتحس�نا��اإنجازات�

ف ��إ���«�ع���أنھ:�أحمد�ا��طيب�ورداح�ا��طيب�ھكما�َعرَّ ْف��ِ
ُ
ص�النوعية،�ت حُّ

َ
مة�لَتف

َّ
عملية�ُمَنظ

ْدَرِ�َ�ا�ع���التحس�ن�املستمر�والوفاء���ا�
ُ
التأكد�من�وفاء�املؤسسة�التعليمية�(أو�ال��نامج)�باملعاي��،�ومن�ق

ْضَمن�ج�ات�خارجية�مختصة�ل��م�ور�العام�جودة�التعليم�بحيث�تضمن�املؤسسة�جود��ا،�كم�،الحقا
َ
ا�ت

  . 9»���املؤسسة

ا �ا��ودة«: أن فأشار�إ��Roger BROWN  أمَّ ن�ضمان َتَضمَّ
َ
�ت ق� أداة حقُّ

َ
�ت �من �للتأكد إجراءات

��داء ع��  ��داف �ضما املطلوب، مستوى �يكمن �املستوى ��ذا �من �أ�عد �ن �وجود� ��ا��ودة إثبات

َراجع تحقيق���داف��ش�ل�ثابت�وموثوق�بھ، لضمان�وإجراءات أنظمة
ُ
   .10»دورً�ا  وأ��ا�ت

ن�ثالثة�معا�ي�مختلفة،�مع��� Françoise Fave-Bonnet أشارتب�نما� �ضمان�ا��ودة�َيَتضمَّ إ���أنَّ

�ا��ودة �إدارة �ومع�� �ا��ودة �ضمان �مع�� �ا��ودة، ز� ،تقييم ِ
ّ

�ُيرك �ل��ودة ��سا��� �املف�وم �أن �منطلق ومن

�ال�دف� �ناحية �من ��ختالفات ��عض �تتضمن �الثالثة �املعا�ي �فإن �ا��ودة، �تحس�ن �اتجاه �ع�� عموما

فُيظ�ر��ضمان�ا��ودة�ش���إ���الكيفية�ال���سوف�نق�س���ا��ذه�ا��ودة،�أما��تقييم�ا��ودةفوال�شاط.�

                                                           
7Karima MESSAOUDI [2010]: «Place et Contribution des Etudiants dans la Mise en Œuvre des Procédures de 
Qualité dans l’Université du 20 août 1955 Skikda», Colloque International sur: « Les Enjeux de l’Assurance Qualité 
dans l’Enseignement Supérieur», Op.cit., p. 85. 
8Godwin UTUKA [2012]: Op.cit., p. 27. 

  .�36.،��ردن،�ص�،�الطبعة��و��،�عالم�الكتب�ا��ديث»�عتماد�وضبط�ا��ودة����ا��امعات�العر�ية«�:[2010]أحمد�ا��طيب�ورداح�ا��طيب9 
10Roger BROWN [2004]: «Quality Assurance in Higher Education: The UK Experience Since 1992», Routledge 
Falmer, London & New York, p. 32. 
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ق�ا��ودة حقُّ
َ
املعا�ي� .11ف�ش���إ���الطر�قة�ال����ستطيع�بواسط��ا��سي����ذه�ا��ودة�ةإدارة�ا��ودب�نما��،ت

  :)03�،02(� رقم�ي��ص�ا�ا��دول الثالثة�

  

   مف�وم�ضمان�ا��ودة:��)02، 03(  جدول�رقم

  ال�شاط  ال�دف  السؤال�الرئ����  املصط��

  تنفيذ�التقييم  قياس�ا��ودة  كيف�نق�س�ا��ودة؟  تقييم�ا��ودة

  مراجعة�ا��ودة  تحقيق�ا��ودة  نضمن�ا��ودة؟كيف�  ضمان�ا��ودة

  تنفيذ�إجراءات�وثقافة�ا��ودة  �سي���ا��ودة  كيف�نحصل�ع���ا��ودة؟  إدارة�ا��ودة

 املصدر:
-  Zineddine BERROUCHE et Nabil BOUZID [2012]: «Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur», 3éme 

Session du CIAQES, MESRS, Algérie, p. 20. 
   

  

  

  12ينقسم�ضمان�ا��ودة�إ��:

(تنظمھ�املؤسسة�للمؤسسة�نظام�ذا�ي�التنظيم،�خاضع�للتنظيم�الداخ����و����ودة�الداخلية:اضمان��-

ُم�ا�املؤسسة�لتحس�ن�وضمان� َصّمِ
ُ
ز�ع����ح�ام�والعمليات�ال���ت ِ

ّ
أو�ا���ة�املقدمة�لل��نامج�الداخ��)،�ُيَرك

� �املنتجات �والبحثيةجودة �التعليمية �أو��،وا��دمات �ا��ارجية �للضغوط �استجابة ��نظمة ��ذه �ت�ون قد

�نفس�ا.� �املؤسسة �ِقبل �من �أسا��� ��ش�ل �يتم �وتنفيذ�ا �العمليات �تصميم نَّ
َ
�غ���أ �السار�ة، ال�شر�عات

ز�ع���التط�،��دف�ضمان�ا��ودة�الداخ���إ���التطو�ر�املؤس����وتقييم�املساءلة�الداخلية ِ
ّ

و�ر����جميع�وُ�َرك

ز��ش�ل�رئ�����ع���القضايا���اديمية�و�كمن����جمع��دلة�واملعلومات��كما�،مجاالت��شاط�املؤسسة ِ
ّ

ُيَرك

  ؛  حول�إنجاز�امل�ام�وكفاءة�ال�شاطات�و��ون�شامال�وال�يركز�ع���التفاصيل

�تصم��ودة�ا��ارجية:�اضمان��- مَّ
َ
يم�ا�وتنفيذ�ا�من�قبل��ش���ضمان�ا��ودة�ا��ار���إ����نظمة�ال���ت

� �العا��، �التعليم �جودة �وتقييم �ملراقبة �مستقلة �خارجية ����و�الة �ا��ودة �ضمان �ل�يئات �العاملية �الشبكة

�العا�� �والدولية،� )INQAAHE**( *التعليم �و�قليمية �الوطنية �ا��ودة �ضمان �و�االت �من والعديد

�العا�� �التعليم ��� �ا��ودة �لضمان ��ورو�ية ���� ENQA)***(��املؤسسة �ا��ودة �لضمان �العر�ية واملنظمة

                                                           
11Zineddine BERROUCHE et Nabil BOUZID [2012]: Op.cit., p. 26. 

 :كال�من�راجع�12

- Mulu N. KAHSAY [2012]: Op.cit., p.p. 39-40. 
- Godwin UTUKA [2012]: Op.cit., p.p. 28-30 

�ع���املستوى�الدو���تأسست����عام�*
ً
�دولية��ك���تمثيال �أجل�تبادل�1991و���شبكة �دول�مختلفة�من �ا��ودة�من �املسؤولة�عن�ضمان ،�تجمع�العديد�من�الو�االت

 .ا����ات�الدولية،�التعاون�وتبادل�وجمع�و�شر�املعلومات�حول�ممارسات�ا��ودة
** International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education. 
*** European Network for Quality Assurance in Higher Education. 
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استجابة�و�ذا�، )CIAQES( �العا��التعليم����ا��ودة�نظام�لتطبيق�وطنيةال�وال��نة )AROQA*( التعليم

محليا��تفق�عل��ااململعاي���من�االتحقق�من�اس�يفاء�ا��ودة�ل��د��د�ى�لإلجراءات�املعيار�ة�ل�ذه�ال�يئات�و 

كما�تختلف�من��تختلف�و�االت�ضمان�ا��ودة�ا��ارجية�حسب�مجال�ال�شاط�وترك�����تمام،�أو�دوليا.

�من�البيانات�،�و بلد�إ���آخر
ً
ع���الرغم�من��ختالفات��ناك�نقاطا�مش��كة�ومن��ية�تتضمن�مز�ًجا�متوازنا

يم�وضمان�ا��ودة�من�تقيإن� .الذاتية�واملوضوعية�من�خالل�التقييم�الذا�ي�أو�مؤشرات��حصاء�أو��داء

ز�من�الُسمعة�الدولية�لنظام�التعليم�العا������الدولة�وثقة�ا��م�ور� طرف�خ��اء�مستقل�ن�خارجي�ن،�ُ�َعّزِ

�املتطلبات� �مع �والتوافق ��متثال �ثقافة �و�عزز �معاي���ا، �لتقييم �املؤسسات ��� �انضباطا �يخلق �كما ف��ا،

كن�من�تحقيق�املساءلة�ا��ارجية، شمل�ضمان�ا��ودة�ا��ارجية�التفاصيل�ال���ال�يتم�تأكيد�ا�.�كما��وُ�مَّ

ع�املؤسسات�ع���تطو�ر�أنظم��ا�الداخلية ھ�و��ّ�ِ يؤكد��.من�خالل�آليات�الضمان�الداخ��،�و�ذا�ما�يوّجِ

�اليو�س�و�سنة �ملنظمة �العا�� �للتعليم �العال�� ��عالن �السياق ��ذا �الداخ��� 1998 �� �الذا�ي �التقييم أن

 . ةأخصائيون�مستقلون�مع�خ��اء�دولي�ن،�أمر�حيوي�لتعز�ز�ا��ودعلنا��ُيجر�ھ�ار���الذي�والتقييم�ا�

� ��عر�ف �يمكن �إذن �العا�� �التعليم ��� �ا��ودة �و�جراءات�ضمان �العمليات �من �س��ورة �أنھ ع��

�ت �إ�� ���دف �ال�� �وا��ارجية �الداخلية �املسطرة ���داف �أحقيق �طرف �من�من �العا��، �التعليم مؤسسات

�التَ  �حّق خالل �وا��دمات �املنتجات �اس�يفاء �من �ق �والبحثية �املعاي���التعليمية �من ��د�ى �ل��د َدمة
َ

املق

 �املطلو�ة،�كما�يمكن��عر�ف�ا�أيضا�ع���أ��ا�قياس�مستوى�ا��ودة�املحققة�مقارنة�باملعاي���املوضوعة.

  معاي���ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��. 2.2.1

�ا����التعليم�العا���م�ا��ودة�و إن�مف� �ع���أ�َّ مف�وم�متعدد�وفقا�ملنظمة�اليو�س�و،�والذي�َيُنصُّ

� �وأ�شطتھ �التعليم �وظائف �جميع ��شمل �أن �ي�ب�� �البحوث�(��عاد �التعليمية، �ال��امج �الدراسية، املنا��

�العلمية �التدر�س، ��يئة �الطلبة، �واملرافق، �املبا�ي �و�تضمن �معاي���ُم ...) �ل��ودتحديد ���ا�قارنة �مع��ف ة

قسيماُ��ا�وفقا�
َ
ص�يفاُ��ا�وت

َ
دوليا،�ُ�ش���إ���وجود�معاي���أو�مجاالت�متعددة���ودة�التعليم�العا��،�تختلف�ت

  للباحث�ن�وال�يئات�املتخصصة����مجال�ا��ودة�محليا�ودوليا.

�واملعيار� �العا��، �التعليم �جودة �ومجاالت �املعاي���محاور عكس
َ
�بت� ��سمح ِشر�تمي��ي

َ
عر�ف��و�ُمؤ

�أو�مف�وم...إ�� �أو�محور �مجال �بتمي����فضل�،وترت�ب ��سمح �دليل �ا��ودة �ضمان و�ش����،واملعيار���

�تم�و للم��ات�وا��صوصيات�ال���تتم�����ا�عناصر�مدخالت�وعمليات�ومخرجات�مؤسسات�التعليم�العا���

�مع�ن �حكم ��شكيل �أساسھ �املعاي�� .13ع�� ن �قياس��**تتضمَّ �أساس�ا �ع�� �يتم �املقاي�س �من مجموعة

� �مستوى �ع�� �وا��كم �النتائج �املعاي���ومقارنة ق�املعيار ف�ا��ودة،مستوى �تحقَّ �ما �مستوى ��،�عكس
ً
ونظرا

                                                           
* ARab Organization for Quality Assurance in education. 
13N.HASSOUNET [2010]: «Les Causes de Développement de l’Assurance Qualité et les Critères d’Evaluation dans 
l’Enseignement», Colloque International sur: «Les Enjeux de l’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur», 
Op.cit., p. 98. 
** Available on: http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/  (See on 18/01/2018). 
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جودة� املتمثلة����14ع���أ�م�املعاي���تم�ال��ك���لتعدد�واختالف�تقسيمات�معاي���جودة�التعليم�العا��،�س

� �جودة �التعليمية، �العل��ال��امج �البحث �جودة �التدر�س، ��يئة �عضو �جودة �املرافق��،الطالب، جودة

  ،�يتم�عرض�ا��اآل�ي:وال�يا�ل،�وجودة�التمو�ل

�التعليمية:�- �ال��امج عدُّ �معيار�جودة
ُ
�ال����� �العلمية �املادة �وتتضمن �التعليمية، �جو�ر�العملية ال��امج

� �وامل�ارات �وا����ات �واملعارف �املعلومات �مجموع �مع��شمل �بالتخصص، �العالقة �ذات �والعملية النظر�ة

ز�ال��امج�ع���املتعلم����بلوغ�أ�داف�محددة�(علمية،�م�نية��،تحديد�أساليب�تدر�س�ا�وطرق�تقييم�ا ِ
ّ

رك
ُ
ت

�تطو�ر�أدائھ ��� س�م
ُ
�� �معتمدة �ملعاي���دولية �وفقا �وُعمق�ا�يُ �.واجتماعية) ُمول�ا

ُ
�ش �ال��امج �بجودة قصد

� �تطور�ا �ومدى �الت�و�ن�وُمرون��ا ��� �وإس�ام�ا �والدولية �املحلية �والتحديات �املتغ��ات �مع �ي�ناسب بما

� �تقييم�جودة�ال��امج�التعليميةمن�املت�امل�للطالب. �والرسالة�����املعاي���املعتمدة��� التوافق�مع�الرؤ�ة

�م �التوافق �العمل، �سوق �متطلبات �مع �التوافق �التخصصات، �مع �التوافق �املح��، �والسياق ع�و��داف

تكنولوجيا��عالم�و�تصال،�التناسق�ب�ن�ا��وانب�النظر�ة�والعملية�(تحديد�الكفاءات�املطلو�ة������اية�

ال��امج�وتطابق�ا�مع�الش�ادة)،�مراعاة�منظومة�القيم،�املراجعة�والتحديث�الدوري،��سبة�برامج�التعليم�

  ؛...إ��حليا�ودوليا�لك��و�ي�والتعليم�املفتوح/عن��عد،��سبة�ال��امج�املعتمدة�م

-�� �الطالب: �معيار�جودة �التعليمية، �العملية �أساس �املحور�ة��عت���الطالب �وا��لقة �ال��ا�ي ف�و�املنَتج

�أداء� �جودة �أدائھ �جودة ْعِكس
َ
�و� �عليھ، ��خرى �ا��لقات ��ل �وأ�داف �يرتكز��شاط �حيث �العا�� للتعليم

�تتضمن�جودة�الطالب� �العا��. �واللغو�ة�وُسمعة�مؤسسات�التعليم �واملؤ�الت�العلمية�والعملية الكفاءات

�ا��امعية �املرحلة �خالل �املسار�الدرا��� �بمزاولة �لھ ��سمح �ال�� �والسلوكية �ملتا�عة��،والتقنية �إما ؤ�لھ
ُ
وت

� �الشغل. �عالم �بدخول �أو�املسار�امل�� �الطالب:�املسار���ادي�� �جودة �تقييم ��� �املعاي���املستخدمة أ�م

�الق �وشروط �و�م�انيات�سياسات �الطلبة �عدد �ب�ن �التوافق �املختلفة، �نحو�التخصصات �والتوجيھ بول

�بر  �املعتمدة، �التدر�س �أساليب �(النقد،�نااملتوفرة، �و�بداع �التفك�� �م�ارات ���اديمية، �املرافقة مج

�متطل �ال�سرب، �و�سبة �النجاح ��سبة �املقاولتية، �مشار�ع �التقييم، �أنظمة �وتنوع �شمولية بات�التحليل...)،

� �و�جتما��، ��قتصادي �القطاع �مع �التعاقد �ا��اصة، ��حتياجات �ذوي �متا�عة�الطلبة استقصاءات

�التوظيف �(�سبة �الطلبة��،ا��ر�ج�ن �عدد ��جر...)، �متوسط �التوظيف، �قبل �البطالة �ف��ة متوسط

                                                           
 ملز�د�من�التفاصيل�حول�معاي���ا��ودة�ومؤشرات�قياس�ا�راجع�كال�من: 14

-Integrated Islamic Universities [2017]: «Measurement Tool for Universities Performance of the Islamic World», 
Prepared by Islamic Agency for Quality and Accreditation, International Islamic University Malaysia, Malaysia, p.p. 
19-20. 
- Nabil BOUZID [2010]: «La Qualité De L’enseignement Supérieur et son Evaluation», Colloque International sur:  
«Les Enjeux de l’Assurance Qualité dans l’Enseignement Supérieur», Op.cit., p.p.156-161. 
- N. HASSOUNET [2010]: Op.cit., p.p. 98-100. 
- IIPE-UNESCO [2011]: Op.cit., p. 38. 

�ا��ودة�- �لضمان �الوط�� �الرابطاملرجع �ع�� �متوفر ،:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�الد �ومنح ��ستحقاق �منح �والدولية، �ا��وائز�املحلية �ع�� �ا��اصل�ن �الطلبة �عدد ��شاطات��جانب، عم،

  ؛ال��فيھ...إ��

يمثل�عضو��يئة�التدر�س�أحد�املحاور�الرئ�سية�من�حيث���مية�معيار�جودة�عضو��يئة�التدر�س:��-

�الوظيفي،� �أداءه �بجودة �وفعالي��ا �كفاء��ا �ترتبط �وال�� �العا��، �للتعليم �املختلفة �ال�شاطات �نجاح ��

�امل� �والتواصل �والبحث �التعليم �كفاءات ن �أ�م�ا:�املَتَضّمِ �بمعاي���عديدة ھ
ُ
�َجودت قاس

ُ
�ت �واللغوي...إ��. �

�الطلبة) �عدد �إ�� ��ساتذة �التأط���(عدد �معدل ��توافق �املعدالت �مل�نة�الدوليةمع �ال�افية �الكفاءات ،

ومتا�عة� (Syllabus) التدر�س�ا��ام���(م�ارات�التدر�س،�امل�ارات�اللغو�ة...)،�توصيف�املقاي�س�املدرسة

� �الدروستنفيذ�ا، �(تحديث �البيداغو�� �ال��امج��،التجديد �و�تصال...)، ��عالم �تكنولوجيا استخدام

�يئة�التدر�س�واملعدالت��معدالت��نتاج�العل���لعضو �التوافق�ب�ن�الت�و��ية�والتدر��ية،�التقييم�الدوري،

والدولية،�عدد�ا��وائز��عدد�امللتقيات�الوطنية�،املف�رسة�وطنيا�ودولياو (عدد�البحوث�امل�شورة��الدولية

  ؛املحلية�والدولية...)،��سبة�أعضاء��يئة�التدر�س�الدولي�ن...إ��

ُد�البحثمعيار�جودة�البحث�العلمي:��-   العل�� ُ�عَّ
ً
 أحد�الوظائف�املحور�ة�ملؤسسات�التعليم�العا���ومطلبا

 
ً
�والتطور  من أساسيا �التنمية � مطالب م دُّ

َ
ق

َ
�ت �لقياس

ً
را ِ

ّ
�وُمؤش �املجتمع �التعليم��،الدول �� �مؤسسات وتلعب

 
ً
  العا���دورا

ً
�ا البحوث�ال���ترتبط� �و���إلجراء الرسمية املؤسسة العل��،�باعتبار�ا البحث ممارسة �� متمّ�ِ

�وال�شر�ة.�من�املعاي���املعتمدة����تقييم�جودة�البحث�العل��: املادية و�م�انيات العوامل من بكث�� فعالي��ا

نيات�املالية�واملادية�وال�شر�ة�و�شاطات�البحث،�العالقة�مع�مشكالت�املجتمع�وأ�داف�التوافق�ب�ن��م�ا

التنمية،�تثم�ن�نتائج�البحث،�البحوث�املش��كة�مع�مؤسسات�علمية�إقليمية�أو�دولية،�توفر�قاعدة�بيانات�

�محل �العلمية �ل�شر��بحاث �توفر�آليات �التطبيقية، �البحوث ��سو�ق �أنظمة �العلمية، �ودوليا،�للبحوث يا

��قتباسات� �عدد �الت�اليف، �إ�� �البحث �نتائج ��سبة �املؤسسات، �طرف �من �املمولة �البحث �مشار�ع عدد

للبحوث�امل�شورة����املجالت�املحكمة�واملف�رسة،�عامل��ثر�ال��اك���للبحوث�امل�شورة����السنة،�عدد�

�عدد �للكتب، �واملؤلف�ن �ودولية �جوائز�محلية �ع�� �ا��اصل�ن �الد�اترة،��الباحث�ن �عدد ��خ��اع، براءات

  ؛...إ��حركية�الباحث�ن�(أساتذة/طلبة�دكتوراه)�ع���املستوى�الدو��،�التأط���املش��ك�لألطروحات

الة�لتحقيق�ا��ودة����مؤسسات�ال�من�الوسائل�عت���ال�يا�ل�واملرافق�معيار�جودة�ال�يا�ل�واملرافق:��- فعَّ

�تأث��� �من �ل�ا �ملا �العا�� �التعليميةالتعليم �العملية �ع�� ال �العا����،فعَّ �التعليم �مؤسسات �فامتالك ول�ذا

زة�وفقا�لالحتياجات�واملتطلبات�ضروري�لتحقيق�جودة�العمليات�واملخرجات.� ل�يا�ل�ومرافق��افية�وُمَج�َّ

�يُ  �الذي �والنوع �بالكم �لتُوفر�ا �وفقا �واملرافق �ال�يا�ل �جودة د �ل�اتتحدَّ �املستخدم�ن �توقعات �ل�� �من أ�م�،

مساحة�ال�يا�ل�واملرافق�وعدد�املستخدم�ن�و �املعاي���ال����عكس�جودة�ال�يا�ل�واملرافق:�التوافق�ب�ن�عدد

�وعدد� �ومستلزما��ا �البحث ��يا�ل �ب�ن �التوافق �والراحة، �والسالمة �ملعاي���ال��ة �وفقا ْصِميُم�ا
َ
�ت ل�ا،

�وت �ا��ديثة �التج����بالوسائل �العل��، �البحث �ومتطلبات �جودة�الباحث�ن �و�تصال، ��عالم كنولوجيا

��يا�ل���شطة�الدي�ية�والثقافية�والر�اضية،توفر�املكتبة�(عدد�الكتب،�نوعية�الكتب،�عناو�ن�الكتب...)،�



التعليم�العا���من�منظور�مبادئ�ا��وكمةا��ودة����مؤسسات� ثالثالفصل�ال   

 

 
112 

�ال��يةتوفر� �ا��دمات �توفر�مرافق �الصيانة،، �خدمات �السيارات، �و�غالق،��مواقف �الفتح مواعيد

  ؛...إ���ا��اصة�(قاعات����الطابق��ر���،�ممرات�خاصة...)�ال�يا�ل�واملرافق�ا��اصة�بذوي��حتياجات

-�� �التمو�ل: �الوظائف�معيار�جودة �جميع ��� �يتحكم ���مية، �بالغ
ً
�عنصرا �العا�� �التعليم �تمو�ل ُ�َعدُّ

ل�إحدى�أ�م�تحديات�التعليم�العا������العصر�ا��ا��،�خاصة����ظل� ِ
ّ
وال�شاطات�وُ�ؤثر����أدا��ا،�كما�ُ�ش�

�و �رتفا �املالية �املوارد �وقلة �التعليم �ع�� ��جتما�� �املستمر�للطلب �ع �استغالل�اضعف ترتبط�و �،رشادة

خلق�وتنو�ع�القدرة�ع����ستقالل�املا���ملؤسسات�التعليم�العا���و �:جودة�التمو�ل�بمحور�ن�أساس�ن��ما

التعليم�العا���إ���امل��انية�مصادر�التمو�ل.�أ�م�املعاي���املستخدمة����تقييم�جودة�التمو�ل:��سبة�تمو�ل�

�و��داف��التمو�ل�العامة، �والوظائف �التمو�ل ���م �ب�ن �التوافق ��جما��، �املح�� �الناتج �من ك�سبة

�وكيفية� �املالية �املوارد �تحديد ��� ��ستقاللية �التمو�ل، �مصادر �وتنو�ع �خلق �ع�� �القدرة املسطرة،

املساءلة�حول��،الدعم�املا���من�القطاع��قتصادي�تخصيص�ا،�الرقابة�املالية�(تدقيق�داخ���وخار��)،

�امل��انية �إجما�� �إ�� ��دار�ة �النفقات ��سبة �املالية، �املوارد �حر�ة��،استخدام ���اديمي�ن، �رواتب �سبة

(إيرادات�البحث،�رسوم��اق��اض��موال�واس�ثمار�ا،��سبة�الدخل�الذي�تم�توليده�من�إجما����يرادات

 ...إ��.�س�شارات...)تقديم�� الطلبة،�

  نماذج�ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��. 3.2.1

التعليم�العا��،�وال����عت������مؤسسات��اق��اح�واعتماد�نماذج�لضمان�ا��ودةحاول�عدة�باحث�ن�

� �وخصلُمالِئمة �املؤسساتطبيعة ��ذه �منوصيات ِكن مَّ
ُ
�ت �النماذج ��ذه �العناصر��، ��عض استخالص

  15:كما�ي��نماذج��ذه�العرض�أ�م��تم�ية�لضمان�ا��ودة،�بناًء�ع���ذلك�سملمارسات�نموذج

�التحو����- �ِح :)TM*( النموذج
ُ
�قبل�اق� �من �النموذج أ��اب��، Knight, 1996) and(Harvey �ذا

�الرئ�سي �و املص��ة �ن �نظر�الباحث�ن،�الطلبة�م �لوج�ة � وفقا �ع�� �أن�يركز�النموذج �يمكن العناصر�ال��

 
ُ
 �ل�م�ضيفت

ُ
أن�الطلبة����املحور�الرئ�����و �عملية��علم���م،�يرى�أ��اب�النموذج�أنشاركمزز�عِ قيمة�و�

لذلك�،�ثقافة�ا��ودة�بالتحس�ن�املستمرالنموذج��ر�ط�و �،التعليم�عملية�مستمرة����إطار�مشاركة�الطلبة

ا�وثيًقا���ذه�القيمة
ً
ا�ارتباط

ً
عتبار�املؤسسة�ذات�من�أجل�ا�يجب�أن�ي�ون�استخدام�منا���التعلم�مرتبط

ُيحدث�التعليم�ا��يد��.التعليم�ا��يد�وتمك�ن�املشارك�ن��ما�ع���مف�وم�ن�رئ�سي�نالنموذج�ركز�يُ �.جودة

�ات ُّ�
َ
غ

َ
�"قياس�القيمة�املضافة"،�و�ُ ���عملية�التعلم�مشارك�ن�سلوك�الطلبة�ك����إيجابية�� أما�عزز�ا�وُ�س�َّ

التأث�������علم�م�وما�ي�تج�عن�ذلك��لتحمل�مسؤولية�طلبةلل�ينطوي�ع���إعطاء�السلطةفتمك�ن�املشارك�ن�

َحُوال من�
َ
من�خالل�ز�ادة�الثقة،�للطلبة�وفر�فرصة�للتمك�ن�الذا�ي�مما�ي�ت،�بمع���أن�التعلم�ُيحدث�تحوالت

�ا��ياة�ل��ام�بالو��،� �مدى �التقييم�الذا�ي�و التفك���النقدي،التعلم �ل�ذا، �وفًقا �مواكبة�التغي���املستمر.

                                                           
 راجع�كال�من:15

- Mulu N. KAHSAY [2012]: Op.cit., p.p.  45 -52.   
- Saud Alturifi Albaqami [2013]: «Reviewing the Quality Assurance Models», The Third International Arab 
Conference on Quality Assurance in Higher Education, Al-Zaytoonah University, Jordan, p.p. 883-885. 
*Transformative Model. 
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يتطلب�تفاعال��اكم�يجب�أن�ي�ون�التعلم�عملية�شفافة��س�ند�إ���ا��وار�ب�ن��ساتذة�والطلبة،�النموذج

� �ب�ن��دار��ن،�و ب�ن��ساتذة�ما �تحديد�أفضل�ممارساتوما ز�ع�� ِ
ّ

�وضع�أنظمة�التعليم�ا��يد��ُ�َرك وع��

 
ُ
  ؛لتحس�ن�من�طرف�الطلبةوا�مكن�من�التقييمجودة�ت

�ا��و �- �ضمان �الشاملنموذج �التعليم �ذا� ,Boyle and Bowden) (1997 يق��ح :CEQAM)*( دة

الة،�مشاركة ����املعني�ن�النموذج�وفقا�ملقار�ات�تتضمن��دف�أو�رؤ�ة�شاملة�للمؤسسة،�قيادة�وإدارة�فعَّ

تخطيط�تنمية�املوارد�ال�شر�ة،�الثقة،�ال��ك���ع���أ��اب�املص��ة�ومعرفة�احتياجا��م�ت،�وضع�السياسا

�تدعم� �ال�� �و�جراءات �والسياسات �ال�يا�ل �باستمرار، �ا��ودة �وتحس�ن �تقييم �ورضا�م، وتوقعا��م

� :��� �النموذج ��ذا �يرتكز�عل��ا �ال�� �العناصر�الرئ�سية ��ولية. �و��داف ات�عناصر�املخرجالعمليات

الوضوح�خاصة�من�حيث�تصميم�املنا��،��الوضوح�����علم�الطلبة(تحس�ن�ا��ودة�من�خالل��الرئ�سية

� �ضرورة �املساءلة، �متطلبات ��� �أ�مية �ا��ودةإدراك �الرئ�سية)، �التمك�ن �والقيم�(�وعناصر الرؤ�ة

� �تطو�ر�أعضاء �برنامج �والعمليات، �ا��ودة �ضمان �نظام �برنامج ��س��اتيجية، �التدر�س،�و��داف �يئة

�واملوظف�ن �التدر�س ��يئة �أعضاء �وتقييم �الطلبة ��علم �الرئ�سية�)،تقييم �الدعم ال�يا�ل،�(�وأنظمة

�السياسات �العناصر�الثالثة)املوارد، �ت�امل �ع�� �النموذج �يركز�أ��اب .���� �ضمان��املتمثلة �نظام برنامج

يركز�ع���الن�يجة�املتمثلة����ا��ودة��وتقييم��علم�الطلبة،��ل�ذلك�،ا��ودة،�تطو�ر�أعضاء��يئة�التدر�س

  ؛�علم�الطلبةإطار�املستمر�����ا�وتحسي�

ع��� (Haworth and Conrad,1997) يركز��ذا�النموذج�الذي�وضعھ :EMQ)**(�نموذج�مشاركة�ا��ودة�-

م
ُّ
ال����أ�شطة�الَتعل من�خالل�التفاعل�مع��خر�ن�والقيام�بم�ام�جديرة��،فكرة�مشاركة�الطلبة��ش�ل�فعَّ

� �أن �يجب �ا��ودة �ل��امج �الرئ���� ���تمام �باال�تمام. �نمو�الطلبيركز�ع�� ��� سا�م
ُ
�� �،وتطور�م�ةقضايا

�أنو  �النموذج �أ��ؤكد �مشاركة �ضمان ��شمل �مجموعات ���مس ��س�ند �ا��ودة مص��ة����اببرامج

��نمتنوع �املص��ة �أ��اب �مشاركة �ثقافة �وتوج���، �تطو�ر�ال��نامج �الذي�ا�� �التفاع�� �والتعليم �التعلم ،

�س�ند�إ���ا��وار�النقدي�والتوجيھ�والتعاون،�التأكد�من�أن�متطلبات�ال��نامج�مرتبطة�بالنتائج�امللموسة،�

��علم �تجر�ة �إثراء ��� �ُ�ْسِ�م ا �ِممَّ �التكنولوجيا) ��ساسية، �التحتية �الب�ية ��يئة، �(أعضاء �املوارد �كفاية

  ؛الطلبة

�املستجيبة�-� �ا��امعة � :RUM)***( نموذج �ِح
ُ
�

ْ
ق

ُ
�طرفال��ذاا �من ز�ع��� (Tierney, 1998) نموذج ِ

ّ
ُيرك

تتمثل�قيمتھ��ساسية����أن�أ��اب�املص��ة�أو�،�و تحقيق�التم���من�منظور�خار���بناءا�ع����تصال

د�جودة�ا��امعة�اس�ناًدا�إ���عالقا��ا��و�ا��م�ور� حيث��،وشرا�ا��ا�سواء�الداخلية�أو�ا��ارجيةمن�ُيَحّدِ

حول�ال��امج�ق��حا��م�واحتياجا��م�مثل�وج�ة�نظر�أر�اب�العمل�يتم�تحديد�معاي���ا��ودة�ع���أساس�ُم 

�املطلو�ة �والكفاءات �املطلب�و �،املعروضة ��� �املص��ة �أل��اب �ال�افية ��ستجابة �النحو�فإن ��ذا ع��

                                                           
* Comprehensive Educational Quality Assurance Model. 
** Engagement Model of Quality. 
*** Responsive University Model. 
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�أح �يتمثل �ا��ودة. �لتحقيق ����الرئ���� �نظر�الطلبة �كب���وج�ات ��ش�ل �يدمج �أنھ ��� �النموذج �جوانب د

و�التا���فإن�،�مثل�تخصيص�املوارد�وتحديد���داف�وتطو�ر�رسالة�املؤسسة�ورؤ���ا�،تحديد���تمامات

جودة�املؤسسة�تتحدد�بقدر��ا�ع���دمج�متطلبات�طلب��ا�وأ��اب�املص��ة�عموما����برامج�ا��شرط�أن�

ب���ع���مقاي
ُ
  ؛�س�أك���موضوعيةت

  :ULM)*( جامعة�نموذج�التعلم�-
ُ
و�و�ُ�شبھ�  Maton, 1998) and(Bowden من�طرف��ذا�النموذج حِ� اق�

م�الطلبة�ألنھ�النموذج�التحو����ل��ودة
ُّ
َعل

َ
الباحثان�أن�جودة�مؤسسات�التعليم�أشار�و �،يركز�ع����عز�ز��

م.�ُ�عا���
ُّ
م��و�العا���ترتبط�كث��ا�بجودة�الَتَعل

ُّ
النموذج�التعليم�العا���من�منظور�بيداغو��،�وُ�ش���أن�الَتَعل

ول�س���عت���وسائال �املجتمع�العملية�ا��و�ر�ة����جميع�وظائف�ا��امعات�وأن�التدر�س�والبحث�وخدمة

ْسِ�م�جميع�الوظائف�����علم�الطلبة�وت�و�ن�
ُ
أ�دافا�لنظام�التعليم�العا��،�وأن�ال�دف��سا�����و�كيف��

�املستقبليةامل �والفرص �املشكالت �ملواج�ة �واملجتمع �الفرد �وإعداد �أ��اب��عرفة �با�� �توقعات وتحقيق

ِ .�يُ املص��ة
ّ

واج�ة�والتعامل�لمالتعاون���ادي������تطو�ر�التعليم�وتحض���الطلبة�ل�ع��أيضا�النموذج�ز�رك

ناك�تحول�من�مدخل��علي���لتطو�ر�رؤ�ة�شاملة�لكفاءا��م.�����ذا�النموذج���املتاحة�مع�فرص�التعلم

����مؤسسات�التعليم�العا���
ً

موجھ�نحو�املدخالت�إ���مدخل�يركز�ع���التعلم،�و�ذا�بدوره�يتطلب�تحوال

  ؛لل��ك���ع���السياسات�و��شطة�ال���تركز�ع����علم�الطلبة

�العامة�- �ا��ودة ر  :GQM)**( نموذج وَّ
َ
�النموذج (Srikanthan and Dalrymple, 2007) ط كمز�ج���ذا

م�الطلبة�و�تمثل��دفھ��سا��������س�يل�عمل،�تركي���للنماذج�السابقة
ُّ
َعل

َ
ز�ع���تجر�ة�� ِ

ّ
 ����تغي��ة�اليُيرك

�مشاركةشمل�التعلم�والبحث�والتطو�ر�املجتم��،�وكذلك����عاو�ي���ي�علمدخل�من�خالل��علم�الطلبة�

�الداخل �املص��ة �أ��اب �وا��ارجي�يةمختلف �ة. �الباحثان �بجودة�يرى �مرتبطة �العا�� �التعليم �جودة بأن

�النموذج �ات �ُمَمّ�ِ �أ�م �التعليمية. �خ��ا��م �إثراء �ال��ك���ع�� �يجب �ثمَّ �ومن �الطلبة، م
ُّ
�����عل ال��ك����تتمثل

 
َ
� الوا���ع���� ُّ�

َ
�فر�قاملتعلم�ن�وإضافة�قيمة�لقدرا��م�وتمكي��م،�التعليم�القائم�ع���التعاون�(ثقافة�ال�غ

�مشار  �والدعم، �التعلم �نحو�تحس�ن �ا��قيقي �و�ل��ام �واسعة) �العناصر��وفقكة �التطور. �ملموسة آليات

� �للنموذج �الرئ�سية ��� ��للتعلم،�املؤس����غي�� التتتمثل ��عليم �أجل ��تقييمال�غي��،التمن ،�غي��الت��دف

�النموذج�تطو�ر�و���جما���ورؤ�ة�مش��كة�من� �يتطلب�تنفيذ��ذا جميع�تحس�ن�ا��ودة�ورقابة�ا��ودة.

ا���ات�الفاعلة�املعنية،�ودور��دارة�العليا�������يع�ثقافة�الزمالة�والتحس�ن�املستمر،�وتفاعل�الفر�ق�

لضمان�ا��ودة،�ع���غرار�النماذج�السابقة�يركز��ذا�النموذج�ع���ماذا�وكيف�يتعلم�الطلبة�وكيف�يمكن�

 ؛تحس�ن��علم�الطلبة

�طار�ع���اف��اض�أن�التعليم���ذا (Dill, 1992) يق��ح :)Dill ")***DAQF"إطار�ا��ودة���اديمي�لـــ�-

،�مراقب��ا�وتقييم�ا،�كما�يركز�ع���وسائل�إدار��ا�قبلا��ودة��تصميمالعا����و�نظام�م��ابط،�و�ركز�ع���

                                                           
* University of Learning Model. 
** Generic Quality Model. 
*** Dill’s Academic Quality Framework. 
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مارس�من�قبل�أعضاء��يئة�التدر�س،�
ُ
وا��ودة�وفقا�للنموذج����مسؤولية�ا��ميع�تتطلب�قيادة�قو�ة�ت

  �ساسية�إلدارة�ا��ودة�����ذا��طار�تتضمن:��شطة�

 الطلبة� �وانتقاء �املوارد �إدارة �ال��ك���ع�� �امللتحق�ن: �الطلبة �أداء �العا���مصداقية �التعليم �بمؤسسات

�مقاي�س�ر،�وضمان�التحس�ن�املستم �إ�� من�خالل�التأكد�من�فعالية�عمليات��نتقاء�والتوجيھ�اس�نادا

عد�الت�امل�ب�ن�إدارة�املوارد�واختيار�الطلبة�وعملية�تصميم�ال��نامج���ادي����و �،ومعاي���أساسية�ل��ودة

 ؛نقطة�محور�ة����النموذج

 اديمي/العمليات��� �ال��نامج �لألساتذة��شمل�:تصميم �التدر�س �ال��امج��،م�ارات �تصميم و�ركز�ع��

�التدر�س، ��يئة �ممث�� �مع �بالت�سيق �التعلم �عملية �لتفعيل �م�ونا��ا �����و�سلسل �بما �املقررات وتخطيط

 �؛ذلك�الوسائل�املستخدمة����تقديم�ا،�وتقييم�الطلبة�مع�أخذ��ع�ن��عتبار�الفروقات�بي��م

 النموذج�أ�مية�إجراء��بحاث��تضمني�:إجراء�أبحاث�حول�احتياجات�مستخدمي�ا��دمات�التعليمية

 ؛ع���ا��ر�ج�ن�وكذلك�ع���سوق�العمل�ملعرفة�مستوى�الكفاءات�وتقييم�النجاح���ادي��

 نظام�لدعم�جودة�املعلومات� �الطلبة،�ب�ا��اصةبيانات�اليتضمن��:تصميم مقاي�س�ومعاي���جودة�أداء

� �و�شمل �ومستوى شروط �ا��ر�ج�ن �وكفاءة �ال�سرب، �و�سبة �الطلبة ضرور�ة��بيانات�و���،رضا�م�قبول

�والعمليات �ال��امج �وتصميم �املوارد، �وإدارة �الطلبة �انتقاء �إدارة �عملية �وسمعة��،لدعم �املستخدم�ن ورضا

 ؛املؤسسة

-�� �ا��ودة�"Massy"نموذج � :MMQP)*( لعملية �النموذج �تطو�ر��ذا �طرفتم ، (Massy, 2003) من

�ا��ودة �وتنفيذ �تصميم �أو�ا��دمة،��و �،ُ�َعاِ�� �املنتج �مواصفات �إ�� �النموذج ��ذا ��� �ا��ودة ش���تصميم

إ���مدى�توافق�املنتجات�(التعليمية�والبحثية)�مع�املواصفات،�كما�ركز�نموذج����ودةا�ش���تنفيذ��ب�نما�

(Massy,1997)����:ع���تحس�ن�جودة�التعليم�والتعلم�و�س�يل�املساءلة�و�شمل�املجاالت�ا��مسة�التالية  

 :حدث��غي��ات����قدرات�الطلبة��تحديد�نتائج�التعلم
ُ
بمع���النتائج�املرجوة�من�ال��امج�التعليمية�ال���ت

  �وخ��ا��م؛

 :واملالءمةتصميم�املنا���الدراسية�من�حيث�املحتوى،�ال�سلسل،�التنظيم��تصميم�املنا���الدراسية�

  بما����ذلك�الوسائل�املستخدمة����تقديم�املقررات؛

 يركز��ذا�املجال�ع���التنظيم�وطرق�التدر�س�املناسبة�واملصادر�ال���عملية�التعليم�والتعلمتصميم��:

�تحس�ن� �و�ركز�ع�� �الراجعة، �التغذية �وآليات �التدر�س ��يئة �أعضاء �ومسؤوليات �التعليمية �املواد �شمل

 ب�ئة�التعلم�لتحقيق�نتائجھ؛�

 نتائج�ا� �واستخدام ��متحانات �اختيار�واستخدامتصميم �الطلبة��: ��علم �لتقييم �ومؤشرات مقاي�س

 وتحديد�النتائج�ع���املدى�الطو�ل�والتجارب�التعليمية�و�جراءات�الواجب�استخدام�ا؛

                                                           
* Massy’s Model of Quality Process. 
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 نفيذت�� �ا��ودة: �من�طرف�املجتمع���ادي���لضمان�مدى�ضمان تنفيذ��ش���إ����ليات�املستخدمة

�التعلم �املنا���،نتائج �تصميم �عملية �وأد، �والتعلم �فعالالتدر�س ��ش�ل �التقييم �استخدام��،وات و�جب

  املستمر؛�من�أجل�التحس�ن�لقياس��داء�مؤشرات

�العا���- �التعليم �جودة �ِقبل :)QMFHE*( إطار�إدارة �من �النموذج ��ذا �اق��اح  (Csizmadia, 2006) تم

�تتمثل����أ�م�عناصره�،خرجات)ُم _عمليات_دخالتدخل�(ُم املبمع����عتمد��،وُ�عا���التعليم�العا���كنظام

وارد،�تأث��ات�الب�ئة�ا��ارجية،�توقعات�ا���ومات�وو�االت�،�املالطلبة،�املدخالت�(ال��امج،��يئة�التدر�س

�والتخطيط...)�،�عتماد...) �و�دارة �التعليم �(عمليات ��،والعمليات �الطلبة �(رضا أ��اب�و واملخرجات

� �الدراسة، �نتائج ��داء، �مستوى �ع�� �ال��امج �ا�ع�اس �وا��دمات...)العمل، �النموذج��،�بحاث و�ركز��ذا

 ؛أيضا�ع���التعليم�وعمليات�الدعم�ال���تؤثر�ع���جودة�نتائج�التعلم

�ح� :LOM)**( ا��امعة�كنموذج�منظمة��علم-
ُ
�

ْ
فرضية��ساسية�ملنظمة�ال، (Senge, 1990) من�قبلاق

� �عند �أك���فاعلية �و��ون �ومستمر، �ذو�قيمة، �التعلم �أن ��� �فرصة�التعلم ��� �تجر�ة ��ل �وأن مشاركتھ،

��س�يل� للتعلم. ��غي���سلوكيا��ا، �املعرفة، �وتحو�ل �اك�ساب �خلق، �ع�� �قادرة �منظمة ��� م
ُّ
�التعل منظمة

� �ا��امعة �تصور �يتم �باستمرار. �و�غي���نفس�ا �أفراد�ا �ل�ل ��ش�ل��منالتعلم �مب�ية �أ��ا �ع�� �املنظور �ذا

�بأ�مية�ال �صلة �ع���املستوى�الفردي،صر�ح�وضم���ع���مفا�يم�ذات �ينظر�إ���جودة�التعليم��تعلم كما

��عليمية.� �منظمة �ونتائج �وعمليات �وممارسات �املستمر�وتطو�ر�أفراد �التحس�ن �يتضمن �دينامي�ي كمف�وم

�التعل �ملنظمة �الرئ�سية ���ا��صائص �تتمثل �املعلومات�م �ا��ر�وتدفق �التبادل �التعلم، ل��ام���،ثقافة

� �تقييم �وت��فراد،بالتعلم، �التجر�ة. �من �والتعلم �والثقة ��ساسية��تضمن�نفتاح �ا��مسة التخصصات

�التعل �ملنظمة �ال������م، �التفوق �العقالنية، �بالنماذج �الو�� �املش��كة، �الرؤ�ة �بناء �ا��ما��، التعلم

 .�امل����والتفك���

�املعتمدة �ا��ودة �ضمان �نماذج �أن �مؤسسات�ا�يت�� �مت�� �نافيةلتعليم�العا���ل�ست �ناك�،�بل

� �املستمر�ل��ودة �التحس�ن �وع�� ��ساسية �التعليمية �والعمليات �الطلبة ��علم �ع�� �ل����ترك���وا��

��عض�املم��ات�،�النماذج ��ذه�الاملش��كة�و�وجد �،�نماذجب�ن �03،03(ا��دول�رقم (� �للعناصر�يقدم م��ًصا

 ���:*الرئ�سية�ال���يركز�عل��ا��ل�نموذج

  

  

  

  

  

                                                           
* Quality Management Framework for Higher Education. 
** The University as a Learning Organization Model. 

 "�لإلشارة�إ���ترك����ل�نموذج.√�ستخدم�عالمة�"�*
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 نماذج�ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���:�مم��ات)03 ،03(جدول�رقم�
 نماذج�ضمان�ا��ودة

  ع��: ال��ك��
LOM QMFHE MMQP DAQF GQM ULM RUM EMQ CEQAM TM 

 �علم�الطلبة √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 نتائج�التعلم √ √   √ √ √ √ √ √
الطلبة�معاي���انتقاء�       √   

 لتحق�نامل
 تصميم�املنا��  √     √ √ √ 
عمليات�التعليم� √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 والتعلم
 عملية�تقييم�الطلبة √ √    √ √ √ √ 
�مشاركة�والطلبة √ √ √ √ √ √    

  وظف�نوامل�و�ساتذة

 
مج�تطو�ر�ابر   √    √    

املوظف�ن/�أعضاء�

 التدر�س��يئة
نظام�تقييم�املوظف�ن�  √        

/�أعضاء��يئة�

 التدر�س
السياسة�التنظيمية�  √     √   

 وال�ي�ل
القيادة�و ��دارة  √    √ √ √  

 الفعالة�
مطالب�وتوقعات�  √ √ √ √  √  √ 

ورضا�أ��اب�

 املص��ة
 جودة�نظام�معلومات  √     √  √ 
ثقافة�التحس�ن� √ √   √ √ √ √ √ √

 املستمر�ل��ودة
 ا��ودة�تنفيذ       √ √ √ 
 املواردإدارة�  √ √    √  √ 
 الشراكة�والتعاون     √ √ √    

  املصدر:
- Mulu N. KAHSAY [2012]: «Quality and Quality Assurance in Ethiopian Higher Education: Critical Issues and 
Practical Implications», A Doctoral Thesis , Published by CHEPS, University of Twente,  Netherlands, p. 55 
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    نظام�ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا�� .3.1

اَر�ا��ا����مؤسسات�التعليم�العا���ا��ودةكال�من�ف�وم��عد�التطرق�مل
َ

،�وأيضا�مف�وم�وأ�عاد�ا�وُمق

د�املعا�ي�و��عاد�يرتبط�عَ ُم م�مف�و ا��ودة�ُعموما��أنَّ �لوحظ�،ومعاي��ه�ونماذجھ�ا��ودةضمان� د�وُمَتَعّدِ قَّ

�وتحس�نھ� �العا�� �التعليم �نظام �تقييم �جو�ره ��� ن �و�تضمَّ �املؤسسات، ��ذه �وأ�داف �وطبيعة �سياق

�جودة�و �،باستمرار �تحقيق ��خ����� ��� ب صُّ
َ
�ت �وال�� �أ�داف�ا �لتحقيق �سع��ا ��� �العا�� �التعليم مؤسسات

� �عل��ا �ض
َ
�ُيْف� �املستمر، �والتحس�ن �التقييم �بتجسيد �ال��ام�ا �ولتأكيد �الداخلية�أداِ��ا �ا��ودة �نظام تب��

  ومراحل�تطبيقھ.�ا��ودة،�أ�دافھ�ضمان�تم�التطرق�لتعر�ف�نظام�ع����ذا��ساس�س�،وا��ارجية

  �عر�ف�نظام�ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���.1.3.1

 
َ
  ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��،�من�بي��ا:ت��عار�ف�نظام�دَ دَّ عَ �

ف نظام�ضمان�ا��ودة�يتضمن�جميع�سياسات�املؤسسة�وإجراءا��ا�«أن:�  Godwin UTUKAَعرَّ

�وت �وعمليا��ا �وموارد�ا �وخطط�ا �جودة�حديد �مستو�ات �تحقيق �إ�� ���دف �و�ل�ا �والسلطة، املسؤولية

 .16»املنتجات�وا��دمات�التعليمية�بالتوافق�مع�رضا�أ��اب�املص��ة�وأ�داف�املؤسسة

� ا فت�نظام�ف�صليحة�رقادأمَّ �العا���ضمان�جودة�َعرَّ �بطر�قة�أشمل�التعليم �داة�ال���«ع���أنھ:

�سمح�ملؤسسات�التعليم�العا���بالقيام�بدور�ا����ضمان�جودة�مخرجا��ا�أل��اب�املص��ة،�فبواسطتھ�

تؤكد�ع���جودة��افة�عناصر�نظام�التعليم�العا���من�توف����نظمة�واملوارد�ال�شر�ة�واملالية�واملعلومات�

�بمعاي���ا��ودة�املوضوعة�وتحقيق�أع����املناسبة ��ل��ام (املدخالت)�واستغالل�ا��ش�ل�أمثل،�من�خالل

 .17»املستو�ات����املخرجات�مع���تمام��عملية�التقييم�املستمر�لتحس�ن�جودة�مخرجات�التعليم�العا��

ھ��نظام�ضمان�جودة�التعليم�العا��عموما�ُيمكن��عر�ف� نَّ
َ
سات�التعليم�مؤس�ا�عتمد��آليةع���أ

� �وتطو�ر�أدا��ا، �تقييم ���دف �تالعا��، �من �مجموعة �تضمن �ع���والوظائف �امل�سلسلة �واملراحل �جراءات

�(مدخالت �ك�ل �النظام �جودة �مستوى �من ق �الَتَحق� �إ�� �ترمي �وا��ار��، �الداخ�� �- عمليات�-املستوى

�واملعاي���واملقاي�س �املوضوعة ���داف �مع �يتوافق ھ �أنَّ �ومن �باإلجراءات��مخرجات) �والقيام �عل��ا، املتفق

ب��مر�ذلك
َّ
ل
َ
ط

َ
  املص��ة�الداخلية�وا��ارجية.�أ��اب��دف�تلبية�توقعات�وطموحات��،الت��يحية�إذا�ت

  أ�داف�نظام�ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا�� .2.3.1

  18:ي�� ��دف�نظام�ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���إ���تحقيق�ما

                                                           
16Godwin UTUKA [2012]: Op.cit., p. 26. 

   .�74.:�مرجع�سابق،�ص]2014 [صليحة�رقاد17 
  راجع�كال�من: 18

 -Anna GLASS [2014]: «The State of  Higher Education, The OECD Higher Education Programme (IMHE)», 
OECD, Paris, p.p. 23-24 
-Roger BROWN [2004]: Op.cit., p. 28.  

  .77-�76.ص.:�مرجع�سابق،�ص[2014]صليحة�رقاد��-

  .82؛�30.�ص،�ص.:�مرجع�سابق[2016]خليل�شر����-



التعليم�العا���من�منظور�مبادئ�ا��وكمةا��ودة����مؤسسات� ثالثالفصل�ال   

 

 
119 

�لضمان أ�م وأحد الدول، ���ومات الرئ�سية ��تمامات أحد �عت���ا��ودة:�رقابة�- تحقيق� أدوار�ا

�ا��ودة�،ا��ودة متطلبات من �د�ى ل��د العا�� التعليم مخرجات�نظام ���إجراءات�للتحقق�من� فرقابة

ق���داف�بمصداقية�ومراجع��ا� من�خالل ،املطلوب وفقا�ملستوى��داء مستوى�إنجاز���داف إثبات�تحقُّ

� �دورً�ا. �مستو�ات�  ا��ودة  رقابةإن �من ز �ُ�َعّزِ �املناسب �الوقت ��� ��جرائية �بالت��يحات �القيام �طر�ق عن

التنمية� أ�داف وتلبية العمل سوق  الحتياجات العا�� مخرجات�التعليم مواءمة با��صوص�ضمان�،ا��ودة

  ؛الوطنية

وفقا�ملنظمة�و �،��دف�نظام�ضمان�ا��ودة�إ���فرض�املسؤولية�ع���مطابقة�املعاي���املوضوعة�املساءلة:�-

��قتصادية �والتنمية �و��يا�ل� فإن  (OCDE)التعاون �وخارجية، �داخلية ���يئات �عموما �ترتبط املساءلة

التعليم�العا���إدار�ة�مركز�ة�ومدقق�ن�خارجي�ن�لقياس�مؤشرات��داء�الكمية،�من�خالل�تحديد�أ�داف�

�بھ. �املعمول �املؤشرات �لنظام �واس�نادا ���داف �ل�ذه
ً
�ِ�ْسَبة م دُّ

َ
�الَتق �وقياس �لھ �العامة �إطار�السياسة ���

�وتوقعات� �املوضوعة، ���داف �ضمن �إنجازه �تم �ما �حول �إثباتات �تقديم ��� �املساءلة ��� ��ساس يتمثل

�ح �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �والفاعلة �املعنية ��طراف �املنتجات �و ول ��عت���و ا��دمات �حيث العمليات،

�أل��اب�املص��ة�يتم�من�خالل�ا�التأكيد�ع���مستوى�ا��ودة�املقبول.�تحولت�املساءلة�مع�
ً
�ثباتات�حقا

�لألولو�ات� �خارجية �استجابة �إ�� �تنظيمية، �إنتاجية �إ�� ��عليمية، �جودة �إ�� �نظام �كفاءة �من مرور�الوقت

وأصبحت�جد��،ح���وسوق�العمل����ظل�التوج�ات�العامة�وسياسات��صالحالعامة�وطلبات�املجتمع�امل

�امل�نية� ��خالقية �باملواثيق ��ل��ام �عن �وال��رب �املختلفة �بمستو�اتھ �الفساد �ك���فيھ �محيط ��� ضرور�ة

��عت��� �والتعاقدية. �للمعاي���املساءلة �استجابتھ �مدى �ع�� �وا��كم ��داء �وتحس�ن �ا��ودة �لضبط �وسيلة

  ؛منح�أو�منع�أو���ب��عتماد�أو�التمو�ل�أو�غ���ا�من��جراءات�اعتمدة،�والذي�يتم�ع���أساس�امل

��دف�الشفافية�ل��و�د�مؤسسات�التعليم�العا���ومختلف�أ��اب�املص��ة�بمعلومات�حول�الشفافية:��-

راِ��ا�من�املؤسسات��ا�مع�ومجموع�النتائج�امل��لة����مختلف�املؤشرات،�لتتمكن�من�مقارنة�نفِس �داء� 
َ
ظ

ُ
ن

�بدرجة� �ا��ودة �ضمان �ترتبط�جودة�نظام �يتعلق�ب�شاطا��ا. �والدولية،�و��ذا�تصبح�شفافة�فيما الوطنية

كب��ة�ع���جودة�املعلومات�ال���يتم�ع���أساس�ا�التقييم�واملراجعة،�وأيضا�مدى�شفافية�ومصداقية�نظام�

�ك�ل �ع���فدقة�،املعلومات �تنعكس �البيانات �����ومصداقية �واملعاي���املعتمدة �واملقاي�س �املؤشرات جودة

يوجد�ارتباط�كب���ب�ن�الشفافية�واملساءلة،�حيث��عتمد�جودة�املساءلة��ش�ل�كب���جدا��،�كماتقييم��داء

  ؛ع���جودة�نظام�املعلومات�املتاح����مؤسسات�التعليم�العا���ومدى�شفافيتھ

�العا��، التعليم مؤسسة ا��الية��� تحس�ن�املمارسات �ا��ودة�ع� ضمان نظام تطبيق �ساعدالتحس�ن:��-

�الذا�ي التقييم إجراء �� واملتمثل عليھ يقوم إجراء أ�م خالل من ���دف، �صُ  إ�� الذي � رالقرا ّناعتزو�د

�الوحدة الراجعة التغذيةب   التقييم، محل حول
ً
�القوة ذلك �� ُمْ�ِ�زا �املتاحة مواطن �والفرص �والضعف

� �من�،املحتملةوال��ديدات ن ِ
ّ

�وُ�َمك ��داء �فعالية �من �يرفع ا  واتخاذ وا��طط �س��اتيجيات وضع ِممَّ

�َسد من ال����جراءات �من �خطاء وت��يح الثغرات شأ��ا �املث��  أداء لتحقيق �م�انيات و�ستفادة

�يتوقف   ومن العمليات ��ذه يقوم من ب�ن الثقة من مناخ توافر ع�� العملية �ذه نجاح أفضل.
َ
عنيھ،��
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�بأ�داف��،ومنتظم دوري �ش�ل العمليات �ذه تتم أن ستحسنو�ُ  �أيضا �التحس�ن ��دف �يرتبط كما

 .وا�تمامات�أ��اب�املص��ة

ة�باحث�ن�أن� ،�وأن�املف�وم�ن�متضار��ن�وال�يمكن�املساءلةعن��يختلف�تحس�ن�ا��ودةأشار�عدَّ

ُ�ُ�َما�من�ِقبل�نفس�ال�يئة�القائمة�
َ

ش
َ
����ذا��،ع���ضمان�ا��ودة،�ومع�ذلك�ف�ما�مرتبطان��ش�ل�وثيقُمَناق

ھ:� Godwin UTUKA السياق�أشار ب�نما�تركز�املساءلة�ع���إثبات�وجود�ا��ودة،�يركز�التحس�ن�ع���«أنَّ

�(النتائج) �واملنتجات �العمليات �جودة �تحس�ن �الت�سيق، �تتطلب �والتحس�ن �املساءلة �مفا�يم �أنَّ �،وأضاف

�متثال�للمعاي���واملتطلبات�ف�ذا�قد��عرقل��بداع�واملرونة،� �ش�ل�كب���ع���املساءلة�أو�فإذا�تم�ال��ك�� 

   .19 »و���العمليات�ذا��ا�ال����عزز�تحس�ن�ا��ودة

نظام�ضمان�ا��ودة���دف�إ���املساءلة�بناءا�ع���«أن:� Roger BROWN ���نفس�السياق�أشار

وأن��ناك�عالقة�ب�ن�،�الت��يح�والتطو�ر�وفقا�لنتائج�التقييمتقييم��داء�والتحس�ن�املستمر�من�خالل�

� �يخدم �قد �م��ما
�

ال
ُ

�ك �وأن �والتحس�ن �وال��املساءلة �مختلفة، �مع� أ�دافا ��عض�ا �يتعارض �أن �املحتمل من

��،�عض �كما �املساءلة �دوافع �� أن �ملصا���� �نفس ستجابة ��� �ا��ارجي�ن �املص��ة �ال��� أ��اب الدوافع

الدوافع�ا��ارجية����ح�ن�يميل�التحس�ن� ���املمارسة،�فاملساءلة��عتمد�إ���حد�كب���ع���التحس�نات تقود

  .20»�ح��اف بمفا�يم وال���غالبا�ما�ترتبط  الذاتية،  الدوافع الفعال�واملستدام�إ����عتماد�ع��

  مراحل�تطبيق�نظام�ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا�� .3.3.1

� �نظام �تطبيق �يتطلب �أساسيةضمان �مراحل �ثالث �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �����ا��ودة تتمثل

 ضمان مرحلةو �،الذا�ي والتقييم الداخلية ا��ودة ضمان مرحلة�،ا��ودة ضمان سياسة �شكيل مرحلة

 �21عرض�ا��اآل�ي:�ا��ارجية ا��ودة

  :ا��ودة ضمان سياسة �شكيل مرحلة�-
ُ
لية ا��طوة املرحلة �ذه عد�  نظام تطبيق لنجاح و�ساسية �وَّ

د فع�� ا��ودة، ضمان َحدَّ
ُ
�ت ال للتطبيق توف��ه �ستلزم وما و�رشادية العر�ضة ا��طوط مستوا�ا عَّ

َ
 الف

  :�� أساسية�مسائل�ثالث تطبيق يطرح نظام�ضمان�ا��ودة �شكيل�سياسة�،ضمان�ا��ودة لنظام

 القرار اتخاذ عملية النظام؟،�و�عت�� تطبيقبمع���ما����الغاية�من�النظام:� أ�داف�تطبيق تحديد �� 

 تطبيقھ من ��داف وت�باين �سي��ه، عملية جو�ر ا��ودة ضمان نظام تطبيق املناسب�من ال�دف تحديد

  ؛ا��ودة الشفافية�وتحس�ن،�املساءلة�،ا��ودة رقابة ب�ن

                                                           
19Godwin UTUKA [2012]: Op.cit., p. 27. 
20Roger BROWN [2004]: Op.cit., p.p. 28-29. 

  :كال�من�راجع 21

 .91؛�80-�78.ص.:�مرجع�سابق،�ص [2014]صليحة�رقاد�-

  �55 .�؛38.ص.�ص �مرجع�سابق، : [2013]بداري�وآخرون كمال�-

- Zineddine BERROUCHE et Nabil BOUZID [2012]: Op.cit., p.p. 22-32. 
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 �:َرح أ�داف، من تحديده تم ما ع�� �ناءو �؟،أي�ما�����لية�املناسبةاختيار��ليات
ْ
 ��شغال�الثا�ي ُيط

�وآلية� التقييم، آلية من املسطرة ��داف لتحقيق املناسبة �ليات تحديد �� واملتمثل ��عتماد، آلية

  التدقيق؛

 طْرَح  �و بمع���ما النظام: وأ�عاد نطاقتحديد�
ُ
�ت  تحديد مسألة ��م�أو�امتداد�تطبيق�النظام؟،��نا

�بتطبيق الذي النطاق �النطاقوتحدي ةدراس الضروري  فمن ،ا��ودة�ضمان�نظام ُ�ع��  �انت سواء د

�أو� أو�عامة �عليمية مؤسسات �أجن�ية ��عليمية �مؤسسة �أو��عض�ا، �التعليمية �املؤسسات �جميع خاصة،

 ....إ������امالؤسسا�ي�أو�،�ضمان�ا��ودة�املوطنية

 ع�� ا��ودة ضمان لنظام العامة السياسة تحديد �عد:�الذا�ي والتقييم الداخلية ا��ودة ضمان مرحلة�-

 مؤسسا��م داخل ا��ودة ضمان ع�� العمل العا�� التعليم مسؤو���مؤسسات ع�� يتع�ن املركزي، املستوى 

   ��: املتمثلة املمارسات من بجملة القيام من�خالل معا، وا��ارجية املص��ة�الداخلية أ��ابا�رض لتحقيق

 ا��ودة بإدارة خاصة وإجراءات سياسةو  برنامج�إس��اتيجية أو مؤسسة ل�ل ي�ون  أن يجب�ا��ودة: إدارة 

��شر العمل يجب كما ع��ا، ومعلن رسمية وت�ون   لتحقيق أساسية كخطوة وإدار��ا ا��ودة ثقافة ع��

  ال���العا�� التعليم مؤسسة �� ا��ودة إدارة وظيفة ضرورة��ي�لة ع�� كذل و�توقف،�املسطرة ��داف
ُ
 ْعَ���

 اتمؤسس خدمات جودة �� املستمر التحس�ن تحقيق ��دف الفحص�والت��يح، التنفيذ، ،التخطيط بم�ام

  العا��؛ التعليم

 ل��ودة مرجع إعداد  :(Référentiel Qualité)ا��ودة� �ا��ودة��مرجع �مف�وم �ف��ا د �ُيحدَّ �و�وثيقة

� ��� ظم �ُينَّ ��حيان �كث���من �و�� ل، �مفصَّ ��ش�ل �العا�� �التعليم �مؤسسة ��� �خاصة�املعتمدة �ميادين ش�ل

ن�جملة�،باأل�شطة�الرئ�سية�ملؤسسة�التعليم�العا�� �ا أ�داف تتضمَّ ِعدُّ
ُ
با العا�� مؤسسة�التعليم �  تحسُّ

 املنتظرة، النتائج و��ون�وصف ة،ا��ود مسار �� املؤسسة إدارة اندماج دليل بمثابة لي�ون �لذا�يا للتقييم

 التقييم عملية �� ست��ز العناصر�ال�� �� القياس مؤشراتو �املنجزة العمليات تحديد املتوفرة، ألج�زةل عرض

�ا��ودة�،لذا�يا �مرجع �املعاي���و�حتوي �(Critères)�املقاي�س ،(Référence) ع�� ��حصاءات،

(Statistiques)، داء مؤشرات�� (Indicateurs de Performance)�  )املرجعية القياسية املعاي��(واملعالم

(Benchmarks)؛  

 عت��الذا�ي التقييم�� ا��ودة� ضمان انطالق نقطة وكذا الداخلية ا��ودة ضمان �� اأساسي اعنصر  :

 مختلف نتائج العا���لقياس التعليم مؤسسة موظفي قبل من مارسيُ  ومستمر دوري و�و�إجراء�،ا��ارجية

 عملية �� ا��ارجية ضمان�ا��ودة �يئات عليھ �س�ند تقر�ر بتقديم و��ت�� العا��، التعليم مؤسسة أ�شطة

 العا��. التعليم مؤسسة اعتماد

 املصداقية تضفي ال�� املكملة ا��لقة ا��ارجية ا��ودة ضمان نظام ُ�عد:�ا��ارجية ا��ودة ضمان مرحلة�-

 فقط ل�س ا��ودة ضمان أن ذلك ومع��،�العا�� التعليم مؤسسة بھ تقوم ال�� التقييم�الذا�ي إجراء ع��

 ا��ارجية ا��ودة ضمان إجراء �س�ند�.املجتمع قبل من باملساءلة أيضا ترتبط ولك��ا تحس�ن�داخلية عملية
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ونظر��م� ا��ار�� موقع�م منطلق من وذلك ا��ودة، ضمان �يئة طرف من الذا�ي التقييم تقر�ر ع���دراسة

  التالية:�املماثلة،�تتضمن��ذه�املرحلة�ا��طوات ال��امج مع السابقة وخ��ا��م�وتجار��م شمولية �ك��

 املؤسسة،�كما �شاطات جميع �شمل أن يمكن ا��ارجية، ا��ودة ضمان آليات أحد التقييم دع:��ُ التقييم 

  ز�ارة�ميدانية؛ إ�� ا��ار�� التقييم ف���يُ  ما وغالبا البحث، أو الت�و�ن برامج ع�� يقتصر أن يمكن

 :عتماد��� ��عتماد ���دفُيمثل �ال�� �والعمليات ��جراءات �قد��مجموعة �املؤسسة �أن �من �التحقق إ��

 قَّ َح 
َ

ونم����،ن�برامج�ا�تتوافق�واملعاي���املعتمدة�واملعلنةأو �،ت�شروط�ضمان�ا��ودة�ومواصفا��ا�املعتمدةق

 
ُ
�امل ��عتماد �و�عتماد��الذي�ؤس���ب�ن �شاملة، �بصورة �العا�� �التعليم �مؤسسات �أداء �تقييم يركز�ع��

� �الذي �ال��امج �أو�اعتماد  التخص���
ُ
�امل ���اديمية �بال��امج ���تمام �مدى�يركز�ع�� �حيث �من تخصصة

 
ُ
�امل �املعاي���والضوابط �مع �منفردتوافق�ا ��ش�ل �املؤسسة �تطرح�ا �ال�� �ل��د��،علنة �ال��امج �تحقيق بمع��

  ؛�د�ى�من�معاي���ا��ودة�والكفاءة�املعيار�ة

 ضمان نظام ع�� ترك��ه �� و�عتماد يمالتقي آلي�� عن و�ختلف خارجي�ن، دقق�نُم  ُ�شرف�عليھ:�التدقيق 

�حيث�ا��ودة ضمان ع�� الضوء ف�و��سلط الداخلية، ا��ودة �من �رسمية  السياسات، نصوص بصفة

ھ كما �جتماعات، �رشادات�ومسودات ،القواعد،��جراءات
ّ
 قدرة مدى يق�س وإنما املعاي�� ع�� يركز ال أن

 فيھ. والضعف القوة نقاط إلبراز العا�� التعليم ملؤسسة الداخلية ع���املتا�عة�والرقابة النظام
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  ملبحث�الثا�ي:�ا��ودة�من�منظور�التص�يف�العاملي�ملؤسسات�التعليم�العا��ا

التكنولوجية����ظ�ور� والتدو�ل�والثورة خاصة�م��ا�العوملةللتعليم�العا���أثرت�التوج�ات�العاملية�

�عاملية � ب�ن منافسة �أفضلمؤسساتھ �تحقيق او ��علي�� أداء ��دف �ِممَّ �واجتما��، ظ�ور� إ�� أدى �ح��

��داء�تقييموسائل��أحد�باعتباره�بالغة�يك�����أ�مية،�الذي�ملؤسسات�التعليم�العا��التص�يف�العال���

ًراو 
ّ

�ب�ن�ع���مؤش ��ال���للمعاي���وفًقا�العاملية�املؤسسات�موقع�ا �التص�يفات. ��ذه عكس���عتمد�ا

أداة�م�مة�����ل�ذا�أصبح�منظور�عال��، من العا���وسمع��ا���اديمية التعليم مؤسسات جودة�التص�يف

� �سياسات �املوضع �املس�ذه �ع�� �و�قلي��ؤسسات �والوط�� �العال�� �وت�،توى �العاملية�التص�يفاتلق

ومصداقي��ا� ا�اجدو  حول  القائم ا��دل ة،�رغما�تماما�م��ايدا����مختلف��وساط���اديمية�والسياسي

��فيما �من �إعداد�ا، ��� �أو�املعاي���املعتمدة �املن��ية �يخص �العاملية �التص�يفات �أ�م  جامعةتص�يف

 Shanghai Jiao Tong ال��يطانية�الشركةوتص�يف� *QS  تص�يفو�Webometrics  سبا�ي� .  

س�تم�التطرق�من�خالل��ذا�املبحث�ملف�وم��ذه�التص�يفات�من�خالل�التطرق�لتعر�ف�ا�وأ�مي��ا�

يتم�عرض�أ�م�مؤشرات�التص�يف�العاملية�املعتمدة�و�نتقادات�املوج�ة�ل�ا،�و����خ���يتم�وأنواع�ا،�ثم�

  يف.ا��امعات�املصنفة�عامليا�وعر�يا�مع�نقد�وتحليل�لنتائج�التص���سليط�الضوء�ع��

 مف�وم�التص�يف�العاملي�ملؤسسات�التعليم�العا�� .1.2

أ�ميتھ،�ثم��ھ،ات�التعليم�العا���من�خالل��عر�فتطرق�ملف�وم�التص�يف�العال���ملؤسس�تم�الس  

  أنواعھ.�أ�م

  �عر�ف�التص�يف�العاملي��ملؤسسات�التعليم�العا�� .1.1.2

طر�قة���مع�املعلومات���دف� «العا���بأنھ:���إطار�التعليم� التص�يفGero FEDERKEIL  فَعرَّ 

تقييم�مؤسسات�التعليم�العا���من�حيث�ال��امج�والبحث�و��شطة�العلمية،�لتوجيھ�مجموعات�مس��دفة�

مثل�الطلبة،�ا��ر�جون،�املسؤولون����قطاع�التعليم�العا��...إ��،�ملعرفة�نقاط�القوة�والضعف�ومعرفة�

   .22 »الوضع�التناف���

فھ �َعرَّ � ع�� Kobayashi TESTUO كما �العا�� ل��ت�ب نظام«أنھ: �التعليم حيث� من مؤسسات

�و  ��ادي�� املستوى  ��د�ي أو العل��املستوى �مجموعة �عتمد ال��ت�ب و�ذا،  أو �حصاءات من ع��

  ال�� اناتي�ست�
ُ
�و�ساتذة ع�� وزعت   ءاا����  من وغ���م الطلبة

ُ
�طر�ق�أو  حكم�ن،وامل  املوقع تقييم عن

   .23 »املعاي�� من ذلك غ�� أو �لك��و�ي

ا� فھ�بأنھ:�محمود حنفى صالح خالدأمَّ  من وذلك العا�� مؤسسات�التعليم ل��ت�ب نظام«�فقد�َعرَّ

�املن��يات مجموعة خالل �املعاي�� حددةُم  ملجموعة �الك� القياس ع�� �عتمد ال�� من  واملؤشرات، من

                                                           
*Quacquarelli Symonds. 
22Gero FEDERKEIL [2002]: «Some Aspects of Ranking Methodology, The CHE –Ranking of German 

Universities», Journal of Higher Education in Europe, Routledge-Taylor&Francis Group, Vol 27, No 04, 

London, p. 389. 
23Kobayashi TESTUO [2010]: «The University Ranking of Asahi Shimbun Publications», Journal of International 
Higher Education , PKP Publishing Services,Vol 03, N° 04, Canada, p. 168. 
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اٍت  عن وتصدر
َ
فم��ا� التص�يفات أنواع تتعدد غالبا. سنو�ة دور�ة تقار�ر ���صورة وذلك مستقلة وِجَ�اٍت  َ�ْيئ

ز ما وم��ا املحلية، وم��ا �قليمية وم��ا ،العاملية ِ
ّ

  وذلك ومحددة معينة ع���مجاالت ُيَرك
ً
 م��ا �ل ملن��ية طبقا

 .24»وأ�داف�ا

 �التص�يف�العاملي�ملؤسسات�التعليم�العا���عر�ف��ن�ُيمكنإذ
َ
ھ�ت نَّ

َ
�ا�وفقا�ملجموعة�من�رتي�ُ ع���أ

،�ووز��ا�ال�س���حسب�ا���ات�القائمة�ع���التص�يف�ة��ذه�املعاي�� وتختلف�أ�مي�،قابلة�للقياساملعاي���

�ُيِ�يح�إم�انية�املقارنة�ب�ن��مؤسسات�التعليم�العا���ائفو�ذا���دف�تقييم�وظ ا عامليا�إقليميا�ومحليا،�ِممَّ

  املختلفة.�ؤسساتامل

 ملؤسسات�التعليم�العا�� التص�يف�العاملي أ�مية .2.1.2

مع��ا���اديمية�ومركز�ا�التناف���،��عكس�التص�يف�العال���قيمة�مؤسسات�التعليم�العا��،�ُس 

   25:أ�ميتھ�من�خالل�ت��زو�ذا�ما�يفسر�التوجھ�العال���و��تمام�امل��ايد�نحوه،�ع����ذا��ساس�

ُد�التص�يف - را ُ�عَّ ِ
ّ

ش
َ

ا�ُ�َسِا�م جودة ع�� ُمؤ مؤسسات�التعليم� تحقيق ���تحديد�مدى التعليم�والبحث،�ِممَّ

  العا���أل�داف�ا؛

اع دليل ف�و�بمثابة التعليم، لتطور  التص�يف�مقياسا ُ�ْعَتَ�ُ� �- لقراءة�وتقييم� وواض���السياسات�القرار  لُصنَّ

�املؤسسات � أو أو��قلي�� املح�� املستوى  ع�� واقع �التطو�ر�املستمر�ملؤسسات�الدو��، ��� �ُ�َسِا�م مما

  التعليم�العا��؛

ن�- ِ
ّ

ا�،القوة نقاط الضعف�وتدعيم�من�ت��يح�نقاط�التص�يف�ُيَمك ُز�املنافسة��يجابية ِممَّ ��� الدولية ُ�َعّزِ

  �العا��؛ التعليم مجال

�الثقافات�ومتعددة جاذبة �عليمية ب�ئة خلق �� كب�� �ش�ل التص�يف�ُ�َساِ�م�- �التعاون �و���ع  ب�ن،

  ��؛نافسة�بي��اامل �خلقو �ا��امعات

نَّ  إذ العل��، البحث �� املسا�مة مستوى  عنالتص�يف� يكشف�-
َ
 ما ع�� �عتمد عامليا املؤسسات�م�انة أ

 البحوث من املز�د �شر ���ع�املنافسة��� ف�و و�التا�� عالية، جودة ذات�جديدة ب�شره�من�أبحاث تقوم

 �بجود��ا؛ و��تمام العلمية

�املقابل��التص�يف�ُيْ�ِ�ُز �- ��� �العل��، �والبحث �العا�� �للتعليم �املخصصة �وامل��انيات �التمو��� �البعد أ�مية

 �ؤشرا�للشفافية�و�فصاح�ألنھ��عتمد�ع���مؤشرات�كمية�تفصيلية�ودقيقة؛ُ�ْعَتَ���ُم 

رُ �- ِ
ّ
ث

َ
�التدر�س،�ة���توج�ات�أ��اب�املص��ة،�خاص التص�يف�ُيؤ �الطلبة�و�يئة �و�التا���يفتح استقطاب

 ���. �فضل التعليمية املؤسسات و ا��امعات���إ ل صو و ال �� الفرص أفضل إ�� للوصول  �بواب

  

                                                           
حول:�،�املؤتمر�العر�ي�الدو���ا��امس�»نقدية تحليلية دراسة:�م��ا العر�ية ا��امعات إفادة وإم�انية ل��امعات العاملية التص�يفات«�:[2017]�محمود حنفي صالح خالد24

 .�256.ص��مارات�العر�ية�املتحدة،�،،�الشارقة»ضمان�جودة�التعليم�العا��«
�[2013]�الل�ي���هللا عبد نايفو   حس�ن ع�� حور�ة25 :»� �سياسات �لتحقيق �طيبة �جامعة �ل��يئة �التخطيط �ل��امعاتواقع �العال�� �ا��امعات�»التص�يف �اتحاد �مجلة ،

  .�153.ص��ردن،�،04 ،�العدد33املجلد��،العر�ية�للبحوث����التعليم�العا��،�اتحاد�ا��امعات�العر�ية
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 العاملي�ملؤسسات�التعليم�العا�� التص�يف أنواع .3.1.2

   26:���أنواع ثالثة إ��ملؤسسات�التعليم�العا���ينقسم�التص�يف�العال���

��ذ يقوم الشامل: التص�يف�-  ا��امعة �شملو  للمؤسسة،��املة واحدة درجة إعطاء ع�� التص�يفا

ْجَمُع  حيث بأكمل�ا،
ُ
  ومن�إ��،...�وزان وتطبق حسابية لعملية وتخضع مختلفة مؤشرات�ت

َ
  مث

ُ
 ستخرج�

��ذ �عت��و �،املعنية للمؤسسة ال�لية الن�يجة ، التص�يفات�أنواع أك�� التص�يفا
ً
ُيوعا

ُ
َدم ش

ْ
ْسَتخ

ُ
 �� و�

   ؛بولندا و �مر�كية املتحدة الواليات

ف حيث املعرفة،�فرع أو ال��نامج أو املوضوع حسب التص�يف �ذ ُيجرى �ا��ز�ي: التص�يف�- َصنَّ
ُ
 ت

التص�يف� من النوع ل�ذا مكنو�ُ �،تطرح�ا ال�� املحددة�املوضوعات أو ال��امج وفق مؤسسات�التعليم�العا��

ط أن
َ
 امل�نية�ال��امج�وأ ،العليا الدراسات�إ�� �و�� ا��امعية الدرجة من العا�� للتعليم مختلفة مستو�ات�يُ�غ

�واملجاالت �امليادين �من ���يفة أملانيا �� النوع �ذا ُ�ْسَتخدم�،أو�غ���ا   و��يفة Business week و��

Financial Times ؛ال��يطان�ت�ن  

وع التص�يف�-
َّ
ن
ُ
�امل �ال���املتبعة �نواع جميع النوع �ذا �شمل: �التص�يف  بي��ا كب��ة اختالفات توجد ��

 Recruit قبل من اليابان��� ُ�ْستخدم الذي النوع ذلك ع�� �مثلة ومن ،مستقل نحو�ع�� تص�يف�ا و�صعب

Ltd، حيث  
ُ
 �ول �فالسؤال سؤ�، وثمان�ن ثما�ي من مؤلف م�� ع�� �اوِد دُ رُ  حسب املؤسسات صنفت

�أنواعھ إ��،�ومن...آخر ترت�ب ي�بعھ الثا�ي السؤال�و�كذا عليھ، إجاب��ا ع�� بناء للمؤسسات ترت�ب ي�بعھ

  .التص�يف �� ا��ز�ي الشمو�� النوع استخدام

 مؤشرات�التص�يف�العاملي�ملؤسسات�التعليم�العا�� .2.2

� �العا�� �التعليم �مؤسسات �بتص�يف �العالم ��� �املؤسسات �من �العديد ��عتمد���تم �حيث ،
ً
عامليا

�آلخر، �تص�يف �معاي���عديدة�تختلف�من ب���ع��
ُ
�وت �تتم�وفقا�ملن��يات�مختلفة �مختلفة، من��تص�يفات

  .Webometrics وتص�يف QS تص�يف، Shanghaiتص�يف��يوجد�أ�م�التص�يفات�املعتمدة

    �Shanghai Jiao Tongجامعة�تص�يف .1.2.2

ُق 
َ
ل
ْ
�من�رَيصُد  ،)ARWU*( باالختصار�لھ�رمزو�ُ �العاملية�ل��امعات���ادي���ال��ت�ب�أيضا�عليھ�ُيط

����الص�ن �Shanghai Jiao Tongالعا���والتعليم�ال��بية�بحث�ملع�د�التا�ع�العاملية�ا��امعات�بحث�مركز

�مركز�و �،عام��ل�من�س�تم���ش�ر����جامعة 500 بأفضل�قائمة�و��شر �تحديد �إ�� ��ساس ��� ��دف

�طر�قة وتتضمن�،س���بجامعات�النخبة�العامليةالفجوة�بي��ا�و��ن�ما��ُ �الص�نية�قصد�تض�يق��امعات�ا

  :)03�،04رقم�( ا��دول ����ت��يص�ا�يمكن�رئ�سة�معاي���أر�عة�التص�يف

  

  

                                                           
  .76-�75.صص.،�دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�»ا��ودة����املؤسسات�وال��امج�ا��امعية«:�[2012]�سوسن�شاكر�مجيد26

*Academic Ranking of Word Universities. 
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  ARWU معاي���تص�يف��:)04، 03(�رقم�جدول 
  %ال�سبة  الرمز  الوصف  املعيار

 فيلد�جوائز�أو�نو�ل�بجائزة�الفائزون�ا��ر�جون   جودة�التعليم

(Fields Medals) للر�اضيات.  
Alumni 10% 

�أو�نو�ل�بجائزة�الفائز�ن�التدر�س��يئة�أعضاء  جودة�أعضاء��يئة�التدر�س

 للر�اضيات�فيلد�جوائز
Award 20% 

تخصصا� 21 الباحثون��ك���اس�ش�ادا���م���

 علميا
HiCi 20% 

�الطبيعة�مجالت�أفضل����امل�شورة��بحاث  مخرجات�البحث�العلمي

 والعلوم
S&N 20% 

البحوث�املف�رسة����مؤشر��قتباس�العل���

 املوسع�ومؤشر��قتباس����العلوم��جتماعية
PUB 20% 

 للمؤسسة���ادي����داء�من�الفرد�نص�ب  نص�ب�الفرد�من��داء
PCP 10% 

  املصدر:

- http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2018.html (See on 10/10/2018) 

   27من�أ�م��نتقادات�املوج�ة�ل�ذا�التص�يف:

�التص - �ُمراجمعاي����ذا �ع�� �كب��ة �بدرجة ��عتمد �ال��يف �و�ذا ��نجل��ية، �باللغة �و�بحاث �املقاالت عة

�الدولة� ر�بلغة
َ

ش
ْ
�

ُ
�ت �ال�� ���سانية �والعلوم �القانونية �العلوم �كأبحاث ��بحاث �أنواع ��ل �لتقييم يص��

�طر�ق�باللغة��م�و يتم�غالبا�خاصة����مجال�العلوم���سانية�املحلية،�فضال�عن�أن�ال�شر� الكتب�عن

�ولو  �الدكتوراه �املحكمةرسائل ��نجل��ية �املجالت ��� ��شر��بحاث �التص�يف��س ��ذا �ال�يقوم �ما �و�ذا ،

  ؛بقياسھ

ِ���الفائز�ن�ا��اصل�ن�ع���جائزة�نو�ل�����-
ْ
ث

َ
فيما�يخص�حصول�خر����جامعة�ما�ع���جائزة�نو�ل،�َ�ْس�

  �داب�أو�السالم�أو�ح���جوائز�محلية؛

العاملية،�وذلك�ألنھ��عتمد��ش�ل�أسا����ع���عدد�من�املقاالت�ال����شر�ا��إش�الية�اللغة�وغياب��عد�-

َمة�حسب�قاعدة�بيانات�شركة�
َ

ٍت�ُمْحك
َّ

ف���ال�تص���ل�ل�جامعات�، Thomson Reutersالباحثون����َمَجال

� �الدراسات، �أنواع ��ل �لتقو�م �ال�تص�� �أ��ا �كما �ب�سبةو العالم، �العل�� �البحث �وانحاز�إ�� %60 ركز�ع��

  العلوم�الطبيعية�أك���من�العلوم��خرى؛

-�� �الافتقاد �التعليميةملتص�يف �للمؤسسة �التنظيمية �والب�ية �التدر�س، �جودة �طرق �عن واعتماد��ؤشرات

  ؛ع����نجازات�الفردية %30 كب���ب�سبة

                                                           
  راجع�كال�من:�27

ال��بو�ة،�،�مجلة�العلوم�ال��بو�ة،�مع�د�الدراسات�»معاي���التص�يفات�العاملية�ا��امعية:�دراسة�تحليلية�نقدية«�:[2014]س����محمد�حوالة�وسارة�عبد�املو���املتو����-

  .07،�مصر،�ص.�02،�ا��زء�04،�العدد�22املجلد�

-��� �الصديقي �[2014]سعيد �التم��«: �نحو �الطر�ق �العال��: �التص�يف �وتحدي �العر�ية �اس��اتيجية،»ا��امعات �رؤى �مجلة �والبحوث�للدراسات��مارات�مركز ،

  .�12.،��مارات�العر�ية�املتحدة،�ص06العدد�،��س��اتيجية
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-�� �الثقافات �ُ�ْ�ِمل �املوحدة �معاي��ه �و�س�ب �اختالف�ا، �رغم �واحدة �ك���ة �ا��امعات �مع والب�ئة�يتعامل

  التعليمية�و�جتماعية.

  QS ة�ال��يطانيةؤسسامل فتص�ي .2.2.2

�ا   �يصدر�من �ر�حية�غ���مؤسسة���و  ، Quacquarelli Symondsال��يطانية�ةملؤسس�و�تص�يف

و���شركة��عليمية�م�نية،� ،العالم�حول �من�شرة�فروع�ول�ا�لندن�الرئ��������مقر�ا، 1990 سنة�تأسست

م�تقر�را� ّدِ
َ

ق
ُ
ف�فيھ�أك���منت َصّنِ

ُ
�جامعة�حول�العالم�مرتبة�حسب�معاي���أ�اديمية�وعلمية. 30000 سنو�ا�ت

� �ل�ا �تص�يفية �قائمة �أول �الشركة � 2004 سنةأصدرت �مجلة �مع �العا��، Timesبالشراكة وقد��للتعليم

ل�كال�م��ما�بتص�يف�جديد�، 2009 سنة�استمرت�الشراكة�ح�� �التص�يف��ذا���دف .2010 سنةلَ�ْسَتّقِ

�مختلف����الدراسة�برامج�عن�معلومات�ع���وا��صول �العا��،�للتعليم�العاملية�املعاي���مستوى �رفع�إ��

�مؤسسة 3000 من�أك���ب�ن�من�مؤسسة��عليم�عا�� 500 ب�ن�مقارنةب�والقيام�،مؤسسات�التعليم�العا��

  :)30�،05(رقم���دول��عرض�ا�اع���ستة�معاي���لتقييم�ا��امعات� QS تص�يف��عتمد ل�ا.�دليل�إلصدار

  �QSتص�يف�معاي���:)05، 03(�رقم�جدول 

  ال�سبة  الوصف  املعيار

�ا��امعات�خب���أ�ادي����� 80000 أك���من�آلراء�استطالع�خالل�من�تقاس  السمعة���اديمية

 العالم.�أنحاء�مختلف�من
40% 

ا��ر�ج�ن����سوق��سمعة

  العمل

�من�أر�اب�العمل، 40000 أك���من�آراء�استطالع�ع���تحديد�الدرجة��عتمد

حول�مؤسسات�التعليم�العا���املسؤولة�عن�ا��ر�ج�ن��ك���كفاءة�وابت�ارا�

 وفعالية.

10% 

عدد�أعضاء��يئة��سبة�

  التدر�س�إ���عدد�الطلبة
 %20 امللتحق�ن�امل��ل�ن.�الطلبة�إ���التدر�س��يئة�أعضاء��سبة

أعضاء��بأبحاث��س�ش�اد

 البيانات�قاعدة��يئة�من
SCOPUS  

  تدر�س.��يئة�عضو�ل�ل�ال�شر�معدل-

��خ��ة��- �السنوات �ا��مس �خالل �التدر�س ��يئة �ألبحاث ��قتباسات عدد

 ع���املستوى�العال��.

20% 

 %5 الك��.�للعدد��جانب�التدر�س��يئة�أعضاء��سبة  جذب��ساتذة��جانب

  جذب�الطلبة��جانب
 %5  الطلبة.�ملجموع��جانب�الطلبة��سبة

  املصدر:

- https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology (See on 10/11/2018) 
  

  28 :تص�يف����ذا�المن�أ�م��نتقادات�املوج�ة�ل  

قاس�من�خالل�آراء�ا����اء����الذي�يُ  %40 ب�سبة�معيار�السمعة���اديمية�واملخصص�بوزن��س���كب�� �-

ل�س�بالضرورة�أن�ت�ون�لد��م�املعرفة��ؤالء�ا����اء��،من�مختلف�أنحاء�العالم�مؤسسات�التعليم�العا��

� �جميع �عن �وال��يحة �العالم�مؤسساتالوافية �أ�اديمية، �انتقادات �توجد �نتائج��كما ��� �الثقة حول

  ���ستطالع�بالنظر�إ����سبة�التمثيل�والتجاوب�والطر�قة�العلمية�ال���يتم���ا�إجراء��ستطالع؛
                                                           

  .10،�ص.�مرجع�سابق:�[2014]س����محمد�حوالة�وسارة�عبد�املو���املتو���28 
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�النوعية�- �وغياب �فقط �كمية �مؤشرات ��� وجود �والطل�م��ا �التدر�س ��يئة �الوزن�ةبمعيار�تقييم �أيضا ،

   �س�يا؛�صغ�� و�و�  %20ال�س���املخصص�للبحث�العل���

 .التعليم�والتعلمأ�مية�ملعيار�لم�ُ�ْعِط�التص�يف��-

    Webometricsتص�يف .3.2.2

التعليم����ال��بية�و لتا�ع�لوزارة�ا )CSIC*(�من�املجلس��ع���للبحث�العل���ذا�التص�يف�يصدر�

،�و��دف�إ���ال���يع�ع���ال�شر��لك��و�ي�ع���شبكة�املعلومات،�وتجدر��شارة�2004منذ�سنة��مدر�د

 .���29حد�ذا��اؤسسات�ول�س�امل�ؤسسات�التعليم�العا��إ���أن��ذا�التص�يف�يخص�املوقع��لك��و�ي�مل

�من� �لد��ا �ما �لتقديم �العالم ��� ���اديمية �ا���ات �حث �إ�� ��و�� �بالدرجة �التص�يف ��ذا ��دف

�املتم��، �العل�� �مستوا�ا ��عكس �علمية �املعلومات أ�شطة �ع�� �ا��صول �دعم �أجل �وإتاحة�وتبادل�ا من ،

ع���قياس�أداء�التص�يف��عتمد� .30الفرصة�ل��ميع�ل��صول�ع���امل�شورات�العلمية�واملوارد�التعليمية

  �:��)30�،06( رقم�املب�نة����ا��دول مؤسسات�التعليم�العا���من�خالل�مواقع�ا��لك��ونية�ضمن�املعاي���

   �Webometricsتص�يف�معاي�� :)06، 03( رقم�جدول 
  ال�سبة  الوصف  املعيار

عدد�صفحات�املوقع��لك��و�ي�ل��امعة�املستخدمة�ع���شبكة�املعلومات����أر�عة�  (Size)   ا���م

 (Google, Yahoo, Live Search, Exalead) :محر�ات�بحث
20% 

 ال�شر�وأعمال���اديمية�باأل�شطة�صلة�امللفات�املوجودة����املوقع�مدى  (Rich Files) امللفات�الغنية

(PDF,DOC,PPT,PS) 
15% 

 البحث�محرك�من�أ�ادي���مجال�ل�ل�الواردة�و�س�ش�ادات�امل�شورات�عدد  (Scholar)  �محرك�البحث�العل��

(Google) 
15% 

�طر�ق�عن�والواردة�ا��امعة�موقع�ع���إل��ا�الرجوع�تم�ال���ا��ارجية�الروابط�عدد  (Visibility) الظ�ور 

 (Yahoo, Msn) :مثل�البحث�محر�ات
50% 

 .106ص� ،�دار�صفاء�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،»ا��ودة����املؤسسات�وال��امج�ا��امعية«:�[2012]سوسن�شاكر�مجيد�املصدر:

  31من�أ�م��نتقادات�املوج�ة�ل�ذا�املعيار:

�العلمية��نجازات�حصر�يكفي�فال��لك��و�ي،�ال�شر�جانب�و�و�ضيق�جانب�ع���التص�يف�يقتصر�-

  فقط؛��لك��ونية�امل�شورات���ؤسسات�التعليم�العا���مل

�العا��مل��لعل�ا��نتاج��شر�ك��ة�ع���التص�يف��عتمد�- �التعليم �ال�و�ذا��ن��نت،�شبكة�ع���ؤسسات

 ؛جود��ا��عكس

-�� �التص�يف �التح���اللغو يتضمن �باللغة�ي، �املتحدث�ن �من ��ن��نت �مستخدمي �نصف �أك���من �أن حيث

  �نجل��ية.

 
                                                           
 *Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique). 

  .133.�،�صمرجع�سابق:�[2014]ر�سان�خر�بط��29 

  .�105.،�ص:�مرجع�سابق[2012]سوسن�شاكر�مجيد��30 

  .�08.،�صمرجع�سابق�:[2014]س����محمد�حوالة�وسارة�عبد�املو���املتو����31 
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ة�عامليا�وترت�ب�العر�ية�م��ا� .2.3
َ

ف
َّ
َصن

ُ
  مؤسسات�التعليم�العا���امل

� �عرض �الع�عد �التص�يف �مؤشرات �سأ�م �العا��، �التعليم �ملؤسسات ��تال�� �قائمة�م تقديم

 
ُ
 نَّ صَ للمؤسسات�امل

َ
العر�ية،�ترت�ب�لبعض�مؤسسات�التعليم�العا���يتم�عرض�ة����املراتب��و���عامليا،�ثم�ف

  مع�تحليل�لنتائج�املؤسسات�املصنفة�واملؤسسات�املتأخرة.

ة�عامليا .1.3.2
َ

ف
َّ
َصن

ُ
  مؤسسات�التعليم�العا���امل

 (QS) من��ل مواقع�ع���التص�يف�العال���ملؤسسات�التعليم�العا��،�املتوفرة�نتائج�ع���باالطالع

مؤسسة��عليم�عا���وفقا�للمؤشرات� 20 ترت�ب�لـ�عرض��تمس، 2018 لسنة )Webometrics(و )ARWU(و

  ):03�،07(رقم�كما�ُي�ي��ا�ا��دول���الثالثة�سالفة�الذكر 

ة�عاملياُم �عليم�عا���ة�مؤسس�20ترت�ب�: )07، 03(جدول�رقم
َ

ف
َّ
َصن

  
  من�إعداد�الباحثة،�باالعتماد�ع���املواقع:�املصدر:

- https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018 
- http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html 

- http://www.webometrics.info/en/wor-ld (See on: 03/10/2018) 
 

�أنامل ��جن�ية�الحظ �العا�� �التعليم �التص�يف����الصدارة�احتلت�مؤسسات ��ل�قوائم �حسب

�حيث��،تقر�با�املؤشرات ��مر�كية، �العا�� �التعليم �مؤسسات ق وُّ
َ

ف
َ
�ت �التص�يفات �أغلب �نتائج �أظ�رت كما

�املراكز �باحتالل�ا �سنة �غرار��ل �ع�� �التص�يفات �أغلب ��� ��سد �حصة  بجامعات��و���الثالثة�نالت

Harvard و Stanfordتص�يفي� ��ARWU وWebometrics،� مع�د�و Massachusetts ���� للتكنولوجيا
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ر�جامعة ،QS تص�يف �بَتَصدُّ �ال��يطانية �العا�� �التعليم �مؤسسات ������Cambridgeتل��ا �الثالثة املرتبة

�لنتائجو و  .ARWUتص�يف �الثالث فقا �كسنغافورة،�دول �ظ�رت *التص�يفات ة �أس��اليا�ِعدَّ ،�سو�سرا،

،�نيوزلندا��رجنت�ن،�تايوان،�أملانيا،��ولندا،�فر�سا،�و�غ،���و�غ�ا��نو�ية،��ور�اكندا،��اليابان�الص�ن،

 �،السو�دو �الدنمارك�روسيا�ب��ي�ا،
ُ
�أغلب�مؤسسات�التعليم�العا���امل �واملالحظ�أنَّ

َ
فة ���املراتب��و���َصنَّ

 بحثية�تركز�ع���التكنولوجيا�وإنتاج�املعرفة.�عبارة�عن�مؤسسات

  ترت�ب�مؤسسات�التعليم�العا���العر�ية����التص�يفات�العاملية .2.3.2

� �الك�رغم �نحو�التطور �وسع��ا ��خ��ة، �السنوات ��� �العر�ية �العا�� �التعليم �ملؤسسات �امل��وظ �

�إِ  �عامليا، �املطلو�ة �والبحثية �املعاي���العلمية �وفق �أدا��ا �قراءتحس�ن �خالل �من �املالحظ �أنَّ
َّ
أل�م��ةال

 ،�جامعة����العالم 100 ِغَياُ��ا����قائمة�أفضل، 2018 التص�يفات�العاملية�لسنة
َ
ر�دُّ صَ لكن��ذا�ال�ينفي�ت

  .Webometricsو  ARWU،QSالبعض�م��ا�ملراتب�متقدمة�نوعا�ما����تص�يفات

 
َ
�ضَ ت � ARWU تص�يفّمن �أر�ع ��عليم �العز�ز�سعودية�عا��مؤسسات �عبد �امللك �جامعة �و��

� �املراتب �فئة ��� �سعود �امللك �، )150-101(وجامعة �والتكنولوجيا �للعلوم �هللا �عبد �امللك �الفئةوجامعة �� 

جامعة�القا�رة���� وجامعة�مصر�ة، )400-301( وجامعة�امللك�ف�د�للب��ول�واملعادن����الفئة، )300- 201(

  ).500-401( ع���ترت�ب����الفئةحصلت�

�تص�يفو �� QS ، 
َ
�ن �السعودية �ا��امعات �تحصلت �ماْفُس�ا �نوعا �متقدمة �مراتب �ع�� و����قر�با

، 173 جامعة�امللك�سعود�وجامعة�امللك�عبد�العز�ز،�احتلت�املراتبجامعة�امللك�ف�د�للب��ول�واملعادن،�

�التوا�� 226، 221 ��ما�،ع�� �جامعة �احتلت �املقابل �قطر�� �جامعة �املتحدة، �العر�ية وا��امعة��رات

  ع���التوا��. 395، 394  390 �مر�كية�بالقا�رة�املراتب:

�تص�يف ن َضمَّ
َ
�ت �مل Webometrics ب�نما �ترت�با �العا��ؤسسات �قائمة�التعليم ��عرض  20 العر�ية،

�ل�ذا�املؤشر�من�خالل�ا��دول�� عر�ية��جامعة
ً
  :)03�،08(رقم�و���مع�تص�يف�ا�العال���ِوفقا

  

  

  

  

  

  

                                                           
* Available on: 
- https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018 
- http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html 
- http://www.webometrics.info/en/wor-ld  (See on: 03/10/2018) 
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  2018 لسنةWebometrics  عر�ية�وفقا�لتص�يف�عا��مؤسسة��عليم��20ترت�ب�: )08، 03( جدول�رقم

  عاملياالتص�يف�  التص�يف�عر�يا الدولة ا��امعات

 420  1  السعودية جامعة�امللك�سعود

 484  2  السعودية جامعة�امللك�عبد�العز�ز

 528  3  السعودية والتكنولوجيا�للعلوم�هللا�عبد�امللك�جامعة

 750  4  لبنان ا��امعة��مر�كية����ب��وت

 760  5  مصر جامعة�القا�رة

 825  6  السعودية واملعادن�للب��ول�ف�د�امللك�جامعة

 1043  7  قطر قطر�جامعة

 1139  8  مصر �سكندر�ةجامعة�

 1139  9  �مارات�العر�ية�املتحدة جامعة��مارات�العر�ية�املتحدة

 1201  10  �ردن جامعة��ردن

 1289  11  مصر جامعة�املنصورة

  1323  12  مصر  ا��امعة��مر�كية�بالقا�رة

  1363  13  ُعمان جامعة�السلطان�قابوس

  1394  14  مصر  جامعة�ع�ن�شمس

 1499  15  السعودية جامعة�أم�القرى 

  1688  16  لبنان  جامعة�القد�س�يوسف�بب��وت

  1708  17  �ردن  جامعة��ردنية�للعلوم�والتكنولوجيا

  1767  18  مصر  جامعة�ب��ا

  1783  19  �مارات�العر�ية�املتحدة  ا��امعة��مر�كية�بالشارقة

  1792  20  ا��زائر  جامعة��خوة�منتوري�بقسنطينة

 :من�إعداد�الباحثة،�باالعتماد�ع���املوقع�املصدر:
-   http://www.webometrics.info/en/aw (See on: 03/10/2018) 

 Webometrics وتص�يف�تص�يفات�العاملية�عموماعر�ية�ضمن�الال�عا��ال�تعليمال�اتمؤسسترت�ب�

��،خصوصا ن  ُيَبّ�ِ
َ
�صدُّ ت �السعودية �ر�ا��امعات �أفضل �عر�ية 20لقائمة �ِح �أو���جامعة �ياز�ُ وأيضا مع��ا

قائمة،�و�و�ما�ُيْ�ِ�ز�التفاوت�ب�ن�مؤسسات�التعليم�العا����ذه�الراتب�ممن� %50 ا��امعات�املصر�ة�ع��

�تفس��� �يمكن �العر�ية. �ا��امعاتذلك �����العر�ية�با�تمام �ورغب��ا �وسع��ا �العاملية �باملنافسة ة
َ

ف املَصنَّ

�َم  �وعاملياتحس�ن �عر�يا �وُسْمَعِ��ا �تفس��ه�ف�،رتب��ا �يمكن �عر�يا ��و�� �للمراتب �السعودية ر�ا��امعات تصدُّ

من�املبادرات�كمبادرة�التم����دالعديحيث�قامت�ب،�د�املعرفة�من�خالل�إنتاج�املعرفةباتجا��ا�نحو�اقتصا

�و���يع� �وتمو�ل �الدو�� �الصعيد �ع�� ��نفتاح �وأيضا �التكنولوجيا �ومن���ات �حدائق �ومبادرة البح��

�نخص�بالذكر قوائم�و الظ�تأخر�أغلب�ا��امعات�العر�ية����الَح يُ �املقابل����التعليم�العا���والبحث�العل��.

حسب�عامليا� 1792و عر�يا 20 خوة�منتوري�بقسنطينة�املرتبةا��امعات�ا��زائر�ة،�حيث�احتلت�جامعة�� 

ضمن�املراتب��و���إ����ذه�ا��امعات�تأخر�س�ب��و�مكن�أن��عود، 2018 لسنة Webometrics تص�يف

 �.�اع���الوظائف�التقليدية�وغياب�الرؤ�ة��س��اتيجية�الوا��ة�ألغل����ا�ترك
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ةمم��ات�مؤسسات�التعليم�العا��� .3.3.2
َ

ف
َّ
َصن

ُ
 وأسباب�تأخر�العر�ية�م��ا�عامليا�امل

�العا���تمّ��ت �التعليم  �مؤسسات
ُ
��غ���ا�عن�عامليا�صنفةامل �املؤسسات  من

ُ
�قوائم����رةأِخ تَ امل

�املعرفة،�مجتمع�بناء�املجتمعية،�الشراكة�مثل��و���املراتب�بتصدر�ل�ا�سمحتخصائص��عدة��التص�يف

��البحث��عمال،�ر�ادة ��عتماد�التعليمالعل��، �و�بت�ار، ��بداع �ع�� �القائم �جوائز���ادي��،�والتعلم

�ذه��وواقع�تار�خ�ع����االطالعو �،إ��...��اديمية�السمعة�،التحتية�الب�ية�املوارد�املالية،���ادي��،�التم��

��أن�نجد�ؤسساتامل ُسًسا�انت��تُدول�ا
ُ
�لتَ �أ ���مية �وتطع�ر�اطوُ بالغة �وجھ��و�ر موما �ع�� جامعا��ا

� �أ��ا �كما �ا��صوص، �املؤسسات درج�ذه
ُ
�تجسيد��فعال�حوكمة�نظام�اس��اتيجيا��ا�ضمن�ت �ع�� وركزت

���املقابل�ُ�عد�غياب�أو�ضعف��ذه�العوامل�والعديد�من�العوامل��خرى�س�ب��،نتجةمف�وم�ا��امعة�امل

  �تأخر�مؤسسات�التعليم�العا������الدول�العر�ية����أغلب�قوائم�التص�يف.�

� �التص�يف �قوائم ��� �العا�� �التعليم �وتأخر�مؤسسات �تقدم �أسباب ���������قمر �ا��دول �عرض�ا�أ�م

)03�،09(:   

فة: )09، 03( جدول�رقم
َّ
َصن

ُ
  وأسباب�تأخر�العر�ية�م��ا�عامليا�مم��ات�مؤسسات�التعليم�العا���امل

�  
  :محتوى�ا��دول��و�ت��يص�لـ�املصدر:

  الطبعة��و��،�مركز�الكتاب�لل�شر،�القا�رة.�،»تص�يفا��ا،�ودور�ا����التكنولوجيا��شأ��ا،:�أفضل�جامعات�العالم�«:�[2014]خر�بط��كتاب�ر�سان�-

الورشة�التدر��ية�املوسومة��،�»ت�و�ن�أك���ألداء�م���أفضل « ونتائج�ضمن�الدورة�الت�و�نة�الوطنية��و���لألساتذة�ا��امعي�ن�بجامعة�أم�البوا��،�تحت�شعار:مناقشات��-

 .2016،�ا��زائر،�أفر�ل�»تطبيق�نظام�ا��ودة�الشاملة����القطاع�التعلي���ا��ام��«يـ�
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��من �خالل �أو�اقراءة �العاملية �لتص�يفات �ما �العالمقراءة ��� �ا��امعات �أفضل �يخص �فيما ��*ورد

  �:التالية��نتقادات�و�راء�طرحيمكن�

�العا���- �التعليم �مؤسسات �بر�طانيا���من�مجلس�����العظ��ا��مس�للدول �تا�عة�الرائدة�أغلب أمر��ا،

  الص�ن؛�روسيا،�فر�سا،

�العا���أغلب�- �التعليم عان�ولم�مستعِمرة�لدول ����الرائدة�مؤسسات
ُ
�الستعمار ل��ثار�السلبية�من��

�كب��ا�ادور �لالستعمار�أن��ع���و�ذا�،ومال��يا�ال�ند�باست�ناء �املْسَتْعَمرة�الدول �جامعات�تأخ������سلبيا

�وخلق�املعرفية�للتقاليد�التأس�س�من�حرم�ا�مما�القرون،�ع���التعليمية�العملية�استمرار�ة�وعرقلة

  العل��؛�و�نتاج��بداع�ومناخ�العلمية��قطاب

  مسلمة؛�دولة�أي�توجد�ال�مال��يا�باست�ناءف�،التص�يف����والسيا����الدي���البعدتضم�ن��-

 �لدول �ت�ت���عمومية،�أو�خاصةسواء��انت��الرائدة�مؤسسات�التعليم�العا���-
ُ
�من�مرتفعة��سب�صخّصِ ت

  التنموي�للتص�يفات؛�مما��عكس�التح��غ���ا،��خالف��ع��العل���للبحثح����جما���امل�الناتج

ُسود�ف��ا�تا�عة�الرائدة�مؤسسات�التعليم�العا���-
َ
�ز��ِ يُ �مما���سان،�وحقوق �الديمقراطية�أجواء�لدول��

  �؛و�بداع�العل���البحث������ر�ةل�الكب����يجا�ي�الدور 

�العا���- �التعليم �املادي��غراء��سب�العالم�من�لألدمغة�املستقِطبة�للدول �تا�عة�الرائدة�مؤسسات

  �والسيا���؛�و�جتما��

�العلم�توط�ن�ع���عملت�للعاملية،�وتحقيق�ا�لألدمغة�استقطا��ا�ورغم�الرائدة�مؤسسات�التعليم�العا���-

��القومية�اللغة�استعمال��ع��ا��رص خالل�من�العل���والبحث ����و�نجل��ية �عز�ز�حركة�التدر�س،

 ؛و�قامة�با���سية�امل�اجرة��دمغة�،����يعال��جمة

�تجاه���ذا�دور ���زيُ �مما�سياس��ا،����ال��اغماتية��عتمد�لدول �تا�عة�الرائدة�مؤسسات�التعليم�العا���-

  � اقتصادي؛���جتما���واملحيط�العل���البحث�عالقة���)�رابح/رابح(

�والتخلف��س�بداد��عا�ي�لدول تا�عة��عموما�التص�يف���أو�املتأخرة��الغائبة�مؤسسات�التعليم�العا���-

  .و�قتصاد�التدر�س����غ���ا�لغة�و�عتمد

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 الص�ن،السو�د،كندا،�اليابان،�اس��اليا،�سنغافورة،�النمسا،�إسبانيا،�نيوز�لندا،��ا�غار�ا،�ال�ند،�مال��يا.�روسيا،�فر�سا،�أملانيا،�أمر��ا،�بر�طانيا،�*
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  املبحث�الثالث:�العالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�وا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��

،�التعليم�العا�������ش�د�ا�مؤسساتالالداخلية�وا��ارجية�تغ��ات�السر�عة�والتحديات����ظل�ال

�ع���جودة�أدا��ا��وال��
ً
رت����ُمَماَرَساِ��ا��دار�ة�ع���مختلف�املستو�ات�وا�عكست�سلبا

َّ
���الدول��خاصةأث

طرح�قضي�،النامية
ُ
�ات�ح�ةت لتحقيق�الر�ادة���مة�وإس��اتيجيةديثة�وكإصالحات�ُم ا��ودة�وا��وكمة�كتوجُّ

�العا�� �التعليم ��ملؤسسات �الدراساتأشار �.والَتَم�ُّ �من �العديد �عالقة ت �وجود �ا��وكمة��إ�� �ب�ن إيجابية

�حوا��ودة �مبدأ�، �تجسيد �خالل �من ��داء ��� �وكفاءة �فعالية ق َحّقِ
ُ
�ت �الرشيدة �ا��وكمة �أن َ�ت

َ
�ث يث

�و �واملساءلة �و الشفافية �واتخاذ��ستقاللية �السياسات �رسم ��� �الفاعلة ��طراف �ومشاركة الالمركز�ة

  �.لعا���ك�لينعكس�إيجابا�ع���جودة�نظام�التعليم�ا�القرارات...إ��،�مما

يم�العا��،�من�خالل��ذا�املبحث�توضيح�العالقة�ب�ن�ا��وكمة�وا��ودة����مؤسسات�التعل��تمس

�عض�الدراسات��من�خالل،�ثم����مرحلة�أو���دور�أ�م�مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودة من�خالل�إبراز

  ���مرحلة�ثانية.�ا��وكمة�وا��ودةب�ن�السابقة�ال���تناولت�العالقة�

  �مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���عض�دور� .1.3

 
ُ
�و� �املبادئ �خالل �من �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �ا��ودة �تحقيق ��� �ا��وكمة سا�م

ُ
�ال���� سس

َ�ت�أن�تجسيد�مف�وم�ا��وكمة�من�خالل�تطبيق
َ
مباد��ا�ُ�سا�م����رفع��يقوم�عل��ا��ذا�املف�وم،�حيث�ث

�مبدأاملشاركة،��مبدأ�مبدأ��ستقاللية،�إبراز�دور ��تمس�ا����أدا��ا.ُ�ؤثر�إيجابمستوى�جودة�التعليم�العا���و 

     .���32مؤسسات�التعليم�العا���املساءلة����تحقيق�ا��ودة�مبدأالشفافية�و 

  ����مؤسسات�التعليم�العا���دور�مبدأ��ستقاللية����تحقيق�ا��ودة .1.1.3

 �التعليم�العا���أو�ما�يصط���عليھ�ستقاللية����مؤسسات�
َ
ر�رُّ َح أيضا�باالستقالل�الذا�ي،��ع���ت

�وأ� �وماليا �إدار�ا �ا��ارجية �القيود �جميع �من �العا�� �التعليم �يَ مؤسسات �بحيث �ا�ُ� اديميا، �إل��ا.�ؤول كم

� �إ�� �الدولة �سلطة �من �العا�� �التعليم �مؤسسات �تحو�ل �أيضا �املف�وم �يتضمن �أي�سلطة �الذا�ي، ا��كم

 
ُ

�ش �إدارة ��� �ا��ر�ة �خارجيةمنح�ا �أو�وصايا �ضغوط �أية �دون �املجاالت �جميع ��� �ذاتيا فيصبح��،ؤو��ا

فظ�فيھ�الدولة�بحيث�تضع�سياس��ا�الداخلية�وتقوم�ب�نفيذ�ا����الوقت�الذي�تحت�ل��امعة�كيانا�مستقال 

صط���عل��ا��ستقاللية��دار�ة�يُ .�واملا���و��ادي����داري املستوى��ستقاللية��شمل،�و�عل��اباإلشراف�
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�ن�املؤسساتية�و�ع���سلطة�مؤسسات�التعليم�العا������تحديد�أ�داف�ا�ا��اصة،�و�عياالستقاللية�أيضا�ب

�واختيار�و� �إدار��ا، �مجلس �و��اعي�ن �و�احث�ن،�ديم�ناملوظف�ن �أساتذة �إدارة��من ��� �ا��ر�ة ��شمل كما

مقومات��من�أ�م�و �،مركز�ةالال ����إطارالشؤون��دار�ة�وتنظيم�العمل�وتحديد�السياسات�الداخلية�ل�ا�

�نتخاب��أن�ي�ون��شكيل��ج�زة��دار�ة�العليا�بطر�قة�ديمقراطية�تقوم�ع���أساس�ة�دار��ية�ستقالل

�أل  �ال��يح �اوالتمثيل �ا��ام��النظطراف �م��اني��ا�م �ل��امعة �ي�ون �أن �فتع�� �املالية ��ستقاللية �أما .

�ا�حسب�ما�تراه�وتقتضيھ�سياس��ا�وخط��ا،�وأيضا�أن�خصيصالدولة�مع�حق�التصرف�ف��ا�وت�ا��اصة�من

� ��� �ا��ق �ل�ا �ي�ون �امتالك ���ا �ا��اصة �املناسبة �ع���مصادر�التمو�ل �واملادية �ال�شر�ة واس�ثمار�موارد�ا

��مثل �دولية�إقامةو �الوجھ ��ستقالليشرا�ات �ب�نما .�� �يُ �اديمية �ما �أو �با��ر�ة�ة �أيضا �عل��ا صط��

 
ُ
قدم�ا،�واختيار�منا���ا�وتخصصا��ا�وطرق���اديمية�فتع���منح�ا��امعة�ا��ر�ة����تحديد�ال��امج�ال���ت

�الرئ� �واللغة ���ا، �التعليمالتدر�س ��� �البحث��،سية ��� ���اديمية �ا��ر�ة �التدر�س ��يئة �أعضاء ومنح

�ا��امعية �ا��ياة �تتضم��ا �ال�� �أ�شط��م �ممارسة ��� �الطلبة �حر�ة �وأيضا �والتدر�س، �أيضا�، ��شمل كما

ا��ياد�الفكري����املسائل�املتعلقة�بااليدولوجيا�السياسية�والعقائدية�شر�طة�أن�ت�ون��ذه�ا��ر�ة�حر�ة�

  ؤولة.مس

  :ما�ي���من�خاللالعا���تحقيق�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�����مبدأ��ستقاللية�سا�م�ُ 

��ع�من�خالل�ضمان�حر�ة�التعب���وحر�ة�التفك���و���يع��بداع�العل���وحر�ة�خلق�مناخ�أ�ادي���ُم �-

�ب�ل� �التنمية �تحقيق ��� �و�سا�م �جودتھ �من �و�رفع �العل�� �تطو�ر�البحث ق �ُيَحّقِ �مما �املعرفة، �وإنتاج نقل

  أ�عاد�ا؛�

انب�تحديد�املوارد�تحقيق�جودة�التمو�ل�من�خالل��ستخدام��مثل�للموارد�املالية�املتاحة�سواء�من�ج�-

املالية�الالزمة�أو�تخصيص�ا�وفقا�لالحتياجات،�مع�إم�انية�تنو�ع�مصادر�الدخل�عن�طر�ق��س�ثمارات�أو�

  ؛...إ��الشرا�ات�أو��سو�ق�البحوث�وا��دمات�و�س�شارات

�ع����- �التغلب �ع�� ��ساعد �ما �و�ذا ��ستقاللية، �سمات �أ�م �و�� �السلطة �وتفو�ض �الالمركز�ة تحقيق

� �ب�ن �الثقة �وخلق �املسؤولية �تحمل �وثقافة ��شر�الو�� �من ن ِ
ّ

�وُ�َمك �الب��وقراطية ��سرة��جراءات أفراد

ز�من�ا��ودة�الداخلية�وخصوصا�جودة�العمل��داري�ملؤسساتا��امعية،�كما� التعليم�العا��،��ذا���َعّزِ

ن�الالمركز�ة�وتفو�ض�السلطة�من�املرونة�و�سمح�بالتكيف�مع�املستجدات� ِ
ّ

مك
ُ
من�ج�ة،�من�ج�ة�أخرى�ت

  املحلية�والدولية؛

�و �- �ا��غرافية �الب�ئة �ومراعاة ����الثقافية �العا�� �التعليم �ملؤسسات �والسياسية �و�قتصادية �جتماعية

ز�جود��ا؛وضع�السياسات�و�نظمة�وا��طط�   و�ذا�مما�ُ�َعّزِ

  ���يع�الرقابة�الذاتية�للموظف�ن�ع���جميع�املستو�ات،�مما�يرفع�من�مستوى�جودة��داء؛�-

-� 
ُ
 ا��فاظ�ع���املوارد�ال�شر�ة�امل

ُ
ز�تم��ة�وامل �ُ�َعّزِ بدعة�واستقطاب��جن�ية�م��ا����مختلف�املجاالت،�مما

ز�ا   ملنافسة؛جودة��داء�ع���املستوى�العال���و�َعّزِ
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�واملا����- ��داري ��داء ز �ُ�َعّزِ �مما �الشاملة، �والكفاءة �الفعالية �من �ترفع �الثالثة �بمستو�ا��ا �ستقاللية

 ��ملؤسسات�التعليم�العا��.�ادي�و�

ھ�إذا��ان عت���شرطا�ضرور�ا،�فإنھ�ل�س�من�أو�ا��كم�الذا�ي��ُ �ةالذاتي�ية�ستقالل�تو�ش����نا�أنَّ

� �مؤسسات �ضمانھاختصاص �السياسية �املؤسسات �ع�� �بل ��دف�ا، �وال�من �العا�� �ال��،التعليم ع����كما

دون�دعم�ومساعدة�أن��ستمر���اح������أفضل�ا��امعات�العاملية�ال�يمك�،�و عن�الدولة�ةالتام�ية�ستقالل

� �ا��امعة�أن�تؤدي�م�م��ا،�الدولة. ��عاون�ح����ستطيع ��ناك �مص��ة�الدولة�وا��امعة�أن�ي�ون ���من

�� �التنمية ��� �أ�مي��ا �و�جتماعيةمقابل �والثقافية ��ستقاللية��،قتصادية ��ذه �تق��ن �أن �ُ�ش��ط كما

بمستوى�رفيع�من�املسؤولية�واملساءلة�كما�أكد�املؤتمر��العال���للتعليم�العا���الذي�عقدتھ�اليو�س�و�عام�

1998.  

  ���مؤسسات�التعليم�العا���املشاركة����تحقيق�ا��ودةمبدأ�دور� .2.1.3

���رسم�السياسات�وصناعة����مشاركُم �طراف�ذات�املص��ة�من�خالل��املشاركة����حق���ميع

� �مختلف ��� �العمل �قواعد �ووضع �املالقرارات ا �إّمِ ��عن��م، �ال�� �والشؤون �جاالت �عن�باِش ُم بطر�قة ا �وإّمِ رة

�ُمَمِثل� �ال����مطر�ق �مختلف ��� ��دار�ة �واملجالس �البيداغوجية�و �،والعلميةان �املسائل �املشاركة �شمل

ن�املشاركة�مفا�يم�أساسية��.والعلمية�وأيضا�مسائل�ال�سي���املا���و�داري�بما�ف��ا��عي�ن�املسؤول�ن تتضمَّ

  .��نتخابو��الشورى،�ا��وار،�الديمقراطية،�التمثيل

  ���ي��:�من�خالل�ماالعا������مؤسسات�التعليم�املشاركة����تحقيق�ا��ودة�مبدأ�دور�ن�ُم كيَ 

ز��- ا�ُ�عّزِ شاُور،�ِممَّ
َ
ضمان�شرعية�القرارات�وتنمية�روح��نتماء�لدى�أفراد�املجتمع���ادي���من�خالل�ال�

 من�
ُ
 جودة�القرارات�امل

َ
 تخذة،�ع���أساس�أ��ا�ت

ُ
،�ذ�ب�ن��عتبار�مق��حات�وآراء��ل��طراف�ذات�املص��ةأخ

ب�يطرح�بدائل�عديدةما��ذا� إدارة�مؤسسات�التعليم�العا���من�أطراف�خارجية�أو�خاضعة�للمصا����وُ�َجّنِ

  ��السياسية؛�

�ُمَماَرَس �- �و�س�يل �بالواجبات �والقيام �ا��قوق �حماية �جودة��ِ ضمان ز �ُ�َعّزِ ا �ممَّ �املص��ة، �أ��اب �ل�ل �ا

  �داء�الفردي�و�نعكس�إيجابا�ع����داء�ا��ما��؛�

�وخ�- �املجالس �ومساعدة �خالل�دعم �من �وأ�دافھ، �متطلباتھ �وتحقيق �النظام �بناء ��� �العليا ��دارة اصة

وأخذ�ا��اب�املص��ة�حسب�اختصاص�ا�ومجال�االصياغة�السليمة�لالس��اتيجيات�بقبول�اق��احات�أ��

��عتبار �و �ع�ن �يضمن، �ما �صالحية��ذا �وذات �فعالة �قرارات �وتجنب��اتخاذ ��داء �كفاءة �إ�� �يؤدي مما

  حدوث�أيھ�مخاطر�أو�صراعات�داخل�مؤسسات�التعليم�العا����عيق�جودة��داء؛

�ع����- �ُ�ساعد ا �ِممَّ �املص��ة، �أ��اب �و�ل �العا�� �التعليم �مؤسسات �مستمر�ب�ن �و�عاون �تفاعل تحقيق

�يخدم�التغي���والتطو�ر��يجا�ي�بناءا�ع���ُرؤى�ُمتعددة�تأخذ��ع�ن��ع �بما تبار�مصا����طراف�الفاعلة

ز�جودة�وفعالية��داء.��الصا���العام ضعف�مستوى�املشاركة�أو�غيا��ا��سمح�بظ�ور�الفساد�املا���إن�وُ�عّزِ

�تحقيق� �دون �و�حول �العا�� �التعليم �مؤسسات �وسمعة �جودة �ع�� �سلبا �و�نعكس �و��ادي�� و�داري

  املجتمع؛���ة�التنمي
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ِ���روح��نتماء��ندماج�وامل�- والعمل�كفر�ق�سا�مة����تحقيق���داف�واق�سام�امل�ام�واملسؤوليات�ُينَّ

�املتبادل  �و�ح��ام
ُ
�ا��وار�امل �وثقافة �أ�داف�والوالء �تحقيق ��� �املسؤولية �وتحمل اء �البنَّ �والتواصل نِتْج

 �،ا��ماعة
ُ
�ت �و��ذا �وأخالقية �اجتماعية �مسؤولية �عن �عبارة �املشاركة �وعن�صبح �و�� �عن �الفرد يمارس�ا

   قناعة�تامة.

  الشفافية����تحقيق�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���مبدأدور� .3.1.3

�املسؤوليات� �تحديد ��� �والدقة �والقوان�ن، ��نظمة �صياغة ��� �واملوضوعية �الوضوح ��� الشفافية

الدقيقة�واملوضوعية�ل�ل��طراف�وتوضيح�معاي���التقييم�وقياس��داء،�وأيضا��فصاح�عن�املعلومات�

ذات�املص��ة����الوقت�املناسب،�مع�س�ولة�تداول�ا�ونقل�ا�واستخدام�ا�من�خالل�قنوات��تصال�وآليات�

 
ُ
و���آلية��،عت���من�املعاي���العاملية����تص�يف�الدول�وتص�يف�مؤسسات�التعليم�العا��ل�شر�املعلومات.��

  �معات.لقياس�درجة�تطبيق�ا��وكمة����املجت

  مؤسسات�التعليم�العا���من�خالل���ي:حقيق�جودة�الشفافية����تمبدأ�سا�م��ُ 

�و�عالن�-  ��عالم
ُ
�وامل �املص��ة �ذات �لألطراف �املعلومات ��تصال�عن �قنوات �خالل �من ستفيدين،

�والش�اوى  ��ق��احات �...(صناديق ِكن �ُيمَّ ��شر�املعلومات، �وآليات (� �الشفافية �نظاممبدأ �بناء �غذية��من

د�رؤ�ة�مش��كة�وُ�سا�م����خلق�راجعة�ب�ن�صُ  ّناع�القرار�ع���املستو�ات�املختلفة�وأ��اب�املص��ة،�وُ�وّحِ

�ضمان� �ُمَتطلبات �من ُد �ُ�عَّ �املستمر�والذي �والتقييم �والت��يح �الرقابة �من ِكن �ُيمَّ ال �فعَّ �اتصال نظام

  �ا��ودة؛

-�� �و��إم�انية �واملا�� ��داري �الفساد �وضوح�م�افحة �خالل �من �الب��وقراطية �العوائق �وتجاوز ادي��

ِ�ل��جراءات�والتواصل� ال�ُ�سَّ القوان�ن�و�نظمة�و�عالن�ع��ا�وتداول�ا،�ومن�خالل�ُوجود�نظام�اتصال�فعَّ

  ��وَ�ْدَعم�بناء�ُسمعة�وجودة�ع���املستوى�املح���والدو��؛�،املستمر�ب�ن�أ��اب�املص��ة�داخليا�وخارجيا

ب�تداخل�املصا���والصالحيات�ووقوع�وضوح�ا�- ا�ُيجّنِ ��قوق�والواجبات�ب�ن��طراف�ذات�املص��ة،�ِممَّ

  �ال��اعات�و�نعكس�إيجابا�ع���جودة�املناخ�الوظيفي�وأداء��فراد؛

س�ولة�تقييم�وتقو�م��داء�بناءا�ع���معلومات�وا��ة�ومؤشرات�دقيقة،�ينعكس�إيجابيا�ع���ترشيد��-

� �القرارات  وجودة
ُ
�امل �السياسات �وفعالية ا��،صاغةاملتخذة �ممَّ ��زمات �املبكر�عن �الكشف �إم�انية وأيضا

  ُ�سا�م����نجاح�خطط�التطو�ر�والتغي��؛

ِكن��- �ستخدام��مثل�للموارد�املتاحة�من�خالل�ُوضوح���داف�و�دوات�وال��امج�الزمنية،�و�ذا�ما�ُيمَّ

� �و�مانة �وال��ا�ة �العدالة �تجسيد �وان�من �الداخليةواملصداقية، �املعامالت ��� �الثقة وا��ارجية��شار

 ملؤسسات�التعليم�العا��؛

نة�ع���مختلف�وسائل��تصال��- �نفتاح�ع���املحيط�الدو���من�خالل�إتاحة�قواعد�بيانات�وا��ة�وُمحيَّ

    فع�مستوى�جودة��داء.��ع�املنافسة�و�ر ّما��ُ التكنولو����املواقع��لك��ونية�وشب�ات�التواصل...إ��،�مِ 
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  املساءلة����تحقيق�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���مبدأ�دور  .4.1.3

 
ُ
�ُم ءساامل ��� �و لة �املختلفة ��دار�ة �املستو�ات �ع�� �وموظف�ن �مسؤول�ن �من ِف�ن

َّ
ل

َ
�امل� أيضا�حاسبة

� ا �َحق� ل ِ
ّ
مث

ُ
�ت قة. �املحقَّ �والنتائج ��نجازات �حول �التدر�س ��يئة �وال��اما�أعضاء �املص��ة �ذات لألطراف

 
ُ
�واملسؤوليات�امل �املسؤولية�باإلجابة�عن�نتائج�الصالحيات ��س�ند�وَ أل��اب �إل��م.  �لة

ُ
�مبدأ�لة�ءساامل �ع��

مدى�فعالية�وكفاءة��داء���عكس،�و�التا���ف���الرقابة�وتقييم��داء،�كما�ترتبط�بمبدأ�الثواب�والعقاب

� �معاي���تقييمشرط �بدقةو �ھوقياس�ھتوضيح �املسؤوليات �ترتبط��،تحديد �الديمقراطية. ز �ُ�َعّزِ �أسلوب ف��

 
ُ
�وأشار�البنك�الدو���،ارتباطا�وثيقا�بالشفافية�أل��ا��عتمد�ع���نتائج�التقييم�املب���ع���املعلوماتلة�ءساامل

�ملا �للقياس �القابلة ��ثباتات �ش�ل �تتخذ �افأ�د تحقيق صعيد ع�� وتقدم إنجاز من إحرازه يتم أ��ا

  واملساءلة ��اديمية، املساءلة تتمثل����كما�أشار�أ��ا�تتضمن�ثالثة�أ�عاد�،مؤسسات�التعليم�العا��
ُ
�جاهت

  �.املالية واملساءلة �جتماعية، املسؤولية أو املد�ي املجتمع

  املساءلة����تحقيق�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���من�خالل:مبدأ�يتج���دور�

 وا��ارجية�أل��ا��عتمد�ع���الرقابة�واملتا�عة�والتقييم ا��ودة�الداخلية ضمان آليات�املساءلة�آلية�من�-

ن�من�الكشف�عن�الفساداملستمر،�م ِ
ّ

ا�ُيمك تجاوز�الكث���من�أيضا���ادي���وم�افحتھ،�و املا���وو ��داري �ِمّ

  املجتمع؛حاالت��ستغالل�ال���قد�تتعرض�ل�ا�مؤسسات�التعليم�العا���وتحس�ن�ُسمع��ا����

تا�عة�ا��ر�ج�ن�ُم �منمؤسسات�التعليم�العا����تمك�ن�جتماعية�من�خالل� تجسيد�وتفعيل�املسؤولية�-

� �ا��ر�ج�ن، �بطالة �(�سبة �العمل �سوق �وأوضاع �توظيف �قبل��،ا��ر�ج�نمعدل �البطالة �ف��ة متوسط

  ...)؛�جر�املتوسط،�ميادين�التوظيف�املفضلة�،التوظيف

-�� �القوان�ن �من�تطبيق �والرفع �ا��امعة، ��� �الفاعلة ��طراف ��ل �ع�� �وموضوعية ��شفافية والتعليمات

 �ِ� �طر�ق �عن �ل��امعة �و�داري �املا�� �النظام �وفعالية �ُم كفاءة �تقديم��ان ��� �متخصصة �وتدقيق راجعة

امل�سا�م����خلق�نظام�مت�ُي�يح�إم�انية�الرقابة�لفائدة��طراف�ذات�املص��ة�و�ُ ما�ا��ذ�،تقار�ر�دور�ة

ا��،للتقييم�الداخ���وا��ار���ومتا�عة�العمل ينعكس�إيجابا�ع���جودة�وفعالية�أداء�مؤسسات�التعليم�ِممَّ

  العا��؛

��مختلف�املسؤوليات��- ِ�ّ و�جراءات�والعقو�ات�املرتبطة���ا،�والصالحيات�ترتكز�املساءلة�ع���نظام�ُيوَّ

��ل��ام�لدى �فكرة�وثقافة ن�من�تأس�س ِ
ّ

�ُيمك �ما ق�مستوى�أك���من���ذا �وُ�حّقِ املستو�ات��دار�ة�العليا،

ا�يُ �،�نعكس�إيجابيا�ع���مستوى��نجازاملصداقية�والثقة�و  ؤدي�إ���تطو�ر�النظام��داري����ا��امعة�ِممَّ

�م�����رتقاء�بمستوى�جودة�ا��دمات��دار�ة�والتعليمية�
َ
ن�يجة�وضوح��دوار�وتحديد�املسؤوليات،�وُ�سا

  ة؛املقدم

-� 
ُ
�امل �بَ الكشف �خالل �من �املا��، �الفساد �و�ا��صوص �الفساد �حاالت �كر�عن  املراجعة إجراءاتتطبيق

�وا��ارجية � استخدام إساءة مع والتعامل املخاطر إدارة وإجراءات الداخلية �املوارد، ا �حدوث�ِممَّ ب ُيَجّنِ

عيق�جودة��داء؛
ُ
 �مخاطر�وأزمات�وصراعات�داخل�مؤسسات�التعليم�العا����
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��دارة��- �ذلك ��� �بما �ا��ميع �ع�� �والعقاب �الثواب �مبدأ �وتجسيد �العمل �قواعد �وتطبيق �القانون سيادة

ق�العدالة�واملساواة�وال��ا�ة�و�ح���ح�،العليا ن�املمارسات�ال��بو�ة�و�دار�ة�و�حّقِ ّسِ ا�ُيحَّ قوق��طراف�ِممَّ

  �.ُ�سا�م�����شر�القيم�و�خالقو �ذات�املص��ة

  ��عض�الدراسات�السابقة�العالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�وا��ودة�من�خالل .2.3

�العا��� �التعليم �مؤسسات ��� �وا��ودة �ا��وكمة �موضوع ��� �السابقة �الدراسات �من �العديد أكدت

بطر�قة�مباشرة�أو�غ���مباشرة،�نحاول�إبراز��،�سواءا��ودةتحقيق�وجود�عالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�و ع���

  ���:السابقة�وصلت�إليھ��عض�الدراساتا�تذلك�من�خالل�م

�إ���أن :AMANKhalid Z(33, (2015 دراسة�- سواء�ع���مستوى�الدولة�أو�ع���ا��وكمة��أشار�الباحث

� �العا��مستوى �التعليم ��مؤسسات �تحقيق ��� �أسا��� �خالل�، �ودةا�عامل �من التأث����يجا�ي��وذلك

� ��� �ينعكس �والذي �العا�� �التعليم �مؤسسات �أداء �ع�� �مباد��ا �عالية��لتطبيق �جودة �ذوي �خر�ج�ن تقديم

 أبحاث�و �ألسواق�العمل
َ
رفع�من�ي�ھتحقيق�النمو�املستدام�ألن���و�ذا�بدوره�ُ�سا�م��مو،والن�طو�ر دعم�التت

�للدول  �التنافسية �والقدرة ��جما�� �املح�� �و الناتج ،� ��انت �موحد�الدراسة �عمل �الق��اح �مبادرة �عن عبارة

�ا��امعات. �الباحث�لتدو�ل ��بدراسة�قام �ا��وكمة �مؤشرات �ب�ن �العالقة �الك�� �مستوى �عض�و ع��

املتغ����تضمن،��2012-��1996قيا����مقط���لسبع�مناطق�للف��ة�مؤشرات�التعليم�العا���من�خالل�نموذج

�متغ��ات�التا�ع �التعلي�فرعية�ستة �العا��تخص ��م ��� �منواملتمثلة �ك�سبة �العا�� �التعليم الناتج� نفقات

الناتج�املح��� عدد�امللتحق�ن�بالتعليم�العا��،�نفقات�التعليم�العا���ل�ل�طالب�ك�سبة�من املح����جما��،

�من�جما�� �والتطو�ر�ك�سبة �البحث �نفقات �محو��مية، ��سبة ��جما�� ، �املح�� �املح���وا الناتج لناتج

� ��أما�جما��، ��احتوى فاملتغ���املستقل �ع�� �التعب�� �ل��وكمة�تمؤشراستة �حر�ة ��� �لة،ءواملسا�واملتمثلة

�العنف، �وغياب �ا���ومة،��ستقرار�السيا��� �ال�فعالية �القانون  ،نظامجودة �الفساد.��،قواعد مراقبة

�و �تأكدَّ  �ا��وكمة �مؤشرات �ب�ن �قو�ة �عالقة �وجود �املتقدمة��مؤشراتالدراسة �الدول ��� �العا�� التعليم

،�فتأث���مؤشرات�ا��وكمة�ع���مؤشرات�التعليم�العا���ال���شمل��ا�الدراسة�والدول�السائرة����طر�ق�النمو 

���أن�مؤشرات�ا��وكمة��ساعد��أظ�رت�الدراسةو �،اتجاه�العالقة�سلبيا�أو�إيجابيا�ان�معنو�ا،�سواء��ان�

�ال �التعليم �سياسات  و �عا��صياغة
ُ
�مخرجحّسِ ت �من ���ھاتن �تدو�لمما ��� �العا���مؤسسات�ساعد �التعليم

 والذي�بدوره�يُ 
َ
  .�ر�امل�اسب��قتصاديةوِّ ط

��قتصادية�- �والتنمية �التعاون �منظمة �ا��وكمة�: OCDE(34, 2010(�دراسة �أل�مية �الدراسة تطرقت

� �ومدى �العا�� �التعليم ��� �حاسمة ���ودةبا�عالق��اكمسألة �ت، �ا��وكمةأ�مي�وَ�يَّ �النمو�والتنمية��ة ��

�ا� �العمومية �و�دارة �املعرفة �اقتصاد �ظل ��� �واملستدامة ��ديث�قتصادية �أنَّ �إ�� �الدراسة �أشارت ة.

���� �ضغوطات �خلقت �العامة، ��موال �من �كمستفيد �العا�� �التعليم �مؤسسات �تواج��ا �ال�� التحديات

� ���لمحاولة �والعدالة �الكفاءة �ب�ن �التوازن �التمو�ل�تحقيق �و�� ،��� �للتغ��ات �سوق���ستجابة متطلبات

                                                           
33 Khalid ZAMAN [2015]: Op.cit., p.p. 2-3.  
34 Fabrice HENARD et Alexander MITTERLE [2010]: Op.cit., p.p. 15-19. 
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إعادة�النظر����تمو�ل�البحوث�الدراسة��طرحت.�املساواة����حق�التعليمخاصة�ما�يتعلق�ب�العمل�واملجتمع

�و�قتصاد �املجتمع ��� �دور�ا ��،وتفعيل �بخاصة �ج�ات �ظ�ور �املعرفة.متعددة �إنتاج ��� �ومشاركة �فاعلة

فيما�ا��ودة�با��وكمة��عود�لالتجاه�املتنامي�نحو�املطالبة�بالشفافية�واملساءلة�الدراسة�أن�ارتباط�بي�ت�

�بكفاءة�و�ستجابة�����الية��ستقاللوأيضا��داء،��يخص �موارد�ا سمح�ملؤسسات�التعليم�العا���بإدارة

�باستمرار �املتغ��ة �العال�� �السوق �ملطالب �السر�عة �ا، ��ستقالل �ب�ن �التوازن �خلق �ضرورة لذا�ي�مع

�ورؤ�ة� �ومثابر�ن �أكفاء �لقادة �يحتاج ال �فعَّ �حوكمة �نظام �تحقيق �أن �الدراسة �أظ�رت �ا���ومي. و�شراف

�و  �وقو�ة، �وا��ة �إس��اتيجية ��والتغي���املستم�فلسفةتب�� �ت�ر،التم�ُّ �أضاف��و�يَّ �العال�� �التص�يف أن

���امعات�الرائدة�بثالثة�عواملحيث�ارتبط�تص�يف�ا�،ضغوطات�كب��ة�ع���إدارة�مؤسسات�التعليم�العا��

�وا��وكمة�،و�بةامل��� �أصبحت�وأنَّ �،التمو�ل ز  أل��ا�ومؤثرة م�مة أداة التص�يفات عّزِ
ُ
�ب�ن �  املنافسة

�والقرار  وصنع وضع ع�� وتؤثر العا�� التعليم مؤسسات  الوطنية�املستو�ات ع�� التعليمية تاالسياسات

دولة�أل��ا� أي��� ا��ودة ضمان وعمليات الوطنية املساءلة إطار��� جزء أصبحت،�كما�العامليةو ��قليميةو

  .�عكس�تقِييًما�ألدا��ا

أ�مية�ا��وكمة����تحقيق�جودة�مؤسسات�التعليم�دراسة�بي�ت�ال: 35)�2012دراسة�(ذ�بية�ا��وزي،�-

وضمان�ا��ر�ة��من�خالل�مبدأ��ستقاللية�وما�ينطوي�عليھ��ذا�املف�وم�من�ر�ائز،��اإلدارة�الذاتية�العا��

���ادي�� �املجتمع �ألفراد �الديمقراطية��،��اديمية �املمارسات �آليات �تفعيل �ع�� ��ستقاللية ��عمل حيث

غ���أنھ����ظل�،�كما��عمل�ع���رفع�القيود�أمام�البحث�والنقد�والتغي��،�وخلق�املنافسة����التعليم�العا��

عن�أداء�ا�ءل��ا�ز�ا��اجة�إ���ضرورة�وجود�سياق�ملسا�ستقاللية�املمنوحة�ملؤسسات�التعليم�العا��،�ت��

� �التقييم �لعمليات �وم�افملبإخضاع�ا �املقصر�ن �واملبدع�نأحاسبة �املجيدين ��.ة �أشارت �أ�مية�الدراسة إ��

�كب������ �تؤثر��ش�ل �ال�� �القضايا �أ�م ��عت���من �ا��زائر�وال�� ��� �العا�� �التعليم �مؤسسات �تمو�ل قضية

�جو  �مستوى �و�� �د��اأدا��ا �مصادر�أخرى�، �إيجاد �ع�� �املؤسسات ��ذه ��� ��نفاق �ترشيد �يتوقف حيث

للتمو�ل�إ���جانب��نفاق�ا���ومي،�واعتماد�مجموعة�من��صالحات�املالية�ع���مستوى�القطاع�وذلك�

�بالتحول�من�م��انية�الوسائل�إ���م��انية�النتائج�وال��امج،�حيث��سمح��ذا��جراء�بإعطاء��ذه�املؤسسات

�أك�����ود��ا �ودفعا ��سي���موارد�ا، �أك����� ��ستقاللية�.استقاللية ���عمل �مؤسسة�أيضا ��ل �إعطاء ع��

صالحية�تحديد�عدد�الطلبة�الذي�باستطاع��ا��غطيتھ�والتكفل�بھ����ظل�فرض�ا�لشروط��لتحاق���ا،�

�و  �تقدم�اأيضا �ال�� �ال��امج �اختيار�نوعية �املمنوحةحر�ة ��ستقاللية �ظل ��� �فإن��. �املؤسسات، ل�ذه

تضع��حيث،�داء� أ��اب�املص��ة����وضع�سياسات�التعليم�العا���و���تقييم��مشاركةمساءل��ا�تتطلب�

���ظل�أشارت�الدراسة�إ���أنھ��ول�ن�و�ساتذة�تحت�الرقابة،�مما�يج���م�ع���التحس�ن�من�أداء�م.ؤ ملسا

�املنافس �ا��دمات�واقتصاد�املعرفة�وز�ادة �الوظائف����السوق�املحلية،�تحر�ر�تجارة �من ة�ع���املعروض

�مع �التكيف �قضية طَرح
ُ
�برامج�ا��الظروف��ذه�ت �وإكساب �مقررا��ا ��� �املقاوالتية �ثقافة �مف�وم بإدخال

                                                           
  .138 ؛�105.ص.مرجع�سابق،�ص:�[2013]ذ�بية�ا��وزي�35
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كما�يجب�التوسيع�من�فرص��ستفادة�من�التعليم�العا���وذلك�من�خالل��س�ثمار�����،الصبغة�الدولية

  ا��امعات��ف��اضية.�

 : 36)2011 ،(بزاو�ة�وساملي�دراسة�-
ُ
ن�الباحثان�أن�ا��وكمة�� عد�أحد��نظمة��ساسية�ال�����دف�إ���ب�َّ

�عل��ا� �ا��وكمة �آليات �إسقاط �خالل �من �العا�� �التعليم �مؤسسات �جودة �تحقيق �و�مكن �ا��ودة، تحقيق

  ع���النحو�التا��:�

 � �العا��: �التعليم �مؤسسات �واس��اتيجيات �أ�داف �وضوح �وضع �خالل �لتحديد�من �داخ�� �عام نظام

��داء �لقياس �معاي���موضوعية �ووجود �التنفيذ �ومتا�عة �ال��داف �ضرورة �مع ،� �لنوعية�التحديد دقيق

 ا��ر�ج�املطلوب�بحيث�ت�ون�لھ�القدرة�ع���املنافسة�الدولية،�والتفاعل�مع�سوق�العمل؛

 � �العا��: �التعليم �مؤسسات �إدارة �التعلاستقاللية �مؤسسات �تتو�� �أن �العا��يجب �ع����يم �شراف

تقديم�خدمة�التعليم��غرض�التنافس�ع���أساس�ا��ودة،�خاصة����ظل�وجود�ا��امعات�ا��اصة،�بدال�

�للدولة �الك�� ��شراف ��يئة��،من �أعضاء �وترقية �الدراسية، �اختيار�برامج�ا ��� �ا��امعة �حر�ة �إ�� إضافة

�والتوجھ�نحو�الالمركز�ة�،م�للعملية�التعليميةوتطو�ر�أ�شط��ا�ل��صول�ع���التمو�ل�الالز �،التدر�س�ف��ا

� �إجبار �العا��وعدم �التعليم ��مؤسسات �وتوج�ا��ا�الع�� �رؤ���ا �مع �تتعارض �وسياسات �بقرارات قبول

 �ة؛��اديمي

 التدر�س� ��يئة �وأعضاء �الطلبة �مشاركة �خالل �من :� �باإلدارة �عالقا��م �و تنمية �مبدأ �نتخاب،�تب��

��قل����ال�يا�ل��دار�ة��عمشاركة�املجتمأيضا�و  ���إدارة�التعليم�العا��،�باإلضافة�إ���تمك�ن�املستو�ات

 ����القرار؛�ةعامن�املشاركة����صن

 والشفافية� ��فصاح �بالعملية �للقائم�ن ��دوار�وامل�ام �تحديد �خالل �من �و : �بدقة��دار�ة التعليمية

فرُّغ�أعضاء��يئة�التدر�س�ل��انب�
َ
�ل��ام�بمعاي���ت�سم�ضرورة�،�و والبح���العل��وشفافية�مع�ضمان�ت

 بالشفافية�والعدالة����اختيار�القيادات�ا��امعية�وأعضاء��يئة�التدر�س؛

 :داء�� �وتقييم �املساءلة �مج�توف���آليات �وجود �خالل �امن �الع�يالعلس �التعليم �ملؤسسات ضم�تا��،

�املص �أ��اب �عن �����ةممثل�ن �املستمر، �والتقو�م �التقييم �غرض �إ�شاء �إ�� �متخصصة�مراكز باإلضافة

�ا��دمة� �مقدمي �عن �مستقلة �ك�يئة �و�عتماد �ا��ودة �لضمان ��يئة �وإ�شاء �مؤسسة، �ب�ل ��داء ��ودة

 التعليمية؛

 املجتمع� �مع �العا�� �التعليم �مؤسسات ��عاون :� �التعليم�من �وزارة �ب�ن ��عاون ��ناك �ي�ون �أن املف��ض

�عداد�املناسبة�للطلبة����مؤسسات�التعليم�العا���(العامة�وا��اصة)،�العا���واملجالس�العليا����تحديد�

�و  �الفعلية، ��م�انيات �مع �يتوافق �بما �التعاون �للطلبة�� �العل�� �املستوى �رفع ��� ��سا�م �برامج ،�وضع

والقطاع��ا��اصوالقطاع�ا��معيات�امل�نية�ع�لعالقات�مباإلضافة�إ���تفعيل�التعاون�واملشاركة�وتوطيد�ا

 ا���ومي�لتحديد�احتياجات�سوق�العمل.

                                                           
  .09-�07.ص.مرجع�سابق،�ص:�[2011]عبد�ا��بار�سال��و �عبد�ا��كيم�بزاو�ة�36 
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  الصة�خ

ن ب�َّ
َ
���ظىيحوضوع�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���أن�ممن�خالل��ذا�الفصل��ت با�تمام�ُمَتَمّ�ِ

�ا��ديثة� ��دار�ة �املفا�يم �من �ا��ودة �وأن �أدائھ، �املعاصر�وتقييم �العا�� �تطو�ر�التعليم �سياسات ��

�م ��داء �بمستوى �لالرتقاء �والتطو�ر�املستمراملعتمدة �التحس�ن �خالل �ُم �،ن �من �جودة��نطلقوذلك أن

 
ُ
ؤدي�����خ���إ���التعليم�العا���تنطوي�ع���جودة�النظام�ك�ل،�جودة�املدخالت�وجودة�العمليات�وال���ت

�املخرجات �استجابةجودة �و �، �العمل �وسوق �التنمية �والتكيف�ملتطلبات �والعاملية �املحلية �التغ��ات مواكبة

  مع�ا.

 
َ
 أداة ي�أصبحذال�،ؤسسات�التعليم�العا��مل���ودة�من�منظور�التص�يف�العال��التطرق�ل�مَّ كما�ت

محليا�ودوليا،�من�خالل� ا��ودة ضمان وعمليات املساءلة إطار من م�مة����ظل�املنافسة�العاملية،�وجزءا

 �.ع���وضع�السياسات�وصناعة�القرارات�ع���مختلف�املستو�ات�تأث��ه
ُ
أن�مؤسسات�التعليم�العا����وِحظل

�لسنة �التص�يف �قوائم ��� �الصدارة �احتلت �و�ر�طانيا �أمر��ا �رأس�ا �وع�� ��ل� 2018 �جن�ية حسب

 
ُ
 100 عن�قائمة�أفضلؤشرات�تقر�با،����املقابل�غابت�مؤسسات�التعليم�العا���العر�ية�بما�ف��ا�ا��زائر�امل

ن�أن�بحثية�املطلو�ة�عامليا.�وفق�املعاي���العلمية�والجامعة����العالم،�رغم�الس���نحو�تحس�ن��داء� تب�َّ

 ُم 
ُ
�امل �العا�� �التعليم �مؤسسات �عظم �العالم ��� �تطورة �وركزت ر�ا، �لتطوُّ ���مية �بالغة ُسًسا

ُ
�أ ع���انت��ت

 
ُ
 ومبادئ�ا��وكمة�كما�أ��ا��نتِجةتجسيد�مف�وم�ا��امعة�امل

ُ
�،فعالدرج�ضمن�اس��اتيجيا��ا�نظام�حوكمة�ت

�العوامل�والعديد�من�العوامل��خرى�س�ب�تأخر�مؤسسات�ا���امل ��ذه د�غياب لتعليم�العا������قابل�ُ�عَّ

  .الدول�العر�ية

�ل �العام �ال�دف �ألن ���ذهنظرا �جودة �تحقيق ��� �ا��وكمة �مبادئ ��و�إبراز�دور مؤسسات�الدراسة

��،التعليم�العا�� مَّ
َ
الدراسات��عض�املبادئ�و أ�م�العالقة�ب�ن�ا��وكمة�وا��ودة�من�خالل�مضمون��عرضت

� �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق �ب�ن �إيجابية �عالقة �وجود ن �تب�َّ �حيث �الشفافية�،املشاركة(السابقة، ،�املساءلة،

 �...)�ستقاللية
ُ
�دراسةاستكماال�أل�داف�ال.�وتحقيق�ا��ودةسس�ومفا�يم�إيجابية�وما�تنطوي�عليھ�من�أ

 ��كيتم�ال�سوف�
ُ
�مؤسسات�التعليم�العا����ع���دور�مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودة����وا������الفصل�امل

�خالل �من ��ا��زائر�ة �ا��زائر �لواقعالتطرق ��� �العا�� �أو���التعليم �مرحلة ��� ،� �ب�ن�ثم �العالقة دراسة

 �.���مرحلة�ثانية�س���آلراء�عينة�من�أعضاء��يئة�التدر�سا��وكمة�وا��ودة�من�خالل�



 

 

 

 

 

الرابعالفصــــل   

      مبادئ الحوكمة في تحقيق الجودةدراسة ميدانية حول دور 

  في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر

  تمهيد

  واقع التعليم العالي في الجزائر: المبحث األول

  للدراسة الميدانية   اإلجراءات المنهجية  :المبحث الثاني

  الدراسة الميدانية عرض وتحليل نتائج استبيان: المبحث الثالث

عالقة بين مبادئ االفتراضي لل ة النموذجالحياختبار ص: المبحث الرابع

  ةبنائيالمعادالت ال باستخدام الحوكمة ومعايير الجودة

نتائج المتوصل الاختبار فرضيات الدراسة على ضوء : المبحث الخامس

  إليها

  الصةــخ

«The power that knowledge possesses is hidden in its application». Topsy Gift 
تو�����جيفت��"إن�قوة�املعرفة�تكمن����تطبيق�ا"   
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  تم�يد

�مل
ً
عت���الدراسة�امليدانية�إسقاطا

ُ
�عد�استعراضنا�أل�م�املداخل�ا�جاء����ا��انب�النظري�للبحث،��

ا��وكمة�جمل�ا�أ�مية�مبادئ�النظر�ة�واملفا�يم�ا��اصة�بمختلف�متغ��ات�الدراسة،�وال���أكدت�لنا����ُم 

إبراز�دور�مبادئ�ا��وكمة����تحقيق��ذا�الفصل��تم�������مؤسسات�التعليم�العا��،�س����تحقيق�ا��ودة

املدخل�. مدخل�ن،�مدخل�نظري�ومدخل�تطبيقيمن�خالل��مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ةا��ودة����

� �سُيعا�� �الالنظري �ا��زائر واقع ��� �العا�� ��تعليم �خالل �ملراحمن �التطرق ��صالحات، ��عض�ل تطور

�للقطاع �الكمية �العاملية ،املؤشرات �معاي���التص�يف �أل�م �وفقا �مؤسساتھ �قياس��،ترت�ب �بطاقة نتائج

مؤسسات���� لواقع�ا��وكمة�وا��ودة تحليلية�نقديةقراءة�ثم� ،ا��وكمة�املعتمدة�من�طرف�البنك�الدو��

�ا��زائر�ة �العا�� �����.التعليم �ا��وكمة �مبادئ �دور �حول �ميدانية �دراسة �س�تضمن �التطبيقي �املدخل أما

� �ا��ودة�من�خالل �مؤسساتتحقيق �التدر�س����ثالث ��يئة �عينة�من�أعضاء �جامعة(جامعية��س���آلراء

  .)با��زائر�و�قتصاد�التطبيقي لإلحصاء�املدرسة�الوطنية�العلياميلة،�باملركز�ا��ام���، -1-طيفس

�ا��طوات�ال��� إجراءاتيتضمن� ،����مإطار�ع����لدراسة�امليدانيةتنفيذ�ا��عتمد �سمح�بتحديد

استخالص�نتائج�و قاعدة�بيانات��صول�ع���ا����دف�ا،املعلومات�ال���يجب�ا��صول�عل��و �إجراؤ�ايجب�

�اختبار  �أساس�ا �ع�� � النظري �النموذج�يتم �ا�ف��ا��� �يحدد �الذي �لللدراسة �مبادئ �ب�ن ا��وكمة�عالقة

  .        الدراسةأو�تنفي�فرضيات��ثم�تأكيد ،ةبنائياملعادالت�ال�باستخدام ومعاي���ا��ودة

 س����ذا��ساسع�
َ

  :���ذا�الفصل�من�خالل�خمسة�مباحث���ُيعا�

  ؛واقع�التعليم�العا������ا��زائر: املبحث��ول 

     ؛للدراسة�امليدانية �جراءات�املن��ية :املبحث�الثا�ي

  ؛رض�وتحليل�نتائج�است�يان�الدراسة�امليدانيةع: املبحث�الثالث

�باستخدام عالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة�ف��ا����لل ة�النموذجالحياختبار�ص :املبحث�الرا�ع

  ؛ةبنائياملعادالت�ال

  .املتوصل�إل��انتائج�الع���ضوء�الدراسة�فرضيات�اختبار� :املبحث�ا��امس
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  التعليم�العا������ا��زائر�واقع�:�ول  ملبحثا

 وخصوصيات يتما��� بما وتكييفھ العا�� التعليم تطو�ر أجل من استقالل�ا منذ ا��زائر سعت

  ما و�ذا وا��ارجية، الداخلية الب�ئة ومتطلبات ا��زائري  املجتمع
َ
 منذ املت�ناة �صالحات سلسلة �� دجسَّ ت

 املوارد مستوى  ع�� وسر�عة م��ايدة كمية تطورات �� �صالحات س��ورة ا�عكست. اليوم لغاية �ستقالل

 الكمية واملؤشرات �صالحات ل��امج الكث��ة �يجابية النتائج ورغم املالية، واملوارد وال�يا�ل ال�شر�ة

 من املطلوب املستوى  تحقيق ع�� القدرة وعدم ك�ل، املنظومة أداء ضعف إ�� ش���ُ  الواقع أن إال املحققة،

  . باستمرار املتطورة والدولية املحلية املستجدات ملسايرة ا��ودة

،�تطور�اليوم لغاية �ستقالل منذ املت�ناةراحل��صالحات�مل التطرق �املبحث �ذا خالل من �تمس

 قياس بطاقة نتائج العاملية، التص�يف معاي�� أل�م وفقاترت�ب�مؤسساتھ� للقطاع،�املؤشرات�الكمية��عض

�الدو�� البنك طرف من املعتمدة ا��وكمة �ثم ،� ����عرض �وا��ودة �ا��وكمة �لواقع �نقدية �تحليلية قراءة

  .تعليم�العا���ا��زائر�ةمؤسسات�ال

  مراحل�إصالح�التعليم�العا������ا��زائر .1.1

ت  1962 سنة�ب�ن ما الف��ة �� املتعاقبة �صالحات من �سلسلة ا��زائر �� العا�� التعليم منظومة مرَّ

 ت��يص يمكن ودوليا، محليا ا��زائر�ة العا�� التعليم مؤسسات بأداء لالرتقاء جادة كمحاوالت 2008سنة�و 

  :كما�ي���مراحل ست �� �صالحات �ذه أ�م

 ال��بية وزارة تنظيم املتضمن 1963 أفر�ل 18 �� املؤرخ 121 - 63 رقم املرسوم �ان: مرحلة�الست�نيات -

 التعليم مؤسسات ب�سي�� امل�لف �داري  ال�ي�ل عا��ت ال�� ا��زائر��� التنظيمية النصوص أو�� الوطنية،

�و خاصة العا�� والتعليم عامة حِدثت املرسوم �ذا �موجب،
ُ
 التعليم مدير�ة و�انت الوطنية ال��بية وزارة أ

 م��تت. العل�� والبحث العا�� التعليم ملرفق ��و� �دار�ة النواة اعتبار�ا يمكن ال��و  مدير�ا��ا ب�ن من العا��

 ،ا��زائر جامعة قسنطينة، جامعة و�ران، جامعة( الرئ�سية ا��زائر�ة باملدن جامعات بإ�شاء الف��ة �ذه

 �داب �لية ����ليات أر�عة إ�� قسمةُم  ا��امعة و�انت فر�سيا، �ان البيداغو�� النظام ،)عنابة جامعة

 املراحل أما ،الدقيقة العلوم و�لية الطب �لية �قتصادية، العلوم و�لية ا��قوق  �لية ��سانية، والعلوم

 ش�ادة  ،املعمقة الدراسات ش�ادات سا�س،�الل مرحلة( الفر���� النظام ع�� أيضا �س�� ف�انت الدراسة

 التعر�ب ،العا�� التعليم توسيع إ�� ��دف املرحلة �ذه �انت ،)دولة دكتوراه ش�ادة ،الثالثة الدرجة دكتوراه

  ؛1املوروثة الدراسة نظم �ع� املحافظة مع ،رةأوا��ز  ا��ز�ي

 بمرحلة ميتوُس  اتالسبعين لف��ة إصالح أ�م 1971 لسنة العا�� التعليم إصالح مثليُ : اتالسبعين مرحلة -

 كما ،)1977-1974( والثا�ي )1973- 1970( �ول  الر�ا�� املخطط تنفيذ مع تزامنتو  �صالحات �� الشروع

                                                           
1
  : راجع�كال�من 

  . 153-150 ؛79. ص.،�الطبعة�الثانية،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�ص»أصول�ال��بية�والتعليم«: [1990]رابح�تر�ي��-

  .67 ؛64-62. ص.،�ديوان�املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�ص»ال��بية�والت�و�ن����ا��زائر«: [1992]بوف��ة�غياث��-
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  �صالح �ذا وشمل ،71/35 رقم للمرسوم وفقا العا�� التعليم وزارة إ�شاء املرحلة �ذه ش�دت
ُ

 من الك

  ال�� العل�� للبحث الوطنية املنظمة إ�شاء 1973 سنة �� تم حيث العل��، والبحث العا�� التعليم
ُ
 سندتأ

 عتِض وُ  .العلمية للبحوث الوط�� واملجلس العل��، البحث ميدان �� التطبيقية البحوث تطو�ر عملية إل��ا

 أجل من التنمية تحتاج�ا ال�� �طارات من عدد أك�� ت�و�ن �ا�بي من 1971 إلصالح ��داف من العديد

 �عدد سياسة تب��و  �طارات، �� كب�� نقص من �عا�ي �انت ال�� القطاعات مختلف �� بإدماج�ا �سراع

  كما،�1الت�و�ن ت�اليف وتخفيض صاتخصتال
ُ
 املاجست��، ،سا�س�لل( الدراسية املراحل ع�� �عديالت �ترِ ْج أ

 كما التكنولوجية، العلوم �� أو العلوم �� سواء كث��ة تخصصات ظ�رت �صالح ل�ذا ن�يجة ).العلوم دكتوراه

 �عكس ك��ى  خيارات حول  1971 إصالح تمحور و ،19762 فيفري  20 �� التدرج �عد ما دراسات حداثستا تم

 العل�� للت�و�ن �ولو�ة إعطاءو  التعر�ب ا��زأرة، الديمقراطية، �� تتمثل ا��زائر�ة، ل��امعة أساسية مبادئ

 عرفت أ��ا إال ،1971 إصالح خالل ا��زائر�ة ا��امعة حقق��ا ال�� املرضية النتائج من بالرغم .والتكنولو��

 عدم،�ا��زائر خارج من بأساتذة و�ستعانة والتأط�� ال�سي�� �� نقص الطلبة، عدد ارتفاع �س�ب انحرافات

ا الرسوب �سبة ارتفاعو �العمل وسوق  الت�و�ن ب�ن العالقة �� واختالل نا��امل تكييف  مردودية ��ع أثر ِممَّ

 تتمتع ملعا�د ال�ليات تحو�ل رغم ب��وقراطية ��ي�لة العا�� التعليم مؤسسات تم��ت كما .القطاع

ق مما باالستقاللية، ص ال�سي�� مركز�ة من عمَّ
َّ
 قارنةُم  س�ئة �جور  نظام وضعية �انتو  ،املعا�د م�ام وقل

��ذا�كب��ة صعو�ة فعرفت ال��قية إجراءات يخص فيما أما �ساتذة، أجور  خاصة أخرى  بقطاعات �وع�� ،

  قدف �ساس
ُ
  ؛زركَم ُم  إداري  �ي�ل إطار �� آلية بطر�قة 1971 إصالح قبِّ ط

 مرحلة �� نت��ةُم  �انت ال�� السياسة �� النظر إعادة مرحلة �� الثمان�نات مرحلة: الثمان�نات مرحلة -

 ا��ما��� املخطط مع املرحلة �ذه وتوافقت العا�� التعليم قطاع إصالح الدولة واصلت حيث السبعينات،

 ا��ر�طة وضع املرحلة �ذه عرفت كما ،)1989-1985( الثا�ي ا��ما��� واملخطط )1984-1980( �ول 

 الوط�� �قتصاد احتياجات �ع� اعتمادا 2000 سنة آفاق إ�� العا�� التعليم تخطيط إ�� ��دف ال�� ا��امعية

- 83 رقم املرسوم خالل من العا�� التعليم ل�سي�� �وسيلة الوزارة ت�ن��ا�من�طرفوتم��املختلفة، بقطاعاتھ

 �ذه ش�دت .3العا�� التعليم ملؤسسات أسا��� قانون  أول  تضمن الذي 1983 س�تم�� 24 �� املؤرخ 544

  الف��ة
ً
ام لھ، املرافق اس�يعاب وعدم الطلبة عدد �� ارتفاعا ل مَّ

َّ
 أن كما التعليم، م��انية ع�� وضغطا عبئا ش�

 .واحد لقانون  بخضوع�ا واحدة كمؤسسة وجعل�ا مؤسسة �ل خصوصية ُيَراِ�� لم 544-83 رقم القانون 

��صالح�إيجابية اآثار  �ناك �انت  عدد �� والتطور *القطاع وجزأرة ا��امعة �عر�ب مجال �� خاصة ل�ذا

                                                           
1Mohamed GHALAMALLAH [2006]: «L’Université Algérienne: Genèse des Contraintes Structurelles, Conditions 
pour une Mise à Niveau», Les Cahiers du CREAD: «Etude sur l’Université Algérienne», N°77, Algérie, p.p. 35-36. 

  .9 ؛5-4. ص. ا��زائر،ص ا��امعية، املطبوعات ديوان ،»ا��زائري  الشرق  ��امعات ميدانية دراسة-الت�و��ية العملية تقو�م «:[1998] مقداد ومحمد هللا بوعبد ��سن2 

  :كال�من�اجعر� 3 

  .79. مرجع�سابق،�ص:  [1990]رابح�تر�ي�  -

 .65- 64. ص.مرجع�سابق،�ص: [1992]بوف��ة�غياث�  -
  .���نفس�السنة�%86 �جتماعية العلوم �� التعر�ب �سبة بلغت ب�نما،�1983 سنة % 30.8 التعر�ب �سبة و�لغت 1981 سنة %70 التدر�س سلك �� ا��زأرة �سبة بلغت *
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 القطاع ���موتوظيف� مإدماج� من التمكن لعدم ج�ن��ر ا� صفوف �� البطالة ظ�رت املقابل �� ،الطلبة

  ��داف تحقيق ع�� قادر غ�� العا�� التعليم قطاع من جعلت املعطيات �ذه. �1نتا��
ُ
�حيثَس امل  طرة،

�ت م�َّ
َ
  التخطيط، �� املشاركة �� ال�س�ية ا��ر�ة رغمي،�و املركز  بالتخطيط الف��ة �ذه ت

َّ
 لم ا��امعة أن إال

ت�فتأثر  م��اني��ا، و�سي�� املجتمع احتياجات سايرةوُم  برامج�ا وضع �� التامة باالستقاللية تحظ

  �ش��ا�ي وا��يار باإليديولوجية
ُ
    ؛ةالف��  �ذه �� نت��امل

�مرحل - �قضية� :ال�سعيناتة �طرح مَّ
َ
�وت �واملنا��، �ال�يا�ل �ال�سعي�يات �لف��ة ��صالح �مرحلة شملت

 عدم �ذه�املرحلة �� ا��زائر ش�دت كما،�واملالية�والبحثية�والبيداغوجية بمستو�ا��ا��دار�ة �ستقاللية

  ما و�و، 1992 �عد�سنةخاصة� أسعار�املحروقات وتزامنت�مع�تراجع وسيا��� وأم�� اقتصادي استقرار
َ
 أ
َّ
 رث

�و العا�� التعليم قطاع ع�� مباشرة ْعِطيت،
ُ
� القطاعات حساب ع�� �م�� للقطاع �ولو�ة أ وش�د� �خرى،

مَّ  .1992- 1991إضراب�برز�اعمال،��ان�أالقطاع�إضرابات�عديدة�لألساتذة�والطلبة�وال
َ
 جامعة استحداث ت

�خالل��ذه� .طلب�امل��ايد�ع���التعليم�العا��ال ن�يجة�لتلبية، 90/149بموجب�املرسوم� املتواصل الت�و�ن مَّ
َ
ت

 جعل إ�� و��دف  1999 سنة أفر�ل 04 �� 99/05 العا���رقم للتعليم التوجي�� إصدار�القانون أيضا�الف��ة�

�اعتبار�ا وم�� وثقا�� عل�� طا�ع ذات عمومية مؤسسة ا��امعة إداري،� طا�ع ذات عمومية مؤسسة بدل

�من التخصصات،� مختلف �� والتكنولو�� العل�� البحث �عز�ز طر�ق عن والت�و�ن التعليم نوعية والرفع

� تش�د .2جديد من ال�ليات نظام إحياء القانون  �ذا أعاد كما بة،اقر ال وفرض املالية �ستقاللية وتكر�س

 ا��زأرة وسياسة �ستقرار عدم ن�يجة و�جانب ا��زائر��ن والباحث�ن �طارات ل��رة كب��ة �سبة الف��ة ذه�

�الرسوب �سبة ارتفاع وأيضا ر مما،
َّ
 الظروف ظل �� خاصة البطالة �سبة وارتفاع الت�و�ن نوعية ع�� أث

 الف��ة �ذه �� القطاع حقق�ا ال�� �يجابية ا��وانب �عض رغم .الف��ة �اتھ �� سائدة �انت ال�� �قتصادية

ا ال�شر��� ا��انب حيث من استقرار �ش�د لم لكنھ الصعبة،  كما �،ال�سي� جوانب �� استقرار لعدم أدى ِممَّ

�ت م�َّ
َ
 توافق وعدم الب��وقراطي، �داري  التصرف وأولو�ة القرار بمركز�ة الف��ة �ذه �� التعليمية السياسة ت

  ؛املحروقات أسعار �� ���يار �س�ب ال�سي�� م��انية وضعف�،الت�و�ن برامج �عض

ب�عل��ا�ا��انب�: 2002 لسنة صالح� لة�مرح -
َ
ل

َ
ھ�غ رغم��عض�النتائج��يجابية�لإلصالحات�السابقة�إال�أنَّ

�سواءالك �النو��، �ا��انب �حساب �ع�� �التحتية��� �أو�الُب�� �التدر�س �أو��يئة �الطلبة �عدد �ناحية �،من

�نة�الوطنية
ُّ

ْبَرَزْ�َ�ا�ال�
َ
 فالتطور�الك���والسر�ع�ملنظومة�التعليم�العا���نتج�عنھ�العديد�من��ختالالت�ال���أ

اختالالت�(ظام�الكالسي�ي�بوضوح����تقر�ر�ا�ال��ا�ي�فيما�يخص�الن )*CNRSE( ال��بو�ة املنظومة إلصالح

. )التعليم�و�سي��ه،�الش�ادات�والتأط���والتأ�يل�امل���ي�لة� ،انتقال�الطلبة ،�ستقبال�والتوجيھ����مجال

النظام� النظر��� إعادة ضرورة ا�عكست��ذه��ختالالت����ضغوط�وتحديات�داخلية�وخارجية،�وفرضت
                                                           

1
  .9. ص مرجع�سابق،� [1998] :مقداد ومحمد هللا بوعبد ��سن 

2 Nouria BENGHABRIT et Zoubida RABAHI [2009]: «Le Système L.M.D en Algérie: De d’Illusion de la 
Nécessité au Choix de l’Opportunité», Revue de l’Enseignement Supérieur en Afrique, CODESRIA, Vol 07, N°1/2, 
Sénégal, p. 202. 
* Commission Nationale de Réforme du Système Educatif. 
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�مع �لتكييفھ   التعلي��
ُ
�امل �الكالسي�ي �فالنظام �بفعالية�املستجدات، ��ستجابة �عن �عاجزا �أصبح عتمد

�ا��ديث �والتوج�ات �سواءللتطورات �الناحية��ة �من �أو �للمؤسسات �والتنظيمية �ال�ي�لية �الناحية من

 
ُ
ط�التنفيذي��ع���ضوء�توصيات��ذه�ال. 1قدمالبيداغوجية�والعلمية�للت�و�ن�امل

َّ
ط

َ
�نة�وتبعا�لتوج��ات�املخ

دت�وزارة�التعليم� ،2002 أفر�ل 20 ا��اص�بإصالح�النظام�ال��بوي�الذي�صادق�عليھ�مجلس�الوزراء��� حدَّ

�للف��ة �لتطو�ر�القطاع �عشر�ة �إس��اتيجية �العل�� �والبحث �إصالح 2013- 2004 العا�� ن �شامال �اتتضمَّ

��نظام�من�خاللللتعليم�العا��،�يتمثل����وضع��ي�لة�جديدة�للتعليم��اوعميق ھ�LMD  تبّ�ِ ع���أساس�أنَّ

� ��ستجيب �تطبيُق و للمعاي���الدولية، �رقم املرسوم بموجب 2004 سنة �� ھتمَّ  الصادر 371- 04 التنفيذي

 ملتطلبات �ستجابة ،والبحث التعليم جودة ضمان تحقيق إ���النظام �ذا ��دف .20042 نوفم�� 21 بتار�خ

 �� العال�� التطور  ع�� �نفتاح،�و�جتما�� �قتصادي املحيط ب�ن الت�امل تحقيق ،العمل وسوق  املجتمع

  ووضع العالم دول  مع العلمية التبادالت وتنو�ع ���يع ،والتكنولوجية العلمية املجاالت
ُ
 ا��وكمة سسأ

 من سنة 14 مرور و�عد ا��زائر�ة، العا�� التعليم مؤسسات �ل ع�� LMD نظام �عميم �عد. 3الرشيدة

تائج أن إال النظام، ل�ذا الدو�� البعد ف��ا بما يتضم��ا ال�� �يجابية واملزايا �داف�  ورغم تطبيقھ  النَّ

  واملؤشرات
ُ
ھ��س���بذ�نيات�النظام�،�4تطبيقھ إجراءات�وسياق ��سلبيات�ال�من العديد إ�� ش��� نَّ

َ
من�بي��ا�أ

�ي�ناقض�مع��عداد�ال��� الكالسي�ي�و�ذا �معاي���ا��ودة�العاملية�و�ذا �مرونتھ،�و�رمي�لتطبيق ي�نا���مع

وأيضا�ضعف�املستوى�الت�و�����،املتاحة��ستقبل�ا�مؤسسات�التعليم�العا���سنو�ا����ظل�محدودية�املوارد

 �صالح �ذا تدعيم فرض �ذا�ما للطالب�وصعو�ة�التكيف�مع�متطلبات�املحيط��قتصادي�محليا�ودوليا،

    ؛ا��ودة ضمان إصالحات �� تتمثل تكميلية بإصالحات

 : 2008 لسنة صالح�  مرحلة -
ً
 تم السابقة، لإلصالحات واستكماال العا�� التعليم جودة لتحقيق سعيا

�و ا��ودة ضمان نظام بتطبيق LMD نظام �� املتمثل �خ�� �صالح تدعيم عت��،
ُ
 حديثة املبادرة �ذه �

 فتح مرة ألول  كرَّس الذي ،20085 فيفري  23 العا�� للتعليم التوجي�� القانون  بموجب انطلقت ال�شأة،

� ،خاصة عا�� �عليم مؤسسات �ع�� صَّ
َ
 ��نةال بإ�شاء عا��ال تعليمال مؤسسات موتقيي ةراقبُم  ضرورةون

 مسار ع�� التأكيد تمَّ  ثم ،و�عتماد بال��خيص ��تم أخرى ِ��ان��اان�ثقت�ع����ال�و  (CNE) ميللتقي ةالوطني

 ،2008 ماي 20و 19 بتار�خ العل�� والبحث العا�� للتعليم الوط�� املؤتمر توصيات خالل من ا��ودة ضمان

                                                           
 . 88  .املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،�ص،�ديوان�»د.م.نظام�ل«: [2008]عبد�الكر�م�حرز�هللا�وكمال�بداري�  1
  .55. ،�صالسابق�املرجع  2
  .89. ،�صالسابق�املرجع  3

 :لتفاصيل�أك���راجع 4 

- Nouria BENGHABRIT et Zoubida RABAHI [2009]: Op.cit., p.p. 95; 98. 
- Mohamed MEZGHICHE [2014]: «Le Bilan de la Réforme LMD: Une Réforme pour Quels Objectifs?», p.p. 
3-5, Disponible sur le lien: http://www.univ-bouira.dz/fr/images/uamob/fichiers/Articles_a_lire/bilan-lmd.pdf 
(Consulté le 16/08/2016) 

 جامعة ،»ا��ام�� التعليم جودة«  :حول  ا��امس ال��بوي  املؤتمر ،»"نموذجا ا��زائر" العا�� التعليم �� ا��ودة مستوى  رفع �� املعوقة املواقف«: [2005] وآخرون براجل ع�� -

 .508 - 504 .ص.،�صالبحر�ن مملكة�،البحر�ن
5 Zineddine BERROUCHE et Nabil BOUZID [2012]: Op.cit., p. 40. 
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�تنظيم تحت ،با��زائر 2008 جوان 02و 01 العا���بتار�خوالندوة�الدولية�حول�ضمان�ا��ودة����التعليم�

 �� ا��ودة ضمان أنظمة ومسؤو�� وأساتذة مؤسسات رؤساء والبنك�الدو���و�مشاركة العا�� وزارة�التعليم

�الدولية العالم �املنظمات �من �وخ��اء  . (UNESCO, OCDE) العر�ي
َ
 ضمان مشروع تجسيد ذلك �عد مَّ ت

  167 الوزاري  القرار خالل من ا��ودة
ُ
 التعليم �� ا��ودةضمان� نظام لتطبيق وطنية ��نة تأس�س تضمنامل

  ،2010 ماي 31 بتار�خ )CIAQES( العا��
ُ
 الوزارة �� عليا وإطارات التدر�س �يئة وأعضاء خ��اء من �ونةوامل

 ضمان�خاليا وتنص�ب العا�� التعليم مؤسسات مستوى  ع�� ا��ودة ضمان عن مسؤول�ن �عي�ن تم ،الوصية

  .(CAQ) ا��ودة
ُ
 منظومة إعداد �� تمثلةُم  أساسية م�ام ا��ودةضمان� نظام لتطبيق وطنيةال ��نةل دسنِ أ

 املعاي�� �عتبار �� �خذ مع ا��ودة وضمان �داء لقياس )(Référentiel Qualité واملؤشرات للمعاي�� وطنية

 برنامج وإعداد العا��، التعليم مؤسسات �ل مستوى  ع�� ا��ودة ضمان خاليا تأس�س ومتا�عة الدولية،

 التقو�م عملية و�عميم )*RAQs( ا��ودة ضمان�خاليا مسؤو�� وت�و�ن ا��امعية للمؤسسات موجھ إعالمي

 26 �� ا��ودة نظام لتطبيق الوطنية ال��نة أعلنت. 1املعتمدة للمعاي�� وفقا (Auto Evaluation) الذا�ي

 العا�� التعليم مؤسسات وخصوصية ي�ناسب الذي ا��ودة مرجع إعداد من �ن��اء عن 2014 جانفي

 البحث مجال، )معيارا 23( الت�و�ن مجال 2متمثلة��� مجاالت سبعة من و�ت�ون  الوط��، والسياق ا��زائر�ة

 ال�يا�ل مجال ،)معيارا 15( ا��امعة �� الطلبة حياة مجال ،)معيارا 27( ا��وكمة مجال، )معيارا 17(

 و�قتصادية �جتماعية العالقات مجال ،)معيارا 11(الدو�� التعاون  مجال، )معيارا 17( التحتية والُب��

   .معيار 23 بـ الت�و�ن ومجال معيار 27 بـ ل�ا��وكمة إعطاء�أ�مية�ك��ى�ملجا تمَّ مع�مالحظة�، )معاي�� 06(

   ا��زائر �� العا�� للتعليم الكمية املؤشرات �عض تطور  .2.1

 الدولة خالل�ا من سعت وال�� العا��، التعليم قطاع يخص فيما املعتمدة �صالحات سلسة إن

� تطور  �� ا�عكست ا��زائر�ة، العا�� التعليم مؤسسات وسمعة بأداء و�رتقاء ا��ودة لتحقيق ِ�ّ
َ

 كب�� ك

  :**للقطاع الكمية املؤشرات�عض�فيما�ي���تطور�. العا�� التعليم ملنظومة وسر�ع

  :العا�� التعليم مؤسسات عدد تطور  -
َ
 العا�� للتعليم مؤسسة )106( ا��زائر�ة ا��امعية الشبكة تضمَّ ت

 )13( جامعة، )50( مضتو ،�الوط�� ال��اب ع�� والية )48( ع�� موزعة 2017-2016 الدراسية السنة خالل

     ؛عليا مدرسة )43(و جامعيا، اكز مر 

  ا��زائر �� العا�� التعليم مؤسسات عرفت: التدرج �عد وما التدرج �� امل��ل�ن الطلبة عدد تطور  -
ً
 تطورا

 
ً
  الطلبة أعداد �� مستمرا

ُ
 الطلبة عدد ارتفع حيث التدرج، �عد وما التدرج مرحل�� �� سنو�ا ��ل�نامل

 م��ل طالب 1416045 إ�� 2008-2007 سنة�خالل م��ل طالب 952067 من�التدرج مرحلة �� امل��ل�ن

                                                           
* Responsables d’Assurance Qualité. 
1 Zineddine BERROUCHE et Nabil BOUZID [2012]: Op.cit., p.p. 35-36 

2
 )08/08/2018شو�د�يوم�: ( الرابطع����راجع�تفاصيل�املرجع�الوط���لضمان�ا��ودة 

http://www.ciaqes-mesrs.dz/documentation/RNAQES%20R%C3%A9d%20Ar-Fr%202%20sans%20photos.pdf 
  .255. ص،�)01(أنظر�امل��ق�رقم� **
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� 2017- 2016 سنة�خالل �ز�أي  التعليم ع�� �جتما�� الطلب ز�ادة �عكس ما و�ذا %  �48,73سبةبادة

 بلغت ال�� الب�الور�ا امتحان �� النجاح �سبة �� املعت��ة الز�ادات �س�ب مؤسساتھ ع�� والضغط العا��،

 ��. ا��زائر �� التعليم وديمقراطية مجانيةو عدد�الس�ان� �� املستمرة الز�ادة وأيضا ،2017 سنة 56,07%

ل املقابل   التدرج �عد ما مرحلة �� الطلبة عدد ��َّ
ً
  تزايدا

ً
  48764 بلغ حيث مستمرا

ً
- 2007 خالل�سنة طالبا

  76202 إ�� ليصل 2008
ً
 الطلبة و�� لز�ادة و�ذا ،% 56,26ة��سببادة�أي�ز� 2017-2016 خالل�سنة طالبا

 الدراسة مواصلة �� الل�سا�س مرحلة �� النا���ن أغلبية رغبة وأيضا العليا، الدراسات أ�مية حول 

 لس�ولة باإلضافة ،العمل سوق  �� اندماج�م إم�انية أك�� �س�ل أع�� جامعية ش�ادات ع�� والتحصل

  .�متحان أساس ع�� باملسابقة ارتباط�ا وعدم املاس�� طور  �� الدراسة ملواصلة املطلو�ة والشروط �جراءات

-2007 العشر�ة خالل ا��زائر�ة العا�� التعليم مؤسسات �� ا��ر�ج�ن عدد تضاعف: �نج�ا��رّ  عدد تطور  -

-2015 سنةخالل� خر�ج 292683 إ�� 2008-2007 سنةخالل� خر�ج 146889 من عدد�م ارتفع حيث ،2017

�ز� 2016 ��سببادة�أي  عرف�ا ال�� الطلبة ألعداد ال�ائلة بالتدفقات ا��ال بطبيعة مرتبط و�ذا ،% 99,25ة

ا �خ��ة، �ونة �� العا�� التعليم قطاع  مقارنة ا��زائر�ة ا��امعة خر��� من املعروض ز�ادة �� �س�ب مّمِ

    .العمل سوق  باحتياجات

 
ً
ت �ةا��زائر مؤسسات�التعليم�العا��� إذا

َ
ق   الطلبة عدد ناحية من انجازات حقَّ

ُ
 مرحل�� �� ��ل�نامل

�و  التدرج �عد وما التدرج �عدد �ناحية �من   لكن ،ا��ر�ج�نأيضا
ُ
 امل

َ
 ان�شار �� ا�عكس رتفاع�  �ذا أن حظال

 سوق  احتياجات مع والتوافق ا��ودة حيث من متواضعة تزال ال النتائج كما�أن�،ا��امعي�ن بطالة ظا�رة

َبات املح�� املجتمع تطلعات وأيضا امل�� املحيط مع �ندماج وصعو�ة العمل
َ
ل
َ
 املحيط ع�� �نفتاح وُمَتط

�ات يخص فيما الدو��   ؛املرتقب ا��ر�ج ُمَمّ�ِ

�أعضاء :التأط�� ومعدل التدر�س �يئة أعضاء عدد تطور  -   �خر �و عرف التدر�س �يئة عدد
ً
 تزايدا

 
ً
 دائم�خالل�أستاذ 57628 إ�� 2008-2007 الدراسية السنة خالل دائم أستاذ 31703 فمن أيضا، مستمرا

�ز� ،2017-2016 سنة �أي ��سببادة   و�ذا ،% 81,77ة
ً
 وتفعيل والبحثية البيداغوجية �عباء لتغطية سعيا

 سنةخالل� أستاذ ل�ل طالب 30 فبلغ�التأط��  معدل أما�.أ�داف�ا وتحقيق العا�� التعليم مؤسسات وظائف

� أستاذ ل�ل طالب 25 ليصبح 2007-2008  التأط�� ملعدل ال�س�� الثبات ورغم ،2017-2016 سنةخالل

 أعداد �� املستمر �رتفاع �س�ب البيداغوجية، �عباء �غطية �� كب�� ��ز �ناك أن إال الف��ة �ذه خالل

، ا��زائر �� العا�� التعليم مؤسسات �ستقبل�ا ال�� الطلبة
ً
 مقارنةيبق�معدل�التأط���ضعيف��وأيضا سنو�ا

ق املعدل مع ُر  حيث املتقدمة، الدول  من كث�� �� املطبَّ دَّ
َ

 طالب 15 وفقا�ملنظمة�اليو�س�و�بـ التأط�� معدل ُيق

 ؛1أستاذ ل�ل

                                                           
1Rabah DOUIK [2010]: «Réformes de l’Enseignement Algérien entre Ambitions et Lacunes», Disponible sur 
le lien: https://www.algerie-focus.com/2010/03/reformes-de-l%E2%80%99enseignement-algerien-entre-ambitions-
et-lacunes/?cn-reloaded=1 (Consulté le 12/12/2013) 
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ن :العا�� التعليم قطاع م��انية تطور  -   امل��انية أن* )01( رقم امل��ق ُيَبّ�ِ
ُ
 �� العا�� التعليم لقطاع خصصةامل

 القطاع م��انية �سبة إ�� بالنظر لكن ،2018 وسنة 2004 سنة ب�ن ما املمتدة الف��ة خالل مستمر ارتفاع

 ةسن دج مليار  66 القطاع م��انية بلغت حيث جدا، طفيف ارتفاع �ناك أن نالحظ الدولة، بم��انية مقارنة

 م��انية من %6.83 ب�سبة 2018 سنة دج مليار �313لغتو  ،الدولة م��انية من %5.54 �عادل اِممَّ  2004

 و�الدخل الدولة بأوضاع يرتبط والذي القطاع ع�� تقر�با الك�� ا���ومي �شراف �س�ب و�ذا ،الدولة

�الوط��  عدا متقار�ة بمستو�ات لكن تذبذبات عرفت فقد القطاع م��انية �� السنو�ة الز�ادة �سبة ب�نما،

  .2011 �سنة مقارنة 2012 سنة %30.23و 2008 �سنة مقارنة %30.70 الز�ادة �سبة �انت حيث 2009 سنة

 عرفھ الذي الكب�� التوسع ملواكبة ألخرى  سنة من مطلقة ز�ادات عرفت تعليم�العا��ال م��انية عموما

 التعليم نظام ت�اليف ارتفاع عن ناتجة ظا�ر�ة ز�ادة أ��ا القول  مكننايُ  و�التا�� إصالحھ، ومتطلبات القطاع

صة وامل��انية املبذولة ا���ود رغم. ك�ل العا��  مدى أو مستوى  �و املطروح �ش�ال أن إال للقطاع، املخصَّ

 مستوى  ع�� سواء القطاع، عرفھ الذي الكب�� التوسع مع عامة بصفة الز�ادات أو املخصصات �ذه توافق

 ومدى ،�خرى  بالقطاعات مقارنة العا�� التعليم م��انية وزن وأيضا ال�شر�ة، املوارد مستوى  ع�� أو ال�يا�ل

 فتخطيط ،�داء بجودة لالرتقاء كفاي��ا ومدى ،ك�ل النظام وجودة وفعالية كفاءة مع القطاع ت�اليف توافق

 �� والفروقات ،تخصيص�ا طر�قةو  ،دللموار  �مثل �ستخدام �� الكفاءة عامل ُ�ْ�ِمل ال أن يجب امل��انية

  ؛املتقدمة الدول ب با��صوص�إذا�ما�تمت�املقارنة الدولة بم��انية مقارنة القطاع م��انية �سبة

شر إنَّ  :ا��زائر �� العلمي �نتاج تطور  -
َّ
 بناء �� خاصة أ�مية الدو�� املستوى  ع�� و�ا��صوص العل�� لل�

�عامل املعرفة، اقتصاد  ال�شر معدل �عت��كما� ملؤسسات�التعاليم�العا��، العال�� التص�يف �� أسا��� وُ�َعدُّ

 ل�ل باحث 480 الباحث�ن عدد بلغ. املعتمدةاملعاي��� أ�م أحد باحث ل�ل ال�شر ومعدل �سمة مليون  ل�ل

 امل�شورات عدد تجاوز كما� ،2016 سنة باحث ل�ل م�شور  0,32 ثباح ل�ل ال�شر معدل �لغو  ،�سمة مليون 

 مجال �� م��ا %91و ،2016 سنة 6377 إ�� ليصل 2000 سنة م�شور  524 العال�� املستوى  ع�� ا��زائر ��

 م�شور  157 إ�� 2000 سنة �سمة مليون  ل�ل م�شور  16 من امل�شورات عدد تطور و  ،والتكنولوجيا العلوم

 املعدالت �ذه تبق املتقدمة الدول  مستوى  ع�� املحققة باملعدالت مقارنة لكن ،2016 سنة �سمة مليون  ل�ل

����م�شور  3501 ،سو�سرا����مليون��سمة ل�ل م�شور  5076 مثال�ال�شر  معدل بلغ حيث ،�س�يا�ضعيفة

��م�شور �2646 ،بر�طانيا����م�شور  2762 ،�ولندا ���م�شور  3256 ،سنغافورا ����م�شور �2000 ،كندا��

  .�1مر�كية املتحدة الواليات���م�شور� 1855 ،أملانيا

                                                           
  .255. ،�ص)01(امل��ق�رقم�أنظر� *

1DGRSDT  [2018]: «Etat des Lieux de la Recherche Scientifique et le Programme de la Direction Générale de la 
Recherche Scientifique et du Développement Technologique pour l’Année 2018», p.p. 20-21, Disponible sur le 
lien: http://www.dgrsdt.dz/DG/Etat-Lieux-RS-programme-DGRSDT-2018.pdf (Consulté le 09/09/2018). 
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 البحوث يقوم�بتص�يف الذي البحثية املؤسسات لتقييم Scimago العال�� التص�يف ملؤشر ووفقا

 إفر�قيا الرا�عة املرتبة ا��زائر احتلت فقد ،20171 سنة نتائج وحسب العال�� املستوى  ع�� وا��امعات

 م��ا م�شور، بحث 6841 بـ و�ذا) �قتباسات( و�حاالت ال�شر مجال �� عامليا وا��مس�ن الثالثة واملرتبة

ل�ل� 0,37 �حالة معدل بلغكما� ذاتية، إحالة 665 م��ا 2551 إحاالت �عدد منھ، �حالة تمت بحث 6520

 إ�� 2011 براءة�اخ��اع�سنة 90 أيضا�ارتفع�عدد�براءات��خ��اع�من ،137 )إنتاجية(و�معامل�تأث���بحث�

لة 2017 سنة اخ��اع براءة 237  ،2والصيدالنية و�لك��ونية، املي�انيكية �الصناعات ميادين عدة �� ُم��َّ

�و مستغل غ�� أغل��ا لكن  الرُّ  ِمَنح إ�� �حاجةة
َ

 قيمة تمثل �خ��اع ف��اءات مبتكرة، مؤسسات إل�شاء صخ

  .املجاالت مختلف �� واستغالل�ا نا��ة مشار�ع إ�� تحو�ل�ا حال �� ا��زائري  لالقتصاد مضافة

   العاملية التص�يف معاي�� حسب التعليم�العا������ا��زائر ترت�ب�مؤسسات .3.1

 نالحظ 2018 لسنة ل��امعات العاملية التص�يفات أ�م مواقع ع�� املتوفرة النتائج ��ع باالطالع

 أما. ARWU3 وتص�يف QS من �ل تص�يف ضمن جامعة 500 قائمة ضمن ا��زائر�ة ا��امعات غياب

�العا�� احتلت فقد Webometrics لتص�يف بال�سبة �التعليم  �س�يا متقدمة مراتب ا��زائر�ة مؤسسات

  :)04�،01(رقم��ا��دول  �� املؤشر�مب�نل�ذا� وفقا املؤسسات أ�م ترت�ب .العر�ي املغرب مستوى  ع�� خاصة

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Available on: (See on 10/10/2018) 
- https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2017&region=Africa 
- https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2016  
2 DGRSDT [2017]: «Eléments de la Propriété Intellectuelle et Etat des Lieux des Brevets 2017», p.p. 8-9, 
Disponible sur le lien: http://www.dgrsdt.dz/Pdf/Brevets/Brevets2017.pdf (Consulté le 09/09/2018). 
3 Available on: (See on 18/10/2018) 
 - QS Ranking: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018 
 - ARWU Ranking: http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html 
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  Webometrics تص�يفحسب� جزائر�ة مؤسسة��عليم�عا�� 20 ترت�ب: )01، 04( رقم جدول 

  
  :الروابط ع�� باالعتماد الباحثة إعداد من :املصدر

 - http://www.webometrics.info/en/aw/Algeria 

 - http://www.webometrics.info/en/aw 

 - http://www.webometrics.info/en/Africa 
 - http://www.webometrics.info/en/Ranking_africa/North_Africa (See on 05/10/2018) 
 

  38 رتبةب العر�ي املستوى  ع�� �و�� العشر املراتب عن غابت ا��زائر�ة ا��امعات أن نالحظ
ً
،�عر�يا

  41 املرتبة احتلت ب�نما
ً
 املغرب مستوى  ع�� أما �فر�قي، املستوى  ع�� ما نوعا مقبول  ترت�ب و�و إفر�قيا

 والتكنولوجيا العلوم جامعة تصدرت حيث �س�يا، متقدمة مراتب ا��زائر�ة ا��امعات فاحتلت العر�ي

 زترك�عتمد�و  �اأ� إال العاملية التص�يف ملعاي�� املوج�ة �نتقادات رغم. مغار�يا الثانية املرتبة بومدين �واري 

 �� العا�� التعليم ملؤسسات م�ان فال ،و�تصال �عالم وتكنولوجيات والتطو�ر العل�� البحث ع��

�املتقدمة�ف ،العل�� لبحثا وضعية تد�ور  ظل �� العاملية التص�يفات �الدول ��� �العا�� �التعليم جودة

  .املحققةُمَتَمحِورة�حول�كمية�و��م�البحوث��نجازات�

ق العا�� التعليم قطاع  أن إ�� ش���ُ  السابقة املؤشرات تحليل إذن  من بالرغم لكن كميا، تطورا حقَّ

  �يجابية النتائج رغمو  ذلك
ُ
ف�مع�متطلبات�عصر�املعلومات�وتكنولوجيا�و  محليا حققةامل الس���نحو�الَتكيُّ

 باملعدالت مقارنة ضعيفة النتائج تبق ،املعرفة ع�� قائم اقتصاد تجسيد و�نتقال�نحو�،�عالم�و�تصال

 .العاملية
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  التعليم�العا������ا��زائر ؤسساتمل�ا��وكمة قياس بطاقة نتائج .4.1

 وشمال �وسط الشرق  دول  من عينة ع�� 2012 سنة الدو�� البنك أجرا�ا ال�� الدراسة إطار ��

 و�ت�ون  ا��وكمة قياس �� رئ�سية أ�عاد خمسة اعتماد تمَّ  حيث ،ا��وكمة قياس بطاقة باستخدام إفر�قيا

�املعتمدة�تتمثل ،فرعية مؤشرات من �عد �ل ����عاد �و�طار�القانو�ي( العام �طار�� ���داف  ،) امل�ام،

�القرا( �دارة �اتخاذ �املستخدم�نر�و �س��اتيجية، �أداء �( �ستقاللية ،)تقييم �ال�شر�ة���اديمية، املوارد

   .)املسؤولية��جتماعية�وال��ا�ة�املالية�،جودة�التعليم( واملساءلة املشاركة ،)املاليةو 

 ،جامعية ومراكز عليا ومدارس جامعات تضمنت ،عا�� �عليم مؤسسة 22 من عينة الدراسة شملت

ن�ذه�املؤسسات� ع�� ا��وكمة قياس بطاقة تطبيق �عد    1:ماي�� تب�َّ

أك���من�املتوسط���و� 4,1 *ن�يجة ع��" �طار�العام"عد��ُ تحصلت�مؤسسات�التعليم�العا���فيما�يخص� -

قدر�بـ�ع���املستوى�الدو��
ُ
نفس�املتوسط�ع���املستوى�و�و� 2,9 "�دارة"عد��ُ �ان�متوسط�ب�نما�، 3,6امل

و�و�أقل�بكث���من�املتوسط��جما���للدول�املشاركة�املقدر�بـ� 2,3 تقاللية�س �ان�مستوى  ���ح�ن ،الدو��

�لغ�مستوى�و  ،2,1 و�و�أقل�مقارنة�مع�املتوسط�الدو�� 1,9 املشاركة���املقابل�بلغ�متوسط�مستوى� ،3,1

�للدول� 2,5 املساءلة �ا��امعات�العمومية �من�املتوسط��� �الدراسةو�و�أقل ،�2,7 بلغي�الذو  ال���شمل��ا

 
ُ
مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ة�ال���شمل��ا�الدراسة،���� انخفاض�مستوى�تطبيق�ا��وكمةالحظ�وامل

  ؛املساءلةو  املشاركة�،تقاللية�سد�عبُ خاصة�ما�يتعلق�ب

 من يتمھ�وإطاره�القانو�ي�أ�دافو  مھم�ا فتحديد ،جدا مركزي  نظام �و ا��زائر �� العا�� التعليم نظام -

 تحدي يخلق و�ذا،�امل�ام نفس �ال ي�ون  ��ذا ا��اصة، م�ام�ا تحديد �ا��امعات�� تدخلت وال الدولة طرف

 �� تلبي��ا ا��امعات ع�� يجب ال�� �حتياجات ملختلف امل�ام �ذه خدمة بإم�انية يتعلق فيما للدولة بال�سبة

 بال�سبة الصعب من في�ون  امل�ام نفس ل��امعات ت�ون  عندما أخرى، ج�ة من ج�ة، من �ذا الوقت، نفس

  وأن تتخصص أن ل�ا
ُ
  أو تنافسية مزايا ر وِّ ِط ت

ُ
 ميادين �عض �� تتفوق  أو نوعية ج�و�ة أو محلية حاجات ل��ت

  أو املعرفة
ُ
�. ا��اصة أ�داف�ا تا�عت  يمثل العا�� التعليم لنظام ومتعددة مختلفة وم�ام أ�داف تحديدإن

 �ذه ترك�� مثل عديدة مواضيع حول  معمقا تحليالمراجعة�و  �ستلزم امَّ مِ  ل��وكمة، بال�سبة أساسية مسألة

�و  ت�و�ن ع�� ال��ك�� �ساسية، التطبيقية البحوث حول  امل�ام �أساتذة �من  ت�و�ن �احث�ن،��اديمي�ن

  ؛املجتمع ��دمة وتوظيف�م املواطنة ع�� فراد�  �شئةت نتج�ن،ُم  ُموظف�ن

�العا��، استقاللية مستوى  يضعف العا�� التعليم نظام مركز�ة - �التعليم  معظم أن بحيث ملؤسسات

  القرارات
ُ
 عرقل�ُ  مما مركز�ة أك�� النظام يجعل ا��اص القطاع ضعف أن كما ا���ومة، طرف من خذتَ ت

 ؛التمو�ل جانب و�ا��صوص ا��امعات تطو�ر �� املشاركة �� مسا�متھ

                                                           
1 Banque Mondiale [2012]: «La Gouvernance des Universités en Algérie», p.p. 9; 12-13; 16; 18-19; 25, 
Rapport Disponible sur le lien: (Consulté le 09/09/2014) 
http://www.univ-bouira.dz/fr/images/uamob/fichiers/Articles_a_lire/Rapport%20sur%20la%20gouvernance.pdf 

  .هاملذ�ور�أعال  راجع�التقر�ر�ع���الرابط�تفاصيل�ونتائج�الدراسةع��� لالطالع� *
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�العا�� - �التعليم �ملؤسسات ��ذا��س�ب� ضعف��ستقاللية�املالية �ا���ومة،�و�� �طرف ��ليا�من تمو�ل�ا

�ا���ومة�����،ا�ع�اس�التجا��ن�متناقض�ن ف�مصار�التعليم�العا���من�خالل� ةيطامقر يدتجسيد�فرغبة

�رمز�ة � وكذلك�دراسة �للطلبة �املقدمة �و�عانات �املنح �ّسِ َج يُ ...) النقل�،�يواء(سياسة ��� �الرغبة �إتاحةد

ة�التعليم�العا���يطامقر ي���ح�ن�يجب�أن�ي�ون��ناك�تفك���وو������مسألة�التوفيق�ب�ن�د�،��ميعل�التعليم

�أخرى، �ج�ة �من �التعليم �جودة �وتحقيق �ج�ة �استغالل��من �إ�� �تميل �الرئ���� �املمول �بصف��ا فا���ومة

�ُم  ��غرض �املؤسسات ��ذه �شؤون ��� �والتدخل �تقديم�سلط��ا �متطلبات �مع �أحيانا �ت�ناقض �معينة مارسة

منح�استقاللية�مالية�أك���ل��امعات��سمح�ل�ا�ب�نو�ع�مصادر�إن��.خدمة��عليمية�جيدة�وإدارة�مرنة�كفؤة

خول�ا�مما��ساعد�ا�ع���التجديد�و�بت�ار����ميدان�تحس�ن�ا��ودة،�كما��سمح�ل���ومة�بتوف���موارد�دُ 

 ؛لدعم��ذه�املج�ودات

نظ��ا��ا�مقارنة�ب�ان�أقل��س�يا�والذي����مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ة��مستوى�املشاركةانخفاض��-

�و  ��خرى، �الدول ��� �أنھ �النتائج �لأل أشارت ��س�يا �قوي �تمثيل �مت�ا���ساتذةيوجد �للطلبة��وتمثيل تقر�با

�وال� �ل�يو�دار��ن، �جامعية �مؤسسة �أي ��� �تمثيل �أي �وجد �يمثل��ر�ج�ن �الذي �ا��اص �القطاع وال�ح��

  ؛وق�العمل��ستقطب�مخرجات�ا��امعة���سأساسيا�طرفا�

 مُ  عالمات وجود�-
َ

  يخص فيما عةّ�ِ �
ُ

 املسؤولية �عكس انجاز و�و ا��ودة ضمان نظام تب�� �� روعالش

�نظامال تطبيق مجال �� تنفيذ�ا تم ال�� ا��طوات �� جليا ذلك و�ظ�ر ،ا��زائر�ة ل���ومة امل��ايدة  ومن،

 ؛�العا�� التعليم ملؤسسات أك�� استقاللية منح �� الشروع أيضا امل�م

� ضعف - �و و  املساءلةمستوى �العا�� نتائجال متا�عةالتقييم �التعليم  با��وانب يتعلق فيما إال ملؤسسات

�أن املالية،   مةِس  أصبحت ال�� باملرونة تتأثر لم املا�� �انبا� �� املساءلة كما
ُ
 ا���ومة ب�ن العالقة م��ت

�إ��الدو�� و�نفتاح العوملة ظل �� خاصة العا�� التعليم ومؤسسات �النتائج �أشارت �كما  مستوى  ضعف ،

 واحتياجات ا��امعية ال��امج ب�ن العالقة وضعف �ر�ج�نا� ةمتا�ع نقص خاصة ،�جتماعية املسؤولية

 ومن امل�م فمن ا��امعية، الش�ادات حام�� توظيف تحس�ن صالحاتمن�أ�داف��  ھأن و�ما العمل، سوق 

الة�قبل�متوسط�ف��ة�البط�،�سبة�التوظيفحول�ستقصاءات�ال اا��ر�ج�ن�� ملتا�عة نظام إدراج الضروري 

 .��إ...التوظيف،�متوسط��جر

وترت�ب��،للقطاع�الكمية املؤشرات �عض وتطور  ،ا��زائر �� العا�� التعليم إصالح مسار عرض �عد

�معاي���التص�يف�العاملية �مؤسسات ا��وكمة قياس بطاقة نتائجو  ،مؤسساتھ�حسب التعليم�العا���������

 . وا��ودة ا��وكمة لواقع نقدية تحليلية قراءة تقديمع���أساس��ذه�النتائج� �تمس ،ا��زائر

 التعليم�العا������ا��زائر ���مؤسسات  وا��ودة ا��وكمة نقدية�لواقع تحليلية قراءة .5.1

 العل�� والبحث العا�� التعليم منظومة إلصالح الوطنية السلطات طرف من املبذولة املج�ودات رغم

 املؤشرات أ�م مستوى  ع�� املحققة النتائج و�� �ستقالل، منذ املطبقة �صالحات س��ورة �� ا�عكست وال��

 ا��وكمة مبادئ تطبيق وضعف املنظومة أداء ضعف إ�� ش���ُ  الواقع أن إال ذكر�ا، السالف للقطاع الكمية
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 ع�� تطبيق�ا و��ن نظر�ا املت�ناة والسياسات ��داف ب�ن التناقضات �عض �س�ب وذلك ا��ودة ومعاي��

� ما أل�م تحليلية قراءة ي�� فيما الواقع، أرض   1:ونتائج�ا �صالحات س��ورة م�َّ

�سياسة -  السياسة راس�� ب�ن والعالقة السيا���، القرار صناعة بآلية ا��زائر �� العا�� التعليم ارتبطت

 التعليم قطاع إ�� نظريُ  القانونية الناحية ومن ،واملركز�ة التعي�ن وذ�نية اصايالو  طا�ع عل��ا غلب التعليمية

 مرفق �شاطات �� وتنوع�ا اختالف�ا ع�� و�شاطاتھ العمومية، لسلطةل أحادي �سي�� تحت عام كمرفق العا��

   ؛املؤسسات ل�ذه العلمية ا��صوصية رغم عام

 �ش��ا�ي �يديولو�� البعد إعطاء تم اتالسبعين ف��ة ففي �يديولو��، بالبعد �صالحات مراحل ام��جت -

 نظام إلغاء تم كما ،ال�سي�� إش�الية ت��ير بدعوى  العلمية خصوصي��ا رغم العا�� التعليم مؤسسات ل�سي��

 ومشاركة واملالية �دار�ة باالستقاللية تتمتع بحيث املعا�د لنظام والتحول  1971 إصالح إثر ال�ليات

 املستوى  إ�� الرجوع دون  إداري  قرار أي اتخاذ ع�� القدرة عدم ن�َّ بَ  الواقع أن إال ،القرارات اتخاذ �� �ساتذة

ق ما �ذا �ع��، ص ا��امعة �� ال�سي�� مركز�ة من َعمَّ
َّ
ل

َ
  ؛املعا�د م�ام وق

- � �لسنة ��سا��� �القانون َبَ��
َ
� 1983ت �توجيھ �مفاده

ً
�مؤسسات�تصورا �ل�افة �و�داري �ال�يك�� النظام

�م��ا �واحدة ��ل ��عتبار�خصوصية ��ع�ن ��خذ �دون �العا�� �و �،التعليم �الثمان�ن�التا�� �ف��ة  اتتم��ت

�باالستقاللية لمو  املركزي  بالتخطيط �ا��امعة  املجتمع احتياجات ومسايرة برامج�ا وضع �� التامة تحظ

رت
َّ
 ؛����ذه�الف��ة�أيضا املنت�� �ش��ا�ي وا��يار يولوجيةباإليد و�سي���م��اني��ا،�فَتأث

 مواكبة تتضمن جديدة ��راتُم بِ  ال�ليات نظام إحياء  1999لسنة العا�� للتعليم التوجي�� القانون  أعاد -

 القضايا أ�سط �� ح�� القائمة املركز�ة من التخلص يتم لم ذلك رغم لكن والدو��، املح�� املحيط تطورات

 �طار استقرار وعدم القرارات واتخاذ السياسات صياغة �� وا��ة رؤ�ة غياب �عكس ما البيداغوجية،

�. وأدا��ا �سي���ا ع�� سلبا ا�عكس مما للمنظومة والقانو�ي ال�شر��� �لم  العا�� التعليم قطاع �ش�د��ذا

 
ً
ا ال�شر���، ا��انب حيث من خاصة استقرارا  مثل سلبية نتائج عدة عنھ ترتبو ��ال�سي� جوانبأثر�ع��� ِممَّ

 ؛�دار�ة والقضايا امللفات عالج��� و�ستمرار�ة ستقرارال ا��املؤسسة م�ام لتحقيق الضروري  املناخ غياب

�أ� إال ألخرى، سنة من العا�� التعليم ؤسساتمل املخصصة املالية �عتمادات �سبة ارتفاع -  �عكس ال�ا

  وال�� �اأداء وفعالية كفاءة بالضرورة
ُ
 مقابل املخرجات وجودة ��م خاصة ��داف تحقيق بدرجة قاست

  ال�� العل�� والبحث العا�� التعليم فم��انية ،عمليات من بداخل�ا يتفاعل وما املدخالت
ُ
 قوة ��ا قاست

  ت�اد ال العظ�� الدول  اقتصاديات
ُ
 "Harvard" جامعة مثل بر�طانية أو أمر�كية جامعة م��انية ب��م قارن ت

  ؛أخرى  قطاعاتل املخصصة امل��انيات ��م ��وق�الفر  إ�� إضافة،�"Cambridge"أو

                                                           
1
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�التع�ضعف - �مؤسسات ��شاطات �طبيعة �ب�ن �� ����ام �ذات �العا�� �ليم ��داف التعليمية�و الت�و��ية

 
ُ
�� �املالية�ما�خاصة ،��ا�ِ َس والقوان�ن�ال�� �م��انية�ف ،يتعلق�ب�سي���املوارد �بواب�أو�ا��زائر��عتمد�أسلوب

�فقط*البنود �التحقق ��دفھ �الفعالية، �محدود �النظام ��ذا �مطابق��ا� ، �ومدى �للموارد ��ستخدامات من

�وال�شر�عات  ف�و�غ���ُم �،لإلجراءات
َ

�بقواعد�يَّ ك �يتعلق �فيما �مرونة �وأقل �ل��امعة ��ساسية �امل�ام �مع ف

� ��عتماداتتخصيص �وصرف �و�عديل �الت. وتوز�ع �عدم �إش�ال �أيضا �ا��امعية�ُيطرح �السنة �ب�ن طابق

�ل��امعة �ا��قيقة �املعطيات �حول �التوقعات ��� �خلل �عنھ �ينجم ا �ِممَّ �املالية �و والسنة �للتحكم�، ا��ضوع

مما�املراقب�املا���واملحاسب،�سلطة��عي�ن�،�وأيضا�لية�ع���عمليا��ا�املاليةاملزدوج�الذي�تمارسھ�وزارة�املا

  ؛1الصالحيات���تداخل�يؤدي�إ���

 ولكن العا��، التعليم أساتذة واستقاللية م�انة ع�� ا��فاظ ��دف�ان� و�خالقيات �داب مجلس تأس�س -

 وز�ر و���أسھ سنوات أر�ع ملدة وزاري  قرار بموجب واختيار�م أعضائھ �عي�ن يتم املجلس �ذا أن ُيالحظ ما

�استقالليتھ�العا�� التعليم �درجة �يؤثر�ع�� ا ��ذا كما ،ِممَّ با املجلس ظل يَّ
َ
 تأس�سھ مرحلة و�عد أثناء ُمغ

  ؛بيضاء جامعية �سنة ��ددإضرابات��ادت�ف��ة��زمات�وف��ة� خاللبا��صوص�

 ا��امعة، رئ�س/مدير( ا��امعية �دار�ة ال�يئات مناصب أغلب �� �نتخاب بدل التعي�ن طر�قة اعتماد -

 عاب�ُ  ما. انتخا��م يتم الذين العلمية املجالسو  ال��ان رؤساء ذلك من س�ث���ُ و  ،)القسم رئ�س ال�لية، عميد

رس التعي�ن ذلك�أن ع��
َّ

ة�ال�يئة�أو�املسؤول�استقاللي ع�� سل�� �ش�ل و�ؤثر الوصية السلطة إ�� التبعية ُيك

  أن باعتبار ،ع��ا
ُ

 املناصب �ذه إ�� الوصول  �� �ساتذة طموح عيق�ُ  كما املعنية ل���ة بالوالء ِدينيَ  نَّ ع�َ امل

 آجال تجا�س عدم ،�إضافة�إ��املسؤول�ن اختيار �� موضوعية غ�� عوامل أمام املجال و�فتح عادية، بطر�قة

 
ُ

  ؛املناصب غلش

. الطلبة أعداد �� املستمرة الز�ادة مقابل خاصة�،سنو�ا املستحدثة املناصب رغم التأط�� مش�لةاستمرار� -

  أثر ،���مجال�العلوم���سانية�أك��  و��سبة التعليم �عر�ب عملية أيضا
ً
 من سواء الت�و�ن مستوى  ع�� سلبا

 يجدر ل�ذا ،�ساتذة جانب من أو �م لغ��م �� ح�� لغو�ة صعو�ات من �عانون  الذين املتخرج�ن جانب

 و�ستغناء ا��زائر��ن لتوظيف �ولو�ة أعطت أيضا ا��زأرة عملية .اللغة ثال�ي أو ثنا�ي ت�و�ن ع�� �عتماد

�كفاءا عن  �س�ب السياسة �ذه �� تناقضا ُيظ�ر الواقع أن إال رةَ� �َ ُم  �انت وإن وعر�ية، غر�ية دول  منت

                                                           
درج ومواد وأقسام أبواب من تت�ون  امل��انيات، أنواع أقدم من �عد م��انية��بواب *

ُ
 مع تماشيا املؤسسات ��ا تقوم ال�� بال�شاطات ا��اصة و�يرادات املصار�ف �افة ف��ا ت

 لتنفيذ والقانونية املالية الرقابة تمثل. سنة �ل خالل للدولة املالية الظروف مع تماشيا املالية وزارة �عليمات تحدد�ا إلجراءات وفقا تقديرات ع�� تتم ،للدولة العامة السياسة

 مما الطلبة وشؤون العل�� والبحث التعليم برامج ع�� تحتوي  ال أي باملخرجات، ��تمام دون  املدخالت ع�� ترتكز كما ،�البنود م��انية ر�ائز أحد �يرادات وتحصيل النفقات

 تتضمن ال ف�� با��امعات، املنوطة ا��قيقية امل�ام �عكس ال ا��الية امل��انية �ي�لة .املركز�ة و�دارة للدولة العامة للم��انية تا�عة ،املرجوة ��داف تحقيق عدم إ�� يؤدي

 لأل�داف وفقا ول�س املستعملة الوسائل حسب معدة ف��،�ا��امعة ووحدات و�يا�ل مصا�� ومردود ت�لفة حول  التقر��ية وح�� الضرور�ة املعلومات من �د�ى ا��د ع��

 �س�ند الذي التمو�ل أو ��داف م��انية بأسلوب أخذت املتقدمة فالدول . والنتائج امل��انية وتحليل الت�لفة عنصر وكذلك تماما مس�بعدة ا��امعة فوظائف ،تحقيق�ا املراد

 من املدخالت مختلف ب�ن املوارد تخصيص حر�ة ل�ا و���ك التعليمية، املؤسسة ت�يح�ا ال�� ا��دمات �عتبار �ع�ن يأخذ ألنھ فعالية أك�� و�و) �داء( واملخرجات �نتاج إ��

 حيث املدخالت إ�� �س�ند الذي �سلوب عكس ،التعليمية للمؤسسة الفعلية �حتياجات مع يتفق بما التمو�ل إدارة �� املرونة من كب�� قدر ي�يح مما ��داف، تحقيق أجل

 .ا���ومة خصص��ا ال�� ذا��ا البنود ع�� �نفاق �� املخصصات ��ذه ا��امعية املؤسسة وتل��م املدخالت لت�اليف وفقا املوارد تخصيص يتم
1Nacera MEZACHE [2011]: «Reforme de L’Université et Changement Institutionnel », Centre de Recherche en 
Economie Appliquée pour le Développement, « L’Université  Algérienne et sa Gouvernance », Op.cit., p. 181. 
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 باإلضافة أجن�ية، جامعات مع �عاون  اتفاقيات عقد �� والرغبة العاملية، باملعاي�� مقارنة التأط�� �سبة ضعف

 إ�� حاجة �� ا��زأرةسياسة� أن شك وال التخصصات، �عض �� الطلبة لتأط�� أجانب بأساتذة �ستعانة إ��

  ؛العا�� التعليم بتدو�ل املناداة ظل �� خصوصا مراجعة

 ما لألسعار العام املستوى  ارتفاعب ترتفع ال �جور  فمستو�ات ،ةاملع�ش ت�اليفب �جور  ر�ط سياسة غياب -

  و�ؤثر املستقرة والرواتب امل��ايدة الوظيفية �حتياجات ب�ن التوازن  عدم يخلق
ً
 الوظيفي �ستقرار ع�� سلبا

�ا��انب أنظمة اعتماد من بد فال ،ا��ام�� لألستاذ و�جتما�� �تخص  لألستاذ واملعنوي  املادي ترقية

� التعليمية العملية �� الفعالة املسا�مة من يمكنھ بما ا��ام��،  أستاذ عن ا��ديث يمكن فالوالبحثية،

 ظروفھ حيث من العالم، مستوى  ع�� واملتأخرة املتدنية املراتب يحتل مادام يةالعامل املعاي�� وفق جام��

  ؛�خرى و�ا��صوص�ال��م�ش�الوا���ل�ذه�الفئة�مقارنة�ببعض�القطاعات�و�الدول��املادية وخصوصياتھ

  توسعال -
َ

ق الذي الكب�� �ّ�ِ الك  �افية نتائج تحقيق بھصاِح يُ  لم العا��، التعليم منظومة مستوى  ع�� تحقَّ

  2004 سنة فإصالحات ،��اجود �عكس
ُ
���LMD نظام تطبيق نةّمِ ضَ تَ امل   �دفالذي

ً
 معاي�� لتطبيق أساسا

  �شر�عية مراسيم من تِبعھ وما ،�امع والتكيف العاملية التعليم أنظمة سايرةوُم  ا��ودة
ُ

 وخ
َ
 نظام طبيقلت طط

  ا��ودة مرجعالذي�تجسدت�أ�م�إنجازاتھ����إعداد� 2008 سنة �ودةا� ضمان
ُ
جال����ممعيارا� 27 َتضِمنامل

  النتائج أنَّ  إال ،ا��وكمة
ُ
قت��سرعة�استجابة��LMD فإصالحات املعلنة، ��داف عن �ع�� لم حققةامل ّبِ

ُ
ط

 العا�� التعليم مؤسسات وخصوصية ب�ئة أغفلت،�و 1للضغوطات�ا��ارجية�دون�اس�شارة�ا���ات�الفاعلة

 من الكث�� يحملرغم�أنھ� - النظام �ذا تطبيق متطلبات مع ت�ناسب ال ال�� ا��قيقية ومشكال��ا ا��زائر�ة

 و�جتما�� �قتصادي املحيط وضعية �ساتذة، وكفاءة ت�و�ن الطلبة، عدد حيث من سواء -�يجابيات

  ؛الدو�� املحيط ع�� �نفتاح ومتطلبات

دت�ورِ إذا��انت�مجاالت�تطبيقھ�قد�استُ بنفس�ا�بأنھ� LMDانخرطت����إصالح�الدول��ورو�ية�ال��� أقرت -

�بلد ��ل ��� �املوجود � �الواقع �تتأثر�بخصوصيات �فإ��ا ��نجلوساكسونية، �الدول �من �إنجاح�، �الصعب ومن

�إعادة �أي ��عرف �لم �الذي �النظام �و�يا�لھ���ذا �وظائفھ �مستوى �ع�� �النامية�و  ،عديل �للدول �ال�سبة

� �مع �و�قتصادية ��جتماعية �عتب� فاملشكالت �صالارات �أمرا ��صالحات �تطبيق �تجعل عبا،�ثقافية

من�طرف�����قبول��ذا�النموذج�ةمما�يطرح�صعو�،غي���س�تمخض�عند��ل���باإلضافة�إ���الصعو�ات�ال��

املجتمع�كما�تم�اعتباره�محاولة��إلخضاع�ا��امعة�إ����منطق�السوق،�ونزع�الطا�ع��الذي�تتم���بھ�ا��امعة�

�إن ��� �م�م��ا �خالل ���سانتامن �حقوق �وترقية �املعرفة �للمجتمعات�ج �والثقا�� �العل�� تطو�ر�ل .والتقييم

كز�صنع�ابقا�من�طرف�مر َس �جن�ية�وال�ح���إعداد�ا�ُم �ةن�است��اد��صالحات�من�املنظومالتعليم�ال�يمك

� �من�،الواقع�عنالقرار��عيدا �بد �وسط�فال ��ل �خصوصيات �حسب �لھ�فاالس�ثما ،التكيف �التعليم ر���

                                                           
1
 Youcef BERKANE [2011]: Op.cit., p. 201. 
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�مرتفعة �الصناعة مردودية �بلدان لكن ،مثل ��و�أن �املنافسة�ناميةال�املالحظ ��� �جامعا��ا �أقحمت  قد

  ؛1رغم�غياب�اقتصاد�ا�الوط��العاملية�

��رغم�الو���بأ�مية�جودة�التعليم�العا��، -
ً
إال�أن��تجاه�نحو�تحقيق��ذا�ال�دف��س����سرعة�بطيئة�جدا

�املجال�مع�ا�ساع�الفجوة�مقارنة ��ذا ��قتصادي�الوط���و�سق�ال�سي���،�بالدول�املتقدمة��� �الواقع ألن

فالب��وقراطية�ال����،اع�القرار�من�تحديد���تمامات�وال��ك���عل��انَّ الب��وقراطي����القطاع�العام�يمنع�صُ 

بَّ 
َ
�ث �ا��زائر�ة ��دارة �ت �تبلور م�َّ �ومنعت �الكفاءات ��� طت �وا�عكست ���ادي�����ف�ار�ا��ديدة الفشل

�ل��ذه�املشكالت�تتمحور�حول�سوء�ال�سي���الذي�عرقل�تطور� .ملعظم�مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ة

لذا�وجب��،���الوضع�الرا�ن�ملنظومة�التعليم�قتصاد�واملجتمع،�فغياب��رادة�السياسية�س�ب�رئ�����

 . 2ا��واجز�ن��ل����مجال�اختصاصھ�من�أجل�رفع��ذهللمختص�منح�الفرصة�
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  للدراسة�امليدانية �جراءات�املن��ية: الثا�ي املبحث

�إبراز� ��� �امليدانية �الدراسة �من ��سا��� �ال�دف ����يتمثل �ا��ودة �تحقيق ��� �ا��وكمة �مبادئ دور

إن�الدراسة��من�خالل�استقصاء�آلراء�عينة�من�أعضاء��يئة�التدر�س،�مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ة

م�تنفيذ�ا����جراءات�املن��يةالقيام�بمجموعة�من�تتطلب��ستقصائية� �،الدراسة�امليدانيةقبل�و�عد�َيّتِ

ثم�عرض�أساليب�التحليل��،كأداة���مع�البيانات،�ثم�تصميم�خطة�املعاينة�تتضمن�بناء��ست�يانوال���

ليتم�����خ���وصف��حصا�ي،� البيانات�للتحليلإعداد�يتم��حصا�ي�املستخدمة����الدراسة،��عد�ذلك�

   .فراد�العينةأل  متغ��ات�املراقبةأ�م�

  �مع�البيانات�ان�كأداة��ست�ي بناء .1.2

� ��ساسية ��داة ��ست�يان  يمثل
ُ
��دةعتَم امل �بيانات�� � جمع �بناء�الدراسة �مرحلة �تتضمن امليدانية،

 .اختبار�ثباتھ،�ثم�وتجر�بھ�اختبار�صدقھ،�عرض�مراحل�تصميمھ�ست�يان�

  تصميم��ست�يان .1.1.2

�البيانات ���مع �كأداة ��ست�يان �ع�� �الدراسة ��ذه ��� ��عتماد �رَ تمَّ ��سئلة�يْ اعَ ، �استخدام �فيھ نا

 
ُ
�سئلة�املغلقة����النوع�،�ألن�من�ج�ة�أخرى و ،�ل�س�يل�عملية��جابة�ور�ح�الوقت�من�ج�ةو�ذا� غلقةامل

� �ب�ن �العالقة �لتحديد �متغاملناسب �و�� �الدراسة �واملتغ�����ات �ا��وكمة �مبادئ ��� �املتمثل املتغ���املستقل

�معاي���ا��ودة، ��� �املتمثل ��التا�ع �خالل  من
ُ
��نحدار�امل �والتَ نموذج د �البنائيةعّدِ �باملعادالت َجة

َ
ْمذ حيث� ،نَّ

 ُس �ذه��ساليب��حصائية�توظيف�استخدام�تطلب�ي
َّ
  .وحدمقياس�م�ل

ن �تتضمَّ ��ست�يان �تصميم �َم  مرحلة � هحاوِ تحديد ��عكس �ُم ال�� �تغ��ات �وذلك باالعتماد�الدراسة،

 �الدراسات�السابقة،أيضا�و ل�ذا�البحث� ي ا��زء�النظر ال���تطرق�إل��ا� دبيات�  ع��
َ
 عَ سواء�ما��

َّ
ق�بمبادئ�ل

 ا��وكمة�أو�
َ
 عَ ما��

َّ
�تصميم��ست�يان�با��طوات�التاليةو ،����مؤسسات�التعليم�العا�� بمعاي���ا��ودةق�ل   :مرَّ

 مليدانيتحديد�ال�دف�من�الدراسة�ا -
ُ
 تصميم��ست�يان�ف�دراسة،لل العامة�داف�� من�مد�ستَ ة�وامل

َ
 بناء مَّ ت

 �سا���� ق�ال�دفتحقيل�ذه�الدراسة�وذلك�ِ�غية��ع����طار�النظري 
ُ
تمثل����إبراز�دور�مبادئ�ا��وكمة�امل

� �العا��، �التعليم �مؤسسات ��� �ا��ودة �تحقيق ��� �حيث مَّ
َ
�ومعاي���ت �ا��وكمة �مبادئ �من اختيار�مجموعة

�ع�� �و��س�أساس�ا��ودة ��قرب �و لدراسةل إلطار�النظري ل�بأ��ا �من��ناداعتم، �لعينة �س����راء تقنية

   أعضاء��يئة�التدر�س����ا��امعات�محل�الدراسة؛

  ؛محاور�ومؤشرات�الدراسةوتأكيد�أجل�تحديد���ساتذة�وا����اء�مناس�شارة�عدد�من� -

   ؛تحديد�العبارات�ال���تقع�تحت��ل�محور  -

  ؛�ست�يان����صورتھ��ولية�وعرضھ�ع����ستاذ�املشرف�و�خذ�بمالحظاتھ�و�عديالتھ�إعداد -

   ؛أستاذ�30من� ختبارا�عينة�عرض��ست�يان�ع���مجموعة�من�املحكم�ن�وتجر�بھ�ع���-
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��ست�يان - ���ا�ي بناء ��ش�ل �و *واعتماده �اللغة �إ�� �طرف�**الفر�سيةترجمتھ �من �ف�مھ �ل�س�يل �و�ذا ،

� �اللغة�أعضاء �ع�� �التدر�س �ف��ا ��عتمد �ال�� �للتخصصات �و�قسام �واملعا�د �ال�ليات ��� �التدر�س �يئة

ن� ،الفر�سية َضمَّ
َ
     :ثالثة�أقسام�ست�يان�وت

  ن: القسم��ول متغ��ات�أو�خصائص�العينة�ب معلومات�عامة�عن�أفراد�العينة�أو�ما�ُيصط���عليھ�تضمَّ

�ُم �،املراقبة �ل�ل �ثابتة �متغ��ات �عن �عبارة �و�� �نوعية �متغ��ات ��حيان �غالب ��� �ت�ون متغ��ات�(ستجيب

ل�فيما��عد�إ���متغ��ات�فئو�ة�)اسمية�أو�ترتي�ية حوَّ
ُ
ال�دف�من�استخدام�). ترتي�ية(،�أو�متغ��ات�كمية�ت

�والوحدة� ��حصا�ي ��و�تحديد�إطار�الدراسة،�بمع���تحديد�املجتمع �حصائية�املس��دفة��ذه�املتغ��ات

تبعا�للموضوع�املدروس،�أضف�إ���ذلك�أ�مي��ا����تحليل�نتائج�الدراسة،�حيث�ع���أساس�ا�يتم�تحديد�

اقتصرت�ع���دراسة�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة�من�ة�دراس�ذه�البما�أن�. الفروق����آراء�املبحوث�ن

�نظ �و �ر ُوج�ة �التدر�س، ��يئة �الدراسةأعضاء �أ�داف �املناس امليدانية�لتحقيق �املراقبة �متغ��ات بة��انت

املؤ�ل�ا���س،��،،�ال�لية�أو�املع�د�أو�القسممؤسسة�التعليم�العا�� تتمثل����للوحدة��حصائية�املدروسة

  .داري � نصب�املا����ة����،�داري نصب�� امل،�نوع�)سابقا/حاليا( إداري ،�تو���منصب�الرتبة،�ا����ة،�العل��

 الثا�ي� ��:القسم �محور�ن �ع�� �القسم ��ذا �محور للدراسة�رئ�سي�ناشتمل �ب ، �ا��وكمة�خاص مبادئ

عة�كما�ي�� 105 �ت�ون�منمعاي���ا��ودة،�و محور�خاص�بو    : عبارة�ُمَوزَّ

  ول�� �: املحور ��� �املتمثل �باملتغ���املستقل �املتعلقة �املؤشرات �أو ��سئلة �ا��وكمةيتضمن �مبادئ

 
ُ
مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة���دف�إ���التعرف�ع���محاور�فرعية،��يةثمانعتمدة����الدراسة،�يضم�امل

  .عبارة 59 ���ا��امعات�محل�الدراسة،��يت�ون�من

 معاي���ا��ودة��يضم��سئلة�أو�املؤشرات�املتعلقة�باملتغ���التا�ع�املتمثل����:املحور�الثا�ي 
ُ
عتمدة����امل

���ا��امعات�محل��معاي���ا��ودة�وافر مستوى�تخمسة�محاور�فرعية،���دف�إ���معرفة� يضم الدراسة،

 الدراسة،�ُم 
َ
 .عبارة 46 ن�منوَّ �

 الثالث� �سؤ� : القسم �ا��وكمة امفتوح�اواحد�تضمن �تطبيق �معوقات �محل� حول �ا��امعات ��

��جابة��،الدراسة �مقارنة �خالل �من �املبحوث�ن، �إجابات �صدق ��و�اختبار�مدى �منھ �الرئ���� �ال�دف و�ان

  .عليھ�مع��جابات�السابقة

�تقسيم�كال�م��ا�إ����وعليھ مجموعة�من�فقد�اشتملت�أداة�الدراسة�ع���ثالثة�عشرة�محورا،�تمَّ

�إجما�� ��عدد �آخر��،عبارة 105 العبارات، ��� �املفتوح �والسؤال �العينة �ألفراد �خصائص ��سع �إ�� إضافة

  :أقسام��ست�يان�وعدد�العبارات�����ل�قسم يو���)04�،02(رقم��وا��دول  ،�ست�يان

  

  

                                                           
  .256. ،�ص)02(رقم�أنظر�امل��ق� *

 .266. ص ،)03(أنظر�امل��ق�رقم� **
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   انيست��  حسب�أقسام

  

ية،�وذلك�باستخدام�� ّمِ
َ

تم�استخدام�مقياس�ليكرت�ا��ما����لتحو�ل�املتغ��ات�النوعية�إ���قيم�ك

  مقياس�لي�ارت�ا��ما���

 

املتخصص�ن����موضوع�البحث�و���مجال�تصميم�

�ملا� �قياس�ا �ومدى �الدراسة، �موضوع مع

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

حسب�أقسامعبارات�عدد�ال :)02، 04(جدول�رقم�

  من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع����ست�يان

ية،�وذلك�باستخدام�� ّمِ
َ

تم�استخدام�مقياس�ليكرت�ا��ما����لتحو�ل�املتغ��ات�النوعية�إ���قيم�ك

  :)04�،03(رقم�أوزان�تتوافق�مع�درجات�السلم،�كما�ي�ي��ا�ا��دول�

مقياس�لي�ارت�ا��ما���: )03، 04(جدول�رقم

 من�إعداد�الباحثة

 �ست�يانوتجر�ب�

املتخصص�ن����موضوع�البحث�و���مجال�تصميم� �ست�يان��عتمد�ع���تحكيمھ�من�طرف

�للتأك �واملوذلك �العبارات �تطابق �مدى �من �ملا��حاور د �قياس�ا �ومدى �الدراسة، �موضوع مع
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من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع����ست�يان: املصدر  

ية،�وذلك�باستخدام�� ّمِ
َ

تم�استخدام�مقياس�ليكرت�ا��ما����لتحو�ل�املتغ��ات�النوعية�إ���قيم�ك

أوزان�تتوافق�مع�درجات�السلم،�كما�ي�ي��ا�ا��دول�

من�إعداد�الباحثة: املصدر        

وتجر�ب�صدق� .2.1.2

�ست�يان��عتمد�ع���تحكيمھ�من�طرفصدق�

�للتأك �ست�يانات، وذلك
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لية�  ���صورتھ��وَّ
ُ
 *نم�ِك َح ع���مجموعة�من�امل

�العبارا �ومحتوى ��ست�يان، �ش�ل �يخص �فيما �مالحظا��م �من �تناسق�ا��ستفادة �ومدى ت

�تمثلت�معظم�مالحظات�املحكم�ن���. ا�وضوح�وسالمة�صياغ��ا�اللغو�ة

�طول  �املع��، ��� ��سئلة ��عض �تداخل ��سئلة، �عض���عض

�ودمج �العبارات، ��عض �باس�بعاد ��ست�يان، ��عديل �تم �املحكم�ن �مق��حات ��� �عض�ا ع��

��خر ��عض�ا �صياغة �وإعادة �ت�سيط �إ�� �باإلضافة �بتجر�ب��،املع��، �قمنا ثم

�ِقَبل� �من �وف�م�ا ��سئلة �وضوح �درجة �ع�� �للتعرف أستاذ،

��عض� �تم�إعادة�صياغة �لتفادي�تأو�الت�خاطئة�حول��سئلة�املطروحة،�ل�ذا �العباراتاملبحوث�ن،�و�ذا

� �ال��ائية �رقم(ھ �امل��ق ��� ��و�مو��  كما

ملعرفة���ساق�الداخ�����ميع�أسئلة�الدراسة�مجتمعة،�كما�يق�س�

�اختبار�ثبات�أداة�القياس�باستخدام�معامل�ألفا�كرنباخ  Alpha( تمَّ

ِعيد�
ُ
�أ �لو �فيما �النتائج �نفس �ع�� �ا��صول ��� �استقرار�ا �مدى ��داة �ب�بات قصد

�الصفر�والواحد� �ب�ن �ت��اوح �قيمة �الثبات �معامل �أخذ

نة�لالستمارة،�فإن�قيمة�املعامل�ت�ون�مساو� ة�للصفر�وع���ال��يح،�فإذا�لم�يوجد�ثبات����البيانات�امل�ّوِ

العكس�إذا��ان��ناك�ثبات�تام����البيانات�فإن�قيمة�املعامل��ساوي�الواحد�ال��يح،�بالتا���أي�ز�ادة����

� �إم�انية �و�التا�� �البيانات، �مصداقية ��� �ز�ادة �تنعكس�ع�� �العينة��أن نتائج

  معامل�الثبات�ألفا�كرونباخ

  

                                                           

1Bernard GRAIS [2003]: « Méthodes Statistiques

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

�عرض��ست�يان� لية�لتحقيق��ذا�ال�دف�تمَّ ���صورتھ��وَّ

�العبارا �ومحتوى ��ست�يان، �ش�ل �يخص �فيما �مالحظا��م �من �ستفادة

ا�وضوح�وسالمة�صياغ��ا�اللغو�ةاملحاور�املعتمدة،�وكذ

��سئلة �عدد �صيغة�ال��كيب�،ك��ة �طول ��� �املع��، ��� ��سئلة ��عض �تداخل ��سئلة، �عض

�ودمج �العبارات، ��عض �باس�بعاد ��ست�يان، ��عديل �تم �املحكم�ن �مق��حات ع��

��خر الكتمال ��عض�ا �صياغة �وإعادة �ت�سيط �إ�� �باإلضافة املع��،

� �من ��ختبار�امل�ونة �عينة �ع�� �ِقَبل���30ست�يان �من �وف�م�ا ��سئلة �وضوح �درجة �ع�� �للتعرف أستاذ،

��عض� �تم�إعادة�صياغة �لتفادي�تأو�الت�خاطئة�حول��سئلة�املطروحة،�ل�ذا املبحوث�ن،�و�ذا

�لتيم �أك���وضوحا، �ذلك�لت�ون �صورت��عد ��� ��ست�يان �إخراج �ال��ائية ھ

 ثبات��ست�يان

ملعرفة���ساق�الداخ�����ميع�أسئلة�الدراسة�مجتمعة،�كما�يق�س��ست�يان�ثبات� ��دف�قياس

�اختبار�ثبات�أداة�القياس�باستخدام�معامل�ألفا�كرنباخ. مدى�مصداقية�اعتماد�نتائج�الدراسة تمَّ

ِعيد�يُ . 
ُ
�أ �لو �فيما �النتائج �نفس �ع�� �ا��صول ��� �استقرار�ا �مدى ��داة �ب�بات قصد

�الظروف �نفس �و�� �متتالية �مرات �الصفر�والواحد�و  ،استخدام�ا �ب�ن �ت��اوح �قيمة �الثبات �معامل �أخذ

نة�لالستمارة،�فإن�قيمة�املعامل�ت�ون�مساو� ال��يح،�فإذا�لم�يوجد�ثبات����البيانات�امل�ّوِ

العكس�إذا��ان��ناك�ثبات�تام����البيانات�فإن�قيمة�املعامل��ساوي�الواحد�ال��يح،�بالتا���أي�ز�ادة����

�كرنباخ � ألفا �إم�انية �و�التا�� �البيانات، �مصداقية ��� �ز�ادة �ع��
1.  

  :)04،04(رقم� ا��دول �ا�كرونباخ�مب�ن���معامل�الثبات�ألف

معامل�الثبات�ألفا�كرونباخ: )04،04( جدول�رقم

  SPSS من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامج

  .276 .،�ص)04(رقم�أنظر��قائمة�املحكم�ن����امل��ق�

Statistiques », 3ème Edition, Dunod, Paris, p. 104. 
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َمت�لقياسھ �عرض��ست�يان��.ُصّمِ لتحقيق��ذا�ال�دف�تمَّ

��غرض �العبارا وذلك �ومحتوى ��ست�يان، �ش�ل �يخص �فيما �مالحظا��م �من �ستفادة

املحاور�املعتمدة،�وكذ�وترابط�ا�مع

��سئلة �عدد ك��ة

  .إ��...العبارات

�ودمج�بناء �العبارات، ��عض �باس�بعاد ��ست�يان، ��عديل �تم �املحكم�ن �مق��حات ع��

الكتمال واحدة عبارة

� �من ��ختبار�امل�ونة �عينة �ع�� �ست�يان

��عض� �تم�إعادة�صياغة �لتفادي�تأو�الت�خاطئة�حول��سئلة�املطروحة،�ل�ذا املبحوث�ن،�و�ذا

�لتيم �أك���وضوحا، لت�ون

)02( .(  

ثبات��ست�يان .3.1.2

��دف�قياس

مدى�مصداقية�اعتماد�نتائج�الدراسة

de Cronbach( .

�الظروف �نفس �و�� �متتالية �مرات استخدام�ا

نة�لالستمارة،�فإن�قيمة�املعامل�ت�ون�مساو� ال��يح،�فإذا�لم�يوجد�ثبات����البيانات�امل�ّوِ

العكس�إذا��ان��ناك�ثبات�تام����البيانات�فإن�قيمة�املعامل��ساوي�الواحد�ال��يح،�بالتا���أي�ز�ادة����

� �معامل �كرنباخقيمة ألفا

1للمجتمع�املدروس

معامل�الثبات�ألف

من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامج�:املصدر   

أنظر��قائمة�املحكم�ن����امل��ق�  *
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�ومعاي���ا��ودة �ا��وكمة �مبادئ �محوري �من ع��� 0,947و 0,954 ل�ل

ا�يدل�،�1 0,65 والبالغ إحصائيا املقبول  ِممَّ

يقصده�الباحث،�وع���وجود�عالقة�أن�ف�م��سئلة�من�طرف�املبحوث�ن��ان����نفس��تجاه�وكما�

ر�بـ� ّدِ
ُ
 �ت���من�ا��دول�أعاله،�أن�معامل�الثبات��جما���لألداة�ق

�و  ثبات بمعامل عامة بصورة �التا���عال،

�املجتمع� ��عر�ف �و�شمل ��ستقصاء، �تنفيذ ��� �املتبعة ��ساسية �ا��طوات ��� �املعاينة خطة

���م� �وحساب �املعاينة �طر�قة �للدراسة، �والزم�� �ا��غرا�� املجال

  �عر�ف�املجتمع��حصا�ي،�الوحدة��حصائية،�املجال�ا��غرا���والزم��

 كما��عر�ف�املجتمع��حصا�ي،�الوحدة��حصائية،�املجال�ا��غرا���والزم��

�التا�ع�ن� �الدائم�ن ��ساتذة �مجموع ��� لدراسة

�لإلح �العليا �الوطنية �التطبيقي�املدرسة �و�قتصاد صاء

�الدراسية �السنة ��ساتذة� ،2017/2018 خالل باست�ناء

  :**�ن�توز�ع�مجتمع�الدراسة

  ��م�مجتمع�الدراسة�

 
  محل�الدراسة

� �الدراسة �محل �العا�� �التعليم �مؤسسات  اختيار
َ
�ق �ةيَ ِد صْ بطر�قة �لصعو�ة�، نظرا

راسة�وك�����م�محدودية�وقت�الدالدراسات��ستطالعية�وما�تتطلبھ�من�وقت�وت�اليف�مادية�و�شر�ة،�ف

�ا��زائر�ة �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �التدر�س ��يئة �أعضاء �أك���صعو�ة،�حصر��ل

�إطار�معاينة� �يتطلب �الذي �الدراسة �محل �ا��امعية �املؤسسات ��

                                                           

1Manu CARRICANO et Fanny POUJOL
Excercices Corrigés», Pearson  Education, France, p.
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  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

�قيمة �كرونباخ�بلغت �ومعاي���ا��ودة�*ألفا �ا��وكمة �مبادئ �محوري �من ل�ل

املقبول  ا��د��د�ى�تز�د�عنالتوا���و�مكن�اعتبار�ا��سبة�عالية�أل��ا�

أن�ف�م��سئلة�من�طرف�املبحوث�ن��ان����نفس��تجاه�وكما�

ر�بـ�و ،��ست�يان تناسق�وترابط�ب�ن�عبارات ّدِ
ُ
�ت���من�ا��دول�أعاله،�أن�معامل�الثبات��جما���لألداة�ق

�ع��، 0,65أك���من �يدل �ما ع و�ذا متُّ
َ
بصورة الدراسة أداة ت

  .إم�انية�اعتماد�ا����الدراسة

 تصميم�خطة�معاينة

�املجتمع� ��عر�ف �و�شمل ��ستقصاء، �تنفيذ ��� �املتبعة ��ساسية �ا��طوات ��� �املعاينة خطة

� �وتحديد ��حصائية �والوحدة ���م��حصا�ي �وحساب �املعاينة �طر�قة �للدراسة، �والزم�� �ا��غرا�� املجال

 .العينة�وتوز�عھ،�طر�قة�جمع�البيانات

�عر�ف�املجتمع��حصا�ي،�الوحدة��حصائية،�املجال�ا��غرا���والزم��

�عر�ف�املجتمع��حصا�ي،�الوحدة��حصائية،�املجال�ا��غرا���والزم�� �ذه�ا��طوة

    

��حصا�ي �املجتمع �: �عر�ف �التا�ع�ن�ل �حصا�ي�جتمعامليتمثل �الدائم�ن ��ساتذة �مجموع ��� لدراسة

1- � ،� �ا��ام�� �بماملركز �لإلحو يلة �العليا �الوطنية املدرسة

�عدد�م �والبالغ �وأستاذة 1980 ، �الدراسية أستاذ �السنة خالل

�ن�توز�ع�مجتمع�الدراسةبَ يُ �)04�،05(رقم��وا��دول �،املوسمنفس�بتوظيف�

��م�مجتمع�الدراسة�: )05، 04( جدول�رقم

محل�الدراسةا��امعية�ؤسسات�املة�اعتمادا�ع���إحصائيات�ووثائق�من�إعداد�الباحث

�اختيار � تم �الدراسة �محل �العا�� �التعليم �مؤسسات اختيار

الدراسات��ستطالعية�وما�تتطلبھ�من�وقت�وت�اليف�مادية�و�شر�ة،�ف

� �من �ا��زائر�ةجعل �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �التدر�س ��يئة �أعضاء حصر��ل

�عشوائية �اختيار�عينة �إطار�معاينة��صعو�ة �يتطلب �الذي �الدراسة �محل �ا��امعية �املؤسسات ��

277.  

Manu CARRICANO et Fanny POUJOL [2008]: «Analyses de Données avec SPSS: Synthèse de Cours
Excercices Corrigés», Pearson  Education, France, p. 53. 
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�قيمة بلغت

التوا���و�مكن�اعتبار�ا��سبة�عالية�أل��ا�

أن�ف�م��سئلة�من�طرف�املبحوث�ن��ان����نفس��تجاه�وكما�ع���

تناسق�وترابط�ب�ن�عبارات

أك���من�و�و  0,968

إم�انية�اعتماد�ا����الدراسة

تصميم�خطة�معاينة�.2.2

�املجتمع� ��عر�ف �و�شمل ��ستقصاء، �تنفيذ ��� �املتبعة ��ساسية �ا��طوات ��� �املعاينة خطة

� �وتحديد ��حصائية �والوحدة �حصا�ي

العينة�وتوز�عھ،�طر�قة�جمع�البيانات

�عر�ف�املجتمع��حصا�ي،�الوحدة��حصائية،�املجال�ا��غرا���والزم�� .1.2.2

�ذه�ا��طوةس�تم����

  :ي��

��حصا�ي�- �املجتمع �عر�ف

�سطيف 1- ��امعة

�عدد�م��زائربا �والبالغ ،

بتوظيف� امللتحق�ن ا�ُ�دد

من�إعداد�الباحث:املصدر   

�اختيار تم

الدراسات��ستطالعية�وما�تتطلبھ�من�وقت�وت�اليف�مادية�و�شر�ة،�ف

��املجتمع �من جعل

�و  �عشوائيةأيضا �اختيار�عينة صعو�ة

7. ص،�)5(أنظر�امل��ق�رقم�  *

[2008]: «Analyses de Données avec SPSS: Synthèse de Cours & 

ص،�)06(أنظر�امل��ق�رقم��**
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أيضا�القرب�ا��غرا���للمؤسسات�املختارة�من�الباحثة،�ومحاولة�دراسة�ثالثة�ف��ا،�بأسماء��ل��ساتذة�

�ا��زائر ��� �العا�� �التعليم �مؤسسات �من � أصناف ��� �مركز�جام��جامعةمتمثلة �و �، �علياو مدرسة ،�طنية

�ا�وإم�انية�وجود�اختالفات�معاي���ا��ودة�����ل�م�مستوى�توافر�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�و �مستوى ملعرفة�

  ؛بي��ا

املدرسة� ،ميلةباملركز�ا��ام��� ،-1-جامعة�سطيفأستاذ�أو�أستاذة�دائمة����: �عر�ف�الوحدة��حصائية�-

  ؛2017/2018 خالل�السنة�الدراسية ،�زائرحصاء�و�قتصاد�التطبيقي�با�الوطنية�العليا�لإل 

- � �ا��غرا���عر�ف �ا��غرا��: املجال �املجال �سطيف�شمل � ،-1-جامعة املدرسة�و �يلةبماملركز�ا��ام��

  ؛ �زائرء�و�قتصاد�التطبيقي�با�الوطنية�العليا�لإلحصا

�الزم���عر�ف� - ��ستقصاء�يتمثل�املجال�الزم������املدة: املجال �تنفيذ �ر أش� و���ثمانية ال���استغرق�ا

 .2018 مايش�ر�إ���غاية���اية� 2017 وذلك�ابتداءا�من�ش�ر�أكتو�ر

 طر�قة�املعاينة،�حساب���م�العينة�وتوز�عھ. 2.2.2

  :لألسباب�التالية (La Méthode des Quotas) تم�استخدام�معاينة�ا��صص

�إطار�معاينة،�- �ال�تتطلب �ا��صص �متغ��ات��معاينة �تتوافر�ف��ا �إحصائية �وحدة ��ل �ع�� ��عتمد فقط

  املراقبة�خالل�ف��ة�الدراسة؛

�غ����- �املعاينة �طرق �أ�م �أحد �ا��صص �ُم �حتماليةمعاينة �السوق�ستعَم ، �دراسات ��� �خاصة �بك��ة لة

  واستطالعات�الرأي�السياسية؛

تطبيق�املعاينة�العشوائية،�وال����معاينة�ا��صص��عطي�نتائج�دقيقة�وس�لة�التطبيق�مقارنة�بإجراءات�-

  .تزداد�صعو�ة����إطار�ال�ش�ت�ا��غرا���ألقسام�و�ليات�ا��امعات�محل�الدراسة

  :THOMPSON Steven ب���م�العينة�فقد�اعتمدنا�معادلةأما�حسا

  

  

  :حيث

N: م�املجتمع؛��  

p: ؛*�سبة�الوحدات�ال���تتوفر�ف��ا�ا��اصية�املدروسة����املجتمع  

q: سبة�الوحدات�ال���ال�تتوفر�ف��ا�ا��اصية�املدروسة����املجتمع؛�  

z: ؛95% ة�الثقةجة�املعيار�ة�املقابلة�لدر قيمال 

d: خطأ�املعاينة. 

                                                           
جر�ْت���ذا�املوضوع،�و���ا��امعات� *

ُ
 نظرا�لعدم�وجود�دراسات�سابقة�أ

َ
���املجتمع�مع����اصية�املطلوب�دراس��اا�ا،�يتم�اف��اض��ساوي��سبة�توافر�ا�ُ محل�الدراسة�ذ

 .qو�pل�ل�من���%50أي���سبة�عدم�توافر�ا

 
     ppzdN

ppN
n
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�محل� �ا��امعات �مستوى �ع�� �العينة ���م �تحديد �تم ،

  حساب���م�العينة����مؤسسات�التعليم�العا���محل�الدراسة

��م�العينة�ل�ل�جامعة��حساب���م�العينة�ع���مستوى��ل�مؤسسة�جامعية،�تم�توز�ع

�العينة ���م �توز�ع �تم �املراقبة� *، �ملتغ��ات وفقا

وال�ش�ت�ا��غرا���لعينة�الدراسة�من�ج�ة�أخرى،�وما�

�عينة�الباحثة ���م �اعتماد وحدة� 476 أن

يم�الدراسة�وتقارب�املناخ�التنظي���ملؤسسات�التعل

من�ناحية���ستقصائية�سواءنظرا�للصعو�ات�ال���تتضم��ا�الدراسات�

 118تم�اعتماد�عينة�إضافية�����ل�مؤسسة�جامعية،�تجاوزت�

�العينة� �ب��م �فقط ��خ����حتفاظ ��� �ليتم است�يان

�غ���الصا��ة �وإلغاء ��ست�يانات �من �عددا �اس��جاع �عدم ��عد �الدراسة، ��� �إلخضاع�ا�عتمد �م��ا،

ِكن�من�طرح��سئلة�مباشرة�وسرعة� مَّ
ُ
تم��عتماد����جمع�البيانات�ع���املقابلة�ال��صية،�أل��ا�ت

��ذه� �وتقلل �الثقة �من �عالية �بدرجة �املطلو�ة �البيانات �ع�� �با��صول ��سمح �كما ��جو�ة، �ع�� ا��صول

إضافة�إ����ذا�ونظرا�لل�ش�ت�ا��غرا���

 
َ
�ت �الدراسة، �محل �للمؤسسات �و�قسام �واملعا�د �ال�ليات ���ميع �الدراسة �وشمول �الدراسة  مَّ لعينة

  .للُمستجوب

                                                           

  .287. ،�ص

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

� �معادلة �محل�THOMPSON Stevenبتطبيق �ا��امعات �مستوى �ع�� �العينة ���م �تحديد �تم ،

 :)04�،06(رقم�الدراسة�كما��و�مب�ن����ا��دول�

حساب���م�العينة����مؤسسات�التعليم�العا���محل�الدراسة ):06، 04( جدول�رقم

 THOMPSON Steven من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���معادلة

حساب���م�العينة�ع���مستوى��ل�مؤسسة�جامعية،�تم�توز�ع

�خاصية ��ل �وزن �ع�� ��عتمد �ال�� �ال�س�ية �العينة1ينة ���م �توز�ع �تم ،

 ؛�قسام /املعا�د/حصة��ل�جامعة�حسب�ال�ليات

 حسب��قسام؛�مع�د/توز�ع��حصة��ل��لية

 ؛ةرتبالتوز�ع��حصة��ل�قسم�حسب�

  .توز�ع��حصة��ل�رتبة�حسب�ا���س

وال�ش�ت�ا��غرا���لعينة�الدراسة�من�ج�ة�أخرى،�وما��الدراسة�من�ج�ة، مجتمع ��م ك��

� �طو�لة، �زمنية �وف��ة �مادية �ت�اليف �من �ذلك الباحثة�رى تيتطلب

الدراسة�وتقارب�املناخ�التنظي���ملؤسسات�التعل مجتمع خصائص نظرا�لتجا�س �اٍف�ومناسب

نظرا�للصعو�ات�ال���تتضم��ا�الدراسات�أيضا�. العا���ال���شمل��ا�الدراسة

تم�اعتماد�عينة�إضافية�����ل�مؤسسة�جامعية،�تجاوزت�. جابة�أو�عدم�ا��دية�����جابة

�توز�ع �تم �و�التا�� �إجماال، �إضا�� �العينة� 594 است�يان �ب��م �فقط ��خ����حتفاظ ��� �ليتم است�يان

�غ���الصا��ة �وإلغاء ��ست�يانات �من �عددا �اس��جاع �عدم ��عد �الدراسة، ��� عتمد

  .ةحصائي

 طر�قة�جمع�البيانات

ِكن�من�طرح��سئلة�مباشرة�وسرعة� مَّ
ُ
تم��عتماد����جمع�البيانات�ع���املقابلة�ال��صية،�أل��ا�ت

��ذه� �وتقلل �الثقة �من �عالية �بدرجة �املطلو�ة �البيانات �ع�� �با��صول ��سمح �كما ��جو�ة، �ع�� ا��صول

إضافة�إ����ذا�ونظرا�لل�ش�ت�ا��غرا����،�ست�يانالطر�قة�من��سب�عدم��جابة�أل��ا�تضمن�اس��جاع�

 
َ
�ت �الدراسة، �محل �للمؤسسات �و�قسام �واملعا�د �ال�ليات ���ميع �الدراسة �وشمول �الدراسة لعينة

للُمستجوبال��يد��لك��و�ي�اس��جاع��عض��ست�يانات�عن�طر�ق�

  .123-118. ص .ص مرجع�سابق،

،�ص)07(رقم����امل��ق�توز�ع���م�العينة�ع���مستوى��ل�مؤسسة�جامعية�حسب�متغ��ات�املراقبة�مب�ن�

 الفصل�الرا�ع
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� �معادلة بتطبيق

الدراسة�كما��و�مب�ن����ا��دول�

جدول�رقم

من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���معادلة:املصدر

حساب���م�العينة�ع���مستوى��ل�مؤسسة�جامعية،�تم�توز�ع�عد�

�ل �خاصيةلعوفقا ��ل �وزن �ع�� ��عتمد �ال�� �ال�س�ية ينة

   :التالية

حصة��ل�جامعة�حسب�ال�لياتوز�ع�ت�-

توز�ع��حصة��ل��لية -

توز�ع��حصة��ل�قسم�حسب� -

توز�ع��حصة��ل�رتبة�حسب�ا���س -

ك��ل ونظرا

� �طو�لة، �زمنية �وف��ة �مادية �ت�اليف �من �ذلك يتطلب

�اٍف�ومناسب إحصائية

العا���ال���شمل��ا�الدراسة

جابة�أو�عدم�ا��دية�����جابةعدم�� 

�توز�ع �تم �و�التا�� �إجماال، �إضا�� است�يان

 
ُ
�غ���الصا��ةامل �وإلغاء ��ست�يانات �من �عددا �اس��جاع �عدم ��عد �الدراسة، ��� عتمد

حصائي� للمعا��ة�

طر�قة�جمع�البيانات .3.2.2

ِكن�من�طرح��سئلة�مباشرة�وسرعة� مَّ
ُ
تم��عتماد����جمع�البيانات�ع���املقابلة�ال��صية،�أل��ا�ت

��ذه� �وتقلل �الثقة �من �عالية �بدرجة �املطلو�ة �البيانات �ع�� �با��صول ��سمح �كما ��جو�ة، �ع�� ا��صول

الطر�قة�من��سب�عدم��جابة�أل��ا�تضمن�اس��جاع�

 
َ
�ت �الدراسة، �محل �للمؤسسات �و�قسام �واملعا�د �ال�ليات ���ميع �الدراسة �وشمول �الدراسة لعينة

اس��جاع��عض��ست�يانات�عن�طر�ق�

مرجع�سابق،: ]2010[ مقيدش�نز��ة 1
توز�ع���م�العينة�ع���مستوى��ل�مؤسسة�جامعية�حسب�متغ��ات�املراقبة�مب�ن� *
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  التحليل��حصا�ي�أساليب .3.2

� ��س�� �إلبراز�دور �الدراسة �العا���ذه �التعليم �مؤسسات ��� �ا��ودة �تحقيق ��� �ا��وكمة �مبادئ

� �تحديد �خالل �من �ا��زائر�ة، �املتغ���املستقل �كال�من �ب�ن �ا��وكمة(العالقة معاي���(واملتغ���التا�ع) مبادئ

�و �،)ا��ودة �أيضا �النظري �النموذج �اختبار�صالحية ��ف��ا��� �املتغ��ين، �ب�ن �ير�ط �الذي لتحقيق�و�التا��

،�س�تم�تحليل����ذلك�ست�يان�كأداة�أساسية� دااعتمب��داف�وتأكيد�فرضيات�الدراسة�أو�نف��ا�ذه�� 

البيانات�باستخدام�مجموعة�من�أساليب�التحليل��حصا�ي�املناسبة�لتحقيق�أ�داف�الدراسة�و�جابة�

�فرضيا��ا ��ستدال ،ع�� �و�حصاء �الوصفي ��حصاء �ضمن �تندرج �وال�� َجة
َ

�والَنْمذ �ا�� ،�لبنائيةباملعادالت

�برنا ��� �واملتمثلة �الدراسة ��ذه ��� �املعتمدة ��حصائية �ال��امج ِ�يُح�ا
ُ
�ت ��ساليب  (SPSS*,V22) م���ذه

  1:فيما�ي���تتمثلأ�م��ساليب��حصائية�املستخدمة�لتحقيق�أ�داف�الدراسة� ،(AMOS**,V22)و

�سم���نوف - ��حصا�ي� :"Kolmogorov-Smirnov" اختبار�كوملوكروف �التوز�ع �طبيعة د �و�اختبار�ُيحّدِ

�املناسبة� ��ختبارات �نوع �لتحديد �و�ذا �ال، �أم �الطبي�� �للتوز�ع �تخضع �البيانات ��ل �بمع�� للبيانات،

فإذا��انت�البيانات�تخضع�للتوز�ع�الطبي���يتم��عتماد�ع����ختبارات�املعلمية،�أما�إذا��انت�،�للتحليل

  ؛فيتم�التحليل�وفقا�لالختبارات�الالمعلمية�ال�تخضع�للتوز�ع�الطبي��

ستخدم�:"Pourcentage "et "Effectifs" التكرارات�وال�سب�املئو�ة -
ُ
لوصف�وتحليل�خصائص�أفراد� �

  ؛عينة�الدراسة

�البيانية - �البيانية :"Diagrammes" الرسومات �الرسومات �استعمال �خصائص� يتم �توضيح �أجل من

  ؛أفراد�العينة

- � �عبارات� :"Moyenne" ا��سا�ياملتوسط �حول �املبحوث�ن �إجابات �متوسط �معرفة �أجل �من ستعمل
ُ
أ

 ؛ومحاور��ست�يان،�ومن�ثمة�تحديد�مستوا�ا،�مما�يمنح�الفرصة�للمقارنة�ب�نھ�و��ن�املتوسط�الفر���

�الفر��� - �ومتغ��ات� :"Valeur du test"املتوسط �وأ�عاد �للعبارات �ا��سابية �املتوسطات �مقارنة يتم

الدراسة�مع�املتوسط�الفر���،�من�أجل�تحديد�اتجاه�إجابات�املبحوث�ن�حول�عبارات�ومحاور��ست�يان،�

نقط�من، )03(و����ذه�الدراسة�تقدر�قيمتھ�بـ
ُ
وعليھ�فاملتوسط�الفر����يتم�) 05( إ�� )01( ف�ل�عبارة�ت

  ؛]5)/5+4+3+2+1[( حسابھ���ذه�الطر�قة

تم��عتماد�عليھ�لتحديد�قيمة�ومستوى�الفروق�الفردية����إجابات� :"Ecart type" �نحراف�املعياري  -

 ؛املبحوث�ن�حول�عبارات�ومحاور��ست�يان

                                                           
*Statistical Package for Social Sciences. 
**Analysis of MOment Structure. 

1
 :  راجع�كال�من 

- Pierre GHEWY 2010: «Guide Pratique de L’Analyse de Données, avec Applications sous IBM SPSS et Excel», 
De Boeck, Paris, France, p.p. 199-201. 
- Manu CARRICANO et Fanny POUJOL [2008]: Op.cit., p. 108. 

  .94. العراق،�ص عر�ي�للتدر�ب�والبحوث��حصائية،،�ا���از�املركزي�لإلحصاء،�املع�د�ال»SPSSدليلك�إ���ال��نامج��حصا�ي�«: [2003]�ش���سعد�زغلول��-
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ُ�ستعمل�من�أجل�املقارنة� :"Test pour un échantillon unique" لعينة�واحدة" س�يودنت" اختبار -

يد�اتجاه�إجابات�املبحوث�ن،�ب�ن�املتوسط�ا��سا�ي�للعبارات�واملحاور�مع�املتوسط�الفر����من�أجل�تحد

 ؛أن�ت�ون�البيانات�كمية�والتوز�ع�طبي���شرط

ُ�ستعمل��:"Test pour deux échantillons indépendants" لعي�ت�ن�مستقلت�ن"  س�يودنت " اختبار�-

�عي�ت� �ب�ن �املقارنة �أجل �شر من �كمية، �بيانا��ما �مستقلت�ن �تحديد��طن ��دفھ �طبي��، �التوز�ع �ي�ون أن

 ؛درجة�واتجاه�الفروق����إجابات�املبحوث�ن�حول�محاور��ست�يان

ُ�ستخدم�الختبار�الفروق�ب�ن�متوسطات�ثالث�عينات�فأك��� :"ANOVA" تحليل�التباين��حادي اختبار�-

 ؛ع�التوز�ع�الطبي��وُ�ش��ط�الستخدامھ�أن�ت�ون�البيانات�ت�ب

�و�اختبار�مكمل�الختبار�تحليل�التباين،��دفھ�تحديد�اتجاه�الفروق� :"Bonferroni"فرو�ي�بون  اختبار -

 ؛���إجابات�املبحوث�ن�حول�محاور��ست�يان،��ستعمل�عندما�ي�ون���م�العينات�غ���م�ساوي 

�املتعددا - �اتجاه��:"Régression Linéaire Multiple"ختبار��نحدار�ا��طي �تحديد �أجل �من ُ�ستعمل

�ع�و  �متغ��ات �تأث���عدة �درجة �ت�ون �عندما �متغ���واحد �شرط�بياناتال� �طبي��،��كمية �التوز�ع �ي�ون أن

ع���املتغ���التا�ع�) مبادئ�ا��وكمة(املتغ��ات�املستقلة�تأث��� درجةو  اتجاه�تحديد�دفھ�����ذه�الدراسة��و�

   ؛)معاي���ا��ودة(

�البنائية - �باملعادالت �النمذجة �باستخدام  :"Modélisation par Equations Structurelles" التحليل

املب����،الدراسة�تغ��اتمل�املف��ض��دف�استخدام�النمذجة�باملعادالت�البنائية�إ���اختبار�النموذج�النظري�

� �دبيا� ع�� �واملتداخلة��دراسةلل النظر�ةت �املتقاطعة �اختبار�العالقات �يتم �بحيث �السابقة، والدراسات

 وأحيانا�الوسيطية�ب�ن�املتغ��ات�دون�تجزئة�العالقات�املف��ضة�إ���فرضيات�جزئية،�ثم��يتم�تحديد�مدى�

 د��عتم. مجموعة�من�املؤشرات��حصائية�املف��ض�لبيانات�العينة�باالعتماد�ع��النظري�طابقة�النموذج�ُم 

� ��� �تتمثل �قبلية �مراحل �ع�� �البنائية �باملعادالت ��ستكشا��النمذجة �العام��  Analyse"التحليل

Factorielle Exploratoire "� �استكشا��� ستخدم�ُ الذي �منظور �من �ول�س �أو�توكيدي �تث�ي�� �منظور من

 
ُ
�امل �ا�وِ للعوامل �للمتغ��ات ��ص��نة ��ستخدام ��� �كما ��و�،ملدروسة �ا��الة ��ذه ��� �منھ تنقية� فال�دف

��ست�يان �يتم�، �بحيث �للمحاور، �الداخ�� ���ساق �درجة �وأيضا �العبارات ��شبع �درجة �ع�� باالعتماد

�الداخ���عن 0,45 عن�العام���اس�بعاد�العبارات�ال���يقل��شبع�ا مع�، 0,70 واملحاور�ال���يقل�ا�ساق�ا

� .تكرار�العملية �استخدام �يتم �املرحلة ��ذه �التوكيد�عد �العام��  Analyse Factorielle"يالتحليل

Confirmatoire"  دف�لتأكيد�الب�ية�العاملية�لنماذج�القياس�للمتغ��ات�املدروسة�كال�ع���حدا،�الذي��

ب�ن�،�ثم�اختبار�مدى�صالحية�النموذج�الذي�ير�ط�ت�للمف�وم�الذي�تدخل�����شكيلھودرجة�تمثيل�املؤشرا

�إجماال �واملتغ���التا�ع �وتقدير�واختبار�كفاءة�. املتغ���املستقل �بتوصيف �البنائية �املعادالت ��سمح عموما
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�ُم  �من�خالل�دراسة ل�العالقات�امل�شابكة�واملعقدة،�الظا�رة�والضمنية����النموذج�جَم النموذج�و�عديلھ

  .1بطر�قة�أك���دقة�مقارنة�بتقنيات��نحدار��سيط�واملتعدد�،النظري 

 �حصا�ي إعداد�البيانات�للتحليل .4.2

�سمح�باستخدام�كشروط��ا�الختبارات�خضاعُ إِ  ،�حصا�ي�البيانات�للتحليل�إعدادتتضمن�مرحلة�

� ��حصا�ي �التحليل �الدراسةأساليب ��� �اعتماد�ا �س�تم �و  ،ال�� �ال�عت����ذه �الستخدام�شروط أساسية

التوز�ع�الطبي���ختبارات����مثل�أ�م��ذه�� تت ،�ختبارات�املعلمية�ولتطبيق�النمذجة�باملعادالت�البنائية

للبيانات،�وجود�عالقة�خطية�ب�ن�املتغ��ات،�عدم�وجود��عدد�خطي�ب�ن�املتغ��ات،�وكفاية���م�العينة�

   .�يانللقيام�بالتحليل�العام����ستكشا���لتنقية��ست

  اختبار�التوز�ع�الطبي��� .1.4.2

�ط �تتوزع �البيانات �أن �من �للتأكد مَّ بيعيا،
َ
�اختبار��ومل ت �سمجاستخدام -Kolmogorovرنوفروف

Smirnov ،و�و�شرط�ضروري�الستخدام��ختبارات�املعلمية،�حيث�ت�ون�البيانات�ت�بع�التوز�ع�الطبي���

كما�يو��ھ�ا��دول�،� 0,05 ك���منل�ل�محاور�الدراسة�أ�2وى�املعنو�ةحسب��ذا��ختبار�إذا��ان�مست

 ):04�،07(رقم�

  اختبار�التوز�ع�الطبي���للبيانات :)07، 04(جدول�رقم

  
   SPSS من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات: املصدر     

 ا
ُ
 مل

َ
�أك���منال ��ست�يان �ملحاور �املعنو�ة �مستوى �أن �ا��دول �نتائج �من �أنا ِممَّ  ،0,05 حظ   �ع��

�الطبي�� �التوز�ع �ت�بع �محاور�*البيانات �مختلف �لتحليل �املعلمية ��ختبارات �استخدام �يمكن �بالتا�� ،

    .�ست�يان
  
  
  

                                                           
1
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  اختبار�العالقة�ا��طية�ب�ن�املتغ��ات.2.4.2

عالقة�خطية�ب�ن�املتغ��ات�التا�عة�واملتغ��ات�املستقلة�شرط�ضروري����إطار�دراسة�عالقة��وجود

� �اختبار�وجود �و�تم �البنا�ي، �أو�النموذج �ال�نحدار�املتعدد �ف�شر�ذه �معامل �معنو�ة �طر�ق �عن ، 1عالقة

  :يو���ذلك�)04�،08(رقم�وا��دول�

 املتغ��اتاختبار�العالقة�ا��طية�ب�ن�:)08، 04(جدول�رقم

  
   SPSS من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات: املصدر

َبّ�ن
ُ
�ت �أعاله �ا��دول �يَ �نتائج ا �ممَّ �معنو�ة، �ف�شر��انت �بمعامل �ا��اصة �القيم لأن � دُّ وجود�ع��

  . عالقة�خطية�ب�ن�املتغ��ات

   اختبار�عدم�وجود�التعدد�ا��طي�ب�ن�املتغ��ات.3.4.2

�اختبار�   �وجود �عدم �املستقلة�ا��طيالتعدد �املتغ��ات � Multicolinéarité)( ب�ن �وجود�بمع�� عدم

ارتباط�خطي�تام�أو�شبھ�تام��و�شرط�أسا����آخر�الستخدام�النمذجة�باملعادالت�البنائية،�و�تم�ذلك�عن�

� �التباين �ت��م �معامل �حساب �بھ (*VIF)طر�ق �املسموح �متغ���من� (Tolérance) واختبار�التباين ل�ل

أقل� أو��انت�قيمة�التباين�املسموح�بھ 5 القيمة VIF بحيث�أنھ�إذا�تجاوز��املعامل، **املستقلةاملتغ��ات�

�املستقلة 0,1 من �املتغ��ات �ب�ن �ا��طي �التعدد �مش�لة �يطرح �ب�ن��،2ف�ذا �ا��طي �اختبار�التعدد نتائج

  :)04�،09(رقم�املتغ��ات�مب�نة����ا��دول�

  

  

                                                           
1
 .65 .ص املطبوعات�ا��امعية،�ا��زائر،،�ا��زء�الثا�ي،�ديوان�» �SPSSساليب��حصائية�وتطبيقا��ا�يدو�ا�و�رنامج�«: [2013] عبد�الكر�م�بوحفص 

* Variance Inflation Factor ( Facteur d’Inflation de la Variance) 
** � �التباين �ت��م �معامل �من �ل�ل �املقبول �املجال �حول �اتفاق �بھ��(VIF)ال�يوجد �املسموح �(Tolérance)واختبار�التباين ،� �الظوا�ر�حيث �آلخر�حسب �مرجع �من يختلف

   .املتغ��اتاملدروسة�و��م�العينة�والعالقة�ب�ن�
2Pierre GHEWY 2010: Op.cit., p. 202. 
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  ا��طي�ب�ن�املتغ��ات

0  

�تحقق� �نالحظ �حيث �املستقلة، �املتغ��ات �ب�ن �خطي ��عدد �ال�يوجد �أنھ �يت�� �ا��دول، �نتائج من

  .*بال�سبة�ل�ل�املتغ��ات�املستقلة

للتأكد�من�كفاية���م�العينة�إلجراء�التحليل�العام����ستكشا��،�إال�أن�

�ول�س ��ست�يان �تنقية �أجل �من ��ستكشا�� �العام�� �إطار�التحليل ��� �سي�ون �لھ �أجل��استخداُمنا من

�ذلك�ع 1 �لما�اق��بت�قيمة��ذا��ختبار�من�قيمة ���مالئمة�أك������م�دلَّ

 عت���جيدة�وإذا�فاقتفتُ  0,8و 0,7 أما�إذا��انت�محصورة�ب�ن

إ���أن���م�العينة�يجب�كفاية���م�العينة�

ت�أن�قيمة
َ
� ��ختبار�َبيَّ  (**KMO) نتائج

�)04�،10(رقم��وا��دول ، Bartlett اختبار

كفاية���م�العينة

  

                                                           

1 Pierre GHEWY 2010: Op.cit., p. 240. 
2 Boudjemaa AMROUNE [2014]: Op.cit., p.
** Kaiser-Meyer-Olkin 

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

ا��طي�ب�ن�املتغ��اتاختبار�التعدد� :)09، 04(جدول�رقم

   SPSS من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات

�تحقق� �نالحظ �حيث �املستقلة، �املتغ��ات �ب�ن �خطي ��عدد �ال�يوجد �أنھ �يت�� �ا��دول، �نتائج من

VIF<5, Tolérance >0.1(  بال�سبة�ل�ل�املتغ��ات�املستقلة

  اختبار�كفاية���م�العينة

للتأكد�من�كفاية���م�العينة�إلجراء�التحليل�العام����ستكشا��،�إال�أن�ختبار��ذا�� 

�ول�س ��ست�يان �تنقية �أجل �من ��ستكشا�� �العام�� �إطار�التحليل ��� �سي�ون �لھ استخداُمنا

�لما�اق��بت�قيمة��ذا��ختبار�من�قيمةو  تغ��ات،استكشاف�عوامل�امل

أما�إذا��انت�محصورة�ب�ن، 0,5 يجب�أن�تتعدى القيمة�املقبولة

كفاية���م�العينة��فيما�يخص بوجمعة�عمرونالباحث�أشار�

� 10 إ�� 5  �مؤشرات ت�أن�قيمة. �2ست�يانأضعاف�عدد
َ
� ��ختبار�َبيَّ نتائج

اختبار إ���معنو�ة ***كما��ش���النتائج جدا، و���مقبولة

كفاية���م�العينةل KMOاختبار�:)10، 04( جدول�رقم

   SPSS مخرجاتمن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���

  .278. ص

p. 184. 

  .278 .ص
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من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات: املصدر     

�تحقق� �نالحظ �حيث �املستقلة، �املتغ��ات �ب�ن �خطي ��عدد �ال�يوجد �أنھ �يت�� �ا��دول، �نتائج من

Tolérance >0.1 ,( الشرط

اختبار�كفاية���م�العينة.4.4.2

�ذا�� ُ�ستخدم�

�ول�س ��ست�يان �تنقية �أجل �من ��ستكشا�� �العام�� �إطار�التحليل ��� �سي�ون �لھ استخداُمنا

استكشاف�عوامل�امل

القيمة�املقبولة. العينة

0,9  
ُ
أشار�. 1عت���ممتازة�

�أك���من  أن�ي�ون

و���مقبولة 0,924 بلغت

     :يو���ذلك

من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���: املصدر     

  

ص،�)05(أنظر�امل��ق�رقم�  *

ص�،)05(نظر�امل��ق�رقم�أ  ***
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املعتمدة����الدراسة،�وال���يتم��متغ��ات�املراقبة

ا��امعة،��وصف�أ�م�املتغ��ات�املتمثلة���

  :)04�،01(رقم�الش�ل�

  "ا��امعة"توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���

  

���املقابل�بلغت�، -1-من�أفراد�العينة�ي�تمون���امعة�سطيف

ميلة�واملدرسة�الوطنية�العليا�بل��ت�ب�����ل�من�املركز�ا��ام���

�ختالف�لوزن�عينة��ل�مؤسسة�جامعية�حسب���م�

  :توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���ا���س

  "ا���س"توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���

 

رت ّدِ
ُ
   %46و 54%بـ�حظ�من�خالل�الش�ل�أعاله�أن��سبة�الذ�ور�و�ناث��انت�متقار�ة�حيث�ق

.  

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

  حسب�متغ��ات�املراقبة أفراد�العينة

متغ��ات�املراقبة��دف��ذه�ا��طوة�لتوز�ع�أفراد�العينة�حسب�

وصف�أ�م�املتغ��ات�املتمثلة����س�تمع���أساس�ا�الحقا�تحديد�الفروقات����آراء�املستجو��ن،�

   .تو���منصب�إداري و  العل��،�الرتبة،�ا����ة

  "ا��امعة"أفراد�العينة�حسب�متغ���

الش�ل� عرضھ� ،"ا��امعة" توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ��

توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ��� :)01، 04(ش�ل�رقم

 SPSS ومخرجات�برنامج Excel من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���برنامج

من�أفراد�العينة�ي�تمون���امعة�سطيف %64,3 يت���من�خالل�الش�ل�أن

ل��ت�ب�����ل�من�املركز�ا��ام���ع���ا % 13,2و %22 5,�سبة�أفراد�العينة

�ختالف�لوزن�عينة��ل�مؤسسة�جامعية�حسب���م��عود��ذا�. با��زائر�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي

 .املجتمع�الذي�ت�ت���إليھ

  "ا���س"أفراد�العينة�حسب�متغ���

توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���ا���س) 04�،02(رقم�يو���الش�ل�

توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���:)02، 04(ش�ل�رقم

 SPSS ومخرجات�برنامج Excel اعتمادا�ع���برنامجمن�إعداد�الباحثة�

رت ّدِ
ُ
حظ�من�خالل�الش�ل�أعاله�أن��سبة�الذ�ور�و�ناث��انت�متقار�ة�حيث�ق

ع���ال��ت�ب،�و�ذا��عكس�توز�ع�الذ�ور�و�ناث�حسب�وزن�العينة

 الفصل�الرا�ع
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أفراد�العينة�وصف.5.2

��دف��ذه�ا��طوة�لتوز�ع�أفراد�العينة�حسب�

ع���أساس�ا�الحقا�تحديد�الفروقات����آراء�املستجو��ن،�

العل��،�الرتبة،�ا����ة،�املؤ�ل�ا���س

أفراد�العينة�حسب�متغ����وصف.1.5.2

توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ��

من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���برنامج: املصدر
  

يت���من�خالل�الش�ل�أن

�سبة�أفراد�العينة

لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي

املجتمع�الذي�ت�ت���إليھ

أفراد�العينة�حسب�متغ����وصف .2.5.2

يو���الش�ل�

من�إعداد�الباحثة�: املصدر

 ا
ُ
رتال مل ّدِ

ُ
حظ�من�خالل�الش�ل�أعاله�أن��سبة�الذ�ور�و�ناث��انت�متقار�ة�حيث�ق

ع���ال��ت�ب،�و�ذا��عكس�توز�ع�الذ�ور�و�ناث�حسب�وزن�العينة
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  :)04�،03(رقم��العينة�حسب�متغ���املؤ�ل�العل���مو������الش�ل

  "املؤ�ل�العلمي"توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���

  

� �السائدة �الفئة �ش�ادة�أن �تحمل �العينة ألفراد

تقر�با�ممن�يحوزون�ع���ش�ادة�الدكتوراه�أو�

�سب�منطقية�ألن�أغلب��ساتذة��ان�يتم�توظيف�م�ع���أساس�ش�ادة�املاجست���و�الذات�

  :يو���توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���الرتبة

  "الرتبة"توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���

 
 SPSS ومخرجات�برنامج

رت� ّدِ
ُ
�ق �مساعد �أستاذ �رتبة �لد��م �العينة �أفراد �نصف �أك���من أن

لتبقى�أصغر��سبة�تمثل�أساتذة�التعليم�

���تحض���أطروحة��اتذةبطول�الف��ة�ال���يقض��ا��س

  .�ش�ادة�املاجست����عد�ضمان��ساتذة�ملنصب�عمل�دائم

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

  "املؤ�ل�العلمي"أفراد�العينة�حسب�متغ��

العينة�حسب�متغ���املؤ�ل�العل���مو������الش�لتوز�ع�أفراد�

توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���:)04،03(ش�ل�رقم

 SPSS ومخرجات�برنامج Excel من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���برنامج

�النتا �خالل �أعالهمن �الش�ل ��� �املب�نة � ئج �السائدة �الفئة أن

تقر�با�ممن�يحوزون�ع���ش�ادة�الدكتوراه�أو� %43 تقر�با،�مقابل��سبة %57 املاجست���أو�ما��عادل�ا�ب�سبة

�سب�منطقية�ألن�أغلب��ساتذة��ان�يتم�توظيف�م�ع���أساس�ش�ادة�املاجست���و�الذات�

  .���ظل�النظام�الكالسي�ي

  "الرتبة"أفراد�العينة�حسب�متغ��

يو���توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���الرتبة )04�،04(رقم�

توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���:)04، 04(ش�ل�رقم

ومخرجات�برنامج Excel من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���برنامج: املصدر                             

�أعاله � الش�ل رت��َيَتّ�ِ ّدِ
ُ
�ق �مساعد �أستاذ �رتبة �لد��م �العينة �أفراد �نصف �أك���من أن

لتبقى�أصغر��سبة�تمثل�أساتذة�التعليم� ،%  29,2 أما��سبة�رتبة�أستاذ�محاضر�فبلغت، 

بطول�الف��ة�ال���يقض��ا��س�ه�النتائجيمكن�تفس����ذ ،% 13.9

�عد�ضمان��ساتذة�ملنصب�عمل�دائمو النظام�الكالسي�ي����

 الفصل�الرا�ع

 

174 

أفراد�العينة�حسب�متغ���وصف .3.5.2

توز�ع�أفراد�

من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���برنامج: املصدر

� الحظ
ُ
�النتاامل �خالل من

املاجست���أو�ما��عادل�ا�ب�سبة

�سب�منطقية�ألن�أغلب��ساتذة��ان�يتم�توظيف�م�ع���أساس�ش�ادة�املاجست���و�الذات��ذه�. ما��عادل�ا

���ظل�النظام�الكالسي�ي

أفراد�العينة�حسب�متغ���وصف .4.5.2

رقم�الش�ل�

                             

� �أعاله نتائجمن الش�ل

، %  56,9بـ�سب��م�

درت�بـ
ُ
13.9 العا���وق

���خاصة� الدكتوراه
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  :)04�،05(رقم�

"ا����ة"متغ��توز�ع�أفراد�العينة�حسب�

  

�ب�ن �ما �امل�نية �خ����م �ت��اوح ��ساتذة  10 أقلو  5 من

 ممن�تفوق�خ����مسنوات�وتقابل�ا�نفس�ال�سبة�تقر�با�

  ":تو���منصب�إداري "توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���

  "تو���منصب�إداري "توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���

  
SPSS 

�أك���من� �إدار�ة �مناصب �يتولوا �لم �الذين ��ساتذة ��سبة أن

� فِسره
ُ
�ن �ر�ما �و�ذا �إدار�ة، �مناصب �أو�يتولون �تولوا �الذين ��ساتذة ��سبة �عدد ��دار�ة�بأن املناصب

�متقار�ة �إال�أ��ا �ال�س�ت�ن �اختالف ��ان��،رغم و�ذا

�مناصب �تولوا �الذين �إدار��التدر�س �ألنة

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

  "ا����ة�"أفراد�العينة�حسب�متغ��

رقم��غ���ا����ة�مو������الش�لتوز�ع�أفراد�العينة�حسب�مت

توز�ع�أفراد�العينة�حسب�:)05، 04(ش�ل�رقم

 SPSS ومخرجات�برنامج Excel من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���برنامج

�ال �نتائج ��سبة�ش�لن �أن �ب�ن %34.9 أعاله �ما �امل�نية �خ����م �ت��اوح ��ساتذة من

سنوات�وتقابل�ا�نفس�ال�سبة�تقر�با� 5 ممن�تقل�خ����م�عن %20.2 سنوات�تل��ا��سبة

  .سنة،�ال�سبة�املتبقية�توزعت�ع���با���املجاالت

  "منصب�إداري  تو��"متغ��أفراد�العينة�حسب�

توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ����)04�،06(رقم�يو���الش�ل�

توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���:)06، 04(ش�ل�رقم

SPSS ومخرجات�برنامج Excel من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���برنامج: املصدر

�نتائج �خالل �ال�من �ي�ب�نش�ل �أك���من��أعاله �إدار�ة �مناصب �يتولوا �لم �الذين ��ساتذة ��سبة أن

� فِسره
ُ
�ن �ر�ما �و�ذا �إدار�ة، �مناصب �أو�يتولون �تولوا �الذين ��ساتذة �سبة

�ج�ة �من ��ذا �محدود، �ج�ةبا��امعات �من ،�� �متقار�ةو أخرى �إال�أ��ا �ال�س�ت�ن �اختالف رغم

� ��يئة �أعضاء �أك���من �لعدد �العينة �شمول ���دف �مناصبمقصودا �تولوا �الذين التدر�س

  . ط�بمجالس�القيادة�و�دارة�العليا

 الفصل�الرا�ع
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أفراد�العينة�حسب�متغ���وصف .5.5.2

توز�ع�أفراد�العينة�حسب�مت

من�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���برنامج: املصدر

  

 
ُ
�ال�ِّ بَ ت �نتائج ن

سنوات�تل��ا��سبة

سنة،�ال�سبة�املتبقية�توزعت�ع���با���املجاالت 20

أفراد�العينة�حسب��وصف .6.5.2

يو���الش�ل�

ش�ل�رقم

  

املصدر                  

  

�نتائج �خالل من

� فِسره
ُ
�ن �ر�ما �و�ذا �إدار�ة، �مناصب �أو�يتولون �تولوا �الذين ��ساتذة �سبة

�ج�ة �من ��ذا �محدود، با��امعات

� ��يئة �أعضاء �أك���من �لعدد �العينة �شمول ���دف مقصودا

ط�بمجالس�القيادة�و�دارة�العليارتبتا��وكمة�
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 وتحليل�نتائج�است�يان�الدراسة�امليدانية�رضع: الثالث ملبحثا

عرض�يتم����املرحلة��و���الدراسة�امليدانية�ع���مرحلت�ن،��عرض�وتحليل�نتائج�است�يانس�تم�

���ثم��،باملتغ���املستقل�املتمثل����مبادئ�ا��وكمة�تعلقةبات�املبحوث�ن�حول�املحاور�املتحليل�وتفس���إجاو 

تمثل����ة�باملتغ���التا�ع�املتعلقاملحاور�املحول�وتفس���إجابات�املبحوث�ن� يلتحلعرض�و املرحلة�الثانية�يتم�

من�خالل�حساب�املتوسطات�ا��سابية�ومقارن��ا� ع���أدوات��حصاء�الوصفي�االعتمادبمعاي���ا��ودة،�

�الفر��� �املتوسط �و  ،)3( مع �س�يودنت�نحر أيضا �وإحصائية �املعيار�ة � افات �ل�ل �الداللة عبارة�ومستوى

�حاور موتفس���تحليل�القرار�املعتمدة�����اتخاذ�يو���قاعدة�)04�،11(رقم�ا��دول� .من�عبارات��ست�يان

     :الدراسة

  قاعدة�اتخاذ�القرار����تحليل�محاور��ست�يان: )11، 04(جدول�رقم
  الدرجة�ال�لية  درجة�املوافقة  Sig مستوى�املعنو�ة  T قيمة  املتوسط�ا��سا�ي

  

  الفر����املتوسط�املتوسط�ا��سا�ي�أصغر�من�

  جدا��منخفضة  تماماغ���موافق�  )دالة( [0,00-0,01]  سالبة

  منخفضة  غ���موافق )دالة( [0,02-0,05]  سالبة

املتوسط�ا��سا�ي�يقارب�جدا�أو��ساوي�

  الفر���املتوسط�

  )غ���دالة( 0,05 أك���من  ال���م
  متوسطة  نوعا�ما

  

  الفر���املتوسط�املتوسط�ا��سا�ي�أك���من�

  عالية  موافق  )دالة( [0,02-0,05]  موجبة

  عالية�جدا  تماماموافق�  )دالة( [0,00-0,01]  موجبة

،�مطبوعة�حول�مقياس�اختبار�الفرضيات�لطلبة�سنة�أو���ماس���علم��جتماع�ا��ضري،�»اختبار�الفرضيات«: ]دون�سنة��شر[فاروق��ع�� :املصدر 

  .41؛�39. ،�ا��زائر،�ص-2-و�جتماعية،�جامعة�سطيف����سانية�لية�العلوم�

  

  حليل�النتائج�املتعلقة�بمبادئ�ا��وكمةوتعرض� .1.3

�ثمان �ا��وكمة �بمبادئ �ا��اص �املحور �فرعية،�يةتضمن �مب�محاور �محور ��ل ��عكس �من�دحيث أ

�اع�ل��ا�ةا��وكم�مبادئ ���تم �واملتمثلة �الدراسة ��� �املسؤولية� تماد�ا �العليا، �و�دارة �القيادة مجالس

  .�خالقياتة�ودالالع�،�ستقاللية،��فصاح�والشفافية،�فعالية��داء،�واملساءلة،�املشاركة

  القيادة�و�دارة�العليامجالس�ب النتائج�املتعلقة حليلوت�عرض .1.1.3

 :)04�،12(رقم��و�دارة�العليا�مب�ن����ا��دول محور�مجالس�القيادة��التحليل��حصا�ي�لعبارات
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  راء�حول�واقع�مجالس�القيادة�و�دارة�العليا�  اتجاه: )12، 04( جدول�رقم

  
  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر�    

 
ُ
�امل �أن �ا��دول ��ذا �خالل �من �املبحوث�نالحظ � تقييم �العليالواقع �و�دارة �القيادة �ان��مجالس

 ،�خاصة�ما�يتعلق�ما�بانحراف�ضعيف�نوعا متوسطا
ُ
شرف�ع����عمل�املسؤول�ن����إطار��يئات�رسمية��

� �العملية �أداو �دار�ة �عل��ا�فعالية ��شرفون �ال�� �املصا�� ��سي���شؤون �يخص �فيما � .�م �����عكس العمل

و�و�نقطة�جو�ر�ة��بالعمل�املؤسسا�يصط���عليھ�ما�يُ �إطار��يئات�رسمية��شرف�ع���العملية��دار�ة

�ا��وكمة �مف�وم �املؤسسة��،�� ��و�ة �و�عكس �العمل �إلجراءات �رسمية ��عطي �املؤسسا�ي �العمل �أن حيث

���املستو�ات��ل�نأو�املسؤو �ةل�القاداملؤسسة�ال�تزول�بزوافكرس�ا�ع���املدى�البعيد،�وأ�داف�ا�ومباد��ا�و�

�ال��صية( العليا �وأ�دافھ �املسؤول ����ص �مرتبط �غ�� �املؤسسة �وأ�داف�ب ،)بقاء �عمل �أن مع��

�حدد�العمل�املؤسسا�ي�ثالثة�و  ،املسؤول�ن�تصب�وت�ون����اتجاه��طار�العام�و��داف�العامة�للمؤسسة

��أ�عاد ��� �تتمثل �إطار�الوحدات ��� ��فراد �التنظيميأداء �الوحدات �وأداء �إطار�السياسات�التنظيمية ��� ة

�و�جتماعية�والثقافيةؤسسة،�وأداء�املمؤسسالعامة�لل ��قتصادية  اتجاه يمكن�تفس��. ة����إطار�الب�ئة

�املحور  ���ذا �متوسطا��انالذي �آراء �بأن ،� �املبحوث�ن �وواقع �ال�ليات �بواقع �ترتبط ��س�ية املعا�د�تبق

 �قسام�الذي�يختلو
ُ
ناخ�وُم �،ه�العالقات�ال��صيةدُ ِد َح ف�من�مؤسسة�جامعية�ألخرى،��ذا�الواقع�ر�ما�ت

ال���،�وح���ا��وانب�النفسية�للمبحوث�ن�بصفة�عامةالذي��عمل�فيھ�ا��امعة� واملحيط�،وظروف�العمل

   .ب�ن��ساتذة�واملسؤول�نما� ن��ساتذة�أوب�فيما�العالقات�سواء�تتأثر�ب
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  املسؤولية�واملساءلة�بمبدأ النتائج�املتعلقة حليلوت�عرض .2.1.3

  :)04�،13( رقم���ا��دول�معروضة�ة�ساءلفيما�يخص�محور�املسؤولية�وامل�آراء��ساتذةاتجاه�

 حول�مستوى�تطبيق�املسؤولية�واملساءلةراء��  اتجاه :)13، 04( جدول�رقم

  
  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر�    

� �أن �تب�ن �أعاله �ا��دول ��مستوى نتائج �واملساتطبيق �الدراسة لةءاملسؤولية �محل �ا��امعات ����

�،املساءلة�حول�أداء�ا��امعة���خاصة�ما�يتعلق�بحق�أ��اب�املص��ة�ضعيف،�بانحراف�منخفض�جدا�

 ) أساتذة�وإدار��ن(ووجود�رقابة�وتقييم�دوري�ألداء�أ��اب�املص��ة�الداخلية�
َ
نظام�ملحار�ة�مختلف�وفر�وت

تطبيق�املسؤولية�املالحظ�أيضا�بال�سبة�ل�ذا�املحور�أن�آراء��ساتذة�أكدت� .أش�ال�الفساد�لدى�ا��امعة

� عالية�بدرجة �جدا �أما �جدا�ف�ان املساءلةتطبيق ��ل��ام�بالواجبات�واملسؤ منخفضا وليات�،�بمع���أن

�لكن ق بَّ
َ
�ُمط �امل�ام �واملسؤوليات�املو�لة،�و�ذابمو لة�ءمسا عنھ�جر نلم�ي�وأداء �سواء�جب�السلطة�املعطاة

�وجود �ناحية �مس من �وآليات �ملحاءقنوات �أو�توفر�نظام �لألداء �دوري �وتقييم �رقابة �آليات �أو�وجود ار�ة�لة

�الفساد �أش�ال �. مختلف �العالقءاملساإن ��� �أساس �لة �وم�مة �واملرؤوس�ن �الرؤساء �ب�ن �العدالة�ة لضمان

� �أ�م �أحد �و�� �املسؤوليةوال��ا�ة، �املسؤوليات��،أر�ان �ت�ون �أن �يجب �باملساءلة �نطالب �أن فقبل

ي�بع�و�نعكس�من��بأن�واقع�ا��امعة�ذا��تجاه����فسيمكن�ت. والصالحيات�املمنوحة�محددة��ش�ل�وا��

�يُ  �حيث �مؤسسا��ا، �أغلب ��� �ينجر�و�سود �والذي �للدولة �العام �واملناخ �وآلياتالواقع �قنوات �غياب �الحظ

��ة�وملموسة�أنظمة�واعدم�توفر�وأيضا��،حول��داء�وغياب�معاي���للرقابة�والتقييم�واملتا�عة�لةءللمسا
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��ُ �مل�افحة�الفساد�سواء �دد�فعالية�املؤسسات��داري�أو�املا���أو�البيداغو���والذي�أصبح�من�أخطر�ما

  .ا��امعية

  املشاركة بمبدأ النتائج�املتعلقة حليلوت�عرض .3.1.3

  :)04�،14(رقم��ا��دول ُمب�ن���� الدراسةمحل��ملشاركة����ا��امعاتا�تطبيق�مستوى تقييم�

 املشاركة�حول�مستوى�تطبيقراء��  اتجاه :)14، 04( جدول�رقم

  
  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر�    

 
ُ
�امل �أن �الحظ �مل�املبحوث�نتقييم �ستوى �تطبيق �مبدأ �املشاركة �بدرجة �جدا�ان �تباين عالية  مع

�عي�ن�و �،عن�طر�ق��نتخاباتال�يئات���� بـتمثيل�أ��اب�املص��ةخاصة�ما�يتعلق� ����جابات،�ضعيف

�املنتخبة �ال�يئات �وال��ان�واع ،بديمقراطية�أعضاء �املجالس ��� �القرارات �اتخاذ ��� ��جماع �مبدأ تماد

�والبيداغوجية �ذات��،�دار�ة �القرارات �وصناعة �مناقشة ��� �الداخلية �املص��ة �أل��اب �الفرصة وإتاحة

الشؤون�فيما�يخص�أغلب��مرتفعااملشاركة��ان�تطبيق�املالحظ�أن�مستوى� .وحقوق�م�العالقة�بم�ام�م

�البيداغوجية�الداخلية �باألمور �و�دار�ة�املتعلقة �الطالبية�، �التنظيمات �وجود ����يع �يخص �فيما أما

عبارة�عن� نقاباتالالتنظيمات�و �ذه�ذا�يمكن�تفس��ه�بأن�و�منخفضا،�ت��ساتذة�ف�ان�التقييم�ونقابا

� �ل�اجتما��شر�ك ��ش�ل �ا��امعية، �ضغطألسرة �العليا�مجموعات �املستو�ات �ع�� �للسلطات  ،بال�سبة

 و�التا���حر�ة��شاط�ا�محدودة�للت،�املمثل�الرس���للدفاع�عن�حقوق�أطراف�ا��ا�أل
ُ
من��عل��ا�ارسَم ض�يق�امل
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وال�����ف��ا�ي�ون�أل�داف�التقرب��،ول�ذا�تط���ع����ذه�التنظيمات�الصبغة�السياسية،��دارات�العليا

كما�أن�أغلبية�قيادا��ا�ي�ون�اختيار�م�وفقا�ملعاي���غ���موضوعية�وال�،�حزاب� من�الساسة�ومن�ممث���

�س�مف�وم�ا��وكمة،�ف���تمكن�من�التوصل�إ���املشاركة�أساسية����تكر  .حقيقة��طراف�املعنيةيمثلون�

� �العمل �خالل �من �فعالية �أك�� �قرارات �إطار �الشراكةالو  التعاون �� �وتبادل �و� ، ��خر�ن �مع  خذرأي

،�ف���أداة�لتفعيل�وتكر�س�الديمقراطية�و�شر�ثقافة�ا��وار�وال�شاور�و�عز�ز�روح��متوصيا�و ��ماق��احا�ب

   . �نتماء�للمؤسسة

    �ستقاللية�بمبدأ النتائج�املتعلقة حليلوت�عرض .4.1.3

   :)04�،15(رقم�ا��دول ا�عرض�� محور��ستقالليةالتحليل��حصا�ي�فيما�يتعلق��عبارات�

حول�مستوى�تطبيق��ستقالليةراء��  اتجاه: )15، 04( جدول�رقم  

  
  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر�    

��ذا ��نتائج �ا��دول ��ستقاللية أنتب�ن �تطبيق ��مع متوسط مستوى �تباين �وجود ���ضعيف

� ،جابات�  ��� �الطلبة �بحر�ة �يتعلق �ما �بدراس��مخاصة �ا��اصة �القرارات �تطبيق��مناقشة ��� واملرونة

ن�يمك�ما. �ليات�الذي�يختلف�من�جامعة�ألخرى بنظام��قسام�والر�ما�رتبط�يو�ذا�ال�شر�عات�والقوان�ن،�
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يخص�املسائل� فيماعاليا�جدا��ان���ستقالليةأن�مستوى�تطبيق� حول�نتائج��ذا�املحور،�أيضامالحظتھ�

الذي�تتمتع�فيھ��قسام�وال�ليات�بقدر�مرتفع��س�يا�من��الروتي���املرتبطة�با��انب�البيداغو���و�داري 

�. ا��ر�ة �تطبيق �مستوى ��ان �املقابل �ف��ستقاللية�� �جدا �اتخاذ�منخفضا ��� �الالمركز�ة �ب�ب�� �يتعلق يما

�التدر�سوالقضايا��س��اتيجية�،وتخصيص�امل��انية�،القرارات �اختيار�لغة �،�وحر�ة مركز�ة�،�و�ذا��س�ب

 التعليم�العا������ا��زائر�الذي�نظام�
ُ
 ت

ُ
خذ�من�تَ ضعف�استقاللية�مؤسساتھ،�بحيث�أن�معظم�القرارات�ت

س�ب�تمو�ل�ا��ليا�من�طرف��ستقاللية�املالية�ملؤسسات�التعليم�العا����وأيضا�ضعف�،�طرف�ا���ومة

�ا���ومة �من، �الالمركز�ة �مبدأ �لت فتكر�س �ضروري �السلطة �تفو�ض �ضرور �جسيدخالل �مع  ةا��وكمة

 ا���ومة�احتفاظ�
ُ
 بحق�الرقابة�ع���استخدام�السلطة�امل

َ
   .وضة�أو�����ا�إذا�استد����مرف

     �فصاح�والشفافية�بمبدأ النتائج�املتعلقة حليلوت عرض .5.1.3

 : )04�،16(رقم��ا��دول  عرض�ا�محور��فصاح�والشفافية�راء��ساتذة�فيما�يتعلق�باتجاه�آ

حول�مستوى�تطبيق��فصاح�والشفافيةراء��  اتجاه :)16، 04( جدول�رقم

  
  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر�     
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ن َب�َّ
َ
 الدراسةمحل�����ا��امعات ستوى�تطبيق��فصاح�والشفافيةممن�خالل��ذا�ا��دول�أن��َي�

خاصة�ما�يتعلق�بتحي�ن�املعلومات�املتاحة�ع���املواقع��لك��ونية�و�شر�،�فبانحراف�ضعيمتوسطا��ان�

�و  �وال��قية، �التقييم �معاي���وإجراءات �الداخ�� يرتبط  ر�ما�ذا �و و� �لياتلل�بالنظام �قسام الذي�املعا�د

�ةلك��وني�واقع�ع���املمحل�الدراسة��يةا��امعاملؤسسات�يختلف�من�جامعة�ألخرى،�وأيضا�مدى�اعتماد�

�تطبيق��فصاح�والشفافية تقييم أن أيضا�نالحظ .وحداث��ا ��ان��مستوى فيما�يخص�العبارات�مرتفعا

�ُم  ��� �ارتبطت �جملِ ال�� �و�عالن�ا �و�نظمة�)�فصاح( باإلعالم �والقوان�ن ��جراءات �أن��،عن بمع��

 تقييم�إجراءات��تصال�ومستوى ���املقابل��ان� ،الدراسةمحل�����ا��امعات عاليا��فصاح��ان مستوى 

 فضعف�نظام��دارة��لك��ونية�يُ ،�جدا�الشفافية�ضعيفا
َ

س�إجراءات�الب��وقراطية،�وعدم�الرد�ع���رِّ ك

� �مصا���ماستفسارات ��عرقل �اتصال��املستفيدين �قنوات �وغياب �العام، �الصا�� �تحقيق �دون و�حول

�� �تحقيق �دون �يحول �املص��ة �ذات �لألطراف ��دارةمتنوعة �و��ن �بي��م �راجعة �. غذية �مستوى إن �ضعف

��اصة�بمحيط�العمل،�ا�والقرارات د�ملشاركة��خر�ن����املعلوماتالشفافية��ع���غياب��ستعدا�تطبيق

�وحر�ةوغ �بانفتاح ��مور �ملناقشة ��ستعداد � وعدم�،ياب �. النقدتقبل � �أن ش����نا
ُ
�والشفافية�� �فصاح

�ت�نتائج�محور�املسؤولية�واملساءلة�املساءلة،�حيث�يرتبط�ب منخفضة�بدرجة��ان� املساءلةتطبيق�أن�َبيَّ

املحيط�واملناخ�العام�لواقع� ،�كما�أنھ�ا�ع�اساملساءلة تطبيقة��عرقل�،�فضعف��فصاح�والشفافيجدا

 الشفافية�،�فللدولة
َ
ل�ست�غاية����حد�ذا��ا�بل�وسيلة�إلظ�ار��خطاء�وتقو�م�ا� والشفافية مساءلة،� ��اعقِ �

   .الفساد  ���إطار�قانو�ي��عزز�املساءلة�ومحار�ة

  فعالية��داء�بمبدأ النتائج�املتعلقة حليلوت عرض .6.1.3

نةنتائج�التحليل��حصا�ي�ملحور�فعالية��داء�   : )04�،17(رقم�����ا��دول �ُمَب�َّ
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  فعالية��داءحول�مستوى�راء��  اتجاه: )17، 04( جدول�رقم

  
  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر�

 مع�الدراسةمحل�����ا��امعات جدا�منخفض ستوى�فعالية��داءم أنتب�ن�ا��دول��نتائج��ذا

وتحليل�أسباب� أل�شط��ابتقييم�ذا�ي�دوري�ا��امعة��خاصة�ما�يتعلق�بقيامت،�جابا� ���ضعيف�تباين�

�. لألساتذة�ذوي��داء�املتم���تقديم�م�افآت�وحوافزو الطلبة�رسوب� ِ َم يُ  الذا�ي التقييمإنَّ
ّ

ن�من�الرقابة�ك

�مستوى�تحقيق� �ومدى�فعالية��داءالدور�ة�و�عكس �ُيَم  ،��داف ِ كما
ّ

�منك �القوة�الوقوف�ع��� ن نقاط

� �ومعرفة �املؤسسوالضعف �وإم�انيات ��ستغالل�ةقدرة �خالل �من �ونقائص�ا، �أخطا��ا �مثل��وت��يح

 الرسوب�ا��ام���عد�أيضا��ُ . ذات�مصداقية�ة�ت�ون راجعلنتائجھ�وتحقيق��غذية�
ُ
ال���ُ��دد�شكالت�من�امل

�أحد�أش�ال�ال�در�داءفعالية� �ُم �ُ و ،�ف�و��عكس �ؤشر عد �ا��ام��عناصر��ل�ل اسلبيا يؤثر�ع���،�النظام

�فعالي �الك��تھ �. �والنو��ومردوده �وا��وافز ضعفأما �امل�افآت �ي�نظام ��داء�فيما �ذوي ��ساتذة خص

العناصر��ذه� تؤثر ���التاو ،�دية�وشعور�م�باالنتماء���امع��مللعمل�بج��م�يؤثر�سلبا�ع���دافعيف�املتم�� 

   .مؤسسات�التعليم�العا��فعالية�أداء��إجماال�ع��

  العدالة�بمبدأ النتائج�املتعلقة حليلوت�عرض .7.1.3

نة� العدالةمحور�خص�آراء��ساتذة�فيما�ياتجاه�  : )04�،18(رقم�����ا��دول ُمَب�َّ
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 حول�مستوى�تطبيق�العدالةراء��  اتجاه: )18، 04( جدول�رقم

 
  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر�     

 
ُ
،�فبانحراف�ضعي�مرتفعا�جدا�ان��العدالة ستوى�تطبيقما��دول�أن��نتائجالحظ�من�خالل�امل

توفر�قواعد�تكفل�و �تطبيق�سياسات�عادلة����توجيھ�الطلبة�نحو�التخصصات�املختلفةبق�خاصة�ما�يتعل

بوضوح�أنظمة�التوجيھ�نحو�التخصصات�ذلك��يمكن�تفس�� . املص��ة�الداخليةحق�التظلم�ل�ل�أ��اب�

�و �،املختلفة �أيضا �النظام �العا�وضوح �التعليم �ملؤسسات �الداخ�� �وا��قوق�� �الواجبات �يحدد الذي

ا�يُ  مة،�ِممَّ ِ
ّ
�يح�إم�انية��ستفسار�ومراجعة�أية�إجراءات�أو�قرارات�تصب�عكس�والقوان�ن�و�جراءات�املَنظ

عدالة�سياسات��عي�ن��يئة�فيما�يخص��التقييم�متوسطا���املقابل��ان�. تنص�عليھ��نظمة�الداخلية�ما

�و�دار��ن �و ��ساتذة ��داء، ��ومنخفضامعاي���تقييم ��� �العدالة �ب�ن�حول �ما �والصالحيات �امل�ام توز�ع

ألن�العدالة�تبق��س�ية�ترتبط�وتتأثر�بالنظام��داري�واملشرف�ن�عليھ�ر�ما�و�ذا� ،�ساتذة�وما�ب�ن��دار��ن

 ومعاي���تقييم��داء����أغل��ا�ت�ون�ُم �رغم�أن�سياسات�التعي�ن
َ

 . ننة�ووا��ةق

   األخالقياتب تعلقةالنتائج�امل حليلوت�عرض .8.1.3

   :)04�،19(رقم��ا��دول  عرض�ا��بارات�محور��خالقياتنتائج�التحليل��حصا�ي�لع
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 حول�مستوى��خالقياتراء��  اتجاه: )19، 04( جدول�رقم

  
  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر�    

�ا��دول  � نتائج ن َبّ�ِ
ُ
�ت �أن ��  ستوى مل املبحوث�نتقييم �خالقيات �جد�ان �ا��امعات امرتفعا محل����

لتـــزام��و الح��ام�املتبادل�ب�ن�أ��اب�املص��ة�الداخلية،با خاصة�ما�يتعلق�،نحراف�ضعيف�او  الدراسة

�ل��ام�بالسر�ة����مضمون�املداوالت�والنقاشات�و باملصـــداقية�وال��ا�ـــة����املعامالت�الداخلية�وا��ارجية،

�ام�الباحث�ن�بأخالقيات��ل��ام�بالساعات�املحددة�للعمل،�وال�وع���مستوى�ال�يئات�العلمية�و�دار�ة،�

�العل�� � .البحث �إن �والواجبات �ا��قوق �من �بجملة �محددة �ا��امعية  ا��ياة
ُ
�الداخلية�ت ��نظمة حدد�ا

� �خالقيات قواعد دونةوُم  �ل�ا �وال�� �والسلوك، �أثر�كب����� �ا��ام��تحديد �املحيط �داخل �العالقات كما�،

 
ُ
�املص��ة�  ثقة �عز�ز  �� سا�م� �ذات �بي��او �طراف ��يجا�ي �من�التفاعل �ا��د ��� �أساسيا �دورا �وتلعب ،

ا�ُ�ساعد��،الفساد ز�من�تجسيد�مبادئ����ِممَّ دعم�أ�شطة�مؤسسات�التعليم�العا������الداخل�وا��ارج�وُ�َعّزِ

  . ا��وكمة�الرشيدة

  معاي���ا��ودةبحليل�النتائج�املتعلقة�وتعرض� .2.3

�امل �شمل �بحور �فرع�معاي���ا��ودةا��اص �محاور �محور و �ية،خمسة ��ل �معاي��� �عكس معيار�من

�اع �تم �ال�� ���ا��ودة �واملتمثلة �الدراسة ��� �التدر�س، تماد�ا �عضو��يئة �الطالب، ���اديمية، �ال��امج

  .ال�يا�ل�واملرافق�،البحث�العل��
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  جودة�ال��امج���اديميةبمعيار� حليل�النتائج�املتعلقةوتعرض� .1.2.3

نة�تقييم�جودة�ال��امج���اديمية��فيما�يخص��ساتذةاتجاه�آراء�  :)04�،20(رقم�����ا��دول ُمَب�َّ

  جودة�ال��امج���اديميةتوافر� مستوى حول�راء��  اتجاه: )20، 04( جدول�رقم

  
  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر�    

 
َ
�ت �خالل �من ن � ا��دول �نتائجب�َّ �أن ���اديميةتوافر� وى ستمل�املبحوث�نتقييم �ال��امج �ان��جودة

�منخفضا�جدا ،� �تباينمع �ماضعيف��وجود ��راء��نوعا �يتعلق�بتوافق��� �ما �مع�خاصة ال��امج�الدراسية

��عالم �وتكنولوجيا �املعر�� �للتقدم �ومواكب��ا �ا��امعة، �القيمو�تصال�مشروع �ملنظومة �ومراعا��ا ، ���

املواقع��لك��ونية�لل�ليات�و�قسام�وأيضا�مدى�توافق�ال��امج� دروسا�ع���ا��ط���توفر�مدى�و  املجتمع،

�العمل �سوق �متطلبات �مع ��ذ .الدراسية �التعليم�ا �مؤسسات �تواج��ا �ال�� �بالضغوطات �تفس��ه يمكن

ر�سلبا�أث�والذي ،م�انيات���ظل�محدودية�� �ع���التعليم��جتما���املستمر�للطلبالعا��،��س�ب��رتفاع�

ا�الضغوطات�،�وأيضدو��الح���و املمتطلبات�سوق�العمل�املخرجات����ظل���ز�ا�ع���مواكبة�جودة� ع��
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� �عن �املستمرةالناتجة �املعلومات��ادوليو �احليم�التطورات �وثورة �العال�� �و�نفتاح �التنافس �ظل ��

رت�ال��امج�املحلية��سياسات�وثقافات�وقيم�مستوردة�من� �ذا��،و�تصاالت
َّ
ث

َ
أ

َ
من�ج�ة،�من�ج�ة�أخرى�ت

رغم��ذه�السلبيات�ال���. املستو������إطار�متطلبات�العوملة LMD �ورو�ية�من�خالل�ان��اج�النظامالدول�

�جدا �منخفضة �تقييم �درجة ��ساتذة عكست ���اديمية حول �آلراء �ال��امج ��ذ�،جودة �أن �ينفي�إال �ال ا

��يجا�ي ��تقييم�م �يخص �إعدادفيما ��� �اس�شار�ة �علمية ��يئات �ع�� �وأيضا� �عتماد �الدراسية، ال��امج

� �الدراسية�مع�التخصصات،فيما�يخص�املتوسط�تقييم�م �محتوى�ال��امج وتماش��ا�مع�السياسة� توافق

 �ِ��اراجعُم و العامة�للدولة،�
َ
 �ا�ي�حِد وت

َ
   .العلمية�والعملية�ال���يحتاج�ا�ا��ر�ج��ا�للم�ارات�والكفاءاتضم�ِ وت

   الطالب�جودةبمعيار� حليل�النتائج�املتعلقةوتعرض� .2.2.3

   :)04�،21(رقم��ا��دول  عرض�ا�حصا�ي�ملحور�جودة�الطالب�نتائج�التحليل�� 

  جودة�الطالب توافر حول�مستوى راء��  اتجاه: )21، 04( جدول�رقم    

  
  SPSS الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجن�إعداد�م: املصدر�    
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�ن �خالل �من �الحظ �نتائج �ا��دول � أن�ذا �الطالبتوافر� ملستوى �املبحوث�نتقييم  �ان�جودة

�ذه�النتائج��عوامل�عديدة��يمكن�تفس�� . ضعيف�نوعا�مابانحراف� بال�سبة�ألغلب�العبارات جدا�امنخفض

سنو�ا�وال����عرف�تزايدا�مستمرا��س�ب�سياسة���امعاتا�ال����ستقبل�ا�للطلبة�عداد�الكب��ة�� نذكر�م��ا�

 �املقاوالتيةمشار�ع�متطلبات��،النجاح�املعتمدة����الب�الور�ا
َ
 وت
َ
 أ
ُ
�ا�بالواقع��قتصادي�و�جتما���وسوق�رِ ث

�القوان�ن،�لدى�الطلبةالعمل�وأحيانا�غياب��ذه�الثقافة� �فعالية�تطبيق الطلبة��تضمن�حقوق ال��� مدى

 �� �ا��اصةذوي �املجتم��و �حتياجات �الو�� ����ضعف �لال�تمام �عام ��ش�ل ر� م،والسيا���
ُّ
ث

َ
أ

َ
املحيط�ت

��ئة�و �حال�دون�املسا�مة����خلق�مناخ�إيجا�يالذي�و  ھال�ينفصل�عن�الذي�واقع�املحيط�ا��ار��با��ام���

� �تأث���ةزَ ّفِ َح ُم �عليم �الت�و�ن، �ا��ام�� مستوى � للطالب�قبل �ا��امع�� �ان�شرتو  ��مساره �ال�� �الذ�نيات

� �ب�ن �ُم ع����ك��الالطلبة �بدرجة �والش�ادة �العالمة �واملبادرةمَّ مِ �فرطة�� ��بداع �روح �لد��م ب يَّ
َ
�غ و�أيضا��ا

 الوصايا�مع�الواقع�نظامتناقض�،�مردود�م�العل��و �الطلبةدافعية�إنجاز��أثرت�ع�� بطالة�ا��ر�ج�ن�ال��

���س�ب �اعدد �ذاللطلبة �لتجسيدهي �آليات �إيجاد �و  ،عرقل �ا��امعة �ب�ن �ال��ابط �حيطمضعف ضعف�و �ا

ا�س�ب�عدم��التأث���السل���لسياسة�الكمأيضا�عمل�و التوافق�ب�ن�مؤ�الت�ا��ر�ج�ومتطلبات�سوق�ال ِممَّ

   .ج�ن�سنو�ا��ر رة�املؤسسات�ع���اس�يعاب�عدد�ا�قد

  �يئة�التدر�سعضو�جودة�بمعيار� حليل�النتائج�املتعلقةوتعرض� .3.2.3

نةحول�تقييم�جودة�عضو��يئة�التدر�س�راء�� اتجاه�  :)04�،22(رقم�����ا��دول �ُمَب�َّ

  جودة�عضو��يئة�التدر�ستوافر�حول�مستوى�راء��  اتجاه: )22، 04( جدول�رقم    

  
  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر�    
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� �يت�� �ا��دول ��ذا �نتائج �خالل �من �دأن �املبحوث�ن �موافقة �مرجة �عضو��يئة�ع�� �جودة دى

��التدر�س ��متوسطة�انت ��انت �ال�� ��راء ��� �ضعيف �اتجا�اتبانحراف �ثالثة تضمن���ول �تجاه� .��

� �موافقة � عاليةدرجة �يخص �ملعاي���وا��ةفيما �وفقا �التدر�س ��يئة �أعضاء �لكفاءاتوامتال�،�عي�ن �ك�م

�التدر�س �مل�نة �و�شاطا��،ا��ام�� �افية �العل�� �تخصص�م �ب�ن �توافق �والبحثيةووجود �البيداغوجية �،�م

�عتمد�ا��مع�وجود�حر�ة��س�ية بقوان�ن�محددة�ووا��ةن�تعي�المعاي���بارتباط��ذا��تجاه�تفس����و�مكن

�احتياجا��ا �حسب ��،ال�ليات �لامتالكأما �ل�م ��افية �ضرو كفاءات �من �ف�� �امل�نة�لتدر�س �ومتطلبات ر�ات

�من�خالل�التصر�ح��عدم� �ذوا��م �الن�يجة�بتجنب��ساتذة�النتقاد ��ذه �تأو�ل �يمكن بالدرجة��و��،�كما

�توفر�ذلك ��ب�نما، �العل��وجود �التخصص �ب�ن �والبحثية��شاطاتالو �لألستاذ توافق �فُيعد�البيداغوجية

ت�درجة�ف�ان �تجاه�الثا�يأما�. البيداغو���والبح���ھ�شاط أل��ا�ترفع�من�فعالية�تھجود نقطة�تدعم�من

�للمقاي�س حول  املوافقة �توصيفا ��ساتذة � ةمتوسط Syllabus)( املدرسة تقديم ��ذا�الرتن�يجة باط

فتوصيف�املقياس�أو�من�ج�ة�أخرى،���جراءات��دار�ةوفعالية�مدى�صرامة��و من�ج�ة�ال�شاط�باألستاذ�

 اتقييمفتضمن� �تجاه�الثالثب�نما�. ضروري�و�دخل�ضمن�م�ام��ستاذ*املقياسما�يص���عليھ�ببطاقة�

عدم�التوافق�ب�ن�عدد��ساتذة� شاط��ستاذ،�التجديد�البيداغو������غياب� فيما�يخصمنخفضا�جدا�

�البيداغوجية � ،وامل�ام �متا�عة � تنفيذغياب �املقاي�س �توصيف �الالزمةإدار�ا ��جراءات �التخاذ ،� توف���عدم

ال�شاط�العل���والبح�����عباء�البيداغوجية�ع���حساب�بك��ة،�و�ذا�يمكن�تفس��ه�ر�ما�ال��امج�الت�و��ية

عداد�الكب��ة�للطلبة�ال����ستقبل�ا�ا��امعة�سنو�ا��  ،إنتاجيتھروح��بداع�وأثر�ع����همما�أفقد لألستاذ

���سانية �العلوم �تخصصات ��� �لألساتذة�،خاصة ��دار�ة �واملساءلة �الرقابة �امل��انية� ،ضعف محدودية

  .املخصصة�للتعليم�العا���والبحث�العل��

  البحث�العلمي�ةجودبمعيار� حليل�النتائج�املتعلقةوتعرض� .4.2.3

  :)04�،23(رقم�����ا��دول معروضة� البحث�العل�� ملحور�جودةنتائج�التحليل��حصا�ي�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
*
  .الطلبة�الجتيازه من الالزمة للمتطلبات وشرح ،والوقت�املخصص�إل��ائھ توز�عھ، وكيفية تدر�سھ، من العلمية�املرجوة النتائج وتحديدوأ�دافھ،��باملقرر  �عر�فتتضمن� 
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  جودة�البحث�العلميتوافر� حول�مستوى راء��  اتجاه: )23، 04( جدول�رقم

  
  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر�    

� �نتائج �أنا��دول ن َبّ�ِ
ُ
� ت �العلميتوافر� ستوى مل�املبحوث�نتقييم �البحث  جدا�اضعيف �ان�جودة

من��جدا���اتجاه�آراء��ساتذة�املنخفض�فستو�مكن�،�ضعيف�نوعا�مابانحراف� بال�سبة�ألغلب�العبارات

�يوا �ال�� �العديدة �التحديات �العل��خالل �البحث �ا��زائر�ة�ج��ا �العا�� �التعليم �مؤسسات ������  واملتمثلة

�البحث �تمو�ل �العل�� ضعف �البحثم��اني �سي���وتخصيص سوء، �مؤسسات�ة �ب�ن �التعاون �ضعف ،

��ال �ا�عكس����غياب�ة�خاصة�القطاع�ا��اصقتصاديتعليم�العا���والقطاعات ،�تبعية�املا���الدعم مما

�عراقيل��الالمركز�ة�والب��وقراطية�والقيود �خلق �ا��امعة�مما  �دار�ة إدارة�مخابر�البحث�العل���إلدارة

�تحد �ا��ر�ة البحث انجاز ومن الباحث تحف�� من ال�� �ع�� �أثرت �ال�� �السياسية �التحديات �العل��،

�� �اديمية� �ع����ضعفس�ب ��عتماد �ضعف �العا��، �التعليم �ملؤسسات �و�دار�ة �املالية �ستقاللية

�و�تصال ��عالم ���تكنولوجيا �ضعف ��بحاث��حصائيات مصداقية�، �من �العديد ��ستلزم�ا ،�ال��

انفسھ بالباحث الذاتية�املرتبطة املعوقاتو    .ع���جودة�البحث�العل��سلبا�أثر��،�ِممَّ
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  ال�يا�ل�واملرافقجودة�بمعيار� حليل�النتائج�املتعلقةوتعرض� .5.2.3

ُ��اجودة�ال�يا�ل�واملرافق�مستوى�اتجاه�آراء��ساتذة�حول�تقييم�   :)04�،24(رقم��ا��دول �ُيَ�ّيِ

  جودة�ال�يا�ل�واملرافقتوافر�ى�حول�مستو راء��  اتجاه: )24، 04( جدول�رقم

 
  SPSS اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجن�إعداد�الباحثة�م: املصدر�    

� �يت�� �ا��دول ��ذا �نتائج �خالل �من �دأن �املبحوث�ن �موافقة �مرجة �ع�� �ال�يا�ل�دى جودة

�جدا�انت��واملرافق �ضعيف� ضعيفة �بانحراف �يتعلق�بالتناسب�ب�ن� ،مانوعا �يا�ل�واملرافق�الخاصة�ما

تصميم�ال�يا�ل�القاعدية�وفقا�ملعاي���ال��ة�الطلبة�و�دار��ن،�و احتياجات��ساتذة�عدد�و و  البيداغوجية

تخصيص��يا�ل�ومرافق� والسالمة�والراحة،�توفر��يا�ل�خاصة�باأل�شطة�الدي�ية�والثقافية�والر�اضية،

�وامل �ال�يا�ل �تلبية �ا��اصة، ��حتياجات �ذوي �بالطلبة �العل��خاصة �البحث �ملتطلبات �يمكن. ستلزمات

عدد��ساتذة� ،ألعداد�الكب��ة�للطلبة�ال����ستقبل�ا�ا��امعات�سنو�اباسابقا��تمت��شارةكما� �ذا تفس��

�واملالية�،والباحث�ن �املادية �املتطلبات �تلبية �عن �و��ز�ا �القطاع �م��انية �ب. ضعف �التقييم��نما �اتجاه �ان

� �متوسطا �يخص �فيما �والطلبةتلبية ��ساتذة �الحتياجات �يرتبط املكتبة �ع����و�ذا �املكتبة �وإدارة بنظام

   .بطبيعة�التخصصات�واحتياجات��ل�تخصصمستوى��ل�مؤسسة�وأيضا�يرتبط�
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�الرا�عا �ص :ملبحث �لل النموذج�ةالحياختبار �ا��ودة�ف��ا��� �ومعاي�� �ا��وكمة �مبادئ �ب�ن  عالقة

  ةبنائياملعادالت�ال�باستخدام

من�مبادئ�ا��وكمة�املتمثلة����كال�و متغ��ات�الدراسة�ا��اصة�بنتائج�العرض�وتحليل�وتفس�����عد

� �وإبراز��س�تمومعاي���ا��ودة، �صالحيتھ �مدى �لتأكيد �للدراسة، ��ف��ا��� �النظري �اختبار�النموذج �ن

تحقيق��ذا�ال�دف�ل. )معاي���ا��ودة(املتغ���املستقل�و �)مبادئ�ا��وكمة(املتغ���التا�ع�طبيعة�العالقة�ب�ن�

��عتماد �البنائية�ع�� س�تم �باملعادالت �والنمذجة �التوكيدي �العام�� �باستخدام�، )*SEM( التحليل وذلك

للوصول�إ���نموذج� .)(AMOS, V.22 مجموعة�من�املؤشرات�يتم�تأكيد�ا�باالعتماد�ع���ال��نامج��حصا�ي

�� �أو�ع�� �جيدة �بمؤشرات �املرور�بثالثبنا�ي �علينا �مقبولة، �تنقية��قل ��� ��و�� �املرحلة �تتمثل مراحل،

�نقوم����مرحلة�ثانية�بالتحليل�العام���التوكيدي�لنماذج�القياس�للمتغ���املستقل�والتا�ع� �ثم �ست�يان،

كال�ع���حدا،�ثم����املرحلة��خ��ة�نقوم�بتأكيد�مدى�صالحية�النموذج�البنا�ي�املت�امل�الذي�ير�ط�ب�ن�

  .��التا�عاملتغ���املستقل�واملتغ�

  مرحلة�تنقية��ست�يان� .1.4

أو�س����راء،�وال���ترتبط�ئية��ستقصاالدراسات�نظرا�لألخطاء�العشوائية�واملن��ية�ال���تتضم��ا�

ا�عن�أخطاء����صياغة�وإعداد��ست�يان،� ا�عن�الوحدات��حصائية�املبحوثة�وإمَّ فإنھ�بأخطاء�ناتجة�إمَّ

�النموذج�النظري� �الضروري�القيام�ب�نقية�بيانات��ست�يان�قبل�التطرق�لتأكيد . **للدراسةاملف��ض�من

ع���تقنية�التحليل�العام����ستكشا������مرحلة�أو��،���دف�معرفة�درجة�ال�شبع� تنقية��ست�يان �عتمد

عاِ��ا�عنال���ت�عباراتالعام���للفقرات�وإلغاء�ال بُّ
َ

ش
َ
    ثم��عتماد�ع���معامل���ساق�الداخ��، 0,45 قل��

) (Alpha Cronbachلثة�و���مرحلة�ثا، 0,70 ���مرحلة�ثانية�إللغاء�املحاور�ال���يقل�ا�ساق�ا�الداخ���عن

،�1ات�ال���تؤثر����ارتفاع�معامل���ساق�الداخ���عن�ا��د��ع���املقبول عبار مراجعة�وإعادة�النظر����ال

�العلم �التنقية مع �اعتمدنا�أن �حيث �ا���م �صغ��ة �عينة �ع�� �تتم �بل ��جما�� �العينة ���م �ع��  ال�تتم

و�ذا�ألن�عيوب�الدراسات��ستقصائية�تظ�ر�ع���العينات� وحدة�إحصائية،���176م�عينة�م�ون�من�

   .***)08( نتائج�تنقية��ست�يان�مب�نة����امل��ق�رقمالصغ��ة،�

  معاي���ا��ودةاملتعلقة�بمبادئ�ا��وكمة�و القياس��اذجمرحلة�التحليل�التوكيدي�لنم .2.4

�الدارسةالنموذج�البنا�ي� �كال� ل�ذه �ِقَياس، �ْ�َ
َ
ُموذ

َ
يتضمن�العالقة�ب�ن�املتغ��ات�ال�امنة�و�ضم�ن

 
ُ

نموذج�القياس��ول�خاص�باملتغ���املستقل�املتمثل�. قاسة�وال�امنةم��ما�يق�س�العالقة�ب�ن�املتغ��ات�امل

                                                           
*Structural Equation Modeling. 

لكن��،)باالعتماد�ع���قاعدة�البيانات�ا��ام(تم�اختبار�نماذج�الدراسة�سواء�نماذج�القياس�للمتغ���التا�ع�واملستقل�أو�النموذج�البنا�ي�قبل�مرحلة�تنقية��ست�يان� **

ا�الوصول�إ���مؤشرات�مطابقة�جيدة�للنماذج��ان��عد�اعت ذا�ارتأينا�القيام�ب�نقية��ست�يان�أوال�باالعتماد�د�النموذج�صالحيتھ،�ل�فقأماد�مؤشرات��عديل�عديدة،�ممَّ

  .Alpha Cronbach ع���التحليل�العام����ستكشا���ومعامل���ساق�الداخ��
1Boudjemaa AMROUNE [2014]: Op.cit., p.p. 184-187. 

  .295.ص�،)08(أنظر�امل��ق�رقم� ***
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�املبادئ� �و�شمل �فرعية �أو�مقاي�س �أ�عاد ��� تتمثل

�املشاركة �واملساءلة، �املسؤولية �العليا، �و�دارة �القيادة �،مجالس

�ا)�خالقيات ��ذه �اعتماد �تم �وقد ملبادئ�،

أما�نموذج�القياس�الثا�ي�فيتعلق�باملتغ���التا�ع�املتمثل����

وتم��،)ال�يا�ل�واملرافقو  عضو��يئة�التدر�س،�البحث�العل��

قبل�اختبار�صالحية�النموذج�البنا�ي�املت�امل،�نقوم�

) مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة( القياس�للمتغ���التا�ع�واملتغ���املستقل

باستخدام�التحليل�العام���التوكيدي،�ف���نماذج�قياس�توكيدية�ال�دف�م��ا�التحقق�من�الب�ية�العاملية�

�املت�امل�النموذج�البنا�يب�س�تم�التذك�� 

  :من�خالل�املخطط�املوا���مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة

عالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة

  

                                                           
�للعد�الكب���من��سئلة�ال����عبارات

ً
أو��سئلة�ال���يتضم��ا،�ونظرا

ھ�تم�التأكد�من� دأ�ال���مع�املب��امدى��شبعمعنو�ة�العبارات�و أنَّ

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

�بمؤشرات �ُمقاس �و�و�متغ����امن �املبادئ� ة �و�شمل �فرعية �أو�مقاي�س �أ�عاد ��� تتمثل

� �الدراسة ��� �املعتمدة �املشاركة(الثمانية �واملساءلة، �املسؤولية �العليا، �و�دارة �القيادة مجالس

� �العدالة ��داء، �فعالية �والشفافية، ��فصاح �خالقياتو�ستقاللية،

اَسة�بدل�اعتبار�ا�متغ��ات��امنة
َ

أما�نموذج�القياس�الثا�ي�فيتعلق�باملتغ���التا�ع�املتمثل���� .*كمتغ��ات�ُمق

عضو��يئة�التدر�س،�البحث�العل���ال��امج���اديمية،�الطالب،

اَسة�بدل�متغ��ات��ام
َ

قبل�اختبار�صالحية�النموذج�البنا�ي�املت�امل،�نقوم�. نةاعتبار�ا�أيضا�متغ��ات�ُمق

��َ
َ
ُموذ

َ
�ن

َ
القياس�للمتغ���التا�ع�واملتغ���املستقل�باختبار�صالحية�ِكال

باستخدام�التحليل�العام���التوكيدي،�ف���نماذج�قياس�توكيدية�ال�دف�م��ا�التحقق�من�الب�ية�العاملية�

   .كال�املتغ��ين�وصالحية��ل�نموذج�ع���حدا

�القياس قبل�التأكد�من �ْ�َ
َ
ُموذ

َ
س�تم�التذك�� حدا،�كال�ع����صالحية�ن

مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودةالذي�ير�ط�ب�ن��ل�ذه�الدارسة

عالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودةالنموذج��ف��ا����لل):01(ش�ل�رقم�

  ةالباحث�إعداد

عباراتات��امنة�يتم�قياس��ل�مبدأ�بال�صل�متغ�� مبادئ�ا��وكمة����النموذج�املعتمد����الدراسة�������

ھ�تم�التأكد�من��املتوسط�ا��سا�ي،�مع�العلممبدأ�كمتغ���مقاس�باالعتماد�ع���شمل��ا�املبادئ�الثمانية،�تم�اعتماد��ل� أنَّ

عات��ل�ال شبُّ
َ
�ا�معنو�ة 0.27 عبارات�لھ،�حيث�فاقت��

ُّ
ل

ُ
  .و�انت��
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�ا��وكم �مبادئ �بمؤشرات�� �ُمقاس �و�و�متغ����امن ة

� �الدراسة ��� �املعتمدة الثمانية

� �العدالة ��داء، �فعالية �والشفافية، ��فصاح �ستقاللية،

اَسة�بدل�اعتبار�ا�متغ��ات��امنة
َ

كمتغ��ات�ُمق

ال��امج���اديمية،�الطالب،(معاي���ا��ودة�

اَسة�بدل�متغ��ات��ام
َ

اعتبار�ا�أيضا�متغ��ات�ُمق

َ��أوال�
َ
ُموذ

َ
�ن

َ
باختبار�صالحية�ِكال

باستخدام�التحليل�العام���التوكيدي،�ف���نماذج�قياس�توكيدية�ال�دف�م��ا�التحقق�من�الب�ية�العاملية�

كال�املتغ��ين�وصالحية��ل�نموذج�ع���حدال

قبل�التأكد�من

ف��ض
ُ
ل�ذه�الدارسة�امل

 ش�ل�رقم�

إعدادمن�: ملصدرا

مبادئ�ا��وكمة����النموذج�املعتمد����الدراسة������� *

شمل��ا�املبادئ�الثمانية،�تم�اعتماد��ل�

 
ُ
� 

َ
عات��ل�الش شبُّ

َ
�لھ،�حيث�فاقت��
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�ا��وكمة�ومعاي��� �مبادئ �القياس�وتأكيد�الب�ية�العاملية�ملتغ��ي �ْ�َ
َ
ُموذ

َ
د�من�صالحية�ن

ُّ
ك

َ
َيِتم�الَتأ

�املعتمدة �املطابقة �مؤشرات �قيم �مع �النموذج �مطابقة �مؤشرات �قيم �مقارنة �خالل �من ����املب�نة ا��ودة

  :)04�،25( رقم��ا��دول 

  لنمذجة�باملعادالت�البنائيةلمؤشرات�جودة�املطابقة�: )25، 04( جدول�رقم

  أحسن�مطابقة  املؤشر
  غ���دال  *CMIN  تر�يع�ي�ا

  DF  <0 درجة�ا��ر�ة

  �ان�أفضل 3 �لما��ان�أقل�من، ]CMIN/DF  ]1 -5 �اي�تر�يع�املعياري 

   �ان�أفضل 1 �لما�اق��ب�من،  ]CFI  ]1-0,95   مؤشر�املطابقة�املقارن 

  �ان�أفضل  1 �لما�اق��ب�من،  ]IFI  ]1-0,95   مؤشر�املطابقة�امل��ايد

  �ان�أفضل 1 �لما�اق��ب�من،  ]GFI  ]1-0,95   مؤشر�جودة�املطابقة

  �ان�أفضل  1 �لما�اق��ب�من،  ]TLI  ]1-0,95   مؤشر�توكر�لو�س

  �ان�أفضل  0 �لما�اق��ب�من،  ]RMSEA  ]0,08-0 جذر�متوسط�مر�عات�ا��طأ�التقر�����

  �ان�أفضل  0 �لما�اق��ب�من،  ]SRMR   ]0,05-0  ��االبوجذر�متوسط�مر�عات�

  :من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع���:املصدر            

،�الطبعة�LISREL » و   SPSSبتوظيف�حزمةالتحليل�العام����ستكشا���والتوكيدي،�مفا�يم�ما�ومن��ي��ما� « :[2012]أمحمد�بوز�ان�تيغزة� -

  .251-244 .ص.�و��،�دار�املس��ة�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�ص

�تحقيق� �عدم �بمع�� �مقبولة، ��قل �أو�ع�� �جيدة �مطابقة �مؤشرات �إ�� �الوصول �عدم �حالة ��

ع���مؤشرات�التعديل�املق��حة��العينة،�يجب��عديل�النموذج�بناء�التوافق�ب�ن�النموذج�النظري�و�يانات

�ال��نامج �ت��ير  باالس�ناد�،من �إ�� ��طبعا ��  بناءنظري �أو�ع�� �ادبيات �تقدير�مؤشرات�ع�� �إعادة �ثم ملنطق

املطابقة�مرة�أخرى،�لكن�ال�يجب�أن�تتجاوز�مؤشرات�التعديل�حد�مع�ن�ُيْفِقد�النموذج�صالحيتھ،�و�مكن�

باق��اح�أو�تطو�ر�نموذج�آخر�طبعا�بتقديم�م��رات�وتفس��ات��للباحث�أن�يتحدي�النموذج�النظري�و�قوم

  .موضوعية

  بمبادئ�ا��وكمة ملتعلقليل�التوكيدي�لنموذج�القياس�االتح .1.2.4

�ا��وكمة �ملبادئ �القياس �نموذج �بناء ��تمَّ �الدراسة، ��� �املعتمدة �الثمانية �إجراء مَّ
َ
�ت التحليل�ثم

�لھ �ل��وكمة�التوكيدي �العاملية �الب�ية �و�عد�ا�لتأكيد ��ست�يان �تنقية �مرحلة تنقية��مرحلة�قبل. **قبل

�من�مؤشرات�املط
ً
ق�عددا ع���مؤشرات��ابقة�إال��عد�إجراء��عديل�ن�بناء�ست�يان،�نموذج�القياس�لم�ُيَحّقِ

�ال��نامج �من �املق��حة �الق�،التعديل �مجالس �لبعد �القياس �خطأ �ب�ن �الر�ط �خالل �العليا�من �و�دارة يادة

و��ن�خطأ�القياس�لبعد�مجالس�القيادة�و�دارة�وخطأ�القياس��،وخطأ�القياس�لبعد�املسؤولية�واملساءلة

�املشاركة �و�دارة�. لبعد �القيادة �بمجالس �واملسؤولية �املساءلة �بارتباط �نظر�ا �تفس��ه �يمكن �الر�ط �ذا

                                                           
ي�و�يانات�العينة�أصبح�معامل��اي�تر�يع�يتأثر�بمعامالت��رتباط�و�درجة�ا��ر�ة،�و���ظل�صعو�ة�ا��صول�ع���قيمة�غ���دالة�لتحقيق�التطابق�ب�ن�النموذج�النظر   *

  .�و�عبارة�عن�حاصل�قسمة��اف�تر�يع�ع���درجة�ا��ر�ةو �،تر�يع�املعياري �يُ�س�ند�إ���معامل��ا
  .301. ص�)09(أنظر�امل��ق�رقم�  **
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�تطبيق�ا� �مدى �حول �املساءلة �وأيضا �املمنوحة، طات

�املستوى� ��ذا ��� �املشاركة �ترتبط �حيث �العليا، ��دارات �مستوى �ع�� �املشاركة �أ�مية �وأيضا وتنفيذ�ا،

  .بالقضايا��س��اتيجية�والقضايا�امل�مة�وا��ساسة�ال���تخص��طراف�ذات�املص��ة

�س�بھ� �إحصا�ي �بت��ير �و�ذا ��ستقاللية ور

�فيمكن�، 0,7 عن �التفس���النظري أما

�ملؤسسات� �ا��قيقي �الواقع ��عكس �رّ�ما �العينة �بيانات �أساس �ع�� �املب�� �الواق�� �النموذج �أنَّ �إ�� إرجاعھ

لية�تقر�با،�إدار�ا�
ُ
ة��

َ
عة�لتنظيم�وإدارة�الدولة�ِبِصف

�من�و ���ا��زائر��و�نظام�مركزي�جدا،�
ْ

ذ
َ

خ تَّ
ُ
ُمعظم�القرارات�ت

��س� �املالية ��ستقاللية �با��صوص �استقالليتھ �مستوى ْضَعف
َ
�أ ا �ِممَّ �ا���ومة �من�طرف ��ليا �تمو�ل�ا ب

�لنموذج� �التوكيدي �العام�� �التحليل �إعادة �تمَّ ��ستقاللية، �محور �وحذف ��ست�يان �تنقية �عد

�بمقارنة� �النموذج �صالحية �من �بالتأكد �قمنا �ثم �ُمقاَسة، �مؤشرات �سبعة �ع�� �باالعتماد �ا��وكمة مبادئ

وذج�القياس�ملبادئ�ا��وكمة��عد�إجراء�التعديالت�

  نموذج�القياس�ملبادئ�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا��

  

أل�عاد�نموذج�القياس�) القيم�فوق��س�م

�املجال �داخل �ع��� ،]0,3-0,9[ و�� �يدل ا ِممَّ

،�أي�وجود�ارتباط�ب�ن�املبادئ�املتمثلة�)

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
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�والسل �املسؤوليات �تحديد �ع�� �املسؤولة �ف�� �تطبيق�ا�العليا �مدى �حول �املساءلة �وأيضا �املمنوحة، طات

�املستوى� ��ذا ��� �املشاركة �ترتبط �حيث �العليا، ��دارات �مستوى �ع�� �املشاركة �أ�مية �وأيضا وتنفيذ�ا،

بالقضايا��س��اتيجية�والقضايا�امل�مة�وا��ساسة�ال���تخص��طراف�ذات�املص��ة

�مح �حذف �إ�� ت �أدَّ ��ست�يان �تنقية �مرحلة �س�بھ�لكن �إحصا�ي �بت��ير �و�ذا ��ستقاللية ور

�الداخ�� ���ساق �معامل عن ر للمحو Alpha Cronbach) ( انخفاض

�ملؤسسات� �ا��قيقي �الواقع ��عكس �رّ�ما �العينة �بيانات �أساس �ع�� �املب�� �الواق�� �النموذج �أنَّ �إ�� إرجاعھ

لية�تقر�با،�إدار�ا��خ��ة�غ���مستقلة�وتا�التعليم�العا���ا��زائر�ة،�ف�ذه�
ُ
ة��

َ
عة�لتنظيم�وإدارة�الدولة�ِبِصف

���ا��زائر��و�نظام�مركزي�جدا،��نظام�التعليم�العا��،�فوأ�اديميا�و�الذات�ماليا

��س� �املالية ��ستقاللية �با��صوص �استقالليتھ �مستوى ْضَعف
َ
�أ ا �ِممَّ �ا���ومة طرف

�لنموذج� �التوكيدي �العام�� �التحليل �إعادة �تمَّ ��ستقاللية، �محور �وحذف ��ست�يان �تنقية �عد

�بمقارنة� �النموذج �صالحية �من �بالتأكد �قمنا �ثم �ُمقاَسة، �مؤشرات �سبعة �ع�� �باالعتماد �ا��وكمة مبادئ

وذج�القياس�ملبادئ�ا��وكمة��عد�إجراء�التعديالت�نم. مؤشرات�املطابقة�مع�املؤشرات�املعتمدة�إحصائيا

AMOS 04�،07(رقم�مب�ن����الش�ل�(:  

نموذج�القياس�ملبادئ�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا�� :)07، 04( ش�ل�رقم

  AMOS من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج

َعات�املعيار�ة�من�خالل�الش�ل�أعاله�يت���أن� بُّ
َ

ش
َ
القيم�فوق��س�م(ال�

�فاقت �مرتفعة �ِقَيًما لت َّ��� �ا��وكمة �بمبادئ �املجال 0,5 ا��اص �داخل و��

 
ُ
اَسة�التقارب�ب�ن�املؤشرات�امل

َ
)ا��وكمة(واملتغ���ال�امن�) املبادئ(ق
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�والسل �املسؤوليات �تحديد �ع�� �املسؤولة �ف�� العليا

�املستوى� ��ذا ��� �املشاركة �ترتبط �حيث �العليا، ��دارات �مستوى �ع�� �املشاركة �أ�مية �وأيضا وتنفيذ�ا،

بالقضايا��س��اتيجية�والقضايا�امل�مة�وا��ساسة�ال���تخص��طراف�ذات�املص��ة

�مح �حذف �إ�� ت �أدَّ ��ست�يان �تنقية �مرحلة لكن

�الداخ�� ���ساق �معامل انخفاض

�ملؤسسات� �ا��قيقي �الواقع ��عكس �رّ�ما �العينة �بيانات �أساس �ع�� �املب�� �الواق�� �النموذج �أنَّ �إ�� إرجاعھ

التعليم�العا���ا��زائر�ة،�ف�ذه�

وأ�اديميا�و�الذات�ماليا

��س� �املالية ��ستقاللية �با��صوص �استقالليتھ �مستوى ْضَعف
َ
�أ ا �ِممَّ �ا���ومة طرف

  .طرف�ا���ومة

�لنموذج� �التوكيدي �العام�� �التحليل �إعادة �تمَّ ��ستقاللية، �محور �وحذف ��ست�يان �تنقية �عد

�بمقارنة� �النموذج �صالحية �من �بالتأكد �قمنا �ثم �ُمقاَسة، �مؤشرات �سبعة �ع�� �باالعتماد �ا��وكمة مبادئ

مؤشرات�املطابقة�مع�املؤشرات�املعتمدة�إحصائيا

AMOS املق��حة�ل��نامج

ش�ل�رقم

من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�:املصدر

من�خالل�الش�ل�أعاله�يت���أن�

�فاقت �مرتفعة �ِقَيًما لت َّ��� �ا��وكمة �بمبادئ ا��اص

 
ُ
التقارب�ب�ن�املؤشرات�امل
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��داء،� �فعالية �والشفافية، ��فصاح �املشاركة، �واملساءلة، �املسؤولية �العليا، �و�دارة �القيادة �مجالس ��

�  والعدالة
ُ
�امل �املبادئ �أن �بمع�� �لھ، �التا�عة �ومتغ���ا��وكمة َس �خالقيات

ُ
�� �و�درجات�عتمدة �بقوة اِ�م

�ا��وكمة �مف�وم ��شكيل ��� ���عاد�. متباينة �أ�مية َعات، بُّ
َ

ش
َ
�ال� �ب�ن �التقارب ��عكس �الوقت �نفس و��

الثمانية����تمثيل�املتغ���ال�امن،�حيث�أشارت�النتائج�إ���أ�مية�أر�عة�مبادئ�����شكيل�مف�وم�ا��وكمة�

َعا��ا بُّ
َ

ش
َ
�بـامل�،و���الفعالية،�العدالة %75 فاقت�� َعا��ا بُّ

َ
ش

َ
رت�� ّدِ

ُ
 سؤولية�واملساءلة�و�خالقيات،�حيث�ق

ع���ال��ت�ب،�وعموما�النتائج��عكس�الصدق�البنا�ي�ملقياس�مبادئ�ا��وكمة���� )0,78، 0,79، 0,80، 0,84(

إ���مطابقة�مقبولة�للنموذج�مع��كما��ش���نتائج�مؤشرات�املطابقة،.سات�التعليم�العا���محل�الدراسةمؤس

  : )04�،26(رقم��عرض�ا����ا��دول��العينة�بيانات

  مؤشرات�جودة�املطابقة�لنموذج�القياس�ا��اص�بمبادئ�ا��وكمة :)26، 04( جدول�رقم

  القرار  مجال�أحسن�مطابقة  القيمة  املؤشر

  مطابقة�مقبولة�جدا  �ان�أفضل� �3لما�اق��ب�من،�]CMIN/DF  2,620  ]1 -5 �اي�تر�يع�املعياري 

  مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� 1،��لما�اق��ب�من]CFI  0,980  ]1-0,95   املطابقة�املقارن مؤشر�

 مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� 1،���لما�اق��ب�من]IFI  0,980  ]1-0,95   مؤشر�املطابقة�امل��ايد

 مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� 1،���لما�اق��ب�من]GFI  0,965  ]1-0,95   مؤشر�جودة�املطابقة

 مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� 1،���لما�اق��ب�من]TLI  0,970  ]1-0,95   مؤشر�توكر�لو�س

   جذر�متوسط�مر�عات�ا��طأ�التقر���
RMSEA  

  مطابقة�مقبولة  �ان�أفضل� 0،��لما�اق��ب�من]0,08-0[  0,074

  مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� 0،��لما�اق��ب�من]SRMR  0,0289   ]0,05-0  جذر�متوسط�مر�عات�البوا��

  AMOS من�إعداد�الباحثة�بناء�ع���مخرجات�برنامج�:املصدر       

�بمع��� �ا��وكمة، �بمبادئ �املتعلق �القياس �لنموذج �ا��يدة �املطابقة ��عكس �أعاله �ا��دول نتائج

�النموذج� �كب���ب�ن �تقارب �وجود �أي �العينة، �و�يانات �ا��وكمة �ملبادئ �النظري �النموذج �ب�ن �تطابق وجود

 النظري�والنموذج�الواق���ِممَّ 
ُ
غ���ال�امن�املتمثل�قاسة�واملتا��عكس�وجود�عالقات�معنو�ة�ب�ن�املؤشرات�امل

��ذه�النتائج�تم�تأكيد�الب�ية�العاملية�ل��وكمة�من�خالل�درجة�مسا�مة�املبادئ�املعتمدة����. ���ا��وكمة

ت�النتائج�املطابقة�ا��يدة�للنموذج�املق��ح�ملبادئ�ا��وكمة�   .مع�بيانات�العينة�شكيل�املف�وم،�وأيضا�أكدَّ

  ا��ودة��بمعاي�� �ملتعلقليل�التوكيدي�لنموذج�القياس�االتح .2.2.4

�ب منا
ُ
�باالعتمادق �ملعاي���ا��ودة �القياس �نموذج �����ناء �واملتمثلة �مؤشرات �خمسة ل��امج�ا�ع��

� �الطالب، �العل���اديمية �البحث �التدر�س، ��يئة �و عضو �واملرافق� �املعا�،ال�يا�ل �اعتبار��ذه ي���وتم

اَسة�لقياس�املتغ���ال�امن�املتمثل����ا��ودة
َ

�إجراء�التحليل�العام���التوكيدي�لتأكيد�ثم�. كمؤشرات�ُمق تمَّ

قبل�مرحلة�تنقية��ست�يان،�نموذج�القياس�. *الب�ية�العاملية�ل��ودة�قبل�مرحلة�تنقية��ست�يان�و�عد�ا

�املطابقة �مؤشرات �من
ً
�عددا ق �ُيَحّقِ �لم �بناءإ�ملعاي���ا��ودة ��عديالت �ثالثة �إجراء ��ال��عد ؤشرات�املع��

�القياس�ملعيار�جودة��،املق��حة�من�ال��نامج �القياس�ملعيار�جودة�ال��امج�وخطأ �الر�ط�ب�ن�خطأ مَّ
َ
حيث�ت

                                                           
*
  .302-301. ص.ص�)09(أنظر�امل��ق�رقم�  



���مؤسسات�التعليم�العا������  مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودة

 

�خطأ� �و��ن �العل��، �البحث �ملعيار�جودة �القياس �وخطأ ��ستاذ �ملعيار�جودة �القياس �خطأ �و��ن �ستاذ،

يمكن�تفس��ه���ذا�الر�ط. �يا�ل�واملرافق

باالرتباط�ب�ن�جودة��ستاذ�وجودة�ال��امج،�ف�ذه��خ��ة�م�ما�بلغت�جود��ا�ف����عتمد�بدرجة�كب��ة�ع���

إ���أن�جودة� عود�رتباط�ب�ن�جودة��ستاذ�وجودة�البحث��

،�أما�ارتباط�جودة�البحث�تھتاجھ�العل���و�عكس�جود

أن�جودة�البحث�العل����ستلزم�و�عتمد�بدرجة�كب��ة�ع���توفر�

  .لتطو�ره�و�رتقاء�بمستوى�جودتھ

ت�النتائج�إ���حذف�محور�ال�يا�ل�واملرافق،�و�ذا�يمكننا�ت��يره�إحصائيا� �عد�تنقية��ست�يان�أدَّ

�عن �فيمكن�، 0,7 للمحور �التفس���النظري أما

ما��عكس�الواقع�ا��قيقي�ل��ودة���� �النموذج�الواق���املب���ع���أساس�بيانات�العينة،�ُر�َّ إرجاعھ�إ���أنَّ

�سلسة� �من �و�الرغم ھ �أنَّ �سالفا، �مسار��صالحات ��� �رأينا �وكما ھ �ألنَّ �ا��زائر�ة، �العا�� �التعليم مؤسسات

�الواقع� ر��ا�الدولة�لالرتقاء�بجودة�القطاع،�إال�أنَّ
َّ
ملالية�واملادية�ال���وف

�����بحاث
ً
املقدمة�أو�����ضعف�مستوى�جودة�مخرجا��ا�ُمَمثلة

و�ذا�ما� ،تراجع�وغياب�ا��امعات�ا��زائر�ة�ضمن�التص�يفات�العر�ية�والعاملية

���مدى�توفر�وجودة�املرافق�وال�يا�ل،��

تجسيد�حقيقي�ملبادئ�ا��وكمة�واملرتبط�

�إعادة�إجراء�التحليل�العام���التوكيدي� ن�وحذف�محور�ال�يا�ل�واملرافق،�تمَّ

�التأكد�من�صالحية�النموذج�بمقارنة� مَّ
َ
لنموذج�معاي���ا��ودة�باالعتماد�ع���أر�عة�مؤشرات�ُمقاَسة،�ثم�ت

�الش ��� �مب�ن �ملعاي���ا��ودة �القياس  رقم���لنموذج

  نموذج�القياس�ملعاي���ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��

  

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

�خطأ� �و��ن �العل��، �البحث �ملعيار�جودة �القياس �وخطأ ��ستاذ �ملعيار�جودة �القياس �خطأ �و��ن �ستاذ،

�يا�ل�واملرافقلبحث�العل���وخطأ�القياس�ملعيار�جودة�الالقياس�ملعيار�جودة�ا

باالرتباط�ب�ن�جودة��ستاذ�وجودة�ال��امج،�ف�ذه��خ��ة�م�ما�بلغت�جود��ا�ف����عتمد�بدرجة�كب��ة�ع���

�رتباط�ب�ن�جودة��ستاذ�وجودة�البحث���تفس�� �أيضا�،كفاءة�وخ��ة��ستاذ����تقديم�ا

تاجھ�العل���و�عكس�جودالبحث����ِنَتاج���ودة�أداء��ستاذ،�ف���ضمن�إن

ِسُره�
َ

أن�جودة�البحث�العل����ستلزم�و�عتمد�بدرجة�كب��ة�ع���توفر�ببجودة�ال�يا�ل�واملرافق�املتوفرة�فُنف

لتطو�ره�و�رتقاء�بمستوى�جودتھواملرافق�بما����ذلك�ال�يا�ل���م�انيات�املادية�واملالية

ت�النتائج�إ���حذف�محور�ال�يا�ل�واملرافق،�و�ذا�يمكننا�ت��يره�إحصائيا� �عد�تنقية��ست�يان�أدَّ

�الداخ�� ���ساق �معامل �عنAlpha Cronbach) ( بانخفاض للمحور

ما��عكس�الواقع�ا��قيقي�ل��ودة���� �النموذج�الواق���املب���ع���أساس�بيانات�العينة،�ُر�َّ إرجاعھ�إ���أنَّ

�سلسة� �من �و�الرغم ھ �أنَّ �سالفا، �مسار��صالحات ��� �رأينا �وكما ھ �ألنَّ �ا��زائر�ة، �العا�� �التعليم مؤسسات

�الواقع��صالحات�املعتمدة�و�م�انيات�ا ر��ا�الدولة�لالرتقاء�بجودة�القطاع،�إال�أنَّ
َّ
ملالية�واملادية�ال���وف

�����بحاثوالذي�ا�عكس�����،ضعف�أدائھ
ً
ضعف�مستوى�جودة�مخرجا��ا�ُمَمثلة

تراجع�وغياب�ا��امعات�ا��زائر�ة�ضمن�التص�يفات�العر�ية�والعامليةوأيضا�،�مستوى�املتخرج�ن

ن�أن��ش�ال����مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ة�ل�س �فقط�ُيبّ�ِ

��ش�ال�يرتبط�بأزمة��سي���وال���ترتبط�بدور�ا� تجسيد�حقيقي�ملبادئ�ا��وكمة�واملرتبط��بضعفولكنَّ

  .باملورد�ال�شري�كمسؤول�بالدرجة��و��

�إعادة�إجراء�التحليل�العام���التوكيدي��عد�تنقية��ست�يا ن�وحذف�محور�ال�يا�ل�واملرافق،�تمَّ

�التأكد�من�صالحية�النموذج�بمقارنة� مَّ
َ
لنموذج�معاي���ا��ودة�باالعتماد�ع���أر�عة�مؤشرات�ُمقاَسة،�ثم�ت

�إحصائيا �املعتمدة �املؤشرات �مع �املطابقة �الش. مؤشرات ��� �مب�ن �ملعاي���ا��ودة �القياس نموذج

نموذج�القياس�ملعاي���ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا�� ):08، 04( ش�ل�رقم

  AMOS من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج

 الفصل�الرا�ع
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�خطأ� �و��ن �العل��، �البحث �ملعيار�جودة �القياس �وخطأ ��ستاذ �ملعيار�جودة �القياس �خطأ �و��ن �ستاذ،

القياس�ملعيار�جودة�ا

باالرتباط�ب�ن�جودة��ستاذ�وجودة�ال��امج،�ف�ذه��خ��ة�م�ما�بلغت�جود��ا�ف����عتمد�بدرجة�كب��ة�ع���

كفاءة�وخ��ة��ستاذ����تقديم�ا

البحث����ِنَتاج���ودة�أداء��ستاذ،�ف���ضمن�إن

ِسُره�
َ

بجودة�ال�يا�ل�واملرافق�املتوفرة�فُنف

�م�انيات�املادية�واملالية

ت�النتائج�إ���حذف�محور�ال�يا�ل�واملرافق،�و�ذا�يمكننا�ت��يره�إحصائيا� �عد�تنقية��ست�يان�أدَّ

�الداخ�� ���ساق �معامل بانخفاض

ما��عكس�الواقع�ا��قيقي�ل��ودة���� �النموذج�الواق���املب���ع���أساس�بيانات�العينة،�ُر�َّ إرجاعھ�إ���أنَّ

�سلسة� �من �و�الرغم ھ �أنَّ �سالفا، �مسار��صالحات ��� �رأينا �وكما ھ �ألنَّ �ا��زائر�ة، �العا�� �التعليم مؤسسات

�صالحات�املعتمدة�و�م�انيات�ا

ضعف�أدائھُ�ش���إ���

مستوى�املتخرج�ن

ن�أن��ش�ال����مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ة�ل�س ُيبّ�ِ

��ش�ال�يرتبط�بأزمة��سي���وال���ترتبط�بدور�ا� ولكنَّ

باملورد�ال�شري�كمسؤول�بالدرجة��و��

�عد�تنقية��ست�يا

�التأكد�من�صالحية�النموذج�بمقارنة� مَّ
َ
لنموذج�معاي���ا��ودة�باالعتماد�ع���أر�عة�مؤشرات�ُمقاَسة،�ثم�ت

�إحصائيا �املعتمدة �املؤشرات �مع �املطابقة مؤشرات

)04�،08(: 

ش�ل�رقم

من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�:املصدر
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يت���من�خالل�الش�ل�أعاله�ارتباط�املعاي���املعتمدة����الدراسة�بمتغ���ا��ودة�التا�عة�لھ،�حيث�

َعات�املعيار�ةبلغت�قيمة� بُّ
َ

ش
َ
ل�ع����،با���املعاي��ل 0,75فيما�يخص�معيار�جودة��ستاذ�و 0,81 ال� ا�َيدُّ  ِممَّ

� اَسة
َ

�املق �املؤشرات �ب�ن �) املعاي��(التقارب ����) ا��ودة(واملتغ���ال�امن �تماثل �أخرى �ج�ة �ومن �ج�ة، من

سا�م�بقوة�����شكيل�مف�وم�مع���أن�،�بر�عة����تمثيل�املتغ���ال�امنأ�مية���عاد�� 
ُ
املعاي���املعتمدة��

�مؤسس ��� �معاي���ا��ودة �ملقياس �البنا�ي �الصدق ��عكس ا �ِممَّ �الدراسةا��ودة، �محل �العا�� �التعليم . ات

�يمكننا� �و�ذا ��خرى �معاي���ا��ودة َعات بُّ
َ

ش
َ
�� �أك���من ��ان ��ستاذ �معيار�جودة ��شبع �أن �أيضا املالَحظ

��ستاذ د�املحور��سا�������التعليم�العا��،�وترتبط�جودة���ل�املعاي����خرى�بجودتھ،�ف�و��تفس��ه�بأنَّ ُ�عَّ

�العل�� �بالبحث �وامل�لف �الطلبة �ت�و�ن �عن �واملسؤول �ال��امج �وتقديم �إعداد �عن ش���نتائج�. املسؤول
ُ
�

  :)04�،27( رقم�العينة،��عرض�ا����ا��دول مؤشرات�املطابقة�إ���مطابقة�جيدة�للنموذج�مع�بيانات�

  مؤشرات�جودة�املطابقة�لنموذج�القياس�ا��اص�بمعاي���ا��ودة :)27، 04( جدول�رقم

  القرار  مجال�أحسن�مطابقة  القيمة  املؤشر

  مطابقة�مقبولة�جدا  �ان�أفضل� �3لما�اق��ب�من�،�]CMIN/DF  2,535  ]1 -5 �اي�تر�يع�املعياري 

  مطابقة�جيدة  �ان�أفضل��1لما�اق��ب�من،�]CFI  0,994  ]1-0,95   مؤشر�املطابقة�املقارن 

 مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� 1،���لما�اق��ب�من]IFI  0,994  ]1-0,95   مؤشر�املطابقة�امل��ايد

 مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� 1،���لما�اق��ب�من]GFI  0,992  ]1-0,95   مؤشر�جودة�املطابقة

 مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� 1،���لما�اق��ب�من]TLI  0,981  ]1-0,95   مؤشر�توكر�لو�س

   جذر�متوسط�مر�عات�ا��طأ�التقر���
RMSEA  

0,072  
  مطابقة�مقبولة  �ان�أفضل� 0،��لما�اق��ب�من]0,08-0[

  مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� 0،��لما�اق��ب�من]SRMR  0,0172  ]0,05-0  جذر�متوسط�مر�عات�البوا��

  AMOS من�إعداد�الباحثة�بناء�ع���مخرجات�برنامج�:املصدر        

ن�   َب�َّ
َ
نتائج�ا��دول�أعاله��عكس�املطابقة�ا��يدة�لنموذج�القياس�املتعلق�بمعاي���ا��ودة،�حيث�ت

�النموذج� �كب���ب�ن �تقارب �وجود �أي �العينة، �و�يانات �ملعاي���ا��ودة �النظري �النموذج �ب�ن �تطابق وجود

�مِ  �الواق��، �والنموذج  النظري
ُ
�امل �املؤشرات �ب�ن �معنو�ة �عالقات �وجود ��عكس ا �واملتغ���ال�امن�مَّ قاسة

�ا��ودة ��� �درجة�. املتمثل �خالل �من �معاي���ا��ودة �ملقياس �البنا�ي �الصدق �تأكيد �تم �النتائج ���ذه إذن

ت�النتائج�أيضا�املطابقة�ا��يدة�للنموذج�املق��ح� ملعاي���مسا�مة�املعاي���املعتمدة�����شكيل�املف�وم�وأكدَّ

  . ا��ودة�مع�بيانات�العينة

  ا��ودة��النموذج�البنا�ي�املت�امل�للعالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي��  صالحية .3.4

 النموذج�البنا�ي�املت�امل�
ُ
 �طار�النظري�ملوضوع�الدراسةف��ض�للدراسة�بناء�ع����و�النموذج�امل

�السابقةو  �وغ����،الدراسات �املباشرة �العالقات �و�شمل �قياس �نموذج �أك���من ��شمل �ألنھ �باملت�امل � ُسّ�ِ

� �واملقاسةاملباشرة �ال�امنة �املتغ��ات �ُم  .ب�ن �نمط �تقدير�واختبار�وتحليل �عن �عبارة �البنا�ي ف��ض�النموذج

سار��امل�للعالقة�للعالقات�ا��طية�املباشرة�وغ���املباشرة�ب�ن�املتغ��ات�ال�امنة�واملقاسة،�ف�و�نموذج�م

�امتدادا� �البنائية �املعادلة �و�عت���نموذج �بيا�ي، �رسم �ش�ل ��� �تمثيلھ �يمكن �املتغ��ات، �من �مجموعة ب�ن

���ترجمة�لسلسة�من�إذا�املعادالت�البنائية�ف ،دد�جزءا�منھعد��نحدار�املتعللنموذج�ا��طي�العام�الذي��ُ 
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�م�و   �ال�دف �صالحية��ا �مدى �و�تأكيد

  .1النموذج�النظري�من�خالل�تحديد�توافقھ�مع�النموذج�الواق���أو�بيانات�العينة

�البنا�ي� �الصدق �تأكيد �تمَّ ذين
َّ
�الل الِقَياس

�الثا�ي� �القياس �ونموذج �كمتغ���مستقل �ا��وكمة �بمبادئ �ا��اص ��ول �القياس �نموذج �ب�ن �ير�ط ل�ما،

�والتأث��ات� �والتداخالت �العالقات ��ل �لقياس �البنا�ي �النموذج ��دف

��ر� �القياس�املتغ���املستقل�بأ�عاده�السبعة�واملتغ���التا�ع�بأ�عاده عة�وأخطاء

،�لكن�لم�يتم�الوصول�إ���**�ست�يان 

ة��حة�من�طرف�ال�املق��تلتعديال  �نامج�عدَّ

ختبار�صالحية�النموذج�النظري�املف��ض�

�شمل��ا� �ال�� �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �العينة �بيانات �مع �تطابقھ �اختبار�درجة �خالل من

�ومعاي���ا��ودة �الش�ل�ا��وكمة ��� �   رقم�ُمو�َّ

النموذج�البنا�ي�املت�امل�للعالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة�

  

                                                           
�الطبعة��و��،�دار�وائل�لل�شر�والتوز�ع،،�»دراسة�تطبيقية(النمذجة�باملعادالت�البنائية�باستخدام�برنامج�أموس

لة،�يف��ض�العالقة�املباشرة ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي����النموذج�املف��ض�ل�ذه�الدراسة�ال�يتضمن�عالقات�غ���مباشرة�بمع���أنھ�ال�يتضمن�متغ��ات�وسيطية�أو�ُمعّدِ

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

�ا �من �مجموعة �ب�ن �املف��ضة �والن�يجة �الس�ب  ،ملتغ��اتعالقات

النموذج�النظري�من�خالل�تحديد�توافقھ�مع�النموذج�الواق���أو�بيانات�العينة

�ا �البنا�ي �لالنموذج �الدراسةملت�امل َ����ذه
َ
ُموذ

َ
�ن �البنا�ي��يضم �الصدق �تأكيد �تمَّ ذين

َّ
�الل الِقَياس

�الثا�ي� �القياس �ونموذج �كمتغ���مستقل �ا��وكمة �بمبادئ �ا��اص ��ول �القياس �نموذج �ب�ن �ير�ط ل�ما،

�كمتغ���تا�ع �والتأث��ات�. معاي���ا��ودة �والتداخالت �العالقات ��ل �لقياس �البنا�ي �النموذج ��دف

�وغ���املباشرة ��ر��ب�ن*املباشرة املتغ���املستقل�بأ�عاده�السبعة�واملتغ���التا�ع�بأ�عاده

تم�اختبار�النموذج�البنا�ي�قبل�مرحلة�تنقية��لقد

لتعديال امطابقة�جيدة�فيما�يخص��عض�املؤشرات�بالرغم�من�اعتماد�

 ��دف�النموذج�ال
ُ
ختبار�صالحية�النموذج�النظري�املف��ض�ال �عتمد��عد�تنقية��ست�يانبنا�ي�امل

�شمل��ا� �ال�� �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �العينة �بيانات �مع �تطابقھ �اختبار�درجة �خالل من

� �املت�امل �البنا�ي �النموذج �مبادئ �ب�ن �ومعاي���ا��ودةللعالقة ا��وكمة

النموذج�البنا�ي�املت�امل�للعالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة�:)09، 04(

 AMOS من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج

النمذجة�باملعادالت�البنائية�باستخدام�برنامج�أموس«:  [2018]أيمن�سليمان�الق�و���وفر�ال�محمد�أبو�عواد

لة،�يف��ض�العالقة�املباشرة النموذج�املف��ض�ل�ذه�الدراسة�ال�يتضمن�عالقات�غ���مباشرة�بمع���أنھ�ال�يتضمن�متغ��ات�وسيطية�أو�ُمعّدِ
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�ا �من �مجموعة �ب�ن �املف��ضة �والن�يجة �الس�ب عالقات

النموذج�النظري�من�خالل�تحديد�توافقھ�مع�النموذج�الواق���أو�بيانات�العينة

�ا �البنا�ي النموذج

�الثا�ي� �القياس �ونموذج �كمتغ���مستقل �ا��وكمة �بمبادئ �ا��اص ��ول �القياس �نموذج �ب�ن �ير�ط ل�ما،

�ب �كمتغ���تا�عاملتعلق معاي���ا��ودة

�وغ���املباشرة املباشرة

لقد .ل�ذه�املتغ��ات

مطابقة�جيدة�فيما�يخص��عض�املؤشرات�بالرغم�من�اعتماد�

��دف�النموذج�ال،���ذا�مرات

�الدراسة �شمل��ا��،�� �ال�� �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �العينة �بيانات �مع �تطابقھ �اختبار�درجة �خالل من

�. الدراسة �املت�امل �البنا�ي النموذج

)04�،09(:   

(رقم��ش�ل

من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�:املصدر          

1
أيمن�سليمان�الق�و���وفر�ال�محمد�أبو�عواد 

  .13. ،�ص�ردن
لة،�يف��ض�العالقة�املباشرة* النموذج�املف��ض�ل�ذه�الدراسة�ال�يتضمن�عالقات�غ���مباشرة�بمع���أنھ�ال�يتضمن�متغ��ات�وسيطية�أو�ُمعّدِ

  .ا��ودة
،�ص)09(أنظر�امل��ق�رقم  **
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ن�النموذج�البنا�ي����الش�ل�أعاله�ُوجود� عالقة�إيجابية�ومعنو�ة�ب�ن�املتغ���التا�ع�املتمثل����ُيبّ�ِ

ع�معياري�قدره شبُّ
َ
�واملتغ���املستقل�املتمثل����معاي���ا��ودة�ِب� �ا��وكمة ��عكس�الدور� ،0,72 مبادئ ا ِممَّ

� �ا��وكمة �ملبادئ �و�يجا�ي �املشاركة،�(املعنوي �واملساءلة، �املسؤولية �العليا، �و�دارة �القيادة مجالس

يم�العا������مؤسسات�التعل���تحقيق�ا��ودة�) �خالقياتو العدالة�،ح�والشفافية،�فعالية��داء�فصا

ت�عليھ��دبيات�،�و ال���شمل��ا�الدراسة ا��وكمة� ���مجال�العالقة�ب�نالنظر�ة��ذا�ما�يتوافق�مع�ما�نصَّ

  .ا��ودةو 

ل�املتغ���املستقل�واملتمثلة��� ِ
ّ
�

َ
ش

ُ
مبادئ�ا��وكمة�،�وال���تم�اعتماد�ا��بال�سبة�للمؤشرات�ال����

 
َ

ل�أو�تق�س�املتغ���ال�امن�التا�عة�لھ�بدرجة�كب��ة�اَسة�ملتغ���كمتغ��ات�ُمق ِ
ّ
مث

ُ
َ�َ��أ��ا�ت مثلھ�(ا��وكمة،�اتَّ

ُ
ت

عات�) تمثيل�حقيقي بُّ
َ

ش
َ
رت�ب�معيار�ة�معنو�ة�وإيجابية�كب��ةالرتباط�ا�معھ�ِب� ّدِ

ُ
، 0,78، 0,79، 0,79  ،0,85ـق

�الفعالية،�العدالة،�املسؤولية�واملساءلة،��خالقياتل�ل� 0,63، 0,70، 0,74 املشاركة،�مجالس� ،من�مبدأ

�ال��ت�ب �ع�� �والشفافية ��فصاح �العليا، �و�دارة ��ول�. القيادة ��تجاه �اتجا��ن، ��عكس �النتائج �ذه

َعات�الذي��عكس�بدوره�التماثل���� بُّ
َ

ش
َّ
أ�مية��ذه�املبادئ�����شكيل�يتضمن�تجا�س�وتقارب�ب�ن�قيم�ال�

ا��تجاه�الثا�ي�والذي�يتضمن�تباين�القيم�أو�اختالف�ا� َعات�(متغ���ا��وكمة�كمتغ����امن�مستقل،�أمَّ بُّ
َ

�ش

�ب�ن �التعليم�) 0,8و 0,6 ما �مؤسسات ��� �ا��وكمة �مف�وم �تمثيل ��� �مبدأ ��ل �أ�مية ��� �التباين ف�ش���إ��

�تفس��ه��،العا�� �يمكن �والذي �واملساءلة �املسؤولية �ومبدأ �العدالة �مبدأ ع بُّ
َ

ش
َ
�� �ب�ن ��ساوي �أيضا واملالحظ

�بأن�إجابات�املبحوث�ن�ل�ذين�املحور�ن��انت����نفس��تجاه،�أما�نظر�ا�فيمكن�تفس��ه�بارتباط�
ً
إحصائيا

� مدى�تطبيق�ا�وتنفيذ�ا�ُيؤدي�حول�ة��ل��ام�باملسؤوليات�واملساءلالعدالة�باملسؤولية�واملساءلة،�حيث�أنَّ

   .إ���تحقيق�العدالة

� �معاي���ا��ودة ��� �واملتمثلة �املتغ���التا�ع ل ِ
ّ
�

َ
ش

ُ
�� �ال�� �املؤشرات �املقابل �جودة�(�� �ال��امج، جودة

�العل�� �البحث �جودة ��ستاذ، �جودة �ل )الطالب، اَسة
َ

�ُمق �كمتغ��ات ����املعتمدة �املتمثل لمتغ���ال�امن

��،ا��ودة �بيَّ �معھ �الرتباط�ا �كب��ة �بدرجة مثلھ
ُ
�ت �ا �أ�َّ �النتائج �كت �وإيجابية �معنو�ة �معيار�ة عات بُّ

َ
ش

َ
ب��ة�ِب�

رت ّدِ
ُ
ودة�البحث�معيار�ج�ودة�ال��امج،معيار�ج�ودة��ستاذ،ل�ل�من�معيار�ج 0,73، 0,74، 0,76، 0,82 بـ ق

� �الطالبمعيار�العل��، �ال��ت�ب جودة �املعاي����،ع�� ��ذه �ب�ن �وإيجابية �معنو�ة �عالقة �وجود ��عكس مما

َعات�للمعاي�تقاربنالحظ�أيضا�. ومتغ���ا��ودة بُّ
َ

ش
َّ
����تقارب�أ�مي��ا����ر�عة،�مما�يدل�ع������قيم��ذه�ال�

َعاتقيم��اختالف�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى �التعليم�العا��تمثيل�متغ���ا��ودة����مؤسسات� بُّ
َ

ش
َّ
�عكس��ال�

   .املشار�إليھ�سابقا���ت�بھل ا��ودة�وفقاف�وم�امل���تمثيل��ة��ل�معيار أ�ميلتباين����ا

  :)04�،28(رقم�ُي�ي��ا�ا��دول� ؤشرات�املطابقة�للنموذج�البنا�يقيم�م
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  مؤشرات�جودة�املطابقة�للنموذج�البنا�ي :)28، 04( جدول�رقم 

  القرار  مجال�أحسن�مطابقة  القيمة  املؤشر

  مطابقة�مقبولة�جدا  �ان�أفضل� �3لما�اق��ب�من،�]CMIN/DF  2,892  ]1-5 املعياري �اي�تر�يع�

  CFI  0,955   مؤشر�املطابقة�املقارن 
  مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� �1لما�اق��ب�من،�]1-0,95[

  IFI  0,956   مؤشر�املطابقة�امل��ايد
 مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� �1لما�اق��ب�من  ،]1-0,95[

  GFI  0,929   املطابقةمؤشر�جودة�
 مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� �1لما�اق��ب�من،��]1-0,95[

  TLI  0,943   مؤشر�توكر�لو�س
 مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� �1لما�اق��ب�من،��]1-0,95[

   جذر�متوسط�مر�عات�ا��طأ�التقر���
RMSEA  

0,080  
  مطابقة�مقبولة  �ان�أفضل� �0لما�اق��ب�من،�]0,08-0[

  SRMR  0,0377  مر�عات�البوا��جذر�متوسط�
  مطابقة�جيدة  �ان�أفضل� �0لما�اق��ب�من�،]0,05-0[ 

   AMOSمن�إعداد�الباحثة�بناء�ع���مخرجات�برنامج��:املصدر      

�ب� �ير�ط �الذي �البنا�ي �للنموذج �ا��يدة �املطابقة ��عكس �أعاله �ا��دول �ا��وكمة�نتائج �مبادئ ن

�ومعاي���ا��ودة �مؤشرات �فنتائج �مبادئ�، �ب�ن �للعالقة �النظري �النموذج �كب���ب�ن �توافق ��عكس املطابقة

 .ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���والنموذج�الواق���املب���ع���أساس�بيانات�العينة

إذن���ذه�النتائج�تم�تأكيد�صالحية�النموذج�البنا�ي�للعالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة�

�مؤسسا �الت�� �الدراسةت �شمل��ا �ال�� �العا�� � ،عليم �نتائج �خالل �من �الوتأكد �عالقة�و �واق��النموذج جود

املستقل،�وذلك�من�خالل�الدور�املعنوي��يجا�ي�ملبادئ�املتغ���ب�ن�املتغ���التا�ع�و �قو�ة�إيجابية�ومعنو�ة

قيمة�ال�شبع�املعياري��ا��وكمة����تحقيق�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���محل�الدراسة،�حيث�بلغت

�املتغ���التا�ع� 0,72 بي��ما �زاد �واحد �معياري �بانحراف �ا��وكمة �متغ���مبادئ �زاد ��لما �أنھ ��ع�� �ما و�ذا

ا��عكس�التوافق�ب�ن�النموذج�النظري�املق��ح�و�يانات�العينة،�0,72ــب   .و�انت�نتائج�املطابقة�جيدة�ِممَّ

�مؤشر�املطابقة�املتمثل���� �أن�قيمة �التقر���بما رت�بـ RMSEA جذر�متوسط�مر�عات�ا��طأ ّدِ
ُ
 ق

0,080 � �مطابقة �املؤشر�لتحقيق �ل�ذا �بھ �املسموح ��ع�� ��عديلو�و�ا��د �باعتماد ْمنا
ُ
�ق ضمن� مقبولة،

�.��دف�تحس�ن�قيمة��ذا�املؤشر�و�ا���املؤشرات  AMOSيال��نامج��حصا�املق��حة����مؤشرات�التعديل�

َضّمن
َ
�التعديل�ت �لبُ  �ذا �القياس �خطأ �ب�ن �لبُ الر�ط �القياس �وخطأ �العليا �و�دارة �القيادة �مجالس عد�عد

�واملساءلة �لبُ �،املسؤولية �القياس �خطأ �و��ن �و�دارة �القيادة �مجالس �عد �لبُ العليا �القياس عد�وخطأ

�للاملشاركة ��شارة �تمت �قد ھ نَّ
َ
�أ �العلم �مع �الر�ط�نظري ال تفس��، ��ل�ذا �ل�� �التوكيدي وذج�نمالتحليل

  ياس�ا��اص�بمبادئ�ا��وكمة�سابقا،الق
ُ
ل�مو������الش�لالنموذج�البنا�ي�امل   :)04�،10(رقم��عدَّ
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ل�للعالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة

  

� �ومعنو�ة �إيجابية �عالقة �ُوجود �أعاله �الش�ل ��� ب�ن�قو�ة

�يتأثر� �لم �املعياري �ال�شبع �أن كث��ا�واملالحظ

   :)40�،29(رقم��ا��دول فيعرض�ا�

 
ُ
  لدَّ عَ مؤشرات�جودة�املطابقة�للنموذج�البنا�ي�امل

  القرار  مجال�أحسن�مطابقة

  جيدةمطابقة�  �ان�أفضل  3

  مطابقة�جيدة  �ان�أفضل��1،��لما�اق��ب�من�

 مطابقة�جيدة  �ان�أفضل�1،���لما�اق��ب�من�

 مطابقة�جيدة  �ان�أفضل�1،���لما�اق��ب�من�

 مطابقة�جيدة  �ان�أفضل�1اق��ب�من�

  مطابقة�مقبولة  �ان�أفضل�1،���لما�اق��ب�من�

  مطابقة�جيدة  �ان�أفضل�0،����لما�اق��ب�من�

� �و�ا��صوص �جذر�متوسط� ؤشراملت ��� املتمثل

�التعديل 0,080 بدل �نتائج��،قبل و�انت

�املعدل �الواق�� �والنموذج �املق��ح �النظري �النموذج �ب�ن �التوافق ��عكس ا �ِممَّ �جيدة �ع����املطابقة املب��

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

10(: 
ُ
ل�للعالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودةدَّ عَ النموذج�البنا�ي�املت�امل�امل

  AMOS من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج

�البنا�ي �النموذج ن ل�ُيبّ�ِ َعدَّ
ُ
��املعروض امل �ومعنو�ة �إيجابية �عالقة �ُوجود �أعاله �الش�ل ��

�و  �قدرهكمة �معياري ع شبُّ
َ
�ِب� �يتأثر� ،0,73 معاي���ا��ودة �لم �املعياري �ال�شبع �أن واملالحظ

 �مؤشرات�جودة�املطابقة�للنموذج�قيم�
ُ
فيعرض�ا�ل�دَّ عَ امل

  :)29، 04( جدول�رقم
ُ
مؤشرات�جودة�املطابقة�للنموذج�البنا�ي�امل

مجال�أحسن�مطابقة  القيمة  املؤشر

3 �لما��ان�أقل�من ،]CMIN/DF  2,44  ]1 -5 �اي�تر�يع�املعياري 

،��لما�اق��ب�من�]CFI  0,968  ]1-0,95   مؤشر�املطابقة�املقارن 

،���لما�اق��ب�من�]IFI  0,968  ]1-0,95   مؤشر�املطابقة�امل��ايد

،���لما�اق��ب�من�]GFI  0,944  ]1-0,95   مؤشر�جودة�املطابقة

اق��ب�من�،���لما�]TLI  0,956  ]1-0,95   مؤشر�توكر�لو�س

   جذر�متوسط�مر�عات�ا��طأ�التقر���
RMSEA  

،���لما�اق��ب�من�]0,08-0[  0,069

،����لما�اق��ب�من�]SRMR  0,0334   ]0,05-0  جذر�متوسط�مر�عات�البوا��

  AMOS من�إعداد�الباحثة�بناء�ع���مخرجات�برنامج

 
َ
�ت �املطابقة �جودة �مؤشرات �قيمة �أن  َح نالحظ

َّ
�س� �و�ا��صوص ت

�التقر��� �ا��طأ � ،RMSEA مر�عات �والذي �بـ �قيمتھ رت ّدِ
ُ
بدل 0,069ق

�املعدل �الواق�� �والنموذج �املق��ح �النظري �النموذج �ب�ن �التوافق ��عكس ا �ِممَّ �جيدة املطابقة

 .أساس�بيانات�العينة

 الفصل�الرا�ع
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10، 04(ش�ل

من�إعداد�الباحثة�باالعتماد�ع���مخرجات�برنامج�:املصدر                 

�البنا�ي �النموذج ن ُيبّ�ِ

�ا��و  �و مبادئ كمة

�أما�،��ذا�التعديل

املؤشر

�اي�تر�يع�املعياري 

مؤشر�املطابقة�املقارن 

مؤشر�املطابقة�امل��ايد

مؤشر�جودة�املطابقة

مؤشر�توكر�لو�س

جذر�متوسط�مر�عات�ا��طأ�التقر���
RMSEA

جذر�متوسط�مر�عات�البوا��

من�إعداد�الباحثة�بناء�ع���مخرجات�برنامج�:املصدر       

 
َ
�ت �املطابقة �جودة �مؤشرات �قيمة �أن نالحظ

�التقر��� �ا��طأ مر�عات

�املعدل �الواق�� �والنموذج �املق��ح �النظري �النموذج �ب�ن �التوافق ��عكس ا �ِممَّ �جيدة املطابقة

أساس�بيانات�العينة
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  املتوصل�إل��ا�نتائجالع���ضوء� فرضيات�الدراسةاختبار�: ا��امس املبحث

�ف��ا����و�عد�التأكد�من�صالحية�النموذج� ،نتائج�الدراسة�امليدانيةتحليل�وتفس���د�عرض�و �ع

 املبحث �ذاس�تم���� ،النمذجة�باملعادالت�البنائيةباستخدام�للعالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة�

�خالل فرضيات اختبار �من �وذلك �أو�نف��ا �لتأكيد�ا �النتائجُم  الدراسة �ضوء �ع�� �إل��ا،� ناقش��ا املتوصل

   .�حصائية�املناسبة�لذلكباالعتماد�ع����ساليب�

س�تم�اختبار�فرضيات�الدراسة�ع���ثالث�مراحل،�تتطرق�املرحلة��و���الختبار�الفرضيات�املتعلقة��

�ا��وكمة�،باملتغ���املستقل �مبادئ �تطبيق �بمستوى �املرتبطة ��و�� �الفرضية �تتضمن والفرضية��،وال��

روقِ 
ُ
فروق����آراء�أفراد�العينة�حول�مستوى�تطبيق�مبادئ�الة���دف�الختبار�يالثانية�عبارة�عن�فرضية�ف

،����ح�ن�يتم����تو���منصب�إداري ة�و ا��امع *بال��ك���ع���املتغ��ين�متغ��ات�املراقبةبعض�ا��وكمة�وفقا�ل

املرحلة�الثانية�اختيار�الفرضيات�ا��اصة�باملتغ���التا�ع�وال���تتضمن�الفرضية�الثالثة�املتعلقة�بمستوى�

املرتبطة���ا،�ب�نما�تتطرق�املرحلة��خ��ة�الختبار�الفرضية��الرا�عة ���ا��ودة�والفرضية�الفروقيةتوافر�معاي

  .ال���تتضمن�العالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة

    مبادئ�ا��وكمةة�بتعلقامل�الفرضيات اختبار .1.5

اختبار�مرحلة�أو�������س�تم�مبادئ�ا��وكمة�املتمثل����ختبار�الفرضيات�املتعلقة�باملتغ���املستقلال 

محل�الدراسة،�ثم��مؤسسات�التعليم�العا�����بمستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�املتعلقة�الفرضية��و���

� �ثانية �مرحلة ��� �الثانيةاختبار�يتم �تعلقامل�الفرضية �آراءبة ��اختالف �العينة �أفراد �تطبيق�حول مستوى

  .املراقبةمتغ��ات��عض�مبادئ�ا��وكمة�حسب�

  تطبيق�مبادئ�ا��وكمة��ة�بمستوى تعلقامل اختبار�الفرضية .1.1.5

� �ا��وكمة�الفرضيةتتضمن �مبادئ �تطبيق �اختبار�مستوى �ي�� ،�و�� �ما �ع�� مستوى�« :وتنص

�ا��وكم �مبادئ � ةتطبيق ��� �العا��متوسط �التعليم �نظر�أعضاء��مؤسسات �وج�ة �من �الدراسة محل

  .» �يئة�التدر�س

� �املعياري �و�نحراف �ا��سا�ي �املتوسط �ع�� ��عتماد �س�تم �الفرضية، وإحصائية�الختبار��ذه

ملقارنة�ب�ن�املتوسط�ا��سا�ي�ملحور�مبادئ�ا��وكمة�ك�ل�مع�باالعتماد�ع���ا ،مستوى�الداللةو  س�يودنت

  :)04�،30(رقم������كما��و�مب�ن����ا��دول املتوسط�الفر 

  

  

  

  

                                                           
َم�ال��ك���ع����ذين�املتغ��ين�فقط����تحليل�النتائج�� *

َ
فروق�دالة�إحصائيا����آراء�أعضاء��يئة�التدر�س�حول�أظ�رت�عدم�ُوجود�الدراسة�نتائج��ألنواختبار�الفرضيات،�ت

  .با���متغ��ات�املراقبةومستوى�توافر�معاي���ا��ودة�بال�سبة�لمستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�
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 اختبار�الفرضية�املتعلقة�بمستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة: )30، 04( جدول�رقم

 
 SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر�  

بَ 
ُ
�ت �أعاله �ا��دول �أننتائج ن �التدر�س�ّ�ِ ��يئة � أعضاء �العا���� �التعليم  الدراسة�محل�مؤسسات

موا� يَّ
َ
�ملتوسط�واملنخفض�ملعظــــمللتقييم�ا�ذلك�راجعو �بدرجة�متوسطةمستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�ق

لة�ءاملسؤولية�واملساتقييم�محوري�أن�حيث�املحاور�ال���تضمنت�مبادئ�ا��وكمة�املعمدة����الدراسة،�

 جالس�القيادة�و�دارة�العليا،��ستقاللية،م،�أما�املحاور�املتمثلة����منخفضا�جدا�ان�وفعالية��داء�

ولكن��ذا�ال�ينفي�وجود�،�بدرجة�متوسطةفتم�تقييم�مستوى�تطبيق�ا��والشفافية����الدراسة��فصاح

  .املشاركة،��خالقيات،�والعدالةواملتمثلة�����مرتفعا�جداراء�حول�ا�� محاور��ان�اتجاه�

� �خالل �من �أ�ذه ��ست�تج �النتائج �ن ��� �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق �-1-سطيف�جامعةمستوى املركز�،

خاصة�ما��ان�متوسطا،��با��زائر�الوطنية�العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقيميلة،�املدرسة�با��ام���

  .�فصاح�والشفافية جالس�القيادة�و�دارة�العليا،��ستقاللية،بم�يتعلق

  

  

  
  

  ا��وكمة�مستوى�تطبيق�مبادئ�حول�اختالف��راء�بة�تعلقامل اختبار�الفرضية .2.1.5

مؤسسات�التعليم� ا��وكمة���مستوى�تطبيق�مبادئ�تتعلق�باختالف��راء�حول�الفرضية�الثانية�

 فروق�دَ  توجد«: ماي��تضمن�وت�،املراقبةمتغ��ات��عض�محل�الدراسة�حسب� العا��
َّ
ة�إحصائيا����آراء�ال

� ��� �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق �مستوى �حول �التدر�س ��يئة �العا��أعضاء �التعليم محل��مؤسسات

  .» �عض�متغ��ات�املراقبةالدراسة�حسب�

ة�مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكم«: من�خالل�النتائج�السابقة�تتأكد���ة�الفرضية��و���أي�أن

 .» محل�الدراسة�من�وج�ة�نظر�أعضاء��يئة�التدر�س�العا��مؤسسات�التعليم� متوسط���
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 *للكشف�عن�وجود�فروق "ANOVA" اختبار�تحليل�التباين��حادي���ذلك�ع����س�تم��عتماد

-T"،����املقابل�س�ستخدم�اختبار"ا��امعة"���تقييم��ساتذة�ملستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�وفقا�ملتغ���

Test" كما�". تو���منصب�إداري "للكشف�عن�وجود�فروق�����راء�حسب�متغ��� عي�ت�ن�مستقلت�ن ملتوسط

�اختبار �ع�� �اختباري  "**Bonferroni" سنعتمد �مع � "ANOVA" باملوازاة ����للكشف �مصدر�الفروق عن

  .حالة�إثبات�وجود�ا

  "ا��امعة"سب�متغ���حمستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�حول�اختبار�فرضية�اختالف��راء� .1.2.1.5

مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة� آراء�أعضاء��يئة�التدر�س�حول نتائج�الكشف�عن�وجود�فروق����

  :)04�،31(رقم���عرض�ا����ا��دول " ا��امعة"وفقا�ملتغ���

تطبيق�مبادئ�ا��وكمة� مستوى �����راء�حول �فروقلل "ANOVA" اختبار :)31، 04( جدول�رقم

 "ا��امعة"متغ��� حسب

مجموع�  املحور 

 املر�عات

 ***درجات

 ا��ر�ة
 قيمة متوسط�املر�عات

"F" 

مستوى�

 الداللة
  القرار

مستوى�

مبادئ�تطبيق�

  ا��وكمة

 1,34 2 2,68 ب�ن�املجموعات

3,964 0.02 
توجد�(دال�

  )فروق
  0,338  473  159,909 داخل�املجموعات

  /  475  162,589  املجموع

 SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر

�ا��دول ّ�ِ وَ يُ  �قيمة�أعاله�� �دَ  "F" أن �ا��وكمة  ملتغ���مبادئ
َّ
�إحصائياال �ة �وجود�، ��ع�� �ما �ذا

حول�مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�حسب��أعضاء��يئة�التدر�سذات�داللة�إحصائية����آراء�****فروق

�ألخرى " ا��امعة"متغ��� �جامعة �من �يختلف �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق �مستوى �أن �أي �عامة، تجدر�. بصفة

� �أنھ ��نا ��شارة ��راء ��� �بالفروق �يتعلق �ملا حول فيما �الثمانية �الدراسة���وكمةلبادئ �شمل��ا �فال�� قد�،

 
َ
عدا�محور�مجالس�القيادة�و�دارة� مان�من�اختبار�التباين��حادي�وجود�وفوق�بال�سبة�ل�ل�املحاور��َّ بَ ت

�العدالة �ومحور ��ستقاللية �محور � ،العليا، �قيمة ��انت �تفس��ه��،غ���معنو�ة" F"حيث �يمكن و�ذا

 �� �لنفس �العليا �و�دارة �القيادة �مجالس ����بخضوع ��ختالف �عدا ��دار�ة �و�جراءات �والقوان�ن نظمة
                                                           

  : لقرار��عتمد�أساسا�ع���قيمة�مستوى�الداللة،�فإذا��انتقاعدة�اتخاذ�ا *

و�نا�ال�نحتاج�إ���أي�اختبار�يحدد�اتجاه��وجود�فروق�ب�ن�مختلف�الفئات،و�تم�اتخاذ�القرار��عدم��،دال��ختبار�غ�� �ف�ذا��ع���أن�)0.05(قيمة�مستوى�الداللة�أك���من��-

  .الفروق

و�تم�تحديد�درجتھ�باالس�ناد�إ���قيمة��،اتخاذ�القرار�بوجود�فروق�ب�ن�مختلف�الفئات�و�تم،�دال��ختبار �أن�ع���ف�ذا�) 0.05(قيمة�مستوى�الداللة�أصغر�أو��ساوي��-

 :مستوى�الداللة��اآل�ي

   .معناه�توجد�فروق�كب��ة�جدا�[0.00-0.01] مستوى�الداللة�ما�ب�ن�إذا��ان  -

    .معناه�توجد�فروق�كب��ة�[0.02-0.05] مستوى�الداللة�ما�ب�ن��انإذا� -
والنجمت�ن��ع���أن��فالنجمة�الواحدة��ع���الفروق�طفيفة،،����ع���أن��ناك�فروق�ب�ن�الفئت�نوال�) (  املقارنة،�تظ�ر�نجوم�فوق��رقاماختبار�مصفوفة�لفئات�وم�بيق **

الفروق�لصا����فتع���أنشارة�السالبة�،�أما�� الفروق�لصا���الفئة��و����ع���أن�شارة�املوجبة��،����املقابلتوجد�فروقم�ظ�ور�النجمة��ع���ال�وعد�كب��ة،الفروق�

 .الفئة�الثانية
 .473)=1-63)+(1-107)+(1-306( :وداخل�املجموعات ،)1-)املتغ��اتأو��عدد�ا��امعات(( 2=1-3: تم�حساب�درجات�ا��ر�ة�ب�ن�املجموعات ***

 .279-278. ص�.،�ص)05( أنظر�امل��ق�رقم ****



���مؤسسات�التعليم�العا������  مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودة

 

أما�فيما�يخص�محور��ستقاللية،�،�ال�ي�ل�التنظي���ل�ل�من�ا��امعة،�املركز�ا��ام���واملدرسة�الوطنية

ب�نما�عدم�وجود�،�نظام�ا�مركزي�خاضع�لقرارات�الدولة�وتمو�ل�ا

�ؤسسات�التعليم�العا�����م�نظمة�تطبيق�نفس�

مة ِ
ّ
�املَنظ �و�جراءات ��القوان�ن �ت�ون �أغل��ال�� ��ل��ا�� ��� وا��ة

��و�مطبق �ما �صميم �حول �إش�الية �يطرح ��ذا �أن �من �إ���فعال�بالرغم ��ش���الواقع �حيث ،

��حصائية �دالل��ا �عن سنعتمد��،والكشف

�العا�� �التعليم �الدراس�مؤسسات ة،�محل

تطبيق�مبادئ�مستوى� �راء�حول �لتحديد�مصدر�الفروق���

  "ا��امعة

  

حول�مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�ب�ن��ل�

، -1-لوطنية�العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي�لصا���جامعة�سطيف

�الوطنية، �املدرسة ��� �منھ �ب�ن� أفضل أما

�قتصاد�التطبيقي�ملدرسة�الوطنية�العليا�لإلحصاء�و

  .���كال��تجا��ن

�ا �املدرسة ��� �منھ �العليا�أفضل لوطنية

� �بالب�ئة �يرتبط �أن �يمكن �و�ذا �ا��امعة�التطبيقي، �ب�ن �تختلف �ال�� التنظيمية

�إشراف� �تحت �إداري ��بمجلس َس�َّ
ُ
�و� أقسام

� �ومع�دين �و �ليات �ت�ش�ل �من �ا��امعة ��يئاتو رئاسة

�القسم �العمادة، �)...ل��امعة، فا��امعة�،

                                                           

مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودةدراسة�ميدانية�حول�دور�

  ا��زائر
الفصل�الرا�ع

ال�ي�ل�التنظي���ل�ل�من�ا��امعة،�املركز�ا��ام���واملدرسة�الوطنية

نظام�ا�مركزي�خاضع�لقرارات�الدولة�وتمو�ل�ا�ر�ةا��زائ مؤسسات�التعليم�العا��

تطبيق�نفس�يرتبط�ر�ما�بيخص�محور�العدالة�فتفس���ا�

�وا��قوق  �الواجبات �تحدد �و �،ال�� مةأيضا ِ
ّ
�املَنظ �و�جراءات القوان�ن

��و�مطبق �ما �صميم �حول �إش�الية �يطرح ��ذا �أن �من بالرغم

  . تطبيق�املساواة�ول�س�العدالة

�مصدر � ملعرفة �وفقا ��راء ��� ��حصائية" ا��امعة"تغ���ملالفروق �دالل��ا �عن والكشف

Bonferroni" ُيحدد� ��الذي �ب�ن �الفروق ��ذه �العا��اتجاه �التعليم مؤسسات

 ):04�،32(رقم��ا��دول �ي��ا�يكما�وقد�جاءت�نتائجھ�

لتحديد�مصدر�الفروق��� "Bonferroni"اختبار:)32

ا��امعة"متغ���حسب ا��وكمة

 SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامج

ن�ا��دول� َبّ�ِ
ُ
حول�مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�ب�ن��ل����آراء��ساتذة� *أنھ�توجد�فروقت

لوطنية�العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي�لصا���جامعة�سطيفواملدرسة� - 1-من�جامعة�سطيف

�سطيف �جامعة ��� �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق �مستوى �أن �الوطنية، - 1-أي �املدرسة ��� �منھ أفضل

ملدرسة�الوطنية�العليا�لإلحصاء�ووا -1- ميلة�وكال�من�جامعة�سطيف

���كال��تجا��ن�يخص�مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�فيما

�سطيف �جامعة ��� �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق �ا -1-مستوى �املدرسة ��� �منھ أفضل

�و�قتصاد � لإلحصاء �بالب�ئة �يرتبط �أن �يمكن �و�ذا التطبيقي،

�العليا �الوطنية �املدرسة �تضم �فب�نما �العليا، �إشراف� أر�عة�واملدرسة �تحت �إداري ��بمجلس َس�َّ
ُ
�و� أقسام

�مساعدون، � مدير�ومدراء �ا��امعة ��خمستضم �ومع�دين �ليات

� �املستو�ات �مختلف �(ع�� �املجلس �إدارة، �القسم�العل��مجلس �العمادة، ل��امعة،
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ال�ي�ل�التنظي���ل�ل�من�ا��امعة،�املركز�ا��ام���واملدرسة�الوطنية

مؤسسات�التعليم�العا��ف�ل�

يخص�محور�العدالة�فتفس���ا��فروق�فيما

�وا��قوق  �الواجبات �تحدد ال��

��و�مطبق�،ؤسساتامل �ما �صميم �حول �إش�الية �يطرح ��ذا �أن �من بالرغم

تطبيق�املساواة�ول�س�العدالة

�مصدر ملعرفة

� Bonferroni"اختبارع��

وقد�جاءت�نتائجھ�

32، 04( رقم جدول 

ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر      

ا��دول��نتائج

من�جامعة�سطيف

�سطيف �جامعة ��� �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق �مستوى �أن أي

ميلة�وكال�من�جامعة�سطيفباملركز�ا��ام���

فيما فال�توجد�فروق

�سطيف �جامعة ��� �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق مستوى

�و�قتصاد لإلحصاء

�العليا �الوطنية �املدرسة �تضم �فب�نما �العليا، واملدرسة

�مساعدون، مدير�ومدراء

� عديدة �املستو�ات �مختلف ع��

. ص،�)05(  أنظر�امل��ق�رقم *
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� � انختلفتواملدرسة �من �سواء �حيث�ةوالقانوني�ةالتنظيمي��يةبِ الحيث �من املدرسة�. 1ال�شأة تار�خ�وح��

�سنة �تأسست �و�قتصاد� 1970 العليا �التخطيط �تقنيات �ملع�د �تحولت �ثم �التخطيط، �لتقنيات كمع�د

�سنة �سنة�،1972 التطبيقي �و�حصاء �للتخطيط �الوط�� �املع�د �العليا�، 1983 ثم �الوطنية �املدرسة ثم

 مما�ُيْ�ِ�ز�عدم�استقرار����البِ ، 2008 لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي�سنة
ْ
ية�التنظيمية�والقانونية�للمدرسة��

 
َ
عة�كمركز�جام���لتتحول�إ���جام 1978 فتأسست�سنة -1- شأ��ا�كمدرسة،�أما�جامعة�سطيفوحداثة��

ؤثر�ع���تطبيق�ا��وكمة�وتطرح�، 1989 سنة
ُ
فالعمر�والطبيعة�القانونية�و�ستقرار����الب�ية�التنظيمية�ت

  .فرقا����س��ورة��جراءات�و���املمارسات�القيادية�و�دار�ة�والنظام�الداخ���املعمول�بھ

تو���منصب�"حسب�متغ���مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمةحول�اختبار�فرضية�اختالف��راء� .2.2.1.5

  "إداري 

� �تقييم ��� �فروق �وجود �عن �التدر�سللكشف ��يئة �وفقا��أعضاء �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق ملستوى

عرض�ا��عي�ت�ن�مستقلت�ن،�النتائج� ملتوسط "T-Test"اختبار��تم�استخدام،�س"تو���منصب�إداري "ملتغ���

  :)04�،33(ل�رقم�ا��دو 

تطبيق�مبادئ�ا��وكمة� مستوى �للفروق�����راء�حول  "T-Test" اختبار :)33، 04( جدول�رقم

 "تو���منصب�إداري " ب�متغ��حس

  املتغ��
 تو���منصب

  إداري 
املتوسط�

 ا��سا�ي

�نحراف�

 املعياري 
  *القرار مستوى�الداللة  "T" قيمة

مستوى�تطبيق�

  مبادئ�ا��وكمة

 0,55 3,12 �عم
3,66 0,000 

توجد�فروق�(دال�

لصا���من�تو���

 0,60 2,92 ال  )املنصب

 SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر

  

ال ا
ُ
�ا��سا�ي�إلجابات�مل �أعاله،�أن�قيمة�املتوسط �ا��دول �أو��املبحوث�نحظ�من�خالل الذين�تولوا

�و�و�أك�� ، )3,12( ���جامعا��م�تقدر�بـ�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�يتولون�مناصب�إدار�ة�فيما�يخص�مستوى 

�لم�يتولوا�مناصب�إدار�ة�املقدر�بـ �للمبحوث�ن�الذين �ا��سا�ي ��ع���أن�أعضاء�، )2,92(من�املتوسط و�ذا

كما� ،تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�ؤكد�أك���ع��ن�يُ �يئة�التدر�س�الذين�تولوا�أو�يتولون�مناصب�إدار�ة��م�َم 

�اختبار� �**وجود�فروقُيظ�ر� "T-Test"أن حسب�تو���منصب�إداري�لصا��� راء� ذات�داللة�إحصائية���

�إدار�ة �مناصب �أو�يتولون �تولوا �الذين ��ساتذة �وقد ���َم تَّ ، �معنو�ة �فروق �تبعا����يل ��ساتذة �آراء �

    .تولوا�املناصب��دار�ة�وذلك�لصا���منا��وكمة�بادئ�ملغالبية�

                                                           
  )10/10/2018شو�د�يوم�(  :الروابط راجع   1

 - http://www.enssea.net/organisation-et-encadrement/organisation-administrative/presentation 
 - https://www.univ-setif.dz/universite  

 .)0.05(ومستوى�ا��طأ�) 474(يتم�اتخاذ�القرار�عند�درجات�ا��ر�ة� *
  .279. ص،�)05( ��ق�رقمأنظر�امل  **
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تطبيق�مبادئ�قيمون�مستوى�أن�من�تولوا�أو�يتولون�منصب�إداري�يُ ب�ه�الن�يجةتفس����ذ يمكن

ألن�من�تولوا�أو�يتولون�املناصب��دار�ة��لذين�لم�يتولوا�منصب�إداري،�و�ذاا��وكمة��ش�ل�أحسن�من�ا

�انوا��ش�ل�مباشر�أو�بآخر�مسؤول�ن�عن��شكيل��ذا�الواقع�أو�ع����قل�جزء�منھ،�لذلك��م�يقيمونھ�

   .�ش�ل�إيجا�ي�أك���من�غ���م�املفروض�عل��م��ذا�الواقع

�خال �مستوى��النتائج��ذه�لمن �حول �التدر�س ��يئة �أعضاء �آراء ��� �معنو�ة �فروق �وجود � َيَتّ�ِ

  ."تو���منصب�إداري "ومتغ����"ا��امعة"متغ����تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�حسب

  

  

  

  
  

    معاي���ا��ودةة�بتعلقالفرضيات�امل اختبار .2.5

رحلة�املع���مرحلت�ن،���� م�تس معاي���ا��ودة�املتمثل����اختبار�الفرضيات�املتعلقة�باملتغ���التا�ع

محل��مؤسسات�التعليم�العا��معاي���ا��ودة�����وافر املتعلقة�بمستوى�تالفرضية�الثالثة�اختبار�يتم�و���� 

� �ثم �يتالدراسة، ��� �املم �الرحلة �الرا�عةاختبار�ثانية �بتعلقامل�الفرضية �ة �العينةاختالف �أفراد حول��آراء

  .متغ��ات�املراقبة��عضمعاي���ا��ودة�حسب��وافر مستوى�ت

  دةي���ا��و معا�وافر ة�بمستوى�تتعلقامل اختبار�الفرضية .1.2.5

� �الفرضية �تتتضمن �اختبار�مستوى ��وافر الثالثة �معاي���ا��ودة �العا���� �التعليم �محل�مؤسسات

محل�الدراسة�من��مؤسسات�التعليم�العا�����متوسط� ةمستوى�توافر�معاي���ا��ود« :الدراسة�كما�ي��

   . »وج�ة�نظر�أعضاء��يئة�التدر�س

� �املعياري �و�نحراف �ا��سا�ي �املتوسط �ع�� ��عتماد �س�تم �الفرضية، إحصائية�و الختبار��ذه

� س�يودنت �ا ،الداللةومستوى �ع�� �ملحور باالعتماد �ا��سا�ي �املتوسط �ب�ن �مع��ملقارنة �ك�ل معاي���ا��ودة

  ): 04�،34(رقم��ا��دول ����كما��و�مب�ن����املتوسط�الفر 

 معاي���ا��ودة�وافر اختبار�الفرضية�املتعلقة�بمستوى�ت: )34، 04( جدول�رقم

 
 SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر      

� �تتأكد �السابقة �النتائج �خالل �من �أنھ��ة �مضمو��ا �وال�� �الثانية فروق� توجد «:الفرضية

 دَ 
َّ
�أعضاءال �آراء ��� �إحصائيا �مستوى �ة �حول �التدر�س �����يئة �ا��وكمة �مبادئ  تطبيق

 .» �عض�متغ��ات�املراقبة بمحل�الدراسة�حس��مؤسسات�التعليم�العا�
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��ذا� �عبارات �معظم �ع�� �أجابوا �املبحوث�ن ��ساتذة �أن �نالحظ �أعاله، �ا��دول �نتائج �خالل من

وذلك�،�جداا�منخفض �انبجامعا��م��معاي���ا��ودة�وافر مستوى�ت،�أي�أن�منخفضة�جدااملحور�بدرجة�

جودة�ال�يا�ل�واملرافق،�جودة�ال��امج���اديمية،�جودة�املتمثلة����حاور�املجع�للتقييم�املنخفض�ملعظــــم�را

� �العل��، �البحث �وجودة �الطالب ��ان �محور �وجود �ال�ينفي ��ذا � تقييمھولكن �جودة�متوسطا ��� واملتمثل

  .عضو��يئة�التدر�س

�محل�مؤسسات�التعليم�العا�� معاي���ا��ودة����وافر النتائج�أن�مستوى�ت�ذه�تج�من�خالل��ست�

�جدا��ان الدراسة �منخفضا �يتعلق، �ما ���اديمية،�بـمعيار��خاصة �ال��امج �جودة �واملرافق، �ال�يا�ل جودة

  .جودة�الطالب�وجودة�البحث�العل��

  

  

  
  
  

   ودةمعاي���ا���وافر ت مستوى حول�اختالف��راء�بة�تعلقامل اختبار�الفرضية .2.2.5

� �الرا�عة �بمالفرضية �تعلقة �حول ��راء �تاختالف �معاي���ا��ودة�وافر مستوى �وتن، �ماي��ص                     :ع��

�دَ  توجد«  فروق
َّ
�تا �مستوى �حول �التدر�س ��يئة �أعضاء �آراء ��� �إحصائيا ����عاي���ا��ودةم�وافر لة

  » .�عض�متغ��ات�املراقبةمحل�الدراسة�حسب��مؤسسات�التعليم�العا��

املعتمدة����اختبار�الفرضيات�الفروقية��فرضية�ع���نفس��ختباراتاختبارنا�ل�ذه�السنعتمد����

��حادي �التباين �تحليل ��� �واملتمثلة �باملتغ���املستقل،            اختبارو  "T-Test"اختبار، "ANOVA" املرتبطة

"Bonferroni" للكشف�عن�مصدر�الفروق����حالة�إثبات�وجود�ا.  

   "ا��امعة"معاي���ا��ودة�حسب�متغ��� وافرمستوى�تحول�اختالف��راء�اختبار�فرضية� .1.2.2.5

�ت �ملستوى ��ساتذة �تقييم ��� �فروق �وجود �عن �الكشف �ملتغ���معاي��وافر نتائج �وفقا �ا��ودة �

   ): 04�،35(رقم��ا��دول  �اعرض�" ا��امعة"

معاي���ا��ودة�حسب��وافر ت�مستوى للفروق�����راء�حول� "ANOVA" اختبار :)35، 04( جدول�رقم

  "ا��امعة" متغ��

 
 SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر      

  

مستوى�توافر�« : من�خالل�النتائج�السابقة�يتم�نفي���ة�الفرضية�الثالثة�وال���تنص�ع���أن

� ةمعاي���ا��ود �العا�� ��متوسط �التعليم ��يئة�مؤسسات �نظر�أعضاء �وج�ة �من �الدراسة  محل

 .» التدر�س
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ن�نتائج َبّ�ِ
ُ
  "F" أن�قيمةأعاله��ا��دول �ت

َّ
وجود��دل�ع���ذا�ما�ي،�ة�إحصائياملتغ���معاي���ا��ودة�دال

بصفة�عامة،�أي�" عةا��ام"معاي���ا��ودة�حسب�متغ����وافر ���آراء�املبحوث�ن�حول�مستوى�ت�معنو�ة*فروق

�ت �مستوى �ألخرى �وافر أن �جامعة �من �يختلف �. معاي���ا��ودة �يتعلق �فيما �ملعاي����باختالفأما �وفقا �راء

 عاي��امل ل�لل�سبة�ق�بافرو �اختبار�التباين��حادي�وجود�،�فتب�ن�منالدراسةا��مسة�املعتمدة����ا��ودة�

�م � عيارماعدا �قيمة�ال��امججودة ��انت ��غ���معنو�ة،" F" حيث �ال��امج�تفس��ه�يمكنو�ذا ُمعتمدة��بأن

  .وزار�ا����مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ة

�تم�والكشف�عن�دالل��ا��حصائية،�س "ا��امعة"����راء�وفقا�ملتغ���ملعرفة�مصدر��ذه�الفروق�

اءت�نتائجھ�،�وقد�جاملؤسسات�ا��امعية�الثالثةب�ن���ااتجا��عرفةمل "Bonferroni"اختبار��باالعتماد�ع��

  ):04�،36(رقم��مب�نة����ا��دول 

معاي����وافر ت�مستوى  حول  �راء��� لتحديد�مصدر�الفروق "Bonferroni"اختبار :)36، 04( دول�رقمج

  "ا��امعة" متغ�� حسب ا��ودة

 
  SPSS الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجن�إعداد�م: املصدر      

��يَ   معاي���ا��ودة��وافر ���آراء��ساتذة�حول�مستوى�ت **من�خالل��ذا�ا��دول�أنھ�توجد�فروقَتّ�ِ

�التطبيقي �و�قتصاد �لإلحصاء �العليا �الوطنية �املدرسة �سطيف�با��زائر �ب�ن �جامعة �من واملركز� -1-و�ل

� �ا�ميلةبا��ام�� �املدرسة �تلصا�� �مستوى �أن �أي �العليا، �الوطنية��وافر لوطنية �املدرسة ��� معاي���ا��ودة

�سطيف �جامعة ��� �منھ �أفضل �التطبيقي �و�قتصاد �لإلحصاء �املركز�ا��ام��� - 1-العليا ��� �منھ وأفضل

معاي����وافر فروق�فيما�يخص�مستوى�ت�ميلة�فال�توجدبواملركز�ا��ام��� - 1-ميلة،�أما�ب�ن�جامعة�سطيفب

  .ا��ودة

املركز�و��� - 1-جامعة�سطيف �ھ��أفضل�من معاي���ا��ودة����املدرسة�الوطنية�العليا�وافر مستوى�ت

� ،يلةبما��ام��� �يرتبط�ذا �و بنظ�ر�ما �وأيضا�ام�املدارس�العليا ��عتمده، �والت�و�ن�الذي الب�ئة�التنظيمية

                                                           
  .280. ص،�)05( أنظر�امل��ق�رقم *

 .280. ص،�)05( أنظر�امل��ق�رقم **
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�الطلبة �نظام��املحدود�عدد �عن �يختلف �العليا �املدارس �فنظام �الدرا���، �ومستوا�م ��ستقبلھ الذي

�أو� �املعتمدة �التخصصات �حيث �من �واملراكز�ا��امعية �الطلبةا��امعات �قبول ��ستقطب�،شروط �بحيث

�ال املدارس �املعدالت �ذوي �الطلبة �عالية �ش�ادة �ا الب�الور�ا،�� �لإلحصاء�أيضا �العليا �الوطنية ملدرسة

  2008 لتطبيقي��شأت�كمدرسة�سنةو�قتصاد�ا
َ
حداثة��عكسمما�� 2014سنة���غي���موقع�ا�ا��غرا���مَّ وت

 .�ارافقمو ��ا�يا�ل

2.2.2.5. � �اختبار�فرضية ��راء �اختالف �تحول �متغ���وافر مستوى �حسب �منصب�"معاي���ا��ودة تو��

 " إداري 

�آراا ��� �فروق �وجود �عن �تلكشف �مستوى �تقييم �حول ��ساتذة �مل�وافر ء �وفقا تغ���معاي���ا��ودة

����معروضةعي�ت�ن�مستقلت�ن،�النتائج� ملتوسط "T-Test"اختبار�استخدام،�س�تم�ب"تو���منصب�إداري "

  :)04�،37(رقم�ا��دول�

ب�متغ���حس توافر�معاي���ا��ودة مستوى �للفروق�����راء�حول  "T-Test" اختبار :)37، 04( جدول�رقم

  "تو���منصب�إداري " 

  
  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر      

�أو�املال  �ا��سا�ي�إلجابات�املبحوث�ن�الذين�تولوا �أعاله،�أن�قيمة�املتوسط �ا��دول حظ�من�خالل

�معاي���ا��ودة��وافر ت�يتولون�مناصب�إدار�ة�فيما�يخص�مستوى  و�و�أك���من� )2,79(���جامعا��م�تقدر�بـ

و�ذا��ع���أن�أعضاء��يئة�، )2,65( للمبحوث�ن�الذين�لم�يتولوا�مناصب�إدار�ة�املقدر�بـاملتوسط�ا��سا�ي�

كما� ،بجامعا��م�معاي���ا��ودةوافر�ت�التدر�س�الذين�تولوا�أو�يتولون�مناصب�إدار�ة��م�من�يؤكد�أك���ع��

لصا����ساتذة�الذين�حسب�تو���منصب�إداري� راء� ��� معنو�ة *وجود�فروقُيظِ�ر� "T-Test"أن�اختبار�

وذلك�لصا���معاي���ا��ودة�راء�تبعا�لغالبية�� ��فروق�معنو�ة��ال ،�و�انتتولوا�أو�يتولون�مناصب�إدار�ة

    .تولوا�املناصب��دار�ة�من

�الن�يجة �تفس����ذه �ب�يمكننا �مستوى �يقيمون �إداري �منصب �أو�يتولون �تولوا �من معاي���توافر�أن

ألن�من�تولوا�أو�يتولون�املناصب��دار�ة��الم�يتولوا�منصب�إداري،�و�ذا��ودة��ش�ل�أحسن�من�الذين�

مباشر�أو�بآخر�مسؤول�ن�عن��شكيل��ذا�الواقع�أو�ع����قل�جزء�منھ،�لذلك��م�يقيمونھ� �انوا��ش�ل

  .�ش�ل�إيجا�ي�أك���من�غ���م

                                                           
 .281. ص،�)05( أنظر�امل��ق�رقم *
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��ذه �معنو  النتائج�من �فروق �وجود � �توافر�َيَتّ�ِ �مستوى �حول �التدر�س ��يئة �أعضاء �آراء ��� �ة

  ."تو���منصب�إداري "ومتغ����"ا��امعة"متغ����معاي���ا��ودة�حسب

  

  

  

  

  معاي���ا��ودةو �مبادئ�ا��وكمة ر�الفرضية�املتعلقة�بالعالقة�ب�ناختبا .3.5

�� �الدراسة�دف �العا��ذه �التعليم �مؤسسات ��� �ا��ودة �تحقيق ��� �ا��وكمة �مبادئ ���إلبراز�دور

ع���الدراسات�السابقة�أن�مبادئ�ا��وكمة�تؤثر� �شارة�بناء�ع���أدبيات�املوضوع�و�ناءا��زائر�ة،�وتمت�

� �تحقيق�ةكب�� �و�درجةإيجابا �باملتغ���املستقل� جودة ع�� �املتعلقة �اختبار�الفرضيات �و�عد �العا��، التعليم

 ب�ن�مبادئ�ا��وكمة العالقةاختبار�الفرضية�ا��امسة�ال���تتضمن�م��تاملتغ���التا�ع�كال�ع���حدا،�سو�

� �ي��ومعاي���ا��ودة �ما �ع�� �تنص �ا��وكمةتؤثر�«: وال�� � إيجابا�مبادئ �����معاي�� �تحقيق�� ا��ودة

  . » �يئة�التدر�سأعضاء�من�وج�ة�نظر��محل�الدراسة�مؤسسات�التعليم�العا��

 أسلوب��نحدار�باالعتماد�ع���أسلو��ن،�حيث�يتم�استخدام��ذه�الفرضية�ختبار�ا س�تم
ُ
د�ّدِ عَ تَ امل

 أو���من�خالل�تحديد�معنو�ة�مرحلة� ��
ُ
ھوَّ النموذج�وق

ُ
ة�املتغ��ات�التفس��ية،�ثم�وأيضا�معنو��التفس��ية�ت

� ��عتماد �البنائيةيتم �باملعادالت �النمذجة �أسلوب �ثانيةم��� ع�� ��نحدار�رحلة �أسلوب �أن �أساس �ع�� ،

��ع �تأخذ �ال�� �البنائية �املعادالت �من ��و�جزء ��ل�املتعدد �ب�ن �واملعقدة �املتداخلة ��عتبار�العالقات �ن

� مَّ املتغ��ات،
َ
�ت �تحديد�وال�� �خالل�ا � من ��ف��ا��� �النموذج �صالحية �العينةللدراسة �بيانات �مع �وتوافقھ

  . سابقا

   باستخدام�أسلوب��نحدار�املتعدد فرضيةالاختبار� .1.3.5

لنموذج�ك�ل�امعنو�ة�اختبار� ع��سيعتمد��نحدار�املتعددباستخدام�� ا��امسة�اختبار�الفرضية�

 �Rقيمة�معامل�التحديد�باالعتماد�ع���التفس��ية�تھقو تحديد� ،�ثم"F- Test" من�خالل�إحصائية�ف�شر

�عد�ا�يتم�اختبار� ،�سبة�تفس���املتغ��ات�املستقلة�للمتغ���التا�ع����نموذج��نحدار�املتعددعطي�الذي��ُ 

� �املستقلة �املتغ��ات �معنو�ة �س�يودنتأو�التفس��ية �إحصائية �خالل اختبار��نحدار� نتائج. "T-Test" من

 ُم �*املتعدد
َ

   :)04�،38(رقم��صة����ا��دول �َّ �

  

  

  

  
                                                           

  .281. ص�،)05( أنظر�امل��ق�رقم *

فروق� توجد «:��ة�الفرضية�الرا�عة�وال���مضمو��ا�أنھ�تتأكدمن�خالل�النتائج�السابقة�

 دَ 
َّ
مؤسسات� ��معاي���ا��ودة��وافر ت مستوى �ة�إحصائيا����آراء�أعضاء��يئة�التدر�س�حول ال

 » عض�متغ��ات�املراقبة� بمحل�الدراسة�حس�التعليم�العا��
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معاي���و  مبادئ�ا��وكمة نتائج�اختبار��نحدار�املتعدد�للعالقة�ب�ن :)38، 04( جدول�رقم

  ا��ودة

املتغ��ات�املستقلة�

) 
ُ
 امل

َ
  )ةرَ ّسِ ف

  معامالت  معادلة��نحدار
"Bêta"  

  "T-Test"اختبار
  القرار

  مستوى�الداللة "T" قيمة    ا��طأ�املعياري   "B" املعامالت

با���(الثابت�

  )العوامل��خرى 
 دال�يؤثر�إيجابا 0,000 4,816 - 0,126 0,608

مجالس�القيادة�

 و�دارة�العليا
 غ���دال�ال�يؤثر 0,975 0,031 0,002 0,041 0,001

  دال�يؤثر�إيجابا 0,039 2,065 0,114 0,047 0,096 واملساءلة املسؤولية

  غ���دال�ال�يؤثر 0,292 1,055 0,060 0,045 0,047 املشاركة

  دال�يؤثر�إيجابا 0,000 3,751 0,183 0,051 0,192 �ستقاللية

  غ���دال�ال�يؤثر 0,150 1,442 0,071 0,041 0,059 والشفافية �فصاح

  دال�يؤثر�إيجابا 0,026 2,236 0,142 0,056 0,125 �داء فعالية

  غ���دال�ال�يؤثر 0,352 0,931- 0,054- 0,050 0,046- العدالة

  دال�يؤثر�إيجابا 0,000 4,334 0,256 0,054 0,233 �خالقيات

  :املعنو�ة�ال�لية�للنموذج

 F(   40,638( قيمة

  Sig(  0,000(املعنو�ة�

  :القوة�التفس��ية�للنموذج

  0,410  )��( التحديدمعامل�

  R(  0,641(معامل��رتباط�املتعدد�

  SPSS ن�إعداد�الباحثة�اعتمادا�ع���مخرجات�برنامجم: املصدر

  

 
ُ
 مبــادئ�ا��وكمــة�وجــودة�التعلــيم�العــا���د�للعالقــة�بــ�نّدِ َعــتَ تحليــل�وتفســ���نتــائج�معادلــة��نحــدار�امل

  :ة�كما�ي��ستقلومعنو�ة�املتغ��ات�امل التفس��ية�تھمعنو�ة�النموذج،�قو يتم�باالعتماد�ع���

ن�نتائج�ا��دول�أعاله�أن�إحصائية�:معنو�ة�النموذج - بّ�ِ
ُ
 دَ  "F" ت

َّ
النموذج�يؤكد�أن�ما�و�ذا�ة�إحصائيا�ال

 تغ���ُم أي�يوجد�ع����قل�ُم  إحصائيا،�إجماال�معنوي�ومقبول 
َ

رة�لھ�تأث���ّسِ ف ر�واحد�من�ب�ن�املتغ��ات�املفّسِ

ع����)مبادئ�ا��وكمة(ملتغ��ات�املستقلة�داللة�إحصائية�لتأث���اوجود��املتغ���التا�ع،�وأيضامعنوي�ع���

  .محل�الدراسة�مؤسسات�التعليم�العا������)�ودةمعاي���ا�(املتغ���التا�ع�

قاس�القوة�التفس��ية�للنموذج�من�خالل�قيمة�معامل�التحديد: القوة�التفس��ية�للنموذج -
ُ
 بـاملقدرة� �R ت

�أن ،(0,41) �ع�� �تدّل � (41%) وال�� �التا�ع �املتغ�� ��� �التباين �ا��ودة(من �املتغ���) معاي�� ِسُره
َ

ُيف

ْدَرْج����النموذج،�وما�يُ  إ���عوامل�أخرى �عود� (59%) ،�وال�سبة�املتبقية)مبادئ�ا��وكمة(املستقل
ُ
 لم�ت

َ
ِ ؤ
ّ

د�ك

 دُّ ما�يَ  ،لبا���العوامل��خرى  "T" لقيمة�ذلك�الداللة��حصائية
ُ
ؤثر�أيضا�ع���ل�ع���وجود�عوامل�أخرى�ت

من�التغ��ات�ا��اصلة����املتغ��� (41%) ع���أساس��ذه�النتائج،�يمكننا�القول�أن .جودة�التعليم�العا��
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�  �ُ بَ َس ) معاي���ا��ودة(التا�ع
ُ
�امل ��ا �املستقلة �واملساءلة،�(تغ��ات �املسؤولية �العليا، �و�دارة �القيادة مجالس

��خالقيات �العدالة، ��داء، �فعالية �والشفافية، ��فصاح ��ستقاللية، �)املشاركة، �أن �بمع�� ��ذه،

ترجع�لعوامل�املتبقية��ال�سبةو �من�التغ��ات�ا��اصلة����املتغ���التا�ع (41%) املتغ��ات�استطاعت�تفس��

� � كماأخرى، ��رتباطأن � R معامل �ب�ن�ي 0,641 قيمتھ بلغتالذي �قو�ة �ارتباط �عالقة �وجود �ع�� دل

  .لنموذج�بصفة�إجمالية�واملتغ���التا�علملتغ��ات�املستقلة�ا

 �� مبادئ�ا��وكمةداللة�إحصائية�لتأث���وجود� معنو�ة�النموذج�اختبار �أث�ت: معنو�ة�املتغ��ات�املستقلة -

غ���أن��ذا�ال��ع���أن��ل�مبادئ�ا��وكمة�تؤثر�محل�الدراسة،� التعليم�العا��مؤسسات� �� �ودةمعاي���ا�

وفقا�. الل��ا�تختلف�من�متغ���آلخرت�دَ ستو�اوُم  "T" بنفس�املستوى����جودة�التعليم�العا��،�فنجد�قيمة

�يَ  �أعاله �ا��دول ��� �املب�نة  للنتائج
َ
�قيمة�َّ بَ � �أن �من "T" ن ��خالقيات�ل�ل ،� ��داء،��ستقاللية، فعالية

 ع���التوا��،�و�ل�ا�دَ  )2,065( ،)2,236( ،)3,751( ،)4,334(بـ املسؤولية�واملساءلة�تقدر
َّ
ة�بمستو�ات�أصغر�ال

رت��،املعنوي�و�يجا�ي�ع���جودة�التعليم�العا��� و�و�ما�يؤكد�ع���تأث���ا، )0,05( أو��ساوي  ّدِ
ُ
���املقابل�ق

�و�دارة�العليا،�العدالة�بـ�،املشاركة��فصاح�والشفافية، ل�ل�من "T" قيمة �القيادة  ،)1,442( مجالس

 و�ل�ا�غ���دَ �،ع���التوا�� )0,931-( ،)0,031(، )1,055(
َّ
�و�و�ما�يؤكد�ع���عدم )0,05( ة�بمستو�ات�أك���منال

 املتغ��ات�املستقلة�الدَّ إن�. محل�الدراسةمؤسسات�التعليم�العا������ �ودةا�تأث���ا�ع���
َ
ر�حسب�ة�ال ّسِ

َ
ف

ُ
ت

  )R2( معامل�التحديد
ُ

�،جودة�التعليم�العا��من�التغ��ات�ا��اصلة�ع���مستوى� (41%)  إليھ�سابقا�شار امل

�املتبقيةو  �ال�سبة �أخرى  (59%) ترجع � لعوامل �قيموال�� رت ّدِ
ُ
�ب "T" ��اق �قدره )4,816(ـ �داللة  بمستوى

  . جودة�التعليم�العا��و�و�ما�يؤكد�ع���وجود�عوامل�أخرى�تؤثر�أيضا�ع��� )0,000(

� �النتائج ��ذه �أساس �أنع�� �القول � يمكن �كال  ا��وكمةمبادئ ،��خالقيات�من�خاصة

��داء �فعالية �واملساءلة�،�ستقاللية، �التعليم� �� �ودةمعاي���ا� تحقيق ��تؤثر� املسؤولية مؤسسات

ِ���أن،�أما�فيما�يخص�اتجاه�وقوة�العالقة�الدراسةمحل� ا��زائر�ة العا�� �تأث���مبادئ�ا��وكمة بي��ما�فَيتَّ

رت� حيث ،معاي���ا��ودة ع���تحقيقا�وقو��اإيجابي  �ان ّدِ
ُ
�سبة� ��و  )41%(بـ  القوة�التفس��ية�للنموذجق

��مرتفعة �الباحثة�رأيحسب �العوامل �من �العديد �ف��ا �تتحكم �العا�� �التعليم �جودة �ألن ، َ�� �لم  ال��
ْ

مل�ا�ش

� �عدا �الدراسة  نموذج
ُ
�وامل �ا��وكمة،  مبادئ

َ
�النموذج 59%)( ة�سبب ةر دَّ ق �ال��،�� �املثال �س�يل و�ش���ع��

�و�قتصادي �السيا��� �املناخ �إ�� ��فراد�،ا��صر �وثقافة ��جتما�� �الواقع �القانو�ي��،وأيضا و�طار

 
ُ
  .وغ���ا�من�العوامل��خرى �الوزارة�الوصيةه�وتتحكم�فيھ�دُ ِد َح وال�شر����والتنظي���الذي�ت

��ان �ال�� �تأث����املبادئ �العا���اإيجابيو  امعنو�ا �التعليم �جودة ��ع�� ��� ،��خالقياتاملتمثلة

� ��داء �فعالية �واملساءلةو �ستقاللية، ��املسؤولية �الباحثة �ترى �ال��ت�ب، �كما��ذا �مرتبة��أ��ا جاءت

مبدأ����الواقع،�فال�يمكن�ا��ديث�عن�حوكمة�رشيدة����ظل�غياب��فإ��ا��عكس�أولو�ة��ل�أ�مي��احسب�

�توفر� �اف��اض �ظل �و�� �ثانية، �مرتبة ��� ��ستقاللية �مستوى �وضعف �أو�� �مرتبة ��� ��خالقيات أو�تد�ور
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�مرتبة� ��� ��داء ��� �فعالية �تحقيق �دون �رشيدة �حوكمة �تجسيد �ال�يمكن ��ستقاللية �من �مرتفع مستوى

��خ �و�ذه �أو�غياب�ثالثة، �ضعف �ظل ��� �رشيدة �حوكمة �تجسيد �إ�� �الوصول �فال�يمكن �تحققت �وإن ��ة

  .املسؤولية�واملساءلة����مرتبة�را�عة

  املعادالت�البنائيةأسلوب� مباستخدا فرضيةالاختبار� .2.3.5

�،املعادالت�البنائية باستخدام�أسلوب ومعاي���ا��ودة مبادئ�ا��وكمة العالقة�ب�ناختبار�فرضية�

 
َ
 التَ �مَّ س�تم�باالعتماد�ع���مؤشرات�النموذج�البنا�ي�املت�امل�الذي�ت

َ
احل�النمذجة����مر �*ق�إليھ�سابقارُّ ط

 ُم حيث�تم�تأكيد�الب�ية�العاملية�لنَ �،باملعادالت�البنائية
َ
��القياس�ل�ل�من�املتغ���التا�ع�واملتغ���املستقل�َ� وذ

  . املت�امل�وفقا�ملؤشرات�املطابقةع���حدا،�كما�تم�تأكيد�صالحية�النموذج�البنا�ي�

بَ 
َ
�خالل�ن�َّ ت ��من �البنا�ي  النموذج

ُ
�امل �دَّ عَ ال��ا�ي �وفقا � ةالوارد مؤشراتللل ُوجود� AMOS برنامج��

ع�معياري�قدرهمبادئ�ا��وكمة�و  ب�ن ومعنو�ة�وقو�ةإيجابية�تأث���عالقة� شبُّ
َ
و�ع��� ،0,73 معاي���ا��ودة�ِب�

� �القيمة ��ذه �ارتفع ��لما �متغ���معاي���ا��ودة�أنھ �ارتفع �واحد �معياري �بانحراف �ا��وكمة متغ���مبادئ

�و�يجا�ي، 0,73ـب �املعنوي �الدور ��عكس ا ��والقوي �ِممَّ �ا��وكمة �العليا،�(ملبادئ �و�دارة �القيادة مجالس

��خالقيات �العدالة، ��داء �فعالية �والشفافية، ��فصاح �املشاركة، �واملساءلة، �تحقيق�) املسؤولية ��

  . الدراسةمحل����مؤسسات�التعليم�العا���ا��ودة�

 
َ
 وأ

َّ
طابقة تَد ك

ُ
عتمدةعكس ،�حيثذلك�مؤشرات�امل

ُ
مطابقة�جيدة�للنموذج��ت�قيم��ل�املؤشرات�امل

� �تطابقو البنا�ي، �وجود ن َب�َّ
َ
�مؤشرات��كب�� �ت �فنتائج �العينة، �و�يانات �للدراسة �املق��ح �النظري �النموذج ب�ن

�����تعكس املطابقة �ا��ودة �ومعاي�� �ا��وكمة �مبادئ �ب�ن �للعالقة �النظري �النموذج �كب���ب�ن توافق

  .���أساس�بيانات�العينةمؤسسات�التعليم�العا���والنموذج�الواق���املب���ع

إن�اختبار�الفرضية�ا��امسة�السابق�املتعلق�بالعالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة�والذي�

� �أسلوب �باستخدام مَّ
َ
 ت

ُ
��دّدِ عَ تَ �نحدار�امل �البنائية أسلوبو�استخدام �املعادالت �من�، ��و�� �املرحلة ��� َن َب�َّ

 �خالل
ُ
  ،دّدِ عَ تَ نتائج�تحليل��نحدار�امل

ُ
 قو�ةو إيجابية� وجود�عالقةأيضا�وتھ�التفس��ية�و معنو�ة�النموذج�وق

 دَ و 
َّ
�يئة�التدر�س����أعضاء�وج�ة�نظر��ا��ودة�من�معاي�� �وتحقيقا��وكمة�مبادئ�تطبيق�ة�إحصائيا�ب�ن�ال

دتمحل�الدراسة�مؤسسات�التعليم�العا��
َّ

���املرحلة� نتائج�النمذجة�باملعادالت�البنائية�أيضا ذلك ،�ثم�أك

   . الثانية

  

  

  

  

                                                           
  .202-201. ص.أنظر�املبحث�الرا�ع،�ص *

مبادئ�ا��وكمة�تؤثر�« :مضمو��االفرضية�ا��امسة�وال�����ة� تتأكدمن�خالل�النتائج�السابقة�

أعضاء�من�وج�ة�نظر��الدراسة�محل�مؤسسات�التعليم�العا�� ا��ودة����معاي�� �تحقيق���إيجابا�

 .»  �يئة�التدر�س
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�مبادئ� �تطبيق �أن �ع�� �أكدت �وال�� �الذكر، �السابقة �ا��امسة �اختبار�الفرضية �نتائج ��عد إذا

�يؤثر� �ا��وكمة �معاي�� إيجابا �تحقيق �ا��ودة��� �أن �القول �ُيمكن ،� �تحقيق ��� �دور �ا��وكمة معاي���ملبادئ

   .�يئة�التدر�سأعضاء�من�وج�ة�نظر� محل�الدراسة�مؤسسات�التعليم�العا��ا��ودة����

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�أن �ع�� �تنص �وال�� �الرئ�سية �الفرضية ���ة �تتأكد �السابقة �النتائج �خالل �ا��وكمة�« :من ملبادئ

ميلة،�املدرسة�الوطنية�العليا�با��ام���،�املركز�-1-ا��ودة����جامعة�سطيفمعاي���دور����تحقيق�

 .»  التدر�س��يئةأعضاء�من�وج�ة�نظر�با��زائر،��لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي
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  خالصة

� ن َضمَّ
َ
� �ذات �الفصل �حول �ميدانية �مؤسسات�دراسة ��� �ا��ودة �تحقيق ��� �ا��وكمة �مبادئ دور

ت�ُمعا��تھالتعليم�العا���ا��زائر�ة مَّ
َ
 تحليل�نظري� من�خالل ،�وت

َ
 ت

َ
�لواقع�التعليم�العا������رَّ ط ،�ا��زائرق

�عرض�ملسار� مَّ
َ
�تطور��عض�املؤشرات�الكمية�للقطاع،أيضا�،�و اليوم لغاية �ستقالل منذ�صالحات�حيث�ت

ت��شارة�أل�م� كما�،2018وأيضا�نتائج�التص�يف�العال���ملؤسساتھ�لسنة� مَّ
َ
 وكمة�ا� قياس بطاقة نتائجت

�عرض�قراءة�تحليلية�نقدية�لواقع�ا��وكمة�وا��ودةالدو�� البنك طرف من املعتمدة مَّ
َ
���مؤسسات��،�ثم�ت

 ال�دف�الرئ�����للدراسة� لتحقيق�.���ا��زائر���التعليم�العا
ُ
تمثل����إبراز�دور�مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�امل

�دعم�التحليل�النظري�لواقع�ا��وكمة�وا��ودة�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ة مَّ
َ
بدراسة��ت

� �مؤسساتميدانية �ثالث ���� �، -1-طيفس�جامعة(جامعية �العليا�بماملركز�ا��ام�� �الوطنية �املدرسة يلة،

 ،ف��ا أعضاء��يئة�التدر�سمن��عينةآراء�استقصاء� من�خالل،�)با��زائر�التطبيقيلإلحصاء�و�قتصاد�

�و  �� �عد �مختلف �تطبيق �جراءات �املن��ية �للدراسة �� الالزمة �بناء �من �انطالقا �كأداة�استستقصائية �يان

�البيانات ���مع �أساسية �املعاينة،و ، �خطة �البيانات��تنفيذ �وتحليل �ومعا��ة �امليدا�ي، �العمل ومتا�عة

�لتأكيد �وصوال �املناسبة، ��حصا�ي �التحليل �أساليب � باستخدام �نفي   ��ةأو
َ
�ت �الدراسة، �مَّ فرضيات

   :مجموعة�من�النتائج�كما�ي��إ��� وصلالت

- � ��صالحات، �من �ا��زائر��سلسلة ��� �العل�� �والبحث �العا�� �التعليم �قطاع �مرة�مرَّ ��ل ��� كمحاوالت

لتكييفھ�مع�متطلبات�املحيط��قتصادي�و�جتما���ومع�التطورات�العلمية�والتكنولوجية�ع���املستوى�

�عض�النتائج��يجابية�املحققة،�إال�أن�س��ورة��صالحات�كن�ورغم�املج�ودات�املبذولة�و ل ،�دو�املح���وال

��الذي�ا�عكس����التطو  �،لُبَ���التحتية�واملوارد�املاليةر�السر�ع�للموارد�ال�شر�ة�واط���عل��ا�الطا�ع�الكّ�ِ

��بھ�القطاع�من� فالواقع��ش���إ���ضعف�مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة�من�خالل�ما�تَم�َّ

�وارتفاع� �والقانونية، �ال�شر�عية �استقرار�املنظومة �وعدم ��يديولو��، �بالبعد ��صالحات �ملراحل ام��اج

�خاصة ��داء �فعالية �إ�� �الوصول �دون �املخصصة �املالية �واعتماد��جودة �عتمادات �املقدمة، املخرجات

�واستمرار�مش�لة� ��دار�ة، �ال�يئات �عن �املسؤول�ن �مناصب �أغلب ��� ��نتخاب �من �بدال �التعي�ن طر�قة

  ؛إ��...التأط���رغم�املناصب�املستحدثة�سنو�ا

ت�نتائج�بطاقة�قياس�ا��وكمة�املعتمدة�من�طرف�البنك�الدو���أن� -
َ
� ائر����ا��ز �نظام�التعليم�العا��َبيَّ

� �و �نظام �جدا، �مركزي �مستوى �ُيْضِعف ا �ِممَّ �استقاللية �خاصة �مؤسساتھ �املالية �س�ب��ستقاللية

التعليم��جعل�التمو�ل�الك���من�طرف�ا���ومة،�وأيضا�وجود�اتجا��ن�متناقض�ن�فيما�يتعلق�بالرغبة���

مستوى�تائج�إ���ضعف�من�ج�ة�أخرى،�كما�أشارت�الن ديمقراطية�من�ج�ة�و�رتقاء�بجودتھأك���العا���

 فيما�يخص���عةعالمات�مُ أن��ناك�أما�فيما�يتعلق�باملساءلة�فتب�ن�. ���ا��امعات�ا��زائر�ة�املشاركة

� ��� �ا��ودةالشروع �ضمان �نظام ��،تب�� �أن �إال �و و  املساءلةمستوى ضعيف،� نتائجال متا�عةالتقييم
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خاصة�نقص�متا�عة�حام���الش�ادات��،ملؤسسات�التعليم�العا���مستوى�املسؤولية��جتماعيةو�الذات�

  ؛واحتياجات�سوق�العمل��اديمية�وضعف�التوافق�ب�ن�ال��امج�

- � ��� �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق �سطيفمستوى �، -1- جامعة �العليا�بماملركز�ا��ام�� �الوطنية �املدرسة يلة،

  ؛�ان�متوسطا�با��زائر�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي

� يتفاوت - ��� �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق �العا��مستوى �التعليم �تقييم��مؤسسات �تمَّ �حيث �الدراسة، محل

� �مبدأ �من �كال �تطبيق ��داءمستوى �فعالية �ومبدأ �واملساءلة ��يئة� املسؤولية �نظر�أعضاء �وج�ة من

�مستوى�تطبيقو  جالس�القيادة�و�دارة�العليامواقع�تقييم��ان�،�ب�نما�منخفضة�جدا�بدرجةالتدر�س�

�والشفافيةو �ستقاللية، �متوسطة�بدرجة��فصاح �املقابل، �� � �تطبيق �مستوى �تقييم �املشاركة�ان

   ؛�جدا مرتفعةبدرجة��خالقيات� ومستوى  لعدالةوا

لةتوجد�فروق� -
َّ
��يئة�التدر�س���آراء��اإحصائي�َدا �مستوى�تطبيق�م أعضاء �ا��وكمة�حسب�حول بادئ

مقابل�املدرسة�الوطنية�العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي،� - 1-لصا���جامعة�سطيف�ا��امعةمتغ���

� �أن �أي �ا��وكمة�تطبيقمستوى ��مبادئ �سطيف�� � -1- جامعة ��� �منھ �العليا�أفضل �الوطنية املدرسة

   ؛با��زائر لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي

لة�توجد�فروق -
َّ
حسب��مبادئ�ا��وكمةتطبيق�مستوى�حول��أعضاء��يئة�التدر�س���آراء��اإحصائي�َدا

  أو�يتولون�مناصب�إدار�ة؛وذلك�لصا����ساتذة�الذين�تولوا��تو���منصب�إداري متغ���

- � ��معاي���ا��ودة�وافر تمستوى �سطيف�� �، -1- جامعة �العليا�باملركز�ا��ام�� �الوطنية �املدرسة ميلة،

�التطبيقي �و�قتصاد ���ان لإلحصاء �جدا، � وذلكمنخفضا �بال�سبة ��املعاي��ألغلب ��� جودة�واملتمثلة

�العل�� �البحث �وجودة �الطالب �جودة ���اديمية، �ال��امج �جودة �واملرافق، �ال�يا�ل ،� �املقابل تقييم���ان��

  ؛متوسطةبدرجة��معيار�جودة��ستاذ

لةتوجد�فروق� -
َّ
حسب�متغ����معاي���ا��ودة�وافر مستوى�تحول� أعضاء��يئة�التدر�س���آراء��اإحصائي�َدا

يلة،�بمواملركز�ا��ام��� - 1-مقابل�كال�من�جامعة�سطيف�املدرسة�الوطنية�العليا�لصا��وذلك� ا��امعة

منھ��أفضل�العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي�املدرسة�الوطنية����معاي���ا��ودة وافرأي�أن�مستوى�ت

   يلة؛بموأفضل�منھ����املركز�ا��ام��� -1- ���جامعة�سطيف

لةفروق�توجد� -
َّ
متغ���حسب� معاي���ا��ودة�وافر تمستوى�حول��أعضاء��يئة�التدر�س���آراء��اإحصائي�َدا

  ؛لصا����ساتذة�الذين�تولوا�أو�يتولون�مناصب�إدار�ة�تو���منصب�إداري 

�مل - �دور �ا��وكمة �بادئ ��� �معاي���تحقيق �سطيفا��ودة �جامعة ��-1-� �املركز�ا��ام�� �املدرسة�ب، ميلة،

   .�يئة�التدر�سأعضاء�من�وج�ة�نظر�با��زائر��لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي�الوطنية�العليا



 

 

 

 

 

  خــــــاتمة

«When there is mission  before  you ,you see it from its beginning to its conclusion». jesse white 
  ج�����وايت"  عندما�تكون�أمامك�م�مة،فإنك�ترا�ا�من�بداي��ا�ح�����اي��ا"
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  خاتمة�

 ،اس��دفت��ذه�الدراسة�إبراز�دور�مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��

  .من�خالل�أر�عة�فصول�رئ�سية ،عا��ة�املوضوع��شقيھ�النظري�والتطبيقيُم �تال�دف�تم�ذا�لتحقيق�و 

 
َ
 نظام� وكمة�أصبحتا���أنَّ �،ن��ش�ل�وا���من�خالل�ا��انب�النظري�للدراسة�َّ بَ ت

ً
 أساسيا����ا

 ا��الية ���ظل�التحديات�خاصة ،ع���املستوى�الدو�� العا�� مؤسسات�التعليم �تجا�ات�ا��ديثة�إلصالح

ملف�وم�ا��وكمة�خصوصيات����مؤسسات�التعليم�العا��،�ترتبط�بطبيعة�وعناصر��كما�أنَّ ل�ذا�القطاع،�

 ا��انب�النظري�لأث�ت�. �ذا�النوع�من�املؤسسات
ُ
ت����مجال��َ رِ ْج �ذه�الدراسة�والعديد�من�الدراسات�ال���أ

�ومعاي���ا��ودة �ا��وكمة �مبادئ ��نَّ أ�،تطبيقات �ا��وكمة �مبادئ �لتحقيقتطبيق �التعليم ضروري  جودة

معاي��� منظومةمن�خالل�وضع�،�التعلي���والبح���و�جتما�� جودة�أدا��ا�وذلك�أل�مي��ا����تحس�ن العا��

 �رائدةمعظم�مؤسسات�التعليم�العا���الف ،حاكمة�ألداء��ل��طراف�ذات�املص��ة�مت�املة
ُ
ج�ِر ْد ���العالم�ت

� �ع�� �ذلك ��� �معتمدة �ووا�� �معلن �حوكمة �نظام �اس��اتيجيا��ا �و ضمن �واملشاركة��ستقاللية الشفافية

 قَّ وَح  ،إ��...الفعاليةو واملساءلة�
َ

ع���مستوى� ا�با��صوصأدا���فيما�يخص�جودة إيجابية نتائج بإتباع�ا تق

يتم�تجسيده�فتطو�ر�قطاع�التعليم�العا���ال�يكتمل����غياب�نظام�حوكمة�رشيدة�ملؤسساتھ��،خرجاتامل

ا�أجمعت���أيضا�من�خالل�مَ� كما�اتَّ  .مدخالت،�عمليات�ومخرجاتمن� نظامال�ل�عناصر��ع���مستوى 

�من �العديد �و  عليھ � الدراساتاملراجع �أن �بمع�� �وا��ودة، �ا��وكمة �ب�ن �إيجابية �عالقة �الوجود ���نجاح

� �ا��وكمة �العا��بتطبيق �التعليم �ع����مؤسسات �ايجابيا �ينعكس �أن �شأنھ �من �مباد��ا �تجسيد �خالل من

 .أدا��اة�ا��امعة�وجودة�عَ ْم ُس 

� ��ساس، ��ذا � اس��دفع�� �التطبيقي �لا��انب �مستوى لدراسة �ا��وكمة�تطبيق�معرفة �مبادئ

،�املركز�- 1-جامعة�سطيف(�عليم�عا���جزائر�ة�ا��ودة����ثالث�مؤسسات��معاي�� �تحقيق�ع�� تأث���ا�ومدى

 راء�عينة�منآل استقصاء�من�خالل� )با��زائر�قتصاد�التطبيقيا��ام���بميلة�واملدرسة�العليا�لإلحصاء�و�

� .ذأستا 476 �ال�دف ��ذا �لتحقيق مَّ
َ
 ت

َ
�ت �است�يان �مَّ ضَ تصميم �متغ��ات�ن ��عكس �مؤشرات ��شمل محاور

�ثمانية��حور تضمن�امل،�الدراسة �ا��وكمة �و�دارة�العليا( محاور�فرعيةا��اص�بمبادئ ،�مجالس�القيادة

� �العدالة ��داء، �فعالية �والشفافية ��فصاح ��ستقاللية، �املشاركة، �واملساءلة، �،)خالقيات� واملسؤولية

عضو��،الطالب�،ال��امج���اديمية(فرعية��محاور خمسة�فاشتمل�ع��� �اص�بمعاي���ا��ودةمحور�ا�أما�

  .)البحث�العل��،�ال�يا�ل�واملرافق�يئة�التدر�س،�

َصْت 
ُ
ل

َ
��خ � الدراسة�ذه �املن��ية�تنفيذ�عد �امليدانيةل �جراءات ��حصا�ي��لدراسة والتحليل

سواءا�ما�يتعلق�بمستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�أو�ما�يتعلق�بمستوى� ،إ���مجموعة�من�النتائج للبيانات

�يوافر�ت �أو�ما �النتائجب تعلقمعاي���ا��ودة ��ذه �أساس �وع�� �بي��ما، ��العالقة �من �جملة ��ق��احاتقّدمنا

  .معاي���ا��ودة��عز�ز مبادئ�ا��وكمة���دف�تطبيق�املناسبة�ال����سا�م����تجسيد�
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 :نتائج�الدراسة .1

 
َ
إ���تحديد�مستوى�تطبيق�مبادئ�التوصل� مَّ من�خالل�تحليل�ومناقشة�نتائج�الدراسة�امليدانية،�ت

 العالقةمعاي���ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا���محل�الدراسة،�وأيضا�تحديد�مستوى�توافر�ا��وكمة�و 

  : الدراسة�حسب��ل�متغ���وحسب�العالقة�بي��ما�إل��ا�توصلتال���النتائج��فيما�ي���أ�م. بي��ما

- � �يخص �ا��وكمةفيما �مبادئ �تطبيق �سطيف�مستوى �جامعة ��-1-� �املركز�ا��ام�� �واملدرسة�بم، يلة

  با��زائر العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقيالوطنية�
ُ
  :توصل�إل��ا���،�أ�م�النتائج�امل

 يلة،�املدرسة�الوطنية�العليا�بم،�املركز�ا��ام���-1- جامعة�سطيف����تطبيق�مبادئ�ا��وكمةمستوى�

�التطبيقي �و�قتصاد � لإلحصاء �متوسطا، �يتعلق�ان �ما �العليا،�بم�خاصة �و�دارة �القيادة جالس

 ؛�فصاح�والشفافية ،�ستقاللية

 � ��ساتذة �العلياتقييم �و�دارة �القيادة � �ان ملجالس �متوسطا، �يتعلق �ما ����خاصة �املسؤول�ن �عمل

 
ُ
�� �رسمية ��دار�ةإطار��يئات �العملية �ع�� �املؤسسا�ي(شرف ��سي���و �،)العمل �يخص �فيما �أداء�م فعالية

و�قسام�الذي�يختلف�واملعا�د�يرتبط�بواقع�ال�ليات�يمكن�أن�،�و�ذا�شؤون�املصا���ال����شرفون�عل��ا

 من�مؤسسة�ألخرى؛

 ت��راء�منخفضا�جدا�ان��لةءاملسؤولية�واملساتطبيق�مستوى� كدَّ
َ
�بدرجةتطبيق�املسؤولية�،�وقد�أ

� عالية �املسا مقابلجدا �ءتطبيق �لة �واملسؤوليات�جدا�ةمنخفضبدرجة �امل�ام �بأداء ��ل��ام �أن �بمع�� ،

ق�لكنھ�لم�يَ  بَّ
َ
ية�وجود�سواءا�من�ناح�و�ذا�،بموجب�السلطة�املعطاة�واملسؤوليات�املو�لةلة�ءر�مساُج ُمط

�املسا �ل�ذه �وآليات �مختلف�ءقنوات �ملحار�ة �أو�توفر�نظام �لألداء �دوري �وتقييم �رقابة �آليات �أو�وجود لة

�الفساد ��ش�ل��،أش�ال �محددة �املمنوحة �والصالحيات �املسؤوليات �ت�ون �أن �يتطلب �باملساءلة فاملطالبة

الذي�ي�بع�و�نعكس�من�الواقع�واملناخ��مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ةو�ذا�ر�ما�يرتبط�بواقع�،�وا��

 العام�للدولة�الذي�ينجر�و�سود����أغلب�مؤسسا��ا؛

 من�خالل�اعتماد�عاليا�جدا،�تعليم�العا���محل�الدراسة����مؤسسات�المستوى�تطبيق�املشاركة��ان�

�اختيار�ُم  ��� �َم �نتخابات ��� �الداخلية �املص��ة �أل��اب �ثل�ن �املنتخبة �ال�يئات�و ال�يئات �أعضاء �عي�ن

 
ُ
واعتماد�مبدأ��جماع����اتخاذ�القرارات����املجالس�وال��ان��دار�ة�والبيداغوجية�نتخبة�بديمقراطية�امل

� �بم�ام�موإتاحة �العالقة �ذات �القرارات �وصناعة �مناقشة ��� �املص��ة �أل��اب  �،الفرصة
ُ
�أن�وامل الحظ

�الشؤون ��ذه �وجود��داخلية�أغلب ����يع �يخص �فيما �أما �و�دار�ة، �البيداغوجية �باألمور تتعلق

� �التقييم �ف�ان ��ساتذة �ونقابات �الطالبية � ور�ما ،منخفضاالتنظيمات �ألن �نقاباتالو  التنظيمات�ذه

 
ُ
� 

َ
ِ ش

ّ
� 

ُ
ثل�الرس���للدفاع�عن�حقوق�َم ل�مجموعات�ضغط�بال�سبة�للسلطات�ع���املستو�ات�العليا�أل��ا�امل

 ؛املع���ا��قيقي�للمشاركةروتي�ية�إ���شاركة��مور�الاملمستوى�تعدى�يفيجب�أن�ا،�أطراف�

 خاصة�ما�يتعلق�بحر�ة�الطلبة����مناقشة�القرارات�متوسطا��ان��ستقاللية��مستوى�تطبيقتقييم�

�خالل� �من ن َب�َّ
َ
�وت ��راء �تباي�ت �املقابل ��� �والقوان�ن، �ال�شر�عات �تطبيق ��� �واملرونة �بدراس��م ا��اصة
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يداغو���فيما�يخص�املسائل�املرتبطة�با��انب�الب�عاليا�جدانتائج�أن�مستوى�تطبيق��ستقاللية��ان�ال

�تتمت �الذي �فيھو�داري �و�ال�ليات ع �ا��ر�ةواملعا�د �من ��س�يا �بقدر�مرتفع ��،�قسام مستوى���انب�نما

� ��ستقاللية �جداتطبيق �امل��انية��منخفضا �وتخصيص �القرارات �اتخاذ ��� �الالمركز�ة �ب�ب�� �يتعلق فيما

 مركز�ة�نظام�التعليم�العا������ا��زائر�وضعف�استقالليتھ�املالية؛�والقضايا��س��اتيجية،�و�ذا��س�ب�

 تقييم�� مَّ
َ
،�خاصة�ما�يتعلق�بتحي�ن�املعلومات�متوسطة�بدرجةمستوى�تطبيق��فصاح�والشفافية�ت

ت�نتائج�ييم�وال��قية،�و املتاحة�ع���املواقع��لك��ونية�و�شر�معاي���وإجراءات�التق
َ
� �ذا�املحور�أن�اتجاه�َ�يَّ

عن��جراءات�والقوان�ن� باإلعالم�و�عالنجمل�ا�فيما�يخص�العبارات�ال���ارتبطت����ُم مرتفعا��راء��ان�

��ان�،و�نظمة ��فصاح �مستوى �أن �إ ،عاليا�بمع�� �تقييم ��ان �املقابل �ومستوى�جراءا�� ��تصال ت

�ضعيفا �يُ  ،الشفافية ��لك��ونية ��دارة �نظام  فضعف
َ

�ع���رِّ ك �الرد �وعدم �الب��وقراطية، �إجراءات س

�اتصال� �قنوات �وغياب �العام، �الصا�� �تحقيق �دون �و�حول �مصا���م ��عرقل �املستفيدين استفسارات

  ؛متنوعة�لألطراف�ذات�املص��ة�يحول�دون�تحقيق��غذية�راجعة�بي��م�و��ن��دارة

 � �مستوى �تقييم ��ان ��داء �فاعلية �جدا�منخفضةبدرجة �ما، �بقيام�خاصة �التعليم� يتعلق مؤسسات

لألساتذة�ذوي��تقديم�م�افآت�وحوافزو الطلبة�وتحليل�أسباب�رسوب� أل�شط��ا دوري�ذا�يبتقييم� العا��

ِ َم يُ الذا�ي�فالتقييم� ،�داء�املتم��
ّ

فعالية�مدى�ن�من�الرقابة�الدور�ة�و�عكس�مستوى�تحقيق���داف�و ك

ِ ُ�َم و  �داء
ّ

�منك � ن �ع�� �الوقوف �والضعف، �القوة �ال�درنقاط �أش�ال �أحد �ا��ام�� �الرسوب ��عكس  كما

�ت �ا��ام��ال�� �النظام �فعالية �ع�� �يُ �،ؤثر�سلبا �وا��وافز�فقد �امل�افآت �نظام �ضعف �ع���أما ؤثر�سلبا

 ��م؛ؤسسامل�بجدية�وشعور�م�باالنتماء�ملدافعية��ساتذة�للع

  تطبيق�سياسات�عادلة����توجيھ�الطلبة�يتعلق�ب،�خاصة�ما�مرتفعا�جدا�ان�تطبيق�العدالة��مستوى

و�ذا�يمكن��،توفر�قواعد�تكفل�حق�التظلم�ل�ل�أ��اب�املص��ة�الداخليةو �نحو�التخصصات�املختلفة،

�التعليم� �ملؤسسات �الداخ�� �النظام �ووضوح �املختلفة �نحو�التخصصات �التوجيھ �أنظمة �بوضوح تفس��ه

�والقو  �وا��قوق �الواجبات �يحدد �الذي ��ستفسار�العا��، �إم�انية �ي�يح ا �ِممَّ مة، ِ
ّ
�املَنظ �و�جراءات ان�ن

  ؛ومراجعة�أية�إجراءات�أو�قرارات�تصب�عكس�ما�تنص�عليھ��نظمة�الداخلية

 الح��ام�املتبادل�ب�ن�خاصة�ما�يتعلق�با بال�سبة�ألغلب�عباراتھ، مرتفعا�ان��خالقيات� مستوى �تقييم

و�السر�ة����مضمون�املداوالت��،م�باملصـــداقية�وال��ا�ـــة����املعامالتلتـــزاو��أ��اب�املص��ة�الداخلية،

�للعمل �املحددة �بالساعات �و�ل��ام �و�دار�ة، �العلمية �ال�يئات �مستوى �ع�� �ل��ام�و�،والنقاشات

 .بأخالقيات�البحث�العل��

� �النتائج ��ذه �أساس مَّ ع��
َ
��و�� ��ة�أكيدت� ت �أن�الفرضية �ع�� �تنص �تطبيق�« :ال�� مستوى

� �ا��وكمة �مبادئ �متوسط ��يئة��� �نظر�أعضاء �وج�ة �من �الدراسة �محل �العا�� �التعليم مؤسسات

  .»التدر�س
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 ادَ توجد�فروق� 
َّ
�حسب�مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمةحول��أعضاء��يئة�التدر�س���آراء� اة�إحصائيل

�سطيف�ا��امعة متغ�� �جامعة �و�قتصاد��-1- لصا�� �لإلحصاء �العليا �الوطنية �املدرسة مقابل

�سطيف �جامعة ��� �ا��وكمة �مبادئ �تطبيق �مستوى �أن �أي �املدرسة��-1- التطبيقي، ��� �منھ أفضل

   ؛الوطنية�العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي

  َد� �فروق  اتوجد
َّ
�إحصائيل ��اة �آراء �التدر�س�� ��يئة ��أعضاء �حول �ا��وكمةمستوى �مبادئ �تطبيق

 .وذلك�لصا����ساتذة�الذين�تولوا�أو�يتولون�مناصب�إدار�ة�إداري  تو���منصب متغ���حسب

 إذن��ذه�النتائج�
َ
 فروق�دَ  توجد «:ال���تنص�ع���أنھ�الفرضية�الثانية ��ة�تكّد أ

َّ
ة�إحصائيا�ال

محل�مؤسسات�التعليم�العا��� ول�مستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة������آراء�أعضاء��يئة�التدر�س�ح

 .» �عض�متغ��ات�املراقبةالدراسة�حسب�

يلة�واملدرسة�الوطنية�بم،�املركز�ا��ام���-1- ���جامعة�سطيفمعاي���ا��ودة��وافر مستوى�تفيما�يخص�  -

  :،�أ�م�النتائج�املتوصل�إل��ا���با��زائر�العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي

  معاي���ا��ودة وافرت�مستوى�� �سطيف�� �-1-جامعة �العليا�بم املركز�ا��ام��، �الوطنية �املدرسة يلة،

جودة�ال�يا�ل�واملتمثلة�����بال�سبة�ألغلب�املعاي�� �وذلكمنخفضا�جدا،���ان لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي

 ؛واملرافق،�جودة�ال��امج���اديمية،�جودة�الطالب�وجودة�البحث�العل��

 ت� ���اديمية�معيار�وافر مستوى �ال��امج ��جودة �جدا�منخفضا�ان �بتوافق �يتعلق �ما �خاصة ال��امج�،

،�ومراعا��ا�ملنظومة�و�تصال�الدراسية�مع�مشروع�ا��امعة،�ومواكب��ا�للتقدم�املعر���وتكنولوجيا��عالم

�قسام�وأيضا�مدى�املعا�د�واملواقع��لك��ونية�لل�ليات�و  وتوفر�دروسا�ع���ا��ط��� ،���املجتمع القيم

  ل؛الدراسية�مع�متطلبات�سوق�العمتوافق�ال��امج�

 خاصة�بال�سبة�ألغلب�العبارات،�منخفضة�جدا��ان�بدرجة��جودة�الطالب�معيار وافرمستوى�ت تقييم

التوافق�ب�ن�عدد�الطلبة�و�م�انيات�املتوفرة،��شر�ثقافة�املقاوالتية�ب�ن�الطلبة،�أخذ�متطلبات�ما�يتعلق�بـ

عتبار،�توفر�ب�ئة��عليمية�محفزة�ع���الدراسة�والتم��،�امتالك�الطلبة�ذوي��حتياجات�ا��اصة��ع�ن�� 

�واستعداد�م� �الطلبة �دافعية �مدى ���اديمية، �املرافقة �برنامج �تطبيق �التفك���و�بداع، �مل�ارات الطلبة

�و�دماج� �التوجيھ �ل�س�يل �املد�ي �املجتمع �ومؤسسات ��قتصادي �القطاع �مع �ا��امعة �و�عاقد للتعلم،

  ؛�ج�نامل���ل��ر 

 � �تقييم �التدر�س�معيار  توافرمستوى ��يئة �عضو � جودة ��ان �متوسطا، �يتعلق �ما  بتقديم�خاصة

تقييم�ال �ان���املقابل� ،لإلدارة�(Syllabus) توصيف�املقاي�س�املدرسة�أو�ما�يصط���عليھ�ببطاقة�املقياس

� �جدا �مخفضا �يخص �فيما ��� �البيداغو�� ��ستاذ�التجديد �وامل�ام��،شاط ��ساتذة �عدد �ب�ن والتوافق

 و �،البيداغوجية
َ
 ت
َ
 أ

ُّ
�ك �من ��دارة دد يُّ

َ
�الالزمةب الَتق ��جراءات �التخاذ �املقاي�س توف���ال��امج�و  ،توصيف

ك��ة��عباء�البيداغوجية�ع���حساب�ال�شاط�العل���والبح���لألستاذ،�يمكن�أن��عود�لو�ذا��،الت�و��ية
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محدودية�و �،ةوضعف�الرقابة�واملساءلة��دار�ة�لألساتذ�،للمستو�ات�املتعارف�عل��اوتجاوز�معدل�التأط���

 ؛صة�للتعليم�العا���والبحث�العل��امل��انية�املخص

 عقد�ع����قل�مؤتمر�خاصة�ما�يتعلق�� ،منخفضا�جدا�ان��البحث�العلميجودة��معيار �وافرمستوى�ت

،��بحاث�العلمية،�ارتباط��بحاث�بمشكالت�املجتمع�ومؤسساتھدو���أو�وط������السنة،�توفر�آليات�ل�شر�

� �الباحث�ن ���ركية �ا��امعة �و�س�يل �الدو��) طلبة/أساتذة(ضمان �املستوى �ع�� �بيانات�، �قاعدة توفر

تأط���الباحث�ن�املش��ك�لألطروحات،�عقد�ا��امعة�ملشار�ع�بحث�بالتعاون�،�للبحوث�العلمية����ا��امعة

�،م��انية�البحث�العل���لتنفيذ��شاطاتھ،�وجود�نظام�ل�سو�ق�البحوث�العلميةكفاية��،مع�مؤسسات�دولية

�و�قتصاديو  ��جتما�� �القطاع ��� �العل�� �البحث �نتائج  �و�ذا ،استغالل
ُ
�� �عديدة �تحديات عرقل��س�ب

 ومؤسسات �قتصادية القطاعات من املا�� الدعم غيابو �،تتمثل����ضعف�التمو�ل�ة�البحث�العل��فعالي

  �ستقاللية�املالية�و�دار�ة�ملؤسسات�التعليم�العا��؛�ضعفأيضا�و �،املجتمع

 خاصة�ما�يتعلق�بالتناسب�ما�منخفضا�جدا،��ان��ال�يا�ل�واملرافقجودة� معيار�توافر تقييم�مستوى�

� �ب�ن ��ساتذة �واحتياجات �وعدد �البيداغوجية �واملرافق �و ال�يا�ل �تصميم �و�دار��ن، ال�يا�ل�الطلبة

�والثقافية� �الدي�ية �باأل�شطة �خاصة ��يا�ل �توفر �والراحة، �والسالمة �ال��ة �ملعاي�� �وفقا القاعدية

املخابر،�(تلبية�ال�يا�ل�و تخصيص��يا�ل�ومرافق�خاصة�بالطلبة�ذوي��حتياجات�ا��اصة،� والر�اضية،

 .واملستلزمات�ملتطلبات�البحث�العل��) الورشات

 ع����ذه�النتائج�بناءا�
َ
نت �توافر مستوى�« :أن�مضمو��اال����الفرضية�الثالثة ��ة عدم�تأكيد َب�َّ

� �ا��ودة �معاي�� �العا�� ��متوسط �التعليم ��يئة� مؤسسات �أعضاء �نظر �وج�ة �من �الدراسة محل

  .» التدر�س

 � �فروق  ادَ توجد
َّ
�إحصائيل � اة �آراء �التدر�س�� ��يئة � أعضاء �حول حسب��معاي���ا��ودة�توافر مستوى

يلة،�بمواملركز�ا��ام����-1-لصا���املدرسة�الوطنية�العليا�مقابل�كال�من�جامعة�سطيف�ا��امعةمتغ���

معاي���ا��ودة����املدرسة�الوطنية�العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي�أفضل�منھ�����وافر أي�أن�مستوى�ت

 ؛يلةبموأفضل�منھ����املركز�ا��ام����-1- جامعة�سطيف

 فروق�  دَ  توجد
َّ
�ا ��اإحصائيلة �آراء �التدر�س�� ��يئة ��أعضاء �حول حسب� معاي���ا��ودة�توافر مستوى

  .لصا����ساتذة�الذين�تولوا�أو�يتولون�مناصب�إدار�ة�تو���منصب�إداري متغ���

مَّ من�خالل��ذه�النتائج�
َ
 دَ فروق� توجد« :ال���تنص�ع���أنھ�الفرضية�الرا�عة ��ة تأكيد ت

َّ
ة�ال

 مؤسسات�التعليم�العا�� �معاي���ا��ودة���وافر �يئة�التدر�س�حول�مستوى�تإحصائيا����آراء�أعضاء�

  .» �عض�متغ��ات�املراقبةحسب��محل�الدراسة

مؤسسات�التعليم�العا�������ودة�ا� معاي���العالقة�ب�ن�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�وتحقيقفيما�يخص� -

 :،�أ�م�النتائج�املتوصل�إل��ا���محل�الدراسة
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 � �تلعب � ا��وكمةمبادئ �إيجابيا �دورا �تحقيق �معاي���ا��� ��ودة ��� �العا�� �التعليم محل�مؤسسات

 أكدت�نتائج�تحليل��نحدار�حيث�،�الدراسة
ُ
جمل�ا�ع���معنو�ة�النموذج�وقوتھ�التفس��ية����ُم �دّدِ عَ تَ امل

ا��ودة�من�وج�ة�نظر��معاي�� ذات�داللة�إحصائية�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�و إيجابية�وع���وجود�عالقة�تأث���

 ؛�يئة�التدر�سأعضاء�

 � �نتائج �أثب�ت �القياس �لنماذج �التوكيدي ��سواءالتحليل �ا��اص �ا��وكمةالنموذج النموذج�أو��بمبادئ

  معاي���ا��ودةا��اص�ب
ُ
سا�م�بقوة�����شكيل�املف�وم�الذي����كال�النموذج�ن� عتمدةأن�املؤشرات�امل

ُ
�

مثلھ
ُ
�البن�،ت �الصدق ��عكس ا �ِممَّ �ومقياسا�ي �ا��وكمة �مبادئ � ملقياس �معاي���ا��ودة عتمدين

ُ
���امل

 
ُ
 ؤشرات�جودمؤسسات�التعليم�العا���محل�الدراسة،�حيث�أكدت�أغلب�امل

ُ
. طابقة�لكال�النموذج�نة�امل

�  أكما
َّ

�يتعلق النمذجة�باملعادالت�البنائية تدك �النموذج�البنا�ي�املت�امل�ب فيما تأث���عالقة��وجود�تائج

� ومعنو�ة�قو�ةو  إيجابية �وذلك �واملتغ���املستقل، �املتغ���التا�ع ��يجا�يب�ن �املعنوي �الدور �خالل  من

�ا��وكمة ��ملبادئ �ا��ودة�� �الدراسة�تحقيق �محل �العا�� �التعليم �مؤسسات ��،��  حيث
ُ
�امل طابقة��انت

� �ألغلب  املجيدة
ُ
�امل  عتمدةؤشرات

ُ
�امل �النظري �النموذج �ب�ن �تطابق �وجود ��عكس �ما �و�ذا للدراسة��ق��ح،

�و  �أساس �ع�� �املب�� �الواق�� �ُم النموذج �فنتائج �العينة،  بيانات
ُ

�امل �بَ ؤشرات  يَّ طابقة
َ
�كب���ب�ن�� �توافق ت

��،موذج�نالن �النموذج �صالحية �تأكيد �تم �و��ذا �ومعاي���النظري �ا��وكمة �مبادئ �ب�ن �للعالقة البنا�ي

  . ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��

� مَّ
َ
إيجابا�بادئ�ا��وكمة�متؤثر� «: مضمو��ا�وال���الفرضية�ا��امسة ��ة تأكيد��ذه�النتائج�ت

�تحقيق ����معاي�� ��� �الدراسة�ا��ودة �محل �العا�� �التعليم �نظر��مؤسسات �وج�ة �من �يئة�أعضاء

   .»التدر�س

��الفرضية�ا��امسة��ة��عد�تأكيد� مَّ
َ
واملتعلقة�بالعالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة،�ت

ا��ودة����معاي���ملبادئ�ا��وكمة�دور����تحقيق�« :وال���تنص�ع���أن�الفرضية�الرئ�سيةد���ة�يتأك

�سطيف �-1-جامعة �املركز�ا��ام�� �التطبيقيب، �و�قتصاد �لإلحصاء �العليا �الوطنية �املدرسة �ميلة،

  .»  �يئة�التدر�سأعضاء�من�وج�ة�نظر�با��زائر،�

  مق��حات�الدراسة .2

��من �امليدانية �الدراسة �نتائج  خالل
ُ
�سواءا�امل �الدراسة، �محل �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �إل��ا توصل

معاي���ا��ودة�أو�فيما�يتعلق��وافر فيما�يتعلق�بمستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة�أو�فيما�يتعلق�بمستوى�ت

� �بي��ما، �للدراسةبالعالقة ��طار�النظري �ع�� �و و�ناءا ،� �السؤال �نتائج  ع��
ُ
�امل ��يئة�جَّ وَ املفتوح �ألعضاء ھ

� ��� ��خ���منالتدر�س �مجموعة يتم ،�ست�يان�القسم �املق��ح تقديم �من ��عز�ز�ات ���دف تطبيق�و�ذا

  :تتمثل���،�مبادئ�ا��وكمة�لتحس�ن�جودة�مؤسسات�التعليم�العا������ا��زائر
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البح���،���ادي��(التعليم�العا���مؤسسات�ألداء�وقنوات�للرقابة�والتقييم�الدوري�آليات��ضرورة�خلق -

� ...)�داري  �املشكالت ����يص �ت��يح�ا��دف �ع�� �والعمل �الوقت�تو �و�ختالالت ��� ��وضاع دارك

 �ان�اس�شار�ة�ُم ِ�  �شكيل وأيضا�املناسب،
ْ

  ؛��ل�املستو�ات��دار�ة ع�� داء�  ة����تقييمصَّ تَ خ

�خلق - �ل�ضرورة �وا��ة �لآلية �ع��  مساءلة
َ
�ت �وضرورة �املختلفة، ��دار�ة  وَ املستو�ات

ُّ
�ملحار�ة�ف ر�أنظمة

  أدا��ا؛ نتائج عن العا�� التعليم مؤسسات لةء�يئة�ملسا مختلف�أش�ال�الفساد،�مع��شكيل

�الداخلية� - �املص��ة �ذات ��طراف �تمس �ال�� �والقضايا ��س��اتيجية �القضايا ��� �املشاركة �نطاق توسيع

   فيجب�أن�تتعدى�املشاركة��مور�الروتي�ية�البيداغوجية�و�دار�ة؛وا��ارجية��ش�ل�مباشر،�

و�ذا�ما�يتطلب��نظام�مركزي�جدا،�،�ألنھالتعليم�العا������ا��زائر�العمل�ع���تطبيق�الالمركز�ة����نظام -

ا�ُ�سا�م����ال ،راملعنية����اتخاذ�القرا�طرافرونة�أك���ومشاركة�أوسع�ل�ل�� ُم تفو�ض�و  رفع�من�مستوى�ِممَّ

���اديمية�  �أك���و ��دار�ةو ستقاللية �مالية �استقاللية �فمنح �املالية، �العا��ملخاصة �التعليم �ؤسسات

ا تمو�ل�اا�ب�نو�ع�مصادر��سمح�ل�    تحس�ن�ا��ودة؛�دعميَ  ِممَّ

والعمل� ،املص��ةلألطراف�ذات� املالية وغ�� املالية �شر�التقار�ر ع�� و�فصاح الشفافية مستوى  تحس�ن -

  �ليات إيجادع���
ُ
ذلك�و ،�و�قسام ال�لياتاملعا�د�و و  ا��امعات مجالس ع���مستوى وتقييم�ا��ناقش��امل

� �� بمشاركة �املص��ةُمَمِث�� �ذات �أداة و�التا�� ،طراف �إتاحة � و�ذا ةعالف رقابية إم�انية ز �ُ�َعّزِ  �� الثقةما

  وإدار��ا؛ مؤسسات�التعليم�العا��

- � �وتحقيق�ضرورة �ج�ة �من �العا�� �التعليم �ديمقراطية �متناقض�ن �اتجا��ن �ب�ن �التوفيق �مسألة ��� الو��

   جودة�التعليم�من�ج�ة�أخرى؛

و��تمام��ا��ر�ج�ن،�من�خالل�متا�عة�التعليم�العا��ؤسسات�املسؤولية��جتماعية�ملالعمل�ع���دعم� -

  بالعالقة�ب�ن�ال��امج���اديمية�واحتياجات�سوق�العمل؛

واملجتمع�لتأم�ن�تمو�ل�إضا�����قتصاديتطو�ر�الشراكة�مع�القطاع�تجسيد�مف�وم�الوقف����التمو�ل�و  -

  ؛ليم�العا��للتع

ح���تت�ون�لد��م��طيط�وال�سي���والتقييم�املؤس���التخ�مجال���عالية��كفاءات�إلكسا��م قادة �و�نت -

    ؛أ��اب�املص��ة�تطلعاتو وا��ة��ستجيب�الحتياجات�اس��اتيجية�رؤ�ة�

املسائل���ل�ضرورة�إ�شاء��يئة�مستقلة�تختص�بتطو�ر�اس��اتيجيات�أنظمة�مؤسسات�التعليم�العا���و  -

  واملا��؛�و�داري �البح��و ���ادي���داء�تطو�ر�ذات�الصلة�ب

- � �التنظيمية �ال�يا�ل �النظر��� �ا��زائرملإعادة ��� �العا�� �التعليم �ؤسسات �وتطو�ر�، �العليا��يا�ل املجالس

�املستو�ات وإ�شاء �جميع �ع�� �ا��وكمة �نظام �ومراجعة �ومتا�عة �تطبيق ��� �مختصة �و��ان مع��،مجالس
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� �مراعاة �ضرورة ��� �العاملية �والتوج�ات �و� املبادئ �العا�� �التعليم �مؤسسات �التجارب�حوكمة �من ستفادة

 ����ذا�املجال؛رائدة�ال

- � �ب�ن �ما ��� �الت�امل �تحقيق �ع�� ��عمل �وا��ة �آليات �و��نخلق �بي��ا �ما �و�� �العا�� �التعليم �مؤسسات

 و�جتماعي�ن؛ �قتصادي�ن الشر�اء

خاصة�تطبيق�تقوم�ع���مبادئ�ا��وكمة� بآليات ر�طھمن�خالل� ا��ودة�ع���أرض�الواقع �عز�ز�نظام�ضمان -

�أنظمةلتطورات�العاملية�ا��اصلة����اتا�عة�ضرورة�ُم و  ،ة�واملشاركةواملساءل لشفافيةوا�االستقالليةب ما�يتعلق

 .�شب�ات�عاملية����مجال�تطو�ر�ا��ودة��ذه��خ��ة�ور�ط �يئات�ا��ودةمن�طرف�مؤسسات�التعليم�العا���

  آفاق�الدراسة .3

فيما�يتعلق� سواء�،حاور�ا�بالتطرق�إ���مواضيع�أخرى تقوم�آفاق�الدراسة�ع���محاولة�استكمال�م

 :تتمثل�فيما�ي���،ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��موضوع�ا��وكمة�أو�بموضوع�ب

 ا��زائر�ة؛�العا�� التعليم مؤسساتمن�منظور�مبادئ�ا��وكمة�كآلية�لتحقيق�ا��ودة�����LMDتقييم�نظام�  -

 ا��زائر�ة�وفقا�للمرجع�الوط���لضمان�ا��ودة؛العا��� التعليم مؤسسات�تقييم�نظام�ا��وكمة��� -

  من�وج�ة�نظر�أ��اب�املص��ة؛ا��زائر�ة�العا��� التعليم مؤسسات���تقييم�نظام�ا��وكمة� -

  ا��زائر�والدول�العر�ية�و�جن�ية؛ب�ن� العا�� التعليم ���مؤسسات�نظام�ا��وكمةلمقارنة� ةدراس -

    ؛العا�� التعليم الدو���ملؤسسات�تص�يف���تحس�ن�الدراسة�دور�ا��وكمة� -

     .-6-التعليم�العا���باستخدام�بطاقة��داء�املتوازن،�املقارنة�املرجعية�وتقنية���ما�أداء�مؤسسات تقييم -
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  �ملؤسسات�التعليم�العا�
16  

  45  بال�سبة�ملحور��ستقاللية�ؤشراتترجيح�امل��  )02 ،10(

  72 الفر�سية�مؤسسات�التعليم�العا��إصالحات�ا��وكمة����  )01، 02(

  106  أ�عاد�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��  )01، 03(

  108  مف�وم�ضمان�ا��ودة  )02، 03(

  117  نماذج�ضمان�ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا�� مم��ات  )03 ،03(

  ARWU 126 معاي���تص�يف�  )04، 03(

  QS 127 تص�يف معاي��  )05، 03(

  Webometrics 128 معاي���تص�يف  )06، 03(

َفة�عامليامُ �عليم�عا���ة�مؤسس 20ترت�ب�  )07، 03(   129 َصنَّ

)03 ،08(  
�لتص�يف 20 ترت�ب �وفقا �عر�ية �عا�� ��عليم  لسنة Webometrics مؤسسة

2018 
131  

فة  )09، 03( َصنَّ
ُ
  132 وأسباب�تأخر�العر�ية�م��ا�عامليا�مم��ات�مؤسسات�التعليم�العا���امل

  Webometrics 154 تص�يفحسب� جزائر�ة مؤسسة��عليم�عا�� 20 ترت�ب  )01، 04(

  163 �ست�يان�أقسامحسب�عبارات�عدد�ال  )02، 04(

  163  مقياس�لي�ارت�ا��ما���  )03، 04(

  164 معامل�الثبات�ألفا�كرونباخ  )04،04(

  165 ��م�مجتمع�الدراسة  )05، 04(

  167 حساب���م�العينة����مؤسسات�التعليم�العا���محل�الدراسة  )06، 04(

  170  اختبار�التوز�ع�الطبي���للبيانات  )07، 04(

  171 العالقة�ا��طية�ب�ن�املتغ��ات�اختبار   )08، 04(

  172 اختبار�التعدد�ا��طي�ب�ن�املتغ��ات  )09، 04(

  172 كفاية���م�العينةل KMO اختبار  )10، 04(

  176 قاعدة�اتخاذ�القرار����تحليل�محاور��ست�يان  )11، 04(

  177 راء�حول�واقع�مجالس�القيادة�و�دارة�العليا�  اتجاه  )12، 04(

  178  راء�حول�مستوى�تطبيق�املسؤولية�واملساءلة�  اتجاه  )13، 04(

  179 راء�حول�مستوى�تطبيق�املشاركة�  اتجاه  )14، 04(

  180  راء�حول�مستوى�تطبيق��ستقاللية�  اتجاه  )15، 04(

  181 راء�حول�مستوى�تطبيق��فصاح�والشفافية�  اتجاه  )16، 04(

  183 مستوى�فعالية��داءراء�حول��  اتجاه  )17، 04(

  184 راء�حول�مستوى�تطبيق�العدالة�  اتجاه  )18، 04(
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  185  راء�حول�مستوى��خالقيات�  اتجاه  )19، 04(

  186 جودة�ال��امج���اديميةتوافر� مستوى حول�راء��  اتجاه  )20، 04(

  187 جودة�الطالبتوافر��راء�حول�مستوى �  اتجاه  )21، 04(

  188 جودة�عضو��يئة�التدر�ستوافر�راء�حول�مستوى��  اتجاه  )22، 04(

  190 جودة�البحث�العل��توافر��راء�حول�مستوى �  اتجاه  )23، 04(

  191 جودة�ال�يا�ل�واملرافقى�توافر�راء�حول�مستو �  اتجاه  )24، 04(

  194 مؤشرات�جودة�املطابقة�للنمذجة�باملعادالت�البنائية  )25، 04(

  196 مؤشرات�جودة�املطابقة�لنموذج�القياس�ا��اص�بمبادئ�ا��وكمة  )26، 04(

  198 مؤشرات�جودة�املطابقة�لنموذج�القياس�ا��اص�بمعاي���ا��ودة  )27، 04(

  201 مؤشرات�جودة�املطابقة�للنموذج�البنا�ي  )28، 04(

)04 ،29(   
ُ
  202 لدَّ عَ مؤشرات�جودة�املطابقة�للنموذج�البنا�ي�امل

  204 اختبار�الفرضية�املتعلقة�بمستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة  )30، 04(

)04 ،31(  
تطبيق�مبادئ�ا��وكمة��مستوى �����راء�حول �فروقلل "ANOVA" اختبار

 "ا��امعة"متغ���حسب�
205  

)04 ،32(  
تطبيق�مستوى� �راء�حول �لتحديد�مصدر�الفروق��� "Bonferroni"اختبار

 "ا��امعة"متغ���حسب مبادئ�ا��وكمة
206  

)04 ،33(  
تطبيق�مبادئ�ا��وكمة��مستوى �للفروق�����راء�حول  "T-Test" اختبار

 "تو���منصب�إداري " حسب�متغ��
207  

  208 معاي���ا��ودة�وافر اختبار�الفرضية�املتعلقة�بمستوى�ت  )34، 04(

)04 ،35(  
معاي���ا��ودة��وافر ت�مستوى للفروق�����راء�حول� "ANOVA" اختبار

 "ا��امعة" متغ��حسب�
209  

)04 ،36(  
�وافر ت�مستوى  حول  �راء�لتحديد�مصدر�الفروق��� "Bonferroni"اختبار

 "ا��امعة" متغ���حسب معاي���ا��ودة
210  

)04 ،37(  
حسب� توافر�معاي���ا��ودة مستوى �للفروق�����راء�حول  "T-Test" اختبار 

 "تو���منصب�إداري " متغ���
211  

  213 ومعاي���ا��ودة مبادئ�ا��وكمة نتائج�اختبار��نحدار�املتعدد�للعالقة�ب�ن  )38، 04(
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 ف�رس��ش�ال .3

  الصفحة  العنوان  رقم�الش�ل

 م  عالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودةالنموذج��ف��ا����لل  )01(

  11  ةمف�وم�ا��وكم  )01، 01(

  17  وضعية�استعصاء�ا��كمعناصر��سا�م����حل�  )02، 01(

  18  عناصر�أثرت�����غي���ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا��  )03، 01(

  20  عناصر�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا��  )04، 01(

  30  حوكمة�مؤسسات�التعليم�العا�����أ��اب�املص��ة�الداخلية�وا��ارجية�  )05، 01(

  46   مخطط�قياس�ا��وكمة    )06، 01(

  59 كندامؤسسات�التعليم�العا����������نظام�املجلس�ن  )01، 20(

  62 مؤسسات�التعليم�العا���الكندية���تمو�ل��ا��لزو�ي�الثال�ينموذج�  )02، 02(

  73 الفر�سية�لتعليم�العا��مؤسسات�ا����وكمة��ي�ل�ا�  )03، 02(

  79 اليابان�يئة�ا��وكمة����ا��امعات�الوطنية�املدمجة����    )04، 02(

  105  �التعليم�العا�����ا��ودة��عر�فمقار�ات�  )01، 03(

  142 العالقة�ب�ن�ا��وكمة�وا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��  )02، 03(

  173 "ا��امعة"توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���  )01، 04(

  173 "ا���س"توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���  )02، 04(

  174  "املؤ�ل�العل��"حسب�متغ���توز�ع�أفراد�العينة�  )03، 04(

  174 "الرتبة"توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���  )04، 04(

  175 "ا����ة"توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ��  )05، 04(

  175 "تو���منصب�إداري "توز�ع�أفراد�العينة�حسب�متغ���  )06، 04(

  195 نموذج�القياس�ملبادئ�ا��وكمة����مؤسسات�التعليم�العا��  )07، 04(

  197 نموذج�القياس�ملعاي���ا��ودة����مؤسسات�التعليم�العا��  )08، 04(

  199 النموذج�البنا�ي�املت�امل�للعالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودة�  )09، 04(

)04 ،10(   
ُ
  202  ل�للعالقة�ب�ن�مبادئ�ا��وكمة�ومعاي���ا��ودةدَّ عَ النموذج�البنا�ي�املت�امل�امل
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  ف�رس�املالحق .4

  الصفحة  العنوان  رقم�امل��ق

  255  لتعليم�العا������ا��زائر�لالكمية�ؤشرات�املتطور��عض�  )01(

  256  �ست�يان�باللغة�العر�ية  )02(

  266  �ست�يان�باللغة�الفر�سية  )03(

  276  قائمة��ساتذة�املحكم�ن  )04(

  277  مخرجات�التحليل��حصا�ي�لالست�يان  )05(

  282 محل�الدراسة��مؤسسات�التعليم�العا��توز�ع���م�املجتمع����  )06(

  287 محل�الدراسة�مؤسسات�التعليم�العا��توز�ع���م�العينة����  )07(

  295  تنقية��ست�يان  )08(

  301  �ست�يانقبل�و�عد�تنقية��نماذج�القياس�والنموذج�البنا�ي  )09(

  

  

  



 

 

 

 

 

  المالحق
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  تطور��عض�املؤشرات�الكمية�للتعليم�العا������ا��زائر :)01( رقمم��ق�

  2017-2007ما�ب�ن�  - عدد�الطلبة،�ا��ر�ج�ن،�عدد��ساتذة،�معدل�التأط���-تطور� .1

 املؤشر                 

 السنة

  الدراسية�

الطلبة�امل��ل�ن����عدد�

  التدرج

عدد�الطلبة�

امل��ل�ن�����ما��عد�

  التدرج

  ج�ن��ر عدد�الطلبة�ا�
عدد��ساتذة�

  الدائم�ن

معدل�

  التأط��

2007-2008  952067  48764  146889  31703  30  
2008-2009  1048899  54924  150014  34470  30  
2009-2010  1034313  58945  199767  37688  27  
2010-2011  1077945  60617  246743  40140  27  
2011-2012  1090592  64212  233879  44448  25  
2012-2013  1124434  67671  288602  48398  23  
2013-2014  1119515  70734  271430  51299  22  
2014-2015  1165040  76510  311976  53622  22  
2015-2016  1315744  76961  292683  56061  23  
2016-2017  1416045  76202  -  57628  25  

 من�إعداد�الباحثة�بناءا�ع���بيانات�الديوان�الوط���لإلحصائيات�:املصدر
http://www.ons.dz/-l-algerie-en-quelques-chiffres-.html 
http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC_R_2016_ED_2017_-_Francais_.pdf , p. 30. 
http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC_-_2015_-_Francais_.pdf  , p. 30.  
http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC_R_2014_ED_2015.pdf  , p. 30. 
http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQCFRED14.pdf  , p. 30. 
http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC_R_2011_ED_2012_-   , p .28. 
http://www.ons.dz/IMG/pdf/AQC2007-2009.pdf , p. 24. 

  

  2018-2004 تطور�م��انية�التعليم�العا������ا��زائر�ما�ب�ن .2

  (%)لقطاعانسبة الزيادة في ميزانية   (%)حصة ميزانية التعليم العالي  )دج( ميزانية الدولة  )دج(ميزانية التعليم العالي  السنة

2004 66497092000 1,2E+12 5,54  - 

2005 78381380000 1,2E+12 6,53 17 
2006 85669925000 1,25527E+12 6,82 9.30  
2007 95689309000 1,57494E+12 6,08 21,63 
2008 1,18306E+11 2,01797E+12 5,86 23,63 
2009 1,54633E+11 2,59374E+12 5,96 30,70 
2010 1,73484E+11 2,838E+12 6,11 12,19 
2011 2,12831E+11 3,43431E+12 6,19 22,68 
2012 2,77174E+11 4,60825E+12 6,01 30,23 
2013 2,64583E+11 4,33561E+12 6,10 -04,54 
2014 2,70742E+11 4,71445E+12 5,74 02,32 
2015 3,00334E+11 4,97228E+12 6,04 10,92 
2016 3,12146E+11 4,80733E+12 6,49 03,93 
2017 3,10792E+11 4,59184E+12 6,76 -0,43 
2018 3,13337E+11 4,58446E+12 6,83 0,81 

  :املتوفرة�ع���املوقع 2018-2004 من�إعدادا�الباحثة�بناءا�ع���بيانات�قوان�ن�املالية�:املصدر
-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/lois-de-finances/276-2011-2014 
-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/lois-de-finances/277-2001-2010 
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 �ست�يان�باللغة�العر�ية�:)02( م��ق�رقم

  -1-جامعة�سطيف

  العلوم��قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي���لية�

  

  

  

  

  

 

  سيد�ي؛/ سيدي

دور�مبادئ�" :تحت�عنوان ال�سي��، رسالة�دكتوراه����علوم تحض�� إطار ���ذا��ست�يان�يدخل�

 حيث��عكس�مف�وم،�"ا��زائر�ة�من�وج�ة�نظر��يئة�التدر�س ا��وكمة����تحقيق�ا��ودة����ا��امعات

� �نظام �ا��وكمة �الشفافية، �املساءلة، �املشاركة، ��االستقاللية، �أساسية �مبادئ �ع�� ،�الفعاليةيقوم

دد�َح يُ  كما،� ة�ود���تحس�ن�أداء��ذه�املؤسسات�و�التحديد�من�حيث�ا� وال���ل�ا�دور�كب���إ��،...العدالة

 .مؤسسات�التعليم�العا���داخل�و�خالقيات�منظومة�القيم

�� تي �أقسام ست�يانضمن �ثالثة �العينة، �أفراد �عن �عامة �معلومات �عن �عبارة ��ول �القسم أما�،

� �ع�� �فاشمل �الثا�ي �املحور محور القسم �الدراسة، ��ي �حول �أما��مستوى �ول �ا��وكمة، �مبادئ تطبيق

� �توافر�معاي���ا��ودةاملحور �مدى �فحول �حول�الثا�ي �مفتوح �سؤال �ع�� �الثالث �القسم �اشتمل �ب�نما ،

  .معوقات�تطبيق�ا��وكمة

� �يُ  ،الدراسة��دف تحقيق��دف �قراءة ��محاور �عباراتر�� �واختيار��جابة�ست�يان �متأنية �قراءة

 العلم�أن��راء مع ألن�جودة�النتائج�ترتبط�بدرجة�موضوعية�ودقة�إجاباتكم،� ���ا��انة�املناسبة،�بدقة

  .العل�� ألغراض�البحث إال استخدام�ا يتم لن �دالء���ا س�تم ال��

    

  و�ح��ام التقدير فائق منا وتقبلوا �عاونكم لكم شاكر�ن

      

  

  :                              رقم��ست�يان�

  

  

  nazihamekideche@yahoo.fr:ال��يد��لك��و�ي

  

  

  2018-2017 :لسنة�ا��امعيةا

        

 است�يان�حول�دور�مبادئ�ا��وكمة����تحقيق�ا��ودة����ا��امعات�ا��زائر�ة

لإلحصاء��العليا�املدرسة�الوطنية،�-ميلة-املركز�ا��ام���، -1-جامعة�سطيف: ����ل�منموجھ�ل�يئة�التدر�س�

  .با��زائر قتصاد�التطبيقيو�
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 :*مؤسسة�التعليم�العا�� .1

  1  - 1- جامعة�سطيف

  2  يلةا��ام���بماملركز�

  3  املدرسة�الوطنية�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي

 :    ��سا� .2

  1  ذكر�

  2  أن���

 :املؤ�ل�العل�� .3

  1    ماجست���أو�ما��عادلھ

  2  دكتوراه�و�ما��عادل�ا

 :الرتبة .4

  1    أستاذ�مساعد�قسم�

  2  أستاذ�محاضر

  3  أستاذ�التعليم�العا��

 :ا����ة .5

  1  سنوات 5 أقل�من

  2  سنوات 10 سنوات�إ���أقل�من 5 من

  3  سنة 15 سنوات�إ���أقل�من 10 من

  4  سنة 20إىل  سنة 15 من

  5  سنة 20 أك���من

 ):سابقا/حاليا(�ل�توليت�منصب�مسؤولية� .6

  1  �عم

  2  ال

 

 

                                                           
 ميلة،�املدرسة�الوطنيةب،�املركز�ا��ام���-1-جامعة�سطيفال�ليات�واملعا�د�و�قسام�ا��اصة�ب�ل�من��مُّ ضُ �ست�يان�املوجھ�ل�ل�مؤسسة�جامعية�يَ � *

  .ع���ال��ت�ب�با��زائر��لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي�العليا�

  معلومات�عامة: القسم��ول 



   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالح 

 

 
258 

  :إذا��ان��عم،�ما��و .7

  1  رئ�س�جامعة

  2  نائب�رئ�س�جامعة

  3  )جامعة/�لية(أم�ن�عام

  4  عميد

  5  نائب�عميد

  6  رئ�س�قسم

  7  نائب�رئ�س�قسم

  8  رئ�س�املجلس�العل��

  9  رئ�س�شعبة

  10  مسؤول�تخصص�

  11  )أذكر�ا(...أخرى 

 :منصب�املسؤوليةا����ة���� .8

  1  سنوات 5 منأقل 

  2  سنوات 10 سنوات�إ���أقل�من 5 من

  3  سنة 15 سنوات�إ���أقل�من 10 من

  4  سنة 20  إىل أقل من سنة 15 من

  5  سنة 20  أك���من
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 ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(تطبيق�ا�������درجة�موافقتك�ع���،�فما�بادئ�ا��وكمةمفيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال���تخص�

  ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(����تطبيق�ا�مستوى  وفما��،�مجالس�القيادة�و�دارة�العليافيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال���تخص�.1س

  عباراتال  الرقم

  

  درجة�املوافقة

موافق�

  تماما

غ���موافق�  غ���موافق  نوعا�ما  موافق

  تماما

1  
املجلس�(ال�يئات�املنتخبة�يتم�اختيار�رؤساء�وأعضاء�

  .كفاءا��مبناء�ع����...) العل���ال��نة�العلمية
5  4  3  2  1  

2 
بالفعالية�فيما�يخص��سي���شؤون��املسؤول�نم���أداء�يت

    .املصا���ال����شرفون�عل��ا
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .يتصف�املسؤولون�بأخالقيات�العمل  3

4  
رسمية��شرف�ع����عمل�املسؤولون����إطار��يئات�

  ).التخطيط�والتنفيذ�والرقابة�والتقييم(العملية��دار�ة�
5  4  3  2  1  

5  
�عمل�املسؤولون�ع���بناء�وتطو�ر�العالقات�مع�

  1  2  3  4  5  .ا��امعات�ومؤسسات�املجتمع

6  
ع����عز�ز�روح��نتماء�وتوطيد� �عمل�املسؤولون 

  .العالقات�ب�ن�أ��اب�املص��ة�الداخلية
5  4  3  2  1  

/ �ليتكم/ قسمكم(تطبيق�ا�����و�مستوى �،�فما�املسؤولية�واملساءلةمبدأ�ب�تتعلق�فيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال��.2س

 ):جامعتكم

1  
يل��م�املسؤولون،��دار�ون�و�ساتذة�باألنظمة�والقوان�ن�

  .عند�تأدية�م�ام�م
5  4  3  2  1  

2 
�دار�ة�ال�يوجد�تداخل����املسؤوليات�ب�ن�املستو�ات�

  .املختلفة
5  4  3  2  1  

3 
استجواب،خصم�(للمسائلة� يخضع��ساتذة�و�دار�ون 

  .���حالة��خالل�بالواجبات...) من�الراتب
5  4  3  2  1  

4  
�ساتذة،��دار�ون،�الطلبة،�(يتاح�أل��اب�املص��ة�

  .حق�املساءلة�حول�أداء�ا��امعة...) املجتمع�املح��
5  4  3  2  1  

5  
وتقييم�دوري�ألداء�أ��اب�املص��ة�توجد�رقابة�

  ).أساتذة�وادار��ن(الداخلية�
5  4  3  2  1  

6  
يتوفر�لدى�ا��امعة�نظام�ملحار�ة�مختلف�أش�ال�

  . الفساد
5  4  3  2  1  

  حاور�الدراسةم: ثا�يالقسم�ال

 مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ةمستوى�تطبيق�مبادئ�ا��وكمة����: املحور��ول 
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 ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(تطبيق�ا�����و�مستوى ��،�فمامبدأ�املشاركةفيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال���تخص�.3س

1  
املجلس�العل��،�(أعضاء�ال�يئات�املنتخبة�يتم��عي�ن�

  .بديمقراطية...) ال��نة�العلمية
5  4  3  2  1  

2 
�ساتذة�(يتم�تمثيل�أ��اب�املص��ة�الداخلية�

  .عن�طر�ق��نتخاباتال�يئات�املنتخبة����) و�دار�ون 
5  4  3  2  1  

3 
يتاح��أل��اب�املص��ة�الداخلية�الفرصة����مناقشة�

  .ذات�العالقة�بم�ام�م�وحقوق�موصناعة�القرارات�
5  4  3  2  1  

4  

يتم�اتخاذ�القرارات�باإلجماع����املجالس�وال��ان��دار�ة�

مجلس��دارة،�املجلس�العل��،�ال��نة�(والبيداغوجية�

  ...).العلمية

5  4  3  2  1  

5  
يتم�توظيف�اق��احات�أ��اب�املص��ة�الداخلية����

  .تحس�ن�آليات�العمل
5  4  3  2  1  

6  
ت�سيق�مستمر�ب�ن�أ��اب�املص��ة�الداخلية�يوجد�

  .)�ساتذة�و�دار��ن(
5  4  3  2  1  

7  
يتم����يع�وجود�التنظيمات�الطالبية�ونقابات��ساتذة�

  .دون��خالل�بالنظام
5  4  3  2  1  

 ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(تطبيق�ا�����و�مستوى �فما�مبدأ��ستقاللية،�فيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال���تخص�.4س

1  
مستقلة�...) رؤ�ة،�رسالة�وأ�داف(ل��امعة�اس��اتيجية�

  .تتالءم�و��ئ��ا�املحلية
5  4  3  2  1  

2 
ت�ب���ا��امعة�الالمركز�ة����اتخاذ�القرارات�بما�يناسب�

  .ال�ليات�و�قسام�و�دارات�املختلفة
5  4  3  2  1  

3 

غالبا�ما�ي�ون�ل��امعة�ا��ر�ة����تطبيق�إجراءات�

التعي�ن،�ال��قية�وال�سر�ح�ألعضاء�ال�ي�ت�ن��دار�ة�

  .و�ساتذة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .جديدة ل��امعة�ا��ر�ة����اق��اح��تخصصات�  4

5  
غالبا�ما�ي�ون�لعضو��يئة�التدر�س�ا��ر�ة����اختيار�

  .املقاي�س�ال���يرغب����تدر�س�ا
5  4  3  2  1  

6  

ا��اصة�بدراستھ�للطالب�ا��ر�ة����مناقشة�القرارات�

توقيت�الدراسة،�املكتبة،��متحانات،�اختيار�املشرف�(

  ...).أساليب�التقييم

5  4  3  2  1  

7  
�ناك�حر�ة����اختيار�اللغة�ال���يتم�التدر�س���ا����

  .ا��امعة
5  4  3  2  1  

8  

تتمتع�ا��امعة�با��ر�ة�����ممارسة�البحث�العل���

املجالت،�امللتقيات،�اختيار�املشار�ع�البحثية،�ال�شر،�(

  ...).�يام�الدراسية

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5تتمتع�ا��امعة�با��ر�ة����تخصيص�امل��انية�حسب�  9
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  .احتياجا��ا

  1  2  3  4  5  . تتمتع�ا��امعة�باملرونة����تطبيق�ال�شر�عات�والقوان�ن  10

/ �ليتكم/ قسمكم(تطبيق�ا�����و�مستوى �،�فما�مبدأ��فصاح�والشفافيةبتتعلق�فيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال���.5س

 ):جامعتكم

1  
�عالم�عن��نظمة�والقوان�ن�املنظمة�للعمل�داخل��يتم

  .ا��امعة
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .يتم���عالن�مسبقا�عن�فتح�ال�����للمناصب��دار�ة 2

3 
تطبق�ا��امعة�نظام��دارة��لك��ونية�����جراءات�

  .�دار�ة
5  4  3  2  1  

4  
�شر�(يتم��شر�املعلومات�لألطراف�ذات�املص��ة�

  ). الك��و�ي،��شر�ور��
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5   ).الك��ونيا/ورقيا(يتم�حفظ�وأرشفة�املعلومات�  5

6  

يتم�توف���قنوات�اتصال�متنوعة�لألطراف�ذات�املص��ة�

ى�و�ق��احات،�رقم�وضع�صناديق�خاصة�للش�او (

  ...). يل�خاص�اتف�خاص�ايم

5  4  3  2  1  

7  
يتم�الرد�ع���استفسارات�املستفيدين�من�داخل�وخارج�

   .ا��امعة��شفافية
5  4  3  2  1  

8  
تحرص�إدارة�ال�لية�ع����شر�معاي���وإجراءات�التقييم�

  .وال��قية
5  4  3  2  1  

9  
يتم�تحي�ن�املعلومات�املتاحة�ع���موقع�ا��امعة�

  .ل�ا��لك��و�ي�ومواقع�ال�ليات�التا�عة
5  4  3  2  1  

 ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(تطبيق�ا�����و�مستوى �،�فما�فعالية��داءحول�فيما�ي���مجموعة�من�العبارات�.6س

  1  2  3  4  5  .يتم��ل��ام�بالنظام�الداخ���ا��امعة  1

2 

برامج،�أ�شطة،�خطط�ا��امعة�مرتبطة�بجداول�زمنية�

�متحانات،�انطالق�العام�الدرا����واختتامھ،�ف��ة�(

  ...).إعالن�النتائج

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .توفر�ا��امعة�وصف�دقيق�مل�ام��ل�وظيفة 3

4  
  .تقوم�ا��امعة�بتقييم�ذا�ي�دوري�أل�شط��ا

  
5  4  3  2  1  

5  

�غلب�طا�ع�العمل�ا��ما���ع���مستوى�ال�شاطات�

�جتماعات�الت�سيقية،�ال��ان�. (البيداغوجية�و�دار�ة

  ...) البيداغوجية،�

5  4  3  2  1  

6  
تقدم�ا��امعة�م�افآت�وحوافز�لألساتذة�ذوي��داء�

  . املتم��
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .تقوم�ا��امعة�بتحليل�أسباب�رسوب�الطلبة  7

 ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(تطبيق�ا�����و�مستوى �،�فما�مبدأ�العدالةفيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال���تخص�.7س
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1  
تطبق�ا��امعة�سياسات�عادلة�لتعي�ن��يئة��ساتذة�

  .و�دار��ن
5  4  3  2  1  

2 
يتم�توز�ع�امل�ام�والصالحيات�ما�ب�ن��ساتذة�وما�ب�ن��

  . �دار��ن��عدالة
5  4  3  2  1  

3 
تطبق�ا��امعة�سياسات�عادلة����توجيھ�الطلبة�نحو�

  .التخصصات�املختلفة
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .معاي���تقييم�أداء��ساتذة�و�دار��ن�تطبق�ع���ا��ميع  4

5  
توفر�ا��امعة�قواعد�تكفل�حق�التظلم�ل�ل�أ��اب�

  .املص��ة�الداخلية
5  4  3  2  1  

 ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(تطبيق�ا�����و�مستوى ،�فما��خالقيات�  ال���تخصفيما�ي���مجموعة�من�العبارات�.8س

1  
لدى�ا��امعة�مدونة�ألخالق�امل�نة�والسلوك�معلومة�من�

  .قبل�أ��اب�املص��ة�الداخلية
5  4  3  2  1  

2 
مبادئ�وقواعد��خالق�والسلوك�امل���من�  يتم�اح��ام

  .أطراف�املص��ة�الداخلية
5  4  3  2  1  

3 
يرا���ا��انب��خال���عند�تقييم�أداء��ساتذة�

   ...)التعي�ن،�ال��قية( و�دار��ن����
5  4  3  2  1  

4  

تلتـــزم�ا��امعة�باملصـــداقية�وال��ا�ـــة����معامال��ا�

  الداخلية�

  .وا��ارجية

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .يتم�حث�الطلبــــة�علــــــى��لتـــــزام�باألخالقيات  5

  1  2  3  4  5  .�سود��ح��ام�املتبادل�ب�ن�أ��اب�املص��ة�الداخلية  6

  1  2  3  4  5  .يوجد��ل��ام�بالساعات�املحددة�للعمل  7

  1  2  3  4  5  .يل��م�الباحثون�بأخالقيات�البحث�العل��  8

9  
يتم��ل��ام�بالسر�ة����مضمون�املداوالت�والنقاشات�

  .املختلفةع���مستوى�ال�يئات�العلمية�و�دار�ة�
5  4  3  2  1  

 

 

  

  ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(�ا����وافر ت����درجة�موافقتك�ع��،�فما�معاي���ا��ودةفيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال���تخص�

  

  ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(���مستوى�توافر�ا� و،�فما��بمعيار�جودة�ال��امج���اديمية ترتبطفيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال���.1س

  عباراتال  الرقم

  

  درجة�املوافقة

موافق�

  تماما

غ���موافق�  غ���موافق  نوعا�ما  موافق

  تماما

  1  2  3  4  5 يتم��عتماد�ع����يئات�علمية�اس�شار�ة����إعداد  1

 مؤسسات�التعليم�العا���ا��زائر�ةمعاي���ا��ودة�����وافر مستوى�ت: ثا�ياملحور�ال
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  .ال��امج�الدراسية

  1  2  3  4  5  .ال��امج�الدراسية�تتما����مع�السياسة�العامة�للدولة 2

3 
ال��امج�الدراسية�تتوافق�مع�مشروع�ا��امعة�

  ).�م�انيات�املالية،�املادية،�ال�شر�ة،�التكنولوجية(
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .ال��امج�الدراسية�تتوافق�مع�متطلبات�سوق�العمل  4

  1  2  3  4  5  .يتوافق�مع�التخصصاتمحتوى�ال��امج�الدراسية�  5

6  
ال��امج�الدراسية�تتضمن�امل�ارات�والكفاءات�العلمية�

  .والعملية�ال���يحتاج�ا�ا��ر�ج
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .يتم�مراجعة�وتحديث�ال��امج����التخصصات�املختلفة  7

8  
ال��امج�تواكب�التقدم�املعر���وتكنولوجيا��عالم�

  .و�تصال
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .يتضمن�املوقع��لك��و�ي�دروسا�ع���ا��ط  9

  1  2  3  4  5  .���املجتمع ال��امج�ترا���منظومة�القيم  10

 ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(���مستوى�توافر�ا� و�،�فما�معيار�جودة�الطالب�فيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال���تخص.2س

1  

املتوفرة����يوجد�توافق�ب�ن�عدد�الطلبة�و�م�انيات�

عدد�املقاعد،��ج�زة،�الكتب،���م�(ا��امعة�

  ...).املكتبة

5  4  3  2  1  

2 
للطالب�فيما�) الوصايا(يطبق�برنامج�املرافقة���اديمية�

  .يخص�ا��وانب�الدراسية�والبحث�العل��
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  . تتوفر�ب�ئة��عليمية�محفزة�ع���الدراسة�والتم�� 3

  1  2  3  4  5  .واستعداد�للتعلم�للطلبة�دافعية  4

5  
النقد،�التحليل��(يمتلك�الطالب�م�ارات�التفك���و�بداع�

  ...)ال��ك���ع���الف�م
5  4  3  2  1  

6  
تق�س�قدرات�مختلفة�(يتم�اعتماد�معاي���تقييم�شاملة�

  ...).�غطي�املقرر�الدراسية،�التقييم�املستمر للطلبة،
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .املقاولتية�ب�ن�الطلبةيتم��شر�ثقافة�  7

8  
يتم�أخذ�متطلبات�الطلبة�ذوي��حتياجات�ا��اصة�

  ...)أدوات�التدر�س،�طرق�التدر�س(�ع�ن��عتبار
5  4  3  2  1  

9  

تتعاقد�ا��امعة�مع�القطاع��قتصادي�ومؤسسات�

املجتمع�املد�ي�ل�س�يل�التوجيھ�و�دماج�امل���

  . ل��ر�ج�ن

5  4  3  2  1  

 ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(���مستوى�توافر�ا� و�فما��معيار�جودة�عضو��يئة�التدر�س فيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال���تخص.3س

1  

يتم��عي�ن�أعضاء��يئة�التدر�س�وفقا�ملعاي���وا��ة�

�عتمد�ع���تحصيل�م�العل��،���ل�م���ادي���(

  )...امل��اكم

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5يوجد�توافق�ب�ن�عدد��ساتذة�وامل�ام�البيداغوجية� 2
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 ...).التدر�س��شراف(

3 
يوجد�توافق�ب�ن�التخصص�العل���لألساتذة�و�شاطا��م�

  .البيداغوجية�والبحثية
5  4  3  2  1  

4  

يمتلك��ساتذة�الكفاءات�ال�افية�مل�نة�التدر�س�

امل��،�م�ارات�التدر�س،�م�ارات�التواصل�(ا��ام���

  ...).م�ارات�اللغو�ة

5  4  3  2  1  

5  
أ�داف�(يقدم��ساتذة�توصيفا�للمقاي�س�املدرسة�

  .(Syllabus) لإلدارة...) ال��امج��الوقت�املخصص
5  4  3  2  1  

6  
توصيف�املقاي�س�إدار�ا�التخاذ� يتم�التأكد�من�تنفيذ

  .�جراءات�الالزمة
5  4  3  2  1  

7  

تحديث�(البيداغو���يتم����شاط��ستاذ�بالتجديد�

الدروس�استخدام�تكنولوجيا��عالم�و�تصال،�متا�عة�

  ...)وتقييم�الطلبة

5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .يتم�توف���ال��امج�الت�و��ية�ألعضاء��يئة�التدر�س  8

 ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(���مستوى�توافر�ا� و�فما�معيار�جودة�البحث�العلمي،��فيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال���تخص.4س

1  
�شمل�ال�ي�ل�التنظي���ل��امعة�ع����يا�ل�خاصة��

  ...).مخابر،�ورشات(بالبحث�العل��
5  4  3  2  1  

2 
امل��انية�السنو�ة�املخصصة�للبحث�العل����افية�لتنفيذ�

  .�شاطاتھ
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .ترتبط��بحاث�بمشكالت�املجتمع�ومؤسساتھ 3

4  
البحث�العل������القطاع��جتما���يتم�استغالل�نتائج�

  .و�قتصادي
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .يوجد�نظام�ل�سو�ق�البحوث�العلمية  5

  1  2  3  4  5  .تتوفر�قاعدة�بيانات�للبحوث�العلمية����ا��امعة  6

7  
مجلة�علمية�خاصة�(تتوفر�آليات�ل�شر��بحاث�العلمية�

  ) .با��امعة،�ال�لية،�القسم
5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  .وط�������السنة/ عقد�ع����قل�مؤتمر�دو���يتم  8

9  
�عقد�ا��امعة�مشار�ع�بحث�بالتعاون�مع�مؤسسات�

  .دولية
5  4  3  2  1  

10  
) طلبة/أساتذة(تضمن�و�س�ل�ا��امعة�حركية�الباحث�ن�

  .ع���املستوى�الدو��
5  4  3  2  1  

11  
( يقوم�الباحثون�بالتأط���املش��ك�لألطروحات�

  ).الباحثون��جانباملؤسسات،�
5  4  3  2  1  

 ):جامعتكم/ �ليتكم/ قسمكم(�و�مستوى�توافر�ا����فما��معيار�جودة�ال�يا�ل�واملرافق�فيما�ي���مجموعة�من�العبارات�ال���تخص.5س

1  
املدرجات،�(ال�يا�ل�واملرافق�البيداغوجية�و�دار�ة�

ت�ناسب�مع�عدد�واحتياجات�...) القاعات�امل�اتب،
5  4  3  2  1  
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  . �ساتذة�الطلبة�و�دار��ن

2 
ال�يا�ل�القاعدية�مصممة�وفقا�ملعاي���ال��ة،�السالمة�

  ...).�ضاءة،�ال��و�ة،�النظافة(والراحة�
5  4  3  2  1  

3 
ومستلزماتھ�تل���) املخابر،�الورشات(�يا�ل�البحث�

  .متطلبات�البحث�العل��
5  4  3  2  1  

4  
عدد�الكتب،�(�ساتذة�والطلبة�املكتبة�تل���احتياجات�

  ...).نوعية�الكتب،�عناو�ن�الكتب
5  4  3  2  1  

5  
تتوفر�ا��امعة�ع����يا�ل�خاصة�باأل�شطة�الدي�ية،�

  .الثقافية�والر�اضية
5  4  3  2  1  

6  
تتوفر�مواقف�للسيارات��افية�أل��اب�املص��ة�

  .الداخلية
5  4  3  2  1  

7  
والبيداغوجية�تتوافق�مواعيد�فتح�وغلق�ال�يا�ل��دار�ة�

  .مع�أوقات�حضور�وعمل�املستفيدين
5  4  3  2  1  

8  

يتم�تخصيص��يا�ل�ومرافق�خاصة�بالطلبة�ذوي�

قاعات����الطابق��ر���،�ممرات�(�حتياجات�ا��اصة�

  ...).خاصة

5  4  3  2  1  

 
 
 
 

: من�وج�ة�نظركم�جامعتكم،/ �ليتكم/ قسمكمما����معوقات�تطبيق�ا��وكمة����-

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  معوقات�تطبيق�ا��وكمة: ثالثالقسم�ال
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 فر�سية�ست�يان�باللغة�ال�:)03( م��ق�رقم

 

Université Ferhat Abbas Sétif 1 
Faculté des Sciences Economiques, Commerciale et de Gestion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monsieur / Madame; 
Le présent questionnaire fait partie de la préparation d’une thèse de Doctorat en sciences 

de gestion intitulée: "Le Rôle des Principes de Gouvernance dans l’Atteinte de la Qualité 
dans les Universités Algériennes du Point de Vue des Enseignants", où le concept de 
gouvernance reflète un système fondé sur des principes de base tels que l’autonomie, la 
participation, la transparence, la responsabilisation, l’efficacité et l’équité. La gouvernance a un 
rôle important à jouer dans l'amélioration de la performance des établissements universitaires, 
notamment en termes de qualité, et définit également le système de valeurs et d'éthique dans ces 
établissements. 

Le questionnaire comprend trois sections, la première contient des informations générales 
sur l’enquêté, alors que la deuxième comprend les deux volets de l'étude dont le premier 
concerne le niveau d'application des principes de gouvernance et le second est relatif à la 
disponibilité des critères de qualité, la troisième section comprend une question ouverte 
concernant les obstacles à l'application de la gouvernance. 

Afin d’atteindre l’objectif de cette étude, veuillez lire attentivement les énoncés du 
questionnaire et choisir la réponse exacte dans le champ prévu à cet effet, car la qualité des 
résultats dépend du degré d’objectivité et de précision de vos réponses, sachant que les opinions 
exprimées ne seront utilisées qu’à des fins de recherche scientifique. 
 

Merci de votre coopération et veuillez accepter notre sincère appréciation et notre respect. 
 
 
 
 
      Numéro du questionnaire: 
 
 
 

 
 

Email: nazihamekideche@yahoo.fr  
 
 

Année universitaire: 2017-2018 

        

Questionnaire sur le Rôle des Principes de Gouvernance dans l'Amélioration de la Qualité 
dans les Universités Algériennes 

Destiné au Corps Enseignant de: Université de Sétif-1-, Centre Universitaire de Mila, École 
Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée à Alger. 

 



   قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالح 

 

 
267 

 
Année Universitaire : 2017/2018 

 
1. Etablissement Universitaire* :  

Université Sétif  -1-  1 
CentreUniversitaire -Mila - 2 
Ecole Nationale Supérieure -Alger- 3 

2. Sexe: 

Homme 1 
Femme 2 

3. Qalification scientifique (Diplôme):  

Magistère ou équivalent  1 
Doctorat ou équivalent  2 

4. Grade :  

Maitre assistant 1 
Maitre de conférence 2 
Professeur  3 

5. Expérience: 

Moins de 05 ans  1 
De 05 ans à moins de 10 ans  2 
De 10 ans à moins de 15 ans  3 
De 15 ans à 20 ans  4 
Plus de 20 ans  5 

6. Occupez ou avez-vous occupé un poste de responsabilité: 

Oui 1 
Non 2 

7. Si oui, lequel: 

Recteur d’université 1 
Vice-recteur d’université 2 
Secrétaire général (faculté / université) 3 
Doyen 4 
Vice doyen  5 
Chef de département 6 
Chef adjoint de département 7 
Président du conseil scientifique 8 
Chef de filière 9 
Chef de spécialité 10 
Autre (citer)… 11 

8. Expérience dans le poste de responsabilité: 

Moins de 05 ans  1 

                                                           
* Le questionnaire adressé à chaque établissement universitaire comprend les facultés, instituts et départements de l’Université de Sétif-1, du 
Centre universitaire de Mila, de l’École nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée à Alger, respectivement. 

 

Section N°1 : Renseignements généraux : 
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De 05 ans à moins de 10 ans  2 
De 10 ans à moins de 15 ans  3 
De 15 ans à 20 ans  4 
Plus de 20 ans  5 
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Vous trouverez ci-dessous un ensemble d'énoncés relatifs aux principes de 

gouvernance. Quel est le degré de votre consentement à postuler dans votre (Département/ 
Faculté/ Université):  

 

Q1:En ce qui suit un ensemble d’énoncés qui concernent les conseils de directions et les hauts responsables, dites 
quel est le degré de leurs applications au sein de votre département/ faculté/ université: 

N° Les énoncés Degré de l’accord 
Tout à 

fait 
d’accord 

D’accord  Moyennement 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

1 
Les présidents et les membres des organes élus 
(conseil scientifique, comité pédagogique…) sont 
choisis selon la compétence. 

5 4 3 2 1 

2 
Les responsables se distinguent par leur efficacité 
dans la gestion des affaires des services qu’ils 
supervisent. 

5 4 3 2 1 

3 
Les responsables se distinguent par l’éthique 
professionnelle. 

5 4 3 2 1 

4 

Les responsables travaillent dans le cadre 
d’organismes officiels qui supervisent les processus 
de l’opération administrative. (Planification, mise 
en œuvre, suivi et évaluation) 

5 4 3 2 1 

5 
Les responsables travaillent pour tisser des relations 
avec les universités et les institutions de la société. 

5 4 3 2 1 

6 
Les responsables travaillent pour renforcer l’esprit 
d’appartenance et les relations entre les parties 
prenantes internes. 

5 4 3 2 1 

Q2: Voici un ensemble d'énoncés relatifs au principe de responsabilité et de responsabilisation, quel est le niveau 
d'application dans votre département / faculté / université: 

1 
Les responsables, les administrateurs et les 
enseignants s’engagent conformément aux lois et 
aux règlements dans l’exercice de leurs tâches. 

5 4 3 2 1 

2 
Il n'y a pas de chevauchement des responsabilités 
entre les différents niveaux administratifs. 

5 4 3 2 1 

3 
Les enseignants et les administratifs sont soumis à 
la responsabilisation (questionnaire, retenue sur 
salaire…) en cas de manquement de leurs devoirs. 

5 4 3 2 1 

4 

Les parties prenantes (enseignants, administrateurs, 
étudiants, société locale…) ouvrent droit à la 
responsabilisation concernant la performance de 
l’université. 

5 4 3 2 1 

5 
Il existe un contrôle et une évaluation périodique de 
la performance des parties prenantes internes 
(enseignants/administratifs). 

5 4 3 2 1 

6 
L’université est dotée d’un système pour la lutte 
contre les différents types de corruption. 

5 4 3 2 1 

Q3:Voici un ensemble d'énoncés concernant le principe de participation, quel est le niveau d'application dans 

Section N°2: Les volets d’étude 

 

Volet N°1: Le degré d’application des principes de la gouvernance au sein de 
l’université algérienne. 
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votre département / faculté / université: 

1 
Les membres des organes élus (conseil scientifique, 
comité scientifique…) sont choisis 
démocratiquement. 

5 4 3 2 1 

2 
Les parties prenantes sont représentées au sein des 
organes élus (conseil scientifique, comité 
scientifique) par voie d’élection. 

5 4 3 2 1 

3 
Les parties prenantes ont la chance de participer à la 
discussion et la prise des décisions relatives à leurs 
tâcheset leurs droits. 

5 4 3 2 1 

4 

Les décisions sont prises à l'unanimité au sein des 
conseils et des comités administratifs et 
pédagogiques (conseil d'administration, conseil 
scientifique, comité scientifique, etc.). 

5 4 3 2 1 

5 
Les propositions des parties prenantes sont utilisées 
pour améliorer les mécanismes de travail. 

5 4 3 2 1 

6 
Il existe une coordination continue entre les parties 
prenantes internes (enseignants/administrateurs). 

5 4 3 2 1 

7 
Les organisations d’étudiants et les syndicats 
d’enseignants font l’objet d’encouragement sans 
préjudice du règlement. 

5 4 3 2 1 

Q4: Voici un ensemble d'énoncés concernant le principe d’autonomie, quel est le niveau d'application dans votre 
département / faculté / université: 

1 
L’université a une stratégie (vision, mission, 
objectifs…) autonome adaptée à son environnement 
local. 

5 4 3 2 1 

2 
L’université adopte la décentralisation dans la prise 
des décisions adaptée aux différentes facultés, 
départements et administrations. 

5 4 3 2 1 

3 

L’université prend librement les procédures 
concernant le recrutement, la promotion, le 
licenciement dans bien des cas (pour les 
enseignants et les administrateurs). 

5 4 3 2 1 

4 
L’université propose librement des nouvelles 
spécialités. 

5 4 3 2 1 

5 
Dans la plus part des cas l’enseignant peut choisir 
librement la matière qu’il veut enseigner. 

5 4 3 2 1 

6 

Les étudiants discutent librement des décisions 
concernant leurs études (l’emploi du temps, les 
horaires de la bibliothèque, l’encadrement, 
méthodes d’évaluation…) 

5 4 3 2 1 

7 
Il existe une liberté de choisir la langue 
d’enseignement au sein de l’université. 

5 4 3 2 1 

8 
L’université exerce librement la recherche 
scientifique (le choix des projets, la publication, les 
revues, séminaires, journées d’études…) 

5 4 3 2 1 

9 
L’université alloue librement le budget selon ses 
besoins. 

5 4 3 2 1 

10 
L’université a une souplesse dans l’application des 
règlements et des législations. 

5 4 3 2 1 

Q5: Voici un ensemble d'énoncés relatifs au principe de divulgation et de transparence, quel est le niveau 
d'application dans votre département / faculté / université: 

1 
Les lois et les règlements régissant le travail au sein 
de l’université sont portés à la connaissance des 
intéressés.  

5 4 3 2 1 

2 
L’appel à candidature aux élections dans les postes 
administratifs se fait au préalable. 

5 4 3 2 1 
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3 
L’université applique le système de l’administration 
électronique dans les procédures administratives . 

5 4 3 2 1 

4 
Les informations sont publiées au profit de toutes 
les parties prenantes (sur papier, électroniquement). 

5 4 3 2 1 

5 
Les informations sont sauvegardées et archivées 
(papier / électroniquement). 

5 4 3 2 1 

6 
Des canaux de communication sont disponibles sur 
différents lieux (boites pour les requêtes, numéro de 
téléphone spécial, email spécial …). 

5 4 3 2 1 

7 
Les demandes émanant de bénéficiaires internes et 
externes à l'université reçoivent une réponse 
transparente. 

5 4 3 2 1 

8 
La faculté diffuse les normes et les procédures 
relatives à l’évaluation et à la promotion. 

5 4 3 2 1 

9 
Les informations et les données disponibles sur le 
site électronique de l’université sont actualisées de 
manière permanente. 

5 4 3 2 1 

Q6: Voici un ensemble d'énoncés sur l'efficacité de la performance, quel est le niveau d'application dans votre 
département / faculté / université: 

1 
L’université est dotée d’un règlement intérieur 
applicable et respecté.  

5 4 3 2 1 

2 

Les programmes, les activités, et les plans de 
l’université sont liés à des calendriers (Début de 
l’année universitaire, fin d’année, période des 
examens, affichage des résultats…) 

5 4 3 2 1 

3 
L’université détermine clairement les taches de 
chaque fonction. 

5 4 3 2 1 

4 
L’université entreprend une auto évaluation 
périodique de ses activités. 

5 4 3 2 1 

5 

L’université encourage le travail collectif (comité 
pédagogique, comité de formation, réunion de 
coordination,...) entre les membres de la famille 
universitaire.  

5 4 3 2 1 

6 
L’université fait des récompenses au profit des 
enseignants qui produisent et font d’excellents  
travaux. 

5 4 3 2 1 

7 

L’université analyse les raisons concernant l’échec 
des étudiants. 
 
 

5 4 3 2 1 

Q7: Voici un ensemble d'énoncés concernant le principe d’équité, quel est le niveau d'application dans votre 
département / faculté / université: 

1 
L’université adopte des politiques équitables dans le 
recrutement des enseignants et des administrateurs. 

5 4 3 2 1 

2 
Les tâches et les prérogatives sont reparties 
équitablement entre les enseignants et entre les 
administrateurs. 

5 4 3 2 1 

3 
Les normes d’orientation des étudiants vers les 
différentes spécialités sont équitables. 

5 4 3 2 1 

4 
Les normes d’évaluation de la performance sont 
appliquées pour tous. 

5 4 3 2 1 

5 
L’université assure à tous ses membres le droit de 
plainte. 

5 4 3 2 1 

Q8: Voici un ensemble d'énoncés liés à la déontologie, quel est le niveau d'application dans votre département / 
faculté / université: 

1 
L’université a un code de déontologie connu par les 
parties prenantes.  

5 4 3 2 1 
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2 
Les principes et les règles du code de déontologie 
sont respectés par les parties prenantes internes. 

5 4 3 2 1 

3 
Le processus d’évaluation de la performance 
(recrutement, promotion…) se fait en respectant les 
principes d’éthique. 

5 4 3 2 1 

4 
Dans ses engagements internes et externes,  
l’université est tenue d’être crédible et honnête.  

5 4 3 2 1 

5 
Les étudiants sont incités à respecter les principes 
de l’éthique. 

5 4 3 2 1 

6 
Les relations entre les parties prenantes se 
distinguent par le respect mutuel. 

5 4 3 2 1 

7 Les  horaires de travail sont respectés. 5 4 3 2 1 

8 
Les chercheurs respectent l’éthique de la recherche 
scientifique. 

5 4 3 2 1 

9 
Le contenu des délibérations et des discussions au 
sein des instances scientifiques et administratives 
est gardé au secret. 

5 4 3 2 1 

 
 
 
 

Vous trouverez ci-dessous un ensemble d’énoncés concernant les critères de qualité.  
Quel est le degré de votre consentement concernant le niveau de leur disponibilité dans 
votre (Département/ Faculté/ Université)? 

 

Q1: Voici un ensemble d'énoncés concernant le critère de qualité des programmes académiques, quel est le 
niveau de sa disponibilité dans votre département / faculté / université: 

N° Les énoncés Degré  de l’accord 
Tout à 

fait 
d’accord 

D’accord  Moyennement 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

1 
L’élaboration des programmes d’étude s’appuie 
sur des organes scientifiques et consultatifs. 

5 4 3 2 1 

2 
Les programmes d’étude sont conformes à la 
politique générale de l’État. 

5 4 3 2 1 

3 
Les programmes d’étude sont conformes au projet 
de l’université (les moyens financiers, matériels et 
humains, technologiques). 

5 4 3 2 1 

4 
Les programmes d’étude sont conformes aux 
exigences du marché de travail. 

5 4 3 2 1 

5 
Le contenu des programmes d’étude sont 
conformes aux spécialités. 

     

6 
Les programmes d’étude contiennent les 
compétences scientifiques et pratiques qu’exige la 
formation des diplômés. 

5 4 3 2 1 

7 
Les programmes des différentes spécialités sont 
révisés et actualisés. 

5 4 3 2 1 

8 
Les programmes sont adaptés au progrès 
scientifique et aux technologies de l’information et 
de la communication. 

5 4 3 2 1 

9 Le site électronique contient des cours en ligne.  5 4 3 2 1 

10 
Les programmes prennent en compte le système 
des valeurs dans la société.  
 

5 4 3 2 1 

 

Volet N°2: Le niveau de disponibilité des critères de la qualité au sein de l’université 
algérienne. 
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Q2: Voici un ensemble d'énoncés concernant le critère de qualité l'étudiant, quel est le niveau de sa 
disponibilité au sein de votre département/ faculté/ université: 

1 

Il existe une concordance entre le nombre 
d’étudiants et les moyens disponibles au niveau de 
l’université (nombre de sièges, d’ordinateurs, de 
livres, espace de bibliothèque…). 

5 4 3 2 1 

2 
Un programme d’accompagnement académique (le 
tutorat) s’applique au profit de l’étudiant au niveau 
pédagogique et scientifique.  

5 4 3 2 1 

3 
Il existe un environnement favorable pour l’étude 
et l’excellence.  

5 4 3 2 1 

4 
Les  étudiants ont la volonté et la motivation à 
l’apprentissage.  

5 4 3 2 1 

5 
Les étudiants possèdent les compétences de 
réflexion et de créativité (le critique, l’analyse, la 
compréhension…). 

5 4 3 2 1 

6 

Les normes d’évaluation adoptées sont globales 
(elles mesurent les différentes capacités de 
l’étudiant, couvrent tout le programme, évaluation 
contenue….).  

5 4 3 2 1 

7 
Une culture d’entreprenariat a été diffusée  entre 
les étudiants.  

5 4 3 2 1 

8 
 

Il est tenu compte des exigences d’étudiants ayant 
des besoins spécifiques (matériel et méthodes 
d’enseignement). 

5 4 3 2 1 

9 

Des contrats sont conclus avec le secteur 
économique et les organisations de la société civile 
pour faciliter l’orientation et l’intégration des 
diplômés.  

5 4 3 2 1 

Q3: Voici un ensemble d’énoncés concernant le critère de qualité du corps enseignant, quel est le niveau de sa 
disponibilité dans votre département/ faculté/ université: 

1 
Les membres du corps professoral sont désignés 
selon des critères clairs (qui tiennent compte de 
leurs savoirs académiques cumulés). 

5 4 3 2 1 

2 
Il existe une concordance entre le nombre des 
enseignants et les tâches pédagogiques 
(enseignement, encadrement....) 

5 4 3 2 1 

3 
Il existe une concordance entre la spécialité 
scientifique des enseignants et leurs activités 
scientifiques et pédagogiques. 

5 4 3 2 1 

4 

Les enseignants possèdent les compétences 
requises pour la fonction de l’enseignent 
universitaire (compétences pédagogiques, 
communication professionnelle, compétences 
linguistiques…) 

5 4 3 2 1 

5 

Les enseignants mettent à la disposition des 
étudiants les syllabus de chaque matière au niveau 
de l’administration (les objectifs, le temps 
exigé…) 

5 4 3 2 1 

6 
L’administration vérifie la mise en œuvre et la 
finalisation des syllabus pour prendre les mesures 
nécessaires. 

5 4 3 2 1 

7 
L’activité pédagogique de l’enseignant se 
distingue par l’innovation pédagogique 
(actualisation des cours, utilisation des TIC…) 

5 4 3 2 1 

8 
 

L’université assure des formations (recyclage) au 
profit des enseignants. 

5 4 3 2 1 
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Q4: Voici un ensemble d'énoncés concernant le critère de qualité de la recherche scientifique, quel est le 
niveau de sa disponibilité dans votre département / faculté/ université: 

1 
L’organigramme de l’université contient une 
structure propre à la recherche scientifique 
(laboratoires, ateliers, …. )  

5 4 3 2 1 

2 
Le budget annuel alloué à la recherche scientifique 
suffit à l’exécution des activités. 

5 4 3 2 1 

3 
Il existe une liaison entre la recherche et les 
problèmes de la société et ses institutions. 

5 4 3 2 1 

4 
Le produit de la recherche scientifique est exploité 
dans le secteur économique et social. 

5 4 3 2 1 

5 
Il existe un système de valorisation des produits de 
la recherche scientifique.  

5 4 3 2 1 

6 
L’université est dotée d’une base de données pour 
les recherches scientifiques. 

5 4 3 2 1 

7 
 Il existe des mécanismes pour la publication des 
résultats de la recherche (revue scientifique…) 

5 4 3 2 1 

8 
 

Un congrès national / international est tenu au 
moins une fois par an. 

5 4 3 2 1 

9 
L’université conclue des projets de recherche en 
coopération avec des institutions internationales.  

5 4 3 2 1 

10 
L’université assure et facilite le mouvement des 
chercheurs sur le plan mondial.  

5 4 3 2 1 

11 

Il existe un encadrement conjoint des thèses 
(entreprises, chercheurs étrangers).  5 4 3 2 1 

Q5: Voici un ensemble d'énoncés concernant le critère de qualité des structures et des installations, quel est le 
niveau de  sa disponibilité dans votre département / faculté / université? 

1 

Les structures et les installations pédagogiques et 
administratives (amphi, salles, bureaux…) 
concordent avec le nombre et les besoins des 
enseignants, des  étudiants, des administrateurs. 

5 4 3 2 1 

2 

Les infrastructures sont conçues conformément 
aux normes de santé, de sécurité et de confort 
(éclairage, ventilation, propreté…) 

5 4 3 2 1 

3 

Les structures de recherche (laboratoires, ateliers) 
répondent aux exigences des activités 
scientifiques.   

5 4 3 2 1 

4 

La bibliothèque répond aux besoins des 
enseignants et des étudiants (nombre de livres, 
qualité des livres, les titres…)  

5 4 3 2 1 

5 

L’université est dotée des structures pour 
l’exercice des activités religieuses, culturelles et 
sportives. 

5 4 3 2 1 

6 

Un espace suffisant est réservé aux véhicules des 
parties prenantes internes. 5 4 3 2 1 

7 

Les horaires d’ouverture  et de fermeture des 
structures pédagogiques et administratives 
correspondent au temps de présence des intéressés. 

5 4 3 2 1 

8 
 

Des infrastructures sont réservées aux individus 
ayant des besoins spécifiques (des salles au rez  - 
de-chaussée, des couloirs spéciaux...) 

5 4 3 2 1 
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Quels sont les obstacles qui s’opposent à l’application de la gouvernance dans votre 
département/faculté/université, selon votre point de vue? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Section N°3: Obstacles de l’application de la gouvernance 
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  قائمة��ساتذة�املحكم�ن: )04(م��ق�رقم�

 ا��امعة الرتبة اللقب�سم�و 

،�مس�شار�وزارة�ال��بية�أستاذ  داوود�عبد�امللك�يح���ا��دا�ي

ا��وكمة��والتعليم،�مس�شار 

،�مس�شار�لدى�البنك�الدو��

  اليو�س�و�واليو�سيف

ا��امعة�العاملية��سالمية�

  مال��يا

  - 1-سطيفجامعة�  أستاذ  ساعد�بن�فرحات

  - 1-جامعة�سطيف  أستاذ  بلم�دي عبد�الو�اب

  - 1-جامعة�سطيف  أستاذ  روشز�ن�الدين�ب

  - 1-جامعة�سطيف  أستاذ  محمد�حميدوش

  ت�سة�جامعة  أستاذ  محمد�لغر�ب

  - 2-جامعة�سطيف أستاذ�محاضر   فاروق��ع��

  - 1-جامعة�سطيف  أستاذ�محاضر  حمزة�شودار

  - 1-جامعة�سطيف أستاذ�محاضر  كمال�مح��

  - 1-جامعة�سطيف  أستاذ�محاضر  صليحة�رقاد

  - 1-جامعة�سطيف  أستاذ�محاضر  عادل�ل��ا��

  - 1-جامعة�سطيف  أستاذ�مساعد  شفيعة�آيت�بارة
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  مخرجات�التحليل��حصا�ي�لالست�يان: )05(م��ق�رقم�

 "ألفا�كرونباخ"اختبار�ثبات��ست�يان�باستعمال�قانون� .1

 مبادئ�ا��وكمة: املحور��ول  -
 
Fiabilité 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 476 100,0

Excluea 0 0,0

Total 476 100,0
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 
procédure. 

Statistiques de fiabilité 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

0,954 59

 معاي���ا��ودة: املحور�الثا�ي -
Récapitulatif de traitement des 

observations 
 N % 

Observations Valide 476 100,0

Excluea 0 0,0

Total 476 100,0
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la 
procédure. 

Statistiques de fiabilité 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

0,947 46

 الثبات��جما���لالست�يان� -
Statistiques de fiabilité 
Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

0,968 105

 
 

 )Kolmogorov-Smirnov( اختبار�التوز�ع�الطبي���للبيانات .2
Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon 

 GOV QUAL 

N 476 476

Paramètres normauxa,b 
Moyenne 3,0194 2,7290
Ecart-type 0,58471 0,63270

Différences les plus extrêmes 
Absolue 0,041 0,043
Positive 0,041 0,043
Négative -0,031 -0,029

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,890 0,928
Signification asymptotique (bilatérale) 0,407 0,355
a. La distribution à tester est gaussienne. 
b. Calculée à partir des données. 
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  اختبار�التعدد�ا��طي�ب�ن�املتغ��ات .3
Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

T Sig 

Statistiques de 
colinéarité 

B 
Ecart 

standard Bêta Tolérance VIF 

1(Constante) 0,608 0,126  4,816 0,000   

Leadership 0,001 0,041 0,002 0,031 0,975 0,446 2,240

Responsabilisatio
n 

0,096 0,047 0,114 2,065 0,039 0,415 2,407

Particapation 0,047 0,045 0,060 1,055 0,292 0,396 2,525

Independance 0,192 0,051 0,183 3,751 0,000 0,532 1,880

Transparence 0,059 0,041 0,071 1,442 0,150 0,514 1,946

Efficacite 0,125 0,056 0,142 2,236 0,026 0,314 3,181

Egalite -0,046 0,050 -0,054 -0,931 0,352 0,376 2,663

Ethique 0,233 0,054 0,256 4,334 0,000 0,362 2,762
a. Variable dépendante : qalit 

  اختبار�كفاية���م�العينة .4
Indice KMO et test de Bartlett 

Indice KMO et test de Bartlett 

Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour la mesure de la qualité 
d'échantillonnage. 

0,924 

Test de sphéricité de Bartlett Khi-deux approx. 34226,534 

ddl 5460 

Signification 0,000 

  "ا��امعة"حسب�متغ����مبادئ�ا��وكمةمستوى�تطبيق�حول��لفروق�����راءل  ANOVA اختبار  .5

 
ANOVA 

 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Leadership Intergroupes 2,649 2 1,324 2,051 0,130

Intragroupes 305,367 473 0,646  

Total 308,016 475   

Responsabilisation Intergroupes 7,342 2 3,671 6,842 0,001

Intragroupes 253,781 473 0,537  

Total 261,122 475   

Particapation Intergroupes 4,980 2 2,490 4,038 0,018

Intragroupes 291,648 473 0,617  

Total 296,628 475   

Independance Intergroupes ,116 2 0,058 0,162 0,851

Intragroupes 168,868 473 0,357  

Total 168,984 475   

Transparence Intergroupes 7,699 2 3,849 6,789 0,001

Intragroupes 268,191 473 0,567  

Total 275,890 475   

Efficacite Intergroupes 10,773 2 5,386 11,067 0,000

Intragroupes 230,210 473 0,487  

Total 240,983 475   

Egalite Intergroupes 2,791 2 1,395 2,631 0,073

Intragroupes 250,845 473 0,530  

Total 253,636 475   
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Ethique Intergroupes 4,517 2 2,258 4,850 0,008

Intragroupes 220,254 473 0,466  

Total 224,771 475   

 
ANOVA 

GOV   

 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 2,680 2 1,340 3,964 0,020
Intragroupes 159,909 473 0,338  
Total 162,589 475   

 
 

حسب�متغ����مبادئ�ا��وكمة�مستوى�تطبيق�حول ��راء�ملصدر�الفروق���    Bonferroni اختبار .6

 "ا��امعة"

Tests post hoc 
Comparaisons multiples : 

Variable dépendante:   GOV   
Bonferroni   

(I) Université 
(J) 
Université 

Différence 
moyenne (I-J) 

Erreur 
standard Sig. 

Intervalle de confiance à 95 
% 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Setif Mila 0,01236 0,06530 1,000 -0,1445 0,1692

Alger 0,22414* 0,08044 0,017 0,0309 0,4174

Mila Setif -0,01236 0,06530 1,000 -0,1692 0,1445

Alger 0,21178 0,09234 0,067 -0,0101 0,4336

Alger Setif -0,22414* 0,08044 0,017 -0,4174 -0,0309

Mila -0,21178 0,09234 0,067 -0,4336 0,0101

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
 

حسب�متغ����مبادئ�ا��وكمةمستوى�تطبيق�حول��لفروق�����راءللفروق�����راء�حول�ل "T" اختبار .7

 "تو���منصب�إداري�" 
Test T 
 

Statistiques de groupe   
GOV 

OcPoste N Moyenne Ecart type 
Moyenne erreur 

standard 
t Sig 

Oui 235 3,1144 0,55220 0,03602 3,655 0,000
Non 241 2,9209 0,60132 0,03873 3,659 0,000
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 "ا��امعة"حسب�متغ���معاي���ا��ودة�مستوى�توافر�حول��لفروق�����راءل  ANOVA اختبار .8

 
ANOVA 

CrQual Somme des carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Programmes Intergroupes 2,794 2 1,397 2,410 0,091

Intragroupes 274,161 473 0,580  

Total 276,955 475   

Etudiant Intergroupes 18,091 2 9,046 18,246 0,000

Intragroupes 234,498 473 0,496  

Total 252,589 475   

Enseignant Intergroupes 8,294 2 4,147 8,318 0,000

Intragroupes 235,818 473 0,499  

Total 244,112 475   

Recherche Intergroupes 7,876 2 3,938 6,939 0,001

Intragroupes 268,439 473 0,568  

Total 276,315 475   

Structures Intergroupes 29,048 2 14,524 24,100 0,000

Intragroupes 285,048 473 0,603  

Total 314,096 475   

 
ANOVA 

 

Qual Somme des carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 7,680 2 3,840 10,170 0,000
Intragroupes 178,592 473 0,378   
Total 186,272 475   

���    Bonferroni اختبار .9 ���راء�ملصدر�الفروق �توافر�حول �ممستوى �متغ���عاي���ا��ودة حسب

  "ا��امعة"

Tests post hoc 
Comparaisons multiples: 

Variable dépendante:   Qualit   
Bonferroni   

(I) Université (J) Université 
Différence 

moyenne (I-J) 
Erreur 

standard Sig 

Intervalle de confiance à 95 % 

Borne inférieure Borne supérieure 

Setif Mila -0,12417 0,06901 0,218 -0,2900 0,0416 

Alger -0,37588* 0,08501 0,000 -0,5801 -0,1716 

Mila Setif 0,12417 0,06901 0,218 -0,0416 0,2900 

Alger -0,25171* 0,09758 0,031 -0,4861 -0,0173 

Alger Setif 0,37588* 0,08501 0,000 0,1716 0,5801 

Mila 0,25171* 0,09758 0,031 0,0173 0,4861 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 
Unidirectionnel 
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�ل "T" اختبار .10 �حول ��راء ��� ��راءللفروق ��� ��لفروق �توافر�حول �ممستوى �متغ���عاي���ا��ودة       حسب

 "تو���منصب�إداري�" 
Test T 
Statistiques de groupe 

 
Qalit OcPoste N Moyenne Ecart type Moyenne erreur 

standard 
t Sig 

Oui 235 2,7912 0,60351 0,03937 2,338 0,020
Non 241 2,6576 0,64200 0,04135 2,339 0,020

 نتائج��نحدار�املتعدد .11
Régression 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation 

1 0,641a 0,410 0,400 0,48493

a. Prédicteurs : (Constante), Ethique, Independance, Leadership, 
Transparence, Responsabilisation, Particapation, Egalite, Efficacite 
 
 
 
 
 

ANOVAa 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 76,452 8 9,556 40,638 0,000b

Résidus 109,820 467 0,235  

Total 186,272 475   

a. Variable dépendante : qalit 
b. Prédicteurs : (Constante), Ethique, Independance, Leadership, Transparence, Responsabilisation, 
Particapation, Egalite, Efficacite 
 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

t Sig. B Ecart standard Bêta 

1 (Constante) 0,608 0,126 4,816 0,000

Leadership 0,001 0,041 0,002 0,031 0,975

Responsabilisation 0,096 0,047 0,114 2,065 0,039

Particapation 0,047 0,045 0,060 1,055 0,292

Autonomie 0,192 0,051 0,183 3,751 0,000

Transparence 0,059 0,041 0,071 1,442 0,150

Efficacite 0,125 0,056 0,142 2,236 0,026

Egalite -0,046 0,050 -0,054 -,931 0,352

Ethique 0,233 0,054 0,256 4,334 0,000

a. Variable dépendante : qalit 
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 املالحق��������                                 

  محل�الدراسة�مؤسسات�التعليم�العا��توز�ع���م�املجتمع���� ):06(م��ق�رقم�

  -1-جامعة�سطيف .1

  �حصاء�والتخطيط�و�س�شرافمص��ة� :املصدر
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 املالحق��������                                 

  ميلةباملركز�ا��ام����.2

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Direction du Développement et de la Prospective 

   

TAB 8: TABLEAU DES ENSEIGNANTS PERMANENTS 

    

Etablissement Universitaire:    Centre Universitaire Abdelhafid BOUSSOUF   MILA 
            

                                  

    

Professeur 

 Maitre de conférence Maître Assistant 

  T O T A L 

Classe A Classe B Classe A Classe B 

h
om

m
e 

F
em

m
e 

 

T
O

T
A

L
 

h
om

m
e 

F
em

m
e 

 

T
O

T
A

L
 

h
om

m
e 

F
em

m
e 

 

T
O

T
A

L
 

h
om

m
e 

F
em

m
e 

 

T
O

T
A

L
 

h
om

m
e 

F
em

m
e 

 

T
O

T
A

L
 

h
om

m
e 

F
em

m
e 

 

T
O

T
A

L
 

 institut de science et technologie 

Mathématiques 1 0 1 3 0 3 3 0 3 9 14 23 3 7 10 19 21 40 

Physique 0 0 0 4 2 6 3 1 4 1 2 3 1 2 3 9 7 16 
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 املالحق��������                                 

Chimie 0 0 0 0 0 0 1 6 7 1 2 3 0 1 1 2 9 11 

Technologie 1 0 1 2 0 2 3 2 5 3 1 4 1 2 3 10 5 15 

Informatique 0 0 0 0 0 0 5 3 8 16 9 25 0 3 3 21 15 36 

Architecture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 

hydrolique 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 5 9 0 0 0 6 5 11 

Genie civil 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 4 0 4 

Sciences de la Nature 1 0 1 2 1 3 6 8 14 7 19 26 3 1 4 19 29 48 

Sciences de la Terre 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 3 

S/TOTAL 01      0     0     0     0     0 0 0 186 

 institut de science DE GESTION 

S.Economiques 1 0 1 2 0 2 8 6 14 14 6 20 2 1 3 27 13 40 

S. de Gestion 0 0 0 1 1 2 1 2 3 18 5 23 1 1 2 21 9 30 

Sciences Commerciales 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 2 6 0 0 0 7 2 9 

S.Juridiques et Administratives 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 3 4 

Science de l'information et 
communication 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
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 املالحق��������                                 

Sciences Sociales et humaines 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 2 4 

S/TOTAL02 1 0 1 3 1 4 13 9 22 37 14 51 4 6 10 58 30 88 

 Institut de science Lettre et Langue  

      0     0     0     0     0 0 0 0 

Langue et Littérature Arabe 2 0 2 7 3 10 11 6 17 24 22 46 0 2 2 44 33 77 

Anglais  0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 4 1 4 5 3 9 12 

Français 0 0 0 0 1 1 4 1 5 1 1 2 0 0 0 5 3 8 

Traduction  0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3 

S/'TOTAL  03 2 0 2 7 5 12 16 9 25 27 26 53 1 7 8 53 47 100 

TOTAL  G  3 0 3 10 6 16 29 18 47 64 40 104 5 13 18 111 77 374 

 

 
  �حصاء�والتخطيط�و�س�شرافمص��ة� :املصدر
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 املالحق��������                                 

  با��زائر�ملدرسة�الوطنية�العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقيا. 3

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Ecole nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée 

 

 

 

 

  مص��ة�املستخدم�ن :املصدر

  

  

 

 

 

               Grade/Sexe 
 
Dept 

Grade Total 
Prof M.C "A,B" M.A "A,B" 

M F M F M F 
Tronc commun 05 02 19 08 7 8 49 

Economie Appliquée et 
Prospective 

5 1 3 0 6 2 17 

Statistique Appliquée 
 

4 3 4 3 3 1 18 

Finances et Actuariat 3 2 8 6 4 1 24 
Total 108 



 

  محل�الدراسة

 توز�ع���م�العينة�����لية��قتصاد�حسب��قسام،�الرتبة�وا���س�

 

محل�الدراسة�مؤسسات�التعليم�العا��توز�ع���م�العينة����: )07( م��ق�رقم

  -1-توز�ع���م�العينة����جامعة�سطيف .1

توز�ع���م�العينة�����لية��قتصاد�حسب��قسام،�الرتبة�وا���س�: )01(رقم��جدول 

  - 1-وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�سطبف
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جدول 

وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�سطبف: املصدر�



 

  توز�ع���م�العينة�����لية�علوم�الطبيعة�وا��ياة�حسب��قسام،�الرتبة�وا���س

 

  

  

توز�ع���م�العينة�����لية�علوم�الطبيعة�وا��ياة�حسب��قسام،�الرتبة�وا���س: )02(رقم��جدول 

  - 1-وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�سطبف
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جدول 

 
وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�سطبف�:املصدر



 

 

التكنولوجيا�حسب��قسام،توز�ع���م�العينة�����لية�: )03(رقم��جدول   الرتبة�وا���س�التكنولوجيا�حسب��قسام،

  - 1-وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�سطبف
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جدول 

 
وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�سطبف�:املصدر



 

  املي�انيك�حسب��قسام،�الرتبة�وا���س

  حسب��قسام،�الرتبة�وا���س

املي�انيك�حسب��قسام،�الرتبة�وا���س�مع�دتوز�ع���م�العينة�����):04(رقم��جدول 

  -1-وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�سطبف

 

حسب��قسام،�الرتبة�وا���س�املعمار�ة�ال�ندسة�مع�دتوز�ع���م�العينة����: )05(رقم�

  -1-وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�سطبف
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جدول 

 
وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�سطبف: املصدر   

رقم��جدول 

 
وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�سطبف: املصدر   



 

  توز�ع���م�العينة�����لية�الطب�حسب��قسام،�الرتبة�وا���س

  توز�ع���م�العينة�����لية�العلوم�حسب��قسام،�الرتبة�وا���س
 

توز�ع���م�العينة�����لية�الطب�حسب��قسام،�الرتبة�وا���س: )06(رقم��جدول 

  -1-سطبفوثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�

 

توز�ع���م�العينة�����لية�العلوم�حسب��قسام،�الرتبة�وا���س: )07( رقم�جدول 

  -1-وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�سطبف
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جدول 

 
وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�: املصدر     

جدول 

 
وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�جامعة�سطبف�:املصدر   



 

  
 

  وا���سحسب��قسام،�الرتبة�
 

  ميلةاملركز�ا��ام���بتوز�ع���م�العينة���� .2

حسب��قسام،�الرتبة� التكنولوجيا�مع�دتوز�ع���م�العينة����: )01(رقم��جدول 

  ميلةوالتخطيط�للمركز�ا��ام���ب

 

 

 

 

292 

جدول 

 
والتخطيط�للمركز�ا��ام���بوثائق�مص��ة��حصاء�: راملصد     
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  حسب��قسام،�الرتبة�وا���س�قتصاد� مع�دتوز�ع���م�العينة����: )02(دول�رقم�ج

 

                                   
  يلةللمركز�ا��ام���بمحصاء�والتخطيط�وثائق�مص��ة�� �:املصدر                             

 

 

 

 

 



 

  حسب��قسام،�الرتبة�وا���س

  العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي�با��زائر

حسب��قسام،�الرتبة�وا���س

 

حسب��قسام،�الرتبة�وا���س �داب�واللغات�مع�دتوز�ع���م�العينة����: )03(رقم��جدول 

 ميلةحصاء�والتخطيط�للمركز�ا��ام���بوثائق�مص��ة�� 

العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقي�با��زائرتوز�ع���م�العينة����املدرسة� .3

حسب��قسام،�الرتبة�وا���س توز�ع���م�العينة����املدرسة�العليا: )01(رقم��جدول 

  با��زائر�ملدرسة�العليا�لإلحصاء�و�قتصاد�التطبيقيوثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�با

294 

جدول 

 
وثائق�مص��ة�� �:املصدر�:املصدر                                              

 جدول 

 
وثائق�مص��ة��حصاء�والتخطيط�با�:املصدر                                              
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 تنقية��ست�يان: )08(م��ق�رقم�

  ��ساق�الداخ���للمحور   العبارة�املحذوفة  ال�شبع�العام���للعبارة  محاور�الدراسة

  عبارة�59مبادئ�ا��وكمة�: املتغ���املستقل

ة ر
دا

�
�و

دة
يا

لق
س�ا

جال
م

 
يا

عل
ال

  

ال�يئات�املنتخبة�يتم�اختيار�رؤساء�وأعضاء�. 1

�العلمية( �ال��نة �العل�� �ع����...) املجلس بناء

  .كفاءا��م

0.594  

  

0.796  

بالفعالية�فيما�يخص��املسؤول�نم���أداء�يت�.2

    .�سي���شؤون�املصا���ال����شرفون�عل��ا
0.57  

  

    0.503  .يتصف�املسؤولون�بأخالقيات�العمل.  3

4 .� �رسمية��عمل ��يئات �إطار ��� املسؤولون

� ��دار�ة �العملية �ع�� التخطيط�(�شرف

  ).والتنفيذ�والرقابة�والتقييم

  

Ql4 

ع���بناء�وتطو�ر�العالقات��املسؤولون �عمل�. 5

  .مع�ا��امعات�ومؤسسات�املجتمع
0.515  

  

6 .� ��نتماء� املسؤولون �عمل ��عز�ز�روح ع��

� �أ��اب �ب�ن �العالقات املص��ة�وتوطيد

  .الداخلية

  

Ql6 

لة
اء

س
وامل

ة�
لي

و ؤ
س

امل
  

�و�ساتذة�.1 ��دار�ون �املسؤولون، يل��م

  .باألنظمة�والقوان�ن�عند�تأدية�م�ام�م
0.497  

  

0.732  

�ب�ن�.2 �املسؤوليات ��� �تداخل �يوجد ال

  .املستو�ات��دار�ة�املختلفة
0.462  

  

�و�دار�ون .3 ��ساتذة للمسائلة� يخضع

�الراتباستجواب،خ( �من �حالة�...) صم ��

  .�خالل�بالواجبات

  

Qr3 

4.� �املص��ة �أل��اب �ساتذة،�(يتاح

�املح�� �املجتمع �الطلبة، حق��...)�دار�ون،

  .املساءلة�حول�أداء�ا��امعة

0.553  

  

�أ��اب�.5 �ألداء �دوري �وتقييم �رقابة توجد

  ).أساتذة�وادار��ن(املص��ة�الداخلية�
  

Qr5 

�مختلف�.6 �ملحار�ة �نظام �ا��امعة يتوفر�لدى

  . أش�ال�الفساد
0.685  

  

كة
ار

ش
امل

  

املجلس�(يتم��عي�ن�أعضاء�ال�يئات�املنتخبة�.1

  .بديمقراطية...) العل��،�ال��نة�العلمية
0.457  

  

0.779  

�الداخلية�.2 �املص��ة �أ��اب �تمثيل يتم

عن�ال�يئات�املنتخبة�����)�ساتذة�و�دار�ون (

  .�نتخاباتطر�ق�

0.535  

  

�الفرصة�.3 �الداخلية �املص��ة �أل��اب � يتاح

�العالقة� �ذات �القرارات �وصناعة �مناقشة ��

  .بم�ام�م�وحقوق�م

  

Qp3 
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�املجالس�.4 ��� �باإلجماع �القرارات �اتخاذ يتم

� �والبيداغوجية ��دار�ة مجلس�(وال��ان

  ...).�دارة،�املجلس�العل��،�ال��نة�العلمية

0.563  

  

�املص��ة�.5 �أ��اب �اق��احات �توظيف يتم

  .الداخلية����تحس�ن�آليات�العمل
0.663  

  

أ��اب�املص��ة��ب�نيوجد�ت�سيق�مستمر�.6

  .)�ساتذة�و�دار��ن(الداخلية�
  

Qp6 

�الطالبية�.7 �التنظيمات �وجود ����يع يتم

 .ونقابات��ساتذة�دون��خالل�بالنظام

  

0.572  

  

ية
الل

تق
�س

  

1.� �اس��اتيجية �رسالة�(ل��امعة رؤ�ة،

  .مستقلة�تتالءم�و��ئ��ا�املحلية...) وأ�داف
0.64  

  

0.629 

ت�ب���ا��امعة�الالمركز�ة����اتخاذ�القرارات�.2

�و�دارات� �و�قسام �ال�ليات �يناسب بما

  .املختلفة

0.484  

  

�تطبيق�.3 ��� �ا��ر�ة �ل��امعة �ي�ون �ما غالبا

�ال��قية �التعي�ن، �ألعضاء��إجراءات وال�سر�ح

  .ال�ي�ت�ن��دار�ة�و�ساتذة

  

Qi3 

�تخصصات�.4 � �اق��اح ��� �ا��ر�ة  ل��امعة

  .جديدة
  

Qi4 

غالبا�ما�ي�ون�لعضو��يئة�التدر�س�ا��ر�ة�.5

  .���اختيار�املقاي�س�ال���يرغب����تدر�س�ا
  

Qi5 

�القرارات�.6 �مناقشة ��� �ا��ر�ة للطالب

� �بدراستھ �املكتبة،�(ا��اصة �الدراسة، توقيت

�أساليب� �املشرف �اختيار �متحانات،

  ...).التقييم

  

Qi6 

�يتم�.7 �ال�� �اللغة �اختيار ��� �حر�ة �ناك

  .التدر�س���ا����ا��امعة
  

Qi7 

8.��� �با��ر�ة� �ا��امعة �البحث��تتمتع ممارسة

� �ال�شر،�(العل�� �البحثية، �املشار�ع اختيار

  ...).املجالت،�امللتقيات،��يام�الدراسية

  

Qi8 

�تخصيص�.9 ��� �با��ر�ة �ا��امعة تتمتع

  .امل��انية�حسب�احتياجا��ا
0.464  

 

�تطبيق�.10 ��� �باملرونة �ا��امعة تتمتع

  . ال�شر�عات�والقوان�ن

  

0.659  

 

ح�
صا

�ف

ية
اف

شف
وال

  

�املنظمة��يتم.1 �والقوان�ن ��نظمة �عن �عالم

  .للعمل�داخل�ا��امعة
0.478  

 

0.739  

�ال�����.2   �فتح �عن �مسبقا ��عالن � يتم

  .للمناصب��دار�ة
0.458  
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3.���� ��لك��ونية ��دارة �نظام �ا��امعة تطبق

  .�جراءات��دار�ة
  

Qt3 

�املص��ة��يتم.4 �ذات �لألطراف �شر�املعلومات

  ). �شر�الك��و�ي،��شر�ور��(
  

Qt4 

�املعلومات�.5 �وأرشفة �حفظ يتم

   ).الك��ونيا/ورقيا(
  

Qt5 

�لألطراف�.6 �متنوعة �اتصال �توف���قنوات يتم

وضع�صناديق�خاصة�للش�اوى�(ذات�املص��ة�

�ايمايل� �خاص ��اتف �رقم و�ق��احات،

  ...). خاص

  

Qt6 

�من�.7 �املستفيدين �استفسارات �ع�� �الرد يتم

   .داخل�وخارج�ا��امعة��شفافية
0.525  

 

�معاي���.8 ��شر �ع�� �ال�لية �إدارة تحرص

  .وإجراءات�التقييم�وال��قية
  

Qt8 

�موقع�.9 �ع�� �املتاحة �املعلومات �تحي�ن يتم

�التا�عة� �ال�ليات �ومواقع ��لك��و�ي ا��امعة

  .ل�ا

  

  

  

  

0.484  

 

ية
عال

ف
�

اء
�د

  

 QEf1    .يتم��ل��ام�بالنظام�الداخ���ا��امعة.1

0.791  

�مرتبطة�.2 �ا��امعة �خطط �أ�شطة، برامج،

� �زمنية �الدرا����(بجداول �العام انطالق

  ...).واختتامھ،�ف��ة��متحانات،�إعالن�النتائج

0.584  

 

   0.541  .توفر�ا��امعة�وصف�دقيق�مل�ام��ل�وظيفة.3

  .بتقييم�ذا�ي�دوري�أل�شط��اتقوم�ا��امعة�.4

  
0.606  

 

�مستوى�.5 �ع�� �ا��ما�� �العمل �طا�ع �غلب

�و�دار�ة �البيداغوجية . ال�شاطات

�ال��ان�( �الت�سيقية، �جتماعات

  ...) البيداغوجية،�

0.658  

 

�لألساتذة�.6 �وحوافز �م�افآت �ا��امعة تقدم

  . ذوي��داء�املتم��
  

QEf6 

7 -.� �بتحليل �ا��امعة �رسوب�تقوم أسباب

 .الطلبة

 

 

  

0.609  
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لة
دا

لع
ا

  

تطبق�ا��امعة�سياسات�عادلة�لتعي�ن��يئة�.1

  .�ساتذة�و�دار��ن
0.554  

 

0.773  

�ب�ن��.2 �ما �والصالحيات �امل�ام �توز�ع يتم

  . �ساتذة�وما�ب�ن��دار��ن��عدالة
0.688  

 

�توجيھ�.3 ��� �عادلة �سياسات �ا��امعة تطبق

  .املختلفةالطلبة�نحو�التخصصات�
0.50  

 

معاي���تقييم�أداء��ساتذة�و�دار��ن�تطبق�.4

  .ع���ا��ميع
  

QEg4 

توفر�ا��امعة�قواعد�تكفل�حق�التظلم�ل�ل�.5

  .أ��اب�املص��ة�الداخلية
0.566  

 

ت
يا

الق
�خ

  

لدى�ا��امعة�مدونة�ألخالق�امل�نة�والسلوك�.1

  .من�قبل�أ��اب�املص��ة�الداخليةمعلومة�
  

QEth1 

0.752  
  

مبادئ�وقواعد��خالق�والسلوك�  يتم�اح��ام.2

  .امل���من�أطراف�املص��ة�الداخلية
0.593  

 

�أداء�.3 �تقييم �عند ��خال�� �ا��انب يرا��

   ...)التعي�ن،�ال��قية( �ساتذة�و�دار��ن
0.532  

 

4.���� �وال��ا�ـــة �باملصـــداقية �ا��امعة تلتـــزم

  معامال��ا�الداخلية�

  .وا��ارجية

  

QEth4 

ــــزام�باألخالقيات.5 ــــى��لتـ  QEth5    .يتم�حث�الطلبــــة�علــ

6.� �ب�ن �املتبادل ��ح��ام أ��اب��سود

  .املص��ة�الداخلية
  

QEth6 

   0.454  .يوجد��ل��ام�بالساعات�املحددة�للعمل.7

   0.529  .يل��م�الباحثون�بأخالقيات�البحث�العل��.8

�املداوالت�.9 �مضمون ��� �بالسر�ة ��ل��ام يتم

�العلمية� �ال�يئات �مستوى �ع�� والنقاشات

  .و�دار�ة�املختلفة

0.471  

 

  عبارة�46معاي���ا��ودة�: املتغ���التا�ع

مج
��ا

ال
  

 يتم��عتماد�ع����يئات�علمية�اس�شار�ة����إعداد.1

  .ال��امج�الدراسية
  

QPr1  

0.75  

    0.534  .تتما����مع�السياسة�العامة�للدولةال��امج�الدراسية�.2

�ا��امعة�.3 �مشروع �مع �تتوافق �الدراسية ال��امج

  ).�م�انيات�املالية،�املادية،�ال�شر�ة،�التكنولوجية(
  

QPr3  

    0.591  .ال��امج�الدراسية�تتوافق�مع�متطلبات�سوق�العمل.4

    0.565  .محتوى�ال��امج�الدراسية�يتوافق�مع�التخصصات.5

ال��امج�الدراسية�تتضمن�امل�ارات�والكفاءات�العلمية�.6

  .والعملية�ال���يحتاج�ا�ا��ر�ج
  

QPr6  

�التخصصات�.7 ��� �ال��امج �وتحديث �مراجعة يتم

  .املختلفة
0.567  

  

��عالم�.8 �وتكنولوجيا �املعر�� �التقدم �تواكب ال��امج

  .و�تصال
  

QPr8  
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    0.495  .ع���ا��ط�يتضمن�املوقع��لك��و�ي�دروسا.9

  QPr10    .���املجتمع ال��امج�ترا���منظومة�القيم.10

ب
طال

ال
  

يوجد�توافق�ب�ن�عدد�الطلبة�و�م�انيات�املتوفرة����.1

� ���م�(ا��امعة �الكتب، ��ج�زة، �املقاعد، عدد

  ...).املكتبة

  

QEtud1  

  
  

0.77  

2.� ���اديمية �املرافقة �برنامج للطالب�) الوصايا(يطبق

  .فيما�يخص�ا��وانب�الدراسية�والبحث�العل��
  

QEtud2  

    0.59  . تتوفر�ب�ئة��عليمية�محفزة�ع���الدراسة�والتم��.3

  QEtud4    .للطلبة�دافعية�واستعداد�للتعلم.4

5.� �و�بداع �التفك�� �م�ارات �الطالب النقد،�(يمتلك

  ...)التحليل��ال��ك���ع���الف�م
0.603  

  

6.� �اعتماد �يتم �شاملة �تقييم �قدرات�(معاي�� تق�س

  مختلفة�للطلبة،

  ...).�غطي�املقرر�الدراسية،�التقييم�املستمر

0.616  

  

  .يتم��شر�ثقافة�املقاولتية�ب�ن�الطلبة.7

  
  

QEtud7  

�ا��اصة�.8 �ذوي��حتياجات يتم�أخذ�متطلبات�الطلبة

  ...)أدوات�التدر�س،�طرق�التدر�س( �ع�ن��عتبار
0.458  

  

�ومؤسسات�.9 ��قتصادي �القطاع �مع �ا��امعة تتعاقد

�امل��� �و�دماج �التوجيھ �ل�س�يل �املد�ي املجتمع

  . ل��ر�ج�ن

  

QEtud9  

س
� در

لت
ة�ا

يئ
�

  

يتم��عي�ن�أعضاء��يئة�التدر�س�وفقا�ملعاي���وا��ة�.1

���ادي���( ���ل�م �العل��، �تحصيل�م �ع�� �عتمد

  )...امل��اكم

0.586  

  

0.753  

2.� �البيداغوجية�يوجد �وامل�ام ��ساتذة �عدد �ب�ن توافق

 ...).التدر�س��شراف(
0.551  

  

�لألساتذة�.3 �العل�� �التخصص �ب�ن �توافق يوجد

  .و�شاطا��م�البيداغوجية�والبحثية
  

QEn3  

�الكفاءات.4 ��ساتذة �التدر�س��يمتلك �مل�نة ال�افية

� �امل��،�(ا��ام�� �التواصل �م�ارات �التدر�س، م�ارات

  ...).م�ارات�اللغو�ة

0.526  

  

5.� �املدرسة �للمقاي�س �توصيفا ��ساتذة أ�داف�(يقدم

  .(Syllabus) ارةلإلد...) ال��امج��الوقت�املخصص
0.485  

  

�إدار�ا�.6 يتم�التأكد�من�تنفيذ�وإ��اء�توصيف�املقاي�س

  .التخاذ��جراءات�الالزمة
  

QEn6  

7.� �البيداغو�� �بالتجديد ��ستاذ تحديث�(يتم����شاط

�و�تصال،� ��عالم �تكنولوجيا �استخدام الدروس

  ...)متا�عة�وتقييم�الطلبة

  

QEn7  

    0.506  .يتم�توف���ال��امج�الت�و��ية�ألعضاء��يئة�التدر�س.8

مي
عل

�ال
ث

ح
لب

ا
  

1.� �التنظي�� �ال�ي�ل �خاصة��شمل ��يا�ل �ع�� ل��امعة

  ...).مخابر،�ورشات(بالبحث�العل��
0.554  

  

0.713  

��افية�.2 �العل�� �للبحث �املخصصة �السنو�ة امل��انية

  .لتنفيذ��شاطاتھ
  

Qr2  

  .ترتبط��بحاث�بمشكالت�املجتمع�ومؤسساتھ.3

  
0.517  

  

�القطاع�.4 ��� �العل�� �البحث �نتائج �استغالل يتم

  .و�قتصادي�جتما���
0.51  
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  Qr5    .يوجد�نظام�ل�سو�ق�البحوث�العلمية.5

 Qr6    .تتوفر�قاعدة�بيانات�للبحوث�العلمية����ا��امعة.6

7.� �العلمية ��بحاث �ل�شر �آليات �علمية�(تتوفر مجلة

  ) .خاصة�با��امعة،�ال�لية،�القسم
  

Qr7 

 Qr8    .وط�������السنة/ يتم�عقد�ع����قل�مؤتمر�دو��.8

�مؤسسات�.9 �مع �بالتعاون �بحث �مشار�ع �ا��امعة �عقد

  .دولية
0.493  

  

�الباحث�ن�.10 �حركية �ا��امعة �و�س�ل تضمن

  .ع���املستوى�الدو��) طلبة/أساتذة(
  

Qr10  

11.� �لألطروحات �املش��ك �بالتأط�� �الباحثون ( يقوم

  ).املؤسسات،�الباحثون��جانب
  

Qr11  

ق
راف

وامل
ل�

ا�
�ي

ال
  

1.� �و�دار�ة �البيداغوجية �واملرافق املدرجات،�(ال�يا�ل

�امل�اتب، �واحتياجات�...) القاعات �عدد �مع ت�ناسب

  . �ساتذة�الطلبة�و�دار��ن

0.453  

  

0.631  

�ال��ة،�.2 �ملعاي�� �وفقا �مصممة �القاعدية ال�يا�ل

  ...).�ضاءة،�ال��و�ة،�النظافة(السالمة�والراحة�
0.497  

  

3.� ��يا�ل �الورشات(البحث �تل���) املخابر، ومستلزماتھ

  .متطلبات�البحث�العل��
0.534  

  

4.� �والطلبة ��ساتذة �احتياجات �تل�� عدد�(املكتبة

  ...).الكتب،�نوعية�الكتب،�عناو�ن�الكتب
  

Qs4 

تتوفر�ا��امعة�ع����يا�ل�خاصة�باأل�شطة�الدي�ية،�.5

  .الثقافية�والر�اضية
  

Qs5  

6.� �مواقف �املص��ة�تتوفر �أل��اب ��افية للسيارات

  .الداخلية
  

Qs6  

�والبيداغوجية�.7 ��دار�ة �ال�يا�ل �وغلق �فتح مواعيد

  .تتوافق�مع�أوقات�حضور�وعمل�املستفيدين
0.496  

  

�ذوي�.8 �بالطلبة �خاصة �ومرافق ��يا�ل �تخصيص يتم

قاعات����الطابق��ر���،�ممرات�(�حتياجات�ا��اصة�

  ...).خاصة

  
Qs8  

  105: عدد�العبارات��جما��

  56  :عدد�العبارات�املحذوفة

   49:عدد�العبارات�املتبقية

  ومحور�ال�يا�ل�واملرافق����ا��ودة� تم�حذف�محور��ستقاللية����ا��وكمة: مالحظة
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 قبل�و�عد�تنقية��ست�يان�القياس�والنموذج�البنا�ينماذج�: )09(��ق�رقم�م

 التنقيةالنماذج�قبل� .1

  

 
 
Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 18 54,797 18 ,000 3,044 

Saturated model 36 ,000 0 
  

Independence model 8 2315,035 28 ,000 82,680 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,013 ,972 ,944 ,486 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,280 ,295 ,094 ,230 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,976 ,963 ,984 ,975 ,984 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,066 ,046 ,086 ,090 

Independence model ,415 ,400 ,429 ,000 
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Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 13 8,899 2 ,012 4,450 

Saturated model 15 ,000 0 
  

Independence model 5 1195,555 10 ,000 119,556 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,009 ,993 ,945 ,132 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,287 ,419 ,128 ,279 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,993 ,963 ,994 ,971 ,994 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,085 ,034 ,146 ,114 

Independence model ,500 ,476 ,524 ,000 

 
 

 
 

Standardized RMR = ,0525 
 
Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 27 428,820 64 ,000 6,700 

Saturated model 91 ,000 0 
  

Independence model 13 3970,761 78 ,000 50,907 

RMR, GFI  

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,030 ,878 ,827 ,618 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,261 ,248 ,122 ,212 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,892 ,868 ,907 ,886 ,906 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 
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Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,110 ,100 ,120 ,000 

Independence model ,324 ,316 ,333 ,000 

 

  
  

Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 28 373,724 63 ,000 5,932 

Saturated model 91 ,000 0 
  

Independence model 13 3970,761 78 ,000 50,907 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,029 ,892 ,845 ,618 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,261 ,248 ,122 ,212 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,906 ,883 ,920 ,901 ,920 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,102 ,092 ,112 ,000 

Independence model ,324 ,316 ,333 ,000 

Standardized RMR = ,0499 



قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمالح   

 

 
304 

  
  

Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 29 335,015 62 ,000 5,403 

Saturated model 91 ,000 0 
  

Independence model 13 3970,761 78 ,000 50,907 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,025 ,903 ,858 ,615 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,261 ,248 ,122 ,212 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,916 ,894 ,930 ,912 ,930 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,096 ,086 ,107 ,000 

Independence model ,324 ,316 ,333 ,000 

Standardized RMR = ,0441 

 النماذج��عد�التنقية .2

  

 
Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 14 36,678 14 ,001 2,620 

Saturated model 28 ,000 0 
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Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Independence model 7 1147,652 21 ,000 54,650 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,018 ,965 ,929 ,482 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,303 ,336 ,115 ,252 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,968 ,952 ,980 ,970 ,980 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,074 ,045 ,103 ,083 

Independence model ,424 ,403 ,445 ,000 

Standardized RMR = ,0289 

 
Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 8 5,070 2 ,079 2,535 

Saturated model 10 ,000 0 
  

Independence model 4 489,837 6 ,000 81,639 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,011 ,992 ,958 ,198 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,293 ,495 ,158 ,297 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,990 ,969 ,994 ,981 ,994 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,072 ,000 ,152 ,239 

Independence model ,519 ,481 ,559 ,000 

Standardized RMR = ,0172 
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Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 23 124,336 43 ,000 2,892 

Saturated model 66 ,000 0 
  

Independence model 11 1872,986 55 ,000 34,054 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,023 ,929 ,891 ,605 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,283 ,286 ,144 ,239 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,934 ,915 ,956 ,943 ,955 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,080 ,063 ,096 ,002 

Independence model ,332 ,320 ,345 ,000 

SRMS 0.0377 

 
SRMR 0.0351 
 
Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 24 107,024 42 ,000 2,548 
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Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Saturated model 66 ,000 0 
  

Independence model 11 1872,986 55 ,000 34,054 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,022 ,938 ,903 ,597 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,283 ,286 ,144 ,239 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,943 ,925 ,964 ,953 ,964 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,072 ,055 ,089 ,017 

Independence model ,332 ,320 ,345 ,000 

 

 
SRMR 0.0334 
 
Model Fit Summary 
CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 25 100,049 41 ,000 2,440 

Saturated model 66 ,000 0 
  

Independence model 11 1872,986 55 ,000 34,054 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,021 ,944 ,910 ,586 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,283 ,286 ,144 ,239 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,947 ,928 ,968 ,956 ,968 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,069 ,052 ,087 ,032 

Independence model ,332 ,320 ,345 ,000 

 



  امل��ص

 
ُ
� �� �أ�م �من ��نظمةعت���ا��وكمة �ا��ديثة ��� عتمدة

ُ
�التعليم إصالحامل �الدو���العا�� مؤسسات �املستوى �ع�� ،� �ظلخاصة التحديات� ��

أداء��ذه����تحس�ن� ل�ذا�القطاع،�و�قوم��ذا�النظام�ع���مبادئ�أساسية��االستقاللية،�املشاركة،�املساءلة،�الشفافية،�وال���ل�ا�دور�كب���ا��الية

 �رائدةال�التعليم�العا�� فمعظم�مؤسسات�ة،�وداملؤسسات�و�التحديد�من�حيث�ا�
ُ
قت�من�و ،�علن�ووا��ضمن�اس��اتيجيا��ا�نظام�حوكمة�ُم ج�دِر ت َحقَّ

ن��ا�من�احتالل��)مخرجات-عمليات-مدخالت(�ا�ك�ل�نظام عناصر� مستوى  ع�� إيجابية نتائجخاللھ�
َّ

  . العال�� التص�يفالصدارة����قوائم�،�وال���َمك

ق�جودة��عليم�ا�العا���قامت�منذ��ستقالل��سلسلة�من��صالحات،��ان�أ�م�ا ِ
ّ

َحق
ُ
واكب�ا��زائر��تجا�ات�العاملية�ا��ديثة�وت

ُ
�ح���ت

إال�أن�تأث���ا��ان�ضعيفا��صالحات،��عمق��ذه لكن�رغمو �،2010 سنة�ضمان�ا��ودة�نظامب���وت 2004 سنة LMD ���تطبيق�نظام�صالح�املتمثل�

� �أداء �مستوى �التعليمع�� ��العا�� مؤسسات ��عكسھ �ما �والنوعيةو�ذا �الكمية �رؤ�ة��املؤشرات �غياب �أ�م�ا �عوامل �لعدة �ذلك �و�رجع �القطاع، ل�ذا

ش���إ���أن�إحدى�ا��ُ مَّ مِ  لألطراف�ذات�املص��ة،�غياب�آليات�املساءلة،�غياب�مشاركة�حقيقية وإس��اتيجية�وا��ة،�سوء�ال�سي��،�ضعف�التمو�ل،

  .�زمات�الرئ�سية����أزمة�حوكمة�بالدرجة��و��

جامعة�( ثالث�مؤسسات�جامعية����ا��ودة معاي���تحقيق�دور�ا���و �مبادئ�ا��وكمة�تطبيق�مستوى لوقوف�ع���االدراسة��ذه�اس��دفت�

توصلت�. ذأستا�476آراء�عينة�من�من�خالل�استقصاء� )با��زائر التطبيقيقتصاد�يلة�واملدرسة�العليا�لإلحصاء�و�بم،�املركز�ا��ام���- 1- سطيف

�أن �أ�م�ا �النتائج �من �جملة �إ�� ��مستوى  الدراسة ��� �ا��وكمة �مبادئ �العا��تطبيق �التعليم � مؤسسات �الدراسة ��ان� �انمحل �املقابل ��� متوسطا،

دور�ملبادئ��دجو و أيضا�أظ�رت�النتائج� �عض�متغ��ات�املراقبة،حسب� �راء���فروق�معنو�ة�مع�وجود�،�معاي���ا��ودة�منخفضا�جدا�مستوى�توافر 

  ،�ودةمعاي���ا�ع��� ملبادئ�ا��وكمة�والقوي �يجا�يو�  عنوي املتأث���من�خالل�ال�ا��ودة���تحقيق�ا��وكمة�
ُ
ؤثر�أيضا�ع���مع�وجود�عوامل�أخرى�ت

  .�ودةا�

  

 .معاي���ا��ودةا��ودة،�،�ا��وكمة،�مبادئ�ا��وكمةالتعليم�العا��،� مؤسسات :ال�لمات�املفتاحية

 

 

 

 

Abstract 
Governance is one of the most important modern systems adopted in the reform of higher education 

institutions at the international level, especially within the current challenges of this sector. This system is based 
on some basic principles such as autonomy, participation, accountability and transparency, which have a 
significant role in improving the performance of these institutions, especially in terms of quality. Most of the 
leading institutions of higher education incorporate a clear and visible governance system in their strategies. 
They have achieved positive results at the level of the components of their system as a whole (input-processes-
output), which enabled them to take the lead in the rankings. 

In order to keep pace with the recent global trends and achieve the quality of its higher education, 
Algeria has undertaken a series of reforms since the independence; the most important of which was the 
implementation of the LMD system in 2004 and the adoption of the quality assurance system in 2010. However, 
despite the depth of these reforms, they have had little impact on the performance of higher education 
institutions. This is reflected in the quantitative and qualitative indicators of this sector. This is due to several 
factors; the most important of which is the absence of a clear vision and strategy, mismanagement, inadequate 
funding, lack of real stakeholder participation, and lack of accountability mechanisms, which indicates that one 
of the main crises is a governance crisis in the first class. 

This study aimed to identify the level of application of the principles of governance and its role in 
achieving quality standards in three institutions (University of Setif-1, University Center in Mila and the Higher 
School of Statistics and Applied Economics in Algies) through a survey of a sample of 476 teachers. The study 
reached a number of results; the most important of which is that the level of application of the principles of 
governance in the institutions of higher education in the study was average. In contrast, the level of availability 
of quality criteria was very low, with significant differences in views according to some control variables.The 
results also showed a role for the principles of governance in achieving quality through their significant positive 
and strong impact on quality criteria, with other factors also affecting quality. 
 
Keywords: Higher Education Institutions, Governance, Principles of Governance, Quality, Quality Criteria.  


